
بنك برقان ش.م.ك.ع.
)شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في دولة الكويت(

 طرح لعدد 240,581,530 سهم عادي من خالل إصدار أسهم رأس مال جديدة لبنك برقان ش.م.ك.ع.  مع حق
األولوية للمساهمني بسعر طرح مقداره 260 فلس كويتي للسهم الواحد

فترة االكتتاب
من 20  سبتمبر 2018 إلى 10 اكتوبر 2018

 نشرة اكتتاب ملساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع. في أسهم
زيادة رأس املال



مت ترك هذه الصفحة خالية عمداً



تأســس بنــك برقــان ش.م.ك.ع. )“البنــك“ أو “برقــان“ أو “بنــك برقــان“ أو “اجلهــة امُلصــدرة“ أو “امُلصــدر“( فــي دولــة الكويــت مبوجــب مرســوم أميــري بتاريــخ 27 ديســمبر 1975، 
كمــا أن البنــك مســجل لــدى وزارة التجــارة والصناعــة برقــم تســجيل 24067 ومــدرج فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة )“البورصــة“(. تبلــغ قيمــة رأس مــال اجلهــة امُلصــدرة 
فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه )“النشــرة“( -/225,941,847 د.ك مكــون مــن 2,259,418,470 ســهما بقيمــة اســمية قدرهــا 100 فلــس كويتــي للســهم الواحــد )“األســهم 

امُلصــدرة“(، املدفــوع قيمتهــا كاملــًة.

يتكــون إصــدار أســهم رأس املــال اجلديــدة )“الطــرح“(، والــذي تتضمــن أحكامــه حــق األولويــة )كمــا هــو معــرف أدنــاه(، مــن 240,581,530 ســهما عاديــاً )“أســهم الطــرح“( بســعر 
ــى 2,500,000,000 ســهم مــا  ــي لأســهم املُصــدرة مــن 2,259,418,470 ســهم إل ــادة فــي العــدد اإلجمال ــل زي ــكل ســهم )“ســعر الطــرح“( متث ــي ل ــس كويت طــرح مقــداره 260 فل

يعــادل زيــادة بنســبة %10.6 تقريبــاً فــي رأس مــال البنــك املُصــَدر احلالــي. 

يكــون للمســاهمني املســجلني )“املســاهمون املؤهلــون“ أو “املكتتبــني“ حســبما يتطلــب الســياق( فــي ختــام التــداول لــدى البورصــة فــي اليــوم الســابق لتاريــخ بدايــة فتــرة االكتتــاب، 
أي املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البنــك لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك )“وكيــل املقاصــة واإليــداع“( فــي ختــام التــداول لــدى البورصــة فــي تاريــخ  
19 ســبتمبر 2018 )“تاريــخ الســجل“ أو “تاريــخ االســتحقاق“ ( حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن أســهم )“حــق األولويــة“(.  وللتوضيــح، 
فــإن أي تــداول علــى أســهم البنــك قبــل تاريــخ الســجل والتــي لــم يتــم اكتمــال عمليــة تســويتها لــدى البورصــة فــي تاريــخ الســجل )“تاريــخ وقــف حــق األولويــة“ أو “تاريــخ تــداول الســهم 
مــن دون اســتحقاق“(، وبالتالــي لــم تســجل فــي ســجل مســاهمي البنــك، فلــن تؤخــذ فــي اإلعتبــار مــن أجــل حتديــد املســاهمني املؤهلــني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي 
البنــك بتاريــخ الســجل.  ويجــوز لــكل مســاهم مؤهــل االكتتــاب فــي 106 ســهم جديــد مــن أســهم الطــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة املســجلة بإســم املســاهم 

املؤهــل فــي تاريــخ الســجل. لــن يحصــل املســاهم املؤهــل علــى أي عوائــد ماليــة مــن الطــرح.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح بــني املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد مــن أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن األســهم املُصــدرة فــي تاريــخ الســجل. يتــم 
تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم 
)راجــع قســم “أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح“(. ســيتم تدويــر عــدد األســهم التــي يتــم تخصيصهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ويكــون للجهــة املُصــدرة احلــق املطلــق للتصــرف 
فــي كســور األســهم، إن ُوجــدت، دون إمكانيــة إصــدار كســور األســهم. بعــد إمتــام الطــرح، ســتبلغ قيمــة رأس مــال البنــك املَُصــَدر -/250,000,000 د.ك بعــدد أســهم مصــدرة يبلــغ 
2,500,000,000 ســهم. تبلــغ القيمــة اإلجماليــة للطــرح 62,551,197.800  د.ك نقــداً )“عوائــد الطــرح“(. ســيتم اســتخدام عوائــد الطــرح فــي تعزيــز قاعــدة رأس مــال البنــك وفــق 

معاييــر بــازل 3 لكفايــة رأس املــال وألغــراض البنــك العامــة )راجــع قســم “اســتخدام عوائــد الطــرح“(.

صــدر عــن اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي اجلهــة امُلصــدرة بتاريــخ 31 مــارس 2014 قــرارا يحــدد رأس مــال البنــك املُصــرح مببلــغ وقــدره -/250,000,000 د.ك. 
وقــد قــرر مجلــس إدارة البنــك مبوجــب إجتماعــه رقــم 13 بتاريــخ 19 مــارس 2018 زيــادة رأس املــال املُصــدر واملدفــوع للبنــك مــن -/225,941,847 د.ك إلــى -/250,000,000 
د.ك مــن خــالل إصــدار وتخصيــص 240,581,530 ســهما مــن أســهم الطــرح  بســعر الطــرح. قــرر مجلــس إدارة البنــك مبوجــب قــراره رقــم 41 بتاريــخ 12 أغســطس 2018 حتديــد 
ســعر الطــرح مبقــدار 260 فلــس كويتــي لــكل ســهم )مبــا يشــمل عــالوة اإلصــدار(. قــرر مجلــس إدارة البنــك مبوجــب قــراره رقــم 42 بتاريــخ 3 ســبتمبر 2018 اســتدعاء زيــادة 

رأس املــال والدعــوة إلــى االكتتــاب فــي أســهم الطــرح.  

وافــق بنــك الكويــت املركــزي )“املركــزي“( فــي 20 مايــو 2018 علــى الطــرح ووافقــت هيئــة أســواق املــال فــي الكويــت )“هيئــة أســواق املــال“( فــي 10 يونيــو 2018 علــى إصــدار 
أســهم الطــرح. وفــي 28 أغســطس 2018، وافقــت هيئــة أســواق املــال علــى نشــرة اإلكتتــاب وتســويق وطــرح أســهم الطــرح فــي الكويــت.

تبــدأ فتــرة حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح فــي 20 ســبتمبر 2018 ملــدة 21 يــوم وحتــى وشــاملة 10 اكتوبــر 2018 )“فتــرة اإلكتتــاب“(. ويجــوز أن يتقــدم املكتتبــني 
بطلبــات االكتتــاب لــدى مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع )راجــع القســم »2.8 أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح«(. يجــوز ملجلــس اإلدارة متديــد أي فتــرة أكتتــاب وفــق تقديــره املطلــق 

وبالتوافــق مــع أحــكام القوانــني واللوائــح املطبقــة.

تكــون أســهم الطــرح فــي نفــس الفئــة الواحــدة مــع األســهم املُصــدرة احلاليــة فــي رأس مــال اجلهــة املُصــدرة. ويكــون لــكل ســهم صــوت واحــد، ويكــون لــكل مســاهم )“املســاهم“( 
احلــق فــي احلضــور والتصويــت فــي اجلمعيــة العامــة )“اجلمعيــة العامــة“(. ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق تصويــت إضافيــة متيــزه عــن غيــره مــن املســاهمني. يحــق حلاملــي 

أســهم الطــرح احلصــول علــى أنصبتهــم مــن توزيعــات األربــاح فــي املســتقبل متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن اجلهــة املُصــدرة.

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب وإمتــام التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم إدراج أســهم الطــرح فــي البورصــة لتداولهــا دون أي 
قيــد علــى غــرار األســهم املُصــدرة. يجــب مراجعــة املالحظــات الهامــة بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.

تنبيه للمستثمرين احملتملني
ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له ومؤهل طبقًا لقانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010 )وتعديالته( في تقدمي املشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ 

قرار االكتتاب في األسهم من عدمه.

مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى هــذه النشــرة. مت إعــداد هــذه النشــرة وفقــًا ألحــكام قانــون هيئــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 )كمــا هــو معــّدل( والئحتــه 
التنفيذيــة املعدلــة والصــادرة مبوجــب القــرار رقــم )72( لســنة 2015. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة حتــت عنــوان )اإلدارة(، مجتمعــني 
ومنفرديــن، املســؤولية الكاملــة عــن دقــة وصحــة كافــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بالشــركة املصــدرة واألســهم، كمــا يؤكــدون علــى أنــه، علــى حــد علمهــم وبعــد 

قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، ليــس هنالــك ثمــة حقائــق أو معلومــات أخــرى قــد يؤثــر إغفالهــا علــى دقــة أو صحــة أي بيــان أو إفــادة وردت فــي هــذه النشــرة.

كمــا يقــر وكيــل االكتتــاب واجلهــة امُلصــدرة حتملهــم املســؤولية فــي حــال عــدم صحــة البيانــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلكتتــاب، وبــأن نشــرة اإلكتتــاب علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم 
بكافــة االستفســارات املعقولــة، لــم تغفــل اي معلومــات جوهريــة، وقــد مت إعدادهــا وفقــًا للمعلومــات والبيانــات التــي تتطابــق مــع الواقــع.

ويقــر املستشــارون القانونيــون للمصــدر ووكيــل االكتتــاب بأنــه متــت مراجعــة نشــرة اإلكتتــاب واملســتندات ذات الصلــة بهــا والتــي زودتهــم بهــا اجلهــة امُلصــدرة، وأنــه علــى حــد علمهــم 
وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، فــإن نشــرة اإلكتتــاب تســتوفي املتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة وبــأن الشــركة امُلصــدرة قــد اســتوفت املوافقــات الالزمــة التــي جتعــل التــزام 

الشــركة امُلصــدرة صحيحــًا ونافــذًا. 

كمــا ال تتحمــل هيئــة أســواق املــال أي مســؤولية تتعلــق مبحتويــات هــذه النشــرة، وال تضمــن دقتهــا أو متامهــا، كمــا تخلــي نفســها بشــكل واضــح وصريــح مــن أي مســؤولية أًيــا كان 
نوعهــا بســبب أي خســارة ميكــن أن تنشــأ أو حتــدث بســبب االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة.

حررت نشرة االكتتاب هذه بتاريخ 17 سبتمبر  2018.
 

مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب  
شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة( )“كامكو“(





 مالحظات هامة
تتضمــن نشــرة االكتتــاب هــذه معلومــات تتعلــق ببنــك برقــان ش.م.ك.ع وأســهم الطــرح والطــرح وضوابطــه وأحكامــه. لــم يصــرح 
البنــك ألي مــن الغيــر بتقــدمي أي بيــان أو معلومــات أو تعهــدات فيمــا يتعلــق بالبنــك أو أســهم الطــرح والطــرح وضوابطــه وأحكامــه 
باســتثناء تلــك التــي وردت فــي هــذه النشــرة أو مــا مت اعتمــاده مــن قبــل البنــك لهــذا الغــرض. ويتعــني عــدم االعتمــاد علــى مثــل 
ــك أو مستشــار  ــل البن ــا مــن قب ــح به ــا مت التصري ــراض أنه ــر بافت ــدات الصــادرة عــن الغي ــات أو املعلومــات أو التعه ــك البيان تل

اإلصــدار املبــني اســمه علــى غــالف هــذه النشــرة )"مستشــار اإلصــدار"(.

وفــي حــني أن البنــك قــد قــام بإجــراء كافــة االستفســارات فــي احلــدود املعقولــة فيمــا يتعلــق بدقــة املعلومــات الــواردة فــي نشــرة 
االكتتــاب هــذه كمــا هــي فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن بعــض املعلومــات اخلاصــة بالســوق وقطاعــات األعمــال التــي تضمنتهــا 
نشــرة االكتتــاب أخــذت مــن مصــادر خارجيــة.  وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس لــدى أي مــن البنــك أو مستشــار اإلصــدار، وكذلــك 
مستشــاريهم أي ســبب يدفعهــم لإلعتقــاد بعــدم دقــة تلــك املعلومــات، إال أنــه تســتلزم اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم التحقــق مــن تلــك 
املعلومــات بشــكل مســتقل، وبالتالــي فــإن هــذه النشــرة ال تتضمــن أي تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن تلــك املعلومــات.

إن املعلومــات املبينــة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه وكمــا هــي واردة فــي تاريــخ هــذه النشــرة تخضــع للتعديــل. وعلــى وجــه اخلصــوص، 
فــإن الوضــع املالــي الفعلــي للبنــك وكذلــك قيمــة األســهم قــد تتأثــر ســلبياً بفعــل التطــورات املســتقبلية مــن ناحيــة عامــل التضخــم 
أو تكاليــف التمويــل أو الضرائــب أو أيــة عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى أو أيــة عوامــل أخــرى خارجــة عــن إرادة البنــك. 
ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد علــى أن تســليم نشــرة االكتتــاب هــذه أو أي تصريــح شــفهي أو خطــي أو 
مطبــوع يتعلــق بأســهم الطــرح والطــرح وضوابطــه وأحكامــه، هــو وعــد أو تعهــد بشــأن أيــة أربــاح أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ــب البنــك أو مستشــار اإلصــدار أو أي مــن مستشــاريهم أو  ــة مــن جان ــى أنهــا توصي ــاب هــذه عل ال يجــوز النظــر لنشــرة االكتت
التابعــني لهــم لالشــتراك فــي عمليــة الطــرح. إن املعلومــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه هــي ذات طبيعــة عامــة، وقــد مت 
إعدادهــا دون أن يؤخــذ فــي االعتبــار أي أهــداف اســتراتيجية أو موقــف مالــي أو احتياجــات اســتثمارية معينــة ألي مســتثمر 
محتمــل. يتحمــل كل مــن توجــه إليــه نشــرة االكتتــاب هــذه مســؤولية احلصــول، قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري، علــى استشــارة 
مهنيــة مســتقلة بطريقتــه اخلاصــة فيمــا يتعلــق بالبنــك أو بأســهم الطــرح أو ضوابــط الطــرح وأحكامــه، وكذلــك مســؤولية 
القيــام بتقييمــه اخلــاص املســتقل للبنــك ولالســتثمار فــي أســهم الطــرح وللمعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب 
هــذه واالســتعانة بتلــك االستشــارة والتحليــل والتوقعــات عندمــا يرتئــي ضــرورة لذلــك التخــاذ أي قــرار اســتثماري. وال يجــوز 

للمســتثمرين احملتملــني تفســير محتويــات هــذه النشــرة علــى أنهــا متثــل استشــارة ضريبيــة أو اســتثمارية أو قانونيــة.

 وقبــل االكتتــاب فــي أو شــراء أيــة أســهم طــرح، يتعــني علــى كل مســتثمر محتمــل الرجــوع إلــى مستشــار مالــي مرخــص وفقــاً 
ــاً ملشــورته، باإلضافــة إلــى مستشــاريه القانونيــني والضريبيــني ومستشــاري  ــة أســواق املــال فــي الكويــت طلب ــون مــن هيئ للقان
األعمــال لتحديــد مالئمــة وتبعــات االســتثمار فــي أســهم الطــرح بالنســبة لذلــك املســتثمر والتوصــل إلــى تقييــم مســتقل لذلــك 
االســتثمار. ويتمثــل الغــرض الوحيــد مــن هــذه النشــرة تقــدمي معلومــات أساســية عــن البنــك ملســاعدة كل مــن توجــه إليهــم هــذه 

النشــرة فــي إجــراء تقييــم مســتقل لعمليــة الطــرح وأي اســتثمار فــي أســهم الطــرح.

إن توزيــع هــذه النشــرة وعــرض أو بيــع أســهم الطــرح محظــور فــي بعــض األنظمــة القانونيــة خــارج دولــة الكويــت. ويتعــني علــى 
األشــخاص احلائزيــن علــى هــذه النشــرة التعــرف علــى تلــك القيــود ومراعاتهــا وذلــك تلبيــة لشــروط مستشــار اإلصــدار والبنــك.

ال تُعتبــر هــذه النشــرة عرضــاً للبيــع أو اســتقطاباً ألي عــرض لشــراء أوراق ماليــة وال تُعتبــر هــذه النشــرة أساســاً أو مســوغاً 
لشــراء األوراق املاليــة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة أو فــي أي بلــد آخــر قــد يعتبــر عــرض البيــع أو اســتقطاب عــرض البيــع 
أو البيــع غيــر قانونــي أو غيــر شــرعي. لــن يتــم تســجيل األوراق املاليــة املُصــدرة وال تُعتبــر تلــك األوراق مســجلة أو مرخصــة 
مبوجــب قانــون األوراق املاليــة األميركــي لعــام 1933 أو حتــى مرخصــة أو معتمــدة أو مقبولــة مــن ولــدى أي جهــة رقابيــة علــى 
األوراق املاليــة فــي أي واليــة مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة. ال يجــوز طــرح، بيــع، رهــن أو حتويــل األوراق املاليــة بــأي شــكل 

فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة أو حلســاب أو ملصلحــة مواطنــني أميركيــني.

ــق بالطــرح أو بأســهم الطــرح أو ضوابطــه  ــل أي شــخص إلعطــاء أي معلومــات أو تقــدمي أي تعهــدات فيمــا يتعل ــم تخوي ــم يت ل
وأحكامــه غيــر األشــخاص املذكوريــن فــي هــذه النشــرة، وفــي حالــة تقــدمي تلــك املعلومــات أو التعهــدات، فإنــه يجــب عــدم 
االعتمــاد عليهــا واعتبارهــا علــى أنهــا معتمــدة مــن قبــل مستشــار اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب أو البنــك. وال يجــوز أن يــؤدي أي 
توزيــع لهــذه النشــرة أو أي عمليــة بيــع تتــم مبوجبهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى تكويــن انطبــاع ضمنــي بأنــه لــم يحــدث هنــاك 

أي تغيــر فــي أوضــاع البنــك منــذ تاريــخ هــذه النشــرة.
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املعلومات املالية اإلحصائية
جميــع االشــارات الــى "د.ك" و "دينــار كويتــي" فــي نشــرة االكتتــاب هــذه تعنــي الدينــار الكويتــي، العملــة الرســمية لدولــة الكويــت، 
وكذلــك جميــع االشــارات الــى "دوالر" او "دوالر أمريكــي" تعنــي الــدوالر االمريكــي، العملــة الرســمية للواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ــة ولكــن فــي  ــواردة فــي هــذه النشــرة. لذلــك، فــإن األرقــام الظاهــرة املتعلقــة بنفــس الفئ مت تقريــب بعــض األرقــام والنســب ال
جــداول أخــرى قــد تختلــف بشــكل طفيــف، كمــا إن األرقــام الظاهــرة باإلجمالــي قــد ال تكــون هــي نفســها اإلجمالــي احلســابي 

لأرقــام التــي تســبقها.

عنــد االســتعانة باملعلومــات اإلحصائيــة املنشــورة فــي هــذه النشــرة، تعتقــد اجلهــة امُلصــدرة بــأن هــذه املعلومــات متثــل أحــدث 
املعلومــات املتوافــرة مــن مصــدر تلــك املعلومــات.

إن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة ألية فترة تنتهي بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لم تخضع للتدقيق احملاسبي. 

التوقعات والبيانات املستقبلية
إن بعــض البيانــات التــي وردت فــي نشــرة االكتتــاب هــذه قــد تشــير إلــى نظــرة مســتقبلية تطلعيــة. وتتضمــن البيانــات املســتقبلية 
بيانــات تتعلــق بخطــط اجلهــة امُلصــدرة وأهدافهــا وأغراضهــا واســتراتيجايتها وعملياتهــا املســتقبلية وأداؤهــا املســتقبلي، وكذلــك 
االفتراضــات التــي تنطــوي عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية. تشــير الكلمــات التاليــة فــي هــذه النشــرة: "يتوقــع" و"يقــدر" و"يــرى" 
و"ينــوي" و"يخطــط" و"يعتقــد" و"يهــدف" و"يســعى" و"قــد" و"ســوف" و"يجــب" وكذلــك أيــة تعابيــر مشــابهة، إلى البيانات املســتقبلية. 
وقــد بنــت اجلهــة امُلصــدرة هــذه البيانــات املســتقبلية علــى الرؤيــة احلاليــة إلدارتهــا فيمــا يتعلــق باألحــداث املســتقبلية واألداء 
املالــي املســتقبلي. وعلــى الرغــم مــن أن اجلهــة امُلصــدرة تــرى أن التوقعــات والتنبــؤات التــي تعكســها البيانــات املســتقبلية للجهــة 
املُصــدرة تعتبــر معقولــة كمــا هــي فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه، أمــا فــي حــال حتقــق واحــد أو أكثــر مــن املخاطــر أو ثبــوت عــدم 
جديــة التوقعــات املشــار إليهــا، مبــا فــي ذلــك تلــك املخاطــر وحــاالت ثبــوت عــدم جديــة التوقعــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب 
هــذه، أو فــي حالــة ثبــوت عــدم اكتمــال أو صحــة أي مــن االفتراضــات األساســية للجهــة املُصــدرة، فــإن النتائــج الفعليــة لعمليــات 
اجلهــة امُلصــدرة قــد تختلــف عمــا هــو متوقــع أو متنبــأ بــه. واجلديــر بالذكــر، إن دالالت تلــك البيانــات املســتقبلية تنحصــر بتاريــخ 
نشــرة االكتتــاب هــذه. مــع عــدم اإلخــالل بأيــة متطلبــات أو شــروط منصــوص عليهــا مبوجــب القوانــني واللوائــح واجبــة التطبيــق، 
فــإن اجلهــة املُصــدرة تخلــي مســؤوليتها بشــكل صريــح إزاء أي التــزام أو تعهــد بتوزيــع أي حتديثــات أو مراجعــة ألي مــن البيانــات 
املســتقبلية الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بعــد تاريــخ هــذه النشــرة ليعكــس أي تغيــر فــي التوقعــات اخلاصــة بتلــك البيانــات، 

أو أي تغيــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية املتوقعــة.

6



فهرس احملتويات
4 إقـــــرار املسـؤولية ............................................................................................................ 

5 مالحظات هامة .............................................................................................................. 

8 موجز عن الطرح ............................................................................................................. 

12 تفاصيل الطرح .............................................................................................................. 

14 أحكام وشروط وتعليمات الطرح  ............................................................................................ 

19 استخدام العوائد ............................................................................................................. 

20 وصف اجلهة املُصدرة ........................................................................................................ 

26 اإلدارة ........................................................................................................................ 

32 الشركة األم ................................................................................................................... 

35 هيكل رأس املال والقروض ................................................................................................... 

36 توزيعات األرباح اخلاصة باجلهة املُصدرة .................................................................................... 

37 ملخص مالي عن اجلهة املُصدرة ............................................................................................. 

48 األوراق املالية املصدرة عن اجلهة املُصدرة ................................................................................... 

50 عوامل املخاطر ................................................................................................................ 

67 الضرائب ...................................................................................................................... 

69 العقود الرئيسية ............................................................................................................... 

70 معلومات عامة ................................................................................................................ 

72 النظام األساسي وعقد التأسيس ............................................................................................ 

91 البيانات املالية ................................................................................................................ 

7



 موجز عن الطرح

يجــب قــراءة املوجــز التالــي كمقدمــة للمعلومــات التفصيليــة اإلضافيــة التــي تظهــر فــي أي جــزء آخــر فــي هــذه النشــرة، ويخضــع 
ــى  ــع املعلومــات التــي يتعــني عل ــى جمي ــة. ال يشــمل هــذا املوجــز عل ــك املعلومــات التفصيلي هــذا املوجــز فــي كافــة األحــوال لتل
املســتثمرين احملتملــني دراســتها قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي أســهم الطــرح، كمــا أنــه ال ميكــن التأكيــد بــأن هــذه املعلومــات 
هــي مكتملــة. وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن يســتند أي قــرار ألي مســتثمر محتمــل لالســتثمار فيمــا يتعلــق بالطــرح علــى دراســة 

هــذه النشــرة بالكامــل.

بنــك برقــان ش.م.ك.ع. شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مؤسســة فــي دولــة الكويــت مبوجــب اجلهة امُلصدرة
مرســوم أميــري بتاريــخ 27 ديســمبر 1975

بــرج برقــان – الشــرق – شــارع عبــداهلل األحمــد – مدينــة الكويــت - ص.ب 5389 الصفــاة  عنوان اجلهة امُلصدرة
12170 دولــة الكويــت

طرح لالكتتاب في أسهم الطرح مع حق األولوية للمساهمني املؤهلني نوع الطرح
260 فلس كويتي لسهم الطرح الواحد )شاماًل القيمة اإلسمية وعالوة اإلصدار(سعر الطرح

100 فلس كويتي لسهم الطرح القيمة اإلسمية

160 فلس كويتي لسهم الطرح الواحد عالوة اإلصدار

إجمالي عدد أسهم 
 اجلهة امُلصدرة قبل

الطرح مباشرة

 2,259,418,470 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.

رأس مال اجلهة امُلصدرة 
قبل الطرح مباشرة

-/225,941,847 د.ك 

6,700,953 سهمأسهم اخلزينة

240,581,530 سهم عادي ميثل تقريباً %10.6 من رأس املال احلالي املَُصَدر للجهة املُصدرة.عدد ونوع أسهم الطرح

عدد أسهم الطرح امُلتعهد 
االكتتاب فيها

ال يوجد

ال يوجدقيمة الطرح املتعهد به
إجمالي عدد أسهم 
اجلهة امُلصدرة بعد 

الطرح مباشرة

2,500,000,000 سهم

رأس املال امُلَصَدر للجهة 
امُلصدرة بعد الطرح 

مباشرة

-/250,000,000 د.ك

نسبة زيادة رأس املال 
امُلَصَدر

ــاً 10.6%  ــادة تقريب ــل زي ــي متث ــادة رأس مــال املُصــدر بقيمــة -/24,058,153 د.ك والت ســيتم زي
ــل الطــرح مباشــرة. ــدرة قب ــة املُص ــَدر للجه ــي املَُص ــال احلال ــى رأس امل عل

62,551,197.800 د.كالقيمة اإلجمالية للطرح

القيمــة التقديريــة ملصروفــات الطــرح هــي 100,000 د.ك. وســيتولى البنــك مســئولية ســداد تلــك مصاريف الطرح
املصروفــات التــي تشــمل تكاليــف إدارة االكتتــاب واملطبوعــات الالزمــة واالعالنــات القانونيــة.

تاريخ السجل أو تاريخ 
االستحقاق

عند ختام التداول لدى البورصة في اليوم السابق لتاريخ بداية فترة االكتتاب 

يجــوز للمكتتبــني تقــدمي طلبــات االكتتــاب )علــى النمــوذج اخلــاص بذلك »منوذج طلــب اإلكتتاب«( طريقة اإلكتتاب 
فقــط خــالل فتــرة االكتتــاب فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع. لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو 
ســحب لطلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد تقــدمي الطلــب، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة 

اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني املكتتبــني واجلهــة امُلصــدرة.
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 من 20 سبتمبر 2018 إلى 10 اكتوبر 2018فترة األكتتاب 

 17 اكتوبر  2018تاريخ التخصيص

املساهمون املؤهلون 
أصحاب حق االولوية 

لالكتتاب في أسهم 
الطرح

ــة للمقاصــة  ــدى الشــركة الكويتي ــك ل ــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البن  املســاهمني املقي
ش.م.ك فــي ختــام التــداول لــدى البورصــة فــي تاريــخ الســجل.  وللتوضيــح، فــإن أي تــداول علــى 
أســهم البنــك قبــل تاريــخ الســجل والتــي ال يتــم اكتمــال عمليــة تســويتها لــدى البورصــة فــي تاريــخ 
الســجل )”تاريــخ وقــف حــق األولويــة”(. وبالتالــي لــم تســجل فــي ســجل مســاهمي البنــك، 
فلــن تؤخــذ فــي اإلعتبــار مــن أجــل حتديــد املســاهمني املؤهلــني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل 

مســاهمي البنــك بتاريــخ الســجل.  

سهم )1( واحداحلد األدنى لإلكتتاب

عواقب عدم اكتتاب 
املساهمني املؤهلني

يتعــرض املســاهمون املؤهلــون الذيــن يختــارون عــدم االكتتــاب فــي أســهم الطــرح لتخفيــض 
فــي نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال اجلهــة امُلصــدرة باإلضافــة قــد يواجهــون تغييــرا فــي قيمــة 

ــة. أســهمهم احلالي

االكتتاب في فائض أسهم 
الطرح

يحــق للمســاهمني املؤهلــني االكتتــاب فــي فائــض أســهم الطــرح باإلضافــة إلــى أســهم حــق 
ــة )”أســهم الطــرح اإلضافيــة”(  ــي أســهم الطــرح اإلضافي ــون ســعر الطــرح ف ــا يك ــة. كم األولوي

260 فلــس كويتــي عــن كل ســهم طــرح إضافــي. 

ــل املقاصــة تخصيص أسهم الطرح ــى وكي ــي أســهم الطــرح إل ــاب ف ــب االكتت ــدم بطل ــذي يتق يحــق للمســاهم املؤهــل ال
ــدد 106 ســهم طــرح  ــاب بع ــن خــالل االكتت ــاب، االســتثمار م ــرة االكتت ــاء فت ــل انته ــداع قب واإلي
ــي حــال عــدم  ــا املســاهم املؤهــل. ف ــي ميلكه ــدرة الت ــن األســهم املُص ــل كل 1,000 ســهم م مقاب
اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح غيــر املكتتــب فيهــا إلــى 
املســاهمني املؤهلــني الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن أســهم الطــرح يفــوق النســبة املخصصــة لــكل 
منهــم. يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني 
املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم 
وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي 
ــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. ويكــون قــرار التخصيــص  ــون االكتت ــب املســاهمون املؤهل طل

ــاً ودون أي مســؤولية علــى اجلهــة املُصــدرة. نهائي

ال يجــوز االكتتــاب بكســور األســهم، وحيثمــا يكــون ضروريــاً يتــم تدويــر عــدد أســهم الطــرح التــي كسور األسهم
ــح. وتنفــرد اجلهــة امُلصــدرة وحدهــا بحــق  ــى أقــرب عــدد صحي يســتحقها املســاهم املؤهــل إل
التصــرف فــي كســور األســهم. لــن يتــم إصــدار كســور أســهم الطــرح بــأي شــكل مــن األشــكال 

)راجــع قســم ”أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح”(.

تهــدف زيــادة رأس املــال إلــى تعزيــز قاعــدة رأس مــال اجلهــة املُصــدرة وفــق معاييــر جلنــة بــازل استخدام عوائد الطرح
3 لكفايــة رأس املــال واألغــراض العامــة للبنــك.

ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ االكتتــاب )إن ُوجــدت( دون فوائــد إلــى املكتتبــني الذيــن اكتتبــوا فائض مبالغ االكتتاب
فــي أســهم الطــرح دون احتســاب عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز مــن البنــك )راجــع قســم 

”أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح”(.

ــني.  وحتتفــظ أحكام الطرح ــى املســاهمني املؤهل ــاب فــي أســهم الطــرح عل ــة فــي االكتت يقتصــر حــق األولوي
اجلهــة امُلصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحقهمــا فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب – كليــاً أو 
جزئيــاً فــي حــال عــدم اســتيفاء الطلــب ألي حكــم مــن أحــكام الطــرح. لــن يتــم قبــول أي تعديــالت 
أو ســحب لطلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد التقــدمي وقبــول الطلــب مــن اجلهــة امُلصدرة 
و وكيــل املقاصــة واإليــداع، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني املكتتبــني 

واجلهــة امُلصــدرة )راجــع قســم ”أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح”(.
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وفقــاً للنظــام األساســي للجهــة املصــدرة، يجــوز متلــك أي نســبة مــن أســهم اجلهــة املصــدرة فــي احلد األقصى للملكية
أي وقــت وذلــك وفقــاً للقانــون والقــرارات الوزاريــة وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي التــي تصــدر 
مــن وقــت إلــى أخــر. وحاليــاً فــإن موافقــة بنــك الكويــت املركــزي املســبقة مطلوبــة لتملــك نســبة 
%5 مــن إجمالــي رأس مــال اجلهــة املصــدرة، وتُســتثنى مــن ذلــك اجلهــات احلكوميــة واجلهــات 

ذات امليزانيــات امللحقــة واملســتقلة.
يحــق للمســاهم صاحــب ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح فــي املســتقبل متــى توزيعات األرباح

مت اإلعــالن عنهــا مــن اجلهــة امُلصــدرة )كاألســهم املَُصــَدرة(.
تكــون أســهم رأس مــال اجلهــة امُلصــدرة مــن فئــة واحــدة. لــكل ســهم صــوت واحــد، ولــكل مســاهم حقوق التصويت

احلــق فــي احلضــور والتصويــت فــي اجلمعيــة العامــة. ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق 
امتيــاز فــي التصويــت.

معدل ربحية السهم على 
املدى القصير

من املتوقع أن يبلغ معدل ربحية السهم 32.9 فلس للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قيمة السهم عند تصفية 
البنك

فــي حالــة تصفيــة البنــك قبــل زيــادة رأس املــال تكــون القيمــة الدفتريــة للســهم 312 فلــس وذلــك 
بنــاء علــى البيانــات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

ــح أو اخلســارة( استرداد قيمة األسهم ــة األســهم )ســواء بالرب ــون واجلــدد اســترداد قيم يســتطيع املســاهمون احلالي
مــن خــالل البيــع املباشــر فــي بورصــة الكويــت وال يوجــد اختالفــات فــي أي مــن حقــوق األســهم 

اجلديــدة املصــدرة واحلاليــة.
احلقوق املتعلقة بأسهم 

الطرح في حالة  تصفية 
اجلهة امُلصدرة

يحــق للمســاهمني احلصــول علــى نصيــب - بنســبة مــا ميتلكونــه مــن أســهم - مــن عوائــد تصفيــة 
أصــول اجلهــة امُلصــدرة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد مديونياتهــا والتكاليــف األخرى.

التدابير واإلجراءات 
في حالة عدم استكمال 

الطرح

فــي حــال لــم يتــم اســتكمال زيــادة رأس املــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز ملجلــس إدارة 
البنــك ان يقــرر متديــد فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال عــدم اســتنفاذ كامــل أســهم الطــرح فــي نهايــة 
فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة البنــك إمــا )1( التراجــع عــن الطــرح أو )2( إعــالن 
االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتتــب فيــه عنــد نهايــة فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز للمكتتبــني الرجــوع 

عــن أســهم الطــرح املكتتــب بهــا إال وفقــاً للقانــون.
ــاب والتخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات إدراج أسهم الطرح ــرة االكتت بعــد انتهــاء فت

التنظيميــة الالزمــة، ســيتم إصــدار إيصــال رصيــد أســهم ليتــم إدراجهــا وتداولهــا فــي بورصــة 
الكويــت دون أي قيــد كمــا األســهم املُصــدرة.

ــوم اجلهــة امُلصــدرة بســدادها مبوجــب الضرائب ــي تق ــات الت ــى الدفع ــة عل ــم فــرض ضريب ــن أن يت ميك
أســهم الطــرح )راجــع قســم ”الضرائــب”(.

ــك املخاطــر عوامل املخاطر ــاك بعــض املخاطــر املتعلقــة باإلســتثمار فــي أســهم الطــرح. ميكــن تصنيــف تل هن
بشــكل عــام فــي فئــات تضــم: )أ( مخاطــر متعلقــة باجلهــة املُصــدرة، )ب( مخاطــر املتعلّقــة 
ــة الشــرق األوســط وشــمال  ــا ومنطق ــت وتركي ــة بالكوي ــة، )ج( مخاطــر متعلق باألنظمــة الرقابي
أفريقيــا، )د( مخاطــر متعلقــة بأســهم الطــرح. ولذلــك يجــب دراســة هــذه املخاطــر بدقــة قبــل 

اتخــاذ أي قــرار بشــأن األســتثمار فــي أســهم الطــرح )راجــع قســم عوامــل املخاطــر(.
هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزياجلهات الرقابية

 الوزان وشركاه، ديلويت أند توش مراقب احلسابات
العيبان والعصيمي وشركاه، إرنست أند يونغ

مستشار اإلصدار ووكيل 
االكتتاب

شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(

الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك.وكيل املقاصة واإليداع
ASAR - الرويح وشركاهاملستشار القانوني

قوانني دولة الكويتالقانون
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محاكم دولة الكويتاحملاكم
أعضاء مجلس إدارة 

اجلهة امُلصدرة
السيد/ ماجد عيسى العجيل

السيد/ محمد عبد الرحمن بشر البشر
سعادة السيد/ عبد الكرمي عالوي صالح الكباريتي

السيد/ عبد السالم محمد أحمد البحر
السيد/ فيصل محمد علي الرضوان

السيد/ مسعود محمود حجي جوهر حيات
السيد/ سامر صبحي خنشت

السيد/ مايترا بيناك باني مايترا ناريان
السيد/ سعدون عبد اهلل حسني علي
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 تفاصيل الطرح

أسهم الطرح املعروضة
ــة  ــَدر للجه ــي املَُص ــال احلال ــاً 10.6% مــن رأس امل ــل تقريب ســتقوم اجلهــة امُلصــدرة بطــرح عــدد 240,581,530 ســهم عــادي ميث

املُصــدرة.

سعر الطرح لكل سهم طرح
حتــدد ســعر الطــرح بـــــ 260 فلــس لســهم الطــرح الواحــد ميثــل 100 فلــس للقيمــة اإلســمية للســهم الواحــد باإلضافــة إلــى قيمــة 

عــالوة اإلصــدار احملــددة ب 160 فلــس لســهم الطــرح الواحــد.

املساهم املؤهل
حــق االولويــة فــي الطــرح متــاح ألصحــاب األســهم املُصــدرة احلاليــة املســجلني فــي ختــام يــوم االســتحقاق الســابق لفتــرة 
االكتتــاب، أي املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البنــك فــي تاريــخ الســجل. يســتلم املســاهم املؤهــل إيصــاالً 
خطيــاً مــن الشــركة الكويتيــة للمقاصــة فــي عنوانهــا الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي، بــرج أحمــد، الــدور اخلامــس يبــني اســم 
ــكل  ــاب. يحــق ل ــرة االكتت ــح فت ــوم االســتحقاق الســابق لفت ــخ ي ــه فــي تاري ــة املشــارك وعــدد األســهم اململوكــة من املســاهم وهوي
مســاهم مؤهــل االكتتــاب فــي 106 ســهم جديــد مــن أســهم الطــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة التــي ميلكهــا فــي 

تاريــخ الســجل. لــن يحصــل املســاهم علــى أي عوائــد ماليــة مــن الطــرح.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد 
إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد 
األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم )ويشــار إليهــم املســاهمني املؤهلــني 

الذيــن اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح بـــــ ”املكتتبــني”(.

احلقوق املتصلة بأسهم الطرح
أســهم رأس مــال اجلهــة امُلصــدرة مــن فئــة واحــدة. ولــكل ســهم صــوت واحــد، ولــكل مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصويــت فــي 
اجلمعيــة العامــة. ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت. عنــد إصــدار أســهم الطــرح يحــق للمســاهم صاحــب 
ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن اجلهــة امُلصــدرة )كاألســهم املَُصــَدرة(. ويحــق 

للمســاهمني احلصــول علــى نصيــب مــن عوائــد تصفيــة أصــول اجلهــة امُلصــدرة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد مديونياتهــا. 

فــي حــال لــم يتــم اســتكمال زيــادة رأس املــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز ملجلــس إدارة البنــك أن يقــرر متديــد فتــرة 
االكتتــاب. وفــي حــال عــدم اســتنفاذ كامــل أســهم الطــرح فــي نهايــة فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة البنــك إمــا )1( 
التراجــع عــن الطــرح أو )2( إعــالن االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتتــب فيــه عنــد نهايــة فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز للمكتتبــني الرجــوع 

عــن أســهم الطــرح املكتتــب بهــا إال وفقــاً للقانــون.

خيارات املساهمني املؤهلني بالنسبة ألسهم الطرح
يكون للمساهمني املؤهلني اللجوء إلى اخليارات التالية بالنسبة ألسهم الطرح:

ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح 	 

ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح واالكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية 	 

التنــازل عــن حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح )أو فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة حســب األحــوال( 	 
أو فــي جــزء منهــا وفقــا اآلليــة املعتمــدة لذلــك وذلــك خــالل فتــرة الطــرح )وتتــم أي مــن تلــك التنــازالت وفقــاً للقواعــد ذات 
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الصلــة واملطبقــة مــن قبــل البورصــة(، أو

اإلمتناع عن اللجوء إلى أي من اخليارات السابقه سواء عن طريق بيع أو ممارسة حق أولوية االكتتاب في أسهم الطرح.	 

احلد األقصى لالكتتاب
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد 
إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد 

األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. 

فترة االكتتاب
تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح فــي 20 ســبتمبر 2018 فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع فــي دولــة الكويــت خــالل ســاعات 
العمــل الرســمية خــالل أيــام األحــد إلــى اخلميــس وتنتهــي فــي 10 اكتوبــر 2018 عنــد الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر بتوقيــت 

الكويت. 
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أحكام وشروط وتعليمات الطرح

إجراءات االكتتاب
يتوجــه املســاهم املؤهــل إلــى مقــر الشــركة الكويتيــة للمقاصــة الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي، بــرج أحمــد، الــدور اخلامــس 

الســتالم إيصــال خطــي يبــني اســم املســاهم وهويــة املشــارك وعــدد األســهم اململوكــة منــه فــي البنــك فــي تاريــخ الســجل. 

يقــوم املكتتبــني بإيــداع أو حتويــل مبالــغ االكتتــاب املســتحقة، شــاملة املبالــغ املســتحقة لالكتتــاب فــي فائــض أســهم الطــرح املكتتــب 
بهــا مــن قبــل املســاهمني املؤهلــني، )”مبالــغ االكتتــاب”( إلــى حســاب االكتتــاب )الغيــر منتــج للفائــدة( احملــدد مــن اجلهــة 
امُلصــدرة، كمــا هــو مذكــور فــي بنــد »طريقــة الدفــع« مــن هــذه النشــرة. ثــم يذهــب املكتتبــني إلــى مقــر الشــركة الكويتيــة للمقاصــة 
إليــداع طلــب االكتتــاب مرفقــاً باملســتندات املدرجــة فــي بنــد »املســتندات املطلوبــة عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب« مــن هــذه النشــرة. 
وفــي حالــة إخفــاق أي مــن املكتتبــني فــي تقــدمي طلــب االكتتــاب مكتمــاًل بشــكل كامــل وســليم )مرفقــًا بــه كافــة املســتندات 
املســاندة املطلوبــة( فــي مقــر الشــركة الكويتيــة للمقاصــة بعــد إيــداع أو حتويــل مبالــغ االكتتــاب املســتحقة كمــا هــو مذكــور 
بهــذه النشــرة، فــإن طلــب اإلكتتــاب املقــدم مــن ذلــك املكتتــب ســيعتبر ملغيــًا وكأن لــم يكــن. يقبــل البنــك مبالــغ االكتتــاب 
املودعــة مــن املكتتبــني مباشــرًة وليــس مــن أي شــخص يتصــرف بالنيابــة عنهــم أو حلســابهم. يكــون االكتتــاب شــخصياً بالنســبة 

للمكتتبــني. ولــن يتــم قبــول مبالــغ االكتتــاب نقــداً. 

منوذج طلب االكتتاب
ينحصــر حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي الطــرح باملســاهمني املؤهلــني فقــط. يجــوز للمســاهمني املؤهلــني الراغبــني فــي ممارســة 
حــق األولويــة فــي االكتتــاب تقــدمي طلبــات االكتتــاب خــالل فتــرة االكتتــاب ذات الصلــة فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع. يوافــق 
ــاب. حتتفــظ اجلهــة  ــب االكتت ــات طل ــواردة فــي هــذه النشــرة ويقــوم بتقــدمي كافــة بيان ــى األحــكام والشــروط ال كل مكتتــب عل
امُلصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحقهمــا فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب – كليــاً أو جزئيــاً فــي حــال عــدم اســتيفاء الطلــب ألي 
حكــم مــن أحــكام الطــرح أو عــدم االتبــاع احلرفــي والدقيــق لتعليمــات االكتتــاب ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، عــدم توافــق 
طلــب االكتتــاب مــع أحــكام القانــون واللوائــح املطبقــة، عــدم ســداد املكتتــب لكامــل قيمــة مبلــغ االكتتــاب، عــدم دقــة أو عــدم كفايــة 
املعلومــات فــي طلــب االكتتــاب أوعــدم توافــق طلــب االكتتــاب مــع أي مــن أحــكام وشــروط هــذه النشــرة أو طلــب االكتتــاب نفســه. 
لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لطلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد تقــدمي الطلــب، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة 

اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني املكتتــب واجلهــة املُصــدرة. 

يكــون طلــب االكتتــاب وكافــة أحكامــه وشــروطه والتعهــدات املنصــوص عليهــا فيــه ملزمــاً للمكتتبــني وعلــى احمُلــال إليهــم واملتنــازل 
إليهــم ومديــري أصولهــم واملســتفيدين إال فــي حــال النــص علــى خــالف ذلــك فــي هــذه النشــرة. كمــا يجــب علــى املكتتــب أن يقبــل 

بعــدد أســهم الطــرح املخصــص لــه شــريطة أال يزيــد العــدد املكتتــب بــه واملوضــح فــي منــوذج االكتتــاب اخلــاص بــه.

تكــون كافــة األحــكام والشــروط واســتالم منــاذج طلبــات االكتتــاب واالتفاقيــات الناشــئة عنهــا خاضعــة لقوانــني دولــة الكويــت 
ويجــب تفســيرها وتطبيقهــا بالتوافــق مــع أحــكام قوانــني دولــة الكويــت. 

علــى املكتتــب قــراءة تعليمــات االكتتــاب بعنايــة قبــل تســليم منــوذج طلــب االكتتــاب. ســيُعتبر توقيــع منــوذج طلــب االكتتــاب مبثابــة 
عقــد ملــزم وموافقــة علــى كافــة أحــكام االكتتــاب.

طريقة الدفع
لــن يتــم قبــول مبالــغ اإلكتتــاب نقــداً. ويجــب ســداد مبالــغ االكتتــاب بالكامــل عــن طريــق حتويــل بنكــي )كمبلــغ صافــي دون رســوم 

مــن قبــل كل مــن البنــك احملــول والبنــك احملــول لــه( علــى احلســاب املصرفــي )الغيــر منتــج للفائــدة( واملذكــور أدنــاه:

اسم البنك: بنك برقان
رقم احلساب: 231/7045060/001/4402/000

KW59BRGN0000000000007045060001 :IBAN رقم
BRGNKWKW :سويفت

املستفيد: زيادة رأس مال بنك برقان
 املرجــع / الوصــف: زيــادة رأس مــال بنــك برقــان + هويــة املشــارك )رقــم هويــة املكتتــب( + بيانــات االتصــال اخلاصــة باملكتتــب
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تقدمي منوذج طلب االكتتاب
علــى املســاهم املؤهــل أن يحــدد فــي طلــب االكتتــاب عــدد أســهم الطــرح التــي يرغــب فــي االكتتــاب فيهــا وأن يقــوم بتحويــل كامــل 
مبالــغ الكتتــاب املســتحقة ويحــق لــكل مســاهم مؤهــل التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي 106 ســهم طــرح مقابــل كل 1000 ســهم ُمصــدر 
مملــوك لــه كمــا فــي تاريــخ الســجل. فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح 
املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح 
يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب 

املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. 

عدم اكتتاب املساهمني املؤهلني في أسهم الطرح
ســيتعرض املســاهمون املؤهلــون الذيــن ال يشــاركون فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح النخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال 

اجلهــة امُلصــدرة باإلضافــة قــد يواجهــون تغييــرا فــي قيمــة أســهمهم احلاليــة.

أولوية االكتتاب
حــق األولويــة فــى الطــرح مقصــور علــى أصحــاب األســهم املُصــدرة احلاليــة املســجلني فــي ختــام يــوم االســتحقاق الســابق لفتــرة 
االكتتــاب، أي املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البنــك فــي تاريــخ الســجل. وللتوضيــح، فــإن أي تــداول علــى 
أســهم البنــك قبــل تاريــخ الســجل والتــي ال يتــم اكتمــال عمليــة تســويتها لــدى البورصــة فــي تاريــخ الســجل )تاريــخ وقــف حــق 
األولويــة(. وبالتالــي لــم تســجل فــي ســجل مســاهمي البنــك، فلــن تؤخــذ فــي اإلعتبــار مــن أجــل حتديــد املســاهمني املؤهلــني 

املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البنــك بتاريــخ الســجل.  

االكتتاب الكلي أو اجلزئي في أسهم الطرح
يقــوم املســاهم املؤهــل الــذي يرغــب فــي اســتخدام حقــه الكامــل فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح املخصصــة لــه بتقــدمي منــوذج 
طلــب االكتتــاب مرفقــاً باملســتندات املطلوبــة وســداد كامــل مبالــغ االكتتــاب فــي أســهم الطــرح التــي يرغــب باالكتتــاب فيهــا أثنــاء 

فتــرة االكتتــاب. 

وال يجوز االكتتاب في كسور األسهم، التي سوف يتم تدويرها إلى أقرب عدد صحيح. 

فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهمني املؤهلــني، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقية 
غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن قدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد 
املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون 
املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ االكتتــاب )إن ُوجــدت( إلــى املكتتبــني الذيــن 

اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح دون احتســاب أيــة فوائــد لهــم أو عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز مــن وكيــل االكتتــاب. 

إذا لم يرغب املساهم املؤهل في اللجوء إلى استخدام حق االكتتاب في أسهم الطرح فليس عليه اتخاذ أي اجراء.

إذا رغــب املســاهم املؤهــل فــي االكتتــاب فــي بعــض وليــس فــي كافــة مــا هــو مخصــص لــه مــن أســهم الطــرح، عليــه تقــدمي طلــب 
اكتتــاب مرفقــاً باملســتندات املطلوبــة األخــرى وســداد كامــل مبالــغ االكتتــاب فــي أســهم الطــرح التــي يرغــب باالكتتــاب فيهــا أثنــاء 
فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز االكتتــاب فــي أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهم املؤهــل وأســهم الطــرح اإلضافيــة أكثــر مــن مــرة 

واحــدة. 
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املستندات املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب
يتــم تقــدمي طلــب االكتتــاب مرفقــاً بالوثائــق التاليــة، وذلــك حســب احلالــة، وســيقوم املوظفــون املتواجــدون فــي مقــر وكيــل 

املقاصــة واإليــداع مبطابقــة الصــورة مــع األصــل وإعــادة األصــل إلــى املســاهم املؤهــل: 

متطلبات عامة من املكتتبني
صــورة مــن اإليصــال الصــادر عــن وكيــل املقاصــة واإليــداع يبــني اســم املســاهم وهويــة املشــارك وعــدد األســهم اململوكــة منــه 	 

فــي البنــك فــي تاريــخ الســجل.
اشعار حتويل مبالغ اإلكتتاب باإلضافة إلى رقم IBAN اخلاص باملكتتب.	 

املكتتبون من األشخاص الطبيعيني
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب	 
 أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبني من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي	 
 أصل وصورة من الوكاله القانونية اخلاصة باالكتتاب في األسهم )للمكتتبني بالوكالة(	 
أصل وصورة من شهادة الوالية )لأيتام(	 
 أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر(	 
أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.	 

املكتتبون من األشخاص االعتباريني
 أصل وصورة من شهادة السجل التجاري	 
أصل وصورة من شهادة املفوضني بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب احلال	 
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع	 
أصــل وصــورة مــن اعتمــاد التوقيــع للمفــوض بالتوقيــع صــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل أو مصّدقــة مــن غرفــة 	 

التجــارة  والصناعــة فــي الكويــت، و
كتاب صادر عن املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري باملوافقة على االكتتاب.	 

 املكتتبون من غير الكويتيني
يجــب علــى املكتتبــون مــن غيــر الكويتيــني )ســواء أشــخاص طبيعيــني أو أشــخاص إعتباريــة – حســبما يكــون احلــال( أن يقدمــوا 
املســتندات املماثلــة للمســتندات املذكــورة أعــالة تكــون صــادرة عــن اجلهــات املماثلــة فــي دولهــم وذلــك فــي حالــة عــدم حيازتهــم 

ملســتندات صــادرة لهــم فــي دولــة الكويــت فــي هــذا الشــأن.

ال يتــم قبــول مبالــغ االكتتــاب نقــداً. يتــم دفــع مبلــغ االكتتــاب بالكامــل عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب لــدى وكيــل املقاصــة واإليــداع 
وذلــك حســب طريقــة الدفــع املذكــورة أعــاله. كمــا يتــم إيــداع مبالــغ االكتتــاب بالكامــل فــي حســاب اجلهــة امُلصــدرة املصرفــي 
غيــر املنتــج للفائــدة املخصــص لذلــك مــن البنــك. يلتــزم املكتتــب بــأن يتحقــق مــن أن التحويــل املصرفــي أو اخلصــم مــن احلســاب 
ــدى  ــاب ل ــب االكتت ــد تقــدمي طل ــك برقــان عن ــدى بن ــوح ل ــاب اخلــاص بالطــرح املفت ــّد بحســاب االكتت ــل – وقي ــذ – بالفع قــد نُف

وكيــل املقاصــة واإليــداع.

مــع مراعــاة أســباب الرفــض األخــرى، يحــق للبنــك ووكيــل املقاصــة واإليــداع رفــض طلــب االكتتــاب إذا لــم تســّدد بالفعــل القيمــة 
املطلوبــة وتقيــّد كاملــًة بحســاب االكتتــاب فــي وقــت االكتتــاب لــدى وكيــل اإلكتتــاب.
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إقرارات املكتتبني
يتعهد املكتتبني من خالل تقدمي طلب االكتتاب بالتالي:

املوافقــة علــى االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بعــدد األســهم احملــدد فــي طلــب االكتتــاب، وأن طلــب االكتتــاب نهائــي ال يجــوز 	 
الرجــوع فيــه.

اإلقرار بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.	 

 املوافقــة علــى النظــام األساســي وعقــد تأســيس اجلهــة امُلصــدرة وعلــى كافــة الشــروط وأحــكام االكتتــاب الــواردة فــي هــذه 	 
النشرة.

 املوافقــة علــى حــق اجلهــة امُلصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب فــي أي مــن احلــاالت احملــددة 	 
فــي هــذه النشــرة.

القبــول بأســهم الطــرح املخصصــة لــه )بعــدد األســهم التــي طلبهــا كحــد أقصــى( ويقــر بقبولــه بكافــة شــروط وتعليمــات 	 
االكتتــاب الــواردة فــي طلــب االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة.

التعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه لوكيل املقاصة واإليداع.	 

إقــرار املكتــب مــن األشــخاص االعتباريــة – وعلــى مســئوليته التامــة – بأنــه قــد مت اســتيفاء كافــة االجــراءات واحلصــول 	 
علــى جميــع املوافقــات الالزمــة مبوجــب عقــد تأسيســه ونظامــه األساســي أو مبوجــب القانــون لتمكينــه مــن تقــدمي طلــب 
االكتتــاب وتنفيــذ التزاماتــه املقــررة فــي نشــرة االكتتــاب أو التنــازل عــن حــق األولويــة فــي االكتتــاب ومبــا فــي ذلــك موافقــة 

ــة العامــة – بحســب األحــوال – بالنســبة للشــركات املســاهمة. مجلــس االدارة واجلمعي

التخصيص ورد فائض االكتتاب
ــا املســاهم  ــي ميلكه ــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة الت ــاب بعــدد 106 ســهم طــرح مقاب يحــق للمســاهم املؤهــل االكتت
ــم تخصيــص أســهم  ــني، يت ــع أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهمني املؤهل ــاب فــي جمي املؤهــل. فــي حــال عــدم اكتمــال االكتت
الطــرح غيــر املكتتــب فيهــا إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن أســهم الطــرح يفــوق النســبة املخصصــة لهــم 
باالســتناد إلــى عــدد األســهم املُصــدرة احلاليــة اململوكــة مــن املســاهم املؤهــل. فــي حــال كان عــدد طلبــات االكتتــاب فــي أســهم 
الطــرح اإلضافيــة غيــر املكتتــب فيهــا يفــوق عــدد أســهم الطــرح اإلضافيــة املتوفــرة، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح اإلضافيــة إلــى 
املســاهمني املؤهلــني علــى الوجــه املبــني بهــذه النشــرة. وســيتم تدويــر عــدد األســهم املخصصــة إلــى أقــرب رقــم صحيــح وحتتفــظ 

اجلهــة املصــدرة باحلــق فــي التصــرف فــي كســور األســهم وفقــاً لســلطتها التقديريــة.

تعلــن اجلهــة امُلصــدرة عــن التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح خــالل 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ غلــق فتــرة االكتتــاب )الــذي يكــون 
يــوم عمــل غيــر يومــي اجلمعــة والســبت وأيــام العطــل الرســمية والتــي تكــون فيــه البنــوك فــي الكويــت مفتوحــة للعمــل( وســتقوم 
بســداد فائــض مبالــغ االكتتــاب دون فوائــد إلــى املكتتبــني مــن دون اســتقطاع أي رســوم أو مصاريــف فــي التاريــخ احملــدد مــن 

اجلهــة امُلصــدرة. 

ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ اإلكتتــاب دون فوائــد، رســوم أو اســتقطاعات. ويجــوز للمكتتبــني اإلتصــال بــأي مــن فــروع اجلهــة 
املُصــدرة ملزيــد مــن املعلومــات. 

هذه ويجدر التنويه بأنه ليست هناك أية تأكيدات أو ضمانات بوجود أو توفر أسهم إضافية.
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رفض طلب االكتتاب

يحتفــظ كل مــن اجلهــة امُلصــدرة و وكيــل املقاصــة واإليــداع بحــق رفــض طلبــات االكتتــاب فــي أســهم الطــرح كليــاً أو جزئيــاً ودون 
أدنــى مســئولية عليهمــا إذا تبــني مخالفتــه ألحــكام القانــون واللوائــح املطبقــة أو لشــروط وأحــكام االكتتــاب ونشــرة االكتتــاب أو 
فــي حــال عــدم االلتــزام التــام والدقيــق بتعليمــات االكتتــاب ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، عــدم ســداد املكتتــب لكامــل 
قيمــة مبلــغ االكتتــاب دفعــة واحــدة فــي وقــت االكتتــاب، فــي حالــة ســداد مقابــل االكتتــاب عــن طريــق التحويــل البنكــي، فســيتم 
الغــاء الطلــب إذا لــم يتــم التحويــل خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي طلــب االكتتــاب، أو إذا كانــت بياناتــه غيــر دقيقــة، 
غيــر كاملــة أو غيــر واضحــة أو غيــر مقــروءة أو متضمنــة معلومــات غيــر صحيحــة أو إذا كان طلــب االكتتــاب مكــررا أو إذا لــم 

يســتوفي الشــروط والواجبــات املبينــة فــي كل مــن نشــرة االكتتــاب ومنــوذج طلــب االكتتــاب.

رد املبالغ إلى املكتتبني
يتــم رد مبالــغ االكتتــاب عــن الطلبــات املرفوضــة ومبالــغ فائــض اإلكتتــاب دون فوائــد أو مصاريــف أو خصومــات إلــى املكتتبــني 

خــالل 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــالن نتائــج التخصيــص.

فــي حــال إلغــاء الطــرح كليــاً أو جزئيــاً، يقــوم البنــك بإيــداع مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب مصرفــي غيــر منتــج للفائــدة لديــه حتــى 
تاريــخ إعــادة املبالــغ إلــى املكتتبــني، وذلــك بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة.

قابلية حتويل أسهم الطرح
ال يجوز حتويل أسهم الطرح إلى نوع آخر من األوراق املالية.

تداول أسهم الطرح
بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم إصــدار 

إيصــال رصيــد أســهم ليتــم إدراجهــا وتداولهــا فــي بورصــة الكويــت دون أي قيــد علــى غــرار األســهم املُصــدرة.

اجلدول الزمني املتوقع 

التاريخاحلدث
19 سبتمبر 2018تاريخ السجل أو تاريخ االستحقاق

يومي تداول قبل تاريخ السجل وفقاً لدورة التسوية بنظام T+3تاريخ وقف حقوق األولوية

20 سبتمبر 2018تاريخ بداية فترة اإلكتتاب

10 اكتوبر 2018تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب

17 اكتوبر 2018تخصيص أسهم الطرح

خالل 5 أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيصرد مبالغ اإلكتتاب إلى املكتتبني

سيتم إدراجها في بورصة الكويت بعد استكمال كافة إجراءات التنظيمية تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت
الالزمة
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استخدام العوائد

ــم اســتخدامها مــن قبــل  ــغ إجمالــي العائــدات احملققــة مــن الطــرح حوالــي 62,551,197.800 مليــون د.ك، وســوف يت ســوف يبل
اجلهــة امُلصــدرة فــي تعزيــز قاعــدة رأس مــال اجلهــة امُلصــدرة وفــق معاييــر جلنــة بــازل 3 لكفايــة رأس املــال واألغــراض العامــة 

للبنــك. واجلديــر بالذكــر بــأن البنــك ســيتحمل مســؤولية ســداد كافــة التكاليــف واملصاريــف املتعلقــة بالطــرح. 
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وصف اجلهة امُلصدرة

مقدمة
تأســس البنــك بتاريــخ 27 ديســمبر 1975 فــي دولــة الكويــت مبوجــب مرســوم أميــري، كمــا أن البنــك مســجل لــدى وزارة التجــارة 

والصناعــة برقــم تســجيل 24067 ومــدرج فــي بورصــة الكويــت )بورصــة الكويــت(.

يعمــل البنــك بصفــة أساســية فــي دولــة الكويــت حيــث يقــدم كافــة اخلدمــات كبنــك جتــاري. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، يعتبــر 
البنــك ثانــي أكبــر بنــك جتــاري تقليــدي مــن حيــث حجــم األصــول فــي الكويــت. كمــا ميتلــك البنــك حصصــاً مســيطرة فــي بنــك 
ــداد ش.م.ع  ــر ش.م )”بنــك اخلليــج اجلزائــر”( ومصــرف بغ ــج اجلزائ ــك اخللي ــا )بنــك برقــان تركيــا( ش.م وبن ــان تركي برق
)”مصــرف بغــداد”(، ويقــدم كل بنــك مــن البنــوك الســابقة خدمــات متكاملــة كبنــك جتــاري يعمــل فــي تركيــا واجلزائــر والعــراق 
علــى الترتيــب. كذلــك ميلــك بنــك برقــان حصــة األغلبيــة فــي بنــك تونــس العاملــي )”بنــك تونــس العاملــي”(، وهــو بنــك خارجــي 
ــل التجــارة  ــوك متوي ــك FimBank وهــو أحــد بن ــم بن ــك حصــة اســتراتيجية فــي في ــك البن ــك ميتل ــس وكذل ــة تون يعمــل فــي دول

الدوليــة املتخصصــة فــي مالطــا )فيــم بنــك(.

يقــدم البنــك والبنــوك التابعــة لــه باقــة متنوعــة مــن اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة لعمالئــه مــن الشــركات واألفــراد، عــالوة علــى 
عمــالء العمليــات املصرفيــة الشــخصية واخلاصــة. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، تقــدم هــذه اخلدمــات مــن خــالل شــبكة توزيــع 
ــن خــالل  ــر )م ــي اجلزائ ــي ف ــة ســحب آل ــاً و107 ماكين ــت، و60 فرع ــة الكوي ــي دول ــي ف ــة ســحب آل ــاً 141 ماكين تضــم 29 فرع
ــة  ــداد(، و43 أفــرع و43 ماكين ــراق )مــن خــالل مصــرف بغ ــي فــي الع ــة ســحب آل ــر(، و37 فرعــاً 46 ماكين ــج اجلزائ ــك اخللي بن
ســحب آلــي فــي تركيــا )مــن خــالل بنــك برقــان تركيــا( و3 أفــرع فــي تونــس )مــن خــالل بنــك تونــس العاملــي(، وفــرع واحــد فــي 
لبنــان )مــن خــالل مصــرف بغــداد( ومكتــب متثيــل واحــد فــي ليبيــا )مــن خــالل بنــك تونــس العاملــي(. باإلضافــة إلــى هــذه الشــبكة، 

يقــدم البنــك اخلدمــات املصرفيــة االلكترونيــة والهاتفيــة لعمالئــه. 

كمــا يقــوم البنــك بنشــاط العمليــات املصرفيــة الدوليــة مــن خــالل عــدة عالقــات مــع بنــوك مراســلة وكذلــك شــبكة البنــوك الزميلة 
فــي مجموعــة كيبكــو )كمــا هــو مبــني فيمــا يلــي( )مبــا فــي ذلــك بنــك اخلليــج املتحــد وفيــم بنــك(، باإلضافــة إلــى البنــوك التابعــة 

ــه والزميلة. ل

واجلديــر بالذكــر، أن البنــك مســجل فــي ســجل البنــوك لــدى بنــك الكويــت املركــزي )بنــك الكويــت املركــزي(. ويقــع املقــر الرئيســي 
للبنــك فــي بــرج برقــان، شــارع عبــد اهلل األحمــد، الشــرق، الكويــت. هاتــف: 8000 2298 965 +. 

اإلدراج واخلصخصة
أدرج البنــك فــي بورصــة الكويــت بتاريــخ 29 ســبتمبر 1984. وفــي ختــام التــداول فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة فــي يــوم 28 

ديســمبر 2017 كان ســعر ســهم البنــك 0.307 دينــار كويتــي، وبلغــت القيمــة الســوقية 661.0 مليــون دينــار كويتــي.

وكجــزء مــن عمليــة اخلصخصــة الكويتيــة، مت خصخصــة البنــك فــي عــام 1997 حيــث خفضــت حكومــة دولــة الكويــت )احلكومــة( 
ــي حصــة احلكومــة،  ــغ إجمال ــة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بل ــى أقــل مــن 10.0 باملائ ــة إل ــك مــن 61.0 باملائ ــا فــي البن ملكيته

املباشــرة والغيــر مباشــره، فــي البنــك أقــل مــن 10.0 باملائــة.

رأس مال اجلهة امُلصدرة املصرح به واملدفوع
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، يبلــغ رأس مــال البنــك املصــرح بــه -/250,000,000 د.ك )مائتــان وخمســون مليــون دينــار كويتــي( 
موزعـــة علــى 2,500,000,000 ســهم )اثنــني مليــار وخمســمائة مليــون ســهما(، والقيمــة اإلســمية لــكل ســهم مائــة فلــس. أمــا رأس 
مــال البنــك املصــدر واملدفــوع فقــد بلــغ -/225,941,847 د.ك )مئتــان وخمســة وعشــرون مليونــاً وتســعمئة وواحــد وأربعــون ألفــاً 
وثمامنئــة وســبعة وأربعــون دينــار كويتــي( موزعـــة علــى 2,259,418,470 ســهم )مليــاران ومئتــان وتســعة وخمســون مليونــاً وأربعمئــة 

وثمانيــة عشــر ألفــاً وأربعمئــة وســبعون ســهما( وجميعهــا أســهم نقديــة بقيمــة إســمية تقــدر بـــ 100 فلــس لســهم الواحــد.
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هيكل امللكية 
ويوضــح اجلــدول التالــي نســب امللكيــة لكبــار املســاهمني فــي البنــك ممــن ميتلكــون 5 % أو أكثــر مــن إجمالــي أســهم رأس املــال 

وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017:

نسبة ملكية )%(*عدد األسهماملساهمون
886,039,52341.18شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع **- كيبكو

322,835,22115.00بنك اخلليج املتحد ش.م.ب

168,135,9487.81املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

* حتتسب حصة امللكية بتقسيم عدد األسهم اململوكة على عدد أسهم رأس املال املدفوعة.

**  أنظر ”الشركة األم” أدناه ملزيد من التفاصيل حول املساهمني

وصف األنشطة الرئيسية للبنك
يعمــل بنــك برقــان علــى توفيــر اخلدمــات املصرفيــة التقليديــة وخدمــات االســتثمار إلــى األفــراد والشــركات. لــدى البنــك تاريــخ 
حافــل مــن العالقــات املتميــزة فــي قطــاع الشــركات وقطــاع املؤسســات املاليــة مــع التركيــز علــى زيــادة منــو قاعــدة عمــالء 

ــة اخلاصــة.  ــة لأفــراد واخلدمــات املصرفي اخلدمــات املصرفي

فيما يلي نظرة عامة على مجاالت أنشطة املجموعات التشغيلية الرئيسية في البنك:

مجموعة العمليات املصرفية للشركات
تقــدم مجموعــة العمليــات املصرفيــة للشــركات فــي البنــك باقــة متنوعــة مــن اخلدمــات لكيانــات األعمــال فــي القطاعــني 
التجــاري والصناعــي بدولــة الكويــت. تشــارك املجموعــة فــي متويــل معظــم مشــاريع البنيــة التحتيــة واملشــاريع البتروكيماويــة 
والصناعيــة فــي دولــة الكويــت مــن خــالل قــروض مشــتركة والتمويــل الثنائــي املباشــر. هــذا وقــد متكنــت املجموعــة مــن 
ــي مجــال  ــة ف ــات عريق ــع جه ــات م ــن العالق ــز م ــل وممي ــن خــالل ســجل حاف ــادة عددهــم م ــا وزي ــى عمالئه ــاظ عل احلف

العمليــات املصرفيــة مــع الشــركات.

قطاع املؤسسات املالية
ــة اتصــال  ــل القطــاع كحلق ــوك. ويعم ــة والبن ــع املؤسســات املالي ــات م ــة العالق ــة مســؤول عــن كاف قطــاع املؤسســات املالي
ــات  ــام بالعملي ــات العمــالء بشــكل فعــال وكذلــك ليتمكــن البنــك مــن القي ــر متطلب ــم توفي ــة ليت لعالقــات املراســلة املصرفي
اخلارجيــة اخلاصــة بــه. ويتضمــن ذلــك العمليــات املرتبطــة بتجــارة األســتيراد والتصديــر، وترتيــب الضمانــات مــن البنــوك 
لدعــم الشــركات األجنبيــة العاملــة فــي الكويــت أو التــي تقــدم خدمــات فــي الكويــت وكذلــك للمشــروعات التــي تقــوم بهــا 
الشــركات الكويتيــة فــي اخلــارج. كمــا أن هــذا القطــاع مســؤول عــن تطويــر العالقــات طويلــة املــدى مــع املؤسســات احملليــة 

املاليــة الغيــر مصرفيــة وتلبيــة كافــة متطلباتهــا املصرفيــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، عمــل هــذا القطــاع علــى تعزيــز صــورة البنــك ورفــع مســتوى االعتــراف بــه فــي مختلــف أرجــاء العالــم 
مــن خــالل تنظيــم اجتماعــات رفيعــة املســتوى مــع بنــوك فــي آســيا وأوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة باإلضافــة إلــى 
احلضــور واملشــاركة فــي الفعاليــات واملؤمتــرات اخلاصــة بقطــاع املصــارف فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم مثــل االجتمــاع 
الســنوي لبنــك التنميــة اآلســيوي ومؤمتــر ســويفت للعمليــات املصرفيــة العامليــة. كمــا مت حتديــد جهــات االتصــال الرئيســية 
والشــركاء احملتملــني، بهــدف تركيــز األعمــال وتطويــر العالقــات الثنائيــة. تدعــم هــذه املبــادرات أعمــال وأنشــطة البنــك 
ــادة قاعــدة العمــالء اخلاصــة بالبنــك وخصوصــاً فــي ضــوء التوســع االقليمــي املســتمر  ــة وزي والبنــوك التابعــة لــه والزميل
للبنــك. وقــد ســعى القطــاع لتحقيــق املزيــد مــن التعــاون مــع هــذه العالقــات الرئيســية، وذلــك لتحقيــق االســتفادة الكاملــة 
مــن فــرص األعمــال لعمالئــة فــي الكويــت وغيرهــا مــن الــدول التــي يعمــل فيهــا البنــك وبنوكــه التابعــة أو الزميلــة – علــى 
ســبيل املثــال ميكــن األســتفادة مــن األعمــال اخلارجيــة مــن الكويــت مــن قبــل اجلهــات احملليــة عــن طريــق توجيــه أعمالهــا 

إلــى البنــوك التابعــة للبنــك فــي الــدول األخــرى. 

21



أحــد اجلوانــب املهمــة فــي العالقــات الدوليــة هــو احلصــول علــى املعامــالت الدوليــة مــن خــارج الكويــت والتــي أســهمت فــي 
تطويــر احملفظــة وتنويعهــا مــن خــالل املشــاركة فــي تقــدمي عمليــات متويــل ثنائيــة وقــروض مشــتركة )فــي األســواق الرئيســية 
ــة مشــتراة مــن  ــارة عــن شــرائح مــن عمليــات جتاري ــة( ومشــاركة املخاطــر املتعلقــة بالتجــارة )هــذه املشــاركات عب والثانوي
بنــوك رائــدة تســعى لبيــع جــزء مــن محافظهــا(. ودائمــاً يتــم ذلــك بشــكل انتقائــي مــع التركيــز بشــكل مســتمر علــى البنــوك 

الرائــدة فــي أي بلــد والوفــاء مبعاييــر املخاطــر ومســتويات املخاطــر املقبولــة للبنــك. 

املجموعة املصرفية اخلاصة
حيــث تقــدم هــذه الوحــدة منتجــات وخدمــات متميــزة لتلبيــة االحتياجــات املتنوعــة لهــذه القاعــدة رفيعــة املســتوى مــن 
العمــالء. ويتضمــن ذلــك زيــادة فــي املرونــة والتعامــل املمنوحــني لكبــار العمــالء مــن خــالل مديــر عالقــات محــدد، وشــروط 
مميــزة علــى القــروض والودائــع ومعامــالت الصــرف األجنبــي، واحلســابات الذهبيــة )حســابات منتجــة للفائــدة( وغيــر ذلــك 

مــن التســهيالت. 

فــي إطــار اتبــاع منهــج التركيــز علــى العميــل، يخطــط البنــك لتوســيع نطــاق عــرض منتجاتــه اخلارجيــة باإلضافــة إلــى تعزيــز 
قدراتــه االســتثمارية اخلارجيــة وتوســيع قنــوات التوزيــع مثــل برامــج تقــدمي اخلدمــات املعتمــدة علــى التكنولوجيــا. 

املجموعة املصرفية الشخصية
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، تنتشــر املجموعــة املصرفيــة الشــخصية فــي الكويــت مــن خــالل شــبكة تضــم 29 فرعــاً و141 

ماكينــة ســحب آلــي، مــع وجــود خطــط للتوســع املســتقبلي فــي املناطــق االســتراتيجية لنمــو العمــالء املســتهدف.

وتقــدم املجموعــة املصرفيــة الشــخصية مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات واملنتجــات لعمالئهــا، مبــا فــي ذلــك باقــة متنوعــة 
مــن حســابات اإلدخــار واإليــداع، وبطاقــات االئتمــان واخلصــم وبطاقــات الدفــع املســبقق وقــروض العمــالء. ولكــن ال يقــدم 

البنــك خدمــات اإلقــراض بالرهــن العقــاري الســكني وذلــك متاشــياً مــع النظــم احملليــة احلاليــة.

وتكتمــل مجموعــة املنتجــات املقدمــة مــن املجموعــة املصرفيــة الشــخصية مبجموعــة كبيــرة مــن قنــوات تقــدمي اخلدمــات 
ــام األســبوع »برقــان مباشــر«،  ــة والتــي تتضمــن تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة الهاتفيــة علــى مــدار الســاعة طــوال أي البديل
ــدمي  ــع وتق ــات الدف ــام بعملي ــة القي ــح للعمــالء إمكاني ــن”، مبــا يتي ــان أونالي ــة ”برق ــة االلكتروني ــات املصرفي ــع العملي وموق
الطلبــات واالستفســارات عبــر الهاتــف أو علــى شــبكة االنترنــت. وقــد أتــاح توافــر برامــج الدفــع االلكترونــي )مــن خــالل 
ــة  ــة اليومي ــة لأنشــطة املصرفي ــة االلكتروني ــة تقــدمي اخلدمــات املصرفي ــم( للبنــك إمكاني مقــدم اخلدمــة ACI حــول العال
والدفــع االلكترونــي للبضائــع واخلدمــات مــن خــالل برامــج الدفــع االلكترونــي اآلمنــة املقدمــة مــن البنــك. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تســتخدم املجموعــة املصرفيــة الشــخصية تكنولوجيــا الهواتــف النقالــة مــن خــالل تطبيقــات أبــل ســتور وجوجــل ســتور 

ممــا يتيــح للعمــالء القيــام بأكبــر قــدر مــن املعامــالت املصرفيــة. 

لــدى البنــك سياســة محــددة بشــكل واضــح لتصنيــف العمــالء إلــى شــرائح، كمــا أنــه بصــدد القيــام مبزيــد مــن اجــراءات 
تبســيط تصنيــف العمــالء ممــا يســاهم فــي تعزيــز العالقــات املهنيــة مــع العمــالء. فــي الهيــكل اجلديــد، ســوف يكــون لــدى 
البنــك ثــالث شــرائح مختلفــة للعمــالء، وهــي الشــريحة األساســية والشــريحة العاديــة والشــريحة املميــزة. إن تصنيــف 
العمــالء بنــاء علــى شــرائح يســاعد علــى حتديــد املنتجــات واخلدمــات التــي تقــدم لــكل مجموعــة مــن العمــالء واألشــخاص 
احملدديــن مــن خــالل فهــم احتياجــات ومتطلبــات كل شــريحة. منــذ العــام 2009، أصبــح نظــام ادارة عالقــات العمــالء جــزءاً 
مكمــاًل للمجموعــة املصرفيــة الشــخصية لدعــم عمليــة التحــول إلــى بنــك يتســم مبركزيــة أكثــر للعمــالء. كمــا أن البنــك لديــه 
خطــة علــى مــدى األشــهر القادمــة للقيــام مبزيــد مــن التعزيــزات والتحســينات علــى نظــام ادارة عالقــات العمــالء لتحفيــز 

فعاليــة النظــام وحتســني أدائــه. 

ــا مــن خــالل التواصــل مــع  ــي ســيتم تقدميه ــا والت ــادة محفظــة منتجاته ــة الشــخصية زي ــزم املجموعــة املصرفي هــذا وتعت
العمــالء بشــكل ودي مــع التركيــز علــى اســتراتيجية التســويق، ممــا يســاعد املجموعــة علــى تقــدمي املنتجــات ذات الصلــة فــي 

كل مرحلــة مــن مراحــل حيــاة العمــالء. 

مجموعة االستثمارات البنكية واخلزينة
تتولــي مجموعــة االســتثمارات البنكيــة واخلزينــة مســئولية كافــة معامــالت الســوق باجلملــة علــى املســتوى احمللــي والعاملــي 

كمــا تتولــى مســئولية إدارة احملافــظ اخلاصــة بالبنــك. 

22



قطاع اخلزينة 
ــام.  ــا للتوجــه االســتراتيجية الع ــك وفق ــة للبن ــي إدارة مخاطــر األســواق املالي ــة ف ــل الهــدف الرئيســي لقطــاع اخلزين يتمث
يعمــل قطــاع اخلزينــة بشــكل وثيــق مــع جلنــة األصــول واخلصــوم حيــث يشــارك فــي إدارة امليزانيــة العموميــة علــى مســتوى 
البنــك وايجــاد مصــادر متويــل كافيــة وتقــدمي حلــول للمخاطــر إلــى العمــالء احملليــني واخلارجيــني، وإدارة معامــالت صــرف 

العمــالت األجنبيــة واملخاطــر املتعلقــة بهــا، باالضافــة إلــى إدارة عالقــات العمــل مــع العمــالء. 

فــي عــام 2012، أصــدر البنــك ســندات بقيمــة 100 مليــون دينــار كويتــي مســتحقة فــي عــام 2022 )ســندات مســاندة(. 
ــن مســاندة مــن الشــريحة 2  ــا كســندات دي ــي يجــب يتوافرهــا لتأهيله ــات الت اســتوفى إصــدار الســندات املســاندة املتطلب
لــرأس املــال مبوجــب تعليمــات بــازل 2 الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي. فــي عــام 2014، أصــدر البنــك ســندات دائمــة 
متوافقــة مــع رأس املــال اإلضافــي مــن الشــريحة األولــى بقيمــة 500 مليــون دوالر أميركــي، والتــي اســتوفت املتطلبــات التــي 
يجــب يتوافرهــا لتأهيلهــا كــرأس مــال إضافــي مــن الشــريحة األولــى مبوجــب تعليمــات بــازل III الصــادرة عــن بنــك الكويــت 

املركــزي.

قطاع االستثمارات 
يتولــى هــذا القطــاع بشــكل رئيســي مســئولية إدارة احملفظــة اململوكــة للبنــك التــي تتســم بالتنــوع علــى املســتوى العاملــي عبــر 
فئــات األصــول ذات االيــرادات الثابتــة وحقــوق امللكيــة )العامــة واخلاصــة(. يتبــع القطــاع عمليــة شــاملة لتوزيــع األصــول مــن 

األعلــى إلــى األقــل لتحديــد األصــول التــي توفــر للبنــك مســتويات املخاطــر والعوائــد املثلــى. 

كما أن القطاع يعمل بشكل وثيق مع وحدة تطوير املنتجات لطرح منتجات جديدة للعمالء.

االستثمارات اجلارية
إن الشركات التابعة التشغيلية الرئيسية هي كما في 31 ديسمبر 2017:

حصــة امللكيــة  احلاليــة سنة االستثماربلد التأسيسالبنك  
)%(

86.01ابريل 2009اجلزائربنك اخلليج اجلزائر  )ش.م.ج(

51.79ابريل 2009العراقمصرف بغداد )ش.م.ع( 

86.70يونيو 2010تونسبنك تونس العاملي )ش.م( 

99.26ديسمبر 2012تركيابنك برقان تركيا 

100.00دبيبنك برقان للخدمات املالية ليمتد

قيمة السهم عند تصفية البنك
ــة  ــات املالي ــى البيان ــاء عل ــك بن ــس وذل ــة للســهم 312 فل ــال تكــون القيمــة الدفتري ــادة رأس امل ــل زي ــك قب ــة البن ــة تصفي فــي حال

املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

معدل ربحية السهم للمدى القصير 
من املتوقع أن يبلغ معدل ربحية السهم 32.9 فلس للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018.

أغراض البنك وفقًا لنظامه األساسي
االغــراض التــي أســس مــن اجلهــا البنــك هــي القيــام مبزاولــة اخلدمــات والعمليــات املصرفيــة التجاريــة ســواء حلســابه او 

حلســاب الغيــر وعلــى االخــص:

قبول الودائع النقدية ودفع بدالت الشيكات واحلواالت الصادرة على البنك من قبل املودعني مبقدار املبالغ املودعة.. 1
احلصول على املال بإصدار سندات القروض.. 2
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شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت االجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها.. 3
قطــع احلــواالت والكمبيــاالت وســندات االســتقراض والكوبونــات وســائر الســندات التجاريــة والصناعيــة وشــرائها وإعــادة . 4

قطعهــا واســتثمار رؤوس االمــوال.
االقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت املصرفية.. 5
التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل واوامر استالم االموال بالكويت وخارجها.. 6
اصدار الكفاالت بضمان او بدونها.. 7
حتصيل بدالت احلواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشحن والسندات االخرى.. 8
شراء وبيع االسهم والسندات حلساب البنك او حلساب غيره.. 9

القيام باعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.. 10
حفــظ جميــع انــواع النقــود واملعــادن الثمينــة واملمتلــكات االخــرى والســندات والطــرود والــرزم وتأجيــر اخلزائــن احلديديــة . 11

اخلاصــة.
القيام باعمال االمني والوكيل وقبول الوكاالت وتعيني الوكالء بعمولة او بدونها.. 12
تلقي االكتتاب بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات املساهمة.. 13

ــة التــي جتيزهــا القوانــني واالنظمــة  ــام بســائر االعمــال واخلدمــات املصرفيــة والتجاري ــى وجــه العمــوم ميكــن للبنــك القي وعل
واللوائــح املرعيــة للبنــوك التجاريــة. ويجــوز للبنــك ان تكــون لــه مصلحــة او يشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول اعمــال 
شــبيهة باعمالــه او التــي قــد تعاونــه علــى حتقيــق اغراضــه فــي الكويــت وفــي اخلــارج ولــه ان يشــتري هــذه الهيئــات بالكامــل او 

يلحقهــا بــه.

مدة البنك
مدة البنك غير محددة.

إدارة البنك
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء غير تنفيذيني.

تنتخــب اجلمعيــة العامــة بالتصويــت الســري أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويجــوز لــكل مســاهم ســواء كان شــخصاً طبيعيــا أو اعتباريــا 
تعيــني ممثلــني لــه فــي مجلــس إدارة الشــركة بنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا، ويكــون لهــؤالء املمثلــني مــا لأعضــاء املنتخبــني 

مــن احلقــوق والواجبــات، ويكــون املســاهم مســئوال عــن أعمــال ممثليــه جتــاه الشــركة ودائنيهــا ومســاهميها.
مــدة عضويــة مجلــس اإلدارة ثــالث ســنوات وفــي نهايــة هــذه املــدة يتجــدد املجلــس بأجمعــه، ويجــوز إعــادة انتخــاب العضــو مــرة 

أو أكثــر.
ــت املركــزى  ــك الكوي ــون النقــد وبن ــون الشــركات وقان ــا لقان ــة وفق ــس اإلدارة شــروط العضوي يجــب أن تتوافــر فــى عضــو مجل

ــت املركــزى بهــذا اخلصــوص. ــك الكوي ــة وتعليمــات بن ــة املصرفي ــم املهن وتنظي

اجلمعية العامة
طريقة الدعوة

توجــه الدعــوة إلــى حضــور اجتمــاع اجلمعيــة متضمنــة جــدول األعمــال وزمــان ومــكان إنعقــاد االجتمــاع عــن طريــق اإلعــالن 
مرتــني فــي صحيفتــني يوميتــني محليتــني تصــدران باللغــة العربيــة واملوقــع االلكترونــي للشــركة أو بــأي وســيلة مــن وســائل 
اإلعــالن احلديثــة، وفقــا ملــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات، علــى أن يتــم اإلعــالن فــي املــرة الثانيــة بعــد مضــي 

مــدة ال تقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وقبــل انعقــاد االجتمــاع بســبعة أيــام علــى األقــل.

ويجــب إخطــار وزارة التجــارة والصناعــة كتابيــا بجــدول األعمــال ومبيعــاد ومــكان االجتمــاع قبــل انعقــاده بســبعة أيــام علــى 
األقــل. 

اختصاصات اجلمعية العامة العادية
ــون أو النظــام  ــه القان ــا احتفــظ ب ــق بأمــور الشــركة عــدا م ــا يتعل ــكل م ــة ب ــة عادي ــة العامــة منعقــدة بصف تختــص اجلمعي

24



ــة. ــر عادي ــة غي ــدة بصف ــة منعق ــة العام ــك للجمعي األساســى للبن

إختصاصات اجلمعية العامة غير العادية:
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص اجلمعية العامة غير العادية باملسائل التالية: 

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسى.. 1
بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.. 2
حل الشركة أو اندماجها أو حتولها أو انقسامها.. 3
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.. 4

كل تعديــل فــي نظــام البنــك أو باســهمه أو أغراضــه أو رأس مالــه - فيمــا عــدا زيــادة رأس املــال عــن طريــق إصــدار أســهم 
ــال - ال يكــون نافــذاً إال بعــد  ــى رأس امل ــز اســتعمالها ال ــه اجلائ ــك أو نتيجــة إضافــة احتياطيات ــا البن ــاح حققه ــل أرب مقاب
ــزي  ــت املرك ــك الكوي ــد وبن ــون النق ــي قان ــا ف ــة اإلجــراءات املنصــوص عليه ــة وزارة التجــارة والصناعــة وإتخــاذ كاف موافق

وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وقانــون هيئــة أســواق املــال وقانــون الشــركات.

حسابات البنك
يكــون للبنــك مراقــب حســابات أو أكثــر مــن احملاســبني القانونيــني، تعينــه اجلمعيــة العامــة - بعــد موافقــة بنــك الكويــت املركــزي 

- وتقــدر أتعابــه وعليــه مراقبــة حســابات الســنة املاليــة التــي عــني لهــا.

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعني عليهم إعداد تقرير موحد وفقاً للقانون.

توزيع األرباح
توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي: 

يقتطــع 10 % تخصــص حلســاب االحتياطــي اإلجبــاري، ويجــوز للجمعيــة العموميــة وقــف هــذا اإلقتطــاع إذا زاد االحتياطــي . 1
اإلجبــاري علــى نصــف رأس مــال الشــركة.

يقتطــع 10 % أخــرى تخصــص حلســاب االحتياطــي اإلختيــاري، ويوقــف هــذا اإلقتطــاع بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة العاديــة . 2
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة. 

يقتطع جزء من األرباح حتدده اجلمعية العامة ملواجهة االلتزامات املترتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل. . 3
يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى في األرباح قدرها 5 % للمساهمني من قيمة أسهمهم.. 4
يخصص بعد ما تقدم نسبة حتددها اجلمعية العمومية ال تزيد على 10 % من الباقي ملكافآت مجلس اإلدارة.. 5
يــوزع الباقــي مــن األربــاح بعــد ذلــك علــى املســاهمني كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة . 6

الــى الســنة املقبلــة، أو يخصــص إلنشــاء مــال لالحتياطــي أو مــال لالســتهالك غيــر عاديــني.

إنقضاء البنك وتصفيته
ينقضــي البنــك بأحــد األمــور املنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات أو مــن خــالل صــدور قــرار بشــطبه مــن ســجل البنــوك وفقــاً 

لقانــون النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة ويدخــل فــى دور التصفيــة.

جتــري تصفيــة أمــوال البنــك عنــد انقضائــه وفقــاً لأحــكام الــواردة فــي قانــون الشــركات وقانــون النقــد وبنــك الكويــت املركــزي 
وتنظيــم املهنــة املصرفيــة. 

اجلهة التي متارس الرقابة على البنك
الرقابة املباشرة: بنك الكويت املركزى ومراقب احلسابات 

الرقابة الغير مباشرة: هيئة أسواق املال الكويتية

25



اإلدارة
مجلس إدارة اجلهة امُلصدرة 

يتألــف مجلــس إدارة البنــك )”املجلــس”( مــن تســعة أعضــاء غيــر تنفيذيــني. وينــص النظــام األساســي للبنــك علــى انتخــاب كل 
عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العاديــة للمســاهمني وذلــك ملــدة ثــالث ســنوات، مــع جــواز 
إعــادة انتخابــه عنــد انتهــاء تلــك املــدة. ويتمتــع مجلــس اإلدارة بصالحيــة تعيــني وعــزل رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 

للمجموعــة فــي أي وقــت شــريطة أال يقــل النصــاب القانونــي ملجلــس اإلدارة فــي أي وقــت عــن خمســة أعضــاء.

يعقــد مجلــس اإلدارة 6 اجتماعــات ســنويا علــى األقــل منهــا اجتمــاع واحــد علــى األقــل كل ربــع ســنه وذلــك بدعــوة مــن رئيــس 
مجلــس اإلدارة، كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة بعقــد اجتماعــات بنــاء علــى طلــب ثالثــة أعضــاء علــى األقــل. وال يعــد اجتمــاع املجلــس 
صحيحــاً إال بحضــور غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وال يجــوز احلضــور بالوكالــة. هــذا ويجــوز عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة 

باســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة. خــالل عــام 2017، عقــد مجلــس اإلدراة 8 اجتماعــات منهــا 3 اجتماعــات بالتمريــر.

وفــي 20 ابريــل 2016 انتخــب مســاهمي البنــك املجلــس احلالــي ملــدة ثــالث ســنوات.  وفيمــا يلــي بيــان بأســماء أعضــاء مجلــس 
إدارة البنــك احلالــي:

السيد/ ماجد عيسى العجيل )رئيس مجلس اإلدارة(
يشــغل الســيد/ ماجــد العجيــل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 2010. كمــا يشــغل أيضــاً منصــب رئيــس احتــاد مصــارف 
ــم مالطــا. كمــا شــغل ســابقاً منصــب  ــا وبنــك في ــة وبنــك برقــان تركي الكويــت وعضــو مجلــس إدارة معهــد الدراســات املصرفي
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك مــن 1998 إلــى 2004. وشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة املشــاريع 
املتحــدة مــن أكتوبــر 2004 إلــى منتصــف أبريــل 2010 ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي مــن منتصــف أبريــل 2010 
ــو 2012. وكان الســيد/ ماجــد العجيــل عضــو مجلــس إدارة شــركة الكويــت والشــرق األوســط لالســتثمار املالــي فــي  إلــى يولي
الفتــرة مــن 1984 إلــى 1986 وشــركة املجموعــة االســتثمارية العقاريــة الكويتيــة فــي الفتــرة مــن 1985 إلــى 1992 والشــركة الدوليــة 
لإلجــارة واالســتثمار بالكويــت فــي الفتــرة مــن 1999 الــى 2003، فضــاًل عــن منصــب العضــو املنتــدب للشــركة الكويتيــة للتمويــل 
االســتثمار )كفيــك( الــذي شــغله فــي الفتــرة مــن 2002 إلــى 2004. والســيد/ ماجــد حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي 
الهندســة املعماريــة مــن اجلامعــة الكاثوليكيــة األمريكيــة )Catholic University of America( عــام 1977 ودرجــة املاجســتير فــي 

تخطيــط املــدن واملناطــق مــن نفــس اجلامعــة فــي 1978.

السيد/ محمد عبد الرحمن البشر )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
يشــغل الســيد/ محمــد البشــر منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك، وعضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ 2010. وهــو مالــك 
ومديــر مجموعــة شــركات عبــد الرحمــن البشــر وزيــد الكاظمــي، الكويــت ومديــر مجموعــة أبناء البشــر للتجارة العامــة واملقاوالت 
ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ليــو ويتــر، ش.ذ.م.م )للمجوهــرات واملعــادن الثمينــة – الكويــت(، ومديــر شــركة اعتمادكــو للصيرفــة 
بالكويــت ومديــر وشــريك فــي شــركة أوبتيــك العامليــة بالكويــت وشــريك فــي مجموعــة شــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
وممثــل شــركة ATA لالســتثمار بتركيــا. كمــا شــغل ســابقاً منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األردنــي الكويتــي بــاألردن فــي 
الفتــرة مــن 1981 إلــى 1989 والشــركة الدوليــة الكويتيــة لالســتثمار مــن 1983 إلــى 2000 والشــركة الكويتيــة للمقاصــة مــن 1986 
إلــى 1992. والســيد/ البشــر حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة الكويــت فــي 1971. 

سعادة السيد / عبد الكرمي الكباريتي )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد/ عبــد الكــرمي الكباريتــي منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ 2004. ويشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس 
إدارة البنــك األردنــي الكويتــي ورئيــس مجلــس إدارة بنــك اخلليــج اجلزائــر ورئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة عمــان األهليــة، األردن. 
وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة األلبــان األردنيــة. كمــا شــغل ســابقاً عــدة مناصــب سياســية وتشــريعية رفيعــة املســتوى فــي 
اململكــة األردنيــة الهاشــمية فــي الفتــرة مــن 1989 إلــى 2007، منهــا منصــب رئيــس الــوزراء فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية ورئيــس 
الديــوان امللكــي وعضــو البرملــان األردنــي وعضــو مجلــس األعيــان األردنــي ورئيــس اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة ووزيــر اخلارجيــة 
ــس إدارة الشــركة  ــس مجل ــا شــغل منصــب رئي ــة الهاشــمية. كم ــة األردني ــر الســياحة باململك ــاع ووزي ــر الدف ــر العمــل ووزي ووزي
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املتحــدة لالســتثمارات املاليــة حتــى ســبتمبر 2007. والســيد/ الكباريتــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي املــال واألعمــال 
مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة ســانت إدوارد )St. Edwards University( فــي عــام 1973.

السيد/ سعدون عبد اهلل علي )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد/ ســعدون منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ 2004. ويشــغل حاليــاً منصب نائب رئيس مجلــس إدارة والرئيس 
التنفيــذي لشــركة القريــن لصناعــة الكيماويــات البتروليــة بالكويــت، واملديــر التنفيــذي لشــركة اخلليــج املتحــدة القابضــة البحريــن 
ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة املتحــدة للمشــروعات النفطيــة وعضــو مجلــس إدارة مصــرف بغــداد باجلمهوريــة العراقيــة 
وعضــو مجلــس إدارة شــركة الصناعــات املتحــدة وعضــو مجلــس إدارة شــركة التقــدم التكنولوجــي بالكويــت. كمــا شــغل ســابقاً 
الســيد/ ســعدون منصــب عضــو مجلــس إدارة بنــك الكويــت والشــرق األوســط فــي الفتــرة مــن 2003 إلــى 2004 ومديــر املجموعــة 
ــذي  ــس التنفي ــى 2008 والرئي ــر عــام شــركة كامكــو مــن 2006 إل ــى 2006 ومدي ــة لشــركة كيبكــو مــن 1997 إل احملاســبية واملالي
لشــركة كامكــو مــن 2008 إلــى 2010 والعضــو املنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة كامكــو مــن 2010 إلــى 2012. الســيد/ ســعدون 
حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي إدارة اخلدمــات املاليــة واحملاســبية مــن جامعــة آشــالند )Ashland University( فــي 

عام 1988،

السيد/عبد السالم محمد البحر )عضو مجلس إدارة( 
يشــغل الســيد/ عبــد الســالم البحــر منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ 2004. ويشــغل حاليــاً منصــب عضــو مجلــس إدارة 
فــي كل مــن شــركة الصناعــات املتحــدة وشــركة يونايتــد نتوركــس ومنصــب مستشــار مالــي لشــركة أوفرالنــد العقاريــة بالكويــت. 
ــن والشــرق  ــك البحري ــى 1999 وبن ــرة مــن 1997 إل ــس العاملــي خــالل الفت ــك تون ــس إدارة بن كمــا شــغل ســابقاً عضــو فــي مجل
األوســط مــن 1998 إلــى 1999 وشــركة االتصــاالت الوطنيــة مــن 1998 إلــى 2007 والشــركة الكويتيــة للتجهيــزات الغذائيــة مــن 
1997 إلــى 2003 ومجموعــة متديــن مــن 2003 إلــى 2006 وشــركة اخلطــوط الوطنيــة مــن 2006 إلــى 2007. كمــا شــغل منصــب 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة للتجهيــزات الغذائيــة مــن 1999 إلــى 2001 ورئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب لشــركة 
ــى 2007  ــل الشــركات فــي شــركة كيبكــو مــن 1995 إل ــة لتموي ــى 2011 ورئيــس اإلدارة التنفيذي ــة مــن 2007 إل اخلطــوط الوطني
ــى درجــة البكالوريــوس فــي  ــى 2014. حصــل الســيد/ البحــر عل ــة بالكويــت مــن 2012 إل ــد العقاري ــر عــام شــركة أوفرالن ومدي

الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة فيرلــي ديكنســون )Fairleigh Dickinson( فــي عــام 1988.

السيد/ بيناك مايترا )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد/ مايتــرا منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ 2010. ويشــغل حاليــاً منصــب كبيــر املــدراء املاليــني للمجموعــة 
فــي شــركة كيبكــو وعضــو مجلــس إدارة شــركة Panther Media Group Limited( OSN( وعضــو مجلــس إدارة مركــز بولســار 
للمعرفــة. كمــا شــغل ســابقاً منصــب نائــب الرئيــس للتخطيــط والرقابــة املاليــة فــي بنــك اخلليــج املتحــد فــي 1988 ومســاعد نائــب 
الرئيــس للتخطيــط والرقابــة املاليــة فــي شــركة كيبكــو مــن 1988 إلــى 1990 ونائــب الرئيــس للرقابــة املاليــة فــي شــركة اخلليــج 
املتحــد لــإلدارة، بوســطن، الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن 1991 إلــى 1996. وتخــرج الســيد/ مايتــرا مــن اجلامعــة العثمانيــة 

ــد عــام 1979. )Osmania University( فــي الهن

السيد/ سامر صبحي خنشت )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد/ ســامر منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ 2011. ويشــغل حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لعمليــات 
املجموعــة فــي شــركة كيبكــو ورئيــس مجلــس إدارة شــركة تقاعــد لالدخــار والتقاعــد، البحريــن، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة 
اخلليــج املتحــد لــإلدارة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وعضــو مجلــس إدارة بنــك اخلليــج املتحــد، مملكــة البحريــن وعضــو مجلــس 
إدارة شــركة العقــارات املتحــدة بالكويــت وعضــو مجلــس إدارة شــركة اخلليــج املتحــد لــإلدارة احملــدودة، لنــدن باململكــة املتحــدة، 
وعضــو مجلــس إدارة اجلامعــة األمريكيــة بالكويــت، وعضــو جلنــة التنميــة فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. كمــا شــغل 
ســابقاً الســيد/ ســامر عــدة مناصــب مــن بينهــا محلــل مالــي ومحلــل مالــي أول ومســاعد مديــر فــي بنــك الكويــت الصناعــي خــالل 
الفتــرة مــن 1975 إلــى 1980. كمــا شــغل مناصــب قياديــة حيــث شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ومديــر عــام مجموعــة 
الشــارقة مــن 1980 إلــى 1990 ومديــر عــام شــركة كيبكــو مــن 1990 إلــى 1995 والرئيــس التنفيــذي شــركة اخلليــج املتحــد لــإلدارة، 
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بوســطن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن 1991 إلــى 2007 ورئيــس جمعيــة املصرفيــني العــرب شــمال أمريــكا مــن 2003 إلــى 
2005. الســيد/ ســامر حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس فــي العلــوم – هندســية كيميائيــة وبكالوريــوس علــوم إداريــة مــن معهــد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي عــام 1973 ودرجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هارفــارد فــي عــام 1975.

السيد/ مسعود جوهر حيات )عضو مجلس إدارة(
انضــم الســيد/ مســعود إلــى مجلــس إدارة البنــك فــي عــام 2013. و يشــغل حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي للقطــاع املصرفــي 
فــي شــركة كيبكــو بالكويــت ورئيــس مجلــس إدارة بنــك اخلليــج املتحــد وشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة وبنــك تونــس العاملــي 
ــا  ــس إدارة شــركة شــمال إفريقي ــم، وعضــو مجل ــر ومصــرف بغــداد وبنــك في ــج اجلزائ ــس إدارة بنــك اخللي ونائــب رئيــس مجل
القابضــة وشــركة كامكــو ومؤسســة مشــاريع اخليــر اخليريــة والبنــك األردنــي الكويتــي. كمــا شــغل ســابقاً الســيد/ مســعود 
مناصــب عديــدة مثــل إدارة عمليــات االئتمــان احملليــة والعامليــة/ نائــب رئيــس املــدراء العامــني، مستشــار ملجلــس اإلدارة فــي بنــك 
الكويــت الصناعــي خــالل الفتــرة مــن 1974 إلــى 1996. كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن املؤسســات منهــا 
بنــك تونــس العربــي الدولــي مــن 1989 إلــى 1995 وبنــك البحريــن والكويــت مــن 1986 إلــى 1988، وشــغل نفــس املنصــب مــرة 
أخــرى مــن 1991 إلــى 1995 وشــركة االســتثمارات الصناعيــة مــن 1993 إلــى 2001 وشــركة اخلليــج للتأمــني مــن 1997 إلــى 2001 
وشــركة األســماك املتحــدة مــن 1997 إلــى 2001 وشــركة املســتثمر الدولــي مــن 2005 إلــى 2009 وشــركة الوطنيــة لالتصــاالت 
اجلزائــر مــن 1997 إلــى 2009.  كمــا شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة كامكــو خــالل الفتــرة مــن 1998 إلــى 2010 
والعضــو املنتــدب لبنــك اخلليــج املتحــد مــن 1997 إلــى 2009. حصــل الســيد/ مســعود علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد 

مــن جامعــة الكويــت فــي عــام 1973 ودبلــوم عــام علــوم مصرفيــة مــن معهــد الدراســات املصرفيــة بالكويــت فــي عــام 1975.

السيد/ فيصل محمد علي الرضوان )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد/ فيصــل الرضــوان منصــب عضــو مجلــس إدارة بالبنــك منــذ 2010. كمــا يشــغل حاليــاً الســيد/ فيصــل منصــب 
ــر. كمــا شــغل ســابقاً عــدة مناصــب  ــج اجلزائ ــك اخللي ــس إدارة بن ــا وعضــو مجل ــان تركي ــك برق ــس إدارة بن ــس مجل ــب رئي نائ
ــن  ــر عــام م ــى 1980 ومدي ــن 1978 إل ــرة م ــدراء العامــني خــالل الفت ــس امل ــب رئي ــا نائ ــي منه ــت الوطن ــك الكوي ــي بن رئيســية ف
1980 إلــى 1983 ونائــب الرئيــس التنفيــذي مــن 1983 إلــى 1993. كمــا شــغل أيضــاً مناصــب قياديــة أخــرى منهــا نائــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة لبنــك البحريــن والكويــت مــن 1991 إلــى 1994 ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب لبنــك برقــان خــالل 
الفتــرة 2003-2004، وعضــو مجلــس إدارة بنــك البحريــن والكويــت مــن 1986 إلــى 1994 وبنــك عمــان والبحريــن والكويــت مــن 
1990 إلــى 1994 وعضــو مجلــس إدارة بنــك برقــان مــن 2001 إلــى 2003. حصــل الســيد/ فيصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

التجــارة وإدارة األعمــال مــن جامعــة القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة فــي عــام 1970.

وليــس هنــاك احتمــال وجــود أي تعــارض مصالــح بــني مهــام وواجبــات أعضــاء مجلــس إدارة البنــك جتــاه البنــك، ومصاحلهــم 
اخلاصــة أو واجباتهــم األخــرى. 

وعنوان العمل لكل عضو كالتالي: صندوق بريد 5389، الصفاة 12170، مدينة الكويت، دولة الكويت
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يقــدم اجلــدول التالــي بيــان بعــدد ونســبة األســهم اململوكــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك مــن رأس مــال البنــك 
وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017:

ملكية مباشرةأعضاء مجلس اإلدارة
ملكية غير مباشرة من

خالل مدراء محافظ

خيارات 
مستحقة 

لتملك أسهم
األسهم%األسهم%األسهم

			%0.008  177,887ماجد عيسى العجيل

محمد عبد الرحمن 
			%0.007  147,013البشر

سعادة السيد/ عبد 
			%0.009  186,781الكرمي الكباريتي

			%0.009  186,781سعدون عبد اهلل علي

عبد السالم محمد 
	                 %210,0700.010	ال يوجدالبحر

			%112,7540.005بيناك مايترا

			%0.007  147,013سامر صبحي خنشت

				ال يوجدمسعود حيات

			%0.007  147,013فيصل الرضوان

مكافآت اإلدارة العليا
إن املزايــا املدفوعــة أو املســتحقات املقــدرة فيمــا يتعلــق بــاإلدارة العليــا )والتــي تتضمــن لهــذا الغــرض أعضــاء مجلــس اإلدارة 

فيمــا يتعلــق بخدمــات اللجــان اخلاصــة بهــم والرئيــس التنفيــذي وكبــار املســؤولني اآلخريــن( كانــت كمــا يلــي:

 كما في ألف دينار كويتي
31 ديسمبر

 كما في 
31 ديسمبر

20162017

5,4835,070مزايا قصيرة األجل للموظفني – تتضمن رواتب ومنح

455568مستحقات مكافأة نهاية اخلدمة 

996766مستحقات تكلفة احلقوق التشجيعية طويلة األجل

300300مستحقات خدمات اللجان

7,2346,704املجموع

قــدرت إجمالــي املزايــا املدفوعــة أو املســتحقات املقــدرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بخدمــات اللجــان اخلاصــة بهــم 
بحوالــي 400 ألــف دينــار كويتــي خــالل الســنتني املاليتــني 2016 و2017. ومــن املتوقــع أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة 

اجلهــة امُلصــدرة فــي الســنة املاليــة لعــام 2018 يحوالــي 400 ألــف دينــار كويتــي.

تأكيد مجلس اإلدارة للبيانات املالية 
مت اعتمــاد النتائــج املاليــة املدققــة عــن الفتــرة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 18 ينايــر 2018. 
هــذه النتائــج متــت املوافقــة عليهــا فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة ملســاهمي اجلهــة امُلصــدرة والتــي انعقــدت بتاريــخ 28 مــارس 
2018. مت تدقيــق واعتمــاد النتائــج املاليــة عــن الفتــرات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2015 مــن قبــل اجلمعيــة 

العامــة ملســاهمي اجلهــة امُلصــدرة. إن مجلــس إدارة اجلهــة امُلصــدرة ملــزم بعــرض النتائــج املاليــة للشــركة وفقــا لقانــون 
الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــالت الالحقــة عليــه ويقبــل مجلــس اإلدارة هــذه املســئولية. 
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وصف العقود املبرمة بني أعضاء مجلس إدارة البنك وأية شركة تابعة للبنك
قــام البنــك بتنفيــذ معامــالت مــع بعــض األطــراف ذات عالقــة )أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للبنــك( الذيــن 
كانــوا عمــالء للمجموعــة خــالل الســنة. ان شــروط هــذه املعامــالت تعتمــد الــى حــد كبيــر علــى األســاس التجــاري املعتمــد مــن 
قبــل إدارة البنــك مبــا فــي ذلــك الضمانــات. يســمح باإلقــراض إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات الصلــة بهــم مقابــل 

ضمانــات ملموســة وفقــاً لقواعــد بنــك الكويــت املركــزي. ان األرصــدة واملعامــالت مــع األطــراف ذات عالقــة هــي كمــا يلــي:

 عدد اعضاء املجلسأعضاء مجلس اإلدارة
او اجلهاز التنقيذي

2016

 الف د.ك

2017

 الف د.ك
أعضاء مجلس اإلدارة

23,9263,604قروض وسلف لعمالء

81,390590ودائع من عمالء

اجلهاز التنفيذي
21174267قروض وسلف لعمالء

342,1542,626ودائع من عمالء

221خطابات ضمان

العقود املبرمة مع البنك والتي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها
ميــارس أعضــاء مجلــس إدارة البنــك وأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى أنشــطة وأعمــال جتاريــة مــع الشــركات التابعــة للبنــك 
كعمــالء وذلــك وفقــاً للشــروط التجاريــة وعلــى أســاس اســتقالل املصالــح وذلــك فــي اإلطــار الطبيعــي ملمارســة أنشــطة األعمــال. 
ويتضمــن ذلــك حســابات بنكيــة ومدخــرات ومنتجــات اســتثمارية وغيــر ذلــك مــن اخلدمــات األخــرى. وال تبلــغ قيمــة أي مــن تلــك 

املعامــالت مبالــغ مؤثــرة. 

ــس االدارة  ــة أعضــاء مجل ــات كاف ــام وواجب ــني مه ــح ب ــوع تضــارب فــي املصال ــني أعــاله، ال يوجــد أي احتمــال لوق ــا هــو مب كم
ومصاحلهــم اخلاصــة أو أي مصالــح أخــرى. 
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اإلدارة التنفيذية للجهة امُلصدرة

يوضح اجلدول التالي بعض املعلومات فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية للبنك. كما أن عنوان العمل لكل عضو من أعضاء اإلدارة 
التنفيذية هو كالتالي: ص.ب 5389، الصفاة 12170، دولة الكويت. 

الوظيفةالعمراالسم
العمــل  ســنوات 
اجلهــة  لــدى 

ة ر مُلصــد ا

8رئيس املدراء التنفيذيني للمجموعة63إدواردو إيجورين لينسن

63أدريان أليجاندرو جوستوسكي
رئيس التخطيط املالي االستراتيجي

7وتطوير أالعمال االستراتيجية للمجموعة

3رئيس إدارة املخاطر للمجموعة52أندرو كريستوفر سينغ

18نائب رئيس املدراء التنفيذيني - الكويت47رائد عبد اهلل الهقهق

50حميد محمد على عبداهلل أبل 
رئيس املصرفية اخلاصة للمجموعة 

5بالوكالة

9رئيس املصرفية الشخصية 49 ناصر محمد يوسف القيسى 

53روبرت جيمس فروست
رئيس مدراء مجموعة االستثمارات 

4البنكية واخلزينة للمجموعة

54فينكاتا كريشنان مينون
رئيس مدراء العمليات والتكنولوجيا

13للمجموعة

4رئيس مدراء العمليات58غسان بني املرجة

18رئيس املدراء املاليني للمجموعة53خالد فهد الزومان

11رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة51عمرو محمد سامي القصبي

44هالة محمد الشربيني
رئيس مدراء املوارد البشرية والتطوير 

6للمجموعة

27رئيس إدارة االلتزام للمجموعة68حنان محمد حسن متولي

36لولوه عبداهلل عبدالفتاح االيوبى
رئيس عالقات املستثمرين وإدارة 

8االتصاالت التسويقية للمجموعة بالوكالة

48هدى فهد الشمري
مدير عام – رئيس مكتب

14العمليات الدولية

ال يوجــد تضــارب محتمــل فــي املصالــح بــني واجبــات األشــخاص املدرجــة أســماؤهم أعــاله فــي اجلهــة امُلصــدرة وبــني مصاحلهــم 
اخلاصــة وواجباتهــم األخرى.
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الشركة األم

شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع
ــة  ــة مقفل مت تأســيس شــركة مشــاريع الكويــت )القابضــة( ش.م.ك.ع. )”كيبكــو” أو ”الشــركة األم”( كشــركة مســاهمة كويتي
فــي 2 أغســطس 1975 مبوجــب املــادة 94 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الكويتــي، والقانــون رقــم 15 ســنة 1960 وتعديالتــه. ومت 
قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري حتــت رقــم 23118 بتاريــخ 15 نوفمبــر 1979. وقــد بلغــت حصــة املســاهمة املباشــرة لشــركة 
كيبكــو فــي اجلهــة امُلصــدرة 41.2 % كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وقــد بلغــت احلصــة املدمجــة ملجموعــة كيبكــو ككل )شــاملة 

األســهم اململوكــة مــن خــالل شــركات أخــرى ضمــن مجموعــة كيبكــو( نســبتها 65.1 %.

جديــر بالذكــر أن أســهم شــركة كيبكــو مدرجــة فــي بورصــة الكويــت. وقــد بلــغ ســعر ســهم كيبكــو 0.279 دينــار كويتــي مــع إقفــال 
 )Capitalisation Market( تــداول فــي بورصــة الكويــت بتاريــخ 10 إبريــل 2018، ممــا يعنــي أن القيمــة الســوقية لشــركة كيبكــو

بســعر البورصــة بلغــت 411 مليــون دينــار كويتــي.

 

هيكل املجموعة
تعتبــر كيبكــو الشــركة املالكــة الرئيســية، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ألكثــر مــن 60 شــركة تابعــة وزميلــة )الشــركات التــي 
متتلــك فيهــا مجموعــة كيبكــو أكثــر مــن 20 % مــن أســهمها( وكذلــك شــركات احملاصــة العاملــة فــي مختلــف القطاعــات. وتتألــف 
أصــول مجموعــة كيبكــو بصفــة رئيســية مــن أســهم فــي شــركات مجموعــة كيبكــو. كمــا تعتمــد كيبكــو علــى اإليــرادات احملققــة 

مــن الشــركات األخــرى األعضــاء فــي مجموعــة كيبكــو. 

ــا  ــاري، كم ــة، التأمــني والقطــاع العق ــات املالي ــي مجــال اخلدم ــة الرئيســية لشــركة كيبكــو ف ــة والزميل ــل الشــركات التابع وتعم
ــة فــي  متتلــك كيبكــو شــركة محاصــة فــي قطــاع الدعايــة واإلعــالن. وتعمــل بقيــة شــركات مجموعــة كيبكــو وشــركاتها الزميل

قطــاع اخلدمــات والقطــاع الصناعــي.

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي الشــركات الرئيســية التابعــة للشــركة األم )بنــك برقــان، شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة، 
مجموعــة اخلليــج للتأمــني، مجموعــة بانثــر اإلعالميــة احملــدودة، شــركة العقــارات املتحــدة( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017:

 األنشطة الرئيسية
شــركة كيبكــو هــي شــركة قابضــة تعمــل فــي عــدة قطاعــات، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي دولــة الكويــت، وتنتشــر الشــركات التابعــة 
لهــا فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ويتمثــل نشــاط شــركة كيبكــو فــي االســتحواذ 
علــى كيانــات األعمــال أو إنشــائها وبنائهــا وتنميتهــا بهــدف بيعهــا بطريقــة انتقائيــة وذلــك فــي ضــوء رؤيــة ترمــي إلــى تعظيــم 
قيمــة حقــوق املســاهمني. وتتميــز شــركة كيبكــو بوجــود فريــق إدارة يتمتــع باخلبــرة ويســتفيد مــن العالقــات املهمــة فــي املنطقــة 
مــن خــالل كبــار مســاهمي الشــركة الذيــن يضمــون أفــراد مــن األســرة احلاكمــة فــي دولــة الكويــت. كمــا أن أســهم شــركة كيبكــو 

مدرجــة ومتداولــة فــي بورصــة الكويــت.
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وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التي تستثمر كيبكو فيها في الوقت الراهن فيما يلي: 

اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة – مــن الناحيــة التاريخيــة ومــن خــالل بنــك برقــان، تتمتــع كيبكــو بحضــور قــوي فــي الصناعة 	 
املصرفيــة الكويتيــة حيــث تقــدم مجموعــة كاملــة مــن اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة إلــى العمــالء مــن األفــراد والشــركات. 
مت حتويــل بنــك برقــان إلــى مجموعــة مصرفيــة جتاريــة إقليميــة تقــدم مجموعــة واســعة مــن اخلدمــات واملنتجــات املصرفيــة 

فــي كافــة أنحــاء منطقــة مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

ــذراع العقــاري ملجموعــة كيبكــو. وتتكــون 	  ــة ال ــل شــركة العقــارات املتحــدة، مــع شــركاتها التابعــة والزميل العقــارات – متث
حصــص امللكيــة العقاريــة معظمهــا مــن فنــادق ومبانــي ســكنية ومكاتــب جتاريــة قائمــة فــي دولــة الكويــت وســلطنة عمــان 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة األردنيــة الهاشــمية ولبنــان ومصــر ومملكــة البحريــن، باإلضافــة إلــى مشــاريع حتــت 
اإلنشــاء فــي مصــر واململكــة املغربيــة  والكويــت وســلطنة عمــان. كمــا تقــدم شــركة العقــارات املتحــدة خدمــات عقاريــة مــن 

خــالل شــركاتها الزميلــة والتــي تتضمــن إدارة املشــاريع واإلنشــاءات، واملقــاوالت وإدارة املرافــق.

إدارة األصــول واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية – تعمــل شــركة كيبكــو فــي ســوق إدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة 	 
االســتثمارية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وذلــك مــن خــالل شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة وشــركة كامكــو 
لالســتثمار وكيانــات أُخــرى تابعــة ملجموعــة كيبكــو مملوكــة مــن شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة. ومتتلــك شــركة اخلليــج 
املتحــد القابضــة ســجل أداء حافــل فــي مجــال تبنــي كيانــات األعمــال وتنميتهــا، مبــا فــي ذلــك أربعــة بنــوك جتاريــة مت نقــل 
ملكيتهــا إلــى بنــك برقــان وذلــك كجــزء مــن عمليــة إعــادة الهيكلــة. وبعــد انتهــاء عمليــة إعــادة الهيكلــة، فــإن كيبكــو بصــدد 
تطويــر خدماتهــا فــي مجــال إدارة األصــول وتقــدمي اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية علــى املســتوى اإلقليمــي مــن خــالل 
كل مــن شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة وشــركة كامكــو. وتعمــل شــركة كامكــو كمديــر اســتثماري يتيــح لعمالئــه الوصــول 
ــى  ــى إدارة األصــول وتقــدمي االستشــارات االســتثمارية، باإلضافــة إل ــز عل ــة مــع التركي ــة والدولي ــال احمللي ــى أســواق امل إل
إجــراء األبحــاث االســتثمارية وتقــدمي اخلدمــات املاليــة. واجلديــر بالذكــر أن شــركة كامكــو لإلســتثمار مدرجــة فــي بورصــة 

الكويــت، كمــا أن شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة مدرجــة فــي بورصــة البحريــن.

ــة لشــركة كيبكــو، رائــدة فــي ســوق 	  ــني الرئيســية التابع ــج للتأمــني، وهــي شــركة التأم التأمــني – تعتبــر مجموعــة اخللي
ــج للتأمــني  ــت مجموعــة اخللي ــد عمل ــة املباشــرة(. وق ــث األقســاط التأميني ــت )مــن حي ــة الكوي منتجــات التأمــني فــي دول
علــى توســيع نطــاق حضورهــا فــي منطقــة دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث أن ملجموعــة كيبكــو حضــور فــي 
اململكــة العربيــة الســعودية ولبنــان ومصــر وســوريا واألردن والعــراق واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن واجلزائــر 
وتركيــا باإلضافــة إلــى حضورهــا فــي دولــة الكويــت. وتتضمــن باقــة منتجــات التأمــني ملجموعــة شــركة اخلليــج للتأمــني علــى 
التأمــني البحــري، والطيــران، وكذلــك التأمــني علــى املمتلــكات واحلــوادث والســيارات واحليــاة والتأمــني الهندســي والتأمــني 

الصحــي. كمــا أن مجموعــة اخلليــج للتأمــني مدرجــة فــي بورصــة الكويــت.

اإلعــالم – تشــكل مجموعــة بانثــر اإلعالميــة قطــاع اإلعــالم التابــع للمجموعــة. متتلــك مجموعــة بانثــر اإلعالميــة وتديــر 	 
ــات  ــة خدم ــر اإلعالمي ــدم مجموعــة بانث ــت وتق ــا تنافــس ســابقا وهــم شــوتامي واوربي ــة كان بينهم ــوات فضائي شــبكتي قن
التلفزيــون مدفوعــة األجــر مــن خــالل توزيــع األقمــار الصناعيــة املباشــر إلــى املنــزل والكيبــل التلفزيونــي التابــع للغيــر 
وتلفزيــون االنترنــت وأنظمــة هوائيــات التلفزيــون املشــتركة. تتــم إدارة املجموعــة املندمجــة مــن خــالل كيــان يخضــع للســيطرة 

املشــتركة بــني جلــف تــي دي اتــش )شــوتامي( ومجموعــة شــركات املــوارد. 

الصناعــة – متتلــك شــركة كيبكــو اســتثمارات فــي شــركات تعمــل فــي مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات. وتتضمــن تلــك 	 
الصناعــات مصانــع للبتروكيماويــات واأللبــان واحلديــد والصلــب، وميتــد تاريــخ عمــل بعــض تلــك املصانــع إلــى عــدة ســنوات، 
فــي حــني مت إنشــاء بعضهــا مؤخــراً. ومتتلــك كيبكــو تلــك املصانــع بصفــة رئيســية مــن خــالل شــركة الصناعــات املتحــدة 

ش.م.ك.

باإلضافــة لأنشــطة التجاريــة الرئيســية املذكــورة أعــاله، متتلــك شــركة كيبكــو اســتثمارات فــي صناديــق إســتثمار وحقــوق 	 
ملكيــة خاصــة وأســهم مدرجــة واســتثمارات ذات دخــل ثابــت.
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استراتيجية األعمال
تتمثل العناصر الرئيسية الستراتيجية مجموعة كيبكو فيما يلي: 

o  االســتفادة مــن مكانــة مجموعــة كيبكــو وســمعتها فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ودول منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا القتنــاص فــرص النمــو املســتقبلية فــي تلــك الــدول.

o  االســتحواذ علــى كيانــات األعمــال وإنشــائها وبنائهــا وبيعهــا بطريقــة انتقائيــة فــي القطاعــات التــي تســعى لالســتفادة
مــن منــو الفــرص اإلقليميــة.

o .السيطرة على إدارة كيانات األعمال

o .تعظيم قيمة الشركات التي متلكها ذات األفق متوسط إلى طويل األجل 
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هيكل رأس املال والقروض

يوضــح اجلــدول التالــي املطلوبــات ورأس املــال * للجهــة امُلصــدرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، باإلضافــة إلــى أرقــام صوريــة 
ملــا بعــد الطــرح:

ألف دينار كويتي
السنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2017
السنة املنتهية في 31 

 ديسمبر 2017
بعد الطرح )صورية(

حقوق امللكية
**215,183250,000رأس املال

 **249,052   210,559عالوة إصدار

)2,817()2,817(أسهم خزينة

81,81581,815احتياطي إجباري

82,19382,193احتياطي اختياري

43,30943,309احتياطي أسهم خزينة

)12,446()12,446(احتياطي إعادة تقييم استثمارات

564564احتياطي مكافآت أسهم

)97,203()97,203(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

1,5031,503احتياطات أخرى

149,752149,752أرباح املرحلة

 745,722  672,412إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

144,025144,025األوراق املالية املستدمية الشريحة رقم 1

51,22351,223احلصص غير املسيطرة

940,970  867,660إجمالي حقوق امللكية

املطلوبات
883,724883,724مستحق إلى البنوك

975,164975,164مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

4,154,4084,154,408ودائع عمالء

322,494322,494أموال مقترضة أخرى

211,762211,762مطلوبات أخرى

6,547,5526,547,552إجمالي املطلوبات

7,488,522  7,415,212إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

* رأس املال هو مجموع إجمالي حقوق امللكية وإجمالي املطلوبات 

** بعد احتساب أسهم احملنة التي توزيعها عن السنة املالية املنتهية في 13 ديسمبر 2017 بناء على قرار اجلمعية العمومية 
التي انعقدت في 28 مارس 2018
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توزيعات األرباح اخلاصة باجلهة امُلصدرة

فيما يلي بيان بتوزيعات األرباح للجهة امُلصدرة للسنوات اخلمس املاضية:

توزيعات األرباح
السنة املالية 
املنتهية في 
31/12/2013

السنة املالية 
املنتهية في 
31/12/2014

السنة املالية 
املنتهية في 
31/12/2015

السنة املالية 
املنتهية في 
31/12/2016

السنة املالية 
املنتهية في 
31/12/2017

28 مارس 292018 مارس 202017 إبريل 222016 مارس 312015 مارس 2014تاريخ املوافقة

التوزيعات النقدية 
)بالفلس(

7151857

5 %5 %	5 %7 %اسهم املنحة )%(

 

36



ملخص مالي عن اجلهة امُلصدرة
إن املعلومــات املاليــة املختــارة الــواردة فــي هــذا اجلــزء مســتخلصة مــن، والتــي يجــب االطــالع عليهــا باالقتــران مــع، وهــي مؤهلــة 
ــواردة بهــا للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31  فــي مجملهــا بالرجــوع إلــى، البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة واإليضاحــات ال

 .2015 2016 و31 ديســمبر  31 ديســمبر   ،2017 ديســمبر 

عـام
 IFRS يقــوم بحــث الوضــع املالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا علــى أســاس البيانــات املاليــة التــي مت إعدادهــا وفقــا لتعليمــات
املعتمــدة فــي دولــة الكويــت ملؤسســات اخلدمــات املاليــة التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي. مت اســتخراج بيانــات املركــز 
املالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 وبيانــات الدخــل املجمــع للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و31 
ديســمبر 2016 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للمجموعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. ومت اســتخراج 
بيانــات املركــز املالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وبيانــات الدخــل املجمــع للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 مــن البيانــات 

املاليــة املجمعــة املدققــة للمجموعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

ويؤكــد كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك أنــه قــد التــزم بالتأكــد مــن أن البيانــات املاليــة للبنــك الــواردة فــي هــذه النشــرة 
قــد مت جمعهــا وفقــاً ألحــكام قانــون الشــركات، كمــا يقبــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة املســؤولية عــن املعلومــات الــواردة 

فــي تلــك البيانــات املاليــة.

بيان الدخل املجمع
ــي  ــار كويت ــون دين ــة فــي 31 ديســمبر 2017، 65.2 ملي ــة املنتهي ــح املجمــع للبنــك اخلــاص مبســاهمي البنــك للســنة املالي ــغ رب يبل
ــغ 68.2  ــذي بل ــك لســنة 2016 وال ــك اخلــاص مبســاهمي البن ــع للبن ــح املجم ــة بالرب ــة مقارن ــدره 4.3 باملائ مســجاًل إنخفاضــاً ق

مليــون دينــار كويتــي. وبلغــت ربحيــة الســهم 25.4 فلــس مقارنــة بـــ 27.0 فلــس فــي عــام 2016.

وبلــغ الربــح التشــغيلي 239.4 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2017 بنســبة ارتفــاع قدرهــا 2 باملائــة مقارنــة بالعــام املاضــي. وبلغــت 
األربــاح التشــغيلية، قبــل املخصصــات، 130.2 مليــون دينــار كويتــي مســجلة منــوا ســنوياً بنســبة 7.7 باملائــة.

في عام 2017، إرتفع هامش صافي الفائدة إلى حد 2.4 باملائة مقارنة بــ 2.3 باملائة في عام 2016.

إنخفــص العائــد علــى األصــول مبقــدار 8 نقــط أســاس علــى أســاس ســنوي ليســتقر الــى حــد 0.9 باملائــة فــي عــام 2017 مقارنــة 
بــــ 1.0 باملائــة فــي عــام 2016. وقــد إنخفــض العائــد علــى احلقــوق امللكيــة إلــى 9.9 باملائــة مقارنــة بـــ 10.6 باملائــة بعــام 2016.

ويوضــح اجلــدول التالــي البيانــات املســتخلصة مــن البيانــات املاليــة املجمعــة للبنــك للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017، 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2015:
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بيان مجمع للمركز املالي

كما في
 31 ديسمبر

201720162015

األصول

ألف دينار كويتي

937,174896,005903,409النقد والنقد املعادل

أذونات خزانة وسندات لدى البنك الكويت املركزي ومؤسسات 
أخرى

489,809479,996471,800

632,010803,412574,870املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

4,407,5684,224,0864,011,645قروض وسلف للعمالء

622,765554,335570,125إستثمارات في أوراق مالية 

187,535180,411165,533موجودات اخرى

101,75689,49781,163ممتلكات ومعدات

36,59541,13446,160موجودات غير ملموسة

7,415,2127,268,8766,824,705إجمالي املوجودات

االلتزامات وحقوق امللكية
االلتزامات

883,724824,676886,102مستحق إلى البنوك

975,1641,208,419816,841مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

4,154,4083,737,2593,874,344ودائع عمالء

322,494437,994218,003أموال مقترضة أخرى

211,762214,972193,092مطلوبات أخرى

6,547,5526,423,3205,988,382إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية
215,183204,936204,936رأس املال

210,559210,559210,559عالوة إصدار اسهم

)12,582()12,582()2,817(أسهم خزينة

81,81574,99767,859احتياطي إجباري

82,19375,37568,237احتياطي اختياري

43,30945,08245,082احتياطي أسهم خزينة

)2,292(2,732)12,446(احتياطي إعادة تقييم استثمارات

564564564احتياطي مكافآت أسهم

)61,557()83,782()97,203(احتياطي حتويل عمالت أجنبية

)7,112(1,5032,670احتياطات أخرى

149,752129,556122,981أرباح املرحلة

672,412650,107636,675حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

144,025144,025144,025األوراق الرأسمالية املستدمية الشريحة رقم 1

51,22351,42455,623احلصص غير املسيطرة

867,660845,556836,323إجمالي حقوق امللكية

7,415,2127,268,8766,824,705مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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بيان الدخل املجمع

السنة املنتهية في
31 ديسمبر

201720162015

ألف دينار كويتي

337,037312,215263,612إيرادات الفوائد

)107,003()156,474()166,117(مصروفات الفوائد

170,920155,741156,609صافي إيرادات الفوائد

43,75341,36343,049إيرادات األتعاب والعموالت

)6,113()6,189()7,131(مصروفات األتعاب والعموالت

36,62235,17436,936صافي إيرادات األتعاب والعموالت

9,65515,55226,246صافي األرباح من العمالت األجنبية

10,01912,63210,740صافي إيرادات االستثمار

3,0422,8433,109إيرادات توزيعات أرباح

9,16812,73214,457إيرادات أخرى

239,426234,674248,097إيرادات التشغيل

)53,720()52,674()50,825(مصروفات موظفني

)61,583()61,084()58,366(مصروفات أخرى

130,235120,916132,794ربح التشغيل قبل املخصصات

)56,491()41,509()41,538(مخصص قروض وسلف

)2,111()3,205()8,770(مخصص استثمارات في أوراق مالية

79,92776,20274,192الربح قبل الضرائب و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)9,984()9,367()10,767(الضرائب

)90()90()90(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

69,07066,74564,118ربح السنة من العمليات املستمرة

23,820--الربح بعد الضرائب للسنة من العمليات املوقوفة

69,07066,74587,938ربح الفترة / السنة

اخلاص بـ :
65,22368,17876,131مساهمي البنك

11,807)1,433(3,847احلصص غير املسيطرة

69,07066,74587,938

ربحية السهم األساسية واملخففة – اخلاصة مبساهمي 
25.427.032.1البنك )فلس(
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بيان الدخل الشامل املجمع

السنة املنتهية في
31 ديسمبر

201720162015

69,07066,74587,938ربح السنة 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في 

فترات الحقة
موجودات مالية متاحة للبيع

)8,021(2,717)11,429(التغيير في القيمة العادلة بالصافي بعد املخصصات

2,6881,540)3,626(صافي احملول إلى بيان الدخل املجمع

)780(		صافي احملول إلى بيان الدخل املجمع من بيع شركة تابعة

)15,834()25,145()15,166(تعديل حتويل عمالت أجنبية

)20,623(		صافي احملول إلى بيان الدخل املجمع من بيع شركة تابعة

1,5921,3031,160التغييرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية

)6,710(8,472)2,747(صافي الربح )اخلسارة( من تغطية صافي استثمار

)49,268()9,965()31,376(خسائر شاملة أخرى للسنة

37,69456,78038,670إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

اخلاصة بـ:
35,45760,75920,854مساهمي البنك

17,816)3,979(2,237احلصص غير املسيطرة

37,69456,78038,670
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بيان مجمع للتدفقات النقدية

السنة املنتهية في
31 ديسمبر

201720162015
أنشطة التشغيل

79,92776,202105,649ربح السنة قبل الضرائب 
التعديالت

)10,740()12,632()10,019(صافي إيرادات االستثمار
41,53841,50956,491مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف

8,7703,2052,111مخصص انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية
)3,109()2,843()3,042(إيرادات توزيعات أرباح

12,16012,41014,540استهالك وإطفاء
		)6,260(إيرادات أخرى

)6,505(		صافي الربح من استبعاد شركة تابعة
ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات 

التشغيل
123,074117,851158,437

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
أذونات وسندات خزانة البنك الكويت  املركزي ومؤسسات 

أخرى
)9,813()8,196()41,526(

112,264)174,625(171,695املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
)103,930()307,867()225,313(قروض وسلف لعمالء

8,395)14,878()7,124(موجودات أخرى
224,166)61,426(59,048مستحق إلى بنوك

)1,940(391,578)233,255(مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
816)137,085(417,149ودائع من عمالء
)21,968(21,091)4,274(مطلوبات أخرى

)8,405()8,668()9,793(ضرائب مدفوعة
326,309)182,225(281,394صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)980,082()418,548()1,019,340(شراء استثمارات في أوراق مالية

942,209458,945838,043متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
)14,198()16,799()20,474(شراء عقارات ومعدات
3,0422,8433,109توزيعات أرباح مستلمة

)234,154(		صافي التدفقات النقدية الصادرة من بيع شركة تابعة
)387,282(26,441)94,563(صافي النقد الناجت من )املستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)8,641(219,991)115,500(أموال مقترضة أخرى

)3,007(		شراء أسهم خزينة
		7,992بيع أسهم خزينة

)28,983()36,375()10,141(توزيعات أرباح نقدية مدفوعة ملساهمي البنك
)6,561()220()2,438(توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للحصص الغير املسيطرة

مدفوعات الفوائد على األوراق الرأسمالية املستدمية الشريحة 
رقم 1

)11,003()10,952()10,923(

)58,115(172,444)131,090(صافي النقد الناجت من )املستخدم في( أنشطة التمويل

)119,088(55,74116,660صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد املعادل
)18,066()24,064()14,572(تأثير حتويل العمالت األجنبية

896,005903,4091,040,563النقد والنقد املعادل في بداية السنة
937,174896,005903,409النقد والنقد املعادل كما في 31 ديسمبر

معلومات التدفقات النقدية اإلضافية
318,527292,989256,950فوائد مستلمة
165,710130,355103,185فوائد مدفوعة
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بيان املركز املالي املجمع

كما في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016
بلــغ إجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة 7,415.2 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، مقارنــة بقيمتهــا البالغــة 
7,268.9 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 وذلــك بزيــادة بلغــت نســبتها 2 باملائــة. وقــد ارتفعــت القــروض والســلف 
للعمــالء، التــي شــكلت مــا نســبته 59.4 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات للمجموعــة، بنســبة 4.3 باملائــة مــن 4,224.1 مليــون دينــار 

كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 4,407.6 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

كمــا ارتفعــت النقــد والنقــد املعــادل، والــذي ميثــل 12.6 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة، بنســبة 4.6 باملائــة 
مــن 896.0 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 937.2 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

ارتفعــت االســتثمارات فــي األوراق املاليــة مــن 554.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 622.8 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، مبــا ميثــل زيــادة مقدارهــا 12.3 باملائــة ويعكــس زيــادة فــي اســتثمارات املجموعــة فــي األوارق 
املاليــة املتاحــة للبيــع )مــن 367.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 440.2 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017(. فــي حــني، انخفــض املســتحق مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى بنســبة 21.3 باملائــة مــن 803.4 مليــون 

دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 632.0 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، كانــت أكبــر انكشــافات األصــول للمجموعــة بعــد الكويــت هــي تركيــا ثــم اجلزائــر والعــراق وتونــس. 
يقــدم اجلــدول التالــي املوجــودات املجمعــة للبنــك حســب الدولــة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 وكمــا 

فــي 31 ديســمبر 2015.

األصول – القطاعات اجلغرافية:

كما في
31 ديسمبر

201720162015

ألف دينار كويتي

5,453.05,430.25,013.9الكويت

1,467.51,294.11,186.1تركيا

680.2528.5503.1اجلزائر

271.0372.1422.1العراق

175.7170.6174.2تونس

)474.7()526.7()632.2(التعديالت املجمعة

7,415.27,268.96,824.7اإلجمالي

ارتفــع إجمالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة بنســبة 1.9 باملائــة مــن 6,423.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 
إلــى 6,547.6 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. ارتفــع إجمالــي ودائــع العمــالء، والتــي تشــكل 63.4 باملائــة مــن 
إجمالــي مطلوبــات املجموعــة، بنســبة 11.2 باملائــة مــن 3,737.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 4,154.4 
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. وكمــا ارتفــع املســتحق إلــى البنــوك خــالل عــام 2017 مــن 824.7 مليــون دينــار 
ــادة قدرهــا 7.2  ــل زي ــا فــي 31 ديســمبر 2017 مبــا ميث ــي كم ــار كويت ــون دين ــى 883.7 ملي ــا فــي 31 ديســمبر 2016 إل ــي كم كويت
باملائــة. فــي حــني، انخفــض املســتحق إلــى مؤسســات ماليــة أخــرى بنســبة 19.3 فــي املائــة مــن 1,208.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 975.2 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.
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كما في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2015
ــة  ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 مقارن ــار كويت ــون دين ــى 7,268.9 ملي ــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة لتصــل إل ارتفــع إجمال
بالقيمــة البالغــة 6,824.7 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، مبــا ميثــل زيــادة قدرهــا 6.5 باملائــة. ارتفــع القــروض 
والســلف للعمــالء، التــي تشــكل مــا نســبته 58.1 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، مبقــدار 
5.3 باملائــة مــن 4,011.6 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 4,224.1 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 

.2016

كمــا انخفــض النقــد والنقــد املعــادل، والــذي ميثــل 12.3 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، 
بنســبة 0.8 باملائــة مــن 903.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 896.0 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2016.

انخفضــت اإلســتثمارات فــي األوراق املاليــة مــن 570.1 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 554.3 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، مبــا ميثــل نســبة إنخفــاض مقدارهــا 2.8 باملائــة مدعومــة بإنخفــاض اســتثمارات املجموعــة 
فــي األوارق املاليــة املتاحــة للبيــع )مــن 396.1 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 367.4 مليــون دينــار كويتــي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2016(. فــي حــني ارتفــع املســتحق مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى بنســبة 39.8 باملائــة مــن 574.9 

مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 803.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

ارتفــع إجمالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة بنســبة 7.3 باملائــة مــن 5,988.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 
إلــى 6,423.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016. انخفــض إجمالــي ودائــع العمــالء، والــذي ببلــغ 58.2 باملائــة مــن 
إجمالــي خصــوم املجموعــة، بنســبة 3.5 باملائــة مــن 3,874.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 3,737.3 مليــون 
دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016. وكمــا انخفــض املســتحق إلــى البنــوك خــالل عــام 2016 مــن 886.1 مليــون دينــار كويتــي 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 824.7 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 مبــا ميثــل إنخفــاض قــدره 6.9 باملائــة. 

بيان الدخل املجمع

السنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016.
ارتفــع صافــي إيــرادات الفوائــد للمجموعــة بنســبة 9.7 باملائــة مــن 155.7 مليــون كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 
إلــى 170.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. ويرجــع هــذا االرتفــاع بصفــة أساســية إلــى الزيــادة بنســبة 
8.0 باملائــة فــي إيــرادات الفوائــد للمجموعــة مــن 312.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 337.0 
مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، وذلــك نتيجــة للزيــادة فــي القــروض والســلف للعمــالء واالســتثمارات 
فــي األوراق املاليــة خــالل عــام 2017. وكذلــك ارتفعــت مصروفــات الفوائــد فــي عــام 2017 مــن 156.6 مليــون دينــار كويتــي للســنة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 166.1 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، مبــا ميثــل ارتفــاع بنســبة 
ــي للســنة  ــار كويت ــون دين ــن 35.2 ملي ــة م ــوالت للمجموعــة بنســبة 4.1 باملائ ــاب والعم ــرادات األتع ــي إي ــع صاف ــة. ارتف 6.2 باملائ

املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 36.6 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

وبشــكل عــام ارتفــع الربــح التشــغيلي بنســبة 2 باملائــة مــن 234.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 
ــل املخصصــات  ــاح التشــغيلية قب ــت األرب ــث ارتفع ــي 31 ديســمبر 2017، حي ــة ف ــي للســنة املنتهي ــار كويت ــون دين ــى 239.4 ملي إل
بنســبة 7.7 باملائــة مــن 120.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 130.2 مليــون دينــار كويتــي. 
ــي للســنة  ــار كويت ــون دين ــن 76.2 ملي ــة م ــس اإلدارة بنســبة 4.9 باملائ ــب ومكافــآت أعضــاء مجل ــل الضرائ ــاح قب ــت األرب وارتفع
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 79.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، وارتفعــت ربــح البنــك للســنة 
ــار كويتــي للســنة  ــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 69.1 مليــون دين بنســبة 3.5 باملائــة مــن 66.7 مليــون دين

املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. 

ســجلت املجموعــة دخــل شــامل إجمالــي بلــغ قــدره 37.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بدخــل 
شــامل إجمالــي قــدره 56.8 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، مبــا ميثــل انخفــاض بنســبة 33.6 باملائــة. 
بالرغــم مــن حتســن صافــي األربــاح، فــإن االرتفــاع فــي اخلســائر الشــاملة األخــرى والــذي بلــغ 31.4 مليــون دينــار كويتــي للســنة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مــن 10.0 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، كان ســبباً فــي إنخفــاض 
إجمالــي اإليــرادات الشــاملة للمجموعةللســنة. ويرجــع االرتفــاع فــي اخلســائر الشــاملة األخــرى بصفــة رئيســية إلــى تســجيل 
خســائر فــي التغييــر فــي القيمــة العادلــة بالصافــي بعــد املخصصــات مببلــغ وقــدره 11.4 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 
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31 ديســمبر 2017 مقارنــة بتســجيل أربــاح فــي التغييــر فــي القيمــة العادلــة بالصافــي بعــد املخصصــات تبلــغ 2.7 مليــون دينــار 
كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقد ســاهم صافــي الخسارة من تغطيــة صافي استثمار فــي 
اخلســائر الشــاملة األخــرى حيــث ســجلت صافــي خســارة قدرهــا 2.7 مليــون دينــار کويتــي للسنة املنتهية في 31 ديســمبر 2017، 

مقارنة بصافــي ربــح مــن تغطيــة صافــي اســتثمار بلــغ قــدره 8.5 مليــون دينــار کويتــي للســنة املنتهيــة في 31 ديســمبر 2016.

السنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2015
انخفــض صافــي إيــرادات الفوائــد للمجموعــة بنســبة 0.6 باملائــة مــن 156.6 مليــون كويتــي للســنة املنتهيــة 31 فــي ديســمبر 2015 
إلــى 155.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. ويرجــع هــذا االنخفــاض بصفــة أساســية إلــى الزيــادة 
بنســبة 46.2 باملائــة فــي مصروفــات الفوائــد للمجموعــة مــن 107.0 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 
إلــى 156.5 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 والتــي وازنــت الزيــادة فــي إيــرادات الفوائــد مــن 263.6 
مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 312.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، 
ممــا ميثــل زيــادة بنســبة 18.4 فــي املائــة. كمــا انخفــض صافــي إيــرادات األتعــاب والعمــوالت للمجموعــة بنســبة 4.8 باملائــة مــن 
36.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 35.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

.2016

انخفــض الربــح التشــغيلي للمجموعــة بنســبة 5.4 باملائــة مــن 248.1 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 
إلــى 234.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، حيــث انخفضــت األربــاح التشــغيلية قبــل املخصصــات 
بنســبة 8.9 باملائــة مــن 132.8 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 120.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. ارتفعــت األربــاح قبــل الضرائــب ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنســبة 2.7 باملائــة مــن 74.2 
مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة 31 فــي ديســمبر 2015 إلــى 76.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. 
بينمــا، انخفضــت ربــح البنــك للســنة بنســبة 24.1 باملائــة مــن 87.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 
إلــى 66.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. يعــود هــذا اإلنخفــاض إلــى بيــع JKB فــي عــام 2015 )حيــث 

بلــغ الربــح بعــد الضرائــب للســنة 2015 مــن العمليــات املوقوفــة 23.8 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة 31 ديســمبر 2015(.

ــة بدخــل  ــة فــي 31 ديســمبر 2016 مقارن ــي للســنة املنتهي ــار كويت ــون دين ــغ 56.8 ملي ــي بل ســجلت املجموعــة دخــل شــامل إجمال
شــامل إجمالــي قــدره 38.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015، مبــا ميثــل ارتفــاع بنســبة 46.8 باملائــة. 
ويرجــع هــذا االرتفــاع الــى ربــح فــي التغييــر فــي القيمــة العادلــة بالصافــي بعــد املخصصــات مببلــغ قــدره 2.7 مليــون دينــار كويتــي 
للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 )مقارنــة بتســجيل خســارة قدرهــا 8.0 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2015(، وإلــى ارتفــاع فــي صافــي الربــح مــن تغطيــة صافــي اســتثمار مببلــغ 8.5 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة 31 ديســمبر 
2016 )مقارنــة بتســجيل خســارة قدرهــا 6.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015(. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تأثــرت البيانــات املاليــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 ســلًبا بصافــي احملــول إلــى بيــان الدخــل املجمــع النــاجت مــن بيــع 

JKB واملقــدر بــــ 20.6 مليــون دينــار كويتــي.
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يبــني اجلــدول التالــي الربــح التشــغيلي املجمــع للبنــك حســب الدولــة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 وكمــا 
فــي 31 ديســمبر 2015:

كما في
31 ديسمبر

201720162015

ألف دينار كويتيالربح التشغيلي

134.4134.4137.3الكويت

47.749.955.6تركيا

37.028.833.6اجلزائر

16.317.318.6العراق

5.74.73.9تونس

)0.9()0.4()1.5(التعديالت املجمعة

239.4234.7248.1اإلجمالي
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نسب مالية رئيسية
يقــدم اجلــدول التالــي بعــض النســب الرئيســية محســوبة مــع النتائــج املســتخلصة مــن البيانــات املاليــة. هــذه النســب غيــر 
محســوبة علــى أســاس املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة وليســت مقاييــس صــادرة عــن املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة لــأداء 

املالــي

السنة املنتهية في
31 ديسمبر

201720162015

املقاييس الرئيسية للربحية
0.91.01.0العائد على متوسط1 املوجودات 2

9.910.611.7العائد على متوسط3 حقوق املساهمني4
2.42.32.3صافي هامش الفائدة5

2.22.02.1صافي حد الفائدة6

الكفاءة
45.648.546.5التكلفة إلى الدخل 7

1.51.61.6إجمالي املصروفات التشغيلية 8/ متوسط إجمالي املوجودات

جودة املوجودات
2.74.13.9القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض

154.8120.0133.9مخصص املخاطر 9 إلى القروض املتعثرة
0.61.10.9صافي ضمان القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض 10

2.33.43.8املوجودات املتعثرة إلى إجمالي القروض 10
159.3124.2120.3مخصص املخاطر إلى املوجودات املتعثرة 10

0.61.01.4املوجودات املتعثرة صافي الضمانات إلى إجمالي القروض

التمويل/ السيولة/ القيمة السوقية ألسهم رأس املال
106.1113.0103.5 القروض/ ودائع العمالء

59.458.158.8القروض/ إجمالي املوجودات
11.011.210.7إجمالي املوجودات / إجمالي حقوق املساهمني 11

9.79.99.4إجمالي املطلوبات/ إجمالي حقوق املساهمني 11
16.216.715.6معدل كفاية رأس املال 12

13.513.914.7نسبة رأس املال الشريحة األولى 12

يتم احتساب متوسط أرقام لـ 31 ديسمبر على أساس متوسط نهاية السنة املالية ونهاية السنة املالية املقابلة السابقة.. 1
يتــم احتســابه علــى أســاس صافــي ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي البنــك )قبــل تكاليــف رأس املــال اإلضافــي AT1( مقســوما علــى متوســط . 2

إجمالــي املوجــودات.
يتم احتساب متوسط أرقام لـ 31 ديسمبر على أساس متوسط نهاية السنة املالية ونهاية السنة املالية املقابلة السابقة.. 3
يتــم احتســابه علــى أســاس صافــي ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي البنــك )قبــل تكاليــف رأس املــال اإلضافــي AT1( مقســوما علــى متوســط . 4

حقــوق امللكيــة العائــد إلــى مســاهمي البنــك. 
يتم احتسابه على أساس صافي إيرادات الفوائد مقسوما على متوسط املوجودات التي حتمل فائدة.. 5
يتــم احتســابه علــى أســاس العائــد )الــذي ميثــل نــاجت إيــرادات الفوائــد الســنوية / متوســط املوجــودات التــي حتمــل فائــدة( ناقصــا تكلفــة التمويــل . 6

)والتــي متثــل نــاجت مصروفــات الفوائــد الســنوية / متوســط املطلوبــات التــي حتمــل فائــدة(.
يتم احتسابه على أساس إجمالي تكاليف التشغيل مقسومة على إجمالي إيرادات التشغيل.. 7
إجمالي مصروفات املوظفني واملصروفات األخرى.. 8
يشير مخصص املخاطر إلى إجمالي املخصصات، أي إجمالي املخصصات العامة واخلاصة.. 9

ــرة . 10 ــروض املتعث ــن الق ــى العمــالء، تتضم ــروض والســلف إل ــى الق ــة إل ــرة. إضاف ــن املوجــودات املتعث ــة م ــرة مجموعــة فرعي ــروض املتعث ــل الق متث
التعــرض للمخاطــر غيــر النقديــة والتعــرض ملخاطــر للمؤسســات املاليــة األخرى/البنــوك.

إجمالي حقوق امللكية ميثل إجمالي حقوق امللكية العائدة إلى مساهمي البنك.. 11
حتسب نسب معدل كفاية رأس املال والشريحة 1 وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي وإرشادات بازل 3.. 12
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معامالت مع أطراف ذات عالقة
قــام البنــك بتنفيــذ معامــالت مــع بعــض األطــراف ذات عالقــة )الشــركة األم وشــركات تســيطر عليهــا ومتــارس عليهــا ســيطرة 
مشــتركة او تاثيــرا ملموســا( الذيــن كانــوا عمــالء للبنــك خــالل الســنة. ميثــل عمــود "اآلخــرون" فــي اجلــدول التالــي بصــورة 
رئيســية املعامــالت مــع األطــراف ذات عالقــة التــي إمــا تســيطر عليهــا الشــركة األم أو متــارس عليهــا تأثيــرا ملموســا. ان 
شــروط هــذه املعامــالت تعتمــد الــى حــد كبيــر علــى األســاس التجــاري املعتمــد مــن قبــل إدارة البنــك مبــا فــي ذلــك الضمانــات. 
يســمح باإلقــراض إلــى األطــراف ذات الصلــة بهــم مقابــل ضمانــات ملموســة وفقــاً لقواعــد بنــك الكويــت املركــزي. ان األرصــدة 

واملعامــالت مــع األطــراف ذات عالقــة هــي كمــا يلــي:

20172016آخرون شركة زميلة الشركة األمالف دينار كويتي

املوجودات
بيان املركز املالي املجمع

املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 
46,168263,883310,051270,085	األخرى*

960,658960,658983,563		قروض وسلف للعمالء*

136,798162,330179,607	25,532استثمارت في أوراق مالية 

استثمارت في أوراق مالية مدارة من قبل 
52,45558,106 52,455 		طرف ذي العآلقة

422,22522,2297,718	املستحق للبنوك

70,37870,37844,354		املستحق ملؤسسات مالية أخرى

55,404173,66757,598	118,263ودائع عمالء

ارتباطات و التزامات محتملة و مشتقات
5,8415,8416,010		خطابات اعتماد

60,51460,51458,233		خطابات ضمان

42,45042,45039,880		أدوات مشتقات مالية

املعامالت
352,05847,15049,24341,912إيرادات فوائد

)1,263()1,356()1,052(	)304(مصروفات فوائد

1,8431,8451,106	2إيرادات أتعاب و عمولة

1481,9851,984	1,837إيرادات توزيعات أرباح

)2,074()2,409()2,409(		مصروفات أخرى

* كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بلغــت القيمــة العادلــة إلجمالــي الضمانــات املؤهلــة مبقــدار األرصــدة القائمــة 590,373 ألــف دينــار كويتــي )2016: 
644,653 ألــف دينــار كويتــي(.

معلومات إضافية
ملزيــد مــن التفاصيــل حــول املعلومــات املاليــة للمجموعــة، يرجــي مراجعــة مــا يلــي: )1( اإليضاحــات علــى البيانــات املاليــة لعــام 

2017، )2( اإليضاحــات علــى البيانــات املاليــة لعــام 2016، وكل منهــا مــدرج بالكامــل حتــت عنــوان "املعلومــات املاليــة".
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األوراق املالية املصدرة عن اجلهة امُلصدرة 
قــام البنــك بالعديــد مــن عمليــات إصــدار أوراق ماليــة فــي املاضــي، ويوضــح اجلــدول التالــي جميــع إصــدارات األوراق املاليــة 

مــن قبــل البنــك:

1  - عدد وتفاصيل األوراق املالية املصدرة عن اجلهة امُلصدرة وال متثل أسهم رأس مال

القيمةتاريخ اإلصدار
)باملليون(

 مدة السريان
سعر الفائدة نوع الفائدة)سنوات(

)نسبة مئوية(
تواتر دفع 

الفائدة
نصف سنوية6.750ثابتة30.05 د.ك11 يونيو 2001
نصف سنوية5.875ثابتة30.05 د.ك17 ابريل 2002

نصف سنوية7.875ثابتة10)ج(400 دوالر أمريكي)ب(27 سبتمبر 2010)أ(

27 ديسمبر 
2012)أ(

ثابتة: 41.1 د.ك)د(

10)ج(

نصف سنوية5.650)هـ(ثابتة

متغيرة: 58.9 د.ك)د(
 سعر خصم متغيرة

 بنك الكويت املركزي 
+ 390 نقطة 

أساس)هـ()و(
نصف سنوية

نصف سنوية3.125ثابتة5005 دوالر أمريكي14 سبتمبر 2016
ــازل 3  ــات ب ــك وقــت إصدارهــا. مــع صــدور تعلمي ــة تدخــل فــي رأس مــال البن ــة كأوراق مالي ــت الســندات املصــدرة فــي 2010 و2012 مؤهل )أ( كان
ــة تدخــل فــي رأس مــال البنــك. ــل هــذه الســندات كأوراق مالي ــات البنــك الكويــت املركــزي فــي عــام 2014، مت وقــف تأهي الصــادرة عــن تعلمي

)ب( مت استرداد هذه السندات بالكامل في الربع الرابع من عام 2015.
)10NC5( غير قابل لالستدعاء للخمس سنوات األولى )ج(
)د( مت استرداد هذه السندات بالكامل في 24 إبريل 2018.

)هـ( ترفع 25 نقطة أساس بعد السنة اخلامسة من تاريخ اإلصدار )في حالة عدم االستدعاء من قبل املُصدر(
)و( احلد األقصى لسعر الفائدة لسندات ذات الفائدة املتغيرة هو 6.650 % للخمس السنوات األولى و6.900 % للخمس السنوات الالحقة. 

2 - عــدد وتفاصيــل األوراق املاليــة املضمونــة مــن اجلهــة امُلصــدرة ويدخــل نــاجت االكتتــاب فيهــا ضمــن 
الــرأس املــال اإلضافــي مــن الشــريحة األولــى

القيمةتاريخ اإلصدار
)باملليون(

 مدة السريان
سعر الفائدة نوع الفائدة)سنوات(

)نسبة مئوية(
تواتر دفع 

الفائدة
نصف سنوية7.250)أ(ثابتةدائمة500 دوالر أمريكي30 سبتمبر 2014

)أ( يحدد سعر الفائدة كل خمس سنوات من تاريخ اإلصدار.
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3 - عــدد وتفاصيــل األوراق املاليــة املصــدرة عــن اجلهــة امُلصــدرة ويدخــل نــاجت االكتتــاب فيهــا ضمــن 
املــال لــرأس  الثانيــة  الشــريحة 

القيمةتاريخ اإلصدار
)باملليون(

 مدة السريان
سعر الفائدة نوع الفائدة)سنوات(

)نسبة مئوية(
تواتر دفع 

الفائدة

9 مارس 2016

ثابتة: 30.1 د.ك

10)أ(

نصف سنوية6.000ثابتة

متغيرةمتغيرة: 69.9 د.ك
 سعر خصم 

 بنك الكويت املركزي 
+ 395 نقطة 

أساس)ب(
نصف سنوية

)10NC5( غير قابل لالستدعاء للخمس سنوات األولى )أ(
ــدة، يكــون  ــد الفائ ــخ حتدي ــدة، بعــد تاري ــد الفائ ــخ حتدي ــى تاري ــرة هــو 7.000 % حت ــدة املتغي ــدة لســندات ذات الفائ )ب( احلــد األقصــى لســعر الفائ
احلــد األقصــى لســعر الفائــدة لســندات ذات الفائــدة املتغيــرة هــو حاصــل مجمــوع ســعر الفائــدة لســندات ذات الفائــدة الثابتــة فــي نفــس الوقــت 

مضاففــاً إليهــا 1.000 %. يكــون تاريــخ حتديــد ســعر الفائــدة فــي الســنة اخلامســة مــن تاريــخ اإلصــدار. 

4 - عدد وتفاصيل إصدارات أسهم رأس مال للبنك منذ التأسيس

أجمالي عدد نوع اإلصدارتاريخ اإلصدار
نوع األسهم نسبة الزيادة )%(القيمة )د.ك(األسهم 

أسهم عادية3,000,00012,000,00030.0إصدار أسهم جديدة1980
أسهم عادية4,200,00016,800,00030.0إصدار أسهم جديدة1982
أسهم عادية24,068,40696,273,624100.0إصدار أسهم جديدة1984

أسهم عادية360,000,000100,800,00034.6إصدارات حقوق أولوية27 ابريل 2010
أسهم عادية216,000,000102,600,00012.4إصدارات حقوق أولوية30 نوفمبر 2014

5 – تفاصيل أخر 10 توزيعات منحة للبنك 

أجمالي عدد نوع اإلصدارتاريخ اإلصدار
نوع األسهم نسبة الزيادة )%(القيمة )د.ك(األسهم 

أسهم عادية40,981,1404,098,1145.0أسهم منحة04 ابريل 2004
أسهم عادية86,060,3948,606,03910.0أسهم منحة24 مارس 2008
أسهم عادية94,666,4339,466,64310.0أسهم منحة31 مارس 2009
أسهم عادية70,066,5447,006,6545.0أسهم منحة15 مارس 2011
أسهم عادية73,569,8707,356,9875.0أسهم منحة12 مارس 2012
أسهم عادية77,248,3597,724,8365.0أسهم منحة01 ابريل 2013

أسهم عادية113,555,08811,354,5097.0أسهم منحة31 مارس 2014
أسهم عادية97,588,5319,758,8535.0أسهم منحة22 مارس 2015
أسهم عادية102,467,95810,246,7965.0أسهم منحة29 مارس 2017
أسهم عادية107,591,35510,759,1365.0أسهم منحة28 مارس 2018
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عوامل املخاطر
بيان املخاطر: 

يتعــني علــى املســتثمرين احملتملــني دراســة عوامــل املخاطــر املبينــة أدنــاه باإلضافــة إلــى كافــة املعلومــات األخــرى الــواردة فــي 
هــذه النشــرة قبــل االســتثمار فــي أي مــن األســهم. وبــرأي البنــك أن العوامــل املبينــة أدنــاه متثــل املخاطــر الرئيســية التــي تــالزم 
االســتثمار فــي األســهم، إال أن تلــك املخاطــر ال تعتبــر شــاملة، وثمــة اعتبــارات أخــرى بعــض منهــا قــد ال يكــون معروفــاً للبنــك فــي 
الوقــت احلالــي، أو فــي اعتبرهــا البنــك غيــر مؤثــرة فــي الوقــت احلالــي فــي حــني ميكــن أن تؤثــر علــى أي اســتثمار فــي األســهم.

كمــا يتعــني علــى املســتثمرين احملتملــني قــراءة املعلومــات التفصيليــة الــواردة فــي أي جــزء آخــر مــن هــذه النشــرة والتوصــل إلــى 
آرائهــم اخلاصــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري.

العوامل التي قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال البنك ونتائج عملياته ومستقبل وضعه املالي.

املخاطر املتعلقة بالبنك 

املخاطر االقتصادية والسياسية واالعتبارات املتصلة بها
تتركــز عمليــات البنــك بصفــة أساســية فــي منطقــة دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا حيــث لــدى البنــك شــركات 
تابعــة فــي اجلزائــر والعــراق وتونــس وتركيــا. وبالتالــي، فــإن عمليــات البنــك الرئيســية معرضــة للمخاطــر اجليوسياســية املرتبطــة 
مبنطقــة دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا والتــي قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أدائــه. كمــا أن الطلــب علــى اخلدمــات 
التــي يقدمهــا البنــك وشــركاته التابعــة يعتبــر قابــل للتأثــر بالتغيــرات الســلبية فــي الظــروف االقتصاديــة والســوقية فــي منطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا.

ــي أســعار النفــط والتطــورات  ــات ف ــك التقلب ــي ذل ــة، مبــا ف ــة والداخلي ــات اخلارجي ــرض للصدم ــت مع ــزال اقتصــاد الكوي ال ي
السياســية واالقتصاديــة والتــي ذات الصلــة فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي )البحريــن، عمــان، قطــر، اململكــة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة( ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، واضافــًة الــى ذلــك التقلبــات الناجتــة 
مــن عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي البلــدان املجــاورة مثــل إيــران والعــراق. وتشــمل هــذه املخاطــر، علــى ســبيل 
املثــال، احلــروب اخلارجيــة، والصدامــات املدنيــة، والنشــاط اإلرهابــي، والكــوارث الطبيعيــة، والتغيــرات التنظيميــة والضريبيــة 

والبنيــة القانونيــة.

فــي 5 يونيــو 2017، قامــت مجموعــة مــن احلكومــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مبــا فــي ذلــك حكومــة اململكــة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن ومصــر وليبيــا واليمــن بقطــع العالقــات الدبلوماســية باإلضافــة الــى 
ــري واجلــوي  ــل الب ــى طــرق النق ــع قطــر. وشــملت اإلجــراءات املتخــذة باحلصــار عل ــة واللوجســتية م ــات التجاري قطــع العالق
والبحــري، وطــرد املســؤولني القطريــني واملقيمــني والزائريــن مــن تلــك البلــدان. حافظــت الكويــت علــى عالقتهــا مــع قطــر وفــي 
تاريــخ هــذه النشــرة كمــا أنهــا تتوســط بــني قطــر واحلكومــات ذات الصلــة. إن تأثيــر هــذا اخلــالف غيــر معــروف وميكــن أن يكــون 
لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى البنــك والظــروف املاليــة واحلســابية للشــركات التابعــة لــه، علــى نشــاط البنــك ومســتقبل عملياتــه.

قطــاع النفــط هــو املســاهم الرئيســي فــي اقتصــاد الكويــت. وشــكل قطــاع النفــط مــا يقــدر بنحــو 34.6 فــي املائــة مــن إجمالــي 
اإليــرادات للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 مــارس 2018 )املصــدر: IMF Article IV Consultation 2017(. أي تغييــر فــي أســعار 
ــال،  ــى ســبيل املث ــك، عل ــي ذل ــي مبــا ف ــب األخــرى لالقتصــاد الكويت ــي واجلوان ــى االقتصــاد الكل ــر عل ــر بشــكل كبي النفــط يؤث
النــاجت احمللــي اإلجمالــي )GDP( واإليــرادات احلكوميــة والتجــارة اخلارجيــة. منــذ يونيــو 2014، تراجعــت أســعار النفــط اخلــام 
الدوليــة بشــكل ملحــوظ، مــع انخفــاض متوســط   ســعر الشــهري للبرميــل لــدى ســلة أوبــك املرجعيــة مــن 107.90 دوالر أمريكــي 
فــي يونيــو 2014 إلــى مســتوى منخفــض بلــغ 26.50 دوالر أمريكــي فــي ينايــر 2016. علــى الرغــم مــن ذلــك، األســعار قــد تعافــت 
فــي وقــت الحــق ببــطء وبلــغ متوســط   الســعر الشــهري لســلة أوبــك املرجعيــة 68.43 دوالر أمريكــي فــي أبريــل 2018. وقــد أثــرت 
هــذه الفتــرة املتواصلــة مــن انخفــاض أســعار النفــط اخلــام ســلباً علــى اقتصــاد الكويــت. علــى ســبيل املثــال، خفضــت احلكومــة 
الكويتيــة اإلنفــاق احلكومــي فــي ضــوء ضغــوط امليزانيــة الناجمــة عــن انخفــاض أســعار النفــط. وقــد اضطلعــت احلكومــة 
بعمليــة ترشــيد إلطــار اإلعانــات، وألغــت بالكامــل إعانــات الكيروســني والديــزل فــي ينايــر 2015، وأدخلــت نظــم جديــدة لتســعير 
الكهربــاء واملــاء خلفــض اإلعانــات ذات الصلــة وإلغــاء إعانــات البنزيــن جزئيــاً فــي ســبتمبر 2016. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
األنشــطة الصناعيــة املســاعدة ذات الصلــة بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز واإلنتــاج تتأثــر ســلبا أيضــا مــن انخفــاض أســعار النفــط. 
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عــالوة علــى ذلــك، فــإن القطاعــات التــي تعتمــد علــى االســتهالك احلكومــي قــد تتأثــر ســلًبا مــن انخفــاض مســتويات النشــاط 
االقتصــادي التــي قــد تنتــج عــن انخفــاض اإليــرادات احلكوميــة مــن إنتــاج النفــط والغــاز. باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن 
أن بنــك الكويــت املركــزي لديــه القــدرة علــى تعديــل مكونــات ســلة العمــالت الدوليــة غيــر املعلنــة مــن أهــم الــدول الشــريكة فــي 
التجــارة والشــراكة املاليــة )ســلة الدينــار الكويتــي( التــي مت ربــط ســعر صــرف الدينــار الكويتــي بهــا، لــن يكــون هنــاك أي تأكيــد 
علــى أن البنــك املركــزي ســوف يقــوم باحلفــاظ علــى ســلة الدينــار الكويتــي عنــد مســتواها احلالــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع 

التضخــم ويؤثــر ســلباً علــى الثقــة فــي االقتصــاد الكويتــي.

قــد يتأثــر نشــاط والوضــع املالــي للبنــك والشــركات التابعــة لــه بالظــروف االقتصاديــة والســوقية فــي الكويــت والبلــدان االخــرى 
التــي تقــع فيهــا الشــركات التابعــة للبنــك، وأيضــا بدرجــة متفاوتــة، األوضــاع االقتصاديــة فــي األســواق العامليــة بشــكل عــام. إن 
التطــورات فــي بيئــات التشــغيل للشــركات التابعــة ميكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي 
ونتائــج ومســتقبل عملياتــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن األزمــات املاليــة العامليــة والتقلبــات فــي األســواق الناشــئة فــي املاضــي 
أثــرت ســلبا علــى أســعار الســوق فــي أســواق األوراق املاليــة فــي العالــم للشــركات التــي تعمــل فــي االقتصــادات الناميــة. حتــى 
إذا ظــل االقتصــاد الكويتــي و / أو اقتصــادات البلــدان االخــرى التــي تقــع فيهــا الشــركات التابعــة للمصــدر مســتقرة نســبًيا، فــإن 
 االضطــراب املالــي فــي األســواق الناشــئة وعاملًيــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي ملمــوس علــى أنشــطة البنــك والشــركات التابعــة لــه.

قــد يكــون البنــك غيــر قــادر علــى الســيطرة بفعاليــة علــى كميــة، أو جنــاح إعــادة هيكلــة قروضــه املتعثــرة 
مــع املدينــني ذوي الوضــع املالــي املتعثــر، أو إذا كانــت املخصصــات للقــروض املتعثــرة غيــر كافيــة لتغطيــة 

خســائر القــروض، وقــد يؤثــر ذلــك ســلبا علــى الوضــع املالــي للبنــك وعلــى نتائــج عملياتــه.
بقيــت األصــول غيــر العاملــة )صافــي الضمانــات( عنــد 0.6 فــي املائــة مــن التســهيالت اإلجماليــة فــي 31 ديســمبر 2017 
مقارنــة بـــ 1.0 فــي املائــة و 1.4 فــي املائــة مــن إجمالــي التســهيالت كمــا فــي 31 ديســمبر  2016 وفــي 31 ديســمبر 2015 علــى 

ــادة أو نقصــان فــي األصــول املتعثــرة قــد ال يســتمرفي تلــك التوجــه. التوالــي. أي زي

ــي  ــة ف ــي املائ ــل 407.4 ف ــر 2017، مقاب ــي 31 ديسمب ــة ف ــي املائ ــى 599.7 ف ــات( إل ــي الضمان ــك )صاف ــة البن زادت نســبة تغطي
31 ديســمبر 2016. ليــس هنــاك أي ضمــان بــأن نســبة التغطيــة ســتزيد فــي املســتقبل وتؤثــر علــى النتائــج املاليــة للبنــك فــي 
املســتقبل. قــد يكــون لالنخفــاض فــي نســبة التغطيــة تأثيــر ســلبي جوهــري علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج عملياتــه.

املائــة  فــي   2.7 للبنــك  املتعثــرة  القــروض  بلغــت   ،2015 ديســمبر  و31   2016 ديســمبر  و31   2017 ديســمبر   31 فــي  كمــا   
التوالــي. علــى  املتعثــرة  القــروض  مخصصــات  قبــل  النقــدي  التعــرض  نســبة  مــن  املائــة  فــي  و3.9  املائــة  فــي   و4.1 

قــد ال تكــون ضمانــات الفوائــد أو القــروض املتوفــرة لصالــح البنــك كافيــة لتغطيــة أي خســائر وقــد ال 
تكــون قابلــة للتنفيــذ قانوًنــا.

مبوجــب القانــون الكويتــي، يخضــع رهــن األصــول للحصــول علــى قــروض مصرفيــة )مثــل محافــظ األســهم واألصــول العقاريــة( 
لضوابــط معينــة وقيــود إداريــة. وعلــى ضــوء ذلــك، قــد ال يتــم فــرض العديــد مــن أنــواع الرهــن بــدون أمــر قضائــي مــن احملكمــة. 
ونتيجــة لذلــك، ال يجــوز إنفــاذ الضمــان علــى بعــض األصــول املرهونــة فــي احملاكــم الكويتيــة. وبنــاًء علــى ذلــك، قــد يواجــه البنــك 
صعوبــة فــي وضــع يــده علــى الضمانــات )مبــا فــي ذلــك أي ضمانــات عقاريــة( أو تطبيــق الضمانــات أو غيرهــا مــن ترتيبــات 

الدعــم االئتمانــي لطــرف ثالــث عندمــا يتعثــر املديــن عــن ســداد قروضــه.

ــة، فــإن الوقــت والتكاليــف  ــم الكويتي ــذ فــي احملاك ــة للتنفي ــة قابل ــح الضماني ــت هــذه املصال ــى إذا كان ــك، حت ــى ذل باإلضافــة إل
املرتبطــة بإنفــاذ املصالــح الضمانيــة فــي الكويــت قــد تكــون مكلفــة للبنــك التخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات، ممــا يؤثــر ســلًبا علــى 

قــدرة البنــك علــى اســترداد خســائره مــن القــروض.

عــادًة، يتظلــب البنــك ضمانــات إضافيــة فــي شــكل مبالــغ نقديــة و / أو أصــول أخــرى فــي حــال أن لــن يتمكــن البنــك مــن ممارســة 
حقوقــه علــى األســهم املرهونــة أو فــي حــال دخلــه فــي ضمانــات أو ترتيبــات دعــم ائتمانيــة مــن أطــراف ثالثــة للحصــول علــى 
ــع البنــك مــن حجــز هــذا الضمــان  قــروض لأفــراد والشــركات. إن أي انخفــاض فــي قيمــة أو ســيولة هــذا الضمــان قــد مين
لقيمتــه الكاملــة أو حجــزه علــى اإلطــالق فــي حالــة أصبــح املقتــرض معســرا وأعلــن افالســه، وبالتالــي ميكــن أن يؤثــر ســلًبا علــى 

قــدرة البنــك علــى اســترداد كامــل املبالــغ املتقدمــة للمقتــرض.
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قــد يواجــه البنــك مســتوى أعلــى مــن حــاالت اإلعســار مــن قبــل العمــالء واألطــراف األخــرى والتــي تكــون ناجتــة عــن 
التغيــرات الســلبية فــي االئتمــان وإمكانيــة االســترداد املالزمــة لنشــاط البنــك.

تعتبــر املخاطــر الناجتــة عــن تدهــور اجلــودة االئتمانيــة وإمكانيــة اســترداد املبالــغ املســتحقة مــن املقترضــني واألطــراف األخــرى 
مالزمــة لأنشــطة املصرفيــة. وفــي حــني أن البنــك لديــه سياســات تفصيليــة للتعامــل مــع القــروض املتأخــرة، فــال ميكــن القــول 
بــأن ثمــة ضمــان بــأن تلــك السياســات ســتنتهي باســترداد كامــل قــروض البنــوك املتأخــرة أو جــزء منهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
تشــير البيانــات التاريخيــة إلــى أن القــروض املتأخــرة فــي القطــاع املصرفــي الكويتــي تعتبــر قليلــة باملقارنــة بالبلــدان األخــرى، 
ــات األزمــة  ــرة نتيجــة لتداعي ــي القــروض بدرجــة كبي ــة مــن إجمال ــت كنســبة مئوي ــرة فــي الكوي ــع مســتوي القــروض املتعث ارتف
املاليــة العامليــة بصفــة عامــة وأزمــة الســيولة التــي يعانــي منهــا عــدد مــن الشــركات فــي الكويــت بصفــة خاصــة. كمــا بلغــت نســبة 
القــروض املتعثــرة 0.6 باملائــة و1.1 باملائــة و0.9 باملائــة مــن قــروض وســلف البنــك املمنوحــة للمقترضــني قبــل مخصــص القــروض 
املتعثــرة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2015 علــى التوالــي. وســوف يكــون ألي زيــادة كبيــرة 

فــي خســائر القــروض تأثيــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه.

كمــا ميكــن أن تتضخــم مخاطــر االئتمــان نتيجــة عــن تدهــور اجلــودة االئتمانيــة لبعــض املقترضــني واألطــراف األخــرى للبنــك أو 
مــن التغيــرات الســلبية فــي الظــروف االقتصاديــة العامليــة واإلقليميــة، أو مــن التغيــرات الســلبية التي تنشــأ من املخاطــر النظامية 
فــي النظــم املاليــة التــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى اســترداد وقيمــة أصــول البنــك وتتطلــب زيــادة فــي مخصصات البنــك. وفي حني 
يســتخدم البنــك مختلــف اســتراتيجيات التحــوط لتقليــل املخاطــر االئتمانيــة، مبــا فــي ذلــك الضمانــات والتأمــني علــى نحــو يقلــل 
مســتوى مخاطــر االئتمــان بحيــث يصبــح فــي حــدود قــدرة البنــك علــى حتمــل املخاطــر، فــإن التقلبات الســلبية في العوامل ســالفة 
 الذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر قــد يكــون لــه أثــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه.

مخاطر تركز قاعدة اإلقراض
يرتفــع تركــز القــروض التــي يقدمهــا البنــك داخــل الكويــت، كمــا أن للبنــك تعــرض كبيــر للقطــاع العقــاري، بصفــة خاصــة فــي 
ــي  ــن إجمال ــة م ــي 31 ديســمبر 2017 و20.9 باملائ ــا ف ــك كم ــروض وذل ــي الق ــن إجمال ــة م ــل نحــو 20.3 باملائ ــث ميث ــت، حي الكوي

ــي 31 ديســمبر 2015. ــا ف ــة كم ــي 31 ديســمبر 2016 و21.1 باملائ ــا ف القــروض كم

وشــكلت محفظــة شــركات االســتثمار الكويتيــة 1.3باملائــة مــن "إجمالــي القــروض واملســتحقات مــن مؤسســات ماليــة أخرى"وذلــك 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و1.8 باملائــة مــن "إجمالــي القــروض واملســتحقات مــن مؤسســات ماليــة أخــرى" كمــا فــي 31 ديســمبر 

2016 و1.5 باملائــة مــن "إجمالــي القــروض واملســتحقات مــن مؤسســات ماليــة أخــرى" كمــا فــي 31 ديســمبر 2015.

فقــد بلغــت نســبة قــروض األفــراد 10.0 باملائــة وقــروض الشــركات 90.0 باملائــة مــن إجمالــي محفظــة القــروض بالبنــك والتــي 
ميثــل 64.0 باملائــة منهــا قروضــاً صــادرة ألفــراد أو شــركات فــي الكويــت. وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. 

قــد يؤثــر مــرور دولــة الكويــت بظــروف اقتصاديــة أو جيوسياســية ســلبية أو حصــول أزمــة بالقطــاع العقــاري بصفــة خاصــة علــى 
قــدرة نســبة كبيــرة مــن املقترضــني مــن البنــك علــى الســداد؛ ممــا قــد يكــون لــه أثــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك ووضعــه 

املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه.

مخاطر تركز قاعدة الودائع
يعتمــد البنــك بشــكل كبيــر علــى ودائــع العمــالء فــي تلبيــة معظــم حاجاتــه اخلاصــة بالتمويــل )ودائــع األفــراد والشــركات واجلهــات 
احلكوميــة واملؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة(. حصــل البنــك علــى 78.3 باملائــة )5,129.6 مليــون د.ك( مــن إجمالــي متويلــه مــن 

الودائــع )ودائــع األفــراد والشــركات واجلهــات احلكوميــة( وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. 

وقــد كانــت تلــك األمــوال مصــدراً ثابتــاً لتمويــل القطــاع املصرفــي الكويتــي لســنوات عديــدة، ولكــن ال ميكــن القــول بــأن ثمــة تأكيــد 
علــى أن الودائــع مــن اجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة ســوف تســتمر فــي املســتقبل بنفــس املســتوى احلالــي. وســوف يكــون 

لفقــدان أي مصــدر هــام مــن مصــادر التمويــل تأثيــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه.

ويضمــن بنــك الكويــت املركــزي كافــة ودائــع العمــالء مــن األفــراد والشــركات لــدى كافــة البنــوك فــي الكويــت كمــا فــي تاريــخ هــذه 
النشرة.
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مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه، مبــا فــي ذلــك التزاماتــه املتعلقــة بالتمويــل وقــت 
اســتحقاقها. وقــد ينشــأ ذلــك لعــدم قــدرة البنــك علــى ســبيل املثــال علــى توقــع االنخفــاض أو التغيــرات غيــر املتوقعــة فــي مصــادر 

التمويــل والتحســب لهــا.

وكوضــع مشــترك مــع البنــوك األخــرى فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا، تشــير البيانــات التاريخيــة 
إلــى اعتمــاد البنــك بشــكل كبيــر علــى ودائــع العمــالء فــي تلبيــة معظــم حاجاتــه اخلاصــة بالتمويــل. وتخضــع تلــك الودائــع للتقلــب 
نظــراً لبعــض العوامــل اخلارجــة عــن إرادة البنــك مثــل أي فقــدان محتمــل للثقــة وضغــوط املنافســة التــي قــد تــؤدي إلــى تدفــق 
الودائــع إلــى خــارج البنــك علــى نحــو مؤثــر خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. فــإذا حدثــت حــاالت تدفــق الودائــع خــارج البنــك تلــك 
فإنهــا قــد تتســبب للبنــك فــي صعوبــات فــي الســيولة ميكــن أن تؤثــر بدورهــا تأثيــراً ســلبياً علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي 

ووضــع ومســتقبل عملياتــه.

كمــا ميكــن أن تخضــع ســيولة البنــك للتأثيــر الســلبي لعــدد مــن العوامــل أيضــاً، مــن بينهــا التغيــرات الكبيــرة غيــر املتوقعــة فــي 
أســعار الفائــدة، وهبــوط التصنيفــات، وخســائر االســتثمارات التــي تفــوق التوقعــات ووقــوع اضطرابــات في األســواق املالية بصفة 
 عامــة ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى عــدم قــدرة البنــك علــى الوصــول إلــى األســواق التــي يحصل منهــا على التمويل بأســعار مناســبة.

قد تؤثر التغيرات في مســتويات أســعار الفائدة على صافي هوامش الفائدة للبنك وتكاليف االقتراض 
وقيمة األصول احلساســة ألســعار الفائدة وتغيرات الهامش قد تتأثر ســلبا.

يعتبــر البنــك معرضــاً لتقلبــات غيــر متوقعــة فــي أســعار الفائــدة الســارية فــي الســوق. فقــد تــؤدي أي زيــادة فــي أســعار الفائــدة 
بصفــة عامــة إلــى خفــض قيمــة قــروض البنــك ذات ســعر الفائــدة الثابــت ورفــع تكاليــف التمويــل التــي يتحملهــا البنــك. كمــا 
ميكــن أن تــؤدي تلــك الزيــادة أيضــاً بصفــة عامــة إلــى خفــض قيمــة األوراق املاليــة للديــون ذات ســعر الفائــدة الثابــت فــي محفظــة 
األوراق املاليــة فــي البنــك. وقــد يــؤدي تقلــب أســعار الفائــدة فــي إحــداث فجــوة تســعير بــني أصــول البنــك ذات احلساســية لســعر 
الفائــدة وخصومــه. ونتيجــة لذلــك، قــد يتحمــل البنــك تكاليــف إضافيــة فــي احلصــول علــى التمويــل واحلفــاظ عليــه. وتتفاعــل 
ــة، والعوامــل  ــوك املركزي ــي مــن بينهــا سياســات البن ــك، والت ــد مــن العوامــل اخلارجــة عــن إرادة البن ــدة مــع العدي أســعار الفائ

السياســية والظــروف االقتصاديــة احملليــة والعامليــة. 

وقــد يعمــل انخفــاض القيمــة الســوقية حملفظــة األوراق املاليــة للبنــك علــى قيــم محافــظ االســتثمار والتــداول بالبنــك. إن دخــل 
البنــك مــن عمليــات األوراق املاليــة يعتمــد علــى عــدة عوامــل خارجــة عــن إرادة البنــك مثــل نشــاط التــداول فــي الســوق بشــكل 
عــام، ومســتويات أســعار الفائــدة، وتقلبــات أســعار الصــرف، وتقلبــات الســوق بصفــة عامــة. كمــا يقــوم البنــك بدرجــة محــدودة 
 بعمليــات بعمــالت أجنبيــة ويحتفــظ مبراكــز عمــالت مفتوحــة فيمــا يتعلــق بعــدد مــن العمــالت ممــا يعرضــه ملخاطــر العمــالت.

لدى البنك مطلوبات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان قد تؤدي إلى خسائر 
كجــزء مــن نشــاطها املصرفــي، يصــدر البنــك الضمانــات وخطابــات االعتمــاد واملقبوضــات التــي يتــم احتســابها خــارج امليزانيــة 
العموميــة للبنــك إلــى أن يتــم متويلهــا أو إلغاؤهــا فعلًيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجعــل البنــك التزامــات ال ميكــن إلغاؤهــا لتقــدمي 
االئتمــان لعمالئهــا. علــى الرغــم مــن أن هــذه االلتزامــات مشــروطة، إال أنهــا مــع ذلــك تــؤدي الــى مخاطــر االئتمــان والســيولة. 

ــا  ــم متويله ــا وأن يت ــذه االلتزامــات ســيتم إطالقه ــق به ــا يتعل ــه فيم ــس كل التزامات ــك أن بعــض ولي ــع البن ــى الرغــم مــن توق عل
وفًقــا لذلــك، فقــد يطلــب مــن البنــك إجــراء دفعــات فيمــا يتعلــق بجــزء أكبــر مــن هــذه االلتزامــات، خاصــة فــي احلــاالت 
التــي يحصــل فيهــا عاًمــا التدهــور فــي ظــروف الســوق. وذلــك قــد يــؤدي إلــى حاجــة البنــك إلــى احلصــول علــى متويــل 
 إضافــي و يحتمــل أن يكــون فــي فتــرة قصيــرة نســبيا، والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى وضعــه املالــي ونتائــج عملياتــه.
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إن البنك معرض ملخاطر اخلسارة نتيجة الحتيال أو أخطاء املوظفني أو املمارسات غير الالئقة.
قــد يشــارك موظفــي البنــك فــي أعمــال التحريــف أو ســوء الســلوك أو املمارســات غيــر الســليمة التــي قــد تعــرض البنــك خلســائر 
ماليــة مباشــرة وغيــر مباشــرة وتضــر بســمعته.  قــد تشــمل هــذه املمارســات اختــالس أمــوال العمــالء أو التــورط فــي ممارســات 
فاســدة أو غيــر قانونيــة للحصــول علــى املزيــد مــن األعمــال، أو اإلفصــاح عمــدا أو عــن غيــر قصــد عــن معلومــات ســرية خاصــة 
بالعمــالء أو عــدم إتبــاع اإلجــراءات الداخليــة. فإنــه ليــس مــن املمكــن دائمــا الكشــف عــن أو منــع ســوء ســلوك املوظــف، وقــد 
تكــون االحتياطــات التــي يتخذهــا البنــك للكشــف عــن ومنــع ســوء الســلوك غيــر فعالــة فــي جميــع احلــاالت. فــال ميكــن القــول 
بــأن ثمــة ضمــان أن التدابيــر املتخــذة ملكافحــة ســوء ســلوك املوظــف ســتكون ناجحــة. مثــل هــذه األعمــال مــن قبــل املوظفــني قــد 
تعــرض البنــك خلســائر ماليــة ناجتــة عــن ضــرورة تعويــض العمــالء أو شــركاء االســتثمار أو غيرهــم مــن شــركاء األعمــال الذيــن 

تكبــدوا اخلســائر نتيجــة للغرامــات أو غيرهــا مــن العقوبــات التنظيميــة، وقــد يضــر ذلــك بســمعة البنــك.

يتعرض البنك ملخاطر السمعة املتعلقة بأنشطتها
تعتمــد جميــع املؤسســات املاليــة علــى ثقــة عمالئهــا للنجــاح فــي أعمالهــم. يتعــرض البنــك للمخاطــر مــن أن التقاضــي وســوء 
الســلوك والفشــل التشــغيلي والدعايــة الســلبية واملضاربــة الصحفيــة، ســواء كانــت صحيحــة أو غيــر صاحلــة، ســتضر بســمعتها. 
كمــا ميكــن أن تتضــرر ســمعة البنــك ســلًبا بســبب ســلوك أطــراف اخــرى التــي ال متلــك الســيطرة عليهــا، مبــا فــي ذلــك الكيانــات 
التــي تقــرض املــال أو التــي اســتثمرت فيهــا. علــى ســبيل املثــال، إذا أصبــح أحــد املقترضــني فــي البنــك مرتبطــا بفضائــح ماليــة 

أو ســلوك غيــر الئــق علــى نطــاق واســع، فقــد تتأثــر ســمعة البنــك اخلاصــة بــه.

ــة  ــح املالي ــة ككل. فالفضائ ــة بقطــاع اخلدمــات املصرفي ــة الســلبية املتعلق ــا للدعاي ــك أيًض ــوك األخــرى، يتعــرض البن ــل البن مث
التــي ال عالقــة لهــا بالبنــك أو الســلوك األخالقــي املشــكوك فيــه مــن قبــل منافــس قــد تلطــخ ســمعة القطــاع وتؤثــر علــى مفهــوم 
املســتثمرين والــرأي العــام وموقــف اجلهــات الرقابيــة. قــد يــؤدي أي ضــرر لســمعة البنــك إلــى ايقــاف العمــالء احلاليــني وابتعــاد 

العمــالء احملتملــني مــن التعامــل مــع البنــك.

قــد يتأثــر البنــك ســلًبا مــن الصحــة الفعليــة أو الصحــة املدركــة للمؤسســات املاليــة االخــرى ولألطــراف 
االخــرى 

ــى املســتوى املرتفــع  ــوك، وبالنظــر إل ــل فــي ســوق اإلقــراض بــني البن ــى الســيولة وارتفــاع تكلفــة التموي ــود عل ــة القي ــى خلفي عل
للترابــط بــني املؤسســات املاليــة التــي أصبحــت أكثــر وضوحــا بعــد إفــالس ليمــان بــراذرز فــي عــام 2008، فــإن البنــك يخضــع 
ملخاطــر التدهــور فــي الصحــة الفعليــة أو الصحــة املدركــة للمؤسســات املاليــة األخــرى. فــي قطــاع اخلدمــات املاليــة، تعثــر أي 
مؤسســة عــن الســداد لقروضهــا قــد يــؤدي إلــى خســائر كبيــرة، ورمبــا التعثــر مــن قبــل مؤسســات أخــرى. وكمــا حــدث فــي عامــي 
2008 و2009، فــإن املخــاوف بشــأن مؤسســة واحــدة أو تعثرهــا عــن الســداد ميكــن أن تــؤدي أيًضــا إلــى مشــاكل ســيولة كبيــرة 
ــط  ــة ترتب ــد مــن املؤسســات املالي ــة للعدي ــة واملالي ــك ألن الصحــة التجاري ــل مؤسســات أخــرى، وذل ــر مــن قب أو خســائر أو تعث
ــة أو املقاصــة أو العالقــات األخــرى. حتى النقص امللحوظ  ــة أو التجاري ــا مــع بعضهــا نتيجــة عالقاتهــم االئتماني ــا وثيًق ارتباًط
في اجلدارة االئتمانية أو التساؤالت حول األطــراف االخــرى قد يؤدي إلى مشــاكل فــي السيولة على نطاق السوق واخلسائر أو 
التعثــر عن سداد البنــك أو املؤسسات األخرى. هــذا اخلطــر، الــذي يشــار إليــه عــادة "باملخاطــرة النظاميــة"، قــد يؤثــر ســلًبا علــى 
 الوســطاء املاليــني اآلخريــن، مثــل وكاالت املقاصــة وشــركات األوراق املاليــة  والبورصــات التــي يتعامــل معهــا البنــك بشــكل يومــي.

إدارة املخاطــر والضوابــط الداخليــة فــي البنــك قــد تعرضــه ملخاطــر غيــر محــددة أو غيــر متوقعــه والــذي 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى خســائر ماديــة.

فــي ســياق أنشــطة أعمالــه، يتعــرض البنــك ملجموعــة مــن املخاطــر، وأهمهــا هــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر 
الســيولة واملخاطــر التشــغيلية. يجــب علــى املســتثمرين مالحظــة أن أي إخفــاق فــي الســيطرة علــى هــذه املخاطــر بدرجــة كافيــة 
قــد يــؤدي إلــى آثــار ســلبية كبيــرة علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه، فضــال عــن ســمعته بصفــة عامــة 

فــي الســوق.

قــد ال تكــون أســاليب وتقنيــات إدارة املخاطــر فــي البنــك فعالــة بشــكل كامــل أو تُنفــذ باســتمرار فــي التخفيــف مــن تعرضــه فــي 
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جميــع البيئــات الســوقية أو ضــد جميــع أنــواع املخاطــر، مبــا فيهــا املخاطــر غيــر احملــددة أو غيــر املتوقعــة. وتعتمــد بعــض طــرق 
البنــك فــي إدارة املخاطــر علــى اســتخدامه لســلوك الســوق وفقــا للبيانــات التاريخيــة. هــذه الطــرق قــد ال تتنبــأ دائمــا بالتعــرض 
للمخاطــر املســتقبلية والتــي قــد تكــون أكبــر بكثيــر ممــا تشــير إليــه هــذه التدابيــر التاريخيــة. تعتمــد ممارســات إدارة املخاطــر 
األخــرى ومنهــا ممارســات »أعــرف عميلــك« علــى تقييــم املعلومــات اخلاصــة باألســواق التــي يعمــل فيهــا البنــك أو عمالئــه أو 
األمــور األخــرى املتاحــة للعامــة أو املعلومــات التــي ال ميكــن الوصــل إليهــا إال للبنــك. وحيــث أن هــذه املمارســات أقــل تطــورا فــي 
منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ممــا هــي عليــه فــي األســواق األخــرى، ورمبــا لــم تنفــذ باســتمرار ودقــة فــي املاضــي، فقــد 

ال تكــون هــذه املعلومــات دقيقــة أو كاملــة أو حديثــة أو مت تقيمهــا بشــكل صحيــح فــي جميــع احلــاالت.

فــال ميكــن القــول بــأن ثمــة ضمــان أن إدارة مخاطــر البنــك وسياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة ســوف تســيطر علــى نحــو 
كاف أو حتمــي البنــك ضــد كافــة مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق وغيرهــا مــن املخاطــر. إضافــة إلــى ذلــك، قــد تكــون بعــض 
املخاطــر أكبــر مــن تلــك التــي تشــير إليهــا البيانــات التجريبيــة للبنــك. وكذلــك ال ميكــن للبنــك أن يقــدم أي ضمانــات أن جميــع 

موظفيــه يلتزمــون وســيلتزمون بسياســات وإجــراءات البنــك اخلاصــة بــإدارة املخاطــر.

ــل  ــر املصــرح بهــا مــن قب ــات غي ــة أو النظــم أو العملي ــات الداخلي البنــك معــرض، مــن بــني أمــور أخــرى، ملخاطــر فشــل العملي
ــل أجهــزة  ــة أو حفــظ الســجالت أو األخطــاء الناجتــة عــن خل املوظفــني واألخطــاء التشــغيلية، مبــا فــي ذلــك األخطــاء الكتابي
الكمبيوتــر أو أنظمــة االتصــاالت الســلكية والالســلكية واالحتيــال مــن قبــل املوظفــني أو الدخــالء. كذلــك واجلديــر بالذكــر أن 
ــر  ــات املتاحــة لهــا. أي عجــز كبي ــى أدوات املعلومــات والتكنولوجي ــة تقتصــر عل ــة الداخلي قــدرات إدارة مخاطــر البنــك والرقاب
فــي إدارة مخاطــر البنــك أو سياســات أو إجــراءات الرقابــة الداخليــة قــد يعــرض البنــك ملخاطــر ائتمانيــة وســيولة وســوق 
 وتشــغيلية كبيــرة والتــي بدورهــا قــد يكــون لهــا آثــار ســلبية كبيــرة علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه.

قد يتأثر نشاط البنك سلبا إذا حدث أي خلل في أنظمته التشغيلية أو خسارة الستمرارية العمل.
ــى أنظمتهــا  ــا املعلومــات وكذلــك يعتمــد بدرجــة كبيــرة عل ــى نظــم وتكنولوجي يعمــل البنــك فــي أنشــطة تعتمــد بشــكل كبيــر عل
املاليــة واحملاســبية وغيرهــا مــن أنظمــة معاجلــة البيانــات. إضافــة إلــى ذلــك، علــى نحــو متزايــد يقــدم البنــك منتجاتــه وخدماتــه 
إلــى العمــالء عــن اخلدمــات املصرفيــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا عــن بعــد مبــا فيهــا اخلدمــات املصرفيــة عبــر االنترنــت وأجهــزة 
الســحب اآللــي. إذا توقــف أي مــن هــذه األنظمــة عــن العمــل بشــكل صحيــح أو تعطلــت أو أصبحــت هدفــا لأنشــطة االحتياليــة، 
فقــد يتكبــد البنــك خســائر ماليــة إضافــة إلــى تعطيــل نشــاطه واملســؤولية جتــاه العمــالء والتدخــل التنظيمــي واإلضرار بالســمعة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال تســتمر نظــم وتكنولوجيــات املعلومــات احلاليــة فــي البنــك لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب منــو البنــك 
مــا لــم يواصــل البنــك فــي االســتثمار فــي تطويــر نظمــه التشــغيلية. فاإلخفــاق فــي اســتيعاب األمــور أو الزيــادة فــي التكاليــف 
املرتبطــة بنظــم املعلومــات هــذه قــد يكــون لــه أثــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك. قــد تكــون تكلفــة حتســني أو تطويــر هــذه النظــم 
والتكنولوجيــات كبيــرة وتكلفــة احلفــاظ علــى هــذه النظــم مــن املرجــح أن يزيــد عــن مســتواها احلالــي. عمليــات نشــاط البنــك 
وعمليــات العمــل معرضــة للضــرر أو التعطــل نتيجــة للحرائــق أو الفيضانــات أو ســوء األحــوال اجلويــة أو فقــدان مصــدر الطاقــة 
أو التهديــد بوجــود قنابــل أو التفجيــرات أو غيــر مــن أشــكال النشــاط اإلرهابــي، وغيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة أو الظواهــر 
املناخيــة الشــديدة. وكذلــك قــد تتعــرض هــذه النظــم للضــرر اإلجرامــي أو التخريــب أو الســرقة أو األعمــال اإلجراميــة املماثلــة.

ــك  ــا مبــا فــي ذل ــة مــن أعماله ــب معين ــة جلوان ــى مــزودي اخلدمــات مــن األطــراف الثالث ــك، يعتمــد البنــك عل ــى ذل عــالوة عل
علــى ســبيل املثــال: ACI Worldwide و Reuters و Bloomberg و SWIFT و Microsoft. أي انقطاع أو تدهــور في أداء هــذه 
على  يؤثر  أن  وميكن  البنك  عمليات  جودة  إضعاف  إلى  يؤدي  قد  وتقنياتها  معلوماتها  أنظمة  إخفاقات  أو  الثالثة  األطراف 
 سمعته. إذا حــدث أي ممــا ســبق ذكــره، فقــد يؤثــر ســلًبا وجوهرًيــا علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه. 

يعتمد نشاط البنك على أنظمة املعلومات والتكنولوجيا اخلاصة به والتي ميكن أن تتعرض لهجمات 
سيبرانية محتملة

على نحو مشترك مع املؤسسات املالية األخرى املوجودة في دول مجلس التعاون اخلليجي وأماكن أخرى في العالم، فإن التهديد 
ألمــن معلومــات العميــل وبيانــات العمــالء مــن الهجمــات الســيبرانية هو خطر حقيقي ويســتمر في النمو. النشــطاء والدول املارقة 
واملجرمــون اإللكترونيــون هــم مــن بــني هــؤالء الذيــن يســتهدفون أنظمــة الكمبيوتــر فــي جميــع أنحاء العالم. بســبب تزايــد املخاطر 
املتعلقــة بالتكنولوجيــا واألمــن اإللكترونــي يتطلــب متابعة واســتثمار متواصل. ونظراً للتطور املتزايــد ونطاق الهجمات اإللكترونية 
احملتملــة، فمــن احملتمــل أن تــؤدي الهجمــات املســتقبلية إلــى خــرق كبير لأمــن. إن اإلخفاق في إدارة املخاطر األمنية الســيبرانية 
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بشــكٍل كاٍف ومراجعــة العمليــات اجلاريــة باســتمرار وحتديثهــا اســتجابًة للتهديــدات اجلديــدة قــد يــؤدي إلــى تعطيــل أعمالهــا، 
 وينتــج عنــه اإلفصــاح عــن املعلومــات الســرية، وخلــق انكشــاف مالــي و / أو قانونــي كبير وتضر بســمعة البنــك وعالماته التجارية.

املخاطر املتعّلقة باألنظمة الرقابية

إّن البنــك كيــان منظــم للغايــة، وإّن التغيــرات فــي القوانــني أو اللوائــح املعمــول بهــا أو فــي تفســير أو تنفيــذ 
هــذه القوانــني أو اللوائــح أو عــدم االمتثــال لهــذه القوانــني أو اللوائــح أو التغييــر فــي معاجلــة رأس املــال 

ألدوات البنــك قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى نشــاط البنــك.
أنظمة كفاية رأس املال ومعايير الرفع املالي

ــى  ــغ احلــد األدن ــوك. ويبل ــة رأس املــال فــي البن ــة لكفاي ــر الدولي ــة )"جلنــة بــازل"( املعايي ــة املصرفّي ــازل للرقاب ــة ب حــددت جلن
لنســبة كفايــة رأس املــال املوصــى بهــا 8.0 باملائــة كمــا ورد فــي إرشــادات جلنــة بــازل لســنة 1988. ومبوجــب إصالحــات بــازل 3 
)كمــا هــي محــددة فــي الشــروط( أوصــت جلنــة بــازل أن يكــون احلــد األدنــى لكفايــة رأس املــال بنســبة 8.0 باملائــة مــع جــواز 
زيادتــه إلــى 10.5 باملائــة بعــد األخــذ باإلعتبــار احملفاظــة علــى مصــدات رأس املــال التحوطيــة خــالل فتــرة زمنيــة محــددة )متتــد 
حاليــا إلــى 2019(. إال أن بنــك الكويــت املركــزي بصفتــه الســلطة الرقابيــة املخولــة بتنظيــم العمــل املصرفــي فــي الكويــت يشــترط 
محافظــة البنــوك التجاريــة الكويتيــة علــى نســبة كفايــة رأس مــال بنــاًء علــى التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي. 
وفقــا لهــذه التعليمــات، يطلــب مــن البنــوك التجاريــة الكويتيــة احملافظــة علــى معــدل كفايــة رأس املــال بنســبة 12.5 باملائــة مــن 
األصــول املعرضــة للخطــر بنهايــة 2015 والــذي ارتفــع إلــى 13.0 باملائــة فــي 2016. وعــالوة علــى ذلــك، يطلــب مــن البنــوك 
التجاريــة احملافظــة علــى رأس مــال إضافــي )0.5 باملائــة إلــى 2 باملائــة تبعــا حلجــم البنــك وتعقيــده( )علــى النحــو الــذي يحــدده 

بنــك الكويــت املركــزي( فــي شــكل بنــك محلــي مهــم للنظــام )SIB	D( املســؤول.

وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس مــال البنــك وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي وبنــاًء علــى إرشــادات جلنــة بــازل 3، 16.2 باملائــة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 16.7 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 و 15.6 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 علــى 
التوالــي. كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال للبنــك مــن الشــريحة األولــى 13.5 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 13.9 
باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 و14.7 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وفقــا إلرشــادات بــازل 3. فــي حــني بلغــت نســبة 
كفايــة رأس املــال للبنــك مــن حقــوق املســاهمني وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي 10.9 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 

مقارنــة بـــ 11.2 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 و11.7 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، وفقــا إلرشــادات بــازل 3.

وكمــا ذكرنــا أعــاله، فــإن مســتوى كفايــة رأس املــال لــدى البنــك يتجــاوز فــي الوقــت احلالــي احلــد األدنــى للمتطلبــات احملــددة مــن 
قبــل بنــك الكويــت املركــزي باإلســتناد إلــى إرشــادات جلنــة بــازل 3. إال أنــه يقتضــي التوضيــح، أنــه إذا اســتمرت محفظــة قــروض 
البنــك فــي النمــو بدرجــة كبيــرة، أو إذا ارتفــع مســتوى تعثــر الديــون، ولــم يتمكــن البنــك مــن حتقيــق مســتوى كافــي مــن األربــاح 
لضمــان منــو مســتمر فــي حقــوق املســاهمني مــن خــالل األربــاح املرحلــة، أو اذا فقــدت أدوات البنــك معاجلــة رأس املــال نتيجــة 
تغييــر القواعــد اإلرشــادية لكفايــة رأس املــال الصــادرة عــن جلنــة بــازل أو املعاييــر املقابلــة واملطبقــة مــن قبــل عــن بنــك الكويــت 
املركــزي، فــإن البنــك قــد يحتــاج إلــى زيــادة رأس مالــه للحفــاظ علــى احلــد األدنــى لنســبة كفايــة رأس املــال احملــددة مــن قبــل 
بنــك الكويــت املركــزي. وقــد ال يتوفــر رأس املــال اجلديــد املطلــوب، بشــروط مناســبة، ســواء كان فــي صــورة متويــل باالقتــراض 
أو ضــخ رأســمال إضافــي كمــا قــد ال يتوفــر البّتــة. ويجــب أن يــدرك املســتثمرون أن نســبة كفايــة رأس املــال للمصــارف التجاريــة 
الكويتيــة، مبــا فــي ذلــك البنــك، ســتتأثر بســبب متطلبــات كفايــة رأس املــال األكثــر صرامــة بعــد تطبيــق قواعــد بــازل 3 النهائيــة 

مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.

وقــد يــؤدي أي إخفــاق مــن جانــب البنــك فــي احلفــاظ علــى بعــض نســب كفايــة رأس املــال إلــى فــرض عقوبــات مــن جانــب بنــك 
الكويــت املركــزي، مثــل فــرض قيــود علــى قــدرة البنــك علــى توزيــع أربــاح، أو إصــدار بنــك الكويــت املركــزي تعليمــات للبنــك لزيــادة 

رأس املــال و/أو بيــع أو تخفيــض األصــول، أو فــرض غرامــات، عــالوة علــى زيــادة تكلفــة التمويــل.

تعليمات مخاطر االئتمان
اعتبــارا مــن أكتوبــر 2016، يحظــر بنــك الكويــت املركــزي علــى البنــوك الكويتيــة اإلقــراض باملبالــغ التــي تتجــاوز 90 فــي املائــة 
ــزم  ــة. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، يلت ــة ذات الصل ــة املؤهل ــخ اســتحقاق الوديع ــة ، بغــض النظــر عــن تاري ــع املؤهل مــن الودائ

البنــك بهــذا النظــام.
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تعليمات مخاطر التركز
مــع مراعــاة بعــض االســتثناءات أو عنــد احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن بنــك الكويــت املركــزي، فــإن إجمالــي املطلوبــات 
االئتمانيــة ألي عميــل فــردي )مبــا فــي ذلــك الكيانــات املرتبطــة بــه قانوًنــا أو اقتصادًيــا لذلــك العميــل( ألحــد البنــوك قــد ال يجــوز 

أن يتجــاوز 15 فــي املائــة مــن رأس املــال التنظيمــي للبنــك. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، يلتــزم البنــك بهــذا النظــام.

ال يجــوز أن يتجــاوز مجمــوع التركــزات االئتمانيــة الكبيــرة )والتــي تتجــاوز 10 فــي املائــة مــن رأس املــال التنظيمــي للبنــك(، مبــا 
فــي ذلــك أي اســتثناءات وافــق عليهــا بنــك الكويــت املركــزي، أربعــة أضعــاف رأس املــال التنظيمــي للبنــك. وكمــا فــي 31 ديســمبر 

2017، يلتــزم البنــك بهــذا النظــام.

تعليمات احلد األقصى لسعر الفائدة
تنــص قــرارات البنــك املركــزي الصــادرة بشــأن احلــد األقصــى لســعر الفائــدة علــى أال تتجــاوز احلــدود القصــوى ألســعار الفائــدة 
للقــروض املقومــة بالدينــار الكويتــي للشــركات: )1( 2.5 فــي املائــة فــوق ســعر اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي فــي 
حالــة القــروض التجاريــة مــع اســتحقاق ملــدة ســنة أو أقــل؛ و )2( 4 فــي املائــة فــوق ســعر اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت 

املركــزي فــي حالــة القــروض التجاريــة التــي تزيــد عــن ســنة واحــدة. 

قــد حتــد هــذه التعليمــات مــن قــدرة البنــك علــى زيــادة محفظــة قروضهــا أو قــد تزيــد مــن تكلفــة البنــك فــي ممارســة أعمالــه. إن 
أي تغييــرات أخــرى للقوانــني أو لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي وغيرهــا مــن اللوائــح أو السياســات املعمــول بهــا و/أو الطريقــة 

التــي يتــم بهــا تفســيرها أو تنفيذهــا قــد تؤثــر علــى احتياطيــات وإيــرادات وأداء البنــك.

حركات الصرف األجنبي
يســجل البنــك حســاباته ويصــدر تقاريــر نتائــج أعمالــه بالدينــار الكويتــي. ومنــذ 20 مايــو 2007، مت ربــط الدينــار الكويتــي بســلة 
عمــالت عامليــة موزونــة غيــر معلنــة. وحتتســب ســلة العمــالت املوزونــة غيــر املعلنــة باســتخدام عمــالت وطنيــة مختلفــة تعكــس 
عالقــات التجــارة األجنبيــة والعالقــات املاليــة لدولــة الكويــت. ومــع ذلــك، فمــع إلغــاء ذلــك الربــط بالــدوالر األمريكــي حتققــت 

مرونــة نســبية فــي حتديــد ســعر الصــرف.

إن البنــك معــرض للتأثيــر احملتمــل ألي تعديــل أو إلغــاء لهــذا الربــط اخلــاص بالصــرف األجنبــي، باإلضافــة إلــى التقلــب احملتمــل 
فــي العمــالت املكونــة للســلة. 

وتســجل الشــركات التابعــة للبنــك حســاباتها وتقاريــر نتائــج أعمالهــا بالعملــة احملليــة لبلــد التأســيس. وقــد ينتــج عــن أي تقلبــات 
فــي تلــك العمــالت األجنبيــة مقابــل الدينــار الكويتــي وقــت حتويــل حســابات الشــركات التابعــة إلــى الدينــار الكويتــي ألغــراض 
إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة، إمكانيــة تغيــر قيمــة األصــول أو املطلوبــات اخلاصــة بــأي مــن تلــك الشــركات التابعــة واملســجلة 
بالعملــة األجنبيــة نظــراً لوقــوع أي تغيــر فــي أســعار الصــرف، ممــا قــد يؤثــر بــدوره علــى الوضــع املالــي للبنــك املعبــر عنــه بالدينــار 

الكويتي.

ال تتحمــل حكومــة الكويــت وال الهيئــة العامــة لالســتثمار الكويتيــة أي التــزام باالســتثمار أو الدخــول بــأي طريــق أخــرى 
فــي أعمــال جتاريــة مــع البنــك

اســتجابة لأزمــة االقتصاديــة العامليــة ، قامــت احلكومــة وبنــك الكويــت املركــزي بتقــدمي عــدد مــن اإلجــراءات لتوفيــر الدعــم 
لالقتصــاد الكويتــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، حصلــت الهيئــة العامــة لالســتثمار الكويتيــة فــي عــام 2009 علــى حصــة تشــكل نســبة 
16 فــي املائــة فــي بنــك اخلليــج كجــزء مــن خطــة اإلنقــاذ بعــد أن أعلــن البنــك خســائر فادحــة مــن تــداول املشــتقات فــي العــام 
الســابق. علــى الرغــم مــن دعــم احلكومــة وبنــك الكويــت املركــزي و الهيئــة العامــة لالســتثمار للصناعــة املصرفيــة احملليــة خــالل 
األزمــة االقتصاديــة العامليــة لعامــي 2008 و 2009، فإنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك ضمــان بــأن هــذا الدعــم ســيقدم إلــى البنــك 

أو للصناعــة املصرفيــة احملليــة إذا كان هنــاك اضطــراب اقتصــادي كبيــر آخــر ميكــن أن يحــدث فــي املســتقبل.
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كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، ال يخضــع البنــك حالًيــا لضريبــة الشــركات علــى أرباحــه فــي الكويــت، وال تفــرض الكويــت ضريبــة 
ــع الســلع واخلدمــات. ومــع ذلــك، يجــب أن يــدرك املســتثمرون أن دول  ــى بي القيمــة املضافــة )"ضريبــة القيمــة املضافــة"( عل
مجلــس التعــاون اخلليجــي، مبــا فــي ذلــك الكويــت، قــد وافقــت علــى إطــار تنفيــذ ضريبــة القيمــة املضافــة علــى مســتوى دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي )"اإلطــار"(، والــذي ســيتم تطبيقــة مبعــدل 5 فــي املائــة كضريبــة قيمــة مضافــة على الســلع واخلدمات، 
والتــي كان مــن املقــرر أن تدخــل حيــز التنفيــذ اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018. وأعلنــت الكويــت مؤخــًرا أنهــا ســتؤجل تنفيــذ ضريبــة 
القيمــة املضافــة فــي الكويــت حتــى عــام 2021. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم حكومــة الكويــت بتنفيــذ إصالحــات ماليــة تتضمــن 
تقــدمي اقتــراح 10 فــي املائــة ضريبــة علــى دخــل الشــركات. لــم يتــم بعــد إصــدار التشــريع احمللــي فــي الكويــت لتنفيــذ اإلطــار ولــم 
يتــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل خاصــة بهــذا االنظــام فــي الكويــت حتــى تاريــخ هــذه نشــرة. ولذلــك، فإنــه مــن املســتحيل حتديــد إذا 
كان ســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة فــي الكويــت مــن عدمــه ومتــى قــد يتــم ذلــك علــى نحــو مــن الدقــة. وعــالوة علــى ذلــك، 
ونظــراً للســلطة التقديريــة الواســعة التــي منحــت لــكل دولــة عضــو فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي مبوجــب هــذا اإلطــار، فــإن 
 شــروط وأحــكام نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة، فــي حــال تطبيقهــا، هــي مــن األمــور غيــر املعروفــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

ربحيتــه  تتأثــر  وقــد  البنــك  تكاليــف  تزيــد  أن  الكويــت،  فــي  املضافــة  القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  مبجــرد  املمكــن،  ومــن 
عمليــات  علــى  املطبــق  الشــركات  أربــاح  علــى  ضريبــة  فــرض  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  ســلبي.  بشــكل  املســتقبلية 
األربــاح. توزيعــات  خــالل  مــن  املســاهمني  علــى  للتوزيــع  املتاحــة  أرباحــه  مــن  يقلــل  أن  شــأنه  مــن  الكويــت  فــي   البنــك 

انخفاض التصنيفات االئتمانية للبنك
يتمثــل الهــدف مــن التصنيفــات االئتمانيــة للبنــك مــن قبــل كبــرى وكاالت التصنيــف االئتمانــي إلــى قيــاس احتماليــة قــدرة البنــك 
علــى الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة بديونــه وقــت اســتحقاقها، وبالتالــي فــإن تلــك التصنيفــات تعتبــر مبثابــة عامــل هــام فــي 
حتديــد تكلفــة اقتــراض البنــك لأمــوال وقيمــة التمويــل الــذي ميكــن أن يحصــل عليــه البنــك. وتعتمــد تكلفــة متويــل املبالــغ التــي 
يقترضهــا البنــك بصــورة جزئيــة علــى تصنيفاتــه االئتمانيــة. وقــد كانــت تصنيفــات البنــك علــى النحــو التالــي كمــا فــي تاريــخ 

هــذه النشــرة:

وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز: تصنيــف ائتمانــي بدرجــة +BBB الئتمــان البنــك علــى املــدى الطويــل، وتصنيــف ائتمانــي بدرجــة 	 
2	A الئتمــان األطــراف األخــرى علــى املــدى القصيــر، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.

وكالــة موديــز: تصنيــف ائتمانــي بدرجــة A3 للودائــع املصرفيــة طويلــة األجــل، وتصنيــف ائتمانــي بدرجــة 2	P للديــون قصيــرة 	 
األجــل، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.

ــف 	  ــل مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، وتصني ــدى الطوي ــى امل ــر البنــك عل ــي بدرجــة +A لتعث ــف ائتمان ــش: تصني ــة فيت وكال
ــر، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. ــى املــدى القصي ــر بدرجــة F1 عل للتعث

كمــا أن أي ارتفاعــات إضافيــة فــي القــروض املتعثــرة أو تدهــور فــي امليزانيــة العموميــة للبنــك قــد يتســبب فــي تخفيــض 
التصنيفــات االئتمانيــة للبنــك، أو يتســبب فــي حصــول البنــك علــى تصنيفــات ســلبية ضمــن عمليــات مراقبــة التصنيفــات. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، إن أي انخفــاض فــي التصنيفــات االئتمانيــة للبنــك، أو حصــول البنــك علــى تصنيفــات ســلبية ضمــن 
ــك  ــى نشــاط البن ــر عل ــر ســلبي كبي ــه أث ــذي يتمخــض عن ــف اقتراضــه األمــر ال ــة التصنيفــات، قــد يرفــع تكالي ــات مراقب عملي

ووضعــه املالــي ونتائــج عملياتــه ومســتقبله، وكذلــك عالقتــه مــع الدائنــني.

عــالوة علــى ذلــك، عنــد حتديــد التصنيــف االئتمانــي البنــك، تنظــر وكاالت التصنيــف االئتمانــي الــى الدعــم املتوقــع مــن 
احلكومــة. إذا مت تخفيــض التصنيــف االئتمانــي للحكومــة أو مت وضعــه علــى مراقبــة التصنيفــات الســلبية أو كان هنــاك تغييــر 

ــى تصنيــف االئتمــان اخلــاص بالبنــك. ــره عل ــك أث فــي الدعــم املتوقــع مــن احلكومــة للبنــك، فقــد يكــون لذل

ــات ســلبية ضمــن  ــى تصنيف ــك عل ــة )أو اإلعــالن عــن حصــول البن ــات االئتماني ــي التصنيف ألي تخفيــض مســتقبلي محتمــل ف
عمليــات مراقبــة التصنيفــات( قــد يحــد أيضــاً مــن قــدرة البنــك أو قــدرة الشــركات التابعــة للبنــك علــى متويــل رأس املــال. وقــد 
تخضــع التصنيفــات للمراجعــة أو الســحب فــي أي وقــت مــن قبــل اجلهــات املانحــة لتلــك التصنيفــات، ويجــب تقييــم كل تصنيــف 

بشــكل مســتقل بعيــداً عــن أي تصنيــف آخــر.
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أســهم البنــك مدرجــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، متتلــك شــركة مشــاريع الكويــت 
)القابضــة( ش.م.ك )عامــة( )كيبكــو( بحصــة مســاهمة مباشــرة تبلــغ 41.2 باملائــة فــي البنــك وحصــة مجمعــة مدمجــة )مبــا فيهــا 
األســهم اململوكــة مــن خــالل شــركات أخــرى ملجموعــة كيبكــو( تبلــغ 65.1 باملائــة فــي البنــك ومتتلــك املؤسســة العامــة للتأمينــات 

االجتماعيــة حصــة 7.8 باملائــة وباقــي األســهم ميتلكهــا جمهــور املســاهمني. 

فــي حــني تتمتــع شــركة كيبكــو بحصــة مســيطرة فــي مجموعــة متنوعــة مــن شــركات اخلدمــات املاليــة واإلعالميــة فــي منطقــة 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، فليــس ثمــة تأكيــد بــأن شــركة كيبكــو ســوف حتتفــظ باملســتويات احلاليــة ملســاهمتها فــي البنــك، 
أو أن كيبكــو ســوف تســتمر فــي دعمهــا للبنــك مــن خــالل ضــخ رأس مــال أو ودائــع إلــى البنــك عنــد احلاجــة فــي املســتقبل. وقــد 
يكــون ألي تغيــر فــي احلصــة املســيطرة اململوكــة لشــركة كيبكــو تأثيــر ســيء علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج عملياتــه 

ومســتقبله.

ــو  ــن ضمــن مجموعــة كيبك ــع أعضــاء آخري ــط م ــه يرتب ــات قــروض، فإن ــأي عالق ــو ب ــع كيبك ــط م ــك ال يرتب ــي حــني أن البن وف
وغيرهــم مــن األطــراف ذات الصلــة مبجموعــة كيبكــو. وقــد بلغــت نســبة إجمالــي عمليــات القــروض مــع األطــراف ذات صلــة 
20.9 باملائــة مــن إجمالــي محفظــة القــروض )باســتثناء البنــوك واملؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة داخــل مجموعــة كيبكــو( كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2017. ومــن املمكــن أن تســبب العالقــات مــع األطــراف ذات الصلــة فــي تعــارض مصالــح للبنــك وشــركاته 

الزميلــة، األمــر الــذي مــن املمكــن أن يؤثــر علــى نشــاط البنــك )راجــع قســم "ملخــص مالــي عــن اجلهــة املُصــدرة"(.

ومــن خــالل حصتهــا املســيطرة، تتمتــع كيبكــو بالقــدرة علــى التأثيــر علــى نشــاط البنــك بدرجــة كبيــرة مــن خــالل قدرتهــا علــى 
الســيطرة علــى األعمــال واإلجــراءات التــي تتطلــب موافقــة املســاهمني، باإلضافــة إلــى تعيــني أغلبيــة مجلــس اإلدارة. قــد 

ــح دائنــي البنــك.  ــح كيبكــو مــع مصال تتعــارض مصال

شبكة أفرع صغيرة تقدم خدمات مصرفية محدودة لألفراد
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ميتلــك البنــك 29 فــرع و141 جهــاز صــرف آلــي فــي الكويــت. ومــن بــني الشــركات التابعــة للبنــك 
ــر، وميتلــك مصــرف بغــداد 37 فــرع و46  ــي فــي اجلزائ ــر 60 فــرع و107 جهــاز صــرف آل ــك بنــك اخلليــج اجلزائ األربعــة، ميتل
جهــاز صــرف آلــي فــي العــراق وفــرع واحــد فــي لبنــان، وميتلــك بنــك تونــس العاملــي 3 أفــرع فــي تونــس ومكتــب ممثــل واحــد 

فــي ليبيــا وميتلــك بنــك برقــان تركيــا 43 فــرع و43 جهــاز صــرف آلــي فــي تركيــا. 

نظــراً لشــبكة فرعهــا الصغيــرة وخدماتهــا املصرفيــة لأفــراد احملــدودة، قــد ال يكــون البنــك قــادر علــى االســتفادة بالكامــل مــن 
الفــرص أو التطــورات فــي قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. أي عجــز محتمــل 

فــي اســتغالل هــذه الفــرص قــد يؤثــر علــى امليــزة التنافســية للبنــك أو تنفيــذ إســتراتيجيته التوســعية. 

تعتمد استراتيجية منو البنك على قدرته على إدارة توسعه بنجاح
فــي حــني أن البيانــات التاريخيــة تشــير إلــى أن عمليــات البنــك كانــت تنفــذ بصفــة رئيســية فــي الســوق الكويتــي، إال أن 
اســتراتيجية البنــك ترمــي إلــى التوســع فــي األســواق ضمــن منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا وتركيــا، مبــا فــي ذلــك العمــل فــي األســواق التــي لــم يســبق للبنــك العمــل فيهــا مــن قبــل. وتتمثــل التحديــات التــي 

قــد تنتــج عــن هــذه االســتراتيجية فــي قــدرة البنــك علــى:

متويــل االســتثمارات أو عمليــات االســتحواذ االســتراتيجية واحلصــول علــى حصــص ملكيــة أغلبيــة أو حصــص مســيطرة 	 
فــي الكيانــات املســتهدفة.

حتقيق التكامل التام لالستثمارات االستراتيجية أو الكيانات حديثة التأسيس مع استراتيجية البنك.	 
تقييم قيم ونقاط قوة وضعف أهداف االستثمار أو االستحواذ واالستفادة من ذلك عند االستحواذ.	 
ضبط نظم تكنولوجيا املعلومات احلالية لدى البنك مع نظم املجموعة املتوسعة بشكل كافي.	 
إدارة العمليات واملوظفني التابعني لأعمال التوسعية بشكل فعال.	 
إدارة عدد متزايد من األعمال دون الضغط الزائد أو فقدان املوظفني الرئيسيني.	 
احلفاظ على قاعدة العمالء احلالية للبنك.	 
تطبيق سياسة إدارة املخاطر اخلاصة بالبنك على املجموعة بشكل فعال.	 
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وقــد ال يتمكــن البنــك مــن حتقيــق كافــة أو أي مــن أهــداف التوســع االســتراتيجي ســالفة الذكــر األمــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر 
ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك أو وضعــه املالــي أو نتائــج عملياتــه أو مســتقبله.

إذا كان البنــك غيــر قــادر علــى املنافســة مــع البنــوك احملليــة األخــرى فــي دولــة الكويــت أو االحتفــاظ بكبــار 
أعضــاء اإلدارة العليــا و/أو تعيــني موظفــني مؤهلــني جــدد فــي الوقــت املناســب، فيمكــن أن يكــون لذلــك 

أثــر ســلبي علــى نشــاط البنــك. 
يواجــه البنــك وشــركاته التابعــة والزميلــة مســتوى مرتفــع مــن املنافســة فــي كافــة منتجاتهــم وخدماتهــم فــي جميــع البلــدان التــي 
ــة، ومــع اســتمرار حكومــات  ــوك احمللي ــى البن ــت. وباإلضافــة إل ــة أخــرى فــي الكوي ــوك محلي ــك ينافــس بن ــا. فالبن ــون فيه يعمل
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي حتريــر اقتصاداتهــا وبــدء إصالحــات اقتصاديــة، تزيــد البنــوك العامليــة مــن 
ــى القــروض والودائــع  وجودهــا فــي الكويــت، ســواًء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل اســتثمارات اســتراتيجية، وتنافــس البنــك عل
باإلضافــة إلــى متويــل التجــارة وغيــر ذلــك مــن األنشــطة املصرفيــة. إن الطبيعــة التنافســية للســوق املصرفــي فــي الكويــت وفــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأي إخفــاق مــن جانــب البنــك فــي املنافســة بشــكل ناجــح قــد تؤثــر تأثيــراً ســلبيا علــى 

نشــاط البنــك أو وضعــه املالــي أو نتائــج عملياتــه أو مســتقبله.

يعتمــد جنــاح ومنــو البنــك فــي املســتقبل إلــى درجــة كبيــرة علــى قدرتــه علــى االحتفــاظ بــاإلدارة العليــا للبنــك وكذلــك املوظفــني 
الرئيســيني اآلخريــن وحتفيزهــم. كمــا يعتمــد البنــك بدرجــة خاصــة علــى جهــود ومهــارات وســمعة وخبــرة كبــار موظفــي اإلدارة 
العليــا. وســوف يكــون لفقــدان املوظفــني الرئيســيني تأثيــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك أو وضعــه املالــي أو نتائــج عملياتــه أو 
مســتقبله. ومــع ذلــك، فــإن البنــك غيــر مؤمــن ضــد اخلســائر التــي قــد يتحملهــا أو تتعلــق بفقــدان أو فصــل موظفيــه الرئيســيني، 

وليــس لــدى البنــك تأمــني ضــد فقــد كبــار املوظفــني أو املســؤولني أو املديريــن.

فــي حالــة عــدم امتثــال البنــك لقوانــني مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب املعمــول بهــا، وعقوبــات 
يواجــه غرامــات واإلضــرار  فقــد  الصلــة،  ذات  اللوائــح  مــن  مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة وغيرهــا 

بســمعته.
يتعــني علــى البنــك أن ميتثــل لقوانــني مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة 
وغيرهــا مــن اللوائــح. تتطلــب هــذه القوانــني واللوائــح مــن البنــك، مــن بــني أمــور أخــرى، اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وإجــراءات 
"أعــرف عميلــك" KYC وإبــالغ اجلهــات الرقابيــة عــن املعامــالت الضخمــة واملعامــالت املشــتبه بهــا )مكافحــة غســيل األمــوال(. 
ولقــد طبــق البنــك سياســات وإجــراءات "أعــرف عميلــك" KYC ومكافحــة غســيل األمــوال ويراجعهــا بانتظــام فــي ضــوء أي 
تطــورات تنظيميــة أو تطــورات خاصــة بالســوق ذات صلــة بهــا. وإلــى املــدى الــذي قــد يخفــق فيــه البنــك فــي االمتثــال الكامــل 
للقوانــني واللوائــح املعمــول بهــا، فتتمتــع الســلطات التنظيميــة احلكوميــة التــي يرفــع البنــك تقاريــره لهــا بســلطة فــرض غرامــات 
وغيرهــا مــن اجلــزاءات علــى البنــك. إضافــة إلــى ذلــك، قــد يتأثــر نشــاط البنــك وســمعته إذا اســتخدم العمــالء البنــك لتنفيــذ 

أنشــطة غســيل األمــوال أو ألغــراض غيــر مشــروعة.

تعد السياســات واألســاليب احملاســبية اخلاصة بالبنك حاســمة لكيفية اإلبالغ عن حالته املالية ونتائج 
عملياتــه وتتطلــب مــن إدارة البنــك وضــع تقديــرات حــول األمــور الغيــر املؤكدة

تعــد السياســات واألســاليب احملاســبية أمــر أساســي لكيفيــة قيــام البنــك بتســجيل أوضاعــه املاليــة ونتائــج عملياتــه واإلبــالغ 
عنهــا. يجــب علــى اإلدارة ممارســة حكمتهــا فــي اختيــار وتطبيــق العديــد مــن هــذه السياســات واألســاليب احملاســبية لضمــان 
ــة الكويــت. تتضمــن هــذه األحــكام  ــة )IFRS(، ومــا مت اعتمــادة نحــو ذلــك فــي دول ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي توفقهــا مــع املعايي
والتقديــرات علــى ســبيل املثــال حتديــد فتــرة انخفــاض قيمــة املوجــودات، وتصنيــف املوجــودات املاليــة، وحتديــد مخصصــات 

ــة للموجــودات واملطلوبــات. خســائر االئتمــان والقيــم العادل

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى القيمــة النهائيــة لكســب الدخــل أو االعتــراف باملصــروف أو اســترداد األصــل 
أو تقليــل االلتــزام. وضــع البنــك سياســات وإجــراءات رقابيــة تهــدف إلــى التأكــد مــن أن تقديراتــه وأحكامــه احملاســبية الهامــة 
ــة  ــى ذلــك، تهــدف السياســات واإلجــراءات إلــى ضمــان حــدوث عملي ــة والتطبيــق بشــكل مســتمر. باإلضافــة إل تخضــع للرقاب
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تغييــر املنهجيــات بطريقــة مناســبة. ومــع ذلــك، وبســبب عــدم اليقــني احمليــط بأحــكام البنــك والتقديــرات املتعلقــة بهــذه األمــور، 
ــرة  ــة لفت ــات املالي ــان البيان ــرات احملاســبية أو إعــادة بي ــرات فــي التقدي ــه بإجــراء تغيي ال ميكــن للُمصــدر ضمــان عــدم مطالبت

ســابقة فــي املســتقبل.

املخاطر املتعلقة بالكويت وتركيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

االســتثمار فــي األوراق املاليــة مبــا فــي ذلــك األســواق الناشــئة ينطــوي بشــكل عــام علــى درجــة مرتفعــة مــن 
املخاطر.

ينبغــي علــى املســتثمرين فــي األســواق الناشــئة، مثــل الكويــت، أن يكونــوا علــى علــم بــان هــذه األســواق تنطــوي علــى مخاطــر 
أكبــر مــن األســواق األكثــر تقدمــا، مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، التقلــب املرتفــع والســيولة احملــدودة والتغيــرات 
فــي البيئــة السياســية واالقتصاديــة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يوجــد ثمــة تأكيــد أن ســوق األوراق املاليــة الــذي يتحمــل مخاطــر 

الســوق الناشــئة، لــن يتأثــر ســلبا باألحــداث فــي أماكــن أخــرى، خاصــة فــي األســواق الناشــئة.

إن اقتصــادات معظــم البلــدان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مدعومــة بشــكل رئيســي بعوائــد صــادرات النفــط 
ــة الشــرق األوســط  ــدان فــي منطق ــة ملعظــم البل ــات أســعار النفــط. لقــد توســعت االقتصــادات الوطني ــي تتعــرض لتقلب وبالتال
وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة، وجــزء كبيــر مــن التوســعات نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط تاريخيــا، ممــا أدى 
إلــى زيــادة النشــاط املالــي مــن قبــل البنــوك فــي املنطقــة. إن التدهــور املســتمر فــي اقتصاديــات هــذه البلــدان أو االضطرابــات 
السياســية فــي املنطقــة قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي ملمــوس علــى أعمــال البنــك والشــركات التابعــة لــه أو حالتــه املاليــة أو نتائــج 

عملياتــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن اختــالف الظــروف االقتصاديــة فــي كل بلــد، فــإن ردود فعــل املســتثمرين جتــاه التطــورات 
فــي بلــد مــا قــد تؤثــر علــى أســعار األوراق املاليــة جلهــات اإلصــدار فــي بلــدان أخــرى، مبــا فــي ذلــك الكويــت. 

فيمــا يتعلــق بتركيــا، شــهدت البــالد منــواً ملحوظــاً فــي الســنوات األخيــرة، وبالرغــم مــن ذلــك فــال ميكــن أن يكــون هنــاك أي 
ضمــان بــأن هــذا النمــو سيســتمر. عــالوة علــى ذلــك، فــي حــني أن سياســات احلكومــة التركيــة املؤخــرة أدت بشــكل عــام إلــى 
حتســني األداء االقتصــادي، إال أن البــالد كانــت معرضــة لعــدم االســتقرار السياســي نتيجــة للتوتــرات السياســية واالجتماعيــة 
احلاليــة داخــل البــالد، وبســبب عــدم اســتقرار دول اجلــوار فــي منطقــة الشــرق األوســط. بعــد احملافظــة علــى عالقاتهــا اجليــدة 
ــى  ــم تصــل إل ــا ل ــة الســورية، لكنه ــا اندلعــت احلــرب األهلي ــن عندم ــداً للمتمردي ــاً مؤي ــا موقف ــت تركي ــدول املجــاورة، تبن مــع ال
املســاعدة العســكرية، انظــر »املخاطــر املتعلقــة بالكويــت وتركيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا - الشــركات التابعــة 
للجهــة البنــك فــي منطقــة تخضــع ملخــاوف سياســية وأمنيــة مســتمرة«. ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي تأكيــد علــى أن اســتمرارية 

مســتوى األداء االقتصــادي فــي تركيــا.

ال ميكــن إعطــاء أي تأكيــد علــى أن حكومــة تركيــا لــن تطبــق لوائــح أو سياســات ماليــة أو نقديــة، مبــا فــي ذلــك السياســات أو 
اللوائــح اجلديــدة أو التفســيرات القانونيــة اجلديــدة للوائــح قائمــة أو ضوابــط الصــرف، أو اتخــاذ إجــراءات قــد يكــون لهــا تأثيــر 

ســلبي جوهــري علــى أنشــطة البنــك أو وضعــه املالــي أو نتائــج عملياتــة أو توقعاتــه.

فــي العــراق، يوجــد حاليــا قــدر كبيــر مــن عــدم الثقــة فــي الســوق بســبب عــدم االســتقرار السياســي فــي اآلونــة األخيــرة. قــد 
يكــون للمخاطــر احملــددة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط تأثيــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط البنــك ووضعــه املالــي ونتائــج 

ومســتقبل عملياتــه، مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، مــا يلــي:

عدم االستقرار السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي؛	 
أعمال احلروب اخلارجية أو الصراعات األهلية أو غيرها من األعمال العدائية أو الصراعات؛	 
االضطرابات أو أعمال العنف الداخلية؛	 
زيادة معدالت التضخم وارتفاع تكاليف املعيشة؛	 
تغييــر األنظمــة والقوانــني الضريبيــة، مبــا فــي ذلــك فــرض الضرائــب فــي دول توفــر إعفــاء مــن الضرائــب أو زيــادة 	 

الضرائــب فــي الــدول ذات الضرائــب املنخفضــة؛
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التدخالت احلكومية وسياسات احلماية االقتصادية؛	 
التغيرات السياسية السلبية في القوانني واملمارسات التنظيمية، مبا في ذلك الهياكل القانونية والقوانني الضريبية؛	 
مواجهة الصعوبات في توظيف العمالة وإدارة العمليات؛	 
النظم القانونية التي قد جتعل من الصعب على البنك تنفيذ حقوقه اخلاصة بامللكية واحلقوق الفكرية؛	 
القيود املفروضة على احلق في حتويل أو استرداد العملة أو تصدير األصول؛	 
احلسابات غير القابلة للتحصيل ذات املخاطر الكبيرة ودورات التحصيل الطويلة؛	 
تقلبات العملة؛	 
التحديات اللوجستية والتحديات املتعلقة باالتصاالت.	 

وفقــا لذلــك، ينبغــي علــى املكتتبــني احملتملــني توخــي احلــذر خاصــة فــي تقييــم املخاطــر املنطويــة ويجــب عليهــم التحديــد 
بأنفســهم، فــي ضــوء هــذه املخاطــر، مــا إذا كان االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مالئمــا.

بصفــة عامــة، االســتثمار فــي األســواق الناشــئة يكــون مالئمــا فقــط للمســتثمرين املتمرســني القادريــن بشــكل كامــل علــى تقييــم 
املخاطــر الكبيــرة التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار.

الشركات التابعة للبنك في منطقة تخضع ملخاوف سياسية وأمنية مستمرة 
علــى الرغــم مــن أن الكويــت تتمتــع عمومــا باالســتقرار السياســي الداخلــي والعالقــات الدوليــة الســليمة، إال أن عــددا مــن البلدان 
الواقعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إمــا تعانــي مــن، أو تعانــي فــي املاضــي مــن عــدم االســتقرار السياســي 
واالجتماعــي، واالضطرابــات الداخليــة والعنــف والنــزاع املســلح. علــى ســبيل املثــال، كان هنــاك تغييــر سياســي كبيــر فــي العــراق 
ــا وســوريا وعــدد مــن  ــي ليبي ــة وسياســية و / أو نزاعــات مســلحة وأنشــطة مشــابهة ف ــات اجتماعي ــس ومصــر واضطراب وتون
الــدول األخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط. وقــد تســبب الوضــع فــي تعطيــل كبيــر القتصــادات البلــدان املتضــررة وكان لــه 
تأثيــر مزعــزع لالســتقرار علــى أســعار النفــط والغــاز. عــالوة علــى ذلــك، قــد يتســبب اخلــالف األخيــر بــني قطــر وحكومــات 
مختلفــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مزيــد مــن االضطــراب القتصــادات املنطقــة. هــذه التطــورات األخيــرة 
واملســتمرة، إلــى جانــب األعمــال اإلرهابيــة وأعمــال القرصنــة البحريــة وغيرهــا مــن أشــكال عــدم االســتقرار فــي منطقــة الشــرق 
األوســط، مثــل التوتــرات بــني الواليــات املتحــدة وإســرائيل وإيــران، والتــي قــد تكــون أو ال تنطــوي علــى الكويــت بشــكل مباشــر، 
ولكــن قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى قــدرة االقتصــاد الكويتــي باالنخــراط فــي التجــارة الدوليــة والتــي قــد تؤثــر ســلباً علــى 

أنشــطة البنــك املاليــة ووضعــة املالــي ونتائــج عملياتــه وتوقعاتــه العامــة.

كونهــا أول دولــة تشــهد انتفاضــة »الربيــع العربــي« فــي عــام 2011، شــهدت تونــس تغيــًرا سياســًيا كبيــًرا فــي الســنوات األخيــرة. 
ومــع ذلــك، فقــد اتخــذت خطــوات هامــة نحــو اســتعادة االســتقرار، مثــل املوافقــة علــى دســتور جديــد فــي بدايــة عــام 2014. 
ومــن املتوقــع أن يــزداد منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي 2018 إلــى 2.5 فــي املائــة مــن 1.9 فــي املائــة فــي عــام 2017، مدعوًمــا 
بتحســني الثقــة واعتمــاد تشــريعات حيويــة للقطــاع اخلــاص. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك حتديــات كبيــرة لالقتصــاد الكلي. واســتمر 
الديــن العــام فــي الزيــادة، حيــث بلــغ أكثــر مــن 70 فــي املائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي عــام 2017. مت اتخــاذ خطــوات 
لتقليــل العجــز املالــي اإلجمالــي مــن 6.0 فــي املائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي عــام 2017 إلــى مــا يقــدر بنحــو 4.9 فــي 

املائــة فــي عــام 2018.

تخــرج العــراق تدريجيــا مــن الضغــوط االقتصاديــة العميقــة التــي خلفتهــا احلــرب األهليــة فــي الســنوات القليلــة املاضيــة. لقــد 
وضعــت احلكومــة العراقيــة خطــة إعــادة إعمــار شــاملة والتــي تهــدف بشــكل مباشــر لتحقيــق االســتقراراالقتصادي. ومــع ذلــك، 
قــد يعتمــد جنــاح خطــة إعــادة اإلعمــار جزئيــا علــى حــل النــزاع اجلــاري مــع حكومــة إقليــم كردســتان. مــن املتوقــع أن يعــود منــو 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي إلــى مســتويات إيجابيــة فــي عــام 2018. مــن املتوقــع أن ينمــو إنتــاج النفــط بنســبة 2.2 فــي املائــة فــي 
ــي اإلجمالــي فــي عــام 2017 بســبب ارتفــاع  ــة مــن النــاجت احملل ــّدر أن العجــز املالــي قــد انخفــض إلــى 2.2 فــي املائ 2018. ويُق
أســعار النفــط وتنفيــذ سياســات تقشــفية علــى األجــور واملعاشــات والتحويــالت. فــي عــام 2017 حتســنت املوازنــة املاليــة العامــة 
للدولــة بســبب زيــادة عوائــد النفــط 43 فــي املائــة علــى الرغــم مــن انخفــاض اإلنتــاج النفطــي وبســبب ارتفــاع أســعار النفــط. فــي 
عــام 2017، يُقــدر أن عجــز احلســاب اجلــاري قــد عــاد إلــى فائــض يعــادل 0.7 فــي املائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. يوجــد 
حاليــا عــدم يقــني فــي الســوق العراقــي بســبب عــدم االســتقرار السياســي األخيــر. إن مثــل هــذا الغمــوض السياســي وأي عنــف 
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طائفــي آخــر ميكــن أن يكــون لــه أثــر ســلبي ملمــوس علــى أعمــال البنــك املاليــة، ووضعــة املالــي، ونتائــج عملياتــه وتوقعاتــة، خاصــة 
إذا انتشــر التقلــب السياســي إلــى مدينــة بغــداد.

ــث  ــي" حي ــع العرب ــت بالتماســك باالســتقرار نســبيا خــالل انتفاضــة "الربي ــي تكمن ــر إحــدى دول املنطقــة الت ــة اجلزائ تعــد دول
حافظــت احلكومــة علــى االســتقرار إلــى حــد كبيــر مــن خــالل إنفــاق القطــاع العــام وإصالحــات سياســية محــدودة. البلــد 
مســتقرة نســبيا ومــع ذلــك، فقــد شــهدت فــي الســنوات األخيــرة فتــرة مســتمرة مــن عــدم االســتقرار االجتماعــي والداخلــي وحتــت 
تهديــد مســتمر للهجمــات اإلرهابيــة فــي مناطــق معينــة مــن البــالد. قــد يكــون لهــذه املخاطــر تأثيــًرا ســلبًيا علــى عمليــات البنــك 
فــي البلــد حيــث قــد تعيــق الســياحة واالســتثمار ااالجنبــي. عــالوة علــى ذلــك، كشــفت اســتمرارية الهبــوط بأســعار النفــط ضعــف 

االقتصــاد اجلزائــري الــذي تقــوده الدولــه والــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الهيدروكربونــات.

فيمــا يتعلــق بتركيــا، باإلضافــة إلــى التهديــد الــذي فــرض علــى النمــو الدولــي للبنــك بســبب عــدم اســتقرار الــدول املجــاورة لتركيــا 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وخاصــًة فــي ســوريا والعــراق، فهــي أيضــاً تتعــرض لعــدم االســتقرار االقتصــادي 
نتيجــة للتوتــرات السياســية واالجتماعيــة احلاليــة داخــل البــالد، كمــا يتضــح مــن االحتجاجــات األخيــرة ضــد سياســات احلكومــة 
التــي بــدأت فــي مايــو 2013. فــي عــام 2015، فشــلت اجلهــود التــي بذلهــا حــزب تركيــا املهيمــن لتشــكيل حكومــة ائتالفيــة جديــدة، 
ودعــت إلــى إجــراء انتخابــات جديــدة وحتــى مت إجــراء هــذه االنتخابــات اجلديــدة، كانــت هنــاك حكومــة مؤقتــة أثنــاء أول تهديــد 
مــن داعــش. فــي مايــو 2016، اســتقال أحمــد داود أوغلــو مــن منصــب رئيــس وزراء تركيــا بســبب خالفــات مــع الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان، وبعــد ذلــك مت تعيــني حليــف للرئيــس، بينالــي يلــدرمي، كرئيــس للــوزراء لتشــكيل حكومــة جديــدة. وقــد أعلن 
رئيــس الــوزراء والرئيــس عــن خطــط إلصــالح الدســتور، األمــر الــذي ســيغير النظــام السياســي التركــي إلــى نظــام رئاســي. ظلــت 
تركيــا تعانــي مــن مشــاكل مــع اجلماعــات اإلرهابيــة احملليــة واإلثنيــة االنفصاليــة، مثــل »حــزب املؤمتــر الشــعبي الكردســتاني«، 
املعــروف ســابقا باســم حــزب العمــال الكردســتاني )الــذي مت إدراجــه كمجموعــة إرهابيــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول، مبــا فــي 
ذلــك تركيــا والواليــات املتحــدة(. فــي الســنوات األخيــرة، ازدادت التوتــرات مــع ســوريا أيًضــا بســبب هجــوم بقذائــف فــي عــام 
2012 علــى مدينــة أكاكالــي علــى احلــدود التركيــة. علــى الرغــم مــن أن عــدم االســتقرار هــذا والنزاعــات اإلقليميــة وتهديــدات 
اإلرهــاب لــم يكــن لهــا حتــى اآلن تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد التركــي، إال أن هنــاك خطــًرا مــن أن يؤثــر ذلــك ســلًبا علــى مســتوى 

البــالد مــن الســياحة واالســتثمارات األجنبيــة وأســواق رأس املــال، ممــا قــد يؤثــر بــدوره ســلًبا علــى أنشــطة البنــك فــي البــالد.

فــي أعقــاب االجتــاه الســائد فــي عــام 2016، واصلــت الليــرة التركيــة انخفاضهــا بســبب عوامــل مثــل ارتفــاع معــدل التضخــم 
)الــذي كان 11.9 فــي املائــة فــي عــام 2017 مقارنــة بنســبة 8.5 فــي املائــة فــي عــام 2016(، وزيــادة املخاطــر اجليوسياســية 

ــالد. ــاد عــدم اليقــني السياســي فــي الب ــة وازدي ــون املقومــة بالعمــالت األجنبي ــاع الدي ــة، وارتف واألمني

عــالوة علــى ذلــك، قــد يكــون لأحــداث العامليــة األخــرى تأثيــر علــى الوضــع السياســي واألمنــي   فــي الكويــت. فــي 20 ينايــر 2017، 
مت تنصيــب دونالــد جــي ترامــب رئيًســا للواليــات املتحــدة رقــم 45 )الرئيــس ترامــب(. منــذ حــرب اخلليــج فــي عــام 1990، متتعــت 
الكويــت والواليــات املتحــدة بعالقــات اقتصاديــة واســتراتيجية وثيقــة. فــي حــني صــرح الرئيــس ترامــب أنــه ينــوي متابعــة أجنــدة 
غيــر تدخليــة مــن شــأنها أن تركــز بشــكل متزايــد علــى االســتثمار األمريكــي فــي الشــؤون الداخليــة، فقــد دعــا أيضــا إلــى توســيع 
ــج ملواجهــة داعــش. أكــد  ــم نشــرها فــي منطقــة اخللي ــي يت ــة الت ــات التنقيــب عــن النفــط وتعهــد بدعــم القــوات األمريكي عملي
الرئيــس ترامــب التــزام الواليــات املتحــدة املســتمر بأمــن الكويــت فــي تصريحــات ومحادثــات أخيــرة مــع حضــرة صاحــب الســمو 
أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح. ومــع ذلــك، فــإن أي حتــول فــي العالقــة بــني الكويــت والواليــات املتحــدة أو 
تغييــر األولويــات السياســية للواليــات املتحــدة فــي منطقــة اخلليــج قــد يكــون لــه أثــر ســلبي ملمــوس علــى الوضــع االقتصــادي أو 

السياســي أو املالــي للكويــت.

قد يتأثر اقتصاد الكويت ومنوه حسب معطيات الكويت السياسية 
العالقــات بــني احلكومــة والبرملــان الكويتــي )مجلــس األمــة( كانــت متضطربــة فــي املاضــي. وألنــه يجــب املوافقــة علــى جميــع 
التشــريعات عــن طريــق تصويــت مجلــس األمــة، فــإن التدابيــر التــي تتطلــب تشــريعاً يقترحــه مجلــس الــوزراء ميكــن أيضــا أن 

تتوقــف إلــى أجــل غيــر محــدد قبــل إرســالها إلــى األميــر للموافقــة والتصديــق.

شــهدت الســنوات األخيــرة سلســلة مــن مجالــس إنعقــاد مجلــس األمــة التــي لــم تســكمل فترتهــا الكاملــة بســبب قــرارات األميــر 
حللهــا، مستشــهداً لعــدة أســباب مختلفــة. بعــد حــل مجلــس األمــة فــي 26 نوفمبــر 2016، عقــدت احلكومــة انتخابــات مجلــس 
األمــة الســابعة منــذ عــام 2006. وللمــرة األولــى فــي أربــع ســنوات، فــاز مرشــحو املعارضــة بـــ 24 مقعــًدا مــن أصــل 50 مقعــًدا. 
أعــرب العديــد مــن هــؤالء املرشــحني عــن اســتيائهم مــن السياســات احلكوميــة القائمــة، ومــن املرجــح أن تشــكل املعارضــة مقاومة 
للعديــد مــن جوانــب "خطــة الكويــت اجلديــدة" )اســتراتيجية "الكويــت اجلديــدة 2035" التــي أعلنــت عنهــا احلكومــة فــي 30 ينايــر 
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2017(، مبــا فــي ذلــك اخلطــط املتعلقــة بتخفيــض اإلعانــات وفــرض الضرائــب. ومــع ذلــك، فاملعارضــة مجــزأة إلــى حــد كبيــر 
فــي الكويــت بــني التيــارات السياســية املختلفــة الذيــن تتباعــد أولوياتهــم ومصاحلهــم فــي غالــب األحيــان. رداً علــى ذلــك، أعــاد 
األميــر تعيــني رئيــس الــوزراء الســابق الشــيخ جابــر املبــارك الصبــاح والــذي يدعــم األميرجــدول أعمالــه. لذلــك، هنــاك احتمــال 
لوجــود جمــود سياســي والتــي ميكــن أن تعطــل خطــط احلكومــة للتنميــة االقتصاديــة باإلضافــة الــى مبــادرات اإلصــالح األخــرى.

قد تخلق األنظمة القانونية والرقابية بيئة غير مؤكدة ألنشطة االستثمار واألعمال
ــا  ــم ترســخ بعــد كمــا فــي أوروب ــي ل ــة، والت ــة والرقابي ــة واألنظمــة القانوني ــر الســلطات الرقابي ــزال فــي طــور تطوي ــت الت الكوي
الغربيــة والواليــات املتحــدة. وقــد ســنت الكويــت، إلــى جانــب بلــدان أخــرى فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، تدابيــر 
لتعزيــز الكفــاءة والثقــة بشــكل أكبــر ضمــن نظمهــا القانونيــة والرقابيــة. ومــن بــني هــذه التدابيــر، اضطلعــت الكويــت والبلــدان 
الواقعــة فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي بالتزامــات مبوجــب االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة )اجلات( 
)كمــا تديرهــا منظمــة التجــارة العامليــة(، وقــد ســنت الكويــت بالفعــل تشــريعات تشــمل، فــي جملــة أمــور، زيــادة امللكيــات األجنبيــة. 
ومــع ذلــك، قــد تشــهد الكويــت تغيــرات فــي اقتصادهــا وسياســاتها احلكوميــة )مبــا فــي ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 
السياســات املتعلقــة باالســتمرار فــي زيــادة حقــوق امللكيــة األجنبيــة وفًقــا اللتزامــات الكويــت / منظمــة التجــارة العامليــة( والتــي 

قــد تؤثــر علــى أعمــال البنــك.

ــى نفــس  ــات عل ــب مســتويات اإلفصــاح عــن املعلوم ــة أو يتطل ــت نفــس درجــة احلماي ــي الكوي ــي ف ــر النظــام القانون ــد ال يوف ق
الدرجــة فــي أوروبــا الغربيــة أو الواليــات املتحــدة. ال ميكــن إعطــاء أي ضمــان بــأن احلكومــة لــن تطبــق اللوائــح أو السياســات 
املاليــة أو النقديــة، مبــا فــي ذلــك السياســات واللوائــح أو تفســيرات قانونيــة جديــدة لأنظمــة احلاليــة، املتعلقــة أو التــي تؤثــر 
علــى نــزع امللكيــة والتأميــم والضرائــب وأســعار الفائــدة أو ضوابــط الصــرف، أو تتخــذ اإلجــراءات التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر 

ســلبي بشــكل جوهــري علــى أعمــال أو الظــروف املاليــة أو نتائــج العمليــات أو التوقعــات اخلاصــة بالبنــك.

اإلطار التنظيمي للبنك املركزي
مبــا أن البنــك هــو كيــان منظــم، فــإن التغييــرات فــي القوانــني أو اللوائــح املعمــول بهــا، أو تفســير أو إنفــاذ مثــل هــذه القوانــني 
أو اللوائــح، أو إخفــاق البنــك فــي االلتــزام بهــذه القوانــني أو اللوائــح، ميكــن أن يكــون لــه تأثيــًرا ســلبًيا جوهرًيــا علــى األعمــال 
ــة  ــى نتائــج العمليــات أو التوقعــات. تغطــي قواعــد وأنشــطة بنــك الكويــت املركــزي الرقابي ــه املاليــة عل ــة للُمصــدر، وحالت املالي
والتنظيميــة والبنــوك املركزيــة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بالشــركات التابعــة للبنــك بالتفصيــل أكثــر ممــا فــي العديــد مــن الــدول 
األخــرى مثــل متطلبــات كفايــة رأس املــال والســيولة وترشــيد وتنظيــم سياســة االئتمــان وسياســة تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة 
ــاس  ــة، ونظــم قي ــة الداخلي ــم سياســة االســتثمار، وأنظمــة الرقاب ــز االئتمــان، وتنظي ــة، وتركي وحســاب املخصصــات ذات الصل
املخاطــر وإدارتهــا، والقواعــد واألنظمــة املتعلقــة باخلبــرات املطلوبــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واملوظفــني التنفيذيــني فــي البنــوك، 

و مكافحــة غســل األمــوال والعمليــات املشــبوهة ومتويــل اإلرهــاب.

قــد حتــد هــذه اللوائــح مــن أنشــطة البنــوك )مبــا فــي ذلــك أنشــطة البنــك( فــي حــني أن التغييــرات التــي جتريهــا أي مــن البنــوك 
املركزيــة ذات الصلــة فــي سياســاتها وممارســاتها الرقابيــة واإلشــرافية ميكــن أن تؤثــر، بدرجــات متفاوتــة، علــى أعمــال كل بنــك 

أو منتجاتــه أو خدماتــه التــي يقدمهــا أو قــد تقــدم، وقيمــة أصولهــا، وتكاليــف ممارســة األعمــال التجاريــة وحالتهــا املاليــة.

املخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح

السيولة وتغير سعر األسهم
ــون مــن  ــد ال يتمكن ــى، وق ــة أعل ــا أســهم الطــرح(، بســعر الطــرح أو بقيم ــع أســهمهم، )مبــا فيه ــني مــن بي ــن املكتتب ــد ال يتمك ق
بيعهــا مطلقــاً، إذ أن أســعار أســهم الطــرح بعــد االكتتــاب قــد تتأثــر بعــدة عوامــل تكــون حتــت ســيطرة اجلهــة املُصــدرة وأخــرى 
خــارج ســيطرتها، ويشــمل ذلــك - دون حصــر- التغيــرات التــي تطــرأ علــى نتائــج عمليــات اجلهــة املُصــدرة، وظــروف الســوق، أو 

التغيــرات التــي تطــرأ علــى األنظمــة احلكوميــة. 

علــى املكتتبــني أن يدركــوا أن قيمــة االســتثمار فــي األســهم، )مبــا فــي ذلــك أســهم الطــرح(، قــد تنخفــض وقــد ترتفــع. وميكــن 
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ــة ســوق أســهم الطــرح  ــر فــي جاذبي ــرة بســبب التغي ــات كبي ــاً وقــد يخضــع لتقلب أن يكــون ســعر الســوق ألســهم الطــرح متذبذب
للمســتثمرين. وقــد شــهدت أســواق األســهم، مــن وقــت آلخــر، تقلبــات كبيــرة فــي األســعار وأحجــام التــداول، ممــا أثــر علــى أســعار 
األوراق املاليــة، والتــي قــد ال تكــون ذات عالقــة بــأداء اجلهــة املُصــدرة أو توقعاتهــا. عــالوة علــى ذلــك، قــد تكــون نتائــج عمليــات 
اجلهــة املُصــدرة وتوقعاتهــا مــن وقــت آلخــر أقــل مــن توقعــات احملللــني والســوق عمومــا. وميكــن أن تــؤدي أي مــن هــذه األحــداث 

إلــى انخفــاض فــي ســعر الســوق لأســهم.

توزيع األرباح
يحــق حلاملــي أســهم الطــرح احلصــول علــى توزيعــات األربــاح املســتقبلية املعلنــة مــن اجلهــة املصــدرة. )وتســعى اجلهــة املصــدرة 
إلــى احلفــاظ علــى سياســة مســتقرة فــي معــدالت توزيــع األربــاح والتــي تعكــس رؤيــة اجلهــة املصــدرة املســتقبلية فــي اســتمرار 
ــي  ــك الت ــى املســتثمرين مــا عــدا تل ــع عل ــة للتوزي ــر قابل ــى إنشــاء إحتياطــات غي ــاح املتكــررة. ال تســعى اجلهــة املصــدرة إل األرب
تفرضهــا القوانــني واألنظمــة. ســتقوم اجلهــة املصــدرة بتوزيــع األربــاح متــى وجــد مجلــس اإلدارة ذلــك مناســباً(. وعــالوة علــى 

ذلــك، فــإن سياســة توزيــع األربــاح قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر.

إنخفاض نسبة امللكية احلالية
ــات ودفــع كامــل قيمــة األســهم  ــل آخــر موعــد الســتالم الطلب ــاب قب ــون مبمارســة حقهــم باالكتت ــم يقــم املســاهمون املؤهل إذا ل
املطلــوب االكتتــاب فيهــا كمــا هــو موضــح فــي هــذه النشــرة، فســتنخفض نســبة ملكيتهــم وقدرتهــم علــى التصويــت فــي اجلهــة 
املصــدرة، وبالتالــي ســتنخفض النســبة املئويــة التــي متثــل حصتهــم احلاليــة فــي رأس مــال اجلهــة املصــدرة بعــد انتهــاء االكتتــاب. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن املســاهمني املؤهلــني كمــا فــي تاريــخ الســجل الذيــن مارســوا حقوقهــم الكاملــة قــد يتعرضــون النخفــاض 
نســبة ملكيتهــم حيــث ســيتم تدويــر عــدد أســهمهم إلــى أقــرب عــدد صحيــح ألســهم الطــرح. ومــع ذلــك، ســيكون هــؤالء املســاهمني 
قادريــن علــى االكتتــاب فــي أســهم إضافيــة، إن وجــدت، وهــو األمــر الــذي قــد ميكنهــم مــن احملافظــة علــى أو زيــادة نســبة ملكيتهــم 

فــي اجلهــة املصــدرة. 

ضرائب على دفعات أسهم الطرح
إن تطبيــق أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل غيــر مؤكــد، ومــن املمكــن فــرض ضريبــة الدخــل علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر 

مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وفقــاً لنظــام ضريبــة الدخــل الكويتــي فــي بعــض الظــروف احملــدودة. 

ال ميكــن اجلــزم بإمكانيــة تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الكويتــي مــن عدمــه علــى حاملــي أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن الشــركات 
مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي )كمــا هــو وارد فــي هــذه النشــرة فــي قســم "الضرائــب"(. إال أن هنــاك احتمــال 
لفــرض ضريبــة الدخــل مســتقباًل علــى حاملــي أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وذلــك 
فــي حــال قــررت إدارة ضريبــة الدخــل فــي وزارة املاليــة فــي دولــة الكويــت )"إدارة الضريبــة"( و/أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد 
الناجتــة عــن أســهم الطــرح تخضــع للضرائــب بغــض النظــر عــن اإلعفــاءات الضريبيــة )كمــا  مت تعريفهــا وشــرحها فــي هــذه 

النشــرة فــي قســم "الضرائــب"(. 

لــم يصــدر حتــى تاريــخ هــذه النشــرة عــن إدارة الضريبــة أي تصريــح رســمي حــول تفســيرها و/أو تطبيقهــا لإلعفــاءات الضريبيــة 
فــي إطــار عمليــة مشــابهة لعمليــة إصــدار أســهم الطــرح. كمــا أنــه لــم تعــرض علــى احملاكــم فــي دولــة الكويــت )والتــي يكــون لهــا 
قــرار الفصــل فــي هــذه املســألة( أيــة قضيــة تتعلــق بتطبيــق ضريبــة الدخــل علــى النحــو املشــار إليــه أعــاله. بالرغــم مــن عــدم 
وجــود أي ســوابق لفــرض إدارة الضريبــة لضريبــة الدخــل علــى أربــاح أســهم الطــرح اململوكــة مــن شــركات مــن غيــر دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي فــي احلــاالت املشــار إليهــا أعــاله، فأنــه يســتحيل التأكيــد بشــكل جــازم كيــف ســيكون موقــف إدارة الضريبــة 
و/أو احملاكــم الكويتيــة جلهــة تطبيــق قوانــني الضرائــب )كمــا هــي معرفــة فــي القســم املنصــوص عليــه فــي نشــرة االكتتــاب هــذه 
بشــأن )"الضرائــب"(( واإلعفــاءات الضريبيــة مــن الناحيــة العمليــة. كمــا أن موقــف جهــة تطبيــق القوانــني الضريبيــة فــي دولــة 

الكويــت لــم يكــن موحــدا بشــكل عــام.

 فــي حــال قــررت إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد التــي تســدد إلــى حامــل أســهم الطــرح مــن الشــركات مــن غيــر 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي واملتعلقــة بأســهم الطــرح اململوكــة منــه تخضــع للضرائــب، فــإن الشــركة املذكــورة تصبــح 
خاضعــة للضرائــب فــي دولــة الكويــت )بواقــع % 15( علــى الربــح الصافــي واحتماليــاً علــى االربــاح الرأســمالية العائــدة للشــركة، 
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وكذلــك وجــوب التصريــح وتقــدمي الطلبــات املناســبة فــي هــذا اخلصــوص )مبــا فــي ذلــك وجــوب تقــدمي االقــرار الضريبــي فــي 
دولــة الكويــت(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يتوجــب علــى اجلهــة املصــدرة أن تســتقطع مــا يعــادل % 5 مــن أي مبالــغ تســدد مباشــرة 
ــني بتســوية  ــي أســهم الطــرح املعني ــام حامل ــي حــاالت محــددة، بانتظــار قي ــي أســهم الطــرح ف ــى حامل ــة املصــدرة إل مــن اجله

وضعهــم الضريبــي. )يرجــى مراجعــة فقــرة احلجــز – الضرائــب - فــي هــذا اخلصــوص(.

فــي حــني أن تطبيــق أحــكام قانــون الضرائــب الكويتــي مــن عدمــه هــو غيــر مؤكــد، فــإن اجلهــة املصــدرة ال تضمــن بــأن حاملــي 
أســهم الطــرح الذيــن هــم شــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لــن يخضعــوا لقانــون ضريبــة الدخــل فــي 
احلــاالت املذكــورة أعــاله. وعليــه، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــني الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــني للوقــوف علــى 
النتائــج املترتبــة عــن تطبيــق قوانــني الضرائــب الكويتيــة والبلــدان االخــرى ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك والتــداول فــي 
أســهم الطــرح واســتالم توزيعــات األربــاح مبوجــب أســهم الطــرح )يرجــى مراجعــة املنصــوص عليــه فــي نشــرة االكتتــاب هــذه 

بشــأن – الضرائــب - فــي هــذا اخلصــوص(.

ميكــن تطبيــق ضريبــة الدخــل علــى الشــركات وغيرهــا مــن الهيئــات فــي الكويــت وتطبيــق ضريبــة القيمــة 
امُلضافــة

إن اجلهــة املصــدرة غيــر خاضعــة حاليــاً لضريبــة أربــاح الشــركات داخــل الكويــت. ولكــن فــي 14 مــارس 2016، وافــق مجلــس 
الــوزراء الكويتــي علــى خطــة لتطبيــق ضريبــة دخــل علــى الشــركات بنســبة % 10 علــى صافــي أربــاح الشــركات الكويتيــة )"ضريبــة 
الدخــل املقترحــة علــى الشــركات"( التــي ميكــن تطبيقهــا علــى اجلهــة املصــدرة، علــى أمنــاء العهــدة، الشــراكات، صناديــق 
االســتثمار، املؤسســات التجاريــة، وشــركات مشــابهة أخــرى مؤسســة فــي دول أجنبيــة وعلــى أشــخاص طبيعيــني ميارســون 
األعمــال التجاريــة فــي الكويــت فــي الســنوات القادمــة. لــم يتــم إصــدار قانــون ضريبــة الدخــل املقترحــة علــى الشــركات حتــى 
تاريــخ هــذه النشــرة حيــث يصــدر القانــون عــادًة مــن خــالل إقــراره فــي مجلــس األمــة الكويتــي وتوقيعــه مــن أميــر البــالد ونشــره 
فــي اجلريــدة الرســمية. وبالتالــي، فــي الوقــت احلالــي، إن تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل املقترحــة علــى الشــركات مبوجــب قانــون 
بشــكلها املقتــرح مــن مجلــس الــوزراء أو اعتمادهــا حتــى ليــس أكيــداً. فــي حــال فرضــت الســلطات الكويتيــة أنظمــة ضريبيــة 
جديــدة علــى البنــك )ســواء فيمــا يتعلــق بضريبــة الشــركات أو غيرهــا(، أو فــي حــال أدخلــت أي تغيــرات أخــرى علــى القوانــني 
ــى  ــر ســلبي جســيم عل ــي أث ــك بالتال ــة، قــد يكــون لذل ــّل جاذبي ــت أق ــة فــي الكوي ــام بأعمــال جتاري ــل القي ــي جتع ــة الت الضريبي

األعمــال التجاريــة للبنــك وعلــى نتائــج العمليــات وعلــى التدفــق النقــدي والوضــع املالــي. 

ينــص اقتــراح القانــون علــى فــرض التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى الدفعــات إلــى املؤسســات غيــر املقيمــة. حاليــاً ينــص 
اقتــراح القانــون علــى التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى رســوم اإلمتيــاز والفوائــد واألتعــاب الفنيــة بنســبة % 10 وعلــى رســوم 

التأمــني بنســبة % 5 ولكــن ليــس علــى أربــاح األســهم.

إن إطــار قانــون الضريبــة علــى القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون اخلايجــي )"إطــار ضريبــة القيمــة املضافــة اخلليجيــة"( 
قــد مت اإلنتهــاء منــه واملوافقــة عليــه بشــكل رســمي وإعالنــه خــالل عــام 2017 وقامــت بعــض دول اخلليــج بتطبيــق ضريبــة القيمــة 
املضافــة )"ضريبــة القيمــة املضافــة"( فــي العــام 2018. إال أنــه وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة لــم تقــم دولــة الكويــت بتطبيــق نظــام 
ضريبــة القيمــة املضافــة علــى الرغــم مــن إلتــزام دولــة الكويــت بتطبيقهــا مبوجــب إطــار ضريبــة القيمــة املضافــة اخلليجيــة.  
وبالتالــي فإنــه مــن غيــر املمكــن التأكيــد علــى كيفيــة تأثيــر ضريبــة القيمــة املضافــة علــى البنــك فــي دولــة الكويــت فــي هــذا 
الوقــت ومــدى تضمــني بعــض اإلعفــاءات ومبــادىء عــدم التطبيــق علــى بعــض األمــور واإلســتردادات فــي نظــام ضريبــة القيمــة 
املضافــة والتــي قــد تكــون متاحــه للبنــك. وعليــه، فــإن أي تنفيــذ لنظــام ضريبــة القيمــة املضافــة فــي املناطــق التــي متتــد إليهــا 

أعمــال البنــك قــد تؤثــر ســلباُ بشــكل جوهــري علــى أعمــال البنــك ونتائــج عملياتــه والتدفقــات النقديــة ووضعــه املالــي. 

تغير القانون
وال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن تأثيــر أي تعديــل محتمــل علــى القانــون الكويتــي أو املمارســة اإلداريــة بعــد تاريــخ هــذه النشــرة، 
كمــا ال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن مــا إذا كان مثــل ذلــك التعديــل أو التغييــر قــد يؤثــر بالســلب علــى قــدرة البنــك علــى ســداد 

توزيعــات األربــاح أو الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة مبوجــب أســهم الطــرح حســبما يكــون الوضــع. 
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الضرائب
فيمــا يلــي نبــذة عامــة لبعــض االعتبــارات الضريبيــة الواجبــة التطبيــق فــي دولــة الكويــت واملتعلقــة بأســهم الطــرح. وال يفتــرض 
ــة  ــة الكويــت أو فــي أي دول ــة املتعلقــة بأســهم الطــرح فــي دول ــارات الضريبي ــاًل كامــاًل لكافــة االعتب أن متثــل هــذه النبــذة حتلي
أخــرى. وعلــى املكتتبــني احملتملــني فــي أســهم الطــرح الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــني للتأكــد مــن النتائــج املترتبــة علــى 
تطبيــق قوانــني الضرائــب الســارية فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك أســهم الطــرح والتصــرف فيهــا واســتالم 
توزيعــات األربــاح و/أو أيــة مبالــغ أخــرى قــد تنتــج عــن أســهم الطــرح. ويعتمــد هــذا املوجــز علــى القانــون الســاري فــي تاريــخ 

هــذه النشــرة، وهــو يخضــع بالتالــي ألي تعديــل قــد يطــرأ علــى القانــون بعــد ذلــك التاريــخ.

إن هــذه النبــذة عــن الضرائــب املطبقــة فــي دولــة الكويــت تعتمــد علــى مرســوم ضريبــة الدخــل رقــم 3 لســنة 1955 )"املرســوم"( 
كمــا هــو معــدل مبوجــب القانــون رقــم 2 لســنة 2008 "تعديــل بعــض أحــكام مرســوم ضريبــة الدخــل الكويتــي رقــم 3 لســنة 1955 
)التعديــل(" واللوائــح التنفيذيــة للتعديــل )"اللوائــح"( وغيــره مــن القــرارات والتعاميــم الوزاريــة ذات الصلــة والصــادرة عــن وزارة 
املاليــة )"قوانــني الضرائــب"( كمــا هــي مفســرة ومطبقــة مــن قبــل إدارة الضريبــة علــى الدخــل بــوزارة املاليــة بدولة الكويــت )"إدارة 
الضريبــة"( علــى النحــو الســاري واملطبــق كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. إن أي تغيــرات قــد تطــرأ مســتقباًل علــى قوانــني الضرائــب 

أو علــى كيفيــة تطبيــق إدارة الضريبــة لتلــك القوانــني بعــد التاريــخ املذكــور، ســتؤدي إلــى تعديــل هــذه النبــذة والتأثيــر عليهــا.

 ضريبة الدخل
ــي  ــى صاف ــور أخــرى عل ــني أم ــن ب ــط م ــغ % 15 فق ــة الدخــل بنســبة مقطوعــة تبل ــب، تفــرض ضريب ــني الضرائ ومبوجــب قوان
ــى انهــا تشــمل أي شــركات  ــل إدارة الضرائــب عل ــي تفســر مــن قب ــاح الرأســمالية التــي حتققهــا الشــركات )والت الدخــل واألرب
أيــاً كان شــكلها(، بغــض النظــر عــن مــكان تأسيســها، والتــي متــارس نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة الكويــت. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
إدارة الضريبــة قــد أعفــت حتــى تاريخــه الشــركات املؤسســة فــي دولــة الكويــت أو أي بلــد عضــو فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي 
ــى الدخــل  )والتــي يشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة بـــــــــ "الشــركات التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي"( مــن الضريبــة عل
وفرضــت الضرائــب علــى الدخــل علــى الشــركات غيــر التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي )ويشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة 
بـــ "الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي"(، والتــي تشــمل منعــاً للشــك، املســاهمني فــي الشــركات التابعــة 
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ولكنهــم غيــر تابعــني لهــذه الــدول والذيــن ميارســون نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة الكويــت. وعليــه، 

فــإن التوضيحــات املبينــة فيمــا يلــي تطبــق فقــط علــى الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.

بالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن املــادة رقــم 8 )1( مــن اللوائــح تعفــي عوائــد رؤوس األمــوال نتيجــة املتاجــرة فــي أســهم الشــركات 
ــاً  املدرجــة فــي البورصــة )"إعفــاء عوائــد رؤوس األمــوال"( باإلضافــة إلــى أحــكام القانــون رقــم 22 لســنة 2015 النافــذ حديث
الــذي عــدل القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة )"تعديــالت هيئــة 
أســواق املــال"( نــص علــى »إعفــاء عوائــد األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املماثلــة، 
أيــاً كانــت اجلهــة امُلصــدرة لهــا مــن الضرائــب« )املــادة 150 مكــرر مــن تعديــالت هيئــة أســواق املــال( )"إعفــاء األربــاح" ويشــار 
ــة  ــة حديث ــة"(. بالرغــم مــن عــدم توافــر أي جترب ــاءات الضريبي ــد رؤوس األمــوال مجتمعــني بـــــــ "اإلعف ــاء عوائ ــا مــع إعف إليه
لتطبيــق اإلعفــاءات الضريبيــة، مــن الواضــح مــن أنهــا تؤســس إلعفــاء حاملــي األوراق املاليــة )مثــل أســهم الطــرح( مــن الضريبــة. 
وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن تطبيــق نظــام الضرائــب الســائد فــي دولــة الكويــت مــا زال مبهمــاً، خاصــة فــي ظــل غيــاب أي 
تفســير أو وجــود أحــكام صــادرة عــن إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة، وكذلــك نظــراً لعــدم اعتمــاد إدارة الضريبــة بشــكل عــام 
لوجهــة نظــر موحــدة فيمــا يتعلــق بفــرض الضرائــب فــي دولــة الكويــت. لذلــك، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــني األخــذ 
فــي االعتبــار أن هنالــك احتمــال بفــرض الضرائــب مســتقباًل علــى حامــل أســهم الطــرح مــن الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول 

مجلــس التعــاون اخلليجــي )والتــي تســتوجب تقــدمي إقــرار ضريبــي إلدارة الضريبــة(.

ال تطبق ضريبة الدخل على دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لأفراد.

حجز نسبة من املبالغ الواجب سدادها
وفقــاً للوائــح، فإنــه يتوجــب علــى أي طــرف كويتــي )يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد( يقــوم بســداد أي مبالــغ إلــى طــرف 
آخــر أينمــا وجــد )يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد إليــه( أن يســتقطع مــا يعــادل %5 مــن قيمــة أي مبلــغ يتــم ســداده وذلــك 
حلــني حصــول الطــرف اآلخــر علــى شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة فــي وزارة املاليــة تفيــد ببــراءة ذمتــه مــن أي مســتحقات 
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ضريبيــة عليــه وتوافــق مبوجبهــا علــى حتويــل املبلــغ املســتقطع إلــى الطــرف اآلخــر. وتقتضــي اإلشــارة إلــى أنــه ال يتوجــب علــى 
الطــرف الــذي يقــوم بســداد املبالــغ حتويــل املبالــغ املســتقطعة فــوراً إلــى إدارة الضريبــة، بــل يجــب عليــه االحتفــاظ بهــذه املبالــغ 
وســدادها فقــط )أ( إلــى املُســدد إليــه عنــد تقــدمي هــذا األخيــر شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة تؤكــد بــأن املُســدد إليــه غيــر 
خاضــع للضرائــب أو هــو معفــي منهــا، أو أنــه لــم يحقــق أيــة أربــاح أو أنــه قــد قــام بســداد أو بضمــان ســداد ضرائــب الدخــل 
املتوجبــة بذمتــه، أو )ب( إلــى إدارة الضريبــة بنــاء لطلبهــا فــي حــال عــدم تقــدمي مثــل هــذه الشــهادة. وفقــاً للتفســير احلرفــي 

للوائــح، املدفوعــات التــي تخضــع لالســتقطاع املوضــح أعــاله، تشــمل توزيعــات األربــاح.

علــى الرغــم مــن أن املبالــغ املســددة مــن ِقبــل املُصــدر مــن احملتمــل أال تكــون خاضعــة لالســتقطاع بســبب اإلعفــاءات الضريبيــة، 
إال أن هنــاك نقًصــا فــي اإلرشــادات حــول هــذه املشــكلة حالًيــا مــن قبــل إدارة الضريبــة، وبنــاء عليــه، هنــاك احتمــال بعيــد أن يتــم 
تطبيــق االســتقطاع، وفــي هــذه احلالــة، فإنــه يتوجــب علــى اجلهــة املصــدرة اســتقطاع مــا يعــادل %5 مــن أي دفعــة تســدد إلــى 
 حامــل األســهم، علــى أن يتــم إعــادة املبالــغ املســتقطعة إلــى حامــل األســهم عنــد تقدميــه للشــهادة الصــادرة عــن إدارة الضريبــة.

ضرائب أخرى
 باســتثناء مــا مت اإلشــارة إليــه أعــاله، فإنــه يتــم ســداد كافــة الدفعــات املتعلقــة بأالســهم دون اســتقطاع أو خصــم أو حجــز لغــرض 
أو بســبب أي ضرائــب أو رســوم حاليــة، أو رســوم حكوميــة مــن أي نــوع كانــت يتــم فرضهــا أو حتصيلهــا أو احتجازهــا أو اعتمادهــا 

مــن قبــل دولــة الكويــت أو نيابــة عنهــا.

ال يســتحق علــى حاملــي أالســهم ســداد أي رســوم، طابــع مالــي أو رســوم تســجيل أو مــا شــابه ذلــك مــن رســوم فــي دولــة الكويــت 
فيمــا يتعلــق بإصــدار أو حتويــل أســهم الطــرح.
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العقود الرئيسية
لــم تقــم اجلهــة امُلصــدرة بإبــرام أيــة عقــود أساســية خــارج إطــار أنشــطتها باســتثناء مــا مت توضيحــه فــي وصــف األعمــال بهــذه 

النشــرة.
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معلومات عامة
هيئة أسواق املال

إن هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت هــي اجلهــة الرقابيــة املوجلــة، وفقــاً ألحــكام قانــون هيئــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 
والئحتــه التنفيذيــة املعدلــة بالقــرار رقــم )72( لعــام 2015 الصــادر بتاريــخ 10 نوفمبــر 2015، فــي شــأن تنظيــم عمليــات إصــدار 

األوراق املاليــة )مبــا فيهــا األســهم( فــي دولــة الكويــت، وإصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األســهم. 

سلطة اصدار وطرح األوراق املالية
إن ســلطة إصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األســهم فــي دولــة الكويــت هــي لهيئــة أســواق املــال باإلضافــة إلــى 

بنــك الكويــت املركــزي بالنســبة للبنــوك وشــركات التمويــل اخلاضعــة لرقابتــه.

تغيير الوضع املالي
باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة، لــم يحــدث أي تغييــر ســلبي مؤثــر فــي الوضــع املالــي للبنــك منــذ تاريــخ 31 

ديســمبر 2017 وهــو تاريــخ آخــر بيانــات ماليــة مدققــة للبنــك.

مدققو احلسابات
عــني البنــك مكتــب ديلويــت وتــوش )الــوزان وشــركاهم( باإلضافــة إلــى إرنســت ويونــغ )العيبــان والعصيمــي وشــركاهم( كمدققــي 

حســابات البنــك.

ــت  ــني ديلوي ــا ب ــاون فيم ــي 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2017 بالتع ــني ف ــك للعامــني املنتهي ــة للبن ــات املالي ــق البيان مت تدقي
وتــوش )الــوزان وشــركاهم( - ترخيــص رقــم - 209 أ - وإرنســت ويونــغ )العيبــان والعصيمــي وشــركاهم( - ترخيــص رقــم 68 – أ.

الدعاوى
البنــك ليــس ولــم يكــن طرفــاً فــي أي إجــراءات حكومّيــة أو إجــراءات تقاضــي أو حتكيــم )ســواء كانــت هــذه اإلجــراءات معلقــة 
أو محتملــة والبنــك علــى معرفــة بهــا( منــذ تاريــخ تأسيســه والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا ســابقاً تبعــات مؤثــرة علــى املركــز 
املالــي للبنــك أو علــى ربحّيتــه. كمــا أن البنــك أو أي عضــو مــن املجموعــة ليــس طرفــاً فــي أي إجــراءات حكومّيــة أو إجــراءات 
تقاضــي أو حتكيــم )ســواء كانــت هــذه اإلجــراءات معلقــة أو محتملــة والبنــك علــى معرفــة بهــا( والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا 

فــي املاضــي القريــب تبعــات مؤثــرة علــى املركــز املالــي للبنــك أو للمجموعــة.

قرارات اجلمعية العامة ومجلس اإلدارة باملوافقة على االصدار
ــون  ــك قان ــة وكذل ــه التنفيذي ــه والئحت ــم 7 لســنة 2010 وتعديالت ــال رق ــة أســواق امل ــون هيئ ســيتم إصــدار األســهم مبوجــب قان

ــم 1 لســنة 2016.  ــون رق الشــركات الصــادر بالقان

وقــد متــت املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال املصــرح بــه للجهــة املصــدرة إلــى 250,000,000 د.ك. مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة للبنــك الصــادر بتاريــخ 31 مــارس 2014، ومتــت املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال املصــدر واملدفــوع للجهــة املصــدرة 
بإصــدار أســهم الطــرح مبوجــب قــرار مجلــس إدارة البنــك الصــادر بتاريــخ 19 مــارس 2018. قــام مجلــس إدارة البنــك بتحديــد 
ســعر الطــرح ألســهم الطــرح بتاريــخ 12 أغســطس 2018. كمــا قــام مجلــس إدارة البنــك بتاريــخ 3 ســبتمبر 2018 بتحديــد فتــرة 

االكتتــاب.
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املوافقة الرسمية
وافــق بنــك الكويــت املركــزي علــى إصــدار األســهم مــن قبــل البنــك بتاريــخ 20 مايــو 2018. كذلــك وافقــت هيئــة أســواق املــال فــي 
دولــة الكويــت علــى إصــدار األســهم مــن قبــل البنــك بتاريــخ 10 يونيــو 2018. اعتمــدت النســخة النهائيــة لهــذه النشــرة مــن قبــل 

هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت بتاريــخ 28 أغســطس 2018.

املقاصة
مت قبول مقاصة األسهم من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الرقابة على البنك
يعمــل البنــك فــي دولــة الكويــت وفقــاً ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي الصــادر بالقانــون رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذّيــة 

املعدلــة. ويخضــع البنــك لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال ووزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت.
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عقد التأسيس والنظام األساسي

احملتوياتالصفحة
  AM 	 2 – عقد التأسيسملحق
AM 	 6 – النظام األساسيملحق
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