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 مقدمة

 289 رقمبموجب مرسوم أميري  2010فبراير  17بتاريخ "( في دولة الكويت املصدر" أو " املصدرة الجهة" أو " وربة بنك" أو " وربة" أو " البنك.م.ك.ع )"شبنك وربة  تأسس

ومدرج في بورصة الكويت لألوراق املالية )"البورصة"(. تبلغ قيمة رأس مال الجهة  334402كما أن البنك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة برقم تسجيل  ،2009 لسنة

 فلس)مائة(  100أسمية قدرها  بقيمة سهم)مليار(  1,000,000,000. مكون من دينار كويتي)مائة مليون(  100,000,000 املصدرة في تاريخ نشرة االكتتاب هذه )"النشرة"(

 .بالكامل قيمتها مدفوع"(، املصدرة)"األسهم  الواحد للسهم كويتي

  سهمامليون(  ة)خمسمائ 500,000,000 من أدناه، معرف هو  كما األولوية حق أحكامه تتضمن والذي، “(الطرح)“ الجديدة املال رأس أسهم إصدار  يتكون 
ً
 أسهم)“ عاديا

 تمثلفلس عالوة إصدار )ثمانون(  80وفلس القيمة االسمية للسهم )مائة(  100“( الطرح سعر )“ سهم لكل كويتي فلس)مائة وثمانون(  180 مقداره طرح بسعر “( الطرح

صدرةاملصرح بها و  لألسهم اإلجمالي العدد في زيادة
ُ
)خمسون  50%  بنسبة زيادة يعادل ما ،سهم( ة)مليار وخمسمائ 1,500,000,000 إلى سهم)مليار(  1,000,000,000 من امل

صَدر املصرح به و  البنك مال رأس في باملائه(
ُ
 .الحالي امل

 

 التداول  ختام في"( وااليداع املقاصة وكيل)" ك.م.ش للمقاصة الكويتية الشركة لدى البنك مساهمي سجل في أسماؤهم املقيدة( "املؤهلون  املساهمون ") للمساهمين يكون 

 الطرح أسهم في )خالل الفترة املخصصة ملمارسة حق األولوية( االكتتاب في األولوية حق( "االستحقاق تاريخ" أو "السجل تاريخ") 2018 نوفمبر  21 تاريخ في البورصة لدى

 في البورصة لدى تسويتها عملية اكتمال يتم لم والتي السجل تاريخ قبل البنك أسهم على تداول  أي فإن وللتوضيح،“(. األولوية حق)“ أسهم من منهم كل يملكه ما بنسبة

 تحديد أجل من االعتبار  في تؤخذ فلن البنك، مساهمي سجل في تسجل لم وبالتالي ،"(استحقاق دون  من السهم تداول  تاريخ" أو "األولوية حق وقف تاريخ)" السجل تاريخ

صدرة األسهم من )خمسون باملائه( %50نسبته  فيما االكتتاب مؤهل مساهم لكل ويجوز . السجل بتاريخ البنك مساهمي سجل في أسماؤهم املقيدة نياملؤهل املساهمين
ُ
 امل

 . السجل تاريخ في املؤهل املساهم باسم املسجلة

% 50بنسه  منهم كل يملكه ما بنسبة الطرح أسهم من بعدد )خالل فترة ممارسة حق األولوية( لالكتتاب تقدموا الذين نياملؤهل املساهمين نيب الطرح أسهم تخصيص يتم

صدرة األسهم من )خمسون باملائه(
ُ
 لالكتتاب تقدموا الذين نياملؤهل املساهمين إلى ُوجدت، إن فيها، املكتتب غير  املتبقية الطرح أسهم تخصيص يتم. السجل تاريخ في امل

الطرح عدد أسهم  يوفي حالة عدم اكتمال االكتتاب بإجمال ."(شروط وأحكام وإجراءات االكتتاب" قسم راجع) لهم املخصص العدد يفوق  الطرح أسهم من إضافي بعدد

 تدوير  سيتم. في باقي عدد األسهم الفائضة من الفترة املخصصة ملمارسة حق األولويةلغير املساهمين  يتم فتح باب االكتتاب العامخالل الفترة املخصصة لحق األولوية ف

صدرة للجهة ويكون  صحيح عدد أقرب إلى تخصيصها يتم التي األسهم عدد
ُ
 بعد. األسهم كسور  إصدار  إمكانية دون  ُوجدت، إن األسهم، كسور  في للتصرف املطلق الحق امل

َصَدر املصرح به و  البنك مال رأس قيمة ستبلغ الطرح، إتمام
ُ
)مليار وخمسمائة( 1,500,000,000 يبلغ أسهم بعدد دينار كويتي)مائة وخمسون مليون(  150,000,000 /- امل

  )تسعون مليون( دينار كويتي 90,000,000 للطرح اإلجمالية القيمة تبلغ. سهم
ً
 وفق البنك مال رأس قاعدة تعزيز  في الطرح عوائد استخدام سيتم. (“الطرح عوائد“) نقدا

وفي حال عدم االكتتاب بكامل االسهم الجديدة يتم التصرف بباقي األسهم  .("(طرحال عوائد استخدام" قسم راجع) العامة البنك وألغراض املال رأس لكفاية 3 بازل  معايير 

صدرة. 2016لسنه  1كما ورد بقانون الشركات رقم 
ُ
 ودون أي مسؤولية على الجهة امل

ً
 وتعديالته والئحته التنفيذية. ويكون قرار التخصيص نهائيا

صدر املصرح به و  املال رأس زيادةب 2018 إبريل11 بتاريخاجتماعه  بموجب البنك إدارة مجلس أوص ى وقد
ُ
 )مائة مليون( دينار كويتي 100,000,000 من للبنك واملدفوع امل

)مائة وثمانون(  180 بسعر  الطرح أسهم من سهما)خمسمائة مليون(  500,000,000 وتخصيص إصدار  لالخ من )مائة خمسون مليون( دينار كويتي 150,000,000 إلى

 . عمومية للبنكالجمعية البعد أخذ املوافقات الالزمة من الجهات الرقابية و  (اإلصدار وةال ع يشمل بما) سهم لكل كويتي فلس

% )خمسون باملئة( أي من مليار سهم 50على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بنسبة  اطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةكما 

، وذلك بإصدار  100)ثمانون( فلس للسهم تضاف للقيمة االسمية للسهم البالغة  80إلى مليار وخمسمائة مليون سهم بعالوة إصدار قدرها 
ً
أسهم )مائة( فلس وتسدد نقدا

 بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس املال "(االستحقاق تاريخ)" 2018نوفمبر  21في  كماالبنك جديدة تطرح لالكتتاب وتخصص للمساهمين الحاليين املقيدين بسجالت 
ً
 .كال

كتتاب عدد األسهم املطروحة لالكتتاب تم تخصصيها يجوز االكتتاب في األسهم غير املكتتب فيها ملن يرغب في ذلك من مساهمي البنك، فإذا تجاوزت طلبات االأنه و 

 ألحكام القانون، للمكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، وفي جميع األحوال التي ال يتم فيها االكتتاب في كامل األسهم الجديدة يتم التصرف في األسهم غير امل
ً
كتتب فيها طبقا

وبعد دراسة نشرة االكتتاب  .كافة الضوابط وشروط وقواعد االكتتاب والتصرف في كسور األسهم إن وجدت وتفويض مجلس اإلدارة في استدعاء زيادة رأس املال وتحديد

 من زيا
ً
 ة رأس املال على النحو الوارد تفصيله في نشرة االكتتاب.دقررت الهيئة الشرعية أنه ال يوجد ما يمنع شرعا

بنك الكويت املركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته هي الجهات الرقابية املسؤولة عن إصدار التراخيص واملوافقات  إلىإن هيئة أسواق املال بدولة الكويت باإلضافة 

وراق بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األ  2010( لسنة 7الالزمة إلصدار األوراق املالية في الكويت، وقد تم إعداد هذه النشرة وفقا ألحكام القانون رقم )

 .املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما

وذلك بإصدار أسهم جديدة تطرح  )خمسون باملائه(% 50على طلب بنك وربة لزيادة رأس املال بنسبة  2018يونيو  20بتاريخ )"املركزي"( وقد وافق بنك الكويت املركزي  

هيئة أسواق املال بتاريخ  افقتو كما . )مائة( فلس 100فلس تضاف للقيمة األسمية للسهم البالغة  )ثمانون( 80لالكتتاب العام، وعلى أن تكون عالوة اإلصدار لكل سهم 

)خمسون مليون( دينار  50)مائة وخمسون مليون( دينار كويتي بزيادة قدرها  150)مائة مليون( دينار كويتي إلى  100على زيادة رأس املال من مبلغ  2018أغسطس  29

)مائة( فلس للسهم الواحد مع عالوة اصدار، وتخصص الزيادة ملساهمي البنك كل حسب نسبته في  100)خمسمائة مليون( سهم بقيمة اسمية  500كويتي موزعة على 

املنعقد و ( 38/2018اجتماعه رقم )ب البنك إدارة مجلس وافقوبناًء عليه  .2018أكتوبر  31بتاريخ في اجتماعها على الطرح الجمعية العامة الغير عادية  تافقوو  رأس املال.
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الرئيس التنفيذي لتحديد فترة االكتتاب في أسهم زيادة رأس املال ضمن نشرة االكتتاب والجدول  وتفويضاستدعاء أسهم زيادة رأس املال على  2018أكتوبر  31 بتاريخ

 .زيادة رأس املال أسهم وطرح االكتتاب نشرة على املال أسواق هيئة وافقت 2018نوفمبر  07 تاريخ وفي .الزمني الستحقاقات األسهم

صدرة األسهم مع الواحدة الفئة نفس في الطرح أسهم تكون 
ُ
صدرة الجهة مال رأس في الحالية امل

ُ
 الحق"( املساهم“) مساهم لكل ويكون  واحد، صوت سهم لكل ويكون . امل

 على الحصول  الطرح أسهم لحاملي يحق. املساهمين من غيره عن تميزه إضافية تصويت بحقوق  املساهمين من أي يتمتع ال . العامة الجمعية في والتصويت الحضور  في

صدرة الجهة من عنها نال اإلع تم متى املستقبل في األرباح توزيعات من أنصبتهم
ُ
 .امل

ويجوز “( ةاملخصصة ملمارسة حق األولوي االكتتابفترة )“ 2018 ديسمبر  9وحتى يوم 15ملدة  2018 نوفمبر  25 يوم تبدأ فترة حق األولوية في االكتتاب في أسهم الطرح في

في حالة عدم اكتتاب املساهمين في كامل األسهم املطروحة (. "شروط وأحكام وإجراءات االكتتاب")راجع قسم  الفترة تلك خاللن بطلبات االكتتاب يأن يتقدم املكتتب

 من افترة  أوتبديتم طرح فائض االسهم لالكتتاب العام، لالكتتاب، 
ً
 حال في ،2018ديسمبر  27وحتى  يوم12 ملدة 2018ديسمبر 16الكتتاب العام في فائض االسهم اعتبارا

 اكتتابيجوز ملجلس اإلدارة تمديد أي فترة  كما .االكتتاب باب غلق فسيتم ،أعاله املحددة فترةال نهاية قبل العام لالكتتاب املطروحة املالية األوراق كامل في االكتتاب تم

 .ن واللوائح املطبقةيوفق تقديره املطلق وبالتوافق مع أحكام القوان

 أي دون  لتداولها البورصة في الطرح أسهم إدراج سيتم الالزمة، التنظيمية اإلجراءات كافة واستكمال الطرح ألسهم النهائي التخصيص وإتمام االكتتاب فترة انتهاء بعد

صدرة األسهم غرار  على قيد
ُ
 .الطرح أسهم في باالستثمار  قرار  اتخاذ قبل تامة بعناية الهامة املالحظات مراجعة يجب. امل

 ألحكام القانون 
ً
مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية املقررة على أرباح ، فإنه بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 2010لسنة  7رقم ووفقا

األوراق ، تعفى من الضريبة عوائد األوراق املالية والسندات وصكوك التمويل وكافة املدرجة في سوق األوراق املالية الصادرة من الشركات التصرف في األوراق املالية

 كانت الجهة املصـدرة لهااملالية األخرى املماثلة
ً
 .، أيا

 تنبيه للمستثمرين املحتملين

 
ً
  ننصح، بأن تستشير شخصا

ً
  مرخصا

ً
  له طبقا

ً
 في تقديم املشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب. للقانون ومتخصصا

 

  ةن تجاوز ملكيأ املركزي من بنك الكويت  ةمسبق ةبغير موافق يجوز  ال نه أعلى  ةتجدر االشار  كما
ً
 أكان  الشخص الواحد طبيعيا

ً
( من رأس ةباملائ ة% )خمس5 و اعتباريا

الشخص  ةذا جاوزت ملكيإو  ةواملستقل ةوالجهات ذات امليزانيات امللحق ةو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكوميأتملك بشكل مباشر مال البنك سواء كان ال

فيما يتعلق  ةالزيادسهم من مقدار مالك األ  ةعدم إفاد ةويترتب على املخالف ي يحددها البنك املركز  التي ةاملد في ةالزياد فيوجب عليه التصرف  ةالواحد هذه النسب

 البنك. ةوفى إدار  ةالعام ةالجمعي فيبحقوق التصويت 

 

ومنفردين، املسؤولية الكاملة عن دقة وصحة  ني، مجتمع(معلومات عن مجلس اإلدارة)ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان 

قيامهم بكافة االستفسارات املعقولة، ليس هنالك ثمة  يتعلق بالشركة املصدرة، كما يؤكدون على أنه، على حد علمهم وبعدكافة املعلومات الواردة في هذه النشرة فيما 

 .حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت في هذه النشرة

وبعد قيامه بكافة االستفسارات املعقولة، فإن نشرة  وأنه على حد علمه الصلة،واملستندات ذات  االكتتابويقر املستشار القانوني للمصدر بأنه تمت مراجعة نشرة 

صدرة قد استوفت املوافقات الالزمة التي تجعل التزام الجهةتستوفي املتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن  االكتتاب
ُ
  الجهة امل

ً
 ونافذا

ً
صدرة صحيحا

ُ
 .امل

وبعد  علمه حد على االكتتاب نشرة وبأن االكتتاب نشرةبتحمله املسؤولية في حالة عدم صحة البيانات التي تضمنتها  اإلصدار  عملية ومدير  املصدر  كونهوربة  بنك ويقر 

 للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع. جوهريه،لم تغفل أي معلومات  املعقولة،بكافة االستفسارات  هقيام
ً
 وقد تم إعدادها وفقا

ا بشكل واضح وصريح من ال تتحمل هيئة أسواق املال أي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشرة، وال تضمن أو تقدم أي إقرار بشأن دقتها أو تمامها، كما تخلي نفسه كما

 أي مسؤولية أيا كان نوعها بسبب أي خسارة يم
ً
في أي مطالبة تتعلق باألضرار التي  كن أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة، كما لن تكون طرفا

 تنشأ بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة.

 

 .2018 نوفمبر  20حررت نشرة االكتتاب هذه بتاريخ 
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 املسؤوليةبيان 

 
 األشخاص املسؤولين عن نشرة االكتتاب:

 :قبل من النشرة هذه إعداد تم

 :االسم

 الغانم حمد شاهين

 

 :الوظيفي املسمى

 التنفيذي الرئيس

 :العنوان

 13013الصفاة  1220ص.ب  28،27،26دور  –سنابل  برج -شرق  -بنك وربة )ش.م.ك.ع( 

 الكويت

 
 

 إقــــــــرار
 

 واملساهمين الجدد الذين لهم حق االكتتاب. تهدف هذه النشرة إلى توفير املعلومات املطلوبة للمساهمين الحاليين

(، مجتمعين ومنفردين، املسؤولية الكاملة معلومات عن مجلس اإلدارةويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان )

بعد القيام بكافة االستفسارات املعقولة، ليس هنالك عن دقة وصحة كافة املعلومات الواردة في هذه النشرة، كما يؤكدون على أنه على حد علمهم و 

 ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت في هذه النشرة.

كتتاب كاملة ودقيقة مجلس اإلدارة على حد علمهم وبعد القيام بكافة االستفسارات املعقولة أن كافة املعلومات الواردة في نشرة االأعضاء يؤكد 

ملالية واملصدر وصحيحة وأنه تم بذل العناية الواجبة من أجل دعم هذا البيان، وأنه قد تم اإلفصاح للمستثمرين عن كافة املعلومات املتعلقة باألوراق ا

لسنة  7الصلة املنصوص عليها في القانون رقم  من أجل اتخاذ قرار بشأن االكتتاب في األوراق املالية من عدمه، وأنه قد تم االمتثال لكافة األحكام ذات

 2015( لسنة 72بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق املال رقم ) 2010

الكويت  وبنكاملال  أسواق هيئةمة والتعليمات الصادرة عن والئحته التنفيذية وتعديالته، ولألنظ 2016لسنة  1وتعديالتهما ولقانون الشركات رقم 

 املركزي. 
 

 عن مجلس إدارة املصدر:
 

 التوقيع املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة عبد الوهاب عبد هللا الحوطي

  
 

 القانوني املستشار  إقرار 

 

بكافة  قيامي وبعد يوأنه على حد علم الصلة،املصدرة بأنه قد تمت مراجعة نشرة االكتتاب واملستندات ذات  للجهةأنا املستشار القانوني  أقر 

التي تجعل  الالزمةاملوافقات  استوفتقد  املصدرة الجهةوبأن  الصلةفإن نشرة االكتتاب تستوفي املتطلبات القانونية ذات  املعقولة،االستفسارات 

.املصدرة صحي الجهةالتزام 
ً
 ونافذا

ً
  حا

 

 التوقيع املنصب االسم

  بالتكليف القانونية اإلدارة مدير  امللحم الرحمن عبد ملحم
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 هامة مالحظات

 

األسهم واالكتتاب وضوابطه وأحكامه. لم يصرح البنك ألي من الغير بتقديم أي بيان أو معلومات أو تعهدات  بخصوصتتضمن نشرة االكتتاب معلومات تتعلق ببنك وربة 

اد على مثل تلك البيانات أو فيما يتعلق بالبنك أو باألسهم باستثناء تلك التي وردت في هذه النشرة أو ما تم اعتماده من قبل البنك لهذا الغرض. ويتعين عدم االعتم

 بهذه النشرة. دما ور  باستثناء والتعهدات،قد أقر بتلك البيانات واملعلومات  اإلصدار  لعملية كمدير مات أو التعهدات واالفتراض بأن البنك كمصدر أو املعلو 

هذه كما هي في تاريخ هذه النشرة، فإن وفي حين أن البنك قد قام بإجراء كافة االستفسارات في الحدود املعقولة فيما يتعلق بدقة املعلومات الواردة في نشرة االكتتاب 

ك وكذلك مستشاريه بعض املعلومات الخاصة بالسوق وقطاعات األعمال التي تضمنتها نشرة االكتتاب أخذت من مصادر خارجية. بالرغم من أنه ليس لدى أي من البن

يتم التحقق من تلك املعلومات بشكل مستقل، وبالتالي فإن هذه النشرة ال تتضمن  أي سبب يدفعه لالعتقاد بعدم دقة تلك املعلومات، إال أنه تقتض ي االشارة إلى أنه لم

 أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من تلك املعلومات.

علي للبنك وكذلك قيمة لفإن املعلومات املبينة في نشرة االكتتاب هذه وكما هي واردة في تاريخ هذه النشرة هي خاضعة للتعديل، وعلى وجه الخصوص، الوضع املالي ا

 بفعل التطورات املستقبلية لناحية عامل التضخم أو تكاليف التمويل أو الضرائب أو أيه عوامل اقتصادية أو سياس
ً
ية أخرى أو أيه عوامل خارجة االسهم قد تتأثر سلبيا

تتاب هذه أو أي تصريح شفهي أو خطي أو مطبوع يتعلق باألسهم، هو وعد أو البنك. ال يجوز بأي شكل من األشكال تفسير أو االعتماد على أن تسليم نشرة االك إرادةعن 

 تعهد بشأن أي أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبليه.

في نشرة االكتتاب طرح. إن املعلومات الواردة الال يجوز النظر لنشرة االكتتاب هذه على أنها توصيه من جانب البنك أو أي من مستشاريه أو التابعين له لالشتراك في عملية و 

ي مستثمر محتمل. يتحمل هذه هي ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون أن يؤخذ في االعتبار أي أهداف استراتيجية أو موقف مالي أو احتياجات استثمارية معينة أل 

 استثماري، قرار  أي اتخاذ قبل األسهما يتعلق بالبنك أو بطرح كل من توجه إلية نشرة االكتتاب هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بطريقته الخاصة فيم

ستعانة بتلك االستشارة وكذلك مسؤولية القيام بتقييمه الخاص املستقل للبنك ولالستثمار في االسهم وللمعلومات واالفتراضات الواردة في نشرة االكتتاب هذه واال 

ي قرار استثماري. وال يجوز للمستثمرين املحتملين تفسير محتويات هذه النشرة على أنها تمثل استشارة ضريبية والتحليل والتوقعات عندما يرتئي ضرورة لذلك التخاذ أ

 أو استثمارية أو قانونية.

 ملشورته، باإلضا 
ً
لى مستشارية القانونيين فة إوقبل شراء أية أسهم، يتعين على كل مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشار مالي مرخص من هيئة أسواق املال في الكويت طلبا

ثمار. ويتمثل الغرض الوحيد والضريبيين ومستشاري األعمال لتحديد مالئمة وتبعات االستثمار في األسهم بالنسبة لذلك املستثمر والتوصل إلى تقييم مستقل لذلك االست

 ستثمار في تلك األسهم.اال جراء تقييم مستقل لعملية لهذه النشرة تقديم معلومات أساسية عن البنك ملساعدة كل من توجه إليهم هذه النشرة في إ

تقديم تلك املعلومات  لم يتم تخويل أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بطرح األسهم غير األشخاص املذكورين في هذه النشرة، وفي حالة

 . اإلصدار لعميلة مدير على أنها معتمدة من قبل البنك كمصدر أو ك اعتبارها أو يجب عدم االعتماد عليها  هنإأو التعهدات من الغير، ف

صدرة الجهة بخطط تتعلق بيانات املستقبلية البيانات وتتضمن. تطلعيه مستقبلية نظرة إلى تشير  قد هذه االكتتاب نشرة في وردت التي البيانات بعض إن
ُ
 وأهدافها امل

: النشرة هذه في التالية الكلمات تشير . املستقبلية البيانات تلك عليها تنطوي  التي االفتراضات وكذلك املستقبلي، وأداؤها املستقبلية وعملياتها واستراتيجياتها وأغراضها

 الجهة بنت وقد .املستقبلية البيانات إلى مشابهة، تعابير  أية وكذلك" يجب"و" سوف"و" قد"و" يسعى"و" يهدف"و" يعتقد"و" يخطط"و" ينوي "و "يرى "و" يقدر"و" يتوقع"

صدرة
ُ
صدرة الجهة أن من الرغم وعلى. املستقبلي املالي واألداء املستقبلية باألحداث يتعلق فيما إلدارتها الحالية الرؤية على املستقبلية البيانات هذه امل

ُ
 التوقعات أن ترى  امل

صدرة للجهة املستقبلية البيانات تعكسها التي والتنبؤات
ُ
 عدم ثبوت أو  املخاطر  من أكثر  أو  واحد تحقق حال في أما هذه، االكتتاب نشرة تاريخ في هي كما معقولة تعتبر  امل

 من أي صحة أو  اكتمال عدم ثبوت حالة في أو  هذه، االكتتاب نشرة في الواردة التوقعات جدية عدم ثبوت وحاالت املخاطر  تلك ذلك في بما إليها، املشار  التوقعات جدية

صدرة، للجهة األساسية االفتراضات
ُ
صدرة الجهة لعمليات الفعلية النتائج فإن امل

ُ
 البيانات تلك دالالت إن بالذكر، والجدير . به متنبأ أو  متوقع هو  عما تختلف قد امل

صدرة الجهة فإن التطبيق، واجبة واللوائح نيالقوان بموجب عليها منصوص شروط أو  متطلبات بأية لالخاال  عدم مع. هذه االكتتاب نشرة بتاريخ تنحصر  املستقبلية
ُ
 امل

 هذه تاريخ بعد هذه االكتتاب نشرة في الواردة املستقبلية البيانات من ألي مراجعة أو  تحديثات أي بتوزيع تعهد أو  التزام أي إزاء وواضح صريح بشكل مسؤوليتها تخلي

 .املتوقعة املستقبلية البيانات تلك عليها بنيت التي األوضاع أو  الظروف أو  األحداث في تغير  أي أو  البيانات، بتلك الخاصة التوقعات في تغير  أي ليعكس النشرة

شراء، بما في ذلك بقبول نشرة االكتتاب، يوافق املستلم على االلتزام بشروطها ويقر كل مستلم بأنه مسؤول عن االلتزام الكامل بالقوانين فيما يتعلق بأي و  االطالععد ب

 موافقات أخرى مطلوبة أو تلبية أي متطلبات أخرى.الحصول على أي موافقات حكومية أو 
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 الطرحموجز عن 

هذا املوجز في كافة األحوال لتلك  يجب قراءة املوجز التالي كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية التي تظهر في أي جزء آخر في هذه النشرة، ويخضع

ن دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح، ياملستثمرين املحتمل ن علىياملعلومات التي يتعاملعلومات التفصيلية. ال يشمل هذا املوجز على جميع 

هي مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يستند أي قرار ألي مستثمر محتمل لالستثمار فيما يتعلق بالطرح على  كما أنه ال يمكن التأكيد بأن هذه املعلومات

 مل.هذه النشرة بالكا دراسة

صدرة
ُ
 17بتاريخ في دولة الكويت  مؤسسة (عامة كويتية مساهمة شركة). ع.ك.م.ش وربة بنك الجهة امل

 .2009لسنة  289 رقمبموجب مرسوم أميري  2010فبراير 

صدرة
ُ
 .الكويت 13013الصفاة  1220ص.ب  28،27،26دور  –سنابل  برج -شرق  عنوان الجهة امل

 %50بنسبة  املؤهلين للمساهمين األولوية حق مع الطرح أسهم فيالعام الكتتاب ا الطرح نوع

 )خمسون باملائه(

 ) الواحد لسهمل كويتي فلس)مائة وثمانون(  180 الطرح سعر 
ً
 )اإلصدار وعالوة اإلسمية القيمة شامال

  لسهمل كويتي فلس)مائة(  100 اإلسمية القيمة

 الواحد لسهمل كويتي فلس)ثمانون(  80 اإلصدار عالوة

صدرة الجهة أسهم عدد إجمالي
ُ
 مدفوعة ،الواحد للسهم فلس)مائة(  100 اسمية بقيمة سهم)مليار(  1,000,000,000 مباشرة الطرح قبل امل

 .بالكامل قيمتها

صدرة الجهة مال رأس
ُ
 )مائة مليون( دينار كويتي 100,000,000 املصرح به واملصدر واملدفوع  امل

 ال يوجد الخزينة أسهم

 املال رأس من )خمسون باملائه( %50 يمثل عادي سهم)خمسمائة مليون(  500,000,000 الطرح أسهم ونوع عدد

َصَدر  الحالي
ُ
صدرة للجهة امل

ُ
 .امل

تعهد الطرح أسهم عدد
ُ
 يوجد ال  فيها االكتتاب امل

 يوجد ال  به املتعهد الطرح قيمة

صدرة الجهة أسهم عدد إجمالي
ُ
 االكتتاباكتمال  بعد امل

 مباشرة الطرحب

 سهم)مليار وخمسمائة(  1,500,000,000

َصَدر  املال رأس
ُ
صدرة للجهة امل

ُ
 االكتتاب اكتمال بعد امل

 مباشرة الطرحب

 )مائة وخمسون مليون( دينار كويتي 150,000,000

صدر  مال رأس زيادة سيتم املال رأس زيادة نسبة
ُ
 والتي )خمسون مليون( دينار كويتي 50,000,000 بقيمة امل

َصَدر املصرح به و  الحالي املال رأس على% 50)خمسون باملائه(%  زيادة تمثل
ُ
 للجهة امل

صدرة
ُ
 .مباشرة الطرح قبل امل

 )تسعون مليون( دينار كويتي 90,000,000 للطرح اإلجمالية القيمة

فروضة على التعامل في األوراق املالية املطروحة املقيود ال

 مستقبلية للتعامل فيهاوأي ترتيبات  لالكتتاب

 ال يوجد

 وسيتولى )مائتان ألف( دينار كويتي 200,000 هي الطرح ملصروفات التقديرية القيمة الطرح مصاريف

 واملطبوعات االكتتاب إدارة تكاليف تشمل التي املصروفات تلك سداد مسئولية البنك

 .القانونية واالعالنات الالزمة

 االكتتاب طريقة

 

األسهم  في لالكتتاب االلكتروني املوقع طريق عن االكتتاب طلبات تقديم نيللمكتتب يجوز 

 وخمسمائة(  16,500حتى 
ً
وكيل املقاصة قر مل هالتوج أو عن طريقسهم )ستة عشر ألفا

"( االكتتاب طلب نموذج" بذلك الخاص النموذج على) وتقديم طلب االكتتاب وااليداع
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 تقديم بعد االكتتاب لطلب سحب أو  تال تعدي أي قبول  يتم لن. االكتتاب فترة لالخ

  ملزم اتفاق بمثابة االكتتاب طلب يكون و . الطلب
ً
صدرة الجهةو املكتتب نيب قانونا

ُ
 .امل

  2018 ديسمبر  27 في وتنتهي 2018 نوفمبر  25 من االكتتاب فترة

 2018ديسمبر  9وتنتهي في  2018 نوفمبر  25 من األولوية حق ملمارسة املخصصة االكتتاب فترة

 2018ديسمبر  27 في وتنتهي 2018ديسمبر  16 من األسهم فائض في العام االكتتاب فترة

 الثانية. و أأيام عمل من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب األولى  5خالل  التخصيص تاريخ

 لالكتتاب في أسهماألولوية  حق أصحاب) نياملؤهل نياملساهم

 (الطرح

 للمقاصة الكويتية الشركة لدى البنك مساهمي سجل في أسماؤهم املقيدة املساهمين

أي املساهمين املقيدين في سجل  السجل تاريخ في البورصة لدى التداول  ختام في ك.م.ش

 أسهم على تداول  أي فإن وللتوضيح، ،2018نوفمبر  21كما في  البورصةمساهمي البنك لدى 

 تاريخ في البورصة لدى تسويتها عملية اكتمال يتم ال  والتي السجل تاريخ قبل البنك

 فلن البنك، مساهمي سجل في تسجل لم وبالتالي. "(األولوية حق وقف تاريخ)" السجل

 مساهمي سجل في أسماؤهم املقيدة نياملؤهل املساهمين تحديد أجل من االعتبار  في تؤخذ

 .السجل بتاريخ البنك

  واحد سهم لالكتتاب األدنى الحد

 ممارسة( 1) الطرح ألسهم بالنسبة التالية الخيارات إلى اللجوء املؤهلين للمساهمين يكون  الطرح لألسهم بالنسبة املؤهلين املساهمين خيارات

 في االكتتاب أولوية في حقهم ممارسة( 2) الطرح أسهم في االكتتاب أولوية في حقهم

 أولوية في حقهم عن التنازل  (3) اإلضافية الطرح أسهم في واالكتتاب الطرح أسهم

قبل قفل باب االكتتاب  وذلك لذلك املعتمدة اآللية وفق الطرح أسهم في االكتتاب

  التنازالت تلك من أي وتتم) بخمسة أيام على األقل
ً
 واملطبقة الصلة ذات للقواعد وفقا

 .السابقة الخيارات من أي إلى اللجوء عن ( االمتناع4) أو  ،(املقاصةوكالة  قبل من

 لتخفيض الطرح أسهم في االكتتاب عدم يختارون الذين املؤهلون  املساهمون  يتعرض املؤهلين املساهمين اكتتاب عدم عواقب

صدرة الجهة مال رأس في ملكيتهم نسبة في
ُ
 قيمة في تغييرا يواجهون  قد باإلضافة امل

 .الحالية أسهمهم

 حق أسهم إلى باإلضافة الطرح أسهم فائض في االكتتاب نياملؤهل للمساهمين يحق الطرح أسهم فائض في االكتتاب

  .األولوية

حق األولوية ُيفتح باب االكتتاب ممارسة فترة بعد انتهاء في حالة عدم استكمال االكتتاب  العام االكتتاب

 االكتتاب في الفائض من أسهم الطرح. مكتتبالعام والذي يكون فيه الحق ألي 

 الطرح أسهم تخصيص

 

 :األولويةممارسة حق  فترةخالل  التخصيص

الحق في االكتتاب بأي عدد من األسهم على أن حق األولوية مؤهل يكون لكل مساهم 

فقط من نسبة األسهم اململوكة له  )خمسون باملائه( %50له يقتصر على ما نسبته 

وسيتم تخصيص ما تبقى من فائض  ،2018نوفمبر  21واملقيدة في سجالت البنك كما في 

األسهم نتيجة عدم مباشرة بعض املساهمين حق األولوية على املكتتبين كل بنسبة ما 

، ويرد إلى كل مكتتب املبالغ املدفوعة بالزيادة في حالة تغطية كامل أسهم الطرح اكتتبه

 لهذه القواعد
ً
 الطرح أسهمتغطية كامل  وفي حالة عدم .عما تم تخصيصه بالفعل وفقا

 فترة ممارسة حق األولوية يتم فتح باب االكتتاب العام. بعد انتهاء

 :األسهمخالل فترة االكتتاب العام في فائض  التخصيص

يحق للمكتتب خالل فترة االكتتاب العام بفائض األسهم االكتتاب بأي عدد من األسهم 

نسبة وتناسب بناًء الحاليين والجدد يتم تخصيص األسهم إلى املساهمين  .يرغب بهاالتي 

على نسبة عدد األسهم اإلضافية املتبقية إلى إجمالي عدد األسهم املكتتب بها، وسيتم 

تدوير عدد األسهم املخصصة إلى أقرب رقم صحيح. وتحتفظ الجهة املصدرة بالحق في 
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 لالكتتاب طروحةامل املالية األوراق كامل في االكتتاب تم حال فيوالتصرف في كسور األسهم. 

 االكتتاب باب غلق فسيتم ،االكتتاب العام فترة نهاية قبل

وفي حال عدم االكتتاب بكامل االسهم الجديدة يتم التصرف كما ورد بقانون الشركات 

  التخصيص قرار  ويكون وتعديالته والئحته التنفيذية.  2016لسنه  1رقم 
ً
 أي ودون  نهائيا

صدرة الجهة على مسؤولية
ُ
 .امل

  يكون  وحيثما األسهم، بكسور  االكتتاب يجوز  ال  األسهم كسور 
ً
 الطرح أسهم عدد تدوير  يتم ضروريا

صدرة الجهة وتنفرد. صحيح عدد أقرب إلى املؤهل املساهم ستحقهاي التي
ُ
 بحق وحدها امل

 األشكال من شكل بأي الطرح أسهم كسور  إصدار  يتم لن. األسهم كسور  في التصرف

 (وأحكام وإجراءات االكتتاب"شروط "قسم  راجع)

صدرة الجهة مال رأس قاعدة تعزيز  إلى املال رأس زيادة تهدف الطرح عوائد استخدام
ُ
 بازل  لجنة معايير  وفق امل

 .للبنك العامة واألغراض املال رأس لكفاية 3

 الذين نياملكتتب إلى أرباح دون  (ُوجدت إن) االكتتاب مبالغ فائض إعادة يتم سوف االكتتاب مبالغ فائض

 راجع) البنك من حجز  أو  استقطاعات أو  عموالت احتساب دون  الطرح أسهم في اكتتبوا

 (.شروط وأحكام وإجراءات االكتتاب""قسم 

 الجهة وتحتفظ. نياملؤهل املساهمين على الطرح أسهم في االكتتاب في األولوية حق يقتصر  الطرح أحكام

صدرة
ُ
  – اكتتاب طلب أي رفض في بحقهما وااليداع املقاصة وكيلو  امل

ً
  أو  كليا

ً
 في جزئيا

 أو  تال تعدي أي قبول  يتم لن. الطرح أحكام من حكم ألي الطلب استيفاء عدم حال

 الجهة من الطلب وقبول  التقديم عند. الطلب تقديم بعد االكتتاب لطلب سحب

صدرة
ُ
  ملزم اتفاق بمثابة االكتتاب طلب يكون  ،وكيل املقاصة وااليداعو  امل

ً
 نيب قانونا

صدرة الجهةو املكتتب
ُ
 "(.شروط وأحكام وإجراءات االكتتاب ”قسم راجع) امل

  للملكية األقص ى الحد
ً
 املصدرة الجهة أسهم من نسبة أي تملك يجوز  املصدرة، للجهة األساس ي للنظام وفقا

  وذلك وقت أي في
ً
 التي املركزي  الكويت بنك وتعليمات الوزارية والقرارات للقانون  وفقا

 . أخر إلى وقت من تصدر 
ً
 لتملك مطلوبة املسبقة املركزي  الكويت بنك موافقة فإن وحاليا

ستثنى املصدرة، الجهة مال رأس إجمالي من )خمسه باملائه(  %5ما يزيد عن نسبة
ُ
 من وت

 .واملستقلة امللحقة امليزانيات ذات والجهات الحكومية الجهات ذلك

 متى املستقبل في األرباح توزيعات من نصيبه استالم الطرح سهم صاحب للمساهم يحق األرباح توزيعات

صدرة الجهة من عنها االعالن تم
ُ
َصَدرة كاألسهم) امل

ُ
 (.امل

صدرة لجهةل الطرح أسهم تكون  التصويت حقوق 
ُ
 مساهم ولكل واحد، صوت سهم لكل. واحدة فئة من امل

 بحقوق  املساهمين من أي يتمتع ال . العامة الجمعية في والتصويت الحضور  في الحق

 .التصويت فيإضافية  امتياز 

 .2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  فلس 6.5 السهممن املتوقع أن يبلغ معدل ربحية  معدل ربحية السهم على املدى القصير

فلس وذلك  99في حالة تصفية البنك قبل زيادة رأس املال تكون القيمة الدفترية للسهم  قيمة السهم عند تصفية البنك

 .2017ديسمبر  31بناًء على البيانات املالية املنتهية في 

( الخسارة أو  بالربح سواء) األسهم قيمة استرداد والجدد الحاليون  املساهمون  يستطيع األسهم قيمة استرداد

 من أي في اختالفات يوجد وال لألوراق املالية  الكويت بورصة في املباشر  البيع لالخ من

 .والحالية املصدرة الجديدة األسهم حقوق 

 الجهة تصفية حالة في الطرح بأسهم املتعلقة الحقوق 

صدرة
ُ
 امل

 عوائد من - أسهم من يمتلكونه ما بنسبة - نصيب على الحصول  للمساهمين يحق

صدرة الجهة أصول  تصفية
ُ
 والتكاليف مديونياتها سداد بعد وذلك التصفية عند امل

 .األخرى 

 ملجلس يجوز  االكتتاب، فترة لالخ بالكامل املال رأس زيادة استكمال يتم لم حال في الطرح استكمال عدم حالة في واإلجراءات التدابير 

 في الطرح أسهم كامل استنفاذ عدم حال وفي. االكتتاب فترة تمديد يقرر  نأ البنك إدارة
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مع  الطرح عن التراجع (1) إما البنك إدارة ملجلس يجوز  الجديدة، االكتتاب فترة نهاية

 فترة نهاية عند فيه املكتتب الطرح بمقدار  االكتفاء نال إع (2) أو إرجاع املبالغ للمكتتبين 

  إال  بها املكتتب الطرح أسهم عن الرجوع نيللمكتتب يجوز  وال . االكتتاب
ً
 .للقانون  وفقا

 اإلجراءات كافة واستكمال الطرح ألسهم النهائي والتخصيص االكتتاب فترة انتهاء بعد الطرح أسهم إدراج

 بورصة في وتداولها إدراجها ليتم أسهم رصيد إيصال إصدار  سيتم الالزمة، التنظيمية

 .قيد أي دون لألوراق املالية  الكويت

 املركزي  الكويت وبنك املال أسواق هيئة الرقابية الجهات

 صافي املطوع وشركاه جي،بي أم  ىك الحسابات مراقب

 يونغو  إرنست ،موشركاه والعصيمي العيبان

 بنك وربة املصدر ومدير عملية اإلصدار

 الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. وكيل املقاصة وااليداع

 الكويت دولة قوانين القانون 

 الكويت دولة محاكم املحاكم

صدرة الجهة إدارة مجلس أعضاء
ُ
  السيد/ عبد الوهاب عبد هللا الحوطي امل

 السيد/ سامي فهد الرشيد

 السيد/ أحمد عبد العزيز الغنام

 السيد/ عبد العزيز عبد هللا الجابر

 السيد/ عيد ناصر الرشيدي

 السيد/ محمد رياض املطوع

 السيد/ محمد عبد الرضا سليم

 السيد/ مصعب عمر الفليج

 التركيتالسيد/ هاني عبد العزيز 

 السيد/ هشام عبد الرزاق الرزوقي
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 شروط وأحكام وإجراءات االكتتاب

 مقدمة

كما  البورصةاملساهمين املقيدين في سجل مساهمي البنك لدى الفترة األولى مخصصة ملمارسة حق األولوية للمساهمين املؤهلين ) فترتين،ينقسم االكتتاب الى 

وفي حال تم االكتتاب  التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة ممارسة حق األولوية والفترة الثانية مخصصة لالكتتاب العام في فائض األسهم (2018نوفمبر  21في 

ة ممارسة حق في حالة االكتتاب بكامل األسهم خالل فتر في كامل األوراق املالية املطروحة قبل نهاية فترة االكتتاب العام فسيتم غلق باب االكتتاب. أما 

  .في فائض االسهم االكتتاب العامالبدء باألولوية يقفل باب االكتتاب وال يتم 

 االكتتاب إجراءات

 
ً
 :اإللكتروني: االكتتاب عن طريق املوقع أوال

 وخمسمائة(  16,500لعدد يتيح النظام االلكتروني االكتتاب في زيادة رأس املال 
ً
 دينار )ألفان وتسعمائة وسبعون(  2,970سهم بما يعادل )ستة عشر الفا

 . K-NETويتم السداد من خالل خدمة ، أقلو كويتي 

 يقوم املكتتب بالتالي:

 https://www.ipo.com.kwالدخول الي املوقع عن طريق الرابط:  .1

)يتم التحقق خالل فترة ممارسة حق من عدمه  الكتتاباملكتتب في احقيته بتحديد أالنظام  يقومومن ثم ، املدني الرقم بتسجيلاملكتتب  يقوم .2

 .األولوية فقط(

 .اعدد األسهم املرغوب االكتتاب بهبتسجيل يقوم املكتتب  .3

حيث يقوم املكتتب بالسداد من حسابة الخاص )وال يجوز أن يقوم شخص  ،K-NETيتم تحويل املكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة  .4

  عليها املنصوص الحاالت في إال  املكتتبأخر بالسداد نيابة عن 
ً
املكتتب  ويتحمل «االكتتاب تراجع املستندات املطلوبة عند تقديم طلب» قانونا

 تبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك(.كافة ال

 
ً
 وخمسمائة) 16,500لالكتتاب في عدد أسهم يتجاوز " وكيل املقاصة وااليداع مراجعة طريق عن االكتتاب: ثانيا

ً
 :"سهم (ستة عشر ألفا

 موضح االكتتابببيانات  وثيقة لطباعة https://www.ipo.com.kwيقوم املكتتب بالدخول على الرابط التالي  .1
ً
بها على سبيل املثال ال  ا

 .وقيمتها الحصر أسم املكتتب، الرقم املدني، وعدد األسهم املرغوب االكتتاب بها

إلى  املطلوب املبلغبتحويل  ويقوم املطبوعة من الرابط أعاله الكتتاببيانات االخاص به وتقديم صورة من وثيقة  البنكاملكتتب إلى  يتوجه .2

 البنك من كل قبل من رسومخصم أي  دون  صافي كمبلغ) وربة بنك مال رأس لزيادة املخصص( لألرباح منتج الغير املصرفي )الحساب 

 :أدناه واملذكور ( له املحول  والبنك املحول 

 وربة بنك  البنك اسم

 1224089019    الحساب رقم

 IBAN   KW17WRBA0000000000001224089019 رقم

 WRBAKWKW   سويفت

 Warba Bank Capital Increase  املستفيد

 )رقم الهاتف( باملكتتب الخاصة االتصال بيانات( + املدني رقمال)املكتتب  هويةرقم +  وربة بنك مال رأس زيادة الوصف/  املرجع

الستكمال  وكيل املقاصة وااليداعيداع اصلية باملبلغ املحول من البنك الخاص به والتوجه إلى ايقوم املكتتب بالحصول على قسيمة  .3

 اإلجراءات املتبقية.

 بند في املدرجة املستنداتلتقديم  الخامس الدور  أحمد، برج العربي، الخليج شارع في الواقع وكيل املقاصة وااليداع مقر  إلىاملكتتب يتوجه  .4

 وحتى الساعة 4النشرة وذلك خالل الفترة املسائية من الساعة الرابعة ) هذه في «االكتتاب طلب تقديم عند املطلوبة املستندات»
ً
( عصرا

 مساًء وتعبئة نموذج االكتتاب.( 7)السابعة 

 بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب. وكيل املقاصة وااليداعقوم ي .5

 

 مكتم االكتتاب طلب تقديم في نياملكتتب من أي إخفاق حالة وفي 
ً
 ) وسليم كامل بشكل ال

ً
وكيل  مقر  في( املطلوبة املساندة املستندات كافة به مرفقا

  سيعتبر  املكتتب ذلك من املقدم االكتتاب طلب فإن النشرة، بهذه مذكور  هو  كما املستحق االكتتاب مبلغسداد  بعد املقاصة وااليداع
ً
 وكأن ملغيا

  االكتتاب مبالغ قبول  يتمبأنه ال علما  ،يكن لم
ً
 .نقدا

https://www.ipo.com.kw/
https://www.ipo.com.kw/
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 االكتتاب طلب نموذج

 األحكام على مكتتب كل يوافق. وكيل املقاصة وااليداع مقر  في الصلة ذات االكتتاب فترة لالخ االكتتاب طلبات تقديم االكتتاب في نيالراغبللمكتتبين  يجوز 

 أي رفض في بحقهما ش.م.ك وااليداع وكيل املقاصةو البنككل من  حتفظي. االكتتاب طلب بيانات كافة بتقديم ويقوم النشرة هذه في الواردة والشروط

  – اكتتاب طلب
ً
  أو  كليا

ً
 سبيل على ومنها االكتتاب لتعليمات والدقيق الحرفي االتباع عدم أو  الطرح أحكام من حكم ألي الطلب استيفاء عدم حال في جزئيا

 كفاية عدم أو  دقة عدم االكتتاب، مبلغ قيمة لكامل املكتتب سداد عدم املطبقة، واللوائح القانون  أحكام مع االكتتاب طلب توافق عدم الحصر، ال  املثال

 أو  تال تعدي أي قبول  يتم لن .نفسه االكتتاب طلب أو  النشرة هذه وشروط أحكام من أي مع االكتتاب طلب توافق عدم أو  االكتتاب طلب في املعلومات

  ملزم اتفاق بمثابة االكتتاب طلب يكون  الطلب، تقديم عند. وقبوله من قبل وكيل املقاصة وااليداع الطلب تقديم بعد االكتتاب لطلب سحب
ً
 نيب قانونا

صدرة والجهة املكتتب
ُ
 .امل

  فيه عليها املنصوص والتعهدات وشروطه أحكامه وكافة االكتتاب طلب يكون 
ً
 إال  واملستفيدين أصولهم ومديري  إليهم واملتنازل املتنازل  وعلى نيللمكتتب ملزما

 به املكتتب العددعن  يزيد أال  شريطة له املخصص الطرح أسهم بعدد يقبل أن املكتتب على يجب كما. النشرة هذه في ذلك فال خ على النص حال في

 .به الخاص االكتتاب نموذج في واملوضح

 بالتوافق وتطبيقها تفسيرها ويجب الكويت دولة نيلقوان خاضعة عنها الناشئة واالتفاقيات االكتتاب طلبات نماذج واستالم والشروط األحكام كافة تكون 

 .الكويت دولة نيقوان أحكام مع

 عقد بمثابةإلى وكيل املقاصة وااليداع  االكتتاب طلب نموذج تسليم سُيعتبر . االكتتاب طلب نموذج تسليم قبل بعناية االكتتاب تعليمات قراءة املكتتب على

 .االكتتاب أحكام كافة على وموافقة ملزم

 االكتتاب طلب نموذج تقديم

ويلتزم املكتتب   .املستحقة الكتتابا مبالغ كامل بتحويل يقوم وأنبها  االكتتاب في يرغب التي الطرح أسهم عدد االكتتاب طلب في يحدد أناملكتتب  على

 بالتقدم بنموذج االكتتاب خالل الفترات املحددة لالكتتاب )فترة ممارسة حق األولوية وفترة االكتتاب العام بفائض األسهم(.

 االكتتاب طلب تقديم عند املطلوبة املستندات

  االكتتاب طلب تقديم يتم
ً
 مع الصورة بمطابقة وكيل املقاصة وااليداع مقر  في املتواجدون  املوظفون  وسيقوم الحالة، حسب وذلك التالية، بالوثائق مرفقا

 .املؤهل املساهم إلى األصل وإعادة األصل

 الطبيعيين األشخاص من املكتتبين

 للمكتتب املدنية البطاقة من وصورة أصل ▪

 الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني من للمكتتبين السفر  جواز  من وصورة أصل ▪

 (بالوكالة للمكتتبين) األسهم في باالكتتاب الخاصة القانونية الوكالة من وصورة أصل ▪

 (لأليتام) الوالية شهادة من وصورة أصل ▪

 (للقصر) الوصاية شهادة من وصورة أصل ▪

 .للورثة بالنسبة الوراثة حصر  شهادة من وصورة أصل ▪

 .القوامة حكم من وصورة أصل ▪

 االعتباريين األشخاص من املكتتبين

 التجاري  السجل شهادة من وصورة أصل ▪

 الحال حسب التجاري، السجل مستخرج أو  بالتوقيع املفوضين شهادة من وصورة أصل ▪

 بالتوقيع للمفوض املدنية البطاقة من وصورة أصل ▪

 والصناعة التجارة غرفة من مصّدقة أو  والعمل االجتماعية الشؤون وزارة عن صادرة بالتوقيع للمفوض التوقيع اعتماد من وصورة أصل ▪

  الكويت في

 .االكتتاب على باملوافقة االعتباري  الشخص عن بالتوقيع املفوض عن صادر  كتاب ▪

 الكويتيين غير  من املكتتبين



  املال رأس زيادة أسهم في.م.ك.ع( ش) وربة بنك مساهمي اكتتاب نشرة 42من  13الصفحة 

 

 املماثلة املستندات يقدموا أن( الحال يكون  حسبما – اعتبارية أشخاص أو  طبيعيين أشخاص سواء) الكويتيين غير  من املكتتبين على يجب

 هذا في الكويت دولة في لهم صادرة ملستندات حيازتهم عدم حالة في وذلك دولهم في املماثلة الجهات عن صادرة تكون  أعاله املذكورة للمستندات

 .الشأن

  وتقيّد  املطلوبة القيمة بالفعل تسّدد لم إذا االكتتاب طلب رفض وكيل املقاصة وااليداعو  للبنك يحق األخرى، الرفض أسباب مراعاة مع
ً
 كاملة

 .مدير االصدار لدى االكتتاب وقت في االكتتاب بحساب

 املكتتبين إقرارات

 :بالتالي االكتتاب طلب تقديم خالل من املكتتبين يتعهد

 .فيه الرجوع يجوز  ال  نهائي االكتتاب طلب وأن االكتتاب، طلب في املحدد األسهم بعدد الطرح أسهم في االكتتاب على املوافقة ▪

 .مضمونها وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى النشرة هذه على عطال باال  اإلقرار  ▪

صدرة الجهة تأسيس وعقد األساس ي النظام على املوافقة ▪
ُ
االحكام القانونية املترتبة على ملكية األسهم التي سوف يتم تخصيصها  كافة وعلى امل

 .النشرة هذه في الواردة االكتتاب وأحكام شروطوال

صدرة الجهة حق على املوافقة ▪
ُ
 .النشرة هذه في املحددة الحاالت من أي في اكتتاب طلب أي رفض في املقاصة وااليداع وكيلو  امل

 االكتتاب طلب في الواردة االكتتاب وتعليمات شروط بكافة بقبوله ويقر ( أقص ى كحد طلبها التي األسهم بعدد) له املخصصة الطرح بأسهم القبول  ▪

 .النشرة هذه في

 .إلى وكيل املقاصة وااليداع تقديمه بعد االكتتاب طلب تعديل أو  بإلغاء يقوم لن بأنه التعهد ▪

  إقرار  ▪
ُ
 الالزمة املوافقات جميع على والحصول  االجراءات كافة استيفاء تم قد بأنه – التامة مسئوليته وعلى – االعتبارية األشخاص من بت  كتَ املـــ

 التنازل  أو  االكتتاب نشرة في املقررة التزاماته وتنفيذ االكتتاب طلب تقديم من لتمكينه القانون  بموجب أو  األساس ي ونظامه تأسيسه عقد بموجب

 .املساهمة للشركات بالنسبة – األحوال بحسب – العامة والجمعية االدارة مجلس موافقة ذلك في وبما االكتتاب في األولوية حق عن

  االكتتاب أولويةحق 

صدرة األسهم أصحاب على مقصور  الطرح في األولوية حق
ُ
 املقيدة املساهمين أي ،2018نوفمبر  21 بتاريخ االستحقاق يوم ختام في املسجلين الحالية امل

 لدى تسويتها عملية اكتمال يتم ال  والتي السجل تاريخ قبل البنك أسهم على تداول  أي فإن وللتوضيح،. السجل تاريخ في البنك مساهمي سجل في أسماؤهم

 سجل في أسماؤهم املقيدة نياملؤهل املساهمين تحديد أجل من االعتبار  في تؤخذ فلن البنك، مساهمي سجل في تسجل لم وبالتالي. السجل تاريخ في البورصة

 تاريخ في كما له ةملوكوامل صدرةامل سهماأل  نباملائه( م)خمسون % 50في  االكتتاب بطلب التقدم مؤهل مساهم لكل ويحق .السجل بتاريخ البنك مساهمي

 . السجل

 للمساهمين املؤهلين )خالل فترة ممارسة حق األولوية( الطرح أسهم في الجزئي أو  الكلي االكتتاب

 طلب نموذج بتقديم له املخصصة الطرح أسهم في االكتتاب في الكامل حقه استخدام في يرغب الذيخالل فترة ممارسة حق األولوية و  املؤهل املساهم يقوم

  االكتتاب
ً
 .االكتتاب فترة أثناء فيها باالكتتاب يرغب التي الطرح أسهم في االكتتاب مبالغ كامل وسداد املطلوبة باملستندات مرفقا

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

 إلى ُوجدت، إن فيها، املكتتب غير  املتبقية الطرح أسهم تخصيص يتم ن،ياملؤهل للمساهمين املخصصة الطرح أسهم جميع في االكتتاب اكتمال عدم حال في

 املتبقية اإلضافية األسهم عدد نسبة أساس على وذلك لهم املخصص العدد يفوق  الطرح أسهم من إضافي بعدد لالكتتاب قدموات الذين نياملؤهل املساهمين

 مبالغ فائض إعادة يتم سوف. في حالة تغطية أسهم الطرح بينهم فيما وبالتناسب فيها االكتتاب املؤهلون  املساهمون  طلب التي اإلضافية األسهم عدد إلى

 .االصدار مدير  من حجز  أو  استقطاعات أو  عموالت أو  لهم أرباح أية احتساب دون  الطرح أسهم في اكتتبوا الذين نياملكتتب إلى (ُوجدت إن) االكتتاب

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

  اكتتاب طلب تقديم عليه الطرح، أسهم من له مخصص هو  ما كافة في وليس بعض في االكتتاب في املؤهل املساهم رغب إذا
ً
 املطلوبة باملستندات مرفقا

 للمساهم املخصصة الطرح أسهم في االكتتاب يجوز  وال . االكتتاب فترة أثناء فيها باالكتتاب يرغب التي الطرح أسهم في االكتتاب مبالغ كامل وسداد األخرى 

 فتره خالل أخرى  واحد ومره األولوية حق فترة اثناء مره يكتتب أن املؤهل تبتولإليضاح يمكن للمك ،واحدة مرة من أكثر  اإلضافية الطرح وأسهم املؤهل

 سيتمنفس فتره االكتتاب  خاللحالة التكرار  وفيمن مره واحدة  أكثر يجوز للمكتتبين خالل فترة االكتتاب العام االكتتاب  وال )إن وجدت(  العام االكتتاب

 .بالكامل املكررة املكتتب طلبات جميعاستبعاد 



  املال رأس زيادة أسهم في.م.ك.ع( ش) وربة بنك مساهمي اكتتاب نشرة 42من  14الصفحة 

 

 الطرح أسهم في املؤهلين املساهمين اكتتاب عدم

 الجهة مال رأس في ملكيتهم نسبة النخفاض خالل فترة ممارسة حق األولوية الطرح أسهم في االكتتاب في يشاركون  ال  الذين املؤهلون  املساهمون  سيتعرض

صدرة
ُ
 .الحالية أسهمهم قيمة في تغييرا يواجهون  قد باإلضافة امل

 االكتتاب طلب رفض

صدرة الجهة من كل حتفظت
ُ
  الطرح أسهم في االكتتاب طلبات رفض بحق وكيل املقاصة وااليداعو  امل

ً
  أو  كليا

ً
 نيتب إذا عليهما مسئولية أدنى ودون  جزئيا

 على ومنها االكتتاب بتعليمات والدقيق التام االلتزام عدم حال في أو  االكتتاب ونشرة االكتتاب وأحكام لشروط أو  املطبقة واللوائح القانون  ألحكام مخالفته

عدم مطابقة املبلغ املسدد لعدد األسهم املطلوب االكتتاب بها، إذا لم يرفق بالطلب املستند الدال على سداد كامل قيمة األسهم  الحصر، ال  املثال سبيل

 ،(البنكي التحويل طريق عن االكتتاب مقابل سداد حالة في) االكتتاب وقت في واحدة دفعة االكتتاب مبلغ قيمة لكامل املكتتب سداد عدماملكتتب بها، 

 أو  واضحة غير  أو  كاملة غير  دقيقة، غير  بياناته كانت إذا أو  االكتتاب، طلب تقديم تاريخ من عمل أيام ثالثة خالل التحويل يتم لم إذا الطلب الغاء فسيتم

 االكتتاب نشرة من كل في املبينة والواجبات الشروط يستوفي لم إذا أو  مكررا االكتتاب طلب كان إذا أو  صحيحة غير  معلومات متضمنة أو  مقروءة غير 

 .االكتتاب طلب ونموذج

استبعاد هذه  وكيل املقاصة وااليداعفي حالة وجود أي اختالف في بيانات املكتتبين عن البيانات املسجلة بالهيئة العامة للمعلومات املدنية يحق للمصدر أو 

 .االختالف أسباب املستندات مع يرفق مالم ،وااليداع املقاصةوكيل على املصدر او  ةالطلبات من عملية التخصيص دون أدنى مسؤولي

ة على املصدر لن يتم قبول الطلبات التي تقدم بأي وسيلة تهدف إلى إخفاء عمليات االكتتاب الصوري أو الوهمي أو بغير ذلك من الطرق، دون أدنى مسؤولي

 .وكيل املقاصة وااليداعأو 

 االكتتاب فائضو  التخصيص

 
ً
 ممارسة حق األولوية: فترة أوال

صدرة األسهم من )خمسون باملائه(% 50بنسبة  االكتتاب املؤهل للمساهم يحق
ُ
 املخصصة الطرح أسهم جميع في االكتتاب اكتمال عدم حال في يملكها التي امل

 املخصصة النسبة يفوق  الطرح أسهم من عدد في اكتتبوا الذين نياملؤهل املساهمين إلى فيها املكتتب غير  الطرح أسهم تخصيص يتم ن،ياملؤهل للمساهمين

صدرة األسهم عدد إلى باالستناد لهم
ُ
 عدد يفوق  فيها املكتتب غير  اإلضافية سهماأل  فيتغطية أسهم الطرح تم  حال في. املؤهل املساهم من اململوكة الحالية امل

 األسهم عدد تدوير  وسيتم. النشرة بهذه نياملب الوجه على نياملؤهل املساهمين إلى اإلضافية الطرح أسهم تخصيص يتم املتوفرة، اإلضافية الطرح أسهم

  األسهم كسور  في التصرف في بالحق املصدرة الجهة وتحتفظ صحيح رقم أقرب إلى املخصصة
ً
وفي حالة عدم اكتمال االكتتاب يتم  .التقديرية لسلطتها وفقا

 فتح باب االكتتاب العام بفائض األسهم

 
ً
 :األسهم بفائض العام االكتتاب فترة ثانيا

في حال كان إجمالي األسهم املكتتب بها أقل من عدد يحق للمكتتب خالل فترة االكتتاب العام بفائض األسهم االكتتاب بأي عدد من األسهم يرغب بها و

كتَ األسهم املطروحة )أي املتبقية من مرحلة اكتتاب حق األولوية( يتم تخصيص األسهم امل
ُ

 ـــ
َ
أما في حالة زيادة عدد األسهم املكتتب بها عن  .بالكاملب بها ت

اإلضافية املساهمين نسبة وتناسب بناًء على نسبة عدد األسهم إلى األسهم تخصيص  األولوية( يتم)أي املتبقية من مرحلة اكتتاب حق  عدد األسهم املطروحة

 في التصرف في بالحق املصدرة الجهة وتحتفظسهم املخصصة إلى أقرب رقم صحيح. وسيتم تدوير عدد األ املتبقية إلى إجمالي عدد األسهم املكتتب بها، 

  األسهم كسور 
ً
  .التقديرية لسلطتها وفقا

صدرة الجهة تعلن
ُ
 دون  االكتتاب مبالغ فائض بسداد وستقوماالكتتاب نهاية من تاريخ عمل أيام )خمسة(  5خالل  الطرح ألسهم النهائي التخصيص عن امل

صدرة الجهة من املحدد التاريخ في مصاريف أو  رسوم أي استقطاع دون  من نياملكتتب إلى أرباح
ُ
 .امل

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

 املكتتبين إلى املبالغ رد

 تاريخ من عمل أيام (خمسة) 5 لالخ نياملكتتب إلى خصومات أو  مصاريف أو  أرباح دون  االكتتاب فائض ومبالغ املرفوضة الطلبات عن االكتتاب مبالغ رد يتم

 إصدار  أو ( وااليداع املقاصة وكيل مراجعةوذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب املحدد بطلب االكتتاب )للمكتتبين عن طريق  التخصيص نتائج نال إع

 .إدارة حفظ األوراق املالية ببرج أحمد -من مقر الشركة الكويتية للمقاصة  استالمهشيك )للمكتتبين عن طريق املوقع االلكتروني( ويتم 

  الطرح إلغاء حال في
ً
، أو  كليا

ً
 وذلك ن،ياملكتتب إلى املبالغ إعادة تاريخ حتى لديه لألرباح منتج غير  مصرفي حساب في االكتتاب مبالغ بإيداع البنك يقوم جزئيا

 .والصناعة التجارة وزارة موافقة بعد



  املال رأس زيادة أسهم في.م.ك.ع( ش) وربة بنك مساهمي اكتتاب نشرة 42من  15الصفحة 

 

 الطرح أسهم تحويل قابلية

 .املالية األوراق من آخر  نوع إلى الطرح أسهم تحويل يجوز  ال 

 الطرح أسهم تداول 

 إدراجها ليتم أسهم رصيد إيصال إصدار  سيتم الالزمة، التنظيمية اإلجراءات كافة واستكمال الطرح ألسهم النهائي والتخصيص االكتتاب فترة انتهاء بعد

صدرة األسهم غرار  على قيد أي دون  لألوراق املالية الكويت بورصة في وتداولها
ُ
 .امل

 املتوقع الزمني الجدول 

 التاريخ الحدث

 2018 نوفمبر  25 من خالل ممارسة حق األولوية االكتتاب فترة بداية تاريخ

 2018ديسمبر  9 من خالل ممارسة حق األولوية االكتتاب فترةنهاية  تاريخ

العام في فائض األسهم املتبقية من  االكتتاب فترة بداية تاريخ

 فترة ممارسة حق االولوية

 2018ديسمبر  16

 2018 ديسمبر  27 االكتتاب فترة نهاية تاريخ

 االكتتابأيام عمل من تاريخ نهاية )خمسة(  5 خالل الطرح أسهم تخصيص

 التخصيص نتائج إعالن تاريخ من عمل أيام( خمسة) 5 خالل املكتتبين إلى االكتتاب مبالغ رد

 الالزمة التنظيمية جراءاتاإل  كافة استكمال بعد الكويت بورصة في إدراجها سيتم الكويت بورصة في الطرح أسهم تداول 
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 اإلصدار وعالوة السهم سعر  احتساب أسس

 املال رأس زيادة لغرض وذلك وربة لبنك امللكية حقوق  لصافي العادلة القيمة لتقييمالبنك بتعيين مقوم أصول مستقل معتمد من هيئة أسواق املال  قام

 .املال أسواق لهيئة مستقل تقرير  تقديم ولغرض

تقييم التدفقات النقدية املخصومة، وأسعار املقارنة السوقية، وخصم األرباح املوزعة وذلك باالعتماد على البيانات  طرق بإستخدامعدة  إستخدامتم  وقد

ة من قبل إدارة بنك ورب املهيئة املستبقليةإلى جانب املعلومات املالية  2017 إلى 2014املالية املدققة للبنك واملعلومات اإلدارية التاريخية للسنوات السابقة 

 ومعلومات متاحة للعموم من مصادر أطراف ثالثة موثقة. 2023إلى  2018للسنوات 

 :التالي في الطرق  تلك وتتلخص

 Discounted Cash Flow Model (DCF)     املخصومة النقدية التدفقات .1

 Price / Book Value Multiple (P/B) مضاعف: السعر / القيمة الدفترية للسهم -املقارنة السوقية  أسعار  .2

 Price / Earnings Multiple (P/E)   مضاعف: السعر / ربحية السهم -املقارنة السوقية  أسعار  .3

 Dividends Discount Model (DDM)      املوزعة األرباح خصم .4

 

 عوائد الطرح استخدام

 ستتم االستفادة/استخدام متحصالت زيادة رأس املال في الجوانب التالية: 

 استراتيجية طويلة األجل. الدخول في استثمارات -

جديدة  اتالتمويلية الحالية، والحصول على فئ املحفظةحجم  لزيادة، والذي سيوفر املزيد من الفرص الواحد العميل التزام ملقدار تعزيز الحد األقص ى  -

 من العمالء مما يزيد من حجم األعمال وفرص البيع املتبادل. 

  وذلك االستثمارات، محفظة حجم سيعزز  مما به، املسموح االستثمار  حد زيادة -
ً
 االستثمار، ملبالغ أدنى حد تتطلب االستثمار  فئات بعض ألن نظرا

 .املحفظة حجم بإجمالي االستثمار  وكذلك الفردي االستثمار  قيمة مستوى  على واملالي املباشر  االستثمار  مجاالت من كل ذلك ويشمل

 لدعم وتعزيز نمو البنك. االستثمار في النفقات الرأسمالية طويلة األجل -
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 الجهة املصدرةعن  معلومات

 

 عامة نظرة .1

 بنك وربة ش.م.ك.ع املصدراسم 

 شركة مساهمة كويتية عامة الشكل القانوني للجهة املصدرة:

 مدينة الكويت  28،27،26الدور  –برج سنابل  –شرق  عنوان مقر املركز الرئيس ي للبنك

 ، الكويت13013، الصفاة 1220ص.ب  العنوان البريدي للبنك

 ، الكويت 2010فبراير  17 تاريخ ومحل التأسيس:

 دينار كويتي)مائة مليون(  100,000,000 رأس املال املصدر واملدفوع

التشريع الذي تأسس بناء عليه 

 البنك

 
ً
بنص املادة أسس البنك الهيئة العامة لالستثمار بصفتها الجهة الحكومية املكلفة بتأسيس الشركة عمال

املصرفية وفق أحكام  ةفي شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول املهن 2008لسنة  1األولى / أ من القانون رقم 

 باجتماعه رقم  716الشريعة اإلسالمية وقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
املنعقد بتاريخ  2/2008-34/ أوال

 289صدر املرسوم األميري رقم  15/9/2009وبصفتها نائبه عن حكومة دولة الكويت ، وفي تاريخ  7/7/2008

  بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم 2009لسنة 
ً
بنك وربة هي شركة مساهمة كويتية طبقا

لسنه  1والذي تم إلغاؤه وإصدار القانون رقم  2012لسنة  25ألحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 

في شأن النقد وبنك الكويت املركزي  1968لسنه  32وتعديالته والئحته التنفيذية وللقانون رقم  2016

بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية  2003لسنه  30ته والقانون رقم وتنظيم املهنة املصرفية، وتعديال

في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة  1968لسنه  32إلى الباب الثالث من القانون رقم 

  .2010أبريل  7املصرفية وتعديالته. وتم تسجيله في سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك الكويت املركزي في 

 ألحكام قانون الشركات رقم  التشريع الذي يعمل بموجبه البنك
ً
 وفقا

ً
وتعديالته والئحته التنفيذية، والقانون  2016لسنه  1يعمل البنك حاليا

في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانين املعدلة له  1968لسنه  32رقم 

 32قسم خاص بالبنوك اإلسالمية إلى الباب الثالث من القانون رقم  بإضافة 2003لسنه  30والقانون رقم 

( لسنة 7في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته. والقانون رقم ) 1968لسنه 

 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما. 2010

 

 وأي عوامل استثنائية أخرى لها تأثير جوهري على هذه األنشطة صف تفصيلي لألنشطة الرئيسية للمصدر و  .2

 (RBG) املجموعة املصرفية لألفراد

. 2017تمكنت مجموعة الخدمات املصرفية لألفراد خالل عام 
ً
 كبيرا

ً
  من تحقيق نموا

ً
 باإلضافة إلى نمو امليزانية العمومية، قدمت املجموعة عددا

ً
كبيرا

أدى هذا النمو، على فقد  وعليه ،السوق  من الخدمات الجديدة إلى القنوات املصرفية عبر اإلنترنت واألجهزة املحمولة التي حظيت باستقبال طيب في

 كافة األصعدة، إلى حدوث نمو كبير في إيرادات املجموعة. 

 مع خطة لزيادة  12حالًيا، وصلت شبكة التوزيع بالبنك إلى 
ً
وقد شهد العام تطبيق مبدأ الترشيد وخفض التكاليف  التوسع في العام املقبل.فرعا

فقط في كل منطقة سكنية،  ومع رفع بلدية الكويت للقيود املفروضة بتواجد ثالثة بنوك وقمنا بنقل فرع واحد، وهو فرع حولي، إلى موقع أكثر حيوية.

 عن ذلك، فإن تقديم حل التي نمض ي فيها. وع إلى حد ما مما يسهل عملية التوسعالتحديات بشأن التوسع في شبكة الفر  تقلفإننا نأمل أن 
ً
نا ولفضال
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. 24الكثير من املعامالت التقليدية للفروع متاحة أمام عمالئنا على مدار جعل تسوف  املبتكرة املصرفية
ً
هذا الحل يمثل مزيج من الخدمة  ساعة يوميا

 حيث يتم مساعدة املصحوبة بمساعدة الكترونية مثل فتح الحسابات، وإصدار البطاقات، وطلبات التمويل الخ.الذاتية للودائع والسحوبات واملعامالت 

 . 24/7العميل من خالل وصلة فيديو تصل العميل بمركز االتصال يتواجد به موظفينا ملساعدة العمالء على مدار الساعة 

 
ً
التركيز على املواقع  وفي مواقع خارجية. توسعت شبكة أجهزة الصراف اآللي الخارجية مع جهاز صراف آلي متوفرة ضمن الفروع 35لدى البنك حاليا

وهذه الشبكة، بالرغم من تدني الرسوم الخاصة بالصراف اآللي في دولة الكويت، تدر عائدات إيجابية  التي تشهد كثافة كبيرة من الجمهور واملتعاملين.

وقد  ديبولد نيكسدورف بعقد إيجار ملدة خمس سنوات. ستبدلنا أجهزة الصراف اآللي بأحدث أجهزة من، ا2017ومع اقتراب نهاية عام  للمجموعة.

 توفير أجهزة صراف آلية آمنة مزودة بأحدث التكنولوجيا. 
ً
 أدى إلى تخفيض التكاليف، وأيضا

إال أنها تعوض ذلك  روع بالرغم من صغر حجمها،إن شبكة الف حيث حققت جميع القنوات نتائج باهرة. 2017نمت أصول املجموعة بقوة خالل عام 

وقد نما فريق املبيعات املباشرة خالل العام ويحقق إنتاجية من املبيعات ضمن أعلى  من خالل برامج االتصال املكثفة التي تستهدف املجتمع املحلي.

وكيل من وكالء السيارات وقد  18باإلضافة إلى ذلك، فإن أسلوبنا املبتكر في تمويل السيارات يدعم تواجدنا الفعلي لدى  املعدالت السائدة في السوق.

 مكننا ذلك من تحقيق مكانة رائدة في سوق تمويل السيارات. 

. تمثل عملية جمع الودائع مجاال آخر من املجاالت التي حظيت بتركيز املجموعة املصرفية لألفراد حيث
ً
نمت قاعدة الودائع  حققنا في ذلك تقدما كبيرا

 وتمثل ودائع العمالء األفراد حصة كبيرة من هذا النمو. باملائة (وخمسون )مائه ٪ 150بأكثر من 
ً
وواصل حساب التوفير "السنبلة" الذي تم  سنويا

في سبتمبر  نتج جديد للودائع الثابتة وهو "وديعة السنبلة"تم إطالق م وللبناء على هذا النجاح، االزدهار وجذب عمالء جدد. 2016إطالقه في عام 

 بصورة طيبة في السوق وساهم في جذب أموال جديدة إلى البنك. 2017
ً
 . قوبل هذا املنتج أيضا

ذوي املالءة  واصلت أعمال البطاقات النمو حيث قدمنا خالل العام بطاقات ائتمان من فيزا سيجنتشير وماستركارد وورلد للقطاعات والعمالء من

 عن ذلك قمنا بتعزيز اإلجراءات لتأمين عمالئنا عند التسوق  .املزاياحيث يحصلون من خالل هذه البطاقات على مجموعة واسعة من  املالية.
ً
فضال

 اإليداع النقدي للعمالء من غير األفراد.  . كما أطلقنا بنجاح بطاقة السحب اآللي الجديدة وبطاقة(3D secure)عبر اإلنترنت من خالل إدخال برنامج 

 
ً
املصرفية عبر اإلنترنت  الستراتيجيتنا في تقديم الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، قمنا بتحديث املهام والعمليات التي تتم على تطبيقاتنا استمرارا

وهذا التوجه عزز من مستويات الخدمة وخفض  يارة الفروع.واألجهزة املحمولة. حيث يمكن للعمالء اآلن تنفيذ مجموعة واسعة من املعامالت دون ز 

املجموعة وسائل التواصل االجتماعي بصورة مكثفة وفعالة  تستخدم التكاليف وسمح لشبكة الفروع من التركيز على املبيعات والخدمة بشكل متزايد.

 ليس فقط لإلعالن عن املنتجات والخدمات ولكن أيًضا لتلقي مالحظات العمالء. 

اختبارات املعرفة  إن إدخال قوم أطراف أخرى مستقلة باستمرار بمراقبة مستويات جودة الخدمة وواصلنا تقديم أعلى مستويات الخدمة في السوق.ت

عبر كافة القنوات وكذلك مكننا من تحديد  وسلسة،موحدة  رائدة،باملنتجات بصورة منتظمة ملوظفي املجموعة قد ساعدنا على تقديم خدمة 

 ياجات التدريبية. االحت

 (CBG) للشركات املصرفية املجموعة

 مــن الشــركات واملؤسســات التجاريــة واألفــراد ذوي املــالءة املاليــة املناســبة. لعمالئهاائتمانيــة متنوعــة و  تمويليةتقــدم مجموعــة تمويــل الشــركات خدمــات 

 مــن أجــل بنــاء وتعزيــز عالقاتنا مــع عمالئنــا الحالييــن، وكذلــك جــذب عالقاتولقــد تــم رســم اســتراتيجية الخمــس 
ً
 ائتمانية ســنوات املطبقــة حاليــا

 جديــدة مجزيــة. 

 فــي محفظتهــا التمويليــة مــن خــالل اســتهداف قطاعــات 2017خالل عام 
ً
 ملحوظــا

ً
حيويــة متنوعــة ، نجحــت مجموعــة تمويــل الشــركات فــي تحقيــق نمــوا

ــة علــى مســتويات منخفضة مــن املخاطــر. وقــد كان فــي الســوق املحلــي وتحقيق التوازن املستهدف بين التســهيالت النقديــة وغيــر النقديــة مــع املحافظ

 علــى النتائــج الســنوية للبنــك. 
ً
 كبيــرا

ً
 إيجابيــا

ً
 لذلــك تأثيــرا

البنوك األخرى  أن تحصل على مكانة متميزة في السوق بين البنك تأسيساســتطاعت مجموعــة تمويــل الشــركات فــي بنــك وربــة خــالل فتــرة قصيــرة منذ 

 وأن تدخــل "كمنافــس قــوي" واملشــاركة فــي عــدد مــن الصفقــات املتميــزة مــع بنــوك محليــة رائــدة. 
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واالداء املتميز  بالخبرةالكوادر الوطنية يتمتع  منواصلــت املجموعــة تقديــم منتجــات وخدمــات تمويليــة متطــورة لعمالئهــا مــن خــالل فريــق متخصــص 

و أيهـدف هــذا الفريــق إلــى خدمــة العمــالء علــى أســاس متكامل  .تلبيــة كافــة متطلبــات واحتياجــات العمــالء مــن الخدمــات واملنتجــات املاليــة ويعمل على

ونقدم له مجموعــة شــاملة مــن منتجــات جميع الجوانب املصرفية  منمــام والرعايــة درجــة بمعنــى أننــا نضــع العميــل فــي بــؤرة االهت 360مــا يطلــق عليــه 

، باإلضافة إلــى تطبيــق منهــج التســويق الشــامل واملتكامــل بعــرض املنتجــات والخدمــات االســتثمارية الخاصة بالشركات التمويلية واملصرفية البنك

 ـراد. والخدمــات املصرفيــة لألفـ

تمتد من كونها مجــرد إقامــة عالقة عمــل  تهــدف مجموعــة تمويــل الشــركات إلــى تمكيــن عمالئنا مــن النمــو وتوســيع نطــاق أعمالهــم، حيــث إن مسؤوليتنا

األفــكار واألدوات التــي تســاعدهم علــى أن يصبحوا أقوى اليوم وفي معهــم إلى أنها تلتــزم باملحافظــة علــى وعودهــا بدعــم هذا الطموح بالنمو وتقديــم 

  نتيجــة لذلــك، تتعمــق العالقــة مــع العمالء وتتــم املحافظــة علــى النمــو املســتدام ملحفظــة التمويــل الخاصة بنا. املستقبل.

قامــت املجموعــة، بتقديــم عــدد مــن الخدمــات واملنتجــات الجديــدة لتوسيع مزيج املنتجات  ، فقــد2017أمــا علــى صعيــد تطويــر الخدمــات خالل عام 

ت كمــا قامــ مويليــة ملنافــذ البيــع.التي تقدمها ومــن ذلــك تمويــل رأس املــال العامــل لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة قصيــرة األجــل، وتطويــر الحلــول الت

هــد فــي معالجــة طلبــات العمــالء. املجموعــة بتطويــر وتحسين عمليــات التمويــل التجــاري عبــر اإلنترنت إلضفــاء مزيــًدا مــن الســهولة وتوفيــر الوقــت والج

 لتعزيز وتسهيل إدارة سير العمل.  360أيًضا كتطوير للخدمات الداخلية، تم تنفيذ نموذج 

  (IBGاملصرفية لالستثمار )املجموعة 

تــم توجيــه األنشــطة االســتثمارية للبنــك  تســتثمر املجموعــة علــى الصعيــد العاملــي فــي فئــات متعــددة مــن األصــول ومجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات.

ومــن خالل الخدمــات املقدمــة لزيــادة األربــاح والرســوم  االستثماريةباملخاطــر مــن محفظتــه لتعزيــز جــودة األصــول مــع الحفــاظ علــى عوائــد مجزيــة معدلــة 

 وإنجازات هامة في كافة أنشـطتها في التمويل املهيكل، والتمويــل 2017شــهدت املجموعــة املصرفيــة لالســتثمار فــي عــام  والعمــوالت.
ً
 جوهريــا

ً
، نمــوا

االقتصادية السائدة في  ك، واألوراق املاليــة ذات الدخــل الثابــت، والعقــارات الدوليــة بالرغــم مــن ظــروف الســوق شــديدة الصعوبــة والتقلبــاتاملشــتر 

 حتــى فــي ظــل الظــروف املتغيــرة. املنطقة. وهــذا يســلط الضــوء علــى تنــوع أعمــال املجموعــة ويــدل علــى قدرتهــا علــى التكيــف والنمــو 

أســمالي مــن خالل إصــدار الصكــوك إن أنشــطة املجموعــة الخاصــة بأســواق الديــن قــد ركــزت علــى احتياجــات العمــالء مــن املؤسســات لتوفيــر التمويــل الر 

دم املجموعــة، فــي إطــار مســاعيها لتحقيــق طموحاتهــا، حلــول ماليــة مبتكــرة، وتســعى إلــى أن يصبــح تقــ والدخــول فــي معامــالت دوليــة وهيكليــة متميــزة.

بــرة العامليــن بهــا إن هيــكل املجموعــة وخ بنــك وربــة هــو البنــك املفضــل لجهــات اإلصــدار املحليــة واإلقليميــة ولتلبيــة احتياجــات العمــالء مــن االكتتابــات.

ب فــي الديــون املتوافقــة مــع رســخت مكانــة بنــك وربــة كالعب رئيســي فــي أســواق الديــن الرأسمالية وجعلــت البنــك الخيــار املفضــل واألمثل لالكتتــا

  تنفيــذ صفقــات بعمـالت مختلفــة.الشــريعة اإلسالمية، مــع التميــز فــي العديــد مــن األسواق الجغرافيــة و 

 لترتيــب إصــدار أول صكــوك لبنــك وربــة ضمن الشريحة األولى )2017فــي عــام 
ً
 جوهريــا

ً
(، وتتوافق مع متطلبات بازل Tier1، لعب فريق املجموعــة دورا

 لتعليمــات بنــك الكويــت  250وأحكام الشريعة اإلسالمية بمبلغ  3
ً
مليون دوالر أميركي. وقــد عــززت هــذه الصكــوك القاعــدة الرأســمالية للبنــك وفقــا

مليــار دوالر  1.3تمــام واســع مــن املســتثمرين حيــث تــم تغطيــة االكتتاب بقيمــة . حــازت الصكــوك علــى اه3املركــزي بشــأن معيــار كفايــة رأس املــال بــازل 

 كبيــرا ومنقطــع النظيــر  بــا.و أمريكــي مــن مســتثمرين محلييــن ودولييــن مــن منطقــة الشــرق األوســط وأســيا وأور 
ً
نجحــت عمليــة إصــدار الصكــوك نجاحــا

  مــرة أكثــر مــن املبلــغ املطلــوب. 5.3ـت تغطيــة االكتاب حيــث بلغـ

، بذلــت املجموعــة فــي عــام 
ً
 متضافــرة لترتيــب صفقــات متميــزة علــى املســتويين اإلقليمــي والعاملــي، ونجحــت فــي تأميــن عــدة أدوار 2017أيضــا

ً
، جهــودا

 ومفــوض مــن أبرزهــا مــا يلــي:  كمديــر ووكيــل إصــدار رئيســي

مليون دوالر أمريكي حيث قام البنك بدور مدير ووكيل اإلصدار  236املشاركة في تمويل مشترك لصالح بنك زراعات االشتراكي التركي بقيمة  ▪

 الرئيس ي. 

تيكاريت، تركيا.  ئتمان لشركة ديفاكتو بيراكندمليون دوالر أمريكي مضمونة باألرصدة املدينة لبطاقات اال  65تسهيالت مشتركة ومهيكلة بقيمة  ▪

من خالل مجموعة من البنوك  مرة 1.5حيث قام بنك وربة بدور وكيل االستثمار في هذه الصفقة مزدوجة العمالت وقد تم تغطية االكتتاب فيها 

 واملؤسسات املالية في الشرق األوسط وتركيا. 
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مليون دوالر أمريكي  329.5كة إن إم س ي هيلث كير ليمتد وقد بلغ إجمالي حجم الصفقة شارك بنك وربة في صفقة تمويل مشترك لصالح شر  ▪

 مؤسسة تمويل دولية.  19مصارف إقليمية و 3مرة بمشاركة  1.65بعد أن تم تغطية االكتتاب بمقدار 

وتأجير الطائرات، وقد قام بنك وربة في هذه مليون دوالر أمريكي لصالح شركة آالفكو لتمويل شراء  300املشاركة في صفقة تمويل مرابحة بقيمة  ▪

 آالفكو هي شركة كويتية رائدة ومتخصصة في تأجير الطائرات ومدرجة في بورصة الكويت.  ووكيل إصدار رئيس ي مفوض. الصفقة بدور مدير 

بضة حيث قام البنك بدور مدير مليون دوالر أمريكي لشركة التطوير العقاري مراس القا 400املشاركة في تنسيق إصدار صكوك بلغت قيمتها  ▪

 ووكيل إصدار رئيس ي مشارك. 

عمل بنك  مليار دوالر أمريكي في بورصة لندن وناسداك دبي وبورصة ماليزيا، حيث 1.25تم إدراج اإلصدار الخاص ببنك التنمية اإلسالمي بقيمة  ▪

 وربة كمدير ووكيل اكتتاب مشترك في هذا اإلصدار. 

  مليون  500إصدار صكوك بقيمة  ▪
ً
دوالر أمريكي لصالح شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م سلطنة عمان، حيث كان الطلب عليها من املستثمرين كبيرا

أضعاف مبلغ االكتتاب.  10أكثر من  طلب، وهو ما يمثل 300مليار دوالر أمريكي من  5للغاية، وقد بلغت الطلبات النهائية املسجلة على االكتتاب 

درجت هذه الصكوك في بورصة
ُ
 قام بنك وربة في هذا اإلصدار بدور مدير إصدار مشارك.  إيرلندا. أ

 مليون دوالر أمريكي كمدير ووكيل اكتتاب مشترك في هذا اإلصدار. 400املشاركة في ترتيب إصدار صكوك لصالح شركة االمارات ريت، بقيمة  ▪

مليار دوالر أمريكي يمثل هذا اإلصدار  1.1رة ووصل سجل الطلبات م 2.5 أمريكي بزيادةدوالر مليون  400وقد تم تغطية االكتتاب البالغ قيمته 

املتمّيز دخول أول صندوق ائتمان لالستثمار العقاري من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إلى سوق الصكوك العاملي والحصول على 

  دبي والتي تحمل تصنيف مماثل.  العقارية في تآاملنشتمثل هذه الصكوك أقل هامش ائتماني صادر عن  تصنيف ائتماني.

مــع عــدة بنــوك  2017لتطويــر القطــاع الخــاص فــي نوفمبــر  تعييــن بنــك وربــة كمتــداول علــى برنامــج إصــدار شــهادات صكــوك املؤسســة اإلسالمية ▪

  إقليميــة ودوليــة أخــرى.

  :بعض الصفقات البارزة األخرى 

مليون دوالر أمريكي لشركة االتحاد للطيران تتألف من شريحة  145بالتعاون مع بنك بوبيان بترتيب تسهيالت مشتركة بقيمة قام بنك وربة  -

تعد شركة االتحاد للطيران، الناقل الرسمي إلمارة أبو ظبي، وثاني أكبر شركات الطيران في  سنوات. 5أولى مرابحة سلع إسالمية على فترة 

  ية املتحدة.دولة اإلمارات العرب

الوطني وبانكا أي. إم. أي. بترتيب تسهيالت شريحة ثنائية بمبلغ  ظبي أبو قام بنك وربة باالشتراك مع بيت التمويل الكويتي وسيتي بنك وبنك  -

ة خمس مشترك ومضمون ملد مليون دوالر أمريكي لصالح شركة االتصاالت املتحدة املحدودة وتتكون هذه التسهيالت من تمويل مرابحة 600

  سنوات.

بانكس  شارك بنك وربة في تسهيالت مشتركة لفترة سبع سنوات مع نورديوتش الندسبنك وكريديت أجريكول وكوربورات أند بانفستمنت -

ة أول تمويل إسالمي تقوم قتشكل هذه الصف وبي إن بي باريبا إلعادة تمويل املطلوبات املستحقة على كارغولوكس الخاصة بطائرتي شحن.

إن  اإلسالمي في لوكسمبورغ. مة لكسمبرغ أو أي من مؤسساتها الحكومية، ومن املتوقع أن تمهد الطريق لنمو محتمل للتمويلبه حكو 

أنواع البضائع، ولديها أسطول كبير من  ، هي شركة طيران عاملية رائدة متخصصة في نقل جميع1970كارغولوكس التي أنشئت في عام 

 وجهة حول العالم.  90 وتغطي شبكتها أكثر من 400 - 747و 8 - 747طائرة بوينغ  26طائرات الشحن الحديثة يبلغ 

للحصول على  بتكليف من شركة دبي لصناعات الطيران الميقام بنك وربة بدور مدير إصدار مفوض في تمويل مشترك لبنك أبو ظبي اإلس -

مليون دوالر  75.6 وبلغت قيمة الصفقة االجمالي عاما. 12 يتم تأجيرهما لشركة مصر للطيران ملدة 800 - 737طائرتين جديدتين طراز 

العالم ولديها أسطول كبير يبلغ  وهي إحدى أكبر الشركات املؤجرة للطائرات في 2006تأسست شركة دبي لصناعات الطيران في عام  أمريكي.

 مليار دوالر أمريكي.  5طائرة بقيمة تتجاوز  392

مليون دينار كويتي من )شركة املال العاملية للتمويل( ضمن الجولة األخيرة من  31ستهالكي بقيمة استحوذ بنك وربة على محفظة تمويل ا -

 ألحكام الشريعة اإلسالمية في  معامالت التوريق. شركة املال العاملية للتمويل هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل
ً
االستهالكي وفقا

 الكويت. 
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 االستثمارات العقارية 

  15ومؤجر إلى آرو لإللكترونيات بموجب عقد تأجير ملدة  (أ)حوذ بنك وربة على مبنى سكني وإداري مصنف ضمن الفئة است
ً
يقع املبنى في  .عاما

من وكالة  (-BBB)مدينة دنفر، بوالية كولورادو، وهذه املنشأة تواجه املقر العاملي لشركة آرو لإللكترونيات وحصل هذا االستثمار على تصنيف 

 استاندر آند بورز. 

 ايكر  86.68سيارة وبمساحة  15,550على منشأة حديثة مخصصة لتوريد وتصدير السيارات بسعة تزيد عن  2017استحوذ البنك في عام 

نة بناء على س 20 املتحدة ملدة اململكة-متر مربع( مؤجر لشركة كيا موتورز  5,901قدم مربع ) 63,515هكتار( تشمل مخزن بمساحة  35.08)

من الجدير بالذكر أن شركة كيا موتورز باململكة املتحدة حاصلة على  شروط عقد اإلجارة دون اقتطاع أي مصاريف أو ضرائب أو تأمين الخ.

 ( وبهذا فإن مخاطر تعثر األعمال منخفضة للغاية. Dun and Bradstreetآند برادستريت ) من وكالة دن 5A1تصنيف 

 -في مقاطعة ميلواكي (أ)وهو عبارة عن مبنى إداري، من الفئة  ManpowerGroupنجاح على املقر الرئيس ي ملانبور جروب استحواذ بنك وربة ب

 لشركة مانبور جروب.  2031ويسكنسون بالواليات املتحدة األمريكية. وهذا املبنى مؤجر حتى أغسطس 

األمريكية. تم  في منطقة بنيان غروف بموقع متميز في والية فيرجينيا (أ)وهي منشأة عائلية من الفئة « اولتيريس»استحوذ البنك على منشأة 

، وهي شركة تطوير وتشغيل ”(Croatan)“من خالل ترتيب مشروع مشترك مع كرواتن انفستمنت  2017أغسطس  1املنشأة في  علىاالستحواذ 

 خبرة كبيرة في اإلدارة املحلية. وهي شركة ذات”( TFJG)“مع فرانكلين جونسون جروب  استراتيجيةة تتمتع بعالقة عقاري محلي

( Euless( وتقع في موقع متميز في ايلس )Suite 2801) -سويت 2801مخصصة للعائالت تسمى  -أ-استحوذ البنك على منشأة سكنية فاخرة فئة 

 باالشتراك مع كورتالند بارتنرز.  2017يوليو  31وقد تمت حيازة العقار في  دينة داالس.دقيقة بالسيارة من م 25على بعد 

 الخزينةمجموعة 

 بالنسبة ملجموعة الخزينة بالبنك بالرغم من الظروف الخارجية الصعبة الناجمة عن تغير السياسة النقدية للبنوك املركزية  2017لقد كان عام 
ً
مثمرا

الكبرى، وارتفاع سعر الخصم املعلن من بنك الكويت املركزي ومعدل الفائدة الفيدرالي بالواليات املتحدة، واملفاوضات ملجموعة العشر الصناعية 

 في نجاح البنك في سوق  املتقلبة بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وكذا التطورات الجيوسياسية العاملية.
ً
لعبت مجموعة الخزينة دورا بارزا

وقد سجلت معامالت  .2017مارس من عام 14مليون دوالر أمريكي في 250صدار صكوك دائمة ضمن الشريحة األولى لرأس املال بمبلغ الصكوك بإ

 ٪.40ر من الصرف األجنبي رقًما قياسًيا مما سمح للبنك بتسجيل أعلى أرباح يحققها على اإلطالق من العمالت األجنبية في حين ارتفعت الودائع بأكث

ارتفع إجمالي واردة في امليزانية التقديرية، و في أن تظل تكلفة التمويل بالبنك أقل بكثير من املستويات ال مت اإلدارة النشطة ملحفظة التمويلوقد ساه

 . 2016مجموعة الخزينة بمقدار ثالثة أضعاف ما كان عليه في عام  الصفقات التي قامت بها

شهد  بالبنك ومخاطر السوق لضمان مزاولة البنك لألعمال على النحو األمثل وضمن الحدود الرقابية. يتمثل جوهر أنشطة الخزينة في إدارة السيولة

اضطالع املجموعة بمهمة ضمان التزام البنك بتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن معيار صافي التمويل املستقر والتي  2017النصف األخير من عام 

 . 2018يناير  1حيز التنفيذ في  دخلت

أنها قد  قامت مجموعة الخزينة، تماشًيا مع استراتيجية البنك، بعملية موسعة لرفع قدراتها من خالل إدخال منتجات جديدة وهذه املنتجات إما

ء شملت هذه املنتجات منتج "عقود العمالت األجنبية اآلجلة بموجب الوعد" لتمكين عمال بدأت بالفعل أو في مرحلة متقدمة وعلى وشك التشغيل.

ايضات معدالت البنك من تغطية التزاماتهم املستقبلية املتعلقة بالعمالت األجنبية، وتجنب آثار تقلب األسواق على تدفقاتهم النقدية واإليرادات، ومق

ه على تقديم يهدف البنك من خالل هذه املنتجات الجديدة إلى دعم قدرت الربح للتحوط من مخاطر السوق واملرابحات املضمونة لتعزيز السيولة.

 الحتياجات أعمالهم.
ً
 حلول متميزة لعمالئه دعما

ا بزمالئنا في قامت مجموعة الخزينة أيًضا خالل العام بزيارات ناجحة إلى أطراف مقابلة عدة في البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة. حيث التقين

الحفاظ على أعلى مستوى  تسعى مجموعة الخزينة في بنك وربة نحو  األعمال. إدارات الخزينة، وعززنا العالقات معهم واستكشفنا املزيد من فرص

إن مجموعة الخزينة في وضع مميز  العاملي. من الكفاءة املهنية والخدمة، ويعمل بها فريق محترف من املتداولين الذين يشاركون باستمرار في السوق 

 تتطلع إلى عام جديد لتحقيق املزيد من النجاح. ونحن  2018يمكنها من االستفادة املثلى من جميع الفرص في 



  املال رأس زيادة أسهم في.م.ك.ع( ش) وربة بنك مساهمي اكتتاب نشرة 42من  22الصفحة 

 

 :للعوامل التالية تأثير جوهري على األنشطة املبينة أعاله

( إلى تدهور حجم االئتمان ككل والتأثير NPAوقد تؤدي زيادة األصول املتعثرة ) يتمثل النشاط الرئيس ي للبنوك في تمويل العمالء األفراد والشركات. ▪

 زيًدا من التمويل للعمالء الحاليين والجدد.على القدرة على منح م

أو هبوط في  سلبيهيتركز انكشاف البنك ملخاطر االئتمان ذات الصلة بالذمم املدينة التمويلية في قطاع التشييد والعقارات، حيث إن أية أخبار  ▪

 هذا القطاع قد يؤثر بشكل جوهري على حجم األعمال واالئتمان. 

قد يؤدي أي انخفاض في قيمة الضمان إلى انخفاض تغطية الضمانات وزيادة في األصول  قبل منح التمويل ألي عميل.إصرار البنك على الضمان  ▪

 املتعثرة. 

تنطوي مخاطر السيولة  .أعماله على سلبا تؤثر  قدبتكاليف  إال تكون متاحة  الالسيولة بشكل دائم أو أنها قد  توافر  عدمالبنك ُمعرض ملخاطر  ▪

ستكون و  ،بنك على تمويل الزيادة في األصول وإدارة التغييرات غير املخطط لها في مصادر التمويل والوفاء بالتزاماته عند اللزومعلى عدم قدرة ال

 تكلفة مخاطر السيولة إما من حيث زيادة املطلوبات الجديدة بتكلفة أعلى، أو تصفية أصوله بنسبة خصم أعلى.

العمالت األجنبية، حيث إن أي حركة عكسية في الفوركس )تداول  إنكشافاتالبنك ُمعرض ملخاطر السوق، والتي تكون في املقام األول بسبب  ▪

 العمالت األجنبية( أو االنفتاح الزائد قد يؤثر سلًبا على األعمال والربحية.

الثابت واستثمارات البنك بشكل عكس ي باملعدالت املرتفعة. يتم تمويل البنك ُمعرض ملخاطر معدل األرباح حيث ترتبط قيمة تمويل الدخل  ▪

عام. ونتيجة لذلك، فإن البنك ُمعرض ملخاطر  15ثابت ويمكن أن تمتد فترة السداد لـ  ربحالبنك لعمالء التجزئة على أساس التمويل بسعر 

 الحركة العكسية في معدالت األرباح مما يؤثر على ربحية البنك.

الرقابة الداخلية" واإلرشادات التوجيهية ذات الصلة بـ "املمارسات السليمة لإلدارة والرقابة  ألنظمةنك وفًقا لـ "املبادئ التوجيهية العامة يعمل الب ▪

 على املخاطر التشغيلية". قد يؤثر أي خرق للعمليات وكذلك املمارسات االحتيالية الداخلية والخارجية سلًبا على أداء البنك وسمعته.

عمالء ممن قد يتأثر نشاط البنك باملخاطر القانونية والتي تنشأ نتيجة لعدم توافر املستندات أو اإلخفاق في الحصول على املوافقات الالزمة من ال ▪

 .للقانون يشتركون في أنشطة التداول لدى البنك، أو االخفاق في التوقيع على العقود أو مخالفة البنك 

ن املنافسة لجميع منتجاته وخدماته في الكويت. على وجه الخصوص، ينافس البنك مع بنوك إسالمية محلية يواجه البنك مستويات عالية م ▪

 أخرى وقد تزداد هذه املنافسة.

 يعتمد التصنيف االئتماني للبنك على تصنيف دولة الكويت. قد يؤدي استمرار االنخفاض في أسعار النفط إلى خفض التصنيف االئتماني للبالد ▪

 قد يؤدي انخفاض التصنيف االئتماني إلى ارتفاع تكلفة التمويل للبنك ي يؤثر على تصنيف البنك.وبالتال

واململكة املتحدة وغيرهم من بلدان مجلس التعاون الخليجي. قد تؤثر أي حركة االمريكية استحوذ البنك على منشآت عقارية في الواليات املتحدة  ▪

 سلًبا على األعمال والربحية.  العوائد اإليجاريةعكسية في أسعار العقارات أو انخفاض في 

 

بيان حول اعتماد الجهة املصدرة على أي عمالء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية  .3

 أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة، تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط الجهة املصدرة. 

 ال يوجد

 االستثمارات الحالية للمصدر، إن وجدت، واملخاطر ذات الصلة بها.معلومات عن  .4

 اململوكة بالكامل للمجموعة –التشغيلية الرئيسية ذات األغراض الخاصة الشركات  ▪

 بلد التأسيس األنشطة الرئيسية اسم الشركة
 31 كما في حصة امللكية الفعلية

 2017ديسمبر 

 %100 سلطنة عمان عقاري استثمار  شركة ابيات العقارية ذ.م.م.

 %100 سلطنة عمان استثمار عقاري  شركة الثمار العمانية للتطوير

 %100 اململكة املتحدة استثمار عقاري  شركة الكوت القابضة

 1شركة صكوك وربة الشريحة 

 املحدودة
 %100 جزر الكايمان األوراق املالية
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 استثمارات أخرى  ▪

 الجغرافيةاملنطقة  القطاع نوع االستثمار

 الكويت، سلطنة عمان، اململكة املتحدة استثمار عقاري  االستثمارات العقارية

 الواليات املتحدة األمريكية استثمار عقاري  مشاريع مشتركة

 اإلمارات، الكويت استثمار عقاري، املؤسسات املالية أوراق مالية

 استثمار عقاري، تأجير طائرات،  صناديق ومحافظ

 تأجير معدات

 السعودية، الواليات املتحدة األمريكية، 

 جزر الكايمان

املالية، القطاع  البنوك، الطاقة، املؤسسات صكوك

الحكومي، العقارات، قطاع النفط، وخدمات 

 أخرى 

اإلمارات، البحرين، قطر، اململكة العربية 

السعودية، الكويت، تركيا، سلطنة عمان, 

 إندونيسيا, ماليزيا

 

  الصلةاملخاطر ذات 

يمكن أن يتأثر البنك سلًبا بمخاطر السوق الخارجة عن سيطرته، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، تقلب أسعار األوراق املالية  ▪

  وأسعار صرف العمالت ومعدالت الربح.

▪  
ً
 معيتعرض البنك ملخاطر معدالت الربح حيث إن قيمة استثمارات البنك ذات اإليرادات الثابتة و/أو العائد على التمويل تتناسب عكسيا

 عندما تكون مطلوبات البنك قصيرة األجل وتكون خاضعة لظروف سعر السوق.األرباح ارتفاع معدالت
ً
  ، خاصة

تنطوي مخاطر  .أعماله على سلبا تؤثر  قدبتكاليف  إال تكون متاحة  البشكل دائم أو أنها قد السيولة  توافر  عدمالبنك ُمعرض ملخاطر  ▪

د السيولة على عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة في األصول وإدارة التغييرات غير املخطط لها في مصادر التمويل والوفاء بالتزاماته عن

 زيادة املطلوبات الجديدة بتكلفة أعلى، أو تصفية أصوله بنسبة خصم أعلى.ستكون تكلفة مخاطر السيولة إما من حيث و  ،اللزوم

إن أي تغييرات في القيمة العادلة لهذه األوراق املالية، على سبيل املثال نتيجة لتغيير أسعار  املالية،يحتفظ البنك بمحفظة من األوراق  ▪

 البنك. وربحيةاألسهم لها تأثير على حقوق امللكية 

( سنوات املاضية، 7-5عقارات دورية بطبيعتها، إال أن أسعار العقارات العاملية لم تشهد أي تصحيح خالل الخمس إلى سبع )تعد أسعار ال ▪

ة ويبدو أنها مبالغ في قيمتها مبدئيا من خالل )أ( السيولة الناتجة عن السياسات النقدية السهلة التي يضعها املصرفيون بالبنوك املركزي

وقد أدت هذه العوامل إلى خلق فقاعات لم يسبق لها مثيل في جميع فئات أصول  ار الفائدة املكبوتة بشكل مصطنع.العاملية، و)ب( أسع

ومن املحتمل أن يؤدي االنعكاس الناتج عن عمليات تقييم األصول بمعدل طويل األجل إلى  وقد تنفجر هذه الفقاعات في النهاية. املضاربة.

 .درجة عالية من مخاطر السوق 

 

متخذة  بأنها االدعاءمعلومات املطالبات، واإلجراءات القضائية أو إجراءات التحكيم، سواء كانت هذه اإلجراءات معلقة أو تم  .5

  ضد املصدر أو أي من شركاته التابعة، مما قد يكون له تبعات على وضعه املالي.

 ال يوجد

 

الشركات التابعة له خالل السنتين السابقتين لتاريخ التقدم  املعلومات األساسية لجميع العقود الرئيسية الخاصة باملصدر أو  .6

للموافقة على نشرة االكتتاب وأطراف هذه العقود، شريطة أال تدخل ضمن العقود االعتيادية التي تم إبرامها خالل سير العمل 

  لدى املصدر.

 ال يوجد
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 عدد وتفاصيل أي أوراق مالية تم إصدارها في السابق من قبل املصدر .7

 صكوك بنك وربة ضمن الشريحة األولى لرأس املال 

 2021بنك وربة حتى  الستراتيجيةبناء قاعدة رأسمالية قوية يمثل الركيزة األساسية 
ً
 حاسما

ً
للبنك للحفاظ  ، حيث يعتبر تعزيز قاعدة رأس املال أمرا

ولهذه األسباب، قرر مجلس إدارة بنك وربة االستفادة من سوق الدين الدولي وإصدار أول صكوك  على مسار النمو واقتناص حصة سوقية مالئمة.

 للبنك ضمن الشريحة األولى من رأس املال. 

 لصيغة املضاربة وبما  250أول صكوك بقيمة  2017مارس  14أصدر بنك وربة في 
ً
مليون دوالر أمريكي لتعزيز الشريحة األولى من رأس املال، وفقا

 حيث بلغت قيمة سجل الطلبات 3توافق مع اتفاقية بازل ي
ً
 كبيرا

ً
 5.3مليار دوالر أمريكي، بما يمثل أكثر من  1.3. وقد حقق هذا اإلصدار نجاحا

نوعها في %. وتعتبر هذه الصكوك األولى من 26.31أضعاف املبلغ املستهدف لتغطية االكتتاب وأدى هذا االصدار إلى زيادة نسبة كفاية رأس املال إلى 

وتعبر هذه الصفقة عن ثقة املستثمرين في بنك وربة بصفة خاصة والقطاع املصرفي  حيث أنها الصكوك الوحيدة الصادرة عن بنك كويتي. 2017

 الكويتي بصفة عامة. 

  شركة وربة الشريحة األولى من رأس املال املحدودة )شركة معفاة( املصدر

 بنك وربة ش.م.ك.ع  املدين

 دوالر أمريكي/ معدل ثابت العملة/الشكل

 شهادات بنك وربة املضمونة ضمن الشريحة األولى لرأس املال الحالة

 +A/ فيتش  Baa2موديز  تصنيف املدين

 غير مصنف تصنيف اإلصدار

 مليون دوالر أمريكي  250 املبلغ

 2017مارس  7 تاريخ التسعير

 للشروط وفقا التاريخ لذلك الحق األرباح توزيعات لدفع تاريخ أي أو ( األول  االستدعاء)تاريخ  2022مارس  14 تاريخ استدعاء املصدر 

 للسداد املحددة

 السائد املعدل على بناء املتوقع الربح معدل تحديد يعاد ذلك وبعدحتى تاريخ االستدعاء األول  % سنويا6.500 معدل الربح

زائد هامش ربح مبدئي بنسبة  ”US Mid Swap Rate“ سنوات لخمس األمريكي املبادلة سعر  ملتوسط حينه في

  % سنويا4.374

 بورصة إيرلندا وناسداك دبي اإلدراج

 القانون اإلنجليزي  القانون املطبق

  وصف مختصر للمجموعة التي يكون املصدر عضو فيها، إن وجدت، وموقع املصدر منها.  .8

 ال تنطبق

 % أو أكثر في رأس مال املصدر5حصة بنسبة بيان بأسماء املساهمين الذين يملكون  .9

 :30/09/2018 هيكل املساهمين كما فيفيما يلي 

 النسبة املئوية )%( نوع اإلفصاح االسم

 25.263 مباشر وغير مباشر الهيئة العامة لالستثمار

 10.006 غير مباشر شركة مجموعة الساير القابضة

 7.476 مباشرغير  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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 املصدرة بالجهةاألرباح الخاصة  توزيعات .10

 لم يكن هناك توزيع لألرباح خالل آخر خمس سنوات. 

 إجرائها من قبل أي طرف ذا عالقة وصف موجز للمعامالت التي تم أو سيتم .11

 :2017ديسمبر  31في  كما فيما يلي املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في امليزانية العمومية املجمعة للبنك

 دينار الكويتي باأللف املبالغكافة 

 
 املساهمين

 الرئيسيين

مجلس اإلدارة واإلدارة 

 التنفيذية

 أطراف أخرى 

 ذات عالقة 
 اإلجمالي

 1,088 23 1,065 - تسهيالت التمويل

 8 1 7 - بطاقات االئتمان

 677,075 310 560 676,205 حسابات املودعين

 

 :2017ديسمبر  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان الدخل املجمع للبنك كما في فيما يلي 

 دينار الكويتي باأللف املبالغكافة 

 
 املساهمين

 الرئيسيين

مجلس اإلدارة واإلدارة 

 التنفيذية

 أطراف أخرى 

 ذات عالقة 
 اإلجمالي

 114 20 94 - إيرادات إيداعات وتمويل

 9,821 1 1 9,819 للمودعين االئتمان وتوزيعاتبطاقات 

 

 معلومات عن مجلس اإلدارة  .12

 املصدر الجهة القائمة على إدارةأسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة املصدر أو  .أ

 الوظيفة االسم م.

 رئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبد الوهاب عبد هللا الحوطي  .1

 اإلدارةنائب رئيس مجلس   السيد/ سامي فهد الرشيد  .2

 عضو مجلس إدارة  السيد/ أحمد عبد العزيز الغنام  .3

 عضو مجلس إدارة  السيد/ عبد العزيز عبد هللا الجابر  .4

 عضو مجلس إدارة   السيد/ عيد ناصر الرشيدي  .5

 عضو مجلس إدارة  السيد/ محمد رياض املطوع  .6

 عضو مجلس إدارة  السيد/ محمد عبد الرضا سليم   .7
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 عضو مجلس إدارة  السيد/ هاني عبد العزيز التركيت  .9

 عضو مجلس إدارة  السيد/ هشام عبد الرزاق الرزوقي  .10

  

  



  املال رأس زيادة أسهم في.م.ك.ع( ش) وربة بنك مساهمي اكتتاب نشرة 42من  26الصفحة 

 

 عدد وفئة األسهم التي يمتلكها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال املصدر .ب

 فئة األسهم عدد األسهم االسم م.

 سهم 1,368 عبد هللا الحوطيالسيد/ عبد الوهاب   .1

 أسهم عادية

 سهم1,368 السيد/ سامي فهد الرشيد  .2

 سهم1,000 السيد/ أحمد عبد العزيز الغنام  .3

 سهم 2,736 السيد/ عبد العزيز عبد هللا الجابر  .4

 سهم1,000 السيد/ عيد ناصر الرشيدي  .5

 سهم1,000 السيد/ محمد رياض املطوع  .6

 سهم 100 سليم السيد/ محمد عبد الرضا  .7

 سهم 2,736 السيد/ مصعب عمر الفليج  .8

 سهم 684 السيد/ هاني عبد العزيز التركيت  .9

 سهم 2,052 السيد/ هشام عبد الرزاق الرزوقي  .10

 السيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين للمصدر وطبيعة أي عالقة أسرية بين أعضاء مجلس اإلدارة  .ج

 رئيس مجلس اإلدارة )منتخب( –الوهاب عبد هللا الحوطي السيد/ عبد  .1

وماجستير في نفس التخصص من جامعة نيوهيفن في الواليات  1976حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت عام 

 ملجلس اإلدارة من مارس  2013عضو في مجلس إدارة بنك وربة منذ العام  .1979املتحدة األمريكية عام 
ً
حتى  2016وتم انتخابه رئيسا

. استهل مسيرته املهنية كعضو هيئة تدريس 2009تاريخه. كما يشغل منصب مستشار رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية منذ عام 

، ثم شغل منصب مدير إدارة ثم وكيل وزارة مساعد في 1983حتى عام  1979عام ورئيس قسم إدارة األعمال في املعهد التجاري من 

. ثم تولى منصب نائب األمين العام للمصارف الوقفية في األمانة العامة 1994حتى عام  1983وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من عام 

دد من الشركات والبنوك أبرزها بنك بوبيان، بنك بنغالديش . ساهم في عضوية مجالس إدارة ع2004حتى عام  1994لألوقاف منذ العام 

 اإلسالمي، بنك كابيفست وشركة إدارة األمالك العقارية "ريم". 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة )منتخب( –السيد/ سامي فهد الرشيد  .2

عضو في مجلس إدارة بنك وربة ، 1978حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة ميامي في الواليات املتحدة األمريكية عام 

 لرئيس مجلس اإلدارة منذ  انتخابه وتم ،2016من مارس 
ً
 منصب رئيس مجلس إدارة املركز  2018 أبريلنائبا

ً
حتى تاريخه، يشغل حاليا

 في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية منذ يناير 
ً
ن عضوا حتى تاريخه، خبرة كبيرة في القطاع النفطي اكتسبها  2017العلمي كما ُعّي 

رج في املناصب حتى شغل منصب رئيس حيث تد 2007حتى عام  1978من خالل عمله في شركة البترول الوطنية الكويتية منذ العام 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في آخر ثالث سنوات من عمله لدى الشركة،  ثم تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

، ساهم في رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات العاملة في القطاع 2013حتى عام  2007لشركة نفط الكويت من عام 

 نفطي كشركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية. ال
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 عضو مجلس اإلدارة )منتخب( –السيد/ أحمد عبد العزيز الغنام  .3

ربة ، عضو في مجلس إدارة بنك و 1987حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة جراند فيو في الواليات املتحدة األمريكية عام 

حتى  1987حتى تاريخه،  استهل مسيرته املهنية في البنك التجاري الكويتي في غرفة التداول وعمليات االئتمان من عام  2016من مارس 

حتى تاريخه، ساهم في  1992عدد من املناصب القيادية من عام  شغل، ثم انتقل للعمل في مجموعة شركات الغنام حيث 1991عام 

رئاسة وعضوية العديد من الشركات العاملة في قطاعات التعليم والخدمات الطبية واالستثمار والتجارة كشركة مجموعة كابيكو 

القابضة، شركة مرابحات االستثمارية، شركة أرض الخليج القابضة، شركة سما للخدمات الطبية، شركة التعليم املتميز للخدمات 

، شركة دار األرقم للخدمات التعليمية، شركة إياس التعليمية، الشركة التعليمية القابضة والشركة األولى للوقود، كما يشغل التعليمية

ر منذ مارس   حتى تاريخه.  2017عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصَّ

 عضو مجلس اإلدارة )منتخب(: –السيد/ عبد العزيز عبد هللا الجابر  .4

، عضو في 1979تخصص هندسة كهربائية من جامعة واشنطن في الواليات املتحدة األمريكية عام  –ى بكالوريوس علوم حاصل عل

حيث  2004حتى عام  1979حتى تاريخه، استهل مسيرته املهنية في شركة نفط الكويت من العام  2016مجلس إدارة بنك وربة من مارس 

لتنفيذي للعضو املنتدب للشؤون اإلدارية، ثم انتقل للعمل في مؤسسة البترول الكويتية تدرج في الوظائف حتى شغل منصب املساعد ا

بدأ عمله لدى بيت التمويل الكويتي  2005، وفي عام 2005حتى عام  2004في منصب املساعد التنفيذي لشؤون الخصخصة من عام 

، ساهم 2014بشرية والخدمات العامة ثم مستشار حتى عام كمساعد مدير عام قطاع الخدمات املساندة ثم مدير عام قطاع املوارد ال

 في عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات أبرزها شركة صناعة البتروكيماويات، شركة نفط الخليج وشركة االستثمار البشري. 

 عضو مجلس اإلدارة )منتخب( –السيد/ عيد ناصر الرشيدي  .5

وماجستير في  2001بيعي من جامعة وست فرجينيا في الواليات املتحدة األمريكية عام حاصل على بكالوريوس هندسة البترول والغاز الط

في تأسيس  2011، شارك عام 2018مارس  29، عضو مجلس إدارة بنك وربة من تاريخ 2010إدارة األعمال من جامعة ماسترخت عام 

منصب رئيس مجلس ادارة شركة الراية املتحدة  شركة األجيال القادمة لالستشارات حيث يشغل منصب املدير العام، كما يشغل

 
ً
لوساطة التأمين وعضو مجلس ادارة شركة املصالح االستثمارية وعضو مجموعة رواد االعمال الكويتية التطوعية، كما يعمل ممثال

 لشركة جولدن جيت كابيتال منذ عام 
ً
 10مار حيث عمل على مدى في الهيئة العامة لالستث 2001، بدأ مسيرته املهنية عام 2013إقليميا

إلى مكتب الهيئة في لندن كمساعد محلل استثمار، كما  2005و 2003سنوات في قطاع االستثمارات البديلة، وقد أوفد ما بين عامي 

ل الهيئة في مجلس إدارة شركة يونيتك في البوسنة وصندوق األجيال االستثماري القابضة في املغرب.
ّ
 مث

 عضو مجلس اإلدارة )منتخب( – السيد/ محمد رياض املطوع .6

 يشغل تاريخه،حتى  2016، عضو في مجلس إدارة بنك وربة من مارس 2001حاصل على بكالوريوس تمويل من جامعة الكويت عام 

 وظيفة مدير استثمار في الهيئة العامة لالستثمار من العام 
ً
حتى تاريخه، ساهم في عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات  2001حاليا

 لألوفست،أبرزها الشركة الباكستانية الكويتية لالستثمار، شركة البحر العربي املحدودة، شركة فرح املغرب العقارية والشركة الوطنية 

 ى مشاركته في العديد من الدورات والبرامج التدريبية والندوات في شتى املجاالت. إل باإلضافة

 عضو مجلس اإلدارة )منتخب( –لسيد/ محمد عبد الرضا سليم ا .7

 2016، عضو في مجلس إدارة بنك وربة من مارس 1985تخصص تمويل من جامعة الكويت عام  –حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال 

حيث تدرج في الوظائف  1986عاما في الهيئة العامة لالستثمار منذ العام  30سب خبرته املهنية من خالل عمله على مدى حتى تاريخه، اكت

حتى تاريخه،  ساهم في رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات أبرزها  2006حتى شغل منصب مدير إدارة الخزانة من عام 

حتى تاريخه، الشركة الكويتية اليمنية  للتنمية العقارية، الشركة الكويتية لالستثمار،  2010شركة صندوق األجيال القابضة من عام 

الشركة املصرية الكويتية للتنمية العقارية، الشركة الخليجية لحفظ األوراق املالية، الشركة الكويتية العقارية القابضة، شركة مطاحن 

رات في تونس، كما شارك في العديد من الدورات النظرية والعملية مع أهم البنوك الدقيق واملخابز الكويتية، شركة السياحة واملؤتم

 واملؤسسات املالية العاملية في مجاالت إدارة املحافظ واالستثمار وأسواق املال. 
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 )ممثعضو مجلس اإلدارة  –السيد/ مصعب عمر الفليج  .8
ً
 (لالستثمار العامة الهيئة عن ال

. عضو مجلس 1997األعمال تخصص تمويل من جامعة سانت لويس في الواليات املتحدة األمريكية عام  حاصل على بكالوريوس في إدارة

 عن الهيئة العامة لالستثمار منذ شهر سبتمبر من العام 
ً
حتى تاريخه. استهل مسيرته املهنية في شركة إيكويت  2017إدارة بنك وربة ممثال

  2001م انتقل إلى الهيئة العامة لالستثمار من العام ث ،2001حتى عام  1997للبتروكيماويات من عام 
ً
حتى تاريخه حيث يشغل حاليا

ساهم في عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات واللجان أبرزها الشركة املدنية الدولية في فرنسا، اللجنة و  ،وظيفة مدير استثمار أول 

  وما زال ،االستشارية للمحفظة الزراعية في بنك الكويت الصناعي
ً
يشارك في عضوية اللجنة االستشارية ملحفظة تمويل الصناعة وفقا

، باإلضافة إلى مشاركته في العديد من الدورات والبرامج التدريبية والندوات في مختلف 2010ألحكام الشريعة اإلسالمية منذ العام 

 املجاالت. 

 عضو مجلس اإلدارة )منتخب( –السيد/ هاني عبد العزيز التركيت  .9

، عضو في مجلس إدارة بنك وربة من 1971حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة تلسا في الواليات املتحدة األمريكية عام 

 في مؤسسة البترول الكويتية حيث  35حتى تاريخه،  خبرة كبيرة في القطاع النفطي اكتسبها من خالل عمله على مدى  2016مارس 
ً
عاما

للعمل لدى  1980في إحدى الشركات اململوكة للمؤسسة وهي شركة البترول الوطنية الكويتية، ثم انتقل عام  1972التحق بالعمل عام 

ليشغل العديد من املناصب القيادية كان آخرها منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  2007مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 

 للنفط في حكومة دولة الكويت من خالل مرسوم أميري صدر التنفيذي في آخر ثالث سنوات من عمله لدى امل
ً
ؤسسة. ثم تم تعيينه وزيرا

في عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات املحلية والعاملية  ساهم، 2013واستمر توليه لتلك الحقيبة حتى عام  2012في فبراير من العام 

 و لكويتية، الهيئة العامة للصناعة، شركة هوكست في أملانيا. كشركة صناعة الكيماويات البترولية، شركة البترول الوطنية ا
ً
يشغل حاليا

 عضوية املجلس األعلى للتخطيط وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

 عضو مجلس اإلدارة )منتخب( –السيد/ هشام عبد الرزاق الرزوقي  .10

،  1988وبرنامج اإلدارة العليا من جامعة هارفرد عام  1973حاصل على بكالوريوس إدارة عامة من الجامعة األمريكية في بيروت عام 

حتى تاريخه، استهل مسيرته املهنية في الشركة الكويتية للتجارة واملقاوالت  2013 أغسطسعضو في مجلس إدارة بنك وربة من 

حيث تدرج في املناصب حتى شغل منصب نائب املدير العام،  ثم انتقل إلى  1984حتى العام  1974العام  واالستثمارات الخارجية منذ

ثم الرئيس  2001حتى عام  1995ثم مدير عام من  1995حتى  1984مؤسسة الخليج لالستثمار كنائب للرئيس التنفيذي من عام 

وعضو في مجلس كلية  The Conference Boardة األعمال الدولية ، مستشار منظم2012حتى عام  2001التنفيذي للمؤسسة من عام 

شركة محلية  20الجامعة األمريكية في بيروت، ساهم في عضوية ورئاسة مجالس إدارة أكثر من  –سليمان العليان إلدارة األعمال 

، شركة التصنيع الوطنية وشركة الزامل وإقليمية وبنوك ومؤسسات مالية أبرزها شركة فوالذ البحرين وبنك الخليج الدولي في البحرين

لالستثمار الصناعي في اململكة العربية السعودية، بنك برقان، الشركة الكويتية لالستثمار، شركة تواصل تيليكوم، شركة إعادة التأمين 

 .Globalالكويتية وبيت االستثمار العاملي 

 

 وال توجد أي عالقة أسرية بين أعضاء مجلس اإلدارة.  هذا
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تدير املصدر خالل السنة املالية املزايا املالية والعينية املمنوحة ألعضاء مجلس إدارة املصدر أو مجلس إدارة الجهة التي  .ه

السابقة لتقديم طلب املوافقة على نشرة االكتتاب، مضافا إليها القيمة التقديرية لهذه املزايا الواجب منحها لهم عن سنة 

 االكتتاب.

دينار كويتي، ويتوقع دفع نفس املبلغ في  166,000بلغ  2017ديسمبر  31إجمالي املبلغ املخصص ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 

2018 . 
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية .و

 املسمى الوظيفي االسم
سنوات 

 الخبرة
 الجنسية

 املؤهل

 العلمي

 ماجستير الكويت 30 الرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم .1

 جامعي مصر 25 رئيس مجموعة الرقابة املالية والتخطيط خالد حسن حافظ .2
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 املخاطرعوامل 

 مخاطر االئتمان

عرف مخاطر االئتمان بأنها مخاطر الخسارة املالية التي قد تلحق بالبنك في حالة عجز أو تأخر الطرف املقابل في أي التزام أو أداة م
ُ
الية عن الوفاء بالتزاماته ت

اإلجارة واالستثمار، إلخ. وألغراض ضبط إدارة التعاقدية، وتنشأ تلك املخاطر في املقام األول عن الذمم املدينة للبنك املترتبة على أنشطة التمويل اإلسالمي و 

ومخاطر على  الدول املخاطر، يقوم البنك بدارسة ودمج كافة عناصر انكشاف املخاطر االئتمانية مثل مخاطر تعثر املدين الفردي ومخاطر على مستوى 

 فوفات وتأثيراتها املتبادلة.بناًء على أنماط املص وذلكخطورة االنكشافات،  قياسمستوى القطاع، في إجراء واحد بشأن 

خاطر بإبداء رأي قام مجلس إدارة البنك باعتماد السياسات التمويلية واالستثمارية ملختلف مجموعات األعمال وأنواع األصول االستثمارية.  تقوم إدارة امل

جهات املوافقة التخاذ قرار. عالوة على ذلك، يسعى  مستقل وإجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بجميع عروض التمويل واالستثمار التي يتم عرضها على

من مدة االنكشاف، بما يعود بالفائدة على إجمالي حجم املخاطر  والحد-أمكن ذلك  إن-البنك إلى إدارة االنكشاف االئتماني من خالل الحصول على ضمان 

 في االنكشافات االئتمانية للبنك. 

 االنكشاف ملخاطر االئتمان 

معامالت خصم والحد األدنى ملتطلبات تغطية مختلف  تطبيقتتضمن السياسة االئتمانية للبنك توجيهات خاصة بتقييم الضمانات وإدارتها والتي تتضمن 

 ما إلى ذلك.فئات الضمان إلى جانب إعادة تقييم الضمانات، ومعدل تكرار عمليات التقييم وأسس ذلك، والتوثيق، والتكافل، ومتطلبات حيازة الضمان و 

 مخاطر تركز قاعدة التمويالت 

يتركز في قطاع اإلنشاءات  بالتمويلمخاطر االئتمان بحسب القطاع، فإن انكشاف البنك ملخاطر االئتمان فيما يتعلق  إنكشافات ععلى الرغم من تنو 

مخاطر االئتمان، تليه املؤسسات املصرفية  إنكشافاتلي ٪ من إجما34.4والعقارات، وبشكل رئيس ي في الكويت.  يسهم قطاع اإلنشاءات والعقارات بنسبة 

 .  2017٪ كما في نهاية عام 17.4واملالية بنسبة 

 
ُ
٪ على 4.1٪ و3.3٪، بينما تمثل أمريكا الشمالية وأوروبا 91سهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة من إجمالي االنكشاف ملخاطر االئتمان، ت

 .  2017التوالي في نهاية عام 

ديسمبر  31كما في  36.6%، مقارنة بنسبة 41.0، 2017ديسمبر  31قائمة كنسبة من إجمالي محفظة تمويل العمالء كما في  عميل 25أكبر  تمويالتوبلغت 

2016.    

 مخاطر تركز قاعدة الودائع 

)ودائع األفراد والشركات والجهات الحكومية واملؤسسات املالية غير املصرفية(، التمويلية  ئع العمالء في تلبية معظم حاجاتهيعتمد البنك بشكل كبير على ودا

٪ من إجمالي ودائع 86.4% من إجمالي ودائع العمالء مقارنة بـ 82.3نسبة  2017ديسمبر  31وديعة كما في  25وقد شكلت ودائع البنك الكبرى البالغ عددها 

ودائعه من البنك الحصول على تمويل بديل من املصادر األخرى التي ل عميل من العمالءأو عدم تجديد  . قد يتطلب سحب2016ديسمبر  31العمالء كما في 

قد يؤثر سلًبا على إيرادات التشغيل وربحية  الذيقد ال تكون متاحة بسهولة أو قد تكون أكثر تكلفة بشكل كبير، مما يقلل من صافي هامش الربح للبنك و 

 البنك.

 مخاطر السوق 

والتغيرات السوقية  للتحركات جميعها، ومنتجات حقوق امللكية، والتي تتعرض والعمالتاملخاطر السوقية عن املراكز املفتوحة في معدل الربح،  قد تنشأ

األجنبي وأسعار حقوق امللكية.  الصرف أسعار على مستوى تقلب السوق أو األسعار مثل معدالت األرباح، هوامش الربح االئتمانية،  وكذلكالعامة والخاصة 

حدود مراقبة كافة معايير مخاطر السوق والحدود العادية لضمان أن البنك ال يتجاوز إجمالي معايير املخاطر والتركز  للبنكيتضمن إطار عمل مخاطر السوق 

إجراء تقييم على أساس سعر السوق وفق بيانات السوق التي يحددها بنك الكويت املركزي وكذلك الحدود الداخلية الخاصة بالبنك. يقوم البنك أيًضا ب
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ا بصورة التي تنشر من قبل جهات مستقلة واملراجعة املستمرة لجميع املراكز املفتوحة. تم وضع السياسات واإلجراءات وحدود مخاطر السوق ومراجعته

 دورية لضمان تنفيذ قابلية البنك على تحمل مخاطر السوق.  

 مخاطر معدالت الربح

 ألن قيمة االستثمارات والتمويل ذات الدخل الثابت للبنك ترتبط عكسي اعتبر البنك عرضة ملخاطر معدالت الربح نظرً ي
ً
 األخص وعلىبارتفاع معدالت األرباح.  ا

من في تمويل البنك للعمالء األفراد . إن املصدر الرئيس ي ملخاطر معدالت الربح يكبالسوق  الربح بمعدالت بالتغير  تتأثر  والتي القصيرة اآلجال ذات الودائع تلك

 سنة.      15إلى  10حيث يتم هذا التمويل على أساس معدل ثابت ويمكن أن تمتد فترة السداد لتتراوح من 

اخلي لمحفظة طويلة األجل كنسبة من إجمالي محفظة التمويل الشخص ي لألفراد ومع التحوط الدليدير البنك مخاطر معدالت الربح عن طريق وضع حدود 

التمويل األقدم. يقوم البنك بإجراء اختبارات وسيناريوهات الضغط بصورة منتظمة إلدارة مخاطر  استحقاقالناتج عن انخفاض معدل مخاطر الربح مع 

د تأثير التغيرات التي تطرأ يتم إجراء تحليل ملعدالت العائد املعرضة للمخاطر بصورة شهرية، لتحدي كمامعدالت الربح التي تنطوي عليها امليزانية العمومية. 

 من قبل اإلدارة العليا للبنك 
ً
من خالل لجنة األصول على ربحية البنك جراء التغيرات في تكلفة األموال والعائد على األصول. وتتم مراقبة ذلك التحليل أيضا

 والخصوم. 

 مخاطر السيولة

بالتزاماته املالية عند استحقاقها. يتعين على استراتيجية املخاطر الخاصة بالبنك الحفاظ  مخاطر السيولة هي املخاطر التي تجعل البنك غير قادر على الوفاء

ويراقب البنك باستمرار مخاطر السيولة من  ،على مستوى مناسب من األصول السائلة في صورة نقد ومعادالت النقد وأوراق مالية قابلة للتداول الفوري

( ALCOكز فجوات السيولة بواسطة لجنة األصول والخصوم )ااماته وذلك على أساس يومي وتتم ُمراجعة مر خالل قياس بيانات استحقاق أصوله والتز 

 شهري.  بشكل

 مخاطر التشغيل

اث الخارجية، تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو إخفاق الُنظم أو الخطأ البشري أو األحد

على ذلك آثار قانونية بما في ذلك الخسائر الناتجة عن اإلخفاق في االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية. عند إخفاق أدوات الرقابة في أدائها، يمكن أن يترتب 

 أو رقابية، أو قد يؤدي ذلك إلى خسارة مالية أو فقدان السمعة.

يمات بنك الكويت املركزي بشأن "اإلرشادات العامة لنظم الرقابة الداخلية" واإلرشادات بشأن بإدارة مخاطر التشغيل وفًقا لتعل املخاطر تقوم مجموعة 

ئ الشريعة اإلسالمية "املمارسات السليمة إلدارة ومراقبة مخاطر التشغيل". يولي البنك اهتماًما خاًصا بمخاطر التشغيل التي قد تنشأ عن عدم االلتزام بمباد

 ات األمانة.وأي إخفاق محتمل في مسئولي

بإنشاء موقع قام البنك بوضع سياسة إدارة استمرارية األعمال ملواجهة أي إخفاقات داخلية أو خارجية لضمان سهولة القيام بعمليات البنك. قام البنك 

 لبية على األعمال املصرفية. مواجهة/التعافي من الكوارث للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، وذلك كي يضمن عدم تأثير مخاطر التشغيل بصورة س

 كفاية رأس املال

ويتم تقييم قاعدة رأس املال ملساندة النمو  ،يدير البنك رأس ماله بفاعلية بهدف الحفاظ على مستويات كافية لتغطية جميع املخاطر التي تتضمنها األعمال

لنمو في التمويل واالستثمار لكل خط من خطوط األعمال.  يحتفظ البنك تخصيص رأس املال على أساس توقعات او الحالي واملستقبلي لألعمال ويتم تحديد 

والتدخل املبكر في حالة  طارئ في الوقت الحالي بمعدالت أعلى من الحد األدنى ملتطلبات رأس املال الرقابي، مما يتيح للبنك القدرة على تغطية أي حادث 

املتوفر واملخصص لخطوط األعمال املختلفة لضمان اتساق أهداف رأس املال الداخلية  وتعتمد توقعات نمو األعمال على رأس املال ،حدوث أي ضغط

 للبنك مع نزعة املخاطر املعتمدة للبنك وذلك من أجل تعظيم قيمة املساهمين )املعدلة بناًء على أساس املخاطر(.

(، بينما كان 3% )محتسب وفًقا ملعايير بازل 12.02( بالبنك CET1ولى )حقوق املساهمين الشريحة األ  –، كان معدل كفاية رأس املال 2017ديسمبر  31كما في 

% ملعدل 9.5%، وفي كلتا الحالتين السابقتين فإن املستويات املطلوبة آنذاك واملقررة من قبل بنك الكويت املركزي هي 22.6إجمالي ُمعدل كفاية رأس املال 
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% لـ )إجمالي معدل كفاية رأس املال(. توجد مجموعة متنوعة من العوامل قد تؤثر على 13.0و(، CET1كفاية رأس املال لحقوق املساهمين الشريحة األولى )

وما بعدها من املحتمل أنه قد خفض معدالت كفاية  2017مستويات معدل كفاية رأس املال للبنك.  على سبيل املثال، فإن زيادة منح التسهيالت خالل 

.   إضافة إلى ذلك، فإن املتطلبات الرقابية ذات الصلة ي قدرأس املال بالبنك وأن أية خسائر 
ً

شهدها البنك في الفترات الالحقة سوف يكون لها أثًرا مماثال

الصادرة من  باحتساب كفاية رأس املال واملستويات املطلوبة لكفاية رأس املال قد تتغير من آن آلخر وقد يكون ذلك نتيجة للمبادئ/التوجيهات الجديدة

 للرقابة على املصارف. لجنة بازل 

 مالت األجنبيةمخاطر العُ 

فإن مخاطر العمالت األجنبية في السجل املصرفي من عدم تطابق العملة بين أصول البنك ومطلوباته. البنك هو كيان مؤسس في دولة الكويت ولذا تنشأ 

في املراكز املفتوحة، إلدارة أي مخاطر كبيرة في العمالت األخرى. يتم عملة البنك الرئيسية هي الدينار الكويتي. تستخدم الطرق التقليدية، مثل تحديد صا

ثبتة لالتحوط 
ُ
بالقيمة العادلة بالعملة الرئيسية للبنك باستخدام املطلوبات املالية اإلسالمية غير املشتقة ملخاطر العمالت و  األجنبية بالعمالتألصول امل

لتمويل أصول العمالت األجنبية.  تقوم إدارة املخاطر برصد مختلف حدود العمالت األجنبية على أساس  األجنبية، على سبيل املثال اقتراض عمالت أجنبية

 (.ALCOيومي وتقدم التقارير بصورة منتظمة عنها إلى لجنة إدارة األصول والخصوم )

 التصنيفات االئتمانية 

(، وتصنيف طويل األجل للعمالت األجنبية Fitchمستقرة من وكالة فيتش )+( مع نظرة مستقبلية Aطويل األجل للمصدر ) ائتمانيالبنك تصنيف  لدى

(.  تلك التصنيفات والتي تهدف إلى قياس قدرة البنك على الوفاء (Moody’sموديز  وكالة من( مع نظرة مستقبلية مستقرة Baa2ودائع البنك )لواملحلية 

ذي يدعم تصنيفات بالتزاماته حال استحقاقها هي أحد العوامل الهامة في تحديد تكلفة التمويل للبنك.  ووفًقا لوكالتي موديز وفيتش، فإن العامل املهم ال

الكويتية. قد يؤدي أي خفض في تصنيفات البنك االئتمانية أو تغيير سلبي في  الحكومةبنك من البنك هو تقييمهم بأن هناك احتمالية كبيرة للغاية لدعم ال

 نظرتهم املستقبلية إلى ما يلي:

 وضع حد لقدرة البنك على جمع التمويل. -

 زيادة تكلفة التمويل للبنك. -

 وضع حد لقدرة البنك على جمع رأس املال.  -

 تركز امللكية

 االسم ونسبة املساهمة 

 % غير مباشر1.263–% مباشر 24ئة العامة لالستثمار الهي -

 مباشر غير -% 10.006شركة مجموعة الساير القابضة  -

 مباشر غير -% 7.476املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -

على الرغم من أن الهيئة العامة لالستثمار تمتلك حصة مسيطرة في مجموعة متنوعة و  ،تمتلك الهيئة العامة لالستثمار حصة مساهمة كبيرة في بنك وربة

ر في املالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إال أنه من غير املؤكد أن ٌتبقي على املستويات الحالية ملساهمتها في البنك أو أن تستم املؤسساتمن 

سيطرة التي و الودأرأس املال  خدعمها للبنك من خالل ض
ُ
 في البنك، عند اللزوم. أي تغيير في الحصة امل

ً
العامة لالستثمار قد  الهيئة تمتلكهاائع مستقبال

 يكون له تأثيًرا سلبًيا على األعمال والحالة املالية ونتائج العمليات ومستقبل البنك.

 األطراف ذات العالقة إنكشافات

قربين  املتعلقة واملبادئ املعايير 
ٌ
باملعامالت الرئيسية ذات العالقة بالبنك هي مع املساهمين الرئيسيين واملديرين واملوظفين التنفيذيين وأفراد أسرهم امل

قربين. تتطلب املعايير الدولية للتقارير املالية 
ُ
اهمين فقط اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة باملس IFRS-والشركات التي يسيطرون عليها أو أفراد أسرهم امل

ا كبيًرا. بعض األطراف ذات العالقة هم عمالء للبنك في سياق األعمال ا
ً
العتيادية. يتم تنفيذ في الحاالت التي يكون فيها لألطراف ذات العالقة تأثيًرا/نفوذ
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دة في الوقت ذاته بالنسبة للمعامالت املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل كبير بنفس الشروط، بما في ذلك معدالت الربح والضمانات كتلك السائ

  العالقةالغير ذات  لألشخاصاعلى من درجه املخاطر  العالقةدرجه املخاطر لدى االطراف ذات  تكون  أال  مثالاملماثلة التي تتم مع األطراف غير ذات العالقة 

لألطراف ذات العالقة. يمكن املوافقة على التسهيالت االئتمانية  ويلبالتميلتزم البنك باإلرشادات التوجيهية الصادرة من بنك الكويت املركزي املتعلقة 

 ألعضاء مجلس اإلدارة فقط بموجب شروط محددة من قبل بنك الكويت املركزي، وتشمل ما يلي: 

  .اإلدارةتتم املوافقة على جميع التسهيالت املمنوحة ألعضاء املجلس أو تجديدها أو تعديلها فقط على مستوى مجلس  -

منح  -
ُ
 أو التجديد، أو التعديل، إال في حالة أن يوافق على ذلك على األقل ثالثة أرباع أعضاء مجلس اإلدارة،  املوافقة،بينما ال ت

- .  يتعين أن يحصل البنك على الضمان الكاف 

قررة م املتداخلة املصالحاالئتمانية لألطراف ذات  التسهيالتتخضع 
ُ
ن بنك الكويت املركزي والتي تنص على أنه يتعين أال أيًضا لاللتزام بالحدود الكلية امل

 % من رأس مال البنك. 50عن  املتداخلة املصالح ذاتاألطراف  إنكشافات إجمالييزيد 

 املخاطر املرتبطة بالتوسع

 كانت عمليات البنك تنفذ بصفة رئيسية في السوق الكويتي وال توجد خطة مباشرة للتوسع خارج دولة الكويت، إال أن البن على
ً
ك لديه الرغم انه سابقا

من أهداف  او أيً انكشاف لعمليات التمويل والصكوك والعقارات خارج الدولة.  إذا قرر البنك التوسع خارج الكويت، فقد ال يتمكن البنك من تحقيق كافة أ

 أو مستقبله.  أعمالهوهو األمر الذي قد يكون له تأثير سلبًيا كبيًر على نشاط البنك أو وضعه املالي أو نتائج  مستقبال التوسع االستراتيجي 

 زيادة املُنافسة

ألخرى في دولة الكويت. ، ومع استمرار الحكومات في حيث يتنافس مع البنوك املحلية ا ،يواجه البنك مستوًى ُمرتفع من املنافسة في كافة منتجاته وخدماته

اًء بشكل مباشر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تحرير اقتصاداتها وبدء إصالحات اقتصادية، تزيد البنوك العاملية من وجودها في دولة الكويت، سو 

ل والودائع باإلضافة إلى تمويل التجارة وغير ذلك من األنشطة املصرفية.  إن أو من خالل االستثمارات االستراتيجية، وتتنافس مع البنك على منح التموي

ؤثر تأثيًرا الطبيعة التنافسية للسوق املصرفي في دولة الكويت والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأي إخفاق من جانب البنك في املنافسة بشكل ناجح قد ت

 . ملياته أو مستقبلهسلبًيا على نشاط البنك أو وضعه املالي أو نتائج ع

قدان املوظفين الرئيسيين
ُ
 ف

 واالحتفاظيعتمد نجاح البنك، وقدرته في الحفاظ على مستويات األعمال الحالية واستدامة النمو، بشكل جزئي، على قدرته على االستمرار في توظيف 

م فقد يواجه البنك تحدياٍت موظفي البنك واإلدارة املؤهلين ذوي الخبرة. يعتبر السوق في منطقة الشرق األوسط ب
َ
 للغاية لهؤالء املوظفين ومن ث

ً
 تنافسية

ً
بيئة

 هؤالء املوظفين واستبقائهم إلدارة وتسيير أعماله. استمراريهتكمن في 

شتى مجاالت خبراتهم ومعارفهم املتنوعة.  وقد  في وتضافرهمجهود ومهارات وسمعة وخبرة كبار موظفي اإلدارة العليا، وكذلك تعاونهم  على البنكيعتمد 

 .تنفيذهايؤدي فقدان املوظفين الرئيسيين إلى تأخر البنك في تنفيذ استراتيجياته أو عدم قدرته على 

 الرقابية  التغيراتتأثير 

حد هذه اللوائح من أنشطة البنك كما قد تؤثر يخضع البنك للقوانين واللوائح واإلجراءات اإلدارية في دولة الكويت وكل نظام قانوني يعمل فيه البنك
ُ
. وقد ت

وعلى الرغم من أن  التغيرات التي تطرأ على اإلشراف والرقابة وبصفة خاصة في دولة الكويت، على نشاط البنك أو وضعه املالي أو نتائج عملياته أو مستقبله.

إال أن التغيرات املستقبلية في اللوائح أو السياسات املالية أو غيرها من السياسات  البنك يعمل مع الجهات الرقابية عن كثب وُيراقب املوقف بشكل مستمر،

 وبالتالي فإن مثل تلك التغيرات تعتبر خارجة عن إرادة البنك.  اال يمكن التنبؤ به
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ُ
 (MENA Regionتعلقة بدولة الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )املخاطر امل

في بعض و. ومنذ ذلك الحين، 2007كان هناك تقلب واختالل كبير في أسواق رأس املال وأسواق االئتمان العاملية منذ بداية األزمة املالية العاملية في أواخر 

رت العديد من املؤسسات ونتيجة لذلك، ا ،حد سواء على وعمالئهااألحيان، كان هناك أيًضا انخفاًضا ملموًسا في توفير التمويل، للمؤسسات املالية 
ُ
ضط

جميع أنحاء العالم، املالية إلى االعتماد على البنوك املركزية والحكومات لتوفير السيولة، وفي بعض الحاالت، رأس املال اإلضافي. وقد اتخذت الحكومات في 

اء االستقرار في األسواق املالية وحماية املؤسسات املالية بما في ذلك الكويت وبلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إجراءات تهدف إلى إرس

 من االنهيار.

 في أسعار العقارات ومؤشرات البورصة وأثرت هذه العوامل سل
ً
 ملحوظا

ً
 على شهدت العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا انخفاضا

ً
با

طوير العقاري وشركات البناء والتشييد وغيرها( وشركات االستثمار. ونتيجة الفتقار اقتصاد دولة الشركات العاملة في قطاع العقارات )بما في ذلك شركات الت

كبيرة من هذه الشركات كمقترضين، ونتيجة للصعوبات التي واجهتها تلك الشركات، قامت البنوك  تركزاتالكويت إلى التنوع، فقد كان للبنوك الكويتية 

 باألعوام السابقة، مما أثر سلًبا على نتائج العمليات. مقارنة 2009و 2008بيرة في عامي ك بنسبة مخصصاتهاالكويتية بزيادة 
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لحقات
ُ
 امل

 وافقة بنك الكويت املركزي.ُم (: 1ملحق رقم ) -

 وافقة هيئة أسواق املال.ُم (: 2ملحق رقم ) -

 .الشرعية والرقابة الفتوى  هيئة رأي(: 3ملحق رقم ) -

 .االكتتاب نموذج(: 4ملحق رقم ) -

 عقد التأسيس والنظام األساس ي.(: 5ملحق رقم ) -

 .البيانات املالية(: 6ملحق رقم ) -
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 موافقة بنك الكويت املركزي (: 1ملحق رقم )
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 هيئة أسواق املالموافقة (: 2ملحق رقم )
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 رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(: 3ملحق رقم )
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 نموذج االكتتاب(: 4ملحق رقم )
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 عقد التأسيس والنظام األساس ي.(: 5ملحق رقم )

 املحتويات

 وتعديله عقد التأسيس

 وتعديالته النظام األساس ي
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 البيانات املالية(: 6ملحق رقم )

 املحتويات

 2018سبتمبر  30املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة كما في 

 2017ديسمبر  31املنتهية في البيانات املالية املجمعة للبنك للسنة املالية 

 2016ديسمبر  31البيانات املالية املجمعة للبنك للسنة املالية املنتهية في 

 2015ديسمبر  31البيانات املالية املجمعة للبنك للسنة املالية املنتهية في 
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