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

نشرة اكتتاب ملساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع .في
أسهم زيادة رأس املال
طرح لعدد  375,000,000سهم عادي من خالل إصدارأسهم رأس مال جديدة لبنك برقان ش.م.ك.ع .مع حق األولوية
للمساهمين بسعر طرح مقداره  190فلس كويتي للسهم الواحد

فترة االكتتاب املخصصة ملمارسة حق األولوية
من  14نوفمبر 2021إلى  28نوفمبر2021

فترة االكتتاب العام في فائض األسهم /األسهم املتبقية
من  5ديسمبر 2021إلى  12ديسمبر 2021

حررت نشرة االكتتاب هذه بتاريخ  9نوفمبر 2021

مديراالصدارو وكيل اإلكتتاب
شركة كامكو لإلستثمارش.م.ك (عامة) ("كامكو إنفست")

مديراالصدار املشترك ومتعهد اإلصدار
شركة املركزاملالي الكويتي ش.م.ك.ع"( .املركز")

ُ
ُ
تأسس بنك برقان ش.م.ك.ع"( .البنك" أو "برقان" أو "بنك برقان" أو "الجهة املصدرة" أو "املصدر") في دولة الكويت بموجب مرسوم أميري بتاريخ  27ديسمبر  ،1975كما أن البنك مسجل لدى وزارة
ُ
التجارة والصناعة برقم تسجيل  24067ومدرج في بورصة الكويت لألوراق املالية ("البورصة") .تبلغ قيمة رأس مال الجهة املصدرة في تاريخ نشرة االكتتاب هذه("النشرة") مبلغ  275,625,000/-د.ك
ُ
موزعـة على  2,756,250,000سهما بقيمة اسمية قدرها  100فلس كويتي للسهم الواحد ("األسهم املصدرة") ،املدفوع قيمتها كاملة.
يتكون إصدار أسهم رأس املال الجديدة ("اإلكتتاب ") ،والذي تتضمن أحكامه حق األولوية (كما هو معرف أدناه) ،من  375,000,000سهما عاديا ("أسهم اإلكتتاب ") بسعر اكتتاب مقداره  190فلس
كويتي لكل سهم ("سعرا اإلكتتاب ") تمثل زيادة في العدد اإلجمالي لألسهم املُصدرة من  2,756,250,000سهما إلى  3,131,250,000سهما ما يعادل زيادة بنسبة  % 13.6تقريبا في أس مال البنك املُ َ
صدر
ر
الحالي.
يكون ألصحاب حقوق األولوية وللمساهمين املسجلين ("املساهمون املؤهلون" أو "املكتتبون املؤهلون" أو "املكتتبون" حسبما يتطلب السياق) في ختام التداول لدى البورصة في يوم التداول السابق
لتاريخ بداية فترة االكتتاب ،أي املساهمين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك ("وكيل املقاصة واإليداع") في ختام التداول لدى البورصة في تاريخ 11
نوفمبر "(2021تاريخ السجل" أو "تاريخ االستحقاق") حق األولوية في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم ("حق األولوية") .وللتوضيح ،فإن أي تداول على أسهم البنك قبل
تاريخ اإلستحقاق والتي لم يتم اكتمال عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ اإلستحقاق ("تاريخ وقف حق األولوية" أو "تاريخ تداول السهم من دون استحقاق") ،وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي
البنك ،فلن تؤخذ في اإلعتبار من أجل تحديد املساهمين املؤهلين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ السجل .ويجوز لكل مساهم مؤهل االكتتاب في 136سهم جديد من أسهم اإلكتتاب
ُ
مقابل كل  1,000سهم من األسهم املصدرة املسجلة بإسم املساهم املؤهل في تاريخ السجل .لن يحصل املساهم املؤهل على أي عوائد مالية من اإلكتتاب .
ُ
يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب بين املكتتبين املؤهلين الذين تقدموا لإلكتتاب بعدد من أسهم اإلكتتاب بنسبة ما يملكه كل منهم من األسهم املصدرة في تاريخ اإلستحقاق أو عدد حقوق األولوية اململوكة
لهم .يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب املتبقية غير املكتتب فيها ،إن ُوجدت ،إلى املكتتبين املؤهلين الذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من أسهم اإلكتتاب يفوق العدد املخصص لهم (راجع قسم "أحكام
ُ
وشروط وتعليمات اإلكتتاب ") .سيتم تقريب عدد األسهم التي يتم تخصيصها إلى أقرب عدد صحيح ويكون للجهة املصدرة الحق املطلق للتصرف في كسور األسهم ،إن ُوجدت ،دون إمكانية إصدار كسور
األسهم .بعد إتمام اإلكتتاب،ستبلغ قيمة رأس مال البنك املُ َ
ص َدر  313,125,000/-د.ك بعدد أسهم مصدرة يبلغ  3,131,250,000سهم .تبلغ القيمة اإلجمالية للطرح  71,250,000/-د.ك نقدا ("عوائد
اإلكتتاب ") .سيتم استخدام عوائد اإلكتتاب في تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفق معايير بازل  3لكفاية رأس املال وألغراض البنك العامة (راجع قسم "استخدام عوائد اإلكتتاب").
ُ
ُ
صدر عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الجهة املصدرة بتاريخ  23ديسمبر  2018قرارا يحدد رأس مال البنك املصرح بمبلغ وقدره  400,000,000/-د.ك .وقد قرر مجلس إدارة البنك
ُ
بموجب إجتماعه رقم  4بتاريخ  15/3/2021زيادة رأس املال املصدر واملدفوع للبنك من مبلغ  275,625,000/-د.ك إلى  313,125,000/-د.ك من خالل إصدار وتخصيص  375,000,000سهما من
أسهم اإلكتتاب بسعر اإلكتتاب .قرر مجلس إدارة البنك بموجب قراره رقم  4بتاريخ  15/3/2021وقرار مجلس اإلدارة رقم  15لسنة  2021بتاريخ  2021/09/05تحديد سعر اإلكتتاب بمقدار 190فلس
كويتي لكل سهم (بما يشمل عالوة اإلصدار) .فور استدعاء زيادة رأس املال والدعوة إلى االكتتاب في أسهم اإلكتتاب .
وافق بنك الكويت املركزي ("املركزي") في  31أغسطس  2021على اإلصدار ووافقت هيئة أسواق املال في الكويت ("هيئة أسواق املال") في  16سبتمبر  2021على إصدار أسهم اإلكتتاب  .وفي  2نوفمبر
 2021وافقت هيئة أسواق املال على نشرة اإلكتتاب وتسويق وطرح أسهم اإلكتتاب في الكويت.
تبدأ فترة ممارسة حق األولوية في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب في  14نوفمبر  2021ملدة  15يوم وحتى  28نوفمبر "( 2021فترة اإلكتتاب املخصصة ملمارسة حق األولوية ") .و يتقدم املكتتبون بطلبات
االكتتاب بمقر وكيل املقاصة واإليداع أو عن طريق املوقع االلكتروني لالكتتاب في األسهم وذلك حسب األحوال (راجع القسم " 2.8أحكام وشروط وتعليمات اإلكتتاب ") .في حالة عدم اكتتاب املساهمين
في كامل األسهم املطروحة لالكتتاب ،يتم طرح فائض األسهم لالكتتاب العام ،وتبدأ فترة االكتتاب العام في فائض األسهم اعتبارا من  5ديسمبر 2021ملدة  8أيام وحتى 12ديسمبر ، 2021في حال تم
االكتتاب في كامل األوراق املالية املطروحة لالكتتاب العام قبل نهاية الفترة املحددة أعاله ،فسيتم غلق باب االكتتاب .يجوز ملجلس اإلدارة تمديد أي فترة أكتتاب وفق تقديره املطلق وبالتوافق مع أحكام
القوانين واللوائح املطبقة.
ُ
ُ
تكون أسهم اإلكتتاب في نفس الفئة الواحدة مع األسهم املصدرة الحالية في رأس مال الجهة املصدرة .ويكون لكل سهم صوت واحد ،ويكون لكل مساهم ("املساهم") الحق في الحضور والتصويت في
الجمعية العامة ("الجمعية العامة") .ال يتمتع أي من املساهمين بحقوق تصويت إضافية تميزه عن غيره من املساهمين .يحق لحاملي أسهم اإلكتتاب الحصول على أنصبتهم من توزيعات األرباح في
ُ
املستقبل متى تم اإلعالن عنها من الجهة املصدرة.
ُ
بعد انتهاء فترة االكتتاب وإتمام التخصيص النهائي ألسهم اإلكتتاب واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة ،سيتم إدراج أسهم اإلكتتاب في البورصة لتداولها دون أي قيد على غرار األسهم املصدرة.
يجب مراجعة املالحظات الهامة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم اإلكتتاب .
تنبيه للمستثمرين املحتملين
ً
ً
ينصح املصدر بأن تستشيرشخصا ُمرخصا له ومؤهل من قبل الهيئة لقديم املشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب في األسهم من عدمه.
كما تجدر اإلشارة على أنه ال يجوز بغير مو افقة مسبقة من بنك الكويت املركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا ( %5خمسة باملائة)من رأس مال البنك سواء كان
التملك بشكل مباشرأو غيرمباشر ،وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة وإذا تجاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة وجب عليه التصرف
في الزيادة في املدة التي يحددها بنك الكويت املركزي ويترتب على هذه املخالفة عدم إفادة مالك األسهم من مقدارالزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفى إدارة البنك.
ً
وفقا ألحكام قانون هيئة أسواق املال رقم  7لسنة ( 2010كما هو ّ
معدل) والئحته التنفيذية املعدلة والصادرة
تم الحصول على مو افقة هيئة أسواق املال على هذه النشرة .تم إعداد هذه النشرة
بموجب القرار رقم ( )72لسنة  .2015ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان (اإلدارة) ،مجتمعين ومنفردين ،املسؤولية الكاملة عن دقة وصحة كافة
املعلومات الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بالشركة املصدرة واألسهم ،كما يؤكدون على أنه ،على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات املعقولة ،ليس هنالك ثمة حقائق أو معلومات
أخرى قد يؤثرإغفالها على دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت في هذه النشرة.
ُ
كما يقر وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار والجهة املصدرة تحملهم املسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة اإلكتتاب ،وبأن نشرة اإلكتتاب على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة
ً
االستفسارات املعقولة ،لم تغفل اي معلومات جوهرية ،وقد تم إعدادها وفقا للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الو اقع.
ُ
ويقراملستتتشتتارالقانوني للمصتتدر بأنه تمت مراجعة نشتترة اإلكتتاب واملستتتندات ذات الصتتلة لها والتي زوداهم لها الجهة املصتتدرة ،وأنه على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستتتفستتارات املعقولة،
ً
ً
ُ
ُ
فإن نشرة اإلكتتاب تستوفي املتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن الشركة املصدرة قد استوفت املو افقات الالزمة التي تجعل التزام الشركة املصدرة صحيحا ونافذا .
كما ال تتحمل هيئة أسواق املال أي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشرة ،وال تضمن دقتها أو تمامها ،كما تخلي نفسها بشكل واضح وصريح من أي مسؤولية ًأيا كان نوعها بسبب أي خسارة
يمكن أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة
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مت ترك هذه الصفحة خالية عمداً
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إقت تتراراملستؤولية
األشخاص املسؤولين عن نشرة االكتتاب
تم إعداد هذه النشرة من قبل:
االسم:
مسعود جوهر حيات

املسمى الوظيفي:
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

العنوان:

بنك برقان ش.م.ك.ع.

إق ت ت ت ت ت ت ت تترار
ُ
يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة املصدرة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة مسؤولية املعلومات الواردة في هذه النشرة تحت عنوان (معلومات عن مجلس اإلدارة)،
مجتمعين ومنفردين  ،املسئولية الكاملة عن دقة وصحة كافة املعلومات الواردة فى هذه النشرة  ،كما يؤكدون على أنه وعلى حد علمهم وبعد القيام بكافة االستفسارات املعقولة  ،ليس
هنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أى بيان أو إفادة وردت فى هذه النشرة.
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على حد علمهم وبعد القيام بكافة اإلستفسارات املعقولة أن كافة املعلومات الواردة فى نشرة االكتتاب كاملة ودقيقة وصحيحة وأنه تم بذل العناية الواجبة من
ُ
أجل دعم هذا البيان  .وأنه قد تم اإلفصاح للمستثمرين عن كافة املعلومات املتعلقة باألوراق املالية والجهة املصدرة من أجل اتخاذ قرار بشأن االكتتاب في أسهم اإلكتتاب من عدمه ،وأنه
قد تم االمتثال لكافة األحكام ذات الصلة املنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالقانون رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية والقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما واألنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزى.
ُ
عن مجلس إدارة الجهة املصدرة
االسم:
ماجد عيس ى العجيل

التوقيع:

املسمى الوظيفي:
رئيس مجلس اإلدارة

إقرار املستشار القانونى
أقر أنا املستشار القانونى للجهة املصدرة بأنه قد تمت مراجعة نشرة االكتتاب واملستندات ذات الصلة  ،وأنه على حد علمى ومعرفتي وبعد قيامى بكافة االستفسارات املعقولة  ،فإن نشرة
االكتتاب تستوفى املتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن الجهة املصدرة قد استوفت املوافقات الالزمة التى تجعل التزام الجهة املصدرة صحيحا ونافذا.
اإلسم
محمود عزت

املنصب
رئيس املستشارين القانونيين للمجموعة

التوقيع
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مالحظات هامة
تتضمن نشرة االكتتاب هذه معلومات تتعلق ببنك برقان ش.م.ك.ع وأسهم اإلكتتاب واإلكتتاب وضوابطه وأحكامه .لم يصرح البنك ألي من الغير
بتقديم أي بيان أو معلومات أو تعهدات فيما يتعلق بالبنك أو أسهم اإلكتتاب واإلكتتاب وضوابطه وأحكامه باستثناء تلك التي وردت في هذه النشرة أو
ما تم اعتماده من قبل البنك لهذا الغرض .ويتعين عدم االعتماد على مثل تلك البيانات أو املعلومات أو التعهدات الصادرة عن الغير بافتراض أنها تم
التصريح بها من قبل البنك أو وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار املبين أسمائهم على غالف هذه النشرة ("وكيل اإلكتتاب و مدراء اإلصدار ").
وفي حين أن البنك قد قام بإجراء كافة االستفسارات في الحدود املعقولة فيما يتعلق بدقة املعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه كما هي في تاريخ هذه
النشرة ،فإن بعض املعلومات الخاصة بالسوق وقطاعات األعمال التي تضمنتها نشرة االكتتاب أخذت من مصادر خارجية .وعلى الرغم من أنه ليس
لدى أي من املصدر أو وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار  ،وكذلك مستشاريهم أي سبب يدفعهم لإلعتقاد بعدم دقة تلك املعلومات ،إال أنه تستلزم اإلشارة
إلى أنه لم يتم التحقق من تلك املعلومات بشكل مستقل ،وبالتالي فإن هذه النشرة ال تتضمن أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من تلك املعلومات.
إن املعلومات املبينة في نشرة االكتتاب هذه وكما هي واردة في تاريخ هذه النشرة تخضع للتعديل .وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع املالي الفعلي للبنك
وكذلك قيمة األسهم قد تتأثر سلبيا بفعل التطورات املستقبلية من ناحية عامل التضخم أو تكاليف التمويل أو الضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو
سياسية أخرى أو أية عوامل أخرى خارجة عن إرادة البنك .ال يجوز بأي شكل من األشكال تفسير أو االعتماد على أن تسليم نشرة االكتتاب هذه أو أي
تصريح شفهي أو خطي أو مطبوع يتعلق بأسهم اإلكتتاب و وضوابطه وأحكامه ،هو وعد أو تعهد بشأن أية أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز النظر لنشرة االكتتاب هذه على أنها توصية من جانب البنك أو وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار أو أي من مستشاريهم أو التابعين لهم لالشتراك
في عملية اإلكتتاب  .إن املعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه هي ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون أن يؤخذ في االعتبار أي أهداف استراتيجية
أو موقف مالي أو احتياجات استثمارية معينة ألي مستثمر محتمل .يتحمل كل من توجه إليه نشرة االكتتاب هذه مسؤولية الحصول ،قبل اتخاذ أي
قرار استثماري ،على استشارة مهنية مستقلة بطريقته الخاصة فيما يتعلق بالبنك أو بأسهم اإلكتتاب أو ضوابط اإلكتتاب وأحكامه ،وكذلك مسؤولية
القيام بتقييمه الخاص املستقل للبنك ولإلستثمار في أسهم اإلكتتاب وللمعلومات واالفتراضات الواردة في نشرة االكتتاب هذه واالستعانة بتلك
االستشارة والتحليل والتوقعات عندما يرتئي ضرورة لذلك التخاذ أي قرار استثماري .وال يجوز للمستثمرين املحتملين تفسير محتويات هذه النشرة على
أنها تمثل استشارة ضريبية أو استثمارية أو قانونية.
وقبل االكتتاب في أو شراء أية أسهم طرح ،يتعين على كل مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشار مالي مرخص وفقا للقانون من هيئة أسواق املال في
الكويت طلبا ملشورته ،باإلضافة إلى مستشاريه القانونيين والضريبيين ومستشاري األعمال لتحديد مالئمة وتبعات االستثمار في أسهم اإلكتتاب بالنسبة
لذلك املستثمر والتوصل إل ى تقييم مستقل لذلك االستثمار .ويتمثل الغرض الوحيد من هذه النشرة تقديم معلومات أساسية عن البنك ملساعدة كل
من توجه إليهم هذه النشرة في إجراء تقييم مستقل لعملية اإلكتتاب وأي استثمار في أسهم اإلكتتاب .
إن توزيع هذه النشرة وعرض أو بيع أسهم اإلكتتاب محظور في بعض األنظمة القانونية خارج دولة الكويت .ويتعين على األشخاص الحائزين على هذه
النشرة التعرف على تلك القيود ومراعاتها وذلك تلبية لشروط وكالء اإلكتتاب ومدير اإلصدار والبنك.
ُ
ُ
ال تعتبر هذه النشرة التمهيدية عرضا للبيع أو استقطابا ألي عرض لشراء أوراق مالية وال تعتبر هذه النشرة أساسا أو مسوغا لشراء األوراق املالية في
الواليات املتحدة األميركية أو في أي بلد آخر قد يعتبر عرض البيع أو استقطاب عرض البيع أو البيع غير قانوني أو غير شرعي .لن يتم تسجيل األوراق
ُ
ُ
املالية املصدرة وال تعتبر تلك األوراق مسجلة أو مرخصة بموجب قانون األوراق املالية األميركي لعام  1933أو حتى مرخصة أو معتمدة أو مقبولة من
ولدى أي جهة رقابية على األوراق املالية في أي والية من الواليات املتحدة األميركية .ال يجوز طرح ،بيع ،رهن أو تحويل األوراق املالية بأي شكل في الواليات
املتحدة األميركية أو لحساب أو ملصلحة مواطنين أميركيين.
لم يتم تخويل أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات فيما يتعلق باإلكتتاب أو بأسهم اإلكتتاب أو ضوابطه وأحكامه غير األشخاص
املذكورين في هذه النشرة ،وفي حالة تقديم تلك املعلومات أو التعهدات ،فإنه يجب عدم االعتماد عليها واعتبارها على أنها معتمدة من قبل وكيل اإلكتتاب
ومدراء اإلصدار أو البنك .وال يجوز أن يؤدي أي توزيع لهذه النشرة أو أي عملية بيع تتم بموجبها بأي حال من األحوال إلى تكوين انطباع ضمني بأنه لم
يحدث هناك أي تغير في أوضاع البنك منذ تاريخ هذه النشر
قد ال تكون أسهم اإلكتتاب استثمارا مالئما لجميع املساهمين واملستثمرين املحتملين .لذا يتعين على كل مستثمر محتمل في أسهم اإلكتتاب أن يحدد
مالئمة ذلك االستثمار ،وذلك في ضوء ظروفه الخاصة .وعلى وجه الخصوص ،يتعين على كل مستثمر محتمل القيام بما يلي:
 .1أن يكون لديه معرفة وخبرة كافية للقيام بتقييم ُمجدي لألسهم ومخاطر االستثمار في أسهم اإلكتتاب ،واملعلومات الواردة في هذه النشرة.
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أن يتمكن من الوص ــول إلى األدوات التحليلية املناس ــبة وأن يكون على دراية بها ،وذلك لتقييم أي اس ــتثمار في أس ــهم اإلكتتاب في س ــياق وض ــعه
املالي الخاص ،وكذلك تقييم تأثير أسهم اإلكتتاب على محفظته االستثمارية بصفة عامة.
أن يكون لديه املوارد املالية والسيولة الكافية لتحمل كافة مخاطر االستثمار في أسهم اإلكتتاب.
أن يكون لديه فهم تام بشروط أسهم اإلكتتاب ،وأن يكون على دراية بسير األعمال في األسواق املالية ذات صلة.
أن يكون قادرا (ســواء بمفرده أو بمســاعدة مســتشــار اســتثمار) على تقييم الســيناريوهات املحتملة للعوامل االقتصــادية وغير ذلك من العوامل
التي يمكن أن تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل املخاطر املحتملة.

قد تم تدقيق املعلومات املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2020من قبل مدقق حسابات املصدر وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة
ملساهمي املصدر في  15ابريل  2021وفقا ملا تطلبه اللوائح واجبة التطبيق .وتم مراجعة املعلومات املالية للفترة املالية املنتهية في  30يونيو  2021من قبل
مدقق حسابات املصدر وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة املصدر بتاريخ  10أغسطس  2021وبخالف ذلك ،فإن املعلومات املالية الواردة في هذه
النشرة ألية فترة تنتهي بعد تاريخ  30يونيو  2021لم تخضع للمراجعة أو التدقيق.
املعلومات املالية اإلحصائية
جميع االشارات الى "د.ك" و "دينار كويتي" في نشرة االكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي ،العملة الرسمية لدولة الكويت ،وكذلك جميع االشارات الى
"دوالر" او "دوالر أمريكي" تعني الدوالر االمريكي ،العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.
تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة .لذلك ،فإن األرقام الظاهرة املتعلقة بنفس الفئة ،ولكن في جداول أخرى قد تختلف بشكل
طفيف ،كما إن األرقام الظاهرة باإلجمالي قد ال تكون هي نفسها اإلجمالي الحسابي لألرقام التي تسبقها.
ُ
عند االستعانة باملعلومات اإلحصائية املنشورة في هذه النشرة ،تعتقد الجهة املصدرة بأن هذه املعلومات تمثل أحدث املعلومات املتوافرة من مصدر
تلك املعلومات.
إن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة ألية فترة تنتهي بعد تاريخ  31ديسمبر  2020لم تخضع للتدقيق املحاسبي .وقد تم مراجعة املعلومات املالية
للفترة املنتھیة في  30یونیو  2021من قبل مدققي حسابات الجهة املصدرة وفقا ملا تتطلبه القوانين واجبة التطبیق.
التوقعات والبيانات املستقبلية
إن بعض البيانات التي وردت في نشرة االكتتاب هذه قد تشير إلى نظرة مستقبلية تطلعية .وتتضمن البيانات املستقبلية بيانات تتعلق بخطط الجهة
ُ
املصدرة وأهدافها وأغراضها واستراتيجايتها وعملياتها املستقبلية وأداؤها املستقبلي ،وكذلك االفتراضات التي تنطوي عليها تلك البيانات املستقبلية.
تشير الكلمات التالية في هذه النشرة" :يتوقع" و"يقدر" و"يرى" و"ينوي" و"يخطط" و"يعتقد" و"يهدف" و"يسعى" و"قد" و"سوف" و"يجب" وكذلك أية
ُ
تعابير مشابهة ،إلى البيانات املستقبلية .وقد بنت الجهة املصدرة هذه البيانات املستقبلية على الرؤية الحالية إلدارتها فيما يتعلق باألحداث املستقبلية
ُ
ُ
واألداء املالي املستقبلي .وعلى الرغم من أن الجهة املصدرة ترى أن التوقعات والتنبؤات التي تعكسها البيانات املستقبلية للجهة املصدرة تعتبر معقولة
كما هي في تاريخ نشرة االكتتاب هذه ،أما في حال تحقق واحد أو أكثر من املخاطر أو ثبوت عدم جدية التوقعات املشار إليها ،بما في ذلك تلك املخاطر
ُ
وحاالت ثبوت عدم جدية التوقعات الواردة في نشرة االكتتاب هذه ،أو في حالة ثبوت عدم اكتمال أو صحة أي من االفتراضات األساسية للجهة املصدرة،
ُ
فإن النتائج الفعلية لعمليات الجهة املصدرة قد تختلف عما هو متوقع أو متنبأ به .والجدير بالذكر ،إن دالالت تلك البيانات املستقبلية تنحصر بتاريخ
ُ
نشرة االكتتاب هذه .مع عدم اإلخالل بأية متطلبات أو شروط منصوص عليها بموجب القوانين واللوائح واجبة التطبيق ،فإن الجهة املصدرة تخلي
مسؤوليتها بشكل صريح إزاء أي التزام أو تعهد بتوزيع أي تحديثات أو مراجعة ألي من البيانات املستقبلية الواردة في نشرة االكتتاب هذه بعد تاريخ هذه
النشرة ليعكس أي تغير في التوقعات الخاصة بتلك البيانات ،أو أي تغير في األحداث أو الظروف أو األوضاع التي بنيت عليها تلك البيانات املستقبلية
املتوقعة.
تخضع التوقعات والبيانات املستقبلية لعوامل املخاطر ،عدم االستقرار واالفتراضات التي يمكن أن تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج
املتوقعة بشكل جوهري .من العوامل املهمة التي يمكن أن تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن توقعاتنا بشكل جوهري ،من بين عوامل أخرى ،العوامل
التالية:
• الظروف االقتصادية واألعمال العامة في الكويت ودول أخرى.
• قدرة البنك على تنفيذ استراتيجيته ،تحقيق نموه وتوسعه ،تغييراته التقنية ،تعرضه ملخاطر السوق التي يكون لها تأثير على نشاط أعماله
واستثماراته.
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• تغيير في النظم الضريبية والنقدية في الكويت بما في ذلك التضخم وغالء املعيشة ،تقلبات أسعار الفائدة ،أسعار األسهم أو غيرها من األسعار
والرسوم ،أداء أسواق املال في الكويت وعامليا ،التغييرات في القوانين واألنظمة املحلية والدولية ،فرض الضرائب وتغيير في إطار املنافسة في
مجال أعمال الشركة.
• تغيير في قيمة الدينار الكويتي وغيره من العمالت.
• وقوع كوارث طبيعية واضطرابات.
• تغيير في الظروف السياسية واالجتماعية في الكويت.
• خسارة أو توقف نشاط البنك بسبب إضراب عمالي أو اضطراب عمالي.
• عدم املحافظة على املوظفين والعمال الرئيسيين في البنك.
• قدرة البنك على تقبل ومواكبة التغييرات التكنولوجية.
لذا ينبغي على املكتتبين املؤهلين مراجعة قسم " عوامل املخاطر" بعناية خاصة لتقييم املخاطر املعنية .نظرا لطبيعتها ،بعض اإلفصاحات عن مخاطر
السوق ليست إال مجرد توقعات تقديرية التي يمكن أن تختلف بشكل كبير عن النتائج املستقبلية .بالتالي ،قد تختلف األرباح أو الخسائر الفعلية بشكل
كبير عن التوقعات .ال يلتزم البنك بتحديث أو مراجعة أي بيانات تحتوي على معلومات ترد بعد تاريخ هذه النشرة أو بتسجيل حدوث أي حاالت حتى في
حال عدم نفاذ أو إتمام أي من االفتراضات الواردة في هذه النشرة.
املقاييس املالية من خارج املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ومقاييس األداء البديلة
تحتوي هـذه النش ـ ـ ـ ــرة على إش ـ ـ ـ ــارات إلى بعض املقـاييس من خـارج املعـايير الـدوليـة إلعـداد التقـارير املـاليـة ،بمـا في ذلـك كفـايـة رأس املـال ،ومعـدالت الرفع
املالي ،ونســب أخرى معينة واردة في قســم "معلومات مالية مختارة" واملشــار إليها في هذه النشــرة .وتشــكل جميع هذه املقاييس مقاييس أداء بديلة كما هي
معرفـة في املبـادا التوجيهيـة للهيئـة األوروبيـة لألوراق املـاليـة واألس ـ ـ ـ ــواق بخص ـ ـ ـ ــوص مقـاييس األداء البـديلـة (ويشـ ـ ـ ـ ــار إليهـا فيمـا بعـد ب" مقتاييس األداء
البديلة").
وتعتقد الجهة املصــدرة أن مقاييس األداء البديلة املدرجة في النشــرة توفر معلومات تكميلية مفيدة للمســتثمرين وإلدارة البنك ،حيث إنها تســهل تقييم
األداء التشـغيلي واملركز املالي خالل فترات اإلبالغ املالي .ومع ذلك ،ينبغي للمسـتثمرين أن يتنبهوا إلى أنه ال تقوم كافة الشـركات باحتسـاب املقاييس املالية
بنفس الطريقة ،كمثال مقاييس األداء البديلة التي اعتمدها البنك في النش ـ ـ ـ ــرة املاثلة ،فإن هذه األمور املالية ال يمكن أن تقارن دائما بش ـ ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ـ ــر
بمقاييس األداء املستخدمة من قبل الشركات األخرى.
ُ
وينبغي أال ينظر الى مقاييس األداء البديلة املس ــتخدمة في هذه النش ــرة بمعزل عن باوي األمور وال ينبغي أن تعتبر مقياس ــا لألداء املالي أو الس ــيولة في إطار
املعـايير الـدوليـة إلعـداد التقـارير املـاليـة .وال ينبغي اعتبـار هـذه املقـاييس من خـارج املعـايير الـدوليـة إلعـداد التقـارير املـاليـة بـديال عن اإليرادات أو األربـاح أو
الخســائر للفترة املعنية أو أي مقاييس أداء أخرى معتمدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية كما ال يمكن اعتبارها كبديل للتدفقات النقدية
من أنشطة التشغيل أو االستثمار أو التمويل أو أي مقياس آخر للسيولة املعتمدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
وال تش ـ ـ ـ ــير املقـاييس من خـارج املعـايير الـدوليـة إلعـداد التقـارير املـاليـة بـالض ـ ـ ـ ــرورة إلى مـا إذا كـانـت التـدفقـات النقـديـة كـافيـة أو متـاحـة لتلبيـة االحتيـاجـات
النقدية ،وقد ال تكون مؤشـ ـ ـرا على النتائج الفعلية للعمليات .وباإلض ـ ــافة إلى ذلك ،قد ال تكون مقاييس األداء البديلة في هذه النش ـ ــرة مماثلة للمقاييس
األخرى التي تحمل عنوانا مماثال والتي تس ــتخدمها ش ــركات أخرى .وتعتقد املجموعة أن ص ــافي هامي الفائدة وغيره من املقاييس املنص ــوص عنها في هذه
النش ــرة من خارج املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية هي مؤش ـرات مفيدة بش ــأن األداء املالي ويس ــتخدمها املس ــتثمرون على نطاق واس ــع ملراقبة نتائج
أعمال البنوك بشـ ــكل عام .ونظرا ملا تتمتع به املجموعة والشـ ــركات األخرى من حرية تقدير في تحديد هذه املقاييس وحسـ ــاب املبالغ املدرجة فيها ،ينبغي
الحرص عند مقارنة هذه املقاييس مع املقاييس املماثلة التي تستخدمها شركات أخرى.
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موجز عن اإلكتتاب
يجب قراءة املوجز التالي كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية التي تظهر في أي جزء آخر في هذه النشرة ،ويخضع هذا املوجز في كافة األحوال لتلك
املعلومات التفصيلية .ال يشتمل هذا املوجز على جميع املعلومات التي يتعين على املستثمرين املحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم
اإلكتتاب ،كما أنه ال يمكن التأكيد بأن هذه املعلومات هي معلومات كاملة .وبناء على ذلك ،ينبغي أن يستند أي قرار ألي مستثمر محتمل لإلستثمار
فيما يتعلق باإلكتتاب على دراسة هذه النشرة بالكامل.
ُ
الجهة املصدرة
ُ
عنوان الجهة املصدرة

بنك برقان ش.م.ك.ع .ش ــركة مس ــاهمة كويتية عامة مؤس ـس ــة في دولة الكويت بموجب مرس ــوم أميري
بتاريخ  27ديسمبر 1975
برج برقان – الش ـ ــرق – ش ـ ــارع عبد
الكويت

األحمد – مدينة الكويت  -ص.ب  5389الص ـ ــفاة  12170دولة

نوع اإلكتتاب

طرح لالكتتاب في أسهم اإلكتتاب مع حق األولوية للمكتتبين املؤهلين

سعراإلكتتاب

 190فلس كويتي لسهم اإلكتتاب الواحد (شامال القيمة اإلسمية وعالوة اإلصدار)

القيمة اإلسمية

 100فلس كويتي لسهم اإلكتتاب

عالوة اإلصدار

 90فلس كويتي لسهم اإلكتتاب الواحد

سعر حق األولوية

كما سيتم تحديده من بورصة الكويت في بداية فترة االكتتاب على أساس السعر املرجعي وفق
معادلة (سعر إقفال السهم املقررة عليه حقوق األولوية في بورصة الكويت في اليوم السابق لبدء فترة
االكتتاب ناقص سعر ا إلكتتاب .يجوز أن يتغير سعر حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب(

ُ
إجمالي عدد األست تتهم املصت تتدرة واملدفوعة
ُ
للجهة املصدرة قبل اإلكتتاب مباشرة

 2,756,250,000سهم بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.

ُ
رأس امل ت تال املصت ت ت ت ت تتدر وامل ت تتدف تتوع ل تل تج ته ت تتة
ُ
املصدرة قبل اإلكتتاب مباشرة

 275,625,000/-د.ك

ُ
رأس املال املصترح به للجهة املصتدرة قبل  400،000،000/-د.ك.
اإلكتتاب مباشرة
أسهم الخزينة

 4,811,693سهم كما في  30يونيو 2021

عدد ونوع أسهم اإلكتتاب

ُ
 375,000,000سهم عادي يمثل تقريبا  % 13.6من رأس املال الحالي َ
املص َدر للجهة املصدرة.

ُ
عتتدد أس ت ت ت تتهم اإلكتتتتاب املتعهتتد االكتتتتاب 52,631,579
فيها
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قيمة اإلكتتاب املتعهد به

10,000,000دينار كويتي

ُ
إجمالي عدد أس ت ت تتهم الجهة املصت ت تتدرة بعد
اإلكتتاب مباشرة

 3,131,250,000سهم

ُ
رأس املتال املُ ُ ُ
ص ت ت ت تدر للجهتة املصت ت ت تتدرة بعتد  313,125,000/-د.ك
اإلكتتاب مباشرة
ُ
نسبة زيادة رأس املال املُ ُ
س ـ ـ ـ ــيتم زيادة رأس مال املص ـ ـ ـ ــدر بقيمة  37,500,000/-د.ك والتي تمثل زيادة تقريبا  % 13.6على رأس
ص ُدر واملدفوع
ُ
املال الحالي املُ َ
ص َدر للجهة املصدرة قبل اإلكتتاب مباشرة.
القيمة اإلجمالية للطرح

 71,250,000/-د.ك

القيود املفروضة على التعامل في األوراق
املالية املطروحة لالكتتاب وأي ترتيبات
مستقبلية للتعامل فيها

ال يوجد

مصاريف اإلكتتاب

القيمـة التقـديريـة ملص ـ ـ ـ ــروفـات اإلكتتـاب هي  250,000د.ك .وس ـ ـ ـ ــيتولى البنـك مس ـ ـ ـ ــئوليـة س ـ ـ ـ ــداد تلـك
املص ـ ــروفات التي تش ـ ــمل تكاليف إدارة االكتتاب و التس ـ ــويق واملطبوعات الالزمة و توزيعها واالعالنات
القانونية و املصروفات األخرى ذات الصلة.

تاريخ االستحقاق

 11نوفمبر 2021

طريقة اإلكتتاب

خالل فترة االكتتاب لحقوق األولوية ،يمكن للمكتتبين تنزيل نموذج طلب اإلكتتاب من املوقع
اإللكتروني  ، https://www.ipo.com.kwويمكنهم دفع مبلغ اإلكتتاب عبر اإلنترنت من خالل خدمة
 K-Netأو زيارة وكيل اإليداع واملقاصة بعد تنزيل نموذج طلب اإلكتتاب من املوقع اإللكتروني املشار
إليه أعاله وتعبئته باملعلومات املطلوبة ودفع مبلغ اإلكتتاب من خالل التحويل البنكي أو اإليداع في
الحساب البنكي للجهة املصدرة املحدد أدناه.
خالل فترة األكتتاب العام ،يمكن للمكتتبين تنزيل نموذج طلب اإلكتتاب من املوقع اإللكتروني
 https://www.iktatib.comوالدفع إما عبر اإلنترنت من خالل خدمة  K- Netعلى املوقع اإللكتروني
أو من خالل التحويل البنكي أو اإليداع وتحميل نموذج طلب اإلكتتاب املعبأ الذي تم إنشاؤه من املوقع
اإللكتروني املشار إليه أعاله مع إيصال الدفع أو عن طريق تقديم نموذج طلب اإلكتتاب املعبأ مع
إيصال الدفع إلى أحد فروع الجهة املصدرة املحددة في نشرة اإلكتتاب هذه.
في جميع األحوال ،لن يتم قبول أي تع ــدي ــل أو س ـ ـ ـ ـح ــب لنموذج طل ــب اإلكتت ــاب بع ــد تق ــديم ــه .يعتبر
ُ
نموذج طلـب اإلكتتـاب اتفـاقيـة ملزمـة قـانونـا بين املكتتـب والجهـة املص ـ ـ ـ ــدرة( .يرجى االطالع على قس ـ ـ ـ ــم
"إجراءات اإلكتتاب" في أحكام وشروط وتعليمات اإلكتتاب).

فترة األكتتاب

من يوم  14نوفمبر  2021إلى يوم  12ديس ـ ـ ـ ــمبر  2021م ــا لم يتم تغطي ــة ك ــام ــل اإلكتت ــاب قب ــل ذل ــك
التاريخ حيث يحق للجهة املص ـ ـ ـ ــدرة وقف وإغالق باب اإلكتتاب قبل التاريخ املحدد لالنتهاء .وفي جميع
األحوال التي ال يستنفذ فيها اإلكتتاب يجوز ملجلس إدارة الجهة املصدرة تمديد فترة اإلكتتاب لفترة أو
فترات أخرى ممـاثلـة أو أقـل بحيـث ال تزيـد مـدة اإلكتتـاب األص ـ ـ ـ ــليـة وتمـديـداتهـا في مجموعهم عن ثالثـة
( )3أشهر.
س ـ ـ ـ ــيكون الحــد األدنى لفترة اإلكتتــاب خمس ـ ـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ــر ( )15يوم ـا على األقــل من فترة اكتتــاب حقوق
األولوية ،وبعد ذلك يحتفظ املصدر بالحق في إغالق فترة اإلكتتاب قبل  9ديسمبر .2021

فترة ممارسة حقوق األولوية
والتصرف لها

بدأ فترة التصـرف في حقوق األولوية من تاريخ فتح باب االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب في فترة
االكتتاب املخصصة ملمارسة في حقوق األولوية بخمسة أيام عمل على األقل.
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فترة االكتتاب املخصصة ملمارسة حق من  14نوفمبر  2021إلى  28نوفمبر 2021
األولوية
من  5ديسمبر  2021إلى  12ديسمبر 2021
فترة االكتتاب العام في فائض األسهم
تاريخ التخصيص

خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إنتهاء فترة اإلكتتاب األولى والثانية.

املت تكت تتت تتت تب تتون امل تتؤهت تل تتون أص ت ت ت ت تح ت تتاب ح تتق أص ــحاب حق األولوية واملس ــاهمين املقيدة أس ــماؤهم في س ــجل مس ــاهمي البنك لدى الش ــركة الكويتية
للمقاصـ ــة ش.م.ك في ختام التداول لدى البورصـ ــة في تاريخ االسـ ــتحقاق أو الذين حصـ ــلوا على حقوق
االولوية لالكتتاب في أسهم اإلكتتاب
األولوية سـ ـ ـ ــواء خالل فترة تداول حقوق األولوية أو بالتنازل .وللتوضـ ـ ـ ــيح ،فإن أي تداول على أسـ ـ ـ ــهم
البنك قبل تاريخ االس ـ ــتحقاق والتي ال يتم اكتمال عملية تس ـ ــويتها لدى البورص ـ ــة في تاريخ االس ـ ــتحقاق
("تاريخ وقف حق األولوية") .وبالتالي لم تسـ ــجل في سـ ــجل مسـ ــاهمي البنك ،فلن تؤخذ في اإلعتبار من
أجل تحديد املساهمين املؤهلين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ االستحقاق.
الحد األدنى لالكتتاب

سهم واحد

خيارات املساهمين املؤهلين بالنسبة يكون للمكتتبين املؤهلين اللجوء إلى الخيارات التالية بالنسبة ألسهم
اإلكتتاب:
ألسهم اإلكتتاب
 -1ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم اإلكتتاب.
 -2ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم اإلكتتاب واالكتتاب في أسهم اإلكتتاب
اإلضافية.
 -3التداول على كل أو جزء من حقوق األولوية وفقا لقواعد بورصة الكويت.
 -4التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم اإلكتتاب الى مساهم اخر أو أي
شخص اخر وفق اآللية املعتمدة لذلك من بورصة الكويت ووكالة املقاصة الكويتية وذلك
قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام على األقل (وتتم أي من تلك التنازالت وفقا للقواعد
ذات الصلة واملطبقة من قبل بورصة الكويت ووكالة املقاصة( ،أو
 -5االمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة.
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عو اقب عدم اكتتاب املكتتبيتن املؤهلين

يتعرض املكتتبون املؤهلون الــذين يختــارون عــدم االكتتــاب في أس ـ ـ ـ ــهم اإلكتتــاب لتخفيض في نس ـ ـ ـ ـبــة
ُ
ملكيتهم في رأس مال الجهة املصدرة باإلضافة قد يواجهون تغييرا في قيمة أسهمهم الحالية.

في حال عدم اكتمال اإلكتتاب

في ح ــال لم يتم اس ـ ـ ـ ــتكم ــال زي ــادة رأس امل ــال ب ــالك ــام ــل خالل فترة االكتت ــاب الع ــام ،يجوز ملجلس إدارة
الجهة املص ـ ــدرة أن يقرر تمديد فترة االكتتاب .وفي حال عدم اس ـ ــتنفاذ كامل أس ـ ــهم اإلكتتاب في نهاية
ُ
فترة االكتتاب الجديدة ،يجوز ملجلس إدارة الجهة املصــدرة إما ( )1التراجع عن اإلكتتاب أو ( )2إعالن
االكتف ــاء بمق ــدار اإلكتت ــاب املكتت ــب في ــه عن ــد نه ــاي ــة فترة اإلكتت ــاب .وال يجوز للمكتتبين الرجوع عن
أسـهم اإلكتتاب املكتتب بها إال وفقا للقانون .وفي حالة إلغاء اإلكتتاب يخسـر أصـحاب حقوق األولوية
حقهم في االكتتاب في أس ـ ــهم اإلكتتاب ويخس ـ ــرون قيمة س ـ ــعر حقوق األولوية املس ـ ــددة منهم دون أن
يكون لهم حق الرجوع بأي مطالبة على الجهة املص ـ ـ ـ ــدرة أو على وكيل املقاص ـ ـ ـ ــة واإليداع أو على وكيـل
اإلكتتاب ومدراء اإلصـ ـ ـ ــدار .وتكون فترة التداول في حقوق األولوية من بداية فترة االكتتاب وحتى قفل
باب االكتتاب بخمس ـ ـ ـ ــة أيام عمل على األقل .وفي جميع األحوال ال يحق ملن تص ـ ـ ـ ــرف بحقوق األولوية
على النحو السـ ـ ـ ـ ــابق أن يكتتـب في هـذه الحقوق ويعتبر اكتتـابـه في هـذه الحقوق املتنـازل عنهـا بـاطال إال
أنه يكون ملن آلت إليه هذه الحقوق أن يكتتب في األس ـ ــهم املقررة لهذه الحقوق كما يحق له التص ـ ــرف
بها على النحو املقرر في القواعد املعمول بها لدى بورصـ ـ ـ ــة الكويت والشـ ـ ـ ــركة الكويتية للمقاصـ ـ ـ ــة حتى
قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل.

االكتتاب في فائض أسهم اإلكتتاب

يحق للمكتتبين املؤهلين االكتتاب في فائض أسـ ـ ـ ــهم اإلكتتاب باإلضـ ـ ـ ــافة إلى أسـ ـ ـ ــهم حق األولوية .كما
يكون سـعر اإلكتتاب في أسـهم اإلكتتاب اإلضـافية ("أسـهم اإلكتتاب اإلضـافية")  190فلس كويتي عن
كـل س ـ ـ ـ ــهم طرح إضـ ـ ـ ـ ــافي .وفي حـالـة عـدم قيـام املكتتـب املؤهـل بـاالكتتـاب أو بيع أو التنـازل عن حقوق
األولويـة في االكتتـاب ،يعتبر ذلـك تنـازال منـه عن حقـه في األولويـة بـاالكتتـاب في أس ـ ـ ـ ــهم زيـادة رأس املـال
لص ـ ــالب املكتتبين الذين يرغبون باالكتتاب في عدد من األس ـ ــهم يفوق النس ـ ــبة املخص ـ ـص ـ ــة لكل منهم،
وألصـ ـ ــحاب حق األولوية في االكتتاب في أسـ ـ ــهم زيادة رأس مال الجهة املصـ ـ ــدرة أن يبيعوا في البورصـ ـ ــة
هـذه الحقوق حتى قبـل خمسـ ـ ـ ـ ــة أيـام عمـل من انتهـاء فترة االكتتـاب في حقوق األولويـة  ،كمـا يحق لهم
التنازل عنها دون مقابل لدى وكالة املقاصــة خالل مدة االكتتاب في اســهم زيادة رأس املال للمســاهمين
بـالش ـ ـ ـ ــركـة أو لغيرهم وذلـك حتى قبـل خمسـ ـ ـ ـ ــة أيـام عمـل من انتهـاء فترة االكتتـاب وذلـك وفق القواعـد
واإلجراءات املعمول بها لدى كل من بورص ــة الكويت والش ــركة الكويتية للمقاص ــة ووفق ما جاء في هذه
النشرة.

تداول حقوق األولوية

تشـ ــكل املوافقة على هذه النشـ ــرة من قبل الهيئة موافقة على ادراج وتداول حقوق األولوية في بورصـ ــة
الكويت خالل فترة االكتتاب في أس ـ ـ ـ ــهم اإلكتتاب ويتم الغاء االدراج عند افص ـ ـ ـ ــاح املص ـ ـ ـ ــدر عن نتائج
االكتتاب في زيادة رأس املال.

الجدول الزمني الدراج و تداول حقوق
األولوية

س ـ ـ ــيتم ادراج حقوق األولوية والتداول فيها من تاريخ فتح باب االكتتاب في أس ـ ـ ــهم اإلكتتاب وحتى قبل
قفل باب االكتتاب بخمسـ ــة أيام عمل على االقل وسـ ــيكون الجدول الزمني من تاريخ  14نوفمبر 2021
الى تاريخ  21نوفمبر 2021

االكتتاب العام

في حالة عدم اكتمال االكتتاب بعد انتهاء فترة ممارسة حق األولوية ُيفتح باب االكتتاب العام والذي
يكون فيه الحق ألي مكتتب (سواء من املساهمين أو من غيرهم) االكتتاب في الفائض من أسهم
اإلكتتاب ا وفقا لشروط وأحكام نشرة االكتتاب.

تخصيص أسهم اإلكتتاب

التخصيص خالل فترة ممارسة حق األولوية:
يكون لكل مكتتب مؤهل الحق في االكتتاب بأي عدد من األسهم على أن حق األولوية له يقتصر على ما
نسبته  %13.6فقط من األسهم اململوكة له واملقيدة في سجالت البنك كما في تاريخ االستحقاق ،وسيتم
تخصيص ما تبقى من فائض األسهم نتيجة عدم مباشرة بعض املكتتبين املؤهلين لحق األولوية على
املكتتبين املؤهلين الذين تقدموا بطلبات اكتتاب تزيد عن حقوق األولوية املخصصة لهم واذا كانت
األسهم اإلضافية املكتتب فيها تزيد عن األسهم الفائضة واملتاحة لإلكتتاب فان هذه األسهم اإلضافية
سيتم تخصيصها علي املكتتبين املؤهلين املتقدمين باإلكتتاب على هذه األسهم اإلضافية كل بنسبة ما
اكتتبه في حالة تغطية كامل أسهم اإلكتتاب ا  ،ويرد إلى كل مكتتب املبالغ املدفوعة بالزيادة عما تم
تخصيصه بالفعل وفقا لهذه القواعد .وفي حالة عدم تغطية كامل أسهم اإلكتتاب بعد انتهاء فترة
ممارسة حق األولوية يتم فتح باب االكتتاب العام( .راجع قسم "أحكام وشروط وتعليمات اإلكتتاب")

التخصيص خالل فترة االكتتاب العام في فائض األسهم:
يحق للمكتتب خالل فترة االكتتاب العام بفائض األسهم االكتتاب بأي عدد من األسهم التي يرغب بها.
يتم تخصيص األسهم على املكتتبين نسبة وتناسب بناء على نسبة عدد األسهم املتبقية (فائض
األسهم) إلى إجمالي عدد األسهم املكتتب بها ،وسيتم تقريب عدد األسهم املخصصة إلى أقرب رقم
صحيح .وتحتفظ الجهة املصدرة بالحق في التصرف في كسور األسهم .وفي حال تم االكتتاب في كامل
األوراق املالية املطروحة لالكتتاب قبل نهاية فترة االكتتاب العام ،فسيتم غلق باب االكتتاب وفي حال
عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة يتم التصرف كما ورد بقانون الشركات رقم  1لسنه 2016
وتعديالته والئحته التنفيذية .ويكون قرار التخصيص نهائيا ودون أي مسؤولية على الجهة املصدرة.
(راجع قسم "أحكام وشروط وتعليمات ا اإلكتتاب ")
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استخدام عوائد اإلكتتاب

ال يجوز االكتتــاب بكس ـ ـ ـ ــور األس ـ ـ ـ ــهم ،وحيثمــا يكون ض ـ ـ ـ ــروريــا يتم تقريــب عــدد أس ـ ـ ـ ــهم اإلكتتــاب التي
ُ
يس ـ ـ ــتحقها املكتتب املؤهل إلى أقرب عدد ص ـ ـ ــحيح .وتنفرد الجهة املص ت ت تتدرة وحدها بحق التص ـ ـ ــرف في
كس ـ ــور األس ـ ــهم .لن يتم إص ـ ــدار كس ـ ــور أس ـ ــهم اإلكتتاب بأي ش ـ ــكل من األش ـ ــكال (راجع قس ـ ــم "أحكام
وشروط وتعليمات اإلكتتاب ").
ُ
تهدف زيادة رأس املال إلى تعزيز قاعدة رأس مال الجهة املص ـ ــدرة وفق معايير لجنة بازل  3لكفاية رأس
املال واألغراض العامة للبنك.

فائض مبالغ االكتتاب

سـ ـ ــوف يتم إعادة فائض مبالغ االكتتاب (إن ُوجدت) دون فوائد إلى املكتتبين الذين اكتتبوا في أسـ ـ ــهم
اإلكتتاب دون احتسـ ــاب عموالت أو اسـ ــتقطاعات أو حجز من البنك خالل فترة أقصـ ــاها خمسـ ــة ()5
أي ــام عم ــل من ت ــاريخ انته ــاء تخص ـ ـ ـ ــيص أس ـ ـ ـ ــهم ااإلكتت ــاب (راجع قس ـ ـ ـ ــم "أحك ــام وش ـ ـ ـ ــروط وتعليم ــات
اإلكتتاب").
ُ
يقتصــر حق األولوية في االكتتاب في أســهم اإلكتتاب على املكتتبين املؤهلين .وتحتفظ الجهة املصتتدرة
ووكيتل املقتاص ت ت ت تتة واإليتداع بحقهمـا في رفض أي طلـب اكتتـاب – كليـا أو جزئيـا في حـال عـدم اس ـ ـ ـ ــتيفـاء
الطلب ألي حكم من أحكام اإلكتتاب .لن يتم قبول أي تعديالت أو سحب لطلب االكتتاب بعد تقديم
ُ
الطلــب .عنــد التقــديم وقبول الطلــب من الجهتتة املصت ت ت ت تتدرة ووكيتتل املقتتاصت ت ت ت تتة واإليتتداع ،يكون طلــب
ُ
االكتتــاب بمثــابــة اتفــاق ملزم قــانونــا بين املكتتبين والجهتتة املص ت ت ت تتدرة (راجع قس ـ ـ ـ ــم "أحكــام وش ـ ـ ـ ــروط
وتعليمات اإلكتتاب").

الحد األقص ى للملكية

وفقا للنظام األس ـ ــاس ـ ـ ي للجهة املص ـ ــدرة ،يجوز تملك أي نس ـ ــبة من أس ـ ــهم الجهة املص ـ ــدرة في أي وقت
وذلـك وفقـا للقـانون والقرارات الوزاريـة وتعليمـات بنـك الكويـت املركزي التي تصـ ـ ـ ـ ــدر من وقـت إلى أخر.
وحـاليـا فـإن موافقـة بنـك الكويـت املركزي املس ـ ـ ـ ــبقـة مطلوبـة لتملـك نس ـ ـ ـ ـبـة  5 %من إجمـالي رأس مـال
ُ
الجهة املصدرة ،وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة.

توزيعات األرباح

يحق للمس ـ ـ ــاهم ص ـ ـ ــاحب أس ـ ـ ــهم اإلكتتاب اس ـ ـ ــتالم نص ـ ـ ــيبه من توزيعات األرباح في املس ـ ـ ــتقبل متى تم
ُ
اإلعالن عنها من الجهة املصدرة.

أحكام اإلكتتاب

حقوق التصويت

ُ
تكون أس ــهم رأس مال الجهة املص تتدرة من فئة واحدة .لكل س ــهم ص ــوت واحد ،ولكل مس ــاهم الحق في
الحضور والتصويت في الجمعية العامة .ال يتمتع أي من املساهمين بحقوق امتياز في التصويت.

معدل ربحية السهم على املدى القصير

من املتوقع أن يبلغ معدل ربحية السهم  7.6فلس للستة أشهر املنتهية في  30يونيو .2021

قيمة السهم عند تصفية البنك

في حالة تص ـ ـ ـ ــفية البنك قبل زيادة رأس املال تكون القيمة الدفترية للس ـ ـ ـ ــهم  247فلس وذلك بناء على
البيانات املالية املنتهية في  30يونيو .2021

استرداد قيمة األسهم

يس ـ ــتطيع املس ـ ــاهمون الحاليون والجدد اس ـ ــترداد قيمة األس ـ ــهم (س ـ ــواء بالربح أو الخس ـ ــارة) من خالل
البيع املبـاش ـ ـ ـ ــر في بورص ـ ـ ـ ــة الكويـت وال يوجـد اختالفـات في أي من حقوق األس ـ ـ ـ ــهم الجـديـدة واألس ـ ـ ـ ــهم
الحالية.

الحقوق املتعلقت تتة بت تتأس ت ت ت تتهم اإلكتتت تتاب في يحق للمسـ ــاهمين الحصـ ــول على نصـ ــيب  -بنسـ ــبة ما يمتلكونه من أسـ ــهم  -من عوائد تصـ ــفية أصـ ــول
ُ
ُ
الجهة املصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مديونياتها والتكاليف األخرى.
حالة تصفية الجهة املصدرة
الت ت تتدابي ت ت ت ت ت ت ت تتر واإلجراءات في ح ت تتال ت تتة ع ت تتدم في حـال لم يتم اس ـ ـ ـ ــتكمـال زيـادة رأس املـال بـالكـامـل خالل فترة االكتتـاب ،يجوز ملجلس إدارة البنـك ان
يقرر تمــديــد فترة االكتتــاب .وفي حــال عــدم اس ـ ـ ـ ــتنفــاذ ـكـامــل أس ـ ـ ـ ــهم اإلكتتــاب افي نهــايــة فترة االكتتــاب
استكمال اإلكتتاب
الج ــدي ــدة ،يجوز ملجلس إدارة البن ــك إم ــا ( )1التراجع عن اإلكتت ــاب ا أو ( )2إعالن االكتف ــاء بمق ــدار
اإلكتت ــاب املكتت ــب في ــه عن ــد نه ــاي ــة فترة االكتت ــاب .وال يجوز للمكتتبين الرجوع عن أس ـ ـ ـ ــهم اإلكتت ــاب
املكتتب بها إال وفقا للقانون.
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الضرائب

بعد انتهاء فترة االكتتاب والتخصـ ــيص النهائي ألسـ ــهم اإلكتتاب واسـ ــتكمال كافة اإلجراءات التنظيمية
الالزمة ،س ـيتم إص ــدار إيص ــال رص ــيد أس ــهم ليتم إدراجها وتداولها في بورص ــة الكويت دون أي قيد كما
ُ
األسهم املصدرة.
ُ
يمكن أن يتم فرض ضريبة على الدفعات التي تقوم الجهة املصدرة بسدادها بموجب أسهم اإلكتتاب
(راجع قسم "الضرائب").

عوامل املخاطر

هناك بعض املخاطر املتعلقة باالس ــتثمار في أس ــهم اإلكتتاب .يمكن تص ــنيف تلك املخاطر بش ــكل عام
ق
ُ
في فئـات تض ـ ـ ـ ــم( :أ) مخـاطر متعلقـة بـالجهـة املصـ ـ ـ ـ ــدرة( ،ب) مخـاطر املتعلقـة بـاألنظمـة الرقـابيـة( ،ج)
مخاطر متعلقة بالكويت وتركيا ومنطقة الش ــرق األوس ــط وش ــمال أفريقيا( ،د) مخاطر متعلقة بأس ــهم
اإلكتتـاب .ولذلك يجـب دراس ـ ـ ـ ــة هذه املخـاطر بدقة قبـل اتخـاذ أي قرار بش ـ ـ ـ ــأن األس ـ ـ ـ ــتثمـار في أس ـ ـ ـ ــهم
اإلكتتاب (راجع قسم عوامل املخاطر).

الجهات الرقابية

هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزي

مر اقب الحسابات

السيد مكتب صافي املطوع وشركاه )(KPMG
السيد مكتب البزيع وشركاهم ()RSM

وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار

شركة كامكو لإلستثمار ش.م.ك (عامة) ("كامكو إنفست")  -مدير اإلصدار ووكيل اإلكتتاب
شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع"( .املركز")  -مدير اإلصدار املشترك ومتعهد اإلصدار

وكيل املقاصة واإليداع

الشركة الكويتية للمقاصة ،ش.م.ك.

القانون

قوانين دولة الكويت

املحاكم

محاكم دولة الكويت

ُ
أعضاء مجلس إدارة الجهة املصدرة

السيد /ماجد عيس ى العجيل
السيد /مسعود جوهر حيات
السيد /فيصل محمد علي الرضوان
السيد /سامر صبحي خنشت
السيد /سعدون عبد حسين علي
السيد /مايترا بيناك باني مايترا ناريان
السيد /عبد السالم محمد أحمد البحر
سعادة السيد /عبد الكريم عالوي صالب الكباريتي
السيد /فؤاد حسنى دوجالس
السيدة/انتصار عبد الرحيم حسن السويدي
السيد  /عبد محمد عبد العزيز املنصور
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تفاصيل اإلكتتاب
األسهم املعروضة في اإلكتتاب
يعرض املصدر  375.000.000سهم عادي تمثل حوالي  ٪13.6من رأس املال املصدر الحالي للمصدر.
سعر اإلصدارلكل سهم إصدار
سيكون سعر اإلكتتاب  190فلس لكل سهم إصدار ،مما يعكس القيمة االسمية البالغة  100فلس لكل سهم إصدار وعالوة إصدار تبلغ  90فلس لكل
سهم إصدار.
االهلية خالل فترة اكتتاب حقوق االولوية
ال يمكن قبول اكتتاب حق األولوية إال من قبل املسـ ـ ــاهمين املسـ ـ ــجلين في سـ ـ ــجل املسـ ـ ــاهمين ُ
للمصـ ـ ــدر في تاريخ االسـ ـ ــتحقاق وأصـ ـ ــحاب حقوق األولوية
املؤهلين ملمارسـة حقوقهم في االكتتاب في أسـهم اإلصـدار .ينصـب املصـدر كل مسـاهم مؤهل بأن يتواصـل مع شـركة الكويت للمقاصـة الواقعة على شـارع
الخليج العربي  -برج أحمد (الطابق الخامس)  -للتحقق من عدد األس ـ ــهم الذي يملكه وعدد األس ـ ــهم الذي يجوز له االكتتاب بها من خالل ممارس ـ ـة حق
األولوية الخاصـ ـ ــة به .يحق لكل مسـ ـ ــاهم مؤهل االكتتاب في  136سـ ـ ــهم إصـ ـ ــدار مقابل كل  1,000سـ ـ ــهم موجود كان يملكه ومسـ ـ ــجل باسـ ـ ــمه في سـ ـ ــجل
مســاهمي الجهة املصــدرة كما في تاريخ االســتحقاق .لن يتلقى املكتتب املؤهل أي عائدات من اإلكتتاب .ســيســمح للمكتتبين املؤهلين أيض ـا التقدم بطلب
للحصـ ــول على أسـ ــهم إصـ ــدار إضـ ــافية بسـ ــعر اإلكتتاب ،والتي سـ ــيتم تخصـ ــيصـ ــها على أسـ ــاس تناسـ ــبي إذا كان هناك فائض في أسـ ــهم اإلكتتاب لم يتم
االكتتاب بها بس ـ ــبب عدم رغبة املكتتبين املؤهلين في ممارس ـ ــة حقوق األولوية الخاص ـ ــة بهم في االكتتاب في أس ـ ــهم اإلص ـ ــدارُ .يش ـ ــار إلى املكتتبين املؤهلين
الذين اكتتبوا في أسهم اإلصدارات فيما يلي باسم "املكتتبون".
الحقوق املرتبطة بأسهم اإلصدار
املص ــدر لديه فئة واحدة فقط من األس ــهم .يمنح كل س ــهم ُمص ــدر لص ــاحبها ص ــوتا واحدا ،ولكل مس ــاهم الحق في حض ــور الجمعية العامة والتص ــويت
فيها .ال يمتلك أي مســاهم أي حقوق تصــويت تفضــيلية .األســهم املصــدرة ،بمجرد إصــدارها ،يحق لها أيض ـا الحصــول على حصــتها من أي توزيعات أرباح
يعلنها املصدر (مثل األسهم الحالية) .في حالة تصفية الجهة املصدرة ،يحق لكل سهم حصة متساوية من األصول املصفاة ُ
للمصدر بعد سداد ديونه.
إذا لم يتم االكتتاب في زيادة رأس املال بالكامل خالل فترة االكتتاب العام ،يجوز ملجلس إدارة البنك أن يقرر تمديد فترة اإلكتتاب .إذا لم يتم اإلكتتاب
في رأس املـال بـالكـامـل خالل فترة اإلكتتـاب املمـددة ،يجوز ملجلس إدارة البنـك أن يقرر إمـا ( )1التراجع عن زيـادة رأس املـال ،أو ( )2تقييـد زيـادة رأس املـال
إلى املبلغ املكتتب به بالفعل .يحق للمكتتبين في األسهم املصدرة التراجع وفقا للقانون فقط.
ممارسة حقوق األولوية ووسائل التصرف في حقوق األولوية
يكون لدى املكتتبين املؤهلين الخيارات التالية فيما يتعلق بأسهم اإلصدار:
 يجوز للمكتتبين ممارسة حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم اإلكتتاب كليا أو جزئيا. يجوز للمكتتبين ممارسة حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم اإلكتتاب واإلكتتاب في أسهم اإلكتتاب اإلضافية. يجوز للمكتتبين تداول حقوق األولوية بالبيع و/أو الشراء خالل فترة االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل ويتمالتداول وفقا للقواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل البورصة.
 يجوز للمكتتبين التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم اإلكتتاب (وفي اإلكتتاب في أسهم اإلكتتاب اإلضافية حسب األحوال(أو في جزء منها) وفق اآللية املعتمدة لذلك خالل فترة االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل ،وتتم أي من تلك
التنازالت وفقا للقواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل البورصة ووكالة املقاصة أو
-

يجوز للمكتتبين االمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقه سواء عن طريق التداول أو التنازل أو ممارسة حق أولوية اإلكتتاب في أسهم اإلكتتاب.

وفي جميع األحوال ال يحق ملن تص ـ ـ ـ ــرف بحقوق األولويــة بــالتــداول على كــل أو جزء منهــا أو التنــازل عنهــا بــدون مقــابــل أن يكتتــب في هــذه الحقوق ويعتبر
اكتتابه في هذه الحقوق املتص ــرف فيها باطال إال أنه يكون ملن آلت إليه حقوق األولوية أن يكتتب في األس ــهم املقررة لهذه الحقوق ،كما يحق له التص ــرف
بها على النحو املقرر في القواعد املعمول بها لدى هيئة أس ــواق املال وبورص ــة الكويت والش ــركة الكويتية للمقاص ــة حتى قبل قفل باب االكتتاب بخمس ــة
أيام عمل على األقل.
16

الحد األقص ى لالكتتاب في األسهم املخصصة للمساهمين املؤهلين
يمكن للممكتتبين املؤهلين التقدم بطلب للحصـ ــول على عدد من أسـ ــهم اإلصـ ــدار اإلضـ ــافية ،والتي سـ ــيتم تخصـ ــيصـ ــها فقط في حالة وجود أسـ ــهم غير
مكتتب بها من قبل املكتتبين املؤهلين بس ـ ــبب عدم رغبة كل املكتتبين املؤهلين في ممارس ـ ــة حقوقهم في االكتتاب في األس ـ ــهم املص ـ ــدرة .س ـ ــيتم تخص ـ ــيص
هذه األسهم غير املكتتب بها على أساس تناسبي.
فترة اإلكتتاب
س ــتبدأ فترة اإلكتتاب في  14نوفمبر  2021بمكاتب وكيل اإليداع واملقاص ــة بدولة الكويت خالل س ــاعات العمل العادية من األحد إلى الخميس وتغلق في
 12ديسمبر  2021الساعة  1مساء بتوقيت الكويت.
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أحكام وشروط وتعليمات اإلكتتاب
اتفاقية االكتتاب
ُ
اتفق وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار مع الجهة املصدرة بموجب اتفاقية االكتتاب ،وشرط استيفاء بعض الشروط ذات الصلة ،ببذل العناية الالزمة
من أجل العرض على املكتتبن لالكتتاب في أسهم اإلكتتاب بسعر اإلكتتاب .وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار– باستثناء شركة املركز املالي الكويتي
ش.م.ك.ع - .غير ملتزمين باالكتتاب بأي من األسهم التي لم يتم االكتتاب بها من قبل املكتتبين.
ُ
تعهدت شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك"( .مركز") بصفتها متعهد اإلصدار مع الجهة املصدرة بموجب اتفاقية تقديم خدمات على أنها وفي حال عدم
تغطية االكتتاب خالل فترتي االكتتاب األولى والثاني ستقوم باالكتتاب في حدود قيمة الطرح املتعهد به بعدد أسهم  52,631,579سهم عادي من اسهم
اإلصدار وبإجمالي مبلغ  10مليون دينار كويتي على أساس سعر السهم الواحد  190فلس .
مقدمة
ينقسم االكتتاب إلى فترتين ،الفترة األولى مخصصة ملمارسة حق األولوية للمكتتبين املؤهلين (املساهمين املقيدين في سجل مساهمي البنك لدى الشركة
الكويتية للمقاصة كما في  11نوفمبر وأصحاب حقوق األولوية) والفترة الثانية مخصصة لالكتتاب العام في فائض األسهم التي لم يتم االكتتاب بها خالل
فترة ممارسة حق األولوية وفي حال تم االكتتاب في كامل األوراق املالية املطروحة قبل نهاية فترة االكتتاب العام فسيتم غلق باب االكتتاب .أما في حالة
االكتتاب بكامل األسهم خالل فترة ممارسة حق ا ألولوية يقفل باب االكتتاب وال يتم البدء باالكتتاب العام.
إجراءات االكتتاب
لن يتم قبول مبالغ اإلكتتاب نقدا .ويجب سداد مبالغ االكتتاب بالكامل عن طريق خدمة  K-NETأو عن طريق التحويل البنكي (كمبلغ صافي دون رسوم
من قبل كل من البنك املحول والبنك املحول له) على الحساب املصرفي (غير منتج للفائدة) واملذكور أدناه ،وذلك كله على النحو املبين التالى:
 )1فترة اإلكتتاب ملمارسة حقوق األولوية (األحد  14نوفمبر – 2021األحد  28نوفمبر:)2021

أوال :االكتتاب عن طريق املوقع اإللكتروني:
يتيح موقع  https://www.ipo.com.kwاالكتتاب في زيادة رأس املال خالل فترة االكتتاب ملمارسة حقوق األولوية بحيث يتم السداد عن طريق خدمة
. K-NET
تنبيه :يجب على املكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد املسموح له للدفع عبراإلنترنت من خالل بطاقة الدفع .K-NET
يقوم املكتتب بالتالي:
 .1الدخول الي موقع االكتتاب عن طريق الرابطhttps://www.ipo.com.kw :
 .2يقوم املكتتب بتسجيل الرقم املدني (أو رقم السجل التجاري لألشخاص اإلعتباريين) ،ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية املكتتب في
االكتتاب من عدمه (يتم التحقق خالل فترة ممارسة حق األولوية فقط).
 .3يقوم املكتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها.
 .4يتم تحويل املكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة  K-NETحيث يقوم املكتتب بالسداد من حسابه الخاص  ،وال يجوز أن يقوم شخص
آخر بالسداد نيابة عن املكتتب إال في الحاالت املنصوص عليها قانونا .

ثانيا :االكتتاب عن طريق مراجعة وكيل املقاصة واإليداع لالكتتاب:
تنبيه :ال يجوزاإلكتتاب من خالل مراجعة وكيل املقاصة واإليداع والدفع من خالل التحويل البنكي الجمالي قيمة أسهم تقل عن  1,000د.ك
(ألف ديناركويتي)
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 .1يقوم املكتتب بالدخول على الرابط التالي  https://www.ipo.com.kwلطباعة نموذج طلب اإلكتتاب .ويقوم بملئ البيانات التالية والتي
تتضمن على سبيل املثال ال الحصر اسم املكتتب ،الرقم املدني بالنسبة لألفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة للشركات ،وعدد األسهم
املرغوب االكتتاب بها وقيمتها.
 .2يتوجه املكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من نموذج طلب االكتتاب املطبوعة من الرابط أعاله واملدخل بها كافة البيانات الالزمة
ويقوم بتحويل مبالغ االكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك املحول والبنك املحول له) إلى
الحساب املصرفي (الغير منتج للفائدة) واملذكور أدناه:
:
اسم البنك
:
رقم الحساب
:
رقم IBAN
:
سويفت
:
املستفيد
املرجع  /الوصف :

بنك برقان
231/7045060/001/4402/001
KW32BRGN0000000000007045060002
BRGNKWKW
بنك برقان
زيادة رأس مال بنك برقان  +رقم البطاقة املدنية (للمقيمين و املواطنين) أو رقم جواز السفر (لغير
املقيمين ولغير املواطنين) أو رقم السجل التجاري (للشركات) للمكتتب  +بيانات االتصال الخاصة
باملكتتب

 .3يقوم املكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية باملبلغ املحول من البنك الخاص به .
 .4يتوجه املكتتب إلى مقر وكيل املقاصة واإليداع الواقع في شارع الخليج العربي ،برج أحمد ،الدور الخامس لتقديم نموذج طلب االكتتاب
واملستندات املدرجة في بند " املستندات املطلوبة عند تقديم نموذج طلب االكتتاب" في هذه النشرة وذلك خالل ساعات العمل الرسمية
خالل أيام األحد إلى الخميس (باستثناء أيام العطل الرسمية).
 .5يقوم وكيل املقاصة واإليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب.
وفي حالة إخفاق أي من املكتتبين في تقديم طلب االكتتاب مكتمال بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة املستندات املطلوبة) في مقر وكيل املقاصة واإليداع
بعد سداد مبلغ االكتتاب املستحق كما هو مذكور بهذه النشرة ،فإن طلب االكتتاب املقدم من ذلك املكتتب سيعتبر ملغيا وكأن لم يكن ،علما بأنه ال
يتم قبول مبالغ االكتتاب نقدا.
 )2فترة االكتتاب العام في فائض األسهم غير املكتتب لها من قبل أصحاب حق األولوية إن وجد :األحد  5ديسمبر  – 2021األحد  12ديسمبر
:)2021
أوال :االكتتاب عن طريق بطاقة الدفع : K-NET
يتيح موقع اإلكتتاب العام  https://www.iktatib.comاالكتتاب في زيادة رأس املال خالل فترة اإلكتتاب العام بحيث يتم السداد عن طريق خدمة
. K-NET
تنبيه :يجب على املكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد املسموح له للدفع عبراإلنترنت من خالل بطاقة الدفع .K-NET
يقوم املكتتب بالتالي:
 .1الدخول إلى موقع اإلكتتاب العام عبر الرابط https://www.iktatib.com
 .2تسجيل بياناته ،مثل رقم البطاقة املدنية ورقم املسلسل للبطاقة املدنية أو رقم جواز السفر (لغير املقيمين في دولة الكويت) ورقم حساب
التداول ،وذلك لتحديد وتأكيد أهلية املكتتب لالكتتاب .يقوم الشخص اإلعتباري بتسجيل رقم السجل التجاري.
 .3تحميل جميع املستندات املطلوبة حسب الحال
 .4اختيار عدد األسهم التي يرغب املكتتب باالكتتاب بها
 .5يتم تحويل املكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة  K-NETحيث يقوم املكتتب بالسداد من حسابه الخاص  ،وال يجوز أن يقوم شخص
آخر بالسداد نيابة عن املكتتب إال في الحاالت املنصوص عليها قانونا (راجع املستندات املطلوبة عند تسجيل وتوفير البيانات ويتحمل
املكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).
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ً
ثانيا :االكتتاب عن طريق التحويل البنكي:
تنبيه :ال يجوزاإلكتتاب من خالل التحويل البنكي الجمالي قيمة أسهم تقل عن  100د.ك( .مائة ديناركويتي)
يقوم املكتتب بالتالي:
 .1الدخول إلى موقع اإلكتتاب العام عبر الرابط https://www.iktatib.com
 .2تسجيل بياناته ،مثل رقم البطاقة املدنية ورقم املسلسل للبطاقة املدنية أو رقم جواز السفر (لغير املقيمين في دولة الكويت) ورقم حساب
التداول ،وذلك لتحديد وتأكيد أهلية املكتتب لالكتتاب .يقوم الشخص اإلعتباري بتسجيل رقم السجل التجاري.
 .3اختيار عدد األسهم التي يرغب املكتتب باالكتتاب بها
 .4سينش ئ املوقع املذكور أعاله نموذج طلب إكتتاب للمكتتب
 .5يكون للمكتتب حينها الخيارات التالية:
 oتحويل بنكي لحساب اإلكتتاب املذكور أعاله ثم رفع/اعالء نموذج طلب اإلكتتاب املوقع وإيصال التحويل البنكي (والذي يجب
أن يحتوي على اسم بنك املكتتب ،ورقم ال  ، IBANورقم حسابه البنكي ،ورقم االتصال الخاص به) على موقع اإلكتتاب العام
 https://www.iktatib.comأو
 oتحويل بنكي لحساب اإلكتتاب املذكور أعاله ثم زيارة أحد فروع بنك برقان املخصصة الستقبال املكتتبين وتسليم نموذج طلب
ق
اإلكتتاب املوقع الذي أنش ئ من موقع اإلكتتاب العام  https://www.iktatib.comوأصل إيصال التحويل البنكي صادر عن البنك
املحول منه مبينا به تفاصيل التحويل.
فروع بنك برقان املخصصة الستقبال املكتتبين من الساعة  8:30صباحا حتى الساعة  3:00مساء من األحد إلى الخميس:
الفرع
الفرع الرئيس ي

العنوان
الشرق  -شارع عبد

فرع بيان

منطقة بيان  -قطعة  - 8شارع املسجد األقص ي

فرع برج الشهيد

الشرق  -مبني برج الشهيد الكائن في تقاطع
شارع الشهداء وشارع خالد بن الوليد ـ الطابق
األرض ي ـ برج الشهيد
جمعية العديلية التعاونية  -ق4
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نموذج طلب االكتتاب
خالل فترة االلكتتاب املخصصة ملمارسة حقوق األولوية يتم الحصول على نموذج طلب االكتتاب من على موقع  ، https://www.ipo.com.kwأما
بخصوص نموذج طلب االكتتاب الخاص بفترة االكتتاب العام ،فيتم الحصول على نموذج طلب االكتتاب من على موقع https://www.iktatib.com
 .يوافق كل مكتتب على األحكام والشروط الواردة في هذه النشرة ويقوم بتقديم كافة بيانات نموذج طلب االكتتاب واملستندات املدرجة في بند
ُ
"املستندات املطلوبة عند تقديم نموذج طلب االكتتاب" في هذه النشرة .تحتفظ الجهة املصدرة ووكيل املقاصة واإليداع ووكيل اإلكتتاب ومدراء
اإلصدار بحقهم في رفض أي نموذج طلب إكتتاب – كليا أو جزئيا في حال عدم استيفاء الطلب ألي حكم من أحكام اإلكتتاب أو عدم االتباع الحرفي
والدقيق لتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل املثال ال الحصر:
 .1عدم التزام املكتتب بأحكام القانون واللوائح املطبقة.
 .2عدم سداد املكتتب لكامل قيمة مبلغ االكتتاب.
 .3عدم دقة أو عدم كفاية املعلومات الواردة في نموذج طلب االكتتاب أو عدم التزام املكتتب بأي من أحكام وشروط هذه النشرة أو طلب
االكتتاب نفسه.
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لن يتم قبول أي تعديالت أو سحب لنموذج طلب االكتتاب بعد تقديم الطلب .عند تقديم الطلب ،يكون طلب االكتتاب بمثابة اتفاق ملزم قانونا بين
ُ
املكتتب والجهة املصدرة.
يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة أحكامه وشروطه والتعهدات املنصوص عليها فيه ملزما للمكتتبين ول ُلمحال إليهم واملتنازل إليهم ومدراء أصولهم
واملستفيدين إال في حال النص على خالف ذلك في هذه النشرة .كما يجب على املكتتب أن يقبل بعدد أسهم اإلكتتاب املخصص له.
تكون كافة األحكام والشروط واستالم نماذج طلبات االكتتاب واالتفاقيات الناشئة عنها خاضعة لقوانين دولة الكويت ويجب تفسيرها وتطبيقها
بالتوافق مع أحكام قوانين دولة الكويت.
على املكتتب قراءة تعليمات االكتتاب بعناية قبل تسليم نموذج طلب االكتتابُ .
سيعتبر توقيع نموذج طلب االكتتاب بمثابة عقد ملزم وموافقة على
كافة أحكام االكتتاب.
تقديم نموذج طلب االكتتاب
على املكتتب أن يحدد في نموذج طلب االكتتاب عدد أسهم اإلكتتاب التي يرغب في االكتتاب فيها وأن يقوم بتحويل كامل مبالغ االكتتاب املستحقة ،
ويحق لكل مكتتب التقدم بطلب االكتتاب في  136سهم طرح مقابل كل  1,000سهم ُمصدر مملوك له كما في تاريخ االستحقاق ،بعد اخذ أسهم الخزينة
ُ
التي يتحفظ فيها املصدر بعين االعتبار .في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع أسهم اإلكتتاب،يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب املتبقية غير املكتتب
فيها ،إن ُوجدت ،إلى املكتتبين املؤهلين الذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من أسهم اإلكتتاب يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد
األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب املكتتبون االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم.
عدم إكتتاب املساهمون املؤهلون في أسهم اإلكتتاب
ُ
سيتعرض املساهمون املؤهلون الذين ال يشاركون في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب النخفاض نسبة ملكيتهم في رأس مال الجهة املصدرة باإلضافة الى أنهم
قد يواجهون تغييرا في قيمة أسهمهم الحالية .أصحاب حقوق األولوية الذين ال يمارسون حقهم في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب املقررة لهذه الحقوق
يتنازلون عن الثمن املسدد منهم مقابل الحق دون أن يكون لهم حق الرجوع على البنك أو على وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار أو على وكيل املقاصة
واإليداع بأي مطالبة أو تعويض.
أولوية االكتتاب
ُ
حق األولوية فى اإلكتتاب مقصور على أصحاب األسهم املصدرة الحالية املسجلين في ختام يوم االستحقاق ،أي املساهمين املقيدة أسماؤهم في سجل
مساهمي البنك في تاريخ االستحقاق وألصحاب حقوق األولوية .وللتوضيح ،فإن أي تداول على أسهم البنك قبل تاريخ االستحقاق والتي ال يتم اكتمال
عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ االستحقاق (تاريخ وقف حق األولوية) .وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي البنك ،فلن تؤخذ في اإلعتبار من أجل
تحديد املساهمين املؤهلين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ االستحقاق.
االكتتاب الكلي أو الجزئي في أسهم اإلكتتاب
يقوم املكتتب الذي يرغب في استخدام حقه الكامل في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب املخصصة له بتقديم نموذج طلب االكتتاب مرفقا به املستندات
املطلوبة وسداد كامل مبالغ االكتتاب في أسهم اإلكتتاب التي يرغب باالكتتاب بها أثناء فترة االكتتاب.
وال يجوز االكتتاب في كسور األسهم ،التي سوف يتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح.
في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع أسهم اإلكتتاب املخصصة للمكتتبين املؤهلين ،يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب املتبقية غير املكتتب فيها ،إن
ُوجدت ،إلى املكتتبين املؤهلين الذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من أسهم اإلكتتاب يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد األسهم
اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب املكتتبون االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم .سوف يتم إعادة فائض مبالغ االكتتاب (إن ُوجدت)
إلى املكتتبين الذين اكتتبوا في أسهم اإلكتتاب دون احتساب أية فوائد لهم أو عموالت أو استقطاعات أو حجز.
إذا لم يرغب املكتتب في اللجوء إلى استخدام حق االكتتاب في أسهم اإلكتتاب فليس عليه اتخاذ أي اجراء.
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إذا رغب املكتتب في االكتتاب في بعض وليس في كافة ما هو مخصص له من أسهم اإلكتتاب ،عليه تقديم نموذج طلب اكتتاب ،حسب طرق االكتتاب
املذكورة أعاله ،مرفقا به املستندات املطلوبة األخرى وسداد كامل مبالغ االكتتاب في أسهم اإلكتتاب التي يرغب باالكتتاب بيها أثناء فترة االكتتاب.
في حال لم يستنفذ اإلكتتاب كل أسهم اإلكتتاب ،يجب على الجهة املصدرة إما الرجوع عن زيادة رأس املال أو االكتفاء بالقدر الذي تم اإلكتتاب فيه،
وتخفيض رأس املال في الحالتين ،ويتم القيد والتأشير في السجل بالتخفيض بناء على قرار الجهة املصدرة .و في حالة الرجوع عن زيادة رأس املال ،لن
يتمكن أصحاب حقوق األولوية من ممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم املقررة لهذه الحقوق ما يمكن أن يؤدي إلى خسارة مشتري صاحب حق األولوية
للثمن املسدد منه مقابل الحق دون أن يكون لهم حق الرجوع على الجهة املصدرة أو على وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار أو على وكيل املقاصة واإليداع
بأي مطالبة أو تعويض.
املستندات املطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب في حال االكتتاب عن طريق تحويل بنكي وزيارة مقر وكيل املقاصة واإليداع لفترة اكتتاب حقوق
األولوية و أفرع بنك برقان في فترة اإلكتتاب العام (إن وجدت)
يتم تقديم طلب االكتتاب مرفقا به الوثائق التالية ،وذلك حسب الحالة ،وسيقوم املوظفون املتواجدون في مقر وكيل املقاصة واإليداع لفترة اكتتاب
حقوق األولوية وأفرع بنك برقان في فترة اإلكتتاب العام (إن وجدت) بمطابقة الصورة مع األصل وإعادة األصل إلى املكتتب املؤهل:

متطلبات عامة من املكتتبين
• صورة من اإليصال الصادر عن وكيل املقاصة واإليداع يبين اسم املكتتب وهوية املشارك وعدد األسهم اململوكة له في الجهة املصدرة وحقوق
األولوية اململوكة للمكتتب.

• اشعار تحويل مبالغ اإلكتتاب باإلضافة إلى رقم ال  IBANالخاص باملكتتب.
املكتتبون من األشخاص الطبيعيين
• أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب
• أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
• أصل وصورة من الوكاله القانونية الخاصة (للمكتتبين بالوكالة)
• أصل وصورة من شهادة الوالية (لأليتام)
• أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر) ان لم يكن اإلكتتاب من خالل األب
• أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.

املكتتبون من األشخاص االعتباريين
• أصل وصورة من شهادة السجل التجاري (يجب أن تتضمن األنشطة املصرح بها في شهادة السجل التجاري امتالك األسهم)
• أصل وصورة من شهادة املفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري ،حسب الحال
• أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
ق
• أصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت،
و
• كتاب صادر عن املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري باملوافقة على االكتتاب.

املكتتبون من غيرالكويتيين
يجب على املكتتبون من غير الكويتيين (سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتبارية – حسبما يكون الحال) أن يقدموا املستندات املماثلة
للمستندات املذكورة أعالة تكون صادرة عن الجهات املماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم ملستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا
الشأن.
ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقدا .يتم دفع مبلغ االكتتاب بالكامل عند تقديم طلب االكتتاب وذلك حسب طريقة الدفع املذكورة أعاله .كما يتم
ُ
إيداع مبالغ االكتتاب بالكامل في حساب الجهة املصدرة املصرفي غير املنتج للفائدة املخصص لذلك من البنك .يلتزم املكتتب بأن يتحقق من أن
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التحويل املصرفي أو الخصم من الحساب قد ُنفذ – بالفعل – ق
وقيد بحساب االكتتاب الخاص باإلكتتاب املفتوح لدى بنك برقان عند تقديم طلب
االكتتاب لدى وكيل املقاصة واإليداع.
ق
مع مراعاة أسباب الرفض األخرى ،يحق للبنك ووكيل املقاصة واإليداع رفض طلب االكتتاب إذا لم ق
وتقيد كاملة
تسدد بالفعل القيمة املطلوبة
بحساب االكتتاب في وقت االكتتاب لدى وكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار.
إقرارات املكتتبين

يتعهد املكتتب من خالل تقديم طلب االكتتاب بالتالي:
•
•
•
•

املوافقة على االكتتاب في أسهم اإلكتتاب بعدد األسهم املحدد في طلب االكتتاب ،وأن طلب االكتتاب نهائي ال يجوز الرجوع فيه.
اإلقرار بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
ُ
املوافقة على النظام األساس ي وعقد تأسيس الجهة املصدرة وعلى كافة الشروط وأحكام االكتتاب الواردة في هذه النشرة.
ُ
املوافقة على حق الجهة املصدرة ووكيل املقاصة واإليداع في رفض أي طلب اكتتاب في أي من الحاالت املحددة في هذه النشرة.

• القبول بأسهم اإلكتتاب املخصصة له (بعدد األسهم التي طلبها كحد أقص ى) ويقر بقبوله بكافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في طلب
االكتتاب وفي هذه النشرة.
• التعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه لوكيل املقاصة واإليداع.
• إقرار املكتتب من األشخاص االعتبارية – وعلى مسئوليته التامة – بأنه قد تم استيفاء كافة االجراءات والحصول على جميع املوافقات الالزمة
بموجب عقد تأسيسه ونظامه األساس ي و بموجب القانون لتمكينه من تقديم طلب االكتتاب وتنفيذ التزاماته املقررة في نشرة االكتتاب أو
التنازل عن حق األولوية في االكتتاب وبما في ذلك موافقة مجلس االدارة والجمعية العامة – بحسب األحوال – بالنسبة للشركات املساهمة.
أولوية االكتتاب:
ُ
حق األولوية فى اإلكتتاب مقصور على أصحاب حقوق األولوية اململوكة /املشتراه من قبلهم في فترة تداول تلك الحقوق ومالك األسهم املصدرة الحالية
املسجلين في ختام يوم االستحقاق السابق لفترة االكتتاب ،أي املساهمين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك في تاريخ االستحقاق .وللتوضيح،
فإن أي تداول على أسهم البنك قبل تاريخ االستحقاق والتي ال يتم اكتمال عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ االستحقاق (تاريخ وقف حق األولوية).
وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي البنك ،فلن تؤخذ في اإلعتبار من أجل تحديد املساهمين املؤهلين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ
االستحقاق.
االكتتاب الكلي أو الجزئي في أسهم اإلكتتاب:
•

يقوم املكتتب املؤهل الذي يرغب في استخدام حقه الكامل في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب املخصصة له بتقديم نموذج طلب االكتتاب مرفقا به
املستندات املطلوبة وسداد كامل مبالغ االكتتاب في أسهم اإلكتتاب التي يرغب باالكتتاب فيها أثناء فترة االكتتاب.

•

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

•

في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع أسهم اإلكتتاب املخصصة للمكتتبين املؤهلين ،يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب املتبقية غير املكتتب فيها،
إن ُوجدت ،إلى املكتتبين املؤهلين الذين قدموا لالكتتاب بعدد إضافي من أسهم اإلكتتاب يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أساس النسبة
والتناسب بين إجمالي عدد األسهم التي لم يمارس املساهمون حقهم فى األولوية بشأنها إلى إجمالى عدد األسهم التي طلب املكتتبون املؤهلون
االكتتاب فيها بالزيادة عن القدر الذى يحق لهم ممارسة حق األولوية بشأنه .سوف يتم إعادة فائض مبالغ االكتتاب (إن ُوجدت) إلى املكتتبين
الذين اكتتبوا في أسهم اإلكتتاب دون احتساب أية فوائد لهم أو عموالت أو استقطاعات أو حجز من وكيل اإلكتتاب ومدراء الإلصدار.

•

إذا لم يرغب أي من أصحاب حقوق األولوية أو أي من املساهمين املؤهلون في اللجوء إلى استخدام حق األولوية في أسهم اإلكتتاب فليس عليه
اتخاذ أي اجراء.
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•

إذا رغب املكتتب املؤهل في االكتتاب في بعض وليس في كافة ما هو مخصص له من أسهم اإلكتتاب ،عليه تقديم طلب اكتتاب مرفقا باملستندات
املطلوبة األخرى وسداد كامل مبالغ االكتتاب في أسهم اإلكتتاب التي يرغب باالكتتاب فيها أثناء فترة االكتتاب .وال يجوز االكتتاب في أسهم اإلكتتاب
املخصصة للمكتتب املؤهل وأسهم اإلكتتاب اإلضافية أكثر من مرة واحدة.

التخصيص ورد فائض االكتتاب
التخصيص:
ً

أوال  :فترة ممارسة حق األولوية:
يحق للمكتتب املؤهل االكتتاب بنسبة  %13.6من األسهم املصدرة التي يملكها.
في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع أسهم اإلكتتاب املخصصة للمكتتبين املؤهلين ،يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب غير املكتتب فيها إلى املكتتبين
املؤهلين الذين تقدموا لإلكتتاب في عدد من أسهم يفوق النسبة املخصصة لهم باالستناد إلى عدد األسهم املصدرة الحالية اململوكة من املكتتب املؤهل.
في حال تم تغطية أسهم اإلكتتاب في األسهم اإلضافية غير املكتتب فيها بما يفوق عدد أسهم اإلكتتاب اإلضافية املتوفرة ،يتم تخصيص أسهم اإلكتتاب
اإلضافية إلى املكتتبين املؤهلين على الوجه املبين بهذه النشرة .وسيتم تقريب عدد األسهم املخصصة إلى أقرب رقم صحيح وتحتفظ الجهة املصدرة
بالحق في التصرف في كسور األسهم وفقا لسلطتها التقديرية .وفي حالة عدم اكتمال االكتتاب يتم فتح باب االكتتاب العام بفائض األسهم.
ً

ثانيا :فترة االكتتاب العام بفائض األسهم:
يحق للمكتتب خالل فترة االكتتاب العام بفائض األسهم االكتتاب بأي عدد من األسهم يرغب بها وفي حال كان إجمالي األسهم املكتتب بها أقل من عدد
األسهم املطروحة (أي املتبقية من مرحلة اكتتاب حق األولوية) يتم تخصيص األسهم َ
املكتتب بها بالكامل .أما في حالة زيادة عدد األسهم املكتتب بها عن
عدد األسهم املطروحة (أي املتبقية من مرحلة اكتتاب حق األولوية) يتم تخصيص األسهم إلى املكتتبين نسبة وتناسب بناء على نسبة عدد األسهم
اإلضافية املتبقية إلى إجمالي عدد األسهم املكتتب بها ،وسيتم تقريب عدد األسهم املخصصة إلى أقرب رقم صحيح .وتحتفظ الجهة املصدرة بالحق في
التصرف في كسور األسهم وفقا لسلطتها التقديرية.
ُ
تعلن الجهة املصدرة عن التخصيص النهائي ألسهم اإلكتتاب خالل  5أيام عمل من تاريخ غلق فترة االكتتاب (الذي يكون يوم عمل غير يومي الجمعة
والسبت وأيام العطل الرسمية والتي تكون فيها البنوك في الكويت مفتوحة للعمل) وستقوم بسداد فائض مبالغ االكتتاب دون فوائد إلى املكتتبين من
ُ
دون استقطاع أي رسوم أو مصاريف في التاريخ املحدد من الجهة املصدرة .هذه ويجدر التنويه بأنه ليست هناك أية تأكيدات أو ضمانات بوجود أو
توفر أسهم إضافية.
رفض طلب االكتتاب
ُ
يحتفظ كل من الجهة املصدرة ووكيل املقاصة واإليداع ووكيل اإلكتتاب ومدراء اإلصدار بحق رفض طلبات االكتتاب في أسهم اإلكتتاب كليا أو جزئيا
ودون أدنى مسئولية عليهما إذا تبين مخالفته ألحكام القانون واللوائح املطبقة أو لشروط وأحكام االكتتاب ونشرة االكتتاب أو في حال عدم االلتزام التام
والدقيق بتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل املثال ال الحصر ،عدم سداد املكتتب لكامل قيمة مبلغ االكتتاب دفعة واحدة في وقت االكتتاب ،في حالة
سداد مقابل االكتتاب عن طريق التحويل البنكي ،فسيتم الغاء الطلب إذا لم يتم التحويل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب االكتتاب ،أو إذا
كانت بياناته غير دقيقة ،غير كاملة أو غير واضحة أو غير مقروءة أو متضمنة معلومات غير صحيحة أو إذا كان طلب االكتتاب مكررا أو إذا لم يستوفي
الشروط والواجبات املبينة في كل من نشرة االكتتاب ونموذج طلب االكتتاب.
رد املبالغ إلى املكتتبين
يتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات املرفوضة ومبالغ فائض اإلكتتاب ،إن وجدت ،دون فوائد أو مصاريف أو خصومات إلى املكتتبين املستحقين لها
خالل  5أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيص.
في حال إلغاء اإلكتتاب كليا أو جزئيا ،يقوم البنك بإيداع مبالغ االكتتاب في حساب مصرفي غير منتج للفائدة لديه حتى تاريخ إعادة املبالغ إلى املكتتبين،
وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
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قابلية تحويل أسهم اإلكتتاب
ال يجوز تحويل أسهم اإلكتتاب إلى نوع آخر من األوراق املالية.
تداول أسهم اإلكتتاب وحقوق األولوية
يجوز تداول أو التنازل دون مقابل عن حقوق األولوية دون قيد ووفقا للقواعد املعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
تشكل موافقة هيئة أسواق املال على هذه النشرة موافقة على إدراج وتداول حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب في أسهم اإلكتتاب ويتم إلغاء اإلدراج
عند إفصاح البنك عن نتائج االكتتاب في زيادة رأس املال .بعد انتهاء فترة اإلكتتاب والتخصيص النهائي لألسهم واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية
ُ
الالزمة ،سيتم تداول أسهم اإلكتتاب في بورصة الكويت دون قيد لتكون في ذات املرتبة التي تتمتع بها جميع أسهم الجهة املصدرة ،ودون تمييز فيما بينهم.
اإلكتتاب.
الجدول الزمني املتوقع
الحدث
تاريخ االستحقاق

التاريخ
 11نوفمبر 2021

تاريخ وقف حقوق األولوية

 9نوفمبر 2021

تاريخ بداية فترة اإلكتتاب

 14نوفمبر 2021

تاريخ بداية تداول حقوق األولوية

 14نوفمبر 2021

تاريخ نهاية تداول حقوق األولوية

 21نوفمبر 2021

بداية االكتتاب العام في فائض األسهم غير املكتتب بها من قبل
أصحاب حق األولوية
تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب العام

 5ديسمبر 2021
 12ديسمبر 2021

تخصيص أسهم اإلكتتاب

خالل  5أيام عمل من تاريخ غلق فترة االكتتاب

رد مبالغ اإلكتتاب إلى املكتتبين

خالل  5أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيص

تداول أسهم اإلكتتاب في بورصة الكويت

سيتم إدراجها في بورصة الكويت بعد استكمال كافة إجراءات
التنظيمية الالزمة
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استخدام العوائد
ُ
سوف يبلغ إجمالي العائدات املحققة من اإلكتتاب حوالي  71,250,000/-د.ك ،وسوف يتم استخدامها من قبل الجهة املصدرة في تعزيز قاعدة رأس
ُ
مال الجهة املصدرة وفق معايير لجنة بازل  3لكفاية رأس املال واألغراض العامة للبنك .والجدير بالذكر بأن البنك سيتحمل مسؤولية سداد كافة
التكاليف واملصاريف املتعلقة باإلكتتاب.
كيفية احتساب سعر السهم وعالوة اإلصدار
قام البنك بتعيين مقوم أصول مستقل (شركة كي بي أم جي لالستشارات ذ.م.م) معتمد من هيئة أسواق املال ،لتقييم القيمة العادلة لصافي حقوق
امللكية لبنك برقان ش.م.ك.ع وذلك لغرض زيادة رأس املال ولغرض تقديم تقرير مستقل لهيئة أسواق املال.
حدد سعر االكتتاب ب  190فلس للسهم الواحد من خالل تحديد عالوة اإلصدار عند  90فلس فوق القيمة االسمية للسهم ( 100فلس) استنادا إلى
تقرير التقييم املستقل ("تقرير التقييم") املعد من قبل مقوم األصول املشار اليه أعاله .تم إعداد تقرير التقييم كما في  30يونيو "( 2021تاريخ
التقييم") وقد تم تقديم تقرير التقييم لهيئة أسواق املال.
ُ
وفقا لتقرير التقييم ،فإن نطاق تقييم الشركة املصدرة يتراوح من  219فلس للسهم الواحد إلى  282فلس للسهم الواحد .وقد تم اجراء خصم قدره
 %24.3عن متوسط سعر التقييم الذي توصلت إليه شركة كي بي أم جي لالستشارات ذ.م.م.
والجدير بالذكر ،بإنه قد تم استخدام عدة منهجيات للوصول إلى التقييم املذكور أعاله باالعتماد على البيانات املالية املدققة للسنوات املالية2020-
ُ
 2018وحسابات اإلدارة للستة أشهر املنتهية في  30يونيو  2021للشركة املصدرة واملعلومات املتاحة للعموم من مصادر أطراف ثالثة موثقة،
وتتلخص منهجيات التقييم في التالي:
أسعا ر املقارنة السوقية  -مضاعف :السعر  /القيمة
الدفترية للسهم والسعر  /األرباح الصافية
متوسط السعر املرجب بحجم التداول

Market Comparison - Price / Book Value
(P/B) Multiple and Price / Earnings (P/E) Multiple
Volume Weighted Average Price

مضاعفات
السوق

متوسط السعر
املرجب بالحجم

 يمكن االعتماد على نهج مضاعفات السوق عندما يتم تداول أسهم الشركات املماثلة بشكل مناسب وبسيولة عالية في البورصة ،حيث تلبيالشركات املختارة املماثلة لبنك برقان هذا املطلب األساس ي .لذلك ،قد يكون استخدام نهج مضاعفات السوق مناسبا لتقييم بنك برقان.
 تم اعتماد نهج متوسط السعر املرجب بحجم التداول بهدف تقليل تأثير التقلبات. لم يتم تطبيق طريقة التدفقات النقدية املخصومة بسبب ندرة البيانات مع األخذ في االعتبار أنها قد ال تكون منهجية مناسبة في األوقاتالحالية لعدم اليقين فيما يتعلق بالتدفقات النقدية املستقبلية للجهة املصدرة.
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ُ
وصف الجهة املصدرة
مقدمة
تأسس البنك بتاريخ  27ديسمبر  1975في دولة الكويت بموجب مرسوم أميري ،كما أن البنك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة برقم تسجيل 24067
ومدرج في بورصة الكويت (بورصة الكويت).
يعمل البنك بصفة أساسية في دولة الكويت حيث يقدم كافة الخدمات كبنك تجاري .وكما في  31ديسمبر  ،2020يعتبر البنك ثاني أكبر بنك تجاري
تقليدي من حيث حجم األصول (استنادا إلى املعلومات املالية املجمعة للبنك والبنوك التجارية التقليدية األخرى في الكويت للسنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر  . )2020كما في  31ديسمبر  ،2020يمتلك البنك حصصا مسيطرة في بنك برقان تركيا ش.م (بنك برقان تركيا) وبنك الخليج الجزائر ش.م
("بنك الخليج الجزائر") ومصرف بغداد ش.م.ع ("مصرف بغداد") والتي تعمل في تركيا والجزائر والعراق على التوالي ،ويقدم كل بنك من البنوك
السابقة خدمات متكاملة كبنك تجاري .ومع ذلك ،سوف يتم استبعاد مصرف بغداد ولن يكون جزءا من املجموعة من اآلن فصاعدا ،إنظر "املعلومات
املالية املختارية – التطورات األخيرة – أخر املستجدات حول استبعاد مصرف بغداد" .كما يمتلك البنك أيضا حصة مسيطرة في بنك تونس العاملي،
وهو بنك خارجي يعمل في دولة تونس.
ويمتلك بنك برقان حصص أغلبية في مصارف تابعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ،والتي تشمل بنك الخليج الجزائر ( -الجزائر)،
ومصرف بغداد (العراق ولبنان) ،وبنك تونس العاملي (تونس) وبنك برقان  -تركيا (تركيا) مشكال ما يعرف باسم “مجموعة بنك برقان" .عالوة على ذلك،
يمتلك بنك برقان حضورا في دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل مكتب الشركة ("بنك برقان للخدمات املالية املحدودة").
باالضافة إلى البنوك التابعة للبنك ،يقوم البنك بنشاط العمليات املصرفية الدولية من خالل عدة عالقات مع بنوك مراسلة وكذلك شبكة البنوك
الزميلة في مجموعة كيبكو (كما هو مبين فيما يلي) (بما في ذلك بنك الخليج املتحد ،البنك األردني الكويتي ش.م.ع ،وفيم بنك الذي يقع مقره في مالطا).
والجدير بالذكر ،أن البنك مسجل في سجل البنوك لدى بنك الكويت املركزي (بنك الكويت املركزي) .ويقع املقر الرئيس ي للبنك في مبنى برقان ،شارع
عبد األحمد ،الشرق ،الكويت .هاتف.+965 2298 8000 :
اإلدراج والخصخصة
أدرج البنك في بورصة الكويت بتاريخ  29سبتمبر  .1984وفي ختام التداول في بورصة الكويت لألوراق املالية في يوم  31ديسمبر  2020كان سعر سهم
البنك  0.213دينار كويتي ،وبلغت القيمة السوقية  557.8مليون دينار كويتي.
وكجزء من عملية الخصخصة الكويتية في القطاع املصرفي ،تم خصخصة البنك في عام  1997حيث خفضت حكومة دولة الكويت (الحكومة) ملكيتها
في البنك من  61.0باملائة إلى أقل من  10.0باملائة .وفي  31ديسمبر  ،2020بلغ إجمالي حصة الحكومة (املباشرة والغير مباشره) ،في البنك أقل من 10.0
باملائة.
رأس املال املصرح واملدفوع
كما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مال البنك املصرح به  400,000,000/-د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعـة على  4,000,000,000سهم (أربعة
مليارات سهما) ،والقيمة اإلسمية لكل سهم مائة فلس .أما رأس مال البنك املصدر واملدفوع فقد بلغ  275,625,000د.ك (مئتان خمسة وسبعون مليون
وستمائة خمسة عشرون ألف دينار كويتي) موزعـة على  2,756,250,000سهم (ملياران وسبعمائة ستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم)
وجميعها أسهم نقدية بقيمة إسمية تقدر بـ  100فلس لسهم الواحد.
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هيكل امللكية
ويوضب الجدول التالي نسب امللكية لكبار املساهمين في البنك ممن يمتلكون ( %5خمسة باملائة) أو أكثر من إجمالي أسهم رأس املال وذلك كما في 31
ديسمبر :2020
املساهمون

شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع ** -كيبكو
بنك الخليج املتحد ش.م.ب
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

نسبة ملكية (*)%
41.2
15.0
7.6

عدد األسهم (مليون)
1,080.9
393.8
199.3

* تحتسب حصة امللكية بتقسيم عدد األسهم اململوكة على اجمالي عدد األسهم املصدرة.

** أنظر "الشركة األم" أدناه ملزيد من التفاصيل حول املساهمين.
وصف األنشطة الرئيسية للبنك
يعمل بنك برقان على توفير الخدمات املصرفية التقليدية وخدمات االستثمار إلى األفراد والشركات .لدى البنك تاريخ حافل من العالقات املتميزة في
قطاع الشركات وقطاع املؤسسات املالية مع التركيز على زيادة نمو قاعدة عمالء الخدمات املصرفية لألفراد والخدمات املصرفية الخاصة.
فيما يلي نظرة عامة على مجاالت أنشطة املجموعات التشغيلية الرئيسية في البنك:
مجموعة العمليات املصرفية للشركات
تقدم مجموعة العمليات املصرفية للشركات في البنك باقة متنوعة من الخدمات لكيانات األعمال في القطاعين التجاري والصناعي بدولة
الكويت .تشارك املجموعة في تمويل معظم مشاريع البنية التحتية واملشاريع البتروكيماوية والصناعية في دولة الكويت من خالل قروض
مشتركة والتمويل الثنائي املباشر .هذا وقد تمكنت املجموعة من الحفاظ على عمالئها وزيادة عددهم من خالل سجل حافل ومميز من
العالقات مع جهات عريقة في مجال العمليات املصرفية مع الشركات.
هذا ،وقد قامت العمليات املصرفية للشركات بهيكلة عملياتها إلى سبع وحدات رئيسية لتقديم منتجات مخصصة وخدمات متخصصة الى
قطاع الشركات.

وحدة العقود
تقدم وحدة العقود تمويل رأس املال العامل إلى شركات املقاوالت الكبرى في دولة الكويت (في القطاعين العام والخاص) من خالل مجموعة
كاملة من أدوات االئتمان ،مثل السحب على املكشوف ،والقروض ،واالعتمادات املستندية ،وخطابات الضمان .وهي تستهدف املقاولين من
الدرجة األولى وتوسع نطاق أعمالها بصورة متسارعة لتلبية متطلبات السوق الكويتي .كما تقدم التمويل للمقاولين لتلبية احتياجات
مشروعاتهم ،بما في ذلك توفير حلول مخصصة على أساس كل مشروع على حدة.

وحدة التجارة والسيارات
تركز الوحدة على زيادة نطاق الخدمات املصرفية وخطوط االئتمان لقطاع التجارة ككل ،مع التركيز على قطاع السيارات والكيانات ذات
الصلة .لدى البنك عالقات مؤسسية مع معظم مستوردي السيارات الرائدين في الصناعة ،وتقدم الوحدة منتجات وخدمات مخصصة
لتناسب متطلبات العمل في هذا القطاع.

وحدة الخدمات والطاقة
تركز الوحدة على اقامة عالقات مصرفية وائتمانية مع العمالء في قطاعات الخدمة والطاقة في الكويت .يعمل عمالء قطاع الخدمات بشكل
رئيس ي في عقود التنظيف واملطاعم والزراعة وتوريد القوى العملة الى مختلف املؤسسات الحكومية .تشتمل قاعدة عمالء قطاع الطاقة على
مقاولي الصيانة واملقاولين الفنيين وامليكانيكيين ،باالضافة إلى موردي املعدات وامللحقات املتعلقة بالنفط إلى شركات النفط مثل شركة نفط
الكويت ( ،)KOCوشركة البترول الوطنية الكويتية ( ،)KNPCوشركة الصناعات البترولية املتكاملة الكويتية (.)KIPIC
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وحدة االستثماروالسوق العقاري
الوحدة متخصصة في تقديم تمويل قصير إلى متوسط األجل إلى شركات االستثمار وشركات العقارات .حيث تساعد العمالء في
االستثمار ،وتملك وتطوير املشروعات العقارية في دولة الكويت وباوي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا وتركيا على نطاق أوسع.

وحدة التجارة والصناعة
تركز الوحدة نشاطها على كيانات تجارة الجملة وتجارة التجزئة والقطاع الصناعي في دولة الكويت .حيث تقدم الوحدة املساعدة املالية
للشركات التي تعمل في مجال األغذية ،والهندسة املتطورة ،واملنتجات االلكترونية ،وغيرها.
وعالوة على ذلك ،توفر الوحدة بشكل أساس ي تمويل رأس املال العامل للشركات الصناع ية في الكويت من خالل مجموعة كاملة من
أدوات االئتمان ،مثل القروض واالعتمادات املستندية وخطابات الضمان .وذلك من خالل فريق عمل مجهز جيدا وذي خبرة عالية،
حيث تقدم حزم تمويل موحدة وحلول مخصصة لتلبية احتياجات العمالء الخاصة.

وحدة الخدمات املصرفية الدولية
تقدم الوحدة خدمات مصرفية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،وهي
تلعب دورا رئيسيا في تقديم املساعدة املالية واالستشارية ملختلف الشركات العاملية العاملة في الكويت .كما تساهم أيضا في تمويل
معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبتروكيماويات واملشاريع الصناعية من خالل القروض املشتركة.

وحدة املشاريع الصغيرة واملتوسطة
تقدم الوحدة مجموعة واسعة من الحلول التمويلية لعمالء الشركات الصغيرة واملتوسطة لضمان استفادتهم من فرص التنمية
والنمو املتاحة .تشمل املنتجات املقدمة السحب على املكشوف ،والقروض ،واالعتمادات املستندية ،وخطابات الضمان .كما تقوم
الوحدة بتمويل مجموعة كبيرة من القطاعات بما في ذلك التجارة ،والصناعة ،والزراعة ،واملقاوالت ،وقطاع النفط ،والسياحة،
والطاقة البديلة والتكنولوجيا املتقدمة.
تتضمن الخدمات املقدمة من قبل فرع الخدمات املصرفية للشركات ما يلي:

حساب بي -دينار
يقدم البنك "حساب بي-دينار" إلى موظفي عمالء الشركات وفقا ألحكام قانون العمل الكويتي .يوفر الحساب للعمالء إمكانية الوصول
السهل إلى رواتبهم ويقدم مزايا أخرى ،بما في ذلك عدم وجود رسوم على السحب ،وقيد سريع ومباشر للراتب ،وامكانية الوصول على
مدار الساعة ( 24ساعة) طوال اليوم الى كافة أجهزة السحب اآللي للبنك ،وال يشترط وجود حد أدنى للرصيد ،فضال عن امكانية
الوصول إلى أكثر من  5,874نقطة بيع في الكويت كما في  31ديسمبر  .2020باالضافة إلى ذلك ،يتم منح العمالء امكانية الوصول إلى
أجهزة الصرف اآللى التي تقبل بطاقات ماستركارد خارج الكويت ونقاط البيع حيث يتم السماح باجراء املعامالت الخارجية.

خدمة إدارة النقد للشركات
قام البنك بتطوير مجموعة من منتجات وخدمات إدارة النقد التي تعمل على تحسين التدفقات النقدية لعمالء الشركات للبنك في
دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى .وتقدم هذه الخدمة مجموعة واسعة من املنتجات واألدوات والخدمات لألعمال
املصرفية اليومية بما في ذلك املدفوعات ،وخدمات الحساب ،واعداد التقارير ،وإدارة النقد مدعومة باملنصة املصرفية الرقمية
الحديثة للبنك .تهدف التسهيالت املصرفية الرقمية إلى خفض تكاليف املعالجة للعمالء ،وتوفير وقتهم الثمين وأموالهم ،والسماح لهم
بالتركيز على أعمالهم وأنشطتهم االساسية.
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قطاع املؤسسات املالية
قطاع املؤسسات املالية مسئول عن كافة العالقات مع البنوك و/أو املؤسسات املالية غير املصرفية داخل وخارج الكويت .يقدم القطاع
أعلى معايير الخدمة من خالل تحسين املؤسسات املالية الرئيسية وعالقات البنوك املراسلة من خالل أنشطة التنسيق والتعاون مع خطوط
األعمال الرئيسية للبنك – أي الخزانة ،الخدمات املصرفية للشركات ،والتمويل التجاري ،والخدمات املصرفية الخاصة والخدمات املصرفية
لألفراد.
لدى قطاع املؤسسات املالية منهجية مرنة تجاه متطلبات العميل ،ولهذا يقوم بهيكلة االقراض والودائع واملعامالت التجارية ذات الصلة.
كما يقدم القطاع خدمات البنوك املراسلة ،وإدارة العالقات والتمويل التجاري العاملي (مثل االعتمادات املستندية ،وخطابات الضمان،
ومشاركة املخاطر ،وغيرها) واالقراض الثنائي/املشترك وتسهيالت الخزينة للمؤسسات غير املصرفية (بما في ذلك شركات االستثمار ،شركات
التأمين ،شركات الصرافة ،شركات الوساطة ،وشركات االستثمار االسالمي).

الخدمات املصرفية الخاصة والخدمات املصرفية الشخصية
يتم تقديم الخدمات املصرفية الخاصة والخدمات املصرفية الشخصية من خالل قسمين متميزين ،هما مجموعة الخدمات املصرفية
الخاصة ،ومجموعة الخدمات املصرفية الشخصية.

املجموعة املصرفية الخاصة
تقدم مجموعة الخدمات املصرفية الخاصة مجموعة من الخدمات واملنتجات املصممة خصيصا للعمالء ذوي املالءة املاليةالعالية .كما
تقدم أيضا الخدمات االستشارية لعمالئها لتعظيم عوائدهم وتنمية ثرواتهم.
هذا ،وتركز مجموعة الخدمات املصرفية الخاصة على فرص النمو الذكية لتحقيق أقص ى قدر من الكفاءة التشغيلية مع الحد من املخاطر.
باالضافة إلى ذلك ،تركز املجموعة أيضا على توسيع نطاق أعمالها عبر الحدود واضافة قيمة لعمالئها من خالل االستفادة من تواجدها على
املستوى الدولي .يقوم القسم بالتعاون مع وحدات األعمال األخرى لخلق أوجه التآزر والتكامل وتعزيز املنتجات التي يقوم بتقديمها.

املجموعة املصرفية الشخصية
كما في  31ديسمبر  ،2020تنتشر املجموعة املصرفية الشخصية في الكويت من خالل شبكة تضم  29فرعا و  150ماكينة سحب آلي ،مع
وجود خطط للتوسع املستقبلي في املناطق االستراتيجية لنمو العمالء املستهدف.
وتقدم املجموعة املصرفية الشخصية مجموعة متنوعة من الخدمات واملنتجات لعمالئها ،بما في ذلك باقة متنوعة من حسابات اإلدخار
واإليداع ،وبطاقات االئتمان والخصم وبطاقات الدفع املسبق وقروض العمالء .ولكن ال يقدم البنك خدمات اإلقراض بضمان الرهن
العقاري السكني وذلك تماشيا مع النظم املحلية الحالية.
يقدم قسم البطاقات التابع للمجموعة املصرفية الشخصية بطاقات االئتمان ،بموجب نظم معالجة الدفع الخاصة بفيزا وماستركارد،
ومنتجات بطاقات الخصم بموجب عالمة فيزا والبطاقات املسقة الدفع ذات العمالت املتعددة.
باالضافة إلى تطوير منتجات جديدة ،تقوم مجموعة الخدمات املصرفية الشخصية بمراجعة أداء املنتجات الحالية بصفة دورية ،وعند
الضرورة ،تقوم باجراء التغييرات الالزمة لتناسب احتياجات العمالء بشكل أفضل وألغراض املحافظة على امليزة التنافسية.
وتكتمل مجموعة املنتجات املقدمة من املجموعة املصرفية الشخصية بمجموعة كبيرة من قنوات تقديم الخدمات البديلة والتي تتضمن
تقديم الخدمات املصرفية الهاتفية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع "برقان مباشر" ،وموقع العمليات املصرفية االلكترونية "برقان
أونالين" ،بما يتيح للعمالء إمكانية القيام بعمليات الدفع وتقديم الطلبات واالستفسارات عبر الهاتف أو على شبكة االنترنت .وقد أتاح توافر
برامج الدفع االلكتروني (من خالل مقدم الخدمة  ACIحول العالم) للبنك إمكانية تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية لألنشطة املصرفية
اليومية والدفع االلكتروني للبضائع والخدمات من خالل برامج الدفع االلكتروني اآلمنة املقدمة من البنك.
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هذا ،وتسعى مجموعة الخدمات املصرفية الشخصية جاهدة نحو استراتيجيات تتمحور حول العمالء من خالل تحسين عروض منتجاتها
املتميزة ،وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة وفعاليتها عبر نقاط االتصال بالعمالء املختلفة .وفي إطار االستراتيجية الرقمية ،قامت مجموعة
الخدمات املصرفية الشخصية بطرح:
•

األمن االلكتروني ( )eSecureلتعزيز األمن للعمالء باستخدام املصادقة الثالثية العوامل ( )third factor authentication؛

•

بوابة للبطاقات جديدة ()new cards portal؛

•

مدفوعات بطاقات االئتمان من خالل بوابة كي-نت ( )Knet-Gatewayباستخدام أي بطاقات خصم مصدرة محليا؛

•

استبدال البطاقات ( )Cards Switch Change؛

•

بطاقات الدفع بدون ملس ( )Tap & Pay Cards؛

•

نظام االنتظار الجديد في جميع الفروع؛

•

خدمة  TPINمن أجل تجربة الخدمات املصرفية عبر الهاتف املعززة؛ غيرها

•

اعادة هيكلة الفروع وتجيد املوقع االللكتروني ليعكس استراتيجة التركيز على العمالء.

مجموعة االستثمارات البنكية والخزينة وغيرها
تتولي مجموعة االستثمارات البنكية والخزينة مسئولية كافة معامالت السوق بالجملة على املستوى املحلي والعاملي (مع املعامالت الخاصة
بالعمالء اآلخرين) كما تتولى مسئولية إدارة املحافظ الخاصة بالبنك.

قطاع الخزينة
يتمثل الهدف الرئيس ي لقطاع الخزينة في إدارة مخاطر األسواق املالية للبنك وفقا للتوجه االستراتيجي العام .يعمل قطاع الخزينة بشكل وثيق
مع لجنة األصول والخصوم حيث يشارك بفعالية في إدارة امليزانية العمومية على مستوى البنك وايجاد مصادر تمويل كافية وتقديم حلول
للمخاطر إلى العمالء املحليين والخارجيين ،وإدارة معامالت صرف العمالت األجنبية واملخاطر املتعلقة بها ،باالضافة إلى إدارة عالقات العمل
مع العمالء .ويتم القيام بذلك مع االلتزام التام باللوائح القانونية والرقابية والحدود املعتمدة من قبل مجلس االدارة والجهات الرقابية.
ينقسم القطاع إلى وحدات العمل الفرعية التالية:
•

وحدة إدارة األصول والخصوم :تتولى مسئولة عن إدارة امليزانية العمومية وتحسينها ،تنويع مصادر التمويل ،ومتطلبات التمويل
الطارا ،وإدارة مخاطر السيولة ،واسعار الفائدة ،ومخاطر تحويل العمالت األجنبية املرتبطة بامليزانية العمومية للبنك واي
عمليات تحوط.

•

وحدة الدخل الثابت وأسواق رأس املال :تقوم بادارة محفظة االصول السائلة عالية الجودة ( )HQLAالتابعة للبنك .وتقوم
بالتداول بشكل فعال في سوق السندات ،وتوفر حلوال للتحوط من أسعار الفائدة للعمالء املحليين والخارجيين.

•

وحدة أسواق املال :تتولى مسئولية االشراف على أنشطة التداول وإدارتها فيما يتعلق بكل من أدوات أسواق املال التقليدية
واالسالمية بالعمالت املحلية واألجنبية ،وإدارة السيولة الفائضة لدى البنك ،وتمل كنقطة اتصال حصرية لكافة متطلبات تسعير
معدالت الفائدة الثابتة واملتغيرة لكل وحدات األعمال والشركات التابعة.

•

وحدة تداول العمالت األجنبية :تتولى مسئولية توفير تغطية الصرف األجنبي لعمالت البنك – من خالل منصة تسعير داخلية
عبر االنترنت أو مباشرة – وإدارة معامالت الصرف األجنبي للبنك في معظم العمالت االقليمية والرئيسية ،والتسعير بين البنوك
في السوق املحلي ،والتداول بفعالية في العمالت األجنبية ضمن حدود محددة.

•

مكتب مبيعات الخزينة :يعمل بشكل وثيق مع كافة وحدات أعمال الخزينة داخل البنك ،ويتولى مسئولية إدارة العالقات مع جميع
اصحاب املصالب الداخليين والخارجيين ،مقدما حلوال شاملة للمخاطر املالية ملعظم منتجات العمالء.
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يقوم قسم الخزينة من خالل موظفيه واألنظمة املتخصصة ،بتوفير الوصول الفوري للبنك وعمالئه لالسوق املالية العاملية.
يقوم املتداولين الذين يتمتعون بالخبرة املهنية العالية بتنفيذ الصفقات بكفاءة من خالل تقديم أسعار تنافسية للسادة العمالء.
كما يقوم قسم الخزينة أيضا بإدارة إصدارات السندات الرأسمالية ،بما في ذلك ما يلي:
•

في عام  ،2010أصدرت شركة برقان للتمويل رقم ( 1جيرس ي) املحدودة (ذات مسئولية محدودة بموجب قوانين جيرس ي) وهي
شركة ذات غرض خاص تأسست من قبل البنك ،سندات مساندة بقيمة  400مليون دوالر أمريكي تستحق في عام  .2020وقد
استوفى اصدار هذه السندات املتطلبات الواجب توافرها لتأهيلها كسندات دين مساند من الشريحة الثانية لرأس املال ( Tier 2
 )eligible capitalبموجب تعليمات بازل  2الصادرة عن بنك الكويت املركزي.

•

في عام  ،2012أصدر البنك سندات بقيمة  100مليون دينار كويتي مستحقة في عام ( 2022سندات مساندة) .استوفى إصدار
السندات املساندة املتطلبات التي يجب يتوافرها لتأهيلها كسندات دين مساندة من الشريحة  2لرأس املال بموجب تعليمات
بازل  2الصادرة عن بنك الكويت املركزي في عام ،2014

•

في  30سبتمبر  ،2014قام البنك من خالل شركة ( )Burgan Tier 1 Financing limitedوهي شركة ذات غرض خاص ذات
مسئولية محدودة تم تأسيسها حديثا في مركز دبي املالي العاملي ،باصدار سندات مستدامة من الشريحة األولى لراس املال
( )Perpetual Tier 1 Capital Securitiesبقيمة  500مليون دوالر أمريكي ،وفي ديسمبر  ،2015قام البنك باعاد شراء سندات
مساندة بقمية  400مليون دوالر أمريكي مستحقة في  2020بموجب عرض الشراء.

•

في مارس  ،2016قام البنك باصدار سندات الشريحة الثانية من رأس املال بقمية  100مليون دينار كويتي تستحق في 2026
(سندات الدين املساند  ،)2016والتي استوفت املتطلبات التي يجب توافرها لتأهيلها كرأس مال الشريحة الثانية بموجب قواعد
بازل  2الصادرة عن بنك الكويت املركزي ،وفي مارس  ،2016قام البنك باعادة شراء سندات مساندة بقيمة  27.2مليون دينار
كويتي من سندات الدين املساند الصادرة في عام  ،2012وعقب ذلك تم اعادة شراء اضافي لسندات مساندة بقيمة  72.8مليون
دينار كويتي في ابريل .2018

•

في سبتمبر  ،2016قامت شركة ( )Burgan Senior SPC Limitedوهي شركة ذات غرض خاص تأسست في مركز دبي املالي العاملي،
باصدار سندات غير مضمونة من الدرجة األولى بقيمة  500مليون دوالر أمريكي بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة األجل.

•

في ديسمبر  ،2018قام البنك باصدار سندات غير مضمونة من الدرجة األولى بقيمة  100مليون دينار كويتي مستحقة في عام
 2021من خالل طرح خاص.

•

في يوليو  ،2019قام البنك باصدار سندات دين دائمة مساندة من الشريحة األولى لرأس املال بقيمة  500مليون دوالر أمريكي
الدارة رأس مال البنك والسيولة طويلة األجل وفقا للمتطلبات الرقابية ،وبالتوازي مع ذلك ،قام البنك باعادة شراء سندات دين
دائمة مساندة من الشريحة األولى لرأس املال بقيمة  230.2مليون دوالر أمريكي ،والتي تم اصدارها مسبقا بتاريخ  30سبتمبر
.2014

•

في سبتمبر  ،2019قام البنك باسترداد اجمالي املبلغ املستحق (أي  269.8مليون دوالر أمريكي) من سندات الدين الدائمة املساندة
من الشريحة األولى لراس املال ،والتي تم اصدارها مبدئيا في سبتمبر .2014

•

وفي ديسمبر  ،2020نجب االبنك في ادراج سندات مساندة من الشريحة الثانية لرأس املال بقيمة  500مليون دوالر أمريكي في
اسواق رأس املال العاملية ملدة  11سنة ،مع خيار استرداد بعد ست سنوات من تاريخ اصدارها.

قطاع االستثمارات
يركز قطاع االستثمارات على تعزيز العائد على حقوق امللكية للبنك من خالل إدارة املحفظة اململوكة للبنك التي تتسم بالتنوع والتي تتضمن
الدخل الثابت واألوراق املالية (املدرجة والخاصة) .هذا ،ويتبع القطاع عملية شاملة لتوزيع األصول من األعلى قيمة إلى األقل قيمة لتحديد
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اختيار األصول باستخدام مجموعة كبيرة من العوامل التي تعرض البنك ملستويات املخاطر املقبولة/واألصول التي تمثل مزايا للبنك لكل
محفظة فرعية.
كما يتبع قطاع االستثمارات إطار عمل يتسم بالصالبة فيما يتعلق بتوصيات االستثمار والتي من خالله يتم مراجعة العروض من منظور
املخاطر ،واالمتثال والتمويل واملنظور القانوني.
االستثمارات الجارية
فيما يلي الشركات التابعة التشغيلية الرئيسية هي كما في  31ديسمبر :2020
البنك
بنك الخليج الجزائر (ش.م.ج)
مصرف بغداد (ش.م.ع )
بنك تونس العاملي (ش.م )
بنك برقان تركيا
بنك برقان للخدمات املالية ليمتد

بلد التأسيس
الجزائر
العراق
تونس
تركيا
دبي ،اإلمارات

سنة االستثمار
ابريل 2009
ابريل 2009
يونيو 2010
ديسمبر2012
ال ينطبق

حصة امللكية الحالية ()%
86.01
51.79
86.70
99.56
100.00

وحدة إدارة األصول
تقوم وحدة إدارةاألصول بتقديم خدمات أمين الحفظ للعمالء من املؤسسات الذين يلتزمون باالرشادات الصادرة من هيئة أسواق املال ،باالضافة إلى
ذلك ،تعمل الوحدة أيضا على تطوير منتجات استثمارية جديدة لعمالء البنك.
قيمة السهم عند تصفية البنك
في حالة تصفية البنك قبل زيادة رأس املال تكون القيمة الدفترية للسهم  247فلس وذلك بناء على البيانات املالية املنتهية في  30يونيو
.2021
معدل ربحية السهم للمدى القصير
بلغ معدل ربحية السهم  2.1فلس و  5.6فلس و  7.6فلس للفترات املنتهية في الربع االول من  2021و الربع الثاني من  2021و الستة اشهر
املنتهية في  30يونيو  2021على التوالي.
ً
أغراض البنك وفقا لنظامه األساس ي
االغراض التي أسس من اجلها البنك هي القيام بمزاولة الخدمات والعمليات املصرفية التجارية سواء لحسابه او لحساب الغير  ،الخدمات املصرفية،
وعمليات الصرف األجنبي ،واألنشطة التجارية ،بما في ذلك ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

قبول الودائع النقدية ودفع بدالت الشيكات والحواالت الصادرة على البنك من قبل املودعين بمقدار املبالغ املودعة.
الحصول على املال بإصدار سندات الدين.
شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت االجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها.
قطع الحواالت والكمبياالت وسندات االستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشرائها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس
االموال.
االقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت املصرفية.
التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل واوامر استالم االموال بالكويت وخارجها.
اصدار الكفاالت بضمان او بدونها.
تحصيل بدالت الحواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشحن والسندات االخرى.
شراء وبيع االسهم والسندات لحساب البنك او لحساب غيره.
القيام باعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
33

 .11حفظ جميع انواع النقود واملعادن الثمينة واملمتلكات االخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
 .12القيام باعمال االمين والوكيل وقبول الوكاالت وتعيين الوكالء بعمولة او بدونها.
 .13تلقي االكتتاب بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات املساهمة.
وعلى وجه العموم يمكن للبنك القيام بسائر االعمال والخدمات املصرفية والتجارية التي تجيزها القوانين واالنظمة واللوائح املرعية للبنوك التجارية.
ويجوز للبنك ان تكون له مصلحة او يشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيهة باعماله او التي قد تعاونه على تحقيق اغراضه في الكويت وفي
الخارج وله ان يشتري هذه الهيئات بالكامل او يلحقها به.
مدة البنك
مدة البنك غير محددة.
إدارة البنك
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا.
تنتخب الجمعية العامة بالتصويت السري أعضاء مجلس اإلدارة ،ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس
إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ،ويكون لهؤالء املمثلين ما لألعضاء املنتخبين من الحقوق والواجبات ،ويكون املساهم مسئوال عن أعمال
ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات وفي نهاية هذه املدة يتجدد املجلس بأجمعه ،ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة أو أكثر.
يجب أن تتوافر فى عضو مجلس اإلدارة شروط العضوية وفقا لقانون الشركات وقانون النقد وبنك الكويت املركزى وتنظيم املهنة املصرفية وتعليمات
بنك الكويت املركزى بهذا الخصوص.
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن قواعد وأنظمة حوكمة الشركات في البنوك الكويتية (املنشورة بتاريخ  ، )2019/09/10اعتبارا من  30يونيو
 ، 2020يجب أن يضم مجلس إدارة البنك ما ال يقل عن  11عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة  ،اثنان منهم يجب اعتبارهم "مستقلين" ولكن ال ينبغي
تحت أي ظرف من الظروف أن يشغل أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين أكثر من نصف مقاعد مجلس اإلدارة .نظرا لظروف الوباء ،تم منح فترة تمديد
وتم انتخاب عضوين جديدين ملجلس اإلدارة هما السيد عبد محمد املنصور والسيدة انتصار عبد الرحيم السويدي خالل اجتماع الجمعية
العمومية العادية للبنك بتاريخ  2021/06/06لاللتزام بالنظام األساس ي للبنك وإكمال مجلس اإلدارة بأحد عشر عضوا.
الجمعية العامة

طريقة الدعوة
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان إنعقاد االجتماع عن طريق اإلعالن مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين
تصدران باللغة العربية واملوقع االلكتروني للشركة أو بأي وسيلة من وسائل اإلعالن الحديثة ،وفقا ملا تحدده الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ،على
أن يتم اإلعالن في املرة الثانية بعد مض ي مدة ال تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل.
ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول األعمال وبميعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على األقل.

اختصاصات الجمعية العامة العادية
تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام األساس ى للبنك للجمعية العامة منعقدة
بصفة غير عادية.
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إختصاصات الجمعية العامة غيرالعادية:
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية باملسائل التالية:
 -1تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ى.
 -2بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
 -3حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
 .4زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
كل تعديل في نظام البنك أو باسهمه أو أغراضه أو رأس ماله  -فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققها البنك أو
نتيجة إضافة احتياطياته الجائز استعمالها الى رأس املال  -ال يكون نافذا إال بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وإتخاذ كافة اإلجراءات املنصوص
عليها في قانون النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وقانون هيئة أسواق املال وقانون الشركات.
حسابات البنك
يكون للبنك مراقب حسابات خارجي أو أكثر  ،تعينه الجمعية العامة  -بعد موافقة بنك الكويت املركزي  -وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة
املالية التي عين لها.
وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد وفقا للقانون.
توزيع األرباح
توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يقتطع  %10تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري ،ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا اإلقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأس
مال الشركة.
يقتطع  %10أخرى تخصص لحساب االحتياطي اإلختياري ،ويوقف هذا اإلقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة.
يقتطع جزء من األرباح تحدده الجمعية العامة ملواجهة االلتزامات املترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى في األرباح قدرها  %5للمساهمين من قيمة أسهمهم.
يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية ال تزيد على  %10من الباوي ملكافآت مجلس اإلدارة.
يوزع الباوي من األرباح بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة الى السنة املقبلة ،أو يخصص
إلنشاء احتياطي مالي أو راس مال غير عادي مخصص لالستهالك

إنقضاء البنك وتصفيته
ينقض ي البنك بأحد األمور املنصوص عليها في قانون الشركات أو من خالل صدور قرار بشطبه من سجل البنوك وفقا لقانون النقد وبنك الكويت
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية ويدخل فى دور التصفية.
تجري تصفية أموال البنك عند انقضائه وفقا لألحكام الواردة في قانون الشركات وقانون النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية.
الجهة التي تمارس الرقابة على البنك
الرقابة املباشرة :بنك الكويت املركزى ومراقبي الحسابات الخارجيين.
الرقابة الغير مباشرة :هيئة أسواق املال الكويتية.
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اإلدارة
ُ
مجلس إدارة الجهة املصدرة
يتألف مجلس إدارة الجهة املصدرة ("املجلس") من احدى عشر عضوا .وينص النظام األساس ي للبنك على انتخاب كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك ملدة ثالث سنوات ،مع جواز إعادة انتخابه عند انتهاء تلك املدة .ويتمتع مجلس اإلدارة بصالحية
تعيين وعزل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في أي وقت شريطة أال يقل النصاب القانوني ملجلس اإلدارة في أي وقت عن خمسة
أعضاء.
يعقد مجلس اإلدارة  6اجتماعات سنويا على األقل منها اجتماع واحد على األقل كل ربع سنه وذلك بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة ،كما يقوم مجلس
اإلدارة بعقد اجتماعات بناء على طلب ثالثة أعضاء على األقل .وال يعد اجتماع املجلس صحيحا إال بحضور غالبية أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز
الحضور بالوكالة .هذا ويجوز عقد اجتماعات مجلس اإلدارة باستخدام وسائل االتصال الحديثة .خالل عام  ،2020عقد مجلس اإلدراة  20اجتماعا.
وفي مارس  ،2019انتخب مساهمي البنك املجلس الحالي ملدة ثالث سنوات .وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة البنك الحالي:
السيد /ماجد عيس ى العجيل (رئيس مجلس اإلدارة)
يشغل السيد /ماجد العجيل منصب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام  2010وهو عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك الكويتية ،ومعهد الدراسات
املصرفية  ،وشركة  ، FIM BankUnited Projects Coوشركة  .London Forfaiting Ltdوايضا كان عضو في البنك من  1998إلى  .2004شغل منصب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة املشاريع املتحدة من أكتوبر  2004إلى منتصف أبريل  ،2010ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي من منتصف أبريل  2010إلى يوليو  .2012وكان عضو مجلس ادارة في شركة الكويت والشرق األوسط لإلستثمار املالي بين عامي  1984و
 ،1986واتحاد االستثمار العقاري الكويتي بين عامي  1985و  ،1992والشركة الدولية لإلجارة واالستثمار بين عامي  1999و  .2003كما شغل منصب
العضو املنتدب للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار بين عامي  2002و  .2004حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة املعمارية عام  1977ودرجة
املاجستير في التخطيط عام  1978من الجامعة الكاثوليكية األمريكية.
السيد /مسعود جوهرحيات (نائب رئيس مجلس اإلدارة)
انضم السيد /مسعود حيات إلى مجلس إدارة البنك في عام  .2013وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في ابريل  ،2019قبل ذلك ،شغل
السيد مسعود منصب الرئيس التنفيذي للقطاع املصرفي في شركة كيبكو بالكويت منذ  2010ويشغل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج املتحد وشركة
الخليج املتحد القابضة وبنك تونس العاملي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الجزائر ومصرف بغداد وبنك فيم ،وعضو مجلس إدارة شركة شمال
إفريقيا القابضة وشركة كامكو لإلستثمار ومؤسسة مشاريع الخير الخيرية والبنك األردني الكويتي وشركة الخليج املتحد للخدمات املالية .كما شغل
سابقا السيد /مسعود مناصب عديدة مثل إدارة عمليات االئتمان املحلية والعاملية /نائب رئيس املدراء العامين ،مستشار ملجلس اإلدارة في بنك الكويت
الصناعي خالل الفترة من  1974إلى  .1996كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من املؤسسات منها بنك تونس العربي الدولي من  1989إلى
 1995وبنك البحرين والكويت من  1986إلى  ،1988وشغل نفس املنصب مرة أخرى من  1991إلى  1995وشركة االستثمارات الصناعية من  1993إلى
 2001وشركة الخليج للتأمين من  1997إلى  2001وشركة األسماك املتحدة من  1997إلى  2001وشركة املستثمر الدولي من  2005إلى  2009وشركة
الوطنية لالتصاالت الجزائر من  1997إلى  .2009كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كامكو لإلستثمار خالل الفترة من  1998إلى  2010والعضو
املنتدب لبنك الخليج املتحد من  1997إلى  .2009حصل السيد /مسعود على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت في عام  1973ودبلوم
عام علوم مصرفية من معهد الدراسات املصرفية بالكويت في عام  .1975حضر السيد مسعود العديد من الدورات املهنية املحلية والدولية ،ال سيما
في القيادة واالبتكار في القطاعين العام والخاص في جامعة هارفارد في عام  ، 2004وبرنامج  3أشهر في اإلدارة والتمويل في كلية وارتون لألعمال  -جامعة
بنسلفانيا  -فيالدلفيا  -الواليات املتحدة األمريكية.
السيد /فيصل محمد علي الرضوان (عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /فيصل الرضوان منصب عضو مجلس إدارة بالبنك منذ  .2010كما يشغل حاليا السيد /فيصل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك
برقان تركيا وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الجزائر .كما شغل سابقا عدة مناصب رئيسية في بنك الكويت الوطني منها نائب رئيس املدراء العامين خالل
الفترة من  1978إلى  1980ومدير عام من  1980إلى  1983ونائب الرئيس التنفيذي من  1983إلى  .1993كما شغل أيضا مناصب قيادية أخرى منها نائب
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رئيس مجلس اإلدارة لبنك البحرين والكويت من  1991إلى  1994ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك برقان خالل الفترة ،2004-2003
وعضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت من  1986إلى  1994وبنك عمان والبحرين والكويت من  1990إلى  1994وعضو مجلس إدارة بنك برقان من
 2001إلى  .2003حصل السيد /فيصل على درجة البكالوريوس في التجارة وإدارة األعمال من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية في عام .1970
السيد /سامرصبحي خنشت (عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /سامر منصب عضو مجلس إدارة البنك منذ  .2011ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لعمليات املجموعة في شركة كيبكو وعضو
مجلس إدارة شركة إدارة الخليج املتحد .شغل سابقا رئيس مجلس إدارة شركة تقاعد لالدخار والتقاعد ،البحرين ،ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج
املتحد لإلدارة بالواليات املتحدة األمريكية وعضو مجلس إدارة بنك الخليج املتحد ،مملكة البحرين وعضو مجلس إدارة شركة العقارات املتحدة بالكويت
وعضو مجلس إدارة شركة الخليج املتحد لإلدارة املحدودة ،لندن باململكة املتحدة ،وعضو مجلس إدارة الجامعة األمريكية بالكويت ،وعضو لجنة
التنمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .كما شغل سابقا السيد /سامر عدة مناصب من بينها محلل مالي ومحلل مالي أول ومساعد مدير في بنك
الكويت الصناعي خالل الفترة من  1975إلى  .1980كما شغل مناصب قيادية حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة الشارقة
من  1980إلى  1990ومدير عام شركة كيبكو من  1990إلى  1995والرئيس التنفيذي شركة الخليج املتحد لإلدارة ،بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية
من  1991إلى  2007ورئيس جمعية املصرفيين العرب شمال أمريكا من  2003إلى  .2005السيد /سامر حاصل على درجتي البكالوريوس في العلوم –
هندسية كيميائية وبكالوريوس علوم إدارية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام  1973ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة هارفارد
في عام .1975
السيد /سعدون عبد هللا علي (عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /سعدون منصب عضو مجلس إدارة البنك منذ  .2004ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية بالكويت ،ورئيس مجلس إدارة شركة انشاء القابضة ورئيس مجلس إدارة مدير شركة الخليج املتحدة القابضة البحرين
ورئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة للمشروعات النفطية ونائب رئيس شركة جاسم للنقليات واملناولة .أيضا يشغل كعضو مجلس إدارة في كل من
مصرف بغداد بالجمهورية العراقية وشركة الصناعات املتحدة وشركة التقدم التكنولوجي بالكويت وشركة الخليج املتحدة القابضة ،البحرين .كما
شغل سابقا السيد /سعدون منصب عضو مجلس إدارة بنك الكويت والشرق األوسط في الفترة من  2003إلى  2004ومدير املجموعة املحاسبية واملالية
لشركة كيبكو من  1997إلى  2006ومدير عام شركة كامكو لإلستثمار من  2006إلى  2008والرئيس التنفيذي لشركة كامكو لإلستثمار من  2008إلى
 2010والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كامكو لإلستثمار من  2010إلى  .2012السيد /سعدون حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة
الخدمات املالية واملحاسبية من جامعة آشالند ) (Ashland Universityفي عام .1988
السيد /بيناك مايترا (عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /مايترا منصب عضو مجلس إدارة البنك منذ  .2010ويشغل حاليا منصب رئيس املدراء املاليين للمجموعة في شركة كيبكو وعضو مجلس
إدارة شركة ) OSN (Panther Media Group Limitedوعضو مجلس إدارة مركز بولسار للمعرفة .كما شغل سابقا منصب نائب الرئيس للتخطيط
والرقابة املالية في بنك الخليج املتحد في  1988ومساعد نائب الرئيس للتخطيط والرقابة املالية في شركة كيبكو من  1988إلى  1990ونائب الرئيس
للرقابة املالية في شركة الخليج املتحد لإلدارة ،بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية من  1991إلى  .1996وتخرج السيد /مايترا من الجامعة العثمانية
( )Osmania Universityفي الهند عام .1979
السيد/عبد السالم محمد البحر (عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /عبد السالم البحر منصب عضو مجلس إدارة البنك منذ  .2004ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة الصناعات
املتحدة وشركة يونايتد نتوركس وشركة ( )United Gases Companyوشركة ( )MENA Home and Real Estate Companyومنصب مستشار مالي
لشركة أوفرالند العقارية بالكويت .كما شغل سابقا عضو في مجلس إدارة بنك تونس العاملي خالل الفترة من  1997إلى  1999وبنك البحرين والشرق
األوسط من  1998إلى  1999وشركة االتصاالت الوطنية من  1998إلى  2007والشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية من  1997إلى  2003ومجموعة
تمدين من  2003إلى  2006وشركة الخطوط الوطنية من  2006إلى  .2007كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية
من  1999إلى  2001ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة الخطوط الوطنية من  2007إلى  2011ورئيس اإلدارة التنفيذية لتمويل الشركات في
شركة كيبكو من  1995إلى  2007ومدير عام شركة أوفرالند العقارية بالكويت من  2012إلى  .2014حصل السيد /البحر على درجة البكالوريوس في
الهندسة الكهربائية من جامعة فيرلي ديكنسون ( )Fairleigh Dickinsonفي عام .1988
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سعادة السيد  /عبد الكريم الكباريتي (عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /عبد الكريم الكباريتي منصب عضو مجلس إدارة البنك منذ  .2004ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي ورئيس
مجلس إدارة بنك الخليج الجزائر ورئيس مجلس أمناء جامعة عمان األهلية ،األردن .وهو عضو في مجلس إدارة شركة األلبان األردنية .كما شغل سابقا
عدة مناصب سياسية وتشريعية رفيعة املستوى في اململكة األردنية الهاشمية في الفترة من  1989إلى  ،2007منها منصب رئيس الوزراء في اململكة األردنية
الهاشمية ورئيس الديوان امللكي وعضو البرملان األردني وعضو مجلس األعيان األردني ورئيس اللجنة االقتصادية واملالية ووزير الخارجية ووزير العمل
ووزير الدفاع ووزير السياحة باململكة األردنية الهاشمية .كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة لإلستثمارات املالية حتى سبتمبر .2007
والسيد /الكباريتي حاصل على درجة البكالوريوس في املال واألعمال مع مرتبة الشرف من جامعة سانت إدوارد ( )St. Edwards Universityفي عام .1973
السيد /فؤاد حسني دوجالس (عضو مجلس إدارة)
انضم السيد /دوجالس إلى مجلس اإلدارة في مارس  ،2019وتم انتخابه عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق في بنك برقان-تركيا
في مايو  .2019كما أنه عضوا مستقال في لجنة التدقيق في شركة ابوظبي للخدمات الصحية ،شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ،و شركة (.)Excel London
والحقا ،شغل السيد/دوجالس مناصب رئيسية في الخدمات املالية لدى شركة ديلويت وتوش (مكتب تورنتو) بين الفترة من  1987و  ،1992والشريك
الرئيس ي االقليمي ورئيس ضمان املخاطر والضرائب والصفقات في شركة أرثر أندرسون (الكويت) خالل الفترة من  1993إلى  ،2002وعضو مجلس إدارة
ملنطقة الشرق األوسط /اململكة املتحدة لدى شركة ارنست أند يونج خالل الفترة من  2002إلى  ،2008وعضو مجلس إدارة في شركة ( )PWCبي دبليو
س ي الشرق األوسط خالل الفترة من  2009الى  .2012كما كان عضوا في فريق القيادة لدى شركة ( )PWCالشرق األوسط خالل الفترة من  2009إلى
 .2012والشريك الرئيس ي االقليمي لشركة ( )PWCالشرق األوسط (مكتب الكويت) حتى عام  .2018السيد /دوجالس حاصل على بكالوريوس إدارة
األعمال ودرجة ماجستير إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت .كما أنه يحمل شهادة محاسب عام معتمد ( - )CPAنيويورك ،وأيضا محاسب
معتمد كندي من تورنتو – كندا.
السيد /عبدهللا محمد املنصور(عضو مجلس إدارة)
يشغل السيد /عبد منصب عضو مجلس إدارة بنك برقان منذ  .2021ويشغل حاليا منصب مدير عام شركة ذات السالسل .ونائب رئيس مجلس
إدارة شركة األمان لإلستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وعضو منتدب لشركة السواني القابضة .كما شغل سابقا السيد /عبد
منصب عضو مجلس إدارة شركة كاب كورب من  2008الى  2015وعضو مجلس إدارة شركة االستثمارات الوطنية من  .1992-1990السيد /عبد
حاصل على درجة بكالوريوس تجارة إدارة اعمال من جامعه القاهرة في عام .1981
السيدة /انتصارعبدالرحيم السويدي (عضو مجلس إدارة)
تشغل السيدة /انتصار منصب عضو مجلس إدارة بنك برقان منذ  .2021وتشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة العاملية لخدمات الدفع
االلكترونية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كامكو لإلستثمار .كما شغلت سابقا السيدة /انتصار عدة مناصب تنفيذية في البنوك املحلية وأبرزهم بنك
الخليج ،البنك التجاري ،بنك الكويت والشرق األوسط وبنك الكويت الدولي .السيدة /انتصار حاصلة على درجة بكالوريوس محاسبة من كلية التجارة
واالقتصاد من جامعة الكويت في عام .1983
وليس هناك احتمال وجود أي تعارض مصالب بين مهام وواجبات أعضاء مجلس إدارة البنك تجاه البنك ،ومصالحهم الخاصة أو واجباتهم األخرى.
وعنوان العمل لكل عضو كالتالي :صندوق بريد  ،5389الصفاة  ،12170مدينة الكويت ،دولة الكويت
وفقا للمتطلبات الرقابية املعمول بها ،عقد مجلس اإلدارة اجتماع للجمعية العمومية غير العادية في فبراير  ،2020والتي وافقت على اجراء تعديل على
النظام األساس ي للبنك مما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضوا .هذا ،تم انتخاب السيد /عبد محمد
املنصور والسيدة /انتصار عبد الرحيم السويدي خالل اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذي عقد بتاريخ  2021/06/06وذلك امتثاال للنظام
األساس ي للبنك وزيادة عدداعضاء مجلس اإلدارة الى أحد عشر عضوا.
يقدم الجدول التالي بيان بعدد ونسبة األسهم اململوكة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك من رأس مال البنك وذلك كما في  31ديسمبر :2020
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ملكية مباشرة

أعضاء مجلس اإلدارة
ماجد عيس ى العجيل
مسعود جوهر حيات
فيصل الرضوان
سامر صبحي خنشت
سعدون عبد على
بيناك مايترا
عبدالسالم محمد البحر
سعادة السيد /عبد الكريم الكباريتي
فؤاد حسني دوغالس

األسهم
196,120
162,081
162,081
205,926
124,310
205,926
-

النسبة املئوية
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
-

ملكية غيرمباشرة من
خالل مدراء محافظ
النسبة املئوية
األسهم
0.05%
1,161,802
0.01%
256,264
-

خيارات مستحقة
لتملك أسهم
األسهم
-

مكافآت اإلدارة العليا
إن املزايا املدفوعة أو املستحقات املقدرة فيما يتعلق باإلدارة العليا (والتي تتضمن لهذا الغرض أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بخدمات اللجان
الخاصة بهم والرئيس التنفيذي وكبار املسؤولين اآلخرين) كانت كما يلي:

ألف دينار كويتي
مزايا قصيرة األجل للموظفين – تتضمن رواتب ومنح
مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
مستحقات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة األجل
مستحقات خدمات اللجان
املجموع

كما في  31ديسمبر

كما في  31ديسمبر

2020

2019

5,070
1,336
622
120
7,148

5,621
1,331
1,105
370
8,427

قدرت إجمالي املزايا املدفوعة أو املستحقات املقدرة ألعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بخدمات اللجان الخاصة بهم بحوالي  445,000ألف دينار كويتي
و  320,000ألف دينار كويتي خالل السنتين املاليتين  2019و 2020على التوالي.
تأكيد مجلس اإلدارة للبيانات املالية
تم تدقيق واعتماد النتائج املالية عن الفترات املنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019و 31ديسمبر  2018خالل اجتماع الجمعية العامة
للمساهمين .إن مجلس االدارة ملزم بعرض النتائج املالية للبنك وفقا لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة عليه ويقبل مجلس
اإلدارة هذه املسئولية.
وصف العقود املبرمة بين أعضاء مجلس إدارة البنك وأية شركة تابعة للبنك
قام البنك بتنفيذ معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ملجموعة بنك برقان) الذين كانوا عمالء للبنك
خالل السنة .ان شروط هذه املعامالت تعتمد الى حد كبير على األساس التجاري املعتمد من قبل إدارة البنك بما في ذلك الضمانات .يسمح باإلقراض
إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات الصلة بهم مقابل ضمانات ملموسة وفقا لقواعد بنك الكويت املركزي .ان األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات
عالقة هي كما يلي:
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أعضاء مجلس اإلدارة
قروض وسلف لعمالء
ودائع من عمالء
الجهازالتنفيذي
قروض وسلف لعمالء
ودائع من عمالء
خطابات ضمان

عدداعضاء املجلس او الجهاز
التنقيذي
3
7

2020
الف د.ك
4,452
907

2019
الف د.ك
3,915
518

16
32
1

219
2,431
7

213
1,799
-

العقود املبرمة مع البنك والتي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها
يمارس أعضاء مجلس إدارة البنك وأقاربهم من الدرجة األولى أنشطة وأعمال تجارية مع الشركات التابعة للبنك كعمالء وذلك وفقا للشروط التجارية
وعلى أساس استقالل املصالب وذلك في اإلطار الطبيعي ملمارسة أنشطة األعمال .ويتضمن ذلك حسابات بنكية ومدخرات ومنتجات استثمارية وغير
ذلك من الخدمات األخرى .وال تبلغ قيمة أي من تلك املعامالت مبالغ مؤثرة.
كما هو مبين أعاله ،ال يوجد أي احتمال لوقوع تضارب في املصالب بين مهام وواجبات كافة أعضاء مجلس االدارة ومصالحهم الخاصة أو أي مصالب
أخرى.
اإلدارة التنفيذية للبنك
يوضب الجدول التالي بعض املعلومات فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية للبنك .كما أن عنوان العمل لكل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية هو كالتالي:
ص.ب  ،5389الصفاة  ،12170دولة الكويت.
املسمى الوظيفي

االسم
مسعود جوهر حيات
رائد عبد

الهقهق

روبرت جيمس فروست
أندرو كريستوفر سينغ
خالد فهد الزومان
فينكاتا كريشنان مينون
هالة محمد الشربيني
محمود محمد عزت أحمد مرس ي
خلود عبد الرضا الفيلي
هدى فهد الشمري
دينيز ديفريم سينجيز
ريهام سلطان

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس املدراء التنفيذيين للمجموعة
نائب رئيس املدراء التنفيذيين للمجموعة والرئيس التنفيذي -
الكويت
رئيس مدراء مجموعة االستثمارات البنكية والخزينة للمجموعة
رئيس إدارة املخاطر للمجموعة
رئيس املدراء املاليين للمجموعة
رئيس مدراء العمليات والتكنولوجيا للمجموعة
رئيس مدراء املوارد البشرية والتطوير للمجموعة
رئيس املستشارين القانويين للمجموعة
رئيس االتصاالت املؤسسية للمجموعة
رئيس مكتب العمليات الدولية – مدير عام
رئيس الخدمات املصرفية الرقمية للمجموعة
رئيس وحدة االلتزام

العمر
68
50
56
55
56
56
47
54
55
51
46
45

عدد سنوات
العمل
2
21
7
6
21
16
9
2
0.5
18
0.3
14

هذا ،وال يوجد تضارب محتمل في املصالب بين واجبات األشخاص املدرجة أسماؤهم أعاله في البنك وبين مصالحهم الخاصة وواجباتهم األخرى.
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الشركة األم
شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع
تم تأسيس شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع"( .كيبكو" أو "الشركة األم") كشركة مساهمة كويتية مقفلة في  2أغسطس  1975بموجب
املادة  94من قانون الشركات التجارية الكويتي ،والقانون رقم  15سنة  1960وتعديالته .وتم قيد الشركة في السجل التجاري تحت رقم  23118بتاريخ
ُ
 15نوفمبر  .1979وقد بلغت حصة املساهمة املباشرة لشركة كيبكو في الجهة املصدرة  %41.2كما في  31ديسمبر  ،2020وقد بلغت الحصة املدمجة
ملجموعة كيبكو ككل (شاملة األسهم اململوكة من خالل شركات أخرى ضمن مجموعة كيبكو) نسبتها .%62.9
جدير بالذكر أن أسهم شركة كيبكو مدرجة في بورصة الكويت .وقد بلغ سعر سهم كيبكو  0.159دينار كويتي مع إقفال التداول في بورصة الكويت
بتاريخ  31ديسمبر  ،2020مما يعني أن القيمة السوقية لشركة كيبكو ( )Market Capitalisationبسعر البورصة بلغت  312مليون دينار كويتي.
هيكل املجموعة
تعتبر كيبكو الشركة املالكة الرئيسية ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ألكثر من  60شركة تابعة وزميلة (الشركات التي تمتلك فيها مجموعة كيبكو أكثر
من  %20وأقل من  %50من أسهمها) العاملة في مختلف القطاعات .وتتألف أصول مجموعة كيبكو بصفة رئيسية من أسهم في شركات مجموعة
كيبكو .كما تعتمد كيبكو على اإليرادات املحققة من الشركات األخرى األعضاء في مجموعة كيبكو.
وتعمل الشركات التابعة والزميلة الرئيسية لشركة كيبكو في مجال الخدمات املالية ،التأمين والقطاع العقاري .وتعمل بقية شركات مجموعة كيبكو
وشركاتها الزميلة في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي.
ويوضب الرسم البياني التالي الشركات الرئيسية التابعة لشركة كيبكو كما في  31ديسمبر :2020

^* شركة  OSNلديها رخصة للعمل في  25دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،ومع ذلك ،تركز الشركة حاليا على سبعة أسواق رئيسية.
األنشطة الرئيسية
شركة كيبكو هي شركة قابضة تعمل في عدة قطاعات ،ويقع مقرها الرئيس ي في دولة الكويت ،وتنتشر الشركات التابعة لها في دول مجلس التعاون
الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويتمثل نشاط شركة كيبكو في االستحواذ على كيانات األعمال أو إنشائها وبنائها وتنميتها بهدف بيعها
بطريقة انتقائية وذلك في ضوء رؤية ترمي إلى تعظيم قيمة حقوق املساهمين .وتتميز شركة كيبكو بوجود فريق إدارة يتمتع بالخبرة ويستفيد من
العالقات املهمة في املنطقة من خالل كبار مساهمي الشركة الذين يضمون أفراد من األسرة الحاكمة في دولة الكويت .كما أن أسهم شركة كيبكو مدرجة
ومتداولة في بورصة الكويت.
وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التي تستثمر كيبكو فيها في الوقت الراهن فيما يلي:
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•

الخدمات املصرفية التجارية – من الناحية التاريخية ومن خالل بنك برقان ،تتمتع كيبكو بحضور قوي في الصناعة املصرفية الكويتية حيث
تقدم مجموعة كاملة من الخدمات املصرفية التجارية إلى العمالء من األفراد والشركات .وتضمن أنشطة الخدمات املالية لشركة كيبكو ثالث
قطاعات رئيسية :الخدمات املصرفية التجارية ،إدارة األصول ،والخدمات املصرفية االستثمارية والتأمين .تم تحويل بنك برقان إلى مجموعة
مصرفية تجارية إقليمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات واملنتجات املصرفية في كافة أنحاء منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نتيجة لشراء حصص بنك الخليج املتحد في البنك األردني الكويتي ،ومصرف بغداد ،وبنك الخليج الجزائر،
وبنك تونس العاملي.
في  21ديسمبر  ،2012أصبح بنك يوروبنك تكفين ( )Eurobank Tekfenشركة تابعة ملجموعة بنك برقان ،ومنذ ذلك الحين ،يتم تجميع بياناته في
البيانات املالية املجمعة للبنك ،الحقا لعملية االستحواذ ،يعمل بنك يوربنك تكفين اآلن تحت اسم بنك برقان أيه.اس (.)Burgan Bank A.S
في إطار سلسلة من املعامالت في عامي  2013و  ،2014أتم البنك وبنك الخليج املتحد االستحواذ على فيم بنك .فيم بنك متخصص في التمويل
التجاري الدولي حيث يقدم حلول تمويل تجارية إلى الشركات ،والبنوك واألفراد في جميع أنحاء العالم .في  30ديسمبر  ،2015أتم البنك بيع حصته
املسيطرة في البنك األردني الكويتي إلى شركة الروابي العاملية .البنك األردني الكويتي هو شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في  25أكتوبر  1976برأس
مال مدفوع قيمته  100مليون دينار أردني ومدرجة في بورصة عمان.
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•

إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية – تعمل شركة كيبكو في سوق إدارة األصول والعمليات املصرفية االستثمارية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وذلك من خالل شركة الخليج املتحد القابضة وشركة كامكو لإلستثمار وتمتلك شركة الخليج املتحد القابضة سجل أداء
حافل في مجال تبني كيانات األعمال وتنميتها ،بما في ذلك أربعة بنوك تجارية تم نقل ملكيتها إلى بنك برقان وذلك كجزء من عملية إعادة الهيكلة.
وبعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة ،فإن كيبكو بصدد تطوير خدماتها في مجال إدارة األصول وتقديم الخدمات املصرفية االستثمارية على املستوى
اإلقليمي من خالل كل من شركة الخليج املتحد القابضة وشركة كامكو لإلستثمار .وتعمل شركة كامكو لإلستثمار كمدير استثماري يتيح لعمالئه
الوصول إلى أسواق املال املحلية والدولية مع التركيز على إدارة األصول وتقديم االستشارات االستثمارية ،باإلضافة إلى إجراء األبحاث االستثمارية
وتقديم الخدمات املالية .في عام  ،2018استحوذت شركة كامكو لإلستثمار على حصة مقدارها  %69.5في بيت االستثمار العاملي ش.م.ك.م
( ،)Global Investment House K.S.C.Cيعزز االستحواذ مكانة الشركة في السوق ويظهر قابلية التوسع في نموذج أعمالها طويل األجل .والجدير
بالذكر أن شركة كامكو لإلستثمار مدرجة في بورصة الكويت ،كما أن شركة الخليج املتحد القابضة مدرجة في بورصة البحرين.

•

التأمين – تعتبر مجموعة الخليج للتأمين ،وهي شركة التأمين الرئيسية التابعة لشركة كيبكو ،رائدة في سوق منتجات التأمين في دولة الكويت (من
حيث األقساط التأمينية املباشرة) .وقد عملت مجموعة الخليج للتأمين على توسيع نطاق حضورها في منطقة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بالعمل في  11دولة تشمل الكويت ،والبحرين،واألردن ،وتركيا ،ومصر ،والجزائر والتي تعتبر أسواقا رئيسية للشركة .وتتضمن باقة منتجات التأمين
ملجموعة شركة الخليج للتأمين على التأمين البحري ،والطيران ،وكذلك التأمين على املمتلكات والحوادث والسيارات والحياة والتأمين الهندس ي
والتأمين الصحي .في عام  ،2019طرحت مجموعة الخليج للتأمين العديد من مشاريع التحول الرقمي لألرشفة وأنظمة تسعير املركبات وقطع الغيار
وأنظمة متابعة التحصيل ،باالضافة إلى اصدار وثائق تأمين عند بعض القطاعات املعينة من العمالء .وجدير بالذكر ،أن مجموعة الخليج للتأمين
مدرجة في بورصة الكويت.

•

اإلعالم – تشكل مجموعة بانثر اإلعالمية قطاع اإلعالم التابع للمجموعة .تمتلك مجموعة بانثر اإلعالمية وتدير شبكتي قنوات فضائية كان بينهما
تنافس فيما سبق شوتايم واوربيت ،مما يمثل شبكة ال تعتمد على منصة واحدة بل عبر منصات متعددة مباشرة إلى املنزل ( ، )DTHوالتليفزيون
الذي يعمل من خالل بروتوكول االنترنت والكيبل ( ،)IPTVواالعالنات التجارية في جميع األرجاء ( )OTTفي منقطة الشرق األوسط وشمال افريقيا.
تعمل املجموعة تحت العالمة التجارية " "OSNوتوفر  85قناة للعمالء ،حيث تعرض الدراما والترفية املتميز .لدى " "OSNعقود حصرية مع
استوديوهات هوليود الكبرى وتعرض أشهر األفالم وأحدث املسلسات ،كما أن لديها حقوق ( ، )First Window OTTكما قامت شركة ""OSN
باعادة هيكلة عالمتها التجارية ( )OTT Propositionودخلت في شراكة مع ديزني +في ابريل  .2020كما في مارس  ،2020شاركت كيبكو في طلب رأس
مال مجموعة بانثر االعالمية لزيادة حصتها من  %60.5إلى  .%88.8وفي ضوء هذه التطورات ،أصبحت مجموعة بانثر االعالمية شركة تابعة
ملجموعة كيبكو وتم املحاسبة عنها وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية (" :)IFRS3دمج األعمال".

•

العقارات – تمثل شركة العقارات املتحدة ش.م.ك ،مع شركاتها التابعة والزميلة الذراع العقاري ملجموعة كيبكو .وتتكون حصص امللكية
العقارية معظمها من فنادق ومباني سكنية ومكاتب تجارية قائمة في دولة الكويت وسلطنة عمان واإلمارات العربية املتحدة واململكة األردنية
الهاشمية ولبنان ومصر ومملكة البحرين ،واململكة املتحدة ،باإلضافة إلى مشاريع تحت اإلنشاء في الكويت ،واململكة املغربية .كما تقدم شركة
العقارات املتحدة خدمات عقارية من خالل شركاتها الزميلة والتي تتضمن إدارة املشاريع واإلنشاءات ،واملقاوالت وإدارة املرافق.
بتاريخ  3مايو  ،2017افتتحت كيبكو ضاحية حصة املبارك ،وهو مركز مبيعات ملشروع تطوير متعدد االستخدامات ،يتميز املشروع بفضل موقعه
االستراتيجي واملميز املطل على الخليج العربي .تقدر مساحة املشروع بحوالي  381,000متر مربع ويتضمن مباني سكنية وأنشطة تجارية ،ووحدات
البيع بالتجزئة ومطاعم .علما بأن املجموعة بصدد تطوير  %27تقريبا من املشروع من خالل كياناتها التابعة لها .وقد تم بالفعل بيع جزء من
االرض املتبقية إلى مطورين أخرين ،وسيتم بيع قطع األراض ي املتبقية على شكل قطع أراض ي ملطويرين خارجيين أو يتم تطويرها بشكل مشترك.

•

الصناعة – تمتلك شركة كيبكو أسهم أو استثمارات أخرى في شركات تعمل في مجموعة متنوعة من الصناعات .وتتضمن تلك الصناعات مصانع
البتروكيماويات واألغذية واملشروبات ،والرعاية الصحية .ويمتد تاريخ عمل بعض تلك املصانع إلى عدة سنوات ،وتمتلك كيبكو تلك املصانع بصفة
رئيسية من خالل شركة الصناعات املتحدة ش.م.ك (.)UIC

استراتيجية األعمال
تتمثل العناصر الرئيسية الستراتيجية مجموعة كيبكو فيما يلي:
 oاالستفادة من مكانة مجموعة كيبكو وسمعتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا القتناص
فرص النمو املستقبلية في تلك الدول.
 oاالستحواذ على كيانات األعمال وإنشائها وبنائها وبيعها بطريقة انتقائية في القطاعات التي تسعى لالستفادة من نمو الفرص اإلقليمية.
 oالسيطرة على إدارة كيانات األعمال.
 oتعظيم قيمة الشركات التي تملكها ألفاق متوسطة إلى طويلة األجل.
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هيكل رأس املال والقروض
ُ
يوضب الجدول التالي املطلوبات ورأس املال* للجهة املصدرة كما في  31ديسمبر  ،2020باإلضافة إلى أرقام صورية ملا بعد اإلكتتاب :
ألف ديناركويتي
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار
أسهم خزينة
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي مكافآت أسهم
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
احتياطات أخرى
أرباح املرحلة
إجمالي حقوق امللكية الخاصة بمساهمي البنك
األوراق املالية املستديمة الشريحة رقم 1
الحصص غير املسيطرة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
مستحق إلى البنوك
مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
أموال مقترضة أخرى
مطلوبات أخرى
مطلوبات متعلقة مباشرة بمجموعة استبعاد محتفظ
بها لغرض البيع
إجمالي املطلوبات
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
* رأس املال هو مجموع إجمالي حقوق امللكية وإجمالي املطلوبات
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السنة املنتهية في  31ديسمبر2020

السنة املنتهية في  31ديسمبر2020
بعد اإلكتتاب (صورية)*

262,500
249,052
)(1,742
102,971
103,349
43,135
)(49,953
564
)(181,259
8,645
150,011
687,273
151,625
40,866
879,764

300,000
282,802
)(1,742
102,971
103,349
43,135
)(49,953
564
)(181,259
8,645
150,011
758,523
151,625
40,866
951,014

413,717
610,254
4,091,383
679,096
238,700
193,170

413,717
610,254
4,091,383
679,096
238,700
193,170

6,226,320
7,106,084

6,226,320
7,177,334

ُ
توزيعات األرباح الخاصة بالجهة املصدرة
ُ
فيما يلي بيان بتوزيعات األرباح للجهة املصدرة للسنوات الخمس املاضية:

توزيعات األرباح
تاريخ املو افقة
التوزيعات النقدية
(بالفلس)
أسهم املنحة ()%

السنة املالية
املنتهية في
2016/12/31
 29مارس 2017

 28مارس 2018

5

7

12

5

5

5

السنة املالية املنتهية
في 2017/12/31

السنة املالية
املنتهية في
2018/12/31
 27مارس 2019

السنة املالية
املنتهية في
2019/12/31
 12إبريل 2020

 6يونيو 2021

12

5

-

5

السنة املالية املنتهية
في 2020/12/31
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ملخص مالي عن البنك
إن املعلومات املالية املختارة الواردة في هذا الجزء مستخلصة من ،والتي يجب االطالع عليها باالقتران مع ،وهي مؤهلة في مجملها بالرجوع إلى ،البيانات
املالية املجمعة للبنك واإليضاحات الواردة بها للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر  31 ،2020ديسمبر  31 ،2019ديسمبر .2018
يقوم بحث الوضع املالي للبنك ونتائج عملياتها على أساس البيانات املالية التي تم إعدادها وفقا لتعليمات  IFRSاملعتمدة في دولة الكويت ملؤسسات
الخدمات املالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت املركزي .تم استخراج بيانات املركز املالي كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019وبيانات الدخل
املجمع للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019من البيانات املالية املجمعة املدققة للبنك للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
وتم استخراج بيانات املركز املالي كما في  31ديسمبر  2019وبيانات الدخل املجمع للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018من البيانات املالية املجمعة
املدققة للبنك للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2019
ويؤكد كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أنه قد التزم بالتأكد من أن البيانات املالية للبنك الواردة في هذه النشرة قد تم جمعها وفقا ألحكام قانون
الشركات ،كما يقبل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة املسؤولية عن املعلومات الواردة في تلك البيانات املالية.
بيان الدخل املجمع
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2020سجل البنك صافي دخل مجمع (عائد إلى حاملي أسهم البنك) بقيمة  33.7مليون دينار كويتي ،بانخفاض
مقداره  %60.2مقارنة بمبلغ  84.7مليون دينار كويتي الذي تم تحقيقه في عام  .2019وبلغت ربحية السهم  9.4فلس في عام  2020مقارنة بمبلغ مقداره
 24.1فلس في عام .2019
وبلغ صافي إيرادات التشغيل  212.8مليون دينار كويتي في عام  ،2020وهو ما يعكس انخفاض بنسة  %14.3مقارنة بالعام املاض ي .وبلغت األرباح
َ
التشغيلية ،قبل تكوين املخصصات 115.5 ،مليون دينار كويتي مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة  20.8باملائة.
في عام  ،2020انخفض هامي صافي الفائدة إلى حد  2.1باملائة مقارنة ب ـ  2.4باملائة في عام .2019
إنخفص العائد على األصول بمقدار  72نقط أساس على أساس سنوي ليستقر الى حد  0.5باملائة في عام  2020مقارنة بنسبة  1.2باملائة في عام .2019
وقد إنخفض العائد على الحقوق امللكية الخاصة بمساهمي البنك إلى  4.7باملائة مقارنةبنسبة  11.3باملائة السنة املاضية.
ويوضب الجدول التالي البيانات املستخلصة من بيان املركز املالي املجمع للسنوات املالية الثالث املنتهية في  31ديسمبر :2018 ،2019 ،2020
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بيان املركز املالي املجمع
كما في  31ديسمبر

(ألف دينار كويتي)
املوجودات
النقد والنقد املعادل
أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت املركزي ومؤسسات أخرى
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلف للعمالء
إستثمارات في أوراق مالية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع
إجمالي املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق إلى البنوك
مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
أموال مقترضة أخرى
التزامات أخرى
التزامات عائدة مباشرة إلى مجموعة االستبعاد املحتفظ بها للبيع
إجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار اسهم
أسهم خزينة
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي مكافآت أسهم
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
احتياطات أخرى
أرباح مرحلة
حقوق امللكية الخاصة بمساهمي البنك
األوراق الرأسمالية املستديمة الشريحة رقم 1
الحصص غير املسيطرة
إجمالي حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

2020
819,477
243,550
469,517
4,345,058
591,668
215,769
157,143
20,344
6,862,526
243,558
7,106,084

2019
614,488
287,951
704,768
4,284,320
538,624
226,641
113,860
22,903
6,793,555
287,458
7,081,013

2018
1,164,270
380,228
594,265
4,262,740
544,255
224,633
109,050
32,639
7,312,080
7,312,080

413,717
610,254
4,091,383
679,096
238,700
6,033,150
193,170
6,226,320

512,860
711,496
3,991,017
455,945
237,259
5,908,577
220,178
6,128,755

1,061,307
804,004
3,767,540
456,164
275,585
6,364,600
6,364,600

262,500
249,052
)(1,742
102,971
103,349
43,135
)(49,953
564
)(181,259
8,645
150,011
687,273
151,625
40,866
879,764
7,106,084

262,500
249,052
)(1,742
99,465
99,843
43,135
)(30,564
564
)(151,972
8,674
172,205
751,160
151,525
49,573
952,258
7,081,013

250,000
249,052
)(2,518
90,545
90,923
43,215
)(24,284
564
)(137,871
22,057
170,653
752,336
144,025
51,119
947,480
7,312,080
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بيان الدخل املجمع
السنة املنتهية في 31ديسمبر

(ألف دينار كويتي(
إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات األتعاب والعموالت
مصروفات األتعاب والعموالت
صافي إيرادات األتعاب والعموالت
صافي األرباح من العمالت األجنبية
صافي إيرادات االستثمار
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات أخرى (بالصافي)
صافي ايرادات التشغيل
مصروفات موظفين
مصروفات أخرى
ربح التشغيل قبل املخصصات
مخصص لخسائر ائتمان
تحميل مخصص لوجودات مالية أخرى
ربح السنة قبل الضرائب و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة من العمليات املستمرة

2020
270,262
)(130,243
140,019
38,360
)(5,687
32,673
10,094
15,853
1,869
12,262
212,770
)(47,280
)(49,950
115,540
)(76,416
)(736
38,388
)(4,302
34,086

2019
346,597
)(179,476
167,121
44,768
)(6,401
38,367
7,130
14,138
7,364
14,030
248,150
)(49,699
)(52,505
145,946
)(49,141
)(73
96,732
)(11,771
)(90
84,871

2018
378,676
)(194,667
184,009
45,416
)(6,963
38,453
10,832
3,750
11,893
16,332
265,269
)(50,737
)(60,993
153,539
)(62,254
912
92,197
)(8,413
)(90
83,694

الربح بعد الضرائب للسنة من العمليات املوقوفة
ربح الفترة  /السنة

34,086

84,871

83,694

العائد إلى :
مساهمي البنك
الحصص غير املسيطرة
ربحية السهم األساسية واملخففة – الخاصة بمساهمي البنك (فلس)
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33,662
424
34,086

84,682
189
84,871

82,579
1,115
83,694

9.4

24.1

29.6

بيان الدخل الشامل املجمع
السنة املنتهية في  31ديسمبر

(الف دينار كويتي)
ربح السنة

2020

2019

2018

34,086

84,871

83,694

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى

بنود لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في فترات الحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة االخرى

)(20,480

)(6,606

)(18,216

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في فترات الحقة:
أدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
صافي التغير في القيمة العادلة
التغيرات في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
صافي الربح ( /الخسارة) املحول الى بيان الدخل املجمع
تعديل تحويل عمالت أجنبية
التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
صافي الربح (الخسارة) من تغطية صافي استثمار
خسائرشاملة أخرى للسنة

9,442
111
)(8,589
)(43,551
1,723
4,562
)(56,782

2,039
14
)(2,033
)(13,246
)(6,988
)(7,439
)(34,259

)(3,801
)(43
1,404
)(40,974
3,518
17,007
)(41,105

اجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة للسنة

)(22,696

50,612

42,589

العائد الخاص ب:
مساهمي البنك
الحصص غير مسيطرة

)(15,043
)(7,653

50,897
)(285

41,878
711

)(22,696

50,612

42,589
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بيان التدفقات النقدية املجمع
السنة املنتهية في  31ديسمبر

(الف دينار كويتي)

2020

2019

2018

38,388

96,732

92,197

)(15,853
76,416
736
)(1,869
12,646
)(3,432
688
107,720

)(14,138
49,141
73
496
)(7,364
15,650
)(7,434
)(10,449
10,664
133,371

)(3,750
62,254
)(912
)(11,893
12,309
150,205

التغييرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت املركزي ومؤسسات أخرى
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلف للعمالء
موجودات أخرى
مستحق إلى بنوك
املستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى
ضرائب مدفوعة
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) الناتجة من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية
متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
دفعة مقدمة مستلمة لبيع شركة تابعة
شراء ممتلكات ومعدات
صافي الحركة في الحصص غير املسيطرة
توزيعات أرباح مستلمة
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في ) الناتجة من أنشطة االستثمار

33,233
240,858
)(130,523
42,533
)(98,685
)(101,242
69,839
14,082
)(5,029
172,786

67,486
)(144,835
)(109,698
)(26,537
)(546,838
)(92,508
439,588
)(63,288
)(5,680
)(348,939

109,146
37,484
82,399
)(31,047
177,583
)(171,160
)(386,868
63,940
)(8,620
23,062

)(763,513
706,284
)(7,981
)(50,619
1,869
)(113,960

)(603,161
601,529
7,981
)(6,339
)(480
7,364
6,894

)(505,700
584,622
)(15,658
431
11,893
75,588

أموال مقترضة أخرى
بيع أسهم خزينة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة ملساهمي البنك
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للحصص الغير املسيطرة
متحصالت من زيادة رأس املال
صافي املتحصالت من اصدار األوراق الراسمالية املستدامة من الشريحة رقم 1
سداد األوراق الراسمالية الشريحة رقم 1

223,018
)(31,445
)(1,054
-

267
696
)(29,924
)(781
150,558
)(152,403

133,670
205
)(15,021
)(612
62,551
-

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل الضرائب ومكافاة أعضاء مجلس اإلدارة
التعديالت
صافي إيرادات االستثمار
مخصص خسائر ائتماان
تحميل مخصص موجودات مالية أخرى
مدفوعات فوائد على األوراق الرأسمالية اإلضافية AT1
ايرادات توزيعات أرباح
استهالك وإطفاء
ايرادات أخرى
ربح/خسارة من بيع ممتلكات ومعدات
ربح عن قياس مجموعة االستبعاد املحتفظ بها لغرض البيع
ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

أنشطة التمويل
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مدفوعات فوائد على األوراق الراسمالية الشريحة رقم 1

)(8,800

)(14,019

)(10,930

صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) الناتج من األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد املعادل
تأثير تحويل العمالت األجنبية
تعديل االنتقال عند تطبيق امليعار الدولي للتقارير املالية 9
النقد والنقد املعادل في  1يناير
النقد والنقد املعادل في  31ديسمبر

181,719
240,545
)(37,490
761,508
964,563

)(45,606
)(387,651
)(15,111
1,164,270
761,508

169,863
268,513
)(40,963
)(454
937,174
1,164,270

فوائد مستلمة

267,970

389,867

346,513

فوائد مدفوعة

140,691

193,932

192,189

بيان املركز املالي املجمع
كما في  31ديسمبر 2020وديسمبر2019
بلغ إجمالي املوجودات املجمعة للبنك  7,106.1مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  ،2020مقارنة بقيمتها البالغة  7,081.0مليون دينار كويتي كما في
 31ديسمبر  2019وذلك بزيادة بلغت نسبتها  0.4باملائة .وقد ارتفعت القروض والسلف للعمالء ،التي شكلت ما نسبته  61.1باملائة من إجمالي املوجودات
للبنك ،بنسبة  1.4باملائة من  4,284.3مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2019إلى  4,345.1مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2020
كما ارتفع النقد والنقد املعادل ،والذي يمثل  11.5باملائة من إجمالي املوجودات املجمعة للبنك ،بنسبة  33.4باملائة من  614.5مليون دينار كويتي كما
في  31ديسمبر  2019إلى  819.5مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2020
ارتفعت االستثمارات في األوراق املالية من  538.6مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2019إلى  591.7مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر ،2020
بما يمثل زيادة مقدارها  9.9باملائة .في حين ،انخفض املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى بنسبة  33.4باملائة من  704.8مليون دينار كويتي
كما في  31ديسمبر  2019إلى  469.5مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2020
وكما في  31ديسمبر  ،2020كانت أكبر انكشافات األصول للبنك بعد الكويت هي تركيا ثم الجزائر والعراق وتونس .يقدم الجدول التالي املوجودات
املجمعة للبنك حسب الدولة وذلك كما في  31ديسمبر :2018 ،2019 ، 2020
املوجودات – حسب القطاع الجغرافي :
كما في  31ديسمبر

مليون دينار كويتي

2020

2019

2018

الكويت
تركيا
الجزائر
العراق*
تونس
التعديالت املجمعة

5,569.4
1,094.6
593.9
243.6
150.2
)(545.6

5,528.0
1,121.7
589.8
287.5
164.1
)(609.9

5,551.8
1,278.9
662.2
277.4
183.1
)(641.3

اإلجمالي

7,106.1

7,081.0

7,312.1

* مصنفة كمتاحة للبيع كما في  31ديسمبر 2020

ارتفع إجمالي املطلوبات املجمعة للبنك بنسبة  1.6باملائة من  6,128.8مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2019إلى  6,226.3مليون دينار كويتي كما
في  31ديسمبر  .2020ارتفع إجمالي ودائع العمالء ،والتي تشكل  65.7باملائة من إجمالي مطلوبات البنك ،بنسبة  2.5باملائة من  3,991.0مليون دينار
كويتي كما في  31ديسمبر  2019إلى  4,091.4مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  .2020وانخفض املستحق إلى البنوك من  512.9مليون دينار كويتي
كما في  31ديسمبر  2019إلى  413.7مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2020بما يمثل انخفاض قدره 19.3باملائة .في حين ،انخفض املستحق إلى
مؤسسات مالية أخرى بنسبة  14.2في املائة من  711.5مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2019إلى  610.3مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر
.2020
كما في  31ديسمبر ،2019و 31ديسمبر2018
سجل إجمالي املوجودات املجمعة للبنك  7,081.0مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2019مقارنة بمبلغ  7,312.1مليون دينار كويتي كما في 31
ديسمبر  ،2018وهو ما يمثل انخفاض بنسبة  3.2باملائة.
ارتفعت القروض والسلف للعمالء ،التي تشكل ما نسبته  60.5باملائة من إجمالي املوجودات املجمعة كما في  31ديسمبر  ،2019بمقدار  0.5باملائة من
 4,262.7مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  4,284.3مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2019
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كما انخفض النقد والنقد املعادل ،والذي يمثل  8.7باملائة من إجمالي املوجودات املجمعة كما في  31ديسمبر  ،2019بنسبة  47.2باملائة من 1,164.3
مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  614.5مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2019
انخفضت اإلستثمارات في األوراق املالية من  544.3مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  538.6مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر ،2019
بما يمثل نسبة انخفاض مقدارها  1.0باملائة .في حين ارتفع املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى بنسبة  18.6باملائة من  594.3مليون دينار
كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  704.8مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2019
انخفض إجمالي املطلوبات املجمعة للبنك بنسبة  3.7باملائة من  6,364.6مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  6,128.8مليون دينار كويتي
كما في  31ديسمبر  .2019ارتفع إجمالي ودائع العمالء ،والذي يبلغ  65.1باملائة من إجمالي مطلوبات البنك ،بنسبة  5.9باملائة من  3,767.5مليون دينار
كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  3,991.0مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  .2019وكما انخفض املستحق إلى البنوك خالل عام  2019من
 1,061.3مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2018إلى  512.9مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2019بما يمثل إنخفاض قدره  51.7باملائة.
بيان الدخل املجمع
السنوات املنتهية في  31ديسمبر 31 ،2020ديسمبر2019
انخفض صافي إيرادات الفوائد للبنك بنسبة  16.2باملائة من  167.1مليون كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  140.0مليون دينار كويتي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2020ويرجع هذا االنخفاض بصفة أساسية إلى االنخفاض بنسبة  22.0باملائة في إيرادات الفوائد للبنك من  346.6مليون
دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  270.3مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2020وذلك نتيجة انخفاض سعر خصم
بنك الكويت املركزي في  2020بمقدار  125نقطة أساس .وكذلك انخفضت مصروفات الفوائد في عام  2020من  179.5مليون دينار كويتي للسنة املنتهية
في  31ديسمبر  2019إلى  130.2مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2020بما يمثل انخفاض بنسبة  27.4باملائة .انخفض صافي إيرادات
األتعاب والعموالت للبنك بنسبة  14.8باملائة من  38.4مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  32.7مليون دينار كويتي للسنة املنتهية
في  31ديسمبر .2020
وبشكل عام انخفض صافي إيرادات التشغيل بنسبة  14.3باملائة من  248.2مليون دينار كويتي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى 212.8
مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2020حيث انخفضت األرباح التشغيلية قبل املخصصات بنسبة  20.8باملائة من  145.9مليون دينار
كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  115.5مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2020وانخفضت األرباح قبل الضرائب ومكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  60.3باملائة من  96.7مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  38.4مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في
 31ديسمبر  ،2020وانخفضت ربحية البنك للسنة بنسبة  59.8باملائة من  84.9مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  34.1مليون
دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
سجل البنك اجمالي خسارة شاملة بلغت  22.7مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020مقارنة بدخل شامل إجمالي قدره  50.6مليون
دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2019إن انخفاض صافي الربح والزيادة في الخسائر الشاملة األخرى التي بلغت  56.8ملين دينار كويتي للسنة
املنتهية في  31ديسمبر  2020من  34.3مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019كان سببا في انخفاض اجمالي الدخل الشامل.
ويرجع االرتفاع في الخسائر الشاملة األخرى بصفة رئيسية إلى تسجيل انخفاض في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية بمبلغ  20.5مليون دينار كويتي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020مقارنة بانخفاض في القيمة العادلة بقيمة  6.6مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2019كما ساهم في
الخسارة الشاملة األخرى الخسارة الناتجة من تعديالت ترجمة عمالت أجنبية بقيمة  43.6مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020مقارنة
بخسارة مقدارها  13.2مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019ومع ذلك ،تم تعويض الخسائر جزئيا من خالل ارتفاع األرباح بسبب
التغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية وكذلك من تغطية صافي االستثمار.
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السنوات املنتهية في  31ديسمبر 2019و 31ديسمبر2018
انخفض صافي إيرادات الفوائد للبنك بنسبة  9.2باملائة من  184.0مليون كويتي للسنة املنتهية  31في ديسمبر  2018إلى  167.1مليون دينار كويتي للسنة
املنتهية في  31ديسمبر  .2019ويعود هذا االنخفاض بصفة أساسية إلى االنخفاض بنسبة  8.5باملائة في صافي ايرادات الفوائد للبنك من  378.7مليون
دينار كويتي للسنة املنتيهة في  31ديسمبر  2018إلى  346.6مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2019والتي عوضت االنخفاض في مصروف
الفوائد من  194.7مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018إلى  179.5مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019وهو ما
يمثل انخفاض بنسبة  7.8باملائة .كما انخفض صافي ايرادات األتعاب والعموالت للبنك بنسبة  0.2باملائة من  38.5مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في
 31ديسمبر  2018إلى  38.4ملين دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2019
انخفض صافي إيرادات التشغيل للبنك بنسبة  6.5باملائة من  265.3مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018إلى  248.2مليون دينار كويتي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019حيث انخفضت األرباح التشغيلية قبل املخصصات بنسبة  4.9باملائة من  153.5مليون دينار كويتي للسنة املنتهية
في  31ديسمبر  2018إلى  145.9مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2019في حين ،ارتفعت األرباح قبل الضرائب ومكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة بنسبة  4.9باملائة من  92.2مليون دينار كويتي للسنة املنتهية  31في ديسمبر  2018إلى  96.7مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2019
بينما ،ارتفع ربح البنك للسنة بنسبة  1.4باملائة من  83.7مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018إلى  84.9مليون دينار كويتي للسنة
املنتهية في  31ديسمبر .2019
سجل البنك اجمالي دخل شامل بقيمة  50.6مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019مقارنة باجمالي دخل شامل قدره  42.6مليون دينار
كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018بما يمثل ارتفاع بنسبة  18.8باملائة .ويرجع هذا االرتفاع الى انخفاض القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية
بقيمة  6.6مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019مقارنة بتسجيل خسارة قدرها  18.2مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر
 ،)2018وإلى انخفاض الخسارة من تعديل ترجمة عمالت أجنبية البالغة  13.2مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019مقارنة بخسارة
بمبلغ  41.0مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر .)2018
تم موازنة هذه املدخرات جزئيا من خالل الخسائر املرتفعة نتيجة التغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية ،وكذلك تغطية صافي االستثمار.
بين الجدول التالي الربح التشغيلي املجمع للبنك حسب الدولة وذلك كما في  31ديسمبر :2018 ،2019 ،2020
كما في  31دسمبر

مليون دينار كويتي

2020

الربح التشغيلي
الكويت
تركيا
الجزائر
العراق
تونس
التعديالت املجمعة
اإلجمالي

2019

2018

106.8
40.7
40.8
15.0
7.7
1.8

155.7
44.4
41.3
9.4
6.4
)(9.1

152.4
54.1
43.5
10.7
6.6
)(2.0

212.8

248.2

265.3
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الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
بلغ إجمالي املوجودات املجمعة للبنك  6,945.7مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  ،2021مقارنة بقيمتها البالغة  7,108.7مليون دينار كويتي كما في
 30يونيو  2020وذلك بإنخفاض بلغت نسبتها  2.3باملائة .وقد انخفضت القروض والسلف للعمالء ،التي شكلت ما نسبته  62.1باملائة من إجمالي
املوجودات للبنك كما في  30يونيو  ،2020بنسبة  3.9باملائة من  4,411.6مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  4,239.1مليون دينار كويتي
كما في  30يونيو .2021
كما انخفض النقد والنقد املعادل ،والذي يمثل  13.0باملائة من إجمالي املوجودات املجمعة للبنك كما في  30يونيو  ،2020بنسبة  18.0باملائة من
 924.6مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  758.5مليون دينار كويتي كما في  30يونيو .2021
انخفضت االستثمارات في األوراق املالية من  625.6مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  620.5مليون دينار كويتي ك كما في  30يونيو ،2021
بما يمثل انخفاض مقداره  0.8باملائة .في حين ،انخفض املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى بنسبة  13.2باملائة من  420.2مليون دينار
كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  364.9مليون دينار كويتي كما في  30يونيو .2021
انخفض إجمالي املطلوبات املجمعة للبنك بنسبة  1.9باملائة من  6,194.6مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  6,075.5مليون دينار كويتي
كما في  30يونيو  .2021ارتفع إجمالي ودائع العمالء ،والتي تشكل  68.8باملائة من إجمالي مطلوبات البنك ،بنسبة  2.0باملائة من  4,263.1مليون دينار
كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  4,349.9مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  .2021وانخفض املستحق إلى البنوك واملؤسسات األخرى من 1,251.5
مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2020إلى  606.7مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2021بما يمثل انخفاض قدره  51.5باملائة.
سجل بنك برقان ايرادات تشغيل بقيمة  64.2مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام  2021مقارنة ب  47.2مليون دينار في نفس الفترة لعام ،2020
وذلك يمثل ارتفاع بنسبة  %36مقارنة بالربع الثاني من السنة املاضية .وتعود هذه النتائج اإليجابية الهامة لنمو إيرادات التشغيل من غير الفوائد من
 14.7مليون دينار في الربع الثاني من  2020إلى  28.8مليون دينار في نفس الفترة من  .2021وارتفع صافي دخل الفوائد في برقان إلى  35.4مليون دينار
كويتي في الربع الثاني من  2021مقابل  32.5مليون دينار كويتي في الربع الثاني  ،2020بزيادة قدرها  %9أساس سنوي .كما تحسن هامي الفائدة الصافي
بمقدار  30نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى .%2.4
ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خسائر االئتمان واملخصصات بنسبة  % 67على أساس سنوي إلى  39.9مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام
 2021وبقيت املخصصات في مستوى مرتفع بقيمة  18.6مليون دينار كويتي في الربع الثاني من  .2021كما ارتفع صافي الدخل الخاص بمساهمي بنك
برقان من  5.5مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام  2020إلى  19.0مليون دينار كويتي في الربع الثاني من  ،2021بزيادة قدرها  %244على أساس
سنوي.
وتحسنت جودة أصول برقان في الربع الثاني من  ،2021مع انخفاض نسبة القروض املتعثرة بمقدار  30نقطة أساس على أساس سنوي
لتصل إلى  .%4.5وارتفعت نسبة تغطية القروض املتعثرة من  %186في الربع الثاني من عام  2020إلى  %193في نفس الفترة من
.2021
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البيان املجمع لبيانات املركز املالي
(ألف دينار كويتي(

2021

كما في  30يونيو
2020

املوجودات
النقد والنقد املعادل

758,468

924,615

أذون وسندات الخزينة لدى بنك الكويت املركزي ومؤسسات أخرى

229,483

317,183

املستحق من البنوك واملؤسسات مالية أخرى

364,948

420,207

قروض وسلفيات للعمالء

4,239,103

4,411,555

استثمارات في أوراق مالية

620,472

625,621

موجودات أخرى

275,800

248,924

عقارات ومعدات

158,557

138,348

موجودات غير امللموسة

19,331

22,269

6,666,162

7,108,722

مجموعة التخلص املحتفظ بها للبيع

279,516

0

إجمالي املوجودات

6,945,678

7,108,722

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الى بنوك

296,075

516,681

مستحق الى مؤسسات مالية أخرى

310,641

734,818

ودائع من عمالء

4,349,869

4,263,056

أموال مقترضة أخرى

666,764

460,763

مطلوبات أخرى

223,076

219,273

5,846,425

6,194,591

مطلوبات مرتبطة مباشرة بمجموعة التخلص املحتفظ بها للبيع

229,097

0

اجمالي املطلوبات

6,075,522

6,194,591

حقوق امللكية
رأس املال

275,625

262,500

عالوة اإلصدار أسهم

249,052

249,052

أسهم الخزينة

)(1,742

)(1,742

احتياطي اجباري

102,971

99,465

احتياطي اختياري

103,349

99,843

احتياطي أسهم خزينة

43,135

43,135

احتياطي القيمة العادلة

)(57,040

)(38,480

احتياطي املكافات باالسهم

564

564

احتياطي تحويل عمالت أجنبية

)(194,457

)(166,597

احتياطيات أخرى

12,531

13,571

أرباح مرحلة

144,580

148,206

اجمالي حقوق امللكية الخاصة بمساهمي البنك

678,568

709,517

األوراق الراسمالية املستديمة الشريحة 1

150,525

153,900

الحصص غير املسيطرة

41,063

50,714

اجمالي حقوق امللكية

870,156

914,131

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

6,945,678

7,108,722
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بيان الدخل املجمع
الستة اشهراملنتهية في  30يونيو
2020

(ألف دينار كويتي)

2021

إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات اتعاب وعموالت
مصروفات أتعاب وعموالت
صافي إيرادات األتعاب والعموالت
صافي األرباح من العمالت األجنبية
صافي إيرادات االستثمار
إيرادات توزيعات األرباح
إيرادات أخرى
ايرادات الدخل التشغيلي
مصروفات املوظفين
مصروفات أخرى
ربح التشغيل قبل خسائراالئتمان واملخصصات األخرى
مخصص خسائر االئتمان
مخصصات تحميل (استرداد) ملوجودات مالية أخرى
الربح قبل الضرائب
الضرائب
ربح الفترة

125,603
)(64,104
61,499
21,538
)(2,990
18,548
7,312
13,945
746
9,974
112,024
)(22,640
)(22,287
67,097
)(39,107
289
28,279
)(3,118
25,161

146,499
)(72,541
73,958
19,979
)(3,031
16,948
3,749
4,545
1,071
7,318
107,589
)(23,765
)(22,968
60,856
)(31,609
)(1,071
28,176
)(4,060
24,116

الخاص ب تت:
مساهمي البنك
الحصص غير املسيطرة
ربحية السهم األساسية واملخففة  -الخاصة بمساهمي البنك (فلس)

24,020
1,141
7.60

22,746
1,370
5.80

بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع

(ألف دينار كويتي)

2021

ربح الفترة
الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر:
بنود لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع في فترات الحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

25,161

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع في فترات الحقة:
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
صافي التغير في القيمة العادلة
التغيرات في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
صافي التحويل الربح املحول إلى بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع
تعديل تحويل العمالت األجنبية
التغيرات في القيمة العادلة لتغطية النفقات النقدية
صافي األرباح (الخسائر) الناتجة من تغطية صافي االستثمار
خسارة شاملة أخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الخاص ب تت:
مساهمي البنك
الحصص غير املسيطرة
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الستة اشهراملنتهية في  30يونيو
2020
24,116

)(3,167

)(10,573

)(3,167

)(10,573

()3,963
()109
)(418
)(13,921
2,595
1,805

5,203
272
)(2,819
)(15,849
1,456
4,437

)(17,178

)(17,873

7,983

6,243

7,625
358

5,102
1,141

7,983

6,243

البيانات املالية املجمعة للتدقفات النقدية
(ألف دينار كويتي)

2021

الستة اشهراملنتهية في  30يونيو
2020

أنشطة التشغيل
ربح الفترة قبل الضرائب

28,279

28,176

التعديالت:
صافي ايرادات االستثمار

)(13,945

)(4,545

مخصص خسائر االئتمان

39,107

31,609

مخصصات (إسترداد) تحميل ملوجودات مالية األخرى

)(289

1,071

ايرادات توزيعات االرباح

)(746

)(1,071

االهالك واستهالك الدين

4,815

7,320

ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

57,221

62,560

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت املركزي ومؤسسات أخرى

21,423

)(4,441

املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

107,046

319,742

قروض وسلفيات للعمالء

14,569

)(133,235

موجودات أخرى

)(17,466

8,254

مستحق إلى بنوك

)(118,034

3,638

مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

)(299,613

23,322

ودائع من عمالء

299,132

55,928

مطلوبات أخرى

)(22,796

)(21,453

ضرائب مدفوعة

)(1,212

)(3,095

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

40,270

311,220

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية

)(325,018

)(434,152

متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية

306,988

348,943

شراء املمتلكات واملعدات ،بالصافي بعد االستبعادات

)(4,635

)(16,891

توزيعات أرباح مستلمة

746

1,071

صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة االستثمار

)(21,919

)(101,029

أنشطة التمويل
األموال املقترضة األخرى

)(12,685

4,332

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة إلى مساهمي البنك

)(13,102

)(31,445

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة إلى الحصص غير املسيطرة

)(161

0

فوائد مدفوعة عن األوراق الرأسمالية املستديمة الشريحة رقم 1

)(4,328

)(4,426

صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة التمويل

)(30,276

)(31,539

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد املعادل

)(11,925

178,652

أثر تحويل العمالت األجنبية

)(13,945

)(15,545

النقد والنقد املعادل في  1يناير

964,563

761,508

النقد والنقد املعادل في  30يونيو

938,693

924,615

معلومات إضافية حول التدفقات النقدية:
فوائد مستلمة

117,733

110,995

فوائد مدفوعة

72,915

70,848
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النسب املالية الرئيسية
يقدم الجدول التالي بعض النسب الرئيسية محسوبة مع النتائج املستخلصة من البيانات املالية .هذه النسب غير محسوبة على أساس املعايير الدولية
للتقارير املالية وليست مقاييس صادرة عن املعايير الدولية للتقارير املالية لألداء املالي
الستة أشهراملنتهية في
 30يونيو 2021

السنة املنتهية في  31ديسمبر
2020

2019

2018

املقاييس الرئيسية للربحية
العائد على متوسط 1املوجودات 2
العائد على متوسط 1حقوق املساهمين3
صافي هامي الفائد4
صافي حد الفائدة5

0.7%
7.0%
1.9%
1.6%

0.5%
4.7%
2.1%
1.8%

1.2%
11.3%
2.4%
2.1%

1.1%
11.6%
2.6%
2.3%

40.1%
1.3%

45.7%
1.4%

41.2%
1.4%

42.1%
1.5%

الكفاءة
التكلفة إلى الدخل6

إجمالي املصروفات التشغيلية  7إلى متوسط إجمالي املوجودات
جودة املوجودات
القروض املتعثرة 8إلى االنكشافات النقدية9
القروض املتعثرة 8بالصافي بعد أخذ الضمانات إلى االنكشافات النقدية9

4.5%
120.5%
1.2%
3.8%
124.1%

4.2%
132.5%
0.8%
3.5%
136.3%

2.5%
199.8%
0.4%
2.1%
202.1%

2.7%
167.5%
0.7%
2.3%
171.4%

املوجودات املتعثرة 8بالصافي بعد أخذ الضمانات إلى إجمالي
االنكشافات9

1.1%

0.8%

0.4%

0.7%

تكلفة نسبة االئتمان11

1.7%

1.7%

1.1%

1.4%

التمويل /السيولة /القيمة السوقية ألسهم رأس املال
القروض إلى ودائع العمالء
القروض إلى إجمالي املوجودات
إجمالي املوجودات إلى إجمالي حقوق املساهمين 12
إجمالي املطلوبات إلى إجمالي حقوق املساهمين 12
معدل كفاية رأس املال 13
نسبة رأس املال الشريحة األولى 13
نسبة السيولة14

97.5%
61.0%
10.2%
9.0%
16.5%
12.9%
19.5%

مخصص املخاطر  10إلى القروض املتعثرة8
املوجودات املتعثرة إلى إجمالي االنكشافات9
مخصص املخاطر إلى املوجودات املتعثرة 10

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
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106.2%
61.1%
10.3%
9.1%
18.1%
12.9%
21.6%

107.3%
60.5%
9.4%
8.2%
16.8%
14.0%
22.7%

113.1%
58.3%
9.7%
8.5%
17.4%
14.4%
29.2%

يتم احتساب متوسط أرقام لـ  31ديسمبر على أساس متوسط نهاية السنة املالية ونهاية السنة املالية املقابلة السابقة .وباملثل  ،يتم حساب متوسط األرقام ل  30يونيو كمتوسط للنصف الحالي.
يتم احتسابه على أساس ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك مقسوما على متوسط إجمالي املوجودات.
يتم احتسابه على أساس ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك مقسوما على متوسط إجمالي حقوق امللكية العائد إلى مساهمي للبنك.
يتم احتسابه على أساس صافي إيرادات الفوائد مقسوما على متوسط املوجودات التي تحمل فائدة .تتضمن املوجودات التي تحمل فائدة جميع املوجودات فيما عدا املوجودات األخرى ،والعقارات واملعدات
واملوجودات غير امللموسة .يتم احتساب متوسط هذه املوجودات على النحو الوارد في الهامي أسفل الصفحة.
يتم احتسابه على أساس العائد (ايرادات الفوائد /متوسط املوجودات التي تحمل فائدة) ناقصا تكلفة التمويل (مصروفات الفوائد  /متوسط املطلوبات التي تحمل فائدة) .تتضمن املطلوبات التي تحمل فائدة
املستحق للبنوك ،واملستحق للمؤسسات املالية األخرى ،وودائع العمالء ،واألموال املقترضة األخرى .يتم احتساب متوسط هذه املطلوبات على النحو الوارد في الهامي أسفل الصفحة.
يتم احتسابه على أساس إجمالي تكاليف التشغيل (وهي مجموع مصروفات املوظفين واملصروفات األخرى) مقسومة على إيرادات التشغيل.
مجموع مصروفات املوظفين واملصروفات األخرى.
تمثل القروض املتعثرة مجموعة فرعية من املوجودات املتعثر وتتضمن االنكشاف على املؤسسات املالية األخرى /البنوك .إضافة إلى القروض والسلف إلى العمالء  ،واالنكشافات النقدية للمؤسسات املالية
األخرى /البنوك ،واملوجودات املتعثرة بما في ذلك االنكشافات غير النقدية.
االنكشافات النقدية تتضمن تسهيالت االئتمان النقدية للعم الء ،واملؤسسات املالية والعمالء (فيما عدا الودائع) .يتضمن اجمالي االنكشاف التسهيالت االئتمانية النقدية وغير النقدية للعمالء ،واملؤسسات
املالية األخرى والبنوك (فيما عدا الودائع).
تمثل قروض املخاطر مقابل القروض املتعثرة مجموعة فرعية من مخصصات املخاطر مقابل املوجودات املتعثرة .باالضافة إلى اجمالي املخصصات ،أي مجموع املخصصات العامة واملخصصات املحددة،
واملتاحة مقابل القروض والسلف للعمالء واالنكشاف على املؤسسات املالية األخرى /البنوك ،كما يتضمن مخصص املخاطر مقابل املوجودات املتعثرة أيضا مخصصات التسهيالت االئتمانية غير النقدية.
يتم احتسابه على أنه مخصص الخسائر االئتمانية للسنة أو املخصص السنوي للخسائر االئتمانية للفترة مقسوما على اجمالي القروض والسلف للعمالء.
إجمالي حقوق امللكية يمثل إجمالي حقوق امللكية العائدة إلى مساهمي البنك.
يتم احتسابه وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي وإرشادات بازل .3
يتم احتسابه على أنه مجموعة النقد والنقد املعادل ،وأذونات الخزانة والسندات لدى بنك الكويت املركزي وأخرين  ،واملستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى مقسوما على إجمالي املوجودات.

معامالت مع األطراف ذات العالقة
َ
قام البنك بتنفيذ معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة (الشركة األم وشركات تسيطر عليها وتمارس عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا جوهريا) الذين
كانوا عمالء للبنك خالل السنة .يمثل العمود الذي يحتوي على بند "آخرون" في الجدول التالي بصورة رئيسية املعامالت مع األطراف ذات العالقة التي
إما تسيطر عليها الشركة األم أو تمارس عليها تأثيرا جوهريا .إن شروط هذه املعامالت تعتمد الى حد كبير على األساس التجاري املعتمد من قبل إدارة
البنك بما في ذلك الضمانات .يسمح باإلقراض إلى األطراف ذات العالقة مقابل ضمانات ملموسة وفقا لقواعد بنك الكويت املركزي .فيما يلي األرصدة
القائمة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة:

الف ديناركويتي
بيان املركزاملالي املجمع
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى*
قروض وسلف للعمالء*
استثمارات في أوراق مالية
استثمارت في أوراق مالية مدارة من قبل طرف ذي
العآلقة
موجودات أخرى
املستحق للبنوك
املستحق ملؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
ارتباطات والتزامات محتملة و مشتقات
خطابات اعتماد
خطابات ضمان
خطوط االئتمان غير املستخدمة
التزامات أخرى
املعامالت
ايرادات فوائد
مصروفات فوائد
ايرادات أتعاب وعمولة
مصروفات أتعاب وعمولة
إيرادات توزيعات أرباح
مصروفات أخرى
إيرادات أخرى
معامالت أخرى خالل السنة
شراء أوراق مالية استثمارية
بيع أوراق مالية استثمارية
خسارة بيع أوراق مالية استثمارية

الشركة األم

آخرون

السنة املنتهية في  31ديسمبر
2019
2020

16,674

184,879
983,769
117,672

184,879
983,769
134,346

170,688
892,046
147,149

-

66,329

66,329

64,484

73,073

5,283
21,448
31,716
52,201

5,283
21,448
31,716
125,274

4,772
8,109
38,523
119,062

-

21,454
81,318
103,529
15,987

21,454
81,318
103,529
15,987

13,834
78,330
121,785
16,426

41
)(1,178
3
998
-

40,447
)(751
1,471
)(739
368
)(3,606
-

40,488
)(1,929
1,474
)(739
1,366
)(3,606
-

46,364
)(2,895
1,449
)(949
2,770
)(3,045
38

3,692
-

25,879
24,041
19

29,571
24,041
19

23,054
-

* كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت القيمة العادلة إلجمالي الضمانات املؤهلة بمقدار األرصدة القائمة  494,196ألف دينار كويتي ( 531,0563 :2019ألف دينار كويتي).
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معلومات إضافية
ملزيد من التفاصيل حول املعلومات املالية للبنك ،يرجي مراجعة ما يلي )1( :اإليضاحات على البيانات املالية لعام  )2( ،2020اإليضاحات على البيانات
املالية لعام  ،2019وكل منها مدرج بالكامل تحت عنوان "املعلومات املالية".
أخر التطورات

املستجدات حول استبعاد مصرف بغداد
في  30أكتوبر  ،2019وافق مجلس إدارة البنك على بيع حصة البنك بالكامل ( )%51.79في مصرف بغداد إلى طرف ذي صلة (شركة الخليج املتحدة
القابضة ش.م.ب) .وبناء عليه ،كما في  31ديسمبر  ،2019تم تصنيف مصرف بغداد كأصل مستبعد محتفظ به للبيع في البيانات املالية السنوية لعام
 .2019ومع ذلك ،في  10يونيو  ،2020تم الغاء بيع مصرف بغداد بسبب بيئة االقتصاد الكلي التى تشهد تحديات ناجمة عن جائحة كورونا .19-في الربع
األخير من عام  ،2020دخل البنك في مناقشات مع مجموعة أخرى من املشترين املحتملين ،وبناء عليه ،تم تصنيف األصول الخاصة بالبنك بالشركة
التابعة على أنها "أصول محتفظ بها للبيع" كما في  31مارس  ،2021قيد الحصول على املوافقات الرقابية.
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ُ
األوراق املالية املصدرة عن الجهة املصدرة
قام البنك بالعديد من عمليات إصدار أوراق مالية في املاض ي ،ويوضب الجدول التالي جميع إصدارات األوراق املالية من قبل البنك:
ُ
 .1عدد وتفاصيل األوراق املالية املصدرة عن الجهة املصدرة وال تمثل أسهم رأس مال
تاريخ اإلصدار

القيمة
ن
(باملليو )

مدة السريان
(سنوات)

نوع الفائدة

سعرالفائدة
(نسبة مئوية)

تواتردفع
الفائدة

 11يونيو 2001

 30.0د.ك

5

ثابتة

6.750

نصف سنوية

 17ابريل 2002

 30.0د.ك

5

ثابتة

5.875

نصف سنوية

 27سبتمبر
(2010أ)

 400دوالر أمريكي(ب)

10

ثابتة

7.875

نصف سنوية

ثابتة

(5.650ه)

نصف سنوية

(ج)

ثابتة 41.1 :د.ك(د)

 27ديسمبر
(2012أ)

10

(ج)

سعر خصم

متغيرة

بنك الكويت املركزي  390 +نقطة أساس(ه)(و)

نصف سنوية

 14سبتمبر 2016

 500دوالر أمريكي

5

ثابتة

3.125

نصف سنوية

 30ديسمبر 2018

 100د.ك

3

ثابتة

4.125

نصف سنوية

متغيرة 58.9 :د.ك

(د)

(أ) كانت السندات املصدرة في  2010و 2012مؤهلة كأوراق مالية تدخل في رأس مال البنك وقت إصدارها .مع صدور تعلميات بازل  3الصادرة عن تعلميات البنك الكويت املركزي في عام  ،2014تم وقف تأهيل هذه السندات كأوراق مالية تدخل في رأس
مال البنك.
(ب) تم استرداد هذه السندات بالكامل في الربع الرابع من عام .2015
(ج) غير قابل لالستدعاء للخمس سنوات األولى )(10NC5
(د) تم استرداد هذه السندات بالكامل في  24إبريل .2018
ُ
(ه) ترفع  25نقطة أساس بعد السنة الخامسة من تاريخ اإلصدار (في حالة عدم االستدعاء من قبل املصدر)
(و) الحد األقص ى لسعر الفائدة لسندات ذات الفائدة املتغيرة هو  %6.650للخمس السنوات األولى و %6.900للخمس السنوات الالحقة.

ُ
 .2عدد وتفاصيل األوراق املالية املضمونة من الجهة املصدرة ويدخل ناتج االكتتاب فيها ضمن الرأس املال اإلضافي من الشريحة األولى
تاريخ اإلصدار

القيمة
(باملليون)

مدة السريان
(سنوات)

نوع الفائدة

سعرالفائدة
(نسبة مئوية)

 30سبتمبر 2014

 500دوالر أمريكي

دائمة

ثابتة

(7.250أ)

نصف سنوية

 9يوليو 2019

 500دوالر أمريكي

دائمة

ثابتة

(5.7492ب)

نصف سنوية

تواتردفع الفائدة

(أ) أوراق مالية مستدامة ،ذات خيار االسترداد بعد خمس سنوات من تاريخ اصدارها ،أو في أي تاريخ لدفع الفوائد بعد ذلك.
(ب) يتم اعادة تحديد األسعار كل خمس سنوات إلى معدل يساوي متوسط العائد األسبوعي حتى تاريخ استجقاق أوراق الخزانة األمريكية مع استحقاق ملدة خمس سنوات زائد هامي بنسبة .%4.007

ُ
 .3عدد وتفاصيل األوراق املالية املصدرة عن الجهة املصدرة ويدخل ناتج االكتتاب فيها ضمن الشريحة الثانية لرأس املال
تاريخ اإلصدار

القيمة
(باملليون)

مدة السريان
(سنوات)

ثابتة 30.1 :د.ك
 9مارس 2016
 8ديسمبر 2020

متغيرة 69.9 :د.ك
 500دوالر أمريكي

(10أ)

(ج)

11

نوع الفائدة
ثابتة
متغيرة
ثابتة

سعرالفائدة
(نسبة مئوية)
6.000
سعر خصم بنك الكويت املركزي
 395 +نقطة أساس(ب)
2.750

تواتردفع الفائدة
نصف سنوية
نصف سنوية
نصف سنوية

(أ) غير قابل لالستدعاء للخمس سنوات األولى )(10NC5
(ب) الحد األقص ى لسعر الفائدة لسندات ذات الفائدة املتغيرة هو  %7.000حتى تاريخ تحديد الفائدة ،بعد تاريخ تحديد الفائدة ،يكون الحد األقص ى لسعر الفائدة لسندات ذات الفائدة املتغيرة هو حاصل مجموع سعر الفائدة
لسندات ذات الفائدة الثابتة في نفس الوقت مضاففا إليها  .%1.000يكون تاريخ تحديد سعر الفائدة في السنة الخامسة من تاريخ اإلصدار.
ج) غير قابلة لالستدعاء للسنوات الست األولى ()11NC6
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 .4عدد وتفاصيل إصدارات أسهم رأس مال للبنك منذ التأسيس
تاريخ اإلصدار

نوع اإلصدار

أجمالي عدد األسهم

القيمة (د.ك)

نسبة الزيادة ()%

نوع األسهم

1980

إصدار أسهم جديدة

3,000,000

12,000,000

30.0

أسهم عادية

1982

إصدار أسهم جديدة

4,200,000

16,800,000

30.0

أسهم عادية

1984

إصدار أسهم جديدة

24,068,406

96,273,624

100.0

أسهم عادية

360,000,000

100,800,000

34.6

أسهم عادية

216,000,000

102,600,000

12.4

أسهم عادية

240,581,530

62,551,198

10.6

أسهم عادية

 27ابريل 2010
 30نوفمبر 2014
 10أكتوبر 2018

إصدارات حقوق
أولوية
إصدارات حقوق
أولوية
اصدارت حقوق أولوية

 .5تفاصيل أخر  10توزيعات منحة للبنك
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تاريخ اإلصدار

نوع اإلصدار

أجمالي عدد األسهم

القيمة (د.ك)

نسبة الزيادة ()%

نوع األسهم

 24مارس 2008

أسهم منحة

86,060,394

8,606,039

10.0

أسهم عادية

 31مارس 2009

أسهم منحة

94,666,433

9,466,643

10.0

أسهم عادية

 15مارس 2011

أسهم منحة

70,066,544

7,006,654

5.0

أسهم عادية

 12مارس 2012

أسهم منحة

73,569,870

7,356,987

5.0

أسهم عادية

 01ابريل 2013

أسهم منحة

77,248,359

7,724,836

5.0

أسهم عادية

 20أبريل 2014

أسهم منحة

113,555,088

11,354,509

7.0

أسهم عادية

 15أبريل 2015

أسهم منحة

97,588,531

9,758,853

5.0

أسهم عادية

 30أبريل 2017

أسهم منحة

102,467,958

10,246,796

5.0

أسهم عادية

 25أبريل 2018

أسهم منحة

107,591,355

10,759,136

5.0

أسهم عادية

 17أبريل 2019
 6يونيو 2021

أسهم منحة
أسهم منحة

125,000,000
131,250,000

12,500,000
13,125,000

5.0
5.0

أسهم عادية
أسهم عادية

عوامل املخاطر
بيان املخاطر:
يتعين على املستثمرين املحتملين دراسة عوامل املخاطر املبينة أدناه باإلضافة إلى كافة املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة قبل االستثمار في أي
من األسهم .وبرأي البنك أن العوامل املبينة أدناه تمثل املخاطر الرئيسية التي تالزم االستثمار في األسهم ،إال أن تلك املخاطر ال تعتبر شاملة ،وثمة
اعتبارات أخرى بعض منها قد ال يكون معروفا للبنك في الوقت الحالي ،أو اعتبرها البنك غير مؤثرة في الوقت الحالي في حين يمكن أن تؤثر على أي استثمار
في األسهم.
كما يتعين على املستثمرين املحتملين قراءة املعلومات التفصيلية الواردة في أي جزء آخر من هذه النشرة والتوصل إلى تصوراتهم الخاصة قبل اتخاذ أي
قرار استثماري.
العوامل التي قد يكون لها تأثيرسلبي على أعمال البنك ونتائج عملياته ومستقبل وضعه املالي.
املخاطر املتعلقة بالبنك

املخاطراالقتصادية والسياسية واالعتبارات املتصلة لها
تتركز عمليات البنك بصفة أساسية في منطقة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا حيث لدى البنك شركات تابعة في الجزائر والعراق وتونس
وتركيا .وبالتالي ،فإن عمليات البنك الرئيسية معرضة للمخاطر الجيوسياسية املرتبطة بمنطقة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا والتي قد
تؤثر بشكل سلبي على أدائه .كما أن الطلب على الخدمات التي يقدمها البنك وشركاته التابعة يعتبر قابل للتأثر بالتغيرات السلبية في الظروف االقتصادية
والسوقية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
ال يزال اقتصاد الكويت معرض للصدمات الخارجية والداخلية ،بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط والتطورات السياسية واالقتصادية والتي ذات
الصلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين ،عمان ،قطر ،اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة) ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،واضافة الى ذلك التقلبات الناتجة من عدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في البلدان املجاورة مثل إيران والعراق .وتشمل هذه
املخاطر ،على سبيل املثال ،الحروب الخارجية ،والصدامات املدنية ،والنشاط اإلرهابي ،والكوارث الطبيعية ،والتغيرات التنظيمية والضريبية والبنية
القانونية.
قطاع النفط هو املساهم الرئيس ي في اقتصاد الكويت .وشكل قطاع النفط ما يقدر بنحو  34.6في املائة من إجمالي اإليرادات للسنة املالية املنتهية في 31
مارس ( 2018املصدر .)IMF Article IV Consultation 2017 :أي تغيير في أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على االقتصاد الكلي والجوانب األخرى
لالقتصاد الكويتي بما في ذلك ،على سبيل املثال ،الناتج املحلي اإلجمالي ( )GDPواإليرادات الحكومية والتجارة الخارجية .منذ يونيو  ،2014تراجعت
أسعار النفط الخام الدولية بشكل ملحوظ ،مع انخفاض متوسط سعر الشهري للبرميل لدى سلة أوبك املرجعية من  107.90دوالر أمريكي في يونيو
 2014إلى مستوى منخفض بلغ  26.50دوالر أمريكي في يناير  .2016على الرغم من ذلك ،األسعار قد تعافت في وقت الحق ببطء وبلغ متوسط السعر
الشهري لسلة أوبك املرجعية  68.43دوالر أمريكي في أبريل  .2018وقد أثرت هذه الفترة املتواصلة من انخفاض أسعار النفط الخام سلبا على اقتصاد
الكويت .على سبيل املثال ،خفضت الحكومة الكويتية اإلنفاق الحكومي في ضوء ضغوط امليزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط .وقد اضطلعت
الحكومة بعملية ترشيد إلطار اإلعانات ،وألغت بالكامل إعانات الكيروسين والديزل في يناير  ،2015وأدخلت نظم جديدة لتسعير الكهرباء واملاء لخفض
اإلعانات ذات الصلة وإلغاء إعانات البنزين جزئيا في سبتمبر  .2016وباإلضافة إلى ذلك ،فإن األنشطة الصناعية املساعدة ذات الصلة بالتنقيب عن
النفط والغاز واإلنتاج تتأثر سلبا أيضا من انخفاض أسعار النفط .عالوة على ذلك ،فإن القطاعات التي تعتمد على االستهالك الحكومي قد تتأثر سلبا
من انخفاض مستويات النشاط االقتصادي التي قد تنتج عن انخفاض اإليرادات الحكومية من إنتاج النفط والغاز .باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من
أن بنك الكويت املركزي لديه القدرة على تعديل مكونات سلة العمالت الدولية غير املعلنة من أهم الدول الشريكة في التجارة والشراكة املالية (سلة
الدينار الكويتي) التي تم ربط سعر صرف الدينار الكويتي بها ،لن يكون هناك أي تأكيد على أن البنك املركزي سوف يقوم بالحفاظ على سلة الدينار
الكويتي عند مستواها الحالي ،مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويؤثر سلبا على الثقة في االقتصاد الكويتي.
قد يتأثر نشاط والوضع املالي للبنك والشركات التابعة له بالظروف االقتصادية والسوقية في الكويت والبلدان االخرى التي تقع فيها الشركات التابعة
للبنك ،وأيضا بدرجة متفاوتة ،األوضاع االقتصادية في األسواق العاملية بشكل عام .إن التطورات في بيئات التشغيل للشركات التابعة يمكن أن يكون
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لها تأثير سلبي جوهري على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج ومستقبل عملياته .باإلضافة إلى ذلك ،فإن األزمات املالية العاملية والتقلبات في األسواق
الناشئة في املاض ي أثرت سلبا على أسعار السوق في أسواق األوراق املالية في العالم للشركات التي تعمل في االقتصادات النامية .حتى إذا ظل االقتصاد
الكويتي و  /أو اقتصادات البلدان االخرى التي تقع فيها الشركات التابعة للمصدر مستقرة نسبيا ،فإن االضطراب املالي في األسواق الناشئة وعامليا قد
يكون له تأثير سلبي ملموس على أنشطة البنك والشركات التابعة له.
تفش ي االمراض املعدية حول العالم وبصفة خاصة جائحة كورونا املستجد أدى الى حالة عدم االستقرار االقتصادي بما قد ينعكس بشكل سلبي
وجوهري على نشاط املجموعة ،ونتائج عملياتها ووضعها املالي
قد يؤثر تفش ي األمراض املعدية على نطاق عاملي على معنويات االستثمار ويؤدي إلى تقلبات متفرقة في األسواق العاملية .وتم اكتشاف فيروس كورونا
املستجد املعروف اختصارا باسم كوفيد 19-ألول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بالصين في أواخر العام  2019وبدأ في االنتشار في معظم الدول
حول العالم ،بما في ذلك الكويت ،مما أدى إلى فرض القيود على حركة السفر وغيرها من التدابير االحترازية بهدف الحد من أوجه التفاعل بشكل
شخص ي .وكان الهدف الرئيس ي من تطبيق تلك التدابير السعي إلبطاء تفش ي فيروس كوفيد 19-إال انها أدت إلى تراجع شديد في النشاط االقتصادي على
مستوى العالم خالل العام  .2020ومن غير الواضب حاليا إلى متى سيتم فرض القيود الحالية ،ومدة استمرار فرض القيود املستقبلية املحتملة وتأثيرها
النهائي على االقتصادات العاملية واملحلية.
ووفقا للبنك الدولي ،أثرت جائحة كوفيد 19-سلبا على االقتصاد العاملي وأدت إلى إحداث تقلبات واضطرابات شديدة في األسواق املالية ،وخفض أسعار
الفائدة  /وتراجع األرباح ودفع أكثر من  80مليون شخص إلى الفقر املدقع في العام  .2020باإلضافة إلى ذلك ،نتج عن الجائحة فرض تدابير اإلغالق
املؤقت على العديد من الشركات وإرساء قواعد التباعد االجتماعي وتطبيق إجراءات الحجر الصحي في العديد من الدول واملجتمعات .وأدى فرض تدابير
الحظر واإلغالق في دولة الكويت وبعض األسواق األخرى وتباطؤ وتيرة النشاط االقتصادي ،خاصة خالل الربع الثاني من العام  ،2020إلى إحداث تأثيرات
سلبية شديدة على القطاع البنكي وهو األمر الذي قد يستمر في املستقبل .كما أدى قيام بنك الكويت املركزي بخفض سعر الخصم إلى انخفاض هوامي
ربح البنك ،بينما أدى تراجع حجم املعامالت إلى انخفاض إيرادات الرسوم والعموالت .باإلضافة إلى ذلك ،أدى تأثير انكماش الناتج املحلي اإلجمالي غير
النفطي وانخفاض أسعار النفط وتطبيق تدابير اإلغالق إلى زيادة مستويات عدم اليقين تجاه التدفقات النقدية لبعض عمالء البنك ،مما أدى إلى زيادة
كبيرة في املخصصات.
وحتى وقتنا الحاض ـ ـ ــر ما زالت جائحة كوفيد 19-مس ـ ـ ــتمرة وهناك مخاطر ش ـ ـ ــديدة من عودة تفش ـ ـ ـ ي الفيروس في الدول املتض ـ ـ ــررة وقد يص ـ ـ ــعب احتواء
الس ـ ـ ــالالت املتحورة في املس ـ ـ ــتقبل .فعلى س ـ ـ ــبيل املثال ،أعادت العديد من الدول األوروبية فرض تدابير اإلغالق الكامل أو الجزئي في أواخر العام 2020
وأوائل العام  2021الحتواء "املوجة الثانية أو الثالثة" ومنع ارتفاع نس ــب حاالت اإلص ــابة بالفيروس .وس ــيعتمد مدى تأثير جائحة كوفيد 19-على أعمال
البنك ونتائج العمليات والوض ــع املالي ،باإلض ــافة إلى نس ــب رأس املال الرقابي ومس ــتويات الس ــيولة على التطورات املس ــتقبلية ،والتي تعتبر غير مؤكدة إلى
حــد كبير وال يمكن التنبؤ بهــا ،بمــا في ذلــك نطــاق ومــدى تفش ـ ـ ـ ـ ي الجــائحــة واإلجراءات التي قــد تتخــذهــا الس ـ ـ ـ ــلطــات الحكوميــة واألطراف الثــالثــة األخرى
اسـ ـ ـ ــتجابة لتلك الظروف .وقد تضـ ـ ـ ــطر البنك إلى النظر في ادخال بعض التعديالت على عناصـ ـ ـ ــر محددة من عملياتها و  /أو تعرض العمالء بما في ذلك
تمديد مدد اس ـ ـ ــتحقاق مدفوعات القروض أو تعديل قيمة أقس ـ ـ ــاط القروض وبطاقات االئتمان .وقد يؤدي أي تغيير جوهري في األس ـ ـ ــواق املالية و  /أو
االقتصـ ـ ــاد الكويتي أو االقتصـ ـ ــاد العاملي نتيجة لتلك األحداث أو التطورات إلى احداث تأثير سـ ـ ــلبي جوهري على أعمال البنك ونتائج العمليات والوضـ ـ ــع
املالي .وتجدر اإلش ــارة إلى أن تأثير جائحة كوفيد ،19-بما في ذلك التدابير املتخذة الحتوائها ،قد يزيد من املخاطر األخرى الواردة ض ــمن عوامل املخاطر،
بما في ذلك من خالل زيادة إمكانية حدوث التأثيرات السلبية وكذلك شدة تلك التأثيرات.

قد يكون البنك غيرقادرعلى السيطرة بفعالية على كمية ،أو نجاح إعادة هيكلة قروضه املتعثرة مع املدينين ذوي الوضع املالي املتعثر ،أو إذا كانت
املخصصات للقروض املتعثرة غيركافية لتغطية خسائرالقروض ،وقد يؤثرذلك سلبا على الوضع املالي للبنك وعلى نتائج عملياته.
بقيت األصول غير العاملة (صافي الضمانات) عند  0.8في املائة من التسهيالت اإلجمالية في  31ديسمبر  2020مقارنة بـ  00.4في املائة و  0.7في املائة من
إجمالي التسهيالت كما في  31ديسمبر  2019وفي  31ديسمبر  2018على التوالي.
انخفضــت نســبة تغطية البنك (صــافي الضــمانات) إلى  623.7في املائة في  31ديســمبر  ،2021مقابل  961.3في املائة في  31ديســمبر  .2019ليس هناك أي
ض ــمان بأن نس ــبة التغطية س ــتزيد في املس ــتقبل وتؤثر على النتائج املالية للبنك في املس ــتقبل .قد يكون لالنخفاض في نس ــبة التغطية تأثير س ــلبي جوهري
على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج عملياته.
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كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر 2019و 31ديسمبر  ،2018بلغت القروض املتعثرة للبنك  4.2في املائة و 2.5في املائة و2.7في املائة من نسبة
التعرض النقدي قبل مخصصات القروض املتعثرة على التوالي.
قد ال تكون ضمانات الفوائد أو القروض املتوفرة لصالب البنك كافية لتغطية أي خسائر وقد ال تكون قابلة للتنفيذ قانونا.
بموجب القانون الكويتي ،يخضــع رهن األصــول للحصــول على قروض مصــرفية (مثل محافظ األســهم واألصــول العقارية) لضــوابط معينة وقيود إدارية.
وعلى ضــوء ذلك ،قد ال يتم التنفيذ على بعض أنواع األصــول املرهونة بدون أمر قضــائي من املحكمة .وبناء على ذلك ،قد يواجه البنك صــعوبة في وضــع
يـده على الض ـ ـ ـ ـمـانـات (بمـا في ذلـك أي ض ـ ـ ـ ـمـانـات عقـاريـة) عنـدمـا يتعثر املـدين عن س ـ ـ ـ ــداد قروض ـ ـ ـ ــه أو قـد يواجـة تـأخير في التنفيـذ على تلـك الض ـ ـ ـ ـمـانـات
والحصول على أمواله.
باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،حتى إذا كانت هذه الض ـ ـ ـ ــمانات قابلة للتنفيذ عليها اما عن طريق املحكمة او خالف ذلك ،فإن الوقت والتكاليف املرتبطة بالتنفيذ
على الضمانات في الكويت قد تكون مكلفة للبنك التخاذ مثل هذه اإلجراءات ،مما يؤثر سلبا على قدرة البنك على استرداد خسائره من القروض.
إن أي انخفاض في قيمة  -األصــول املرهونة للبنك ضــمانا للمديونية أو عدم قابلية تلك األصــول ســيؤثر ســلبا على قدرة البنك على اســترداد كامل الدين
املضمون.
قد يكون لحدوث أي مما سبق تأثير سلبي جوهري على نشاط البنك ،ونتائج عملياته ووضعه املالي ومستقبله.

قد يواجه البنك مستوى أعلى من حاالت اإلعسارمن قبل العمالء واألطراف األخرى والتي تكون ناتجة عن التغيرات السلبية في االئتمان وإمكانية
االسترداد املالزمة لنشاط البنك.
تعتبر املخاطر الناتجة عن تدهور الجودة االئتمانية وإمكانية استرداد املبالغ املستحقة من املقترضين واألطراف األخرى مالزمة لألنشطة املصرفية .وفي
حين أن البنك لديه سياسات تفصيلية للتعامل مع القروض املتعثرة ،فال يمكن القول بأن ثمة ضمان بأن تلك السياسات ستنتهي الى تحصيل كامل
القروض املتعثرة أو جزء منها .،كما بلغت نسبة القروض املتعثرة 0.8باملائة  0.4باملائة و 0.7باملائة من قروض وسلف البنك املمنوحة للمقترضين قبل
مخصص القروض املتعثرة وذلك كما في  31ديسمبر 2020و 31ديسمبر 2019و 31ديسمبر  2018على التوالي .وسوف يكون ألي زيادة كبيرة في خسائر
القروض تأثير سلبي كبير على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج ومستقبل عملياته.
كما يمكن أن تتضخم مخاطر االئتمان نتيجة لتدهور الجودة االئتمانية لبعض املقترضين واألطراف األخرى أو بسبب التغيرات السلبية في الظروف
االقتصادية العاملية واإلقليمية ،أو التغيرات السلبية التي تنشأ من املخاطر النظامية في النظم املالية التي من املمكن أن تؤثر على استرداد وقيمة أصول
البنك وتتطلب زيادة في مخصصات البنك .وفي حين يستخدم البنك مختلف استراتيجيات التحوط لتقليل املخاطر االئتمانية ،بما في ذلك الضمانات
والتأمين على نحو يقلل مستوى مخاطر االئتمان بحيث يصبح في حدود قدرة البنك على تحمل املخاطر ،اال أن التقلبات السلبية في العوامل سالفة
الذكر على سبيل املثال ال الحصر قد يكون له أثر سلبي كبير على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج ومستقبل عملياته.

مخاطرتركزقاعدة اإلقراض
تشكل نسبة كبيرة من إجمالي محفظة القروض للبنك انكشافات القروض على أطراف ذات عالقة ،إنظر "تركز امللكية وانكشافات األطراف ذات
العالقة" أدناه .كما في  31ديسمبر  2020و  31ديسمبر  ،2019شكلت أكبر  10قروض للبنك نسبة  %24.4و  % 24.2على التوالي ،من "اجمالي القروض
والسلف للعمالء زائد املستحق من املؤسسات املالية األخرى" للبنك .من هذه القروض ،تم تقديم نسبة  %85.0و  ،%82.1كما في  31ديسمبر  2020و
 31ديسمبر  ،2019على التوالي( ،تمثل  %20.7و  %19.9من "اجمالي القروض والسلف للعمالء زائد املستحق من املؤسسات املالية األخرى" كما في 31
ديسمبر  ،2020و  31ديسمبر  ،2019على التوالي) إلى أطراف ذات عالقة .باالضافة إلى ذلك ،لدى البنك تركزات عالية في القروض املقدمة داخل الكويت
وانشكافات كبيرة على قطاع العقارات ،ال سيما في الكويت ،والتي بلغت كما في  31ديسمبر  ،2020و  31ديسمبر  ،2019و  31ديسمبر  ،%23.8 2018و
 ،%21.4و  %17.6ع لى التوالي ،من "اجمالي القروض والسلف للعمالء زائد املستحق من املؤسسات املالية األخرى".
لدى البنك انكشافات نقدية على شركات االستثمار املحلية بلغت ،كما في  31ديسمبر  ،2020و  31ديسمبر  ،2019و  31ديسمبر  ،2018و  31ديسمبر
 ،2017نسبة  ،%0.8و  ،%1.2 ،%1.1و  %1.3على التوالي ،من "اجمالي القروض والسلف للعمالء زائد املستحق من املؤسسات املالية األخرى".
كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت نسبة قروض األفراد  ،%7.9وقروض الشركات  %92.1من اجمالي محفظة القروض للبنك والتي  %74.3منها قروضا
صادرة ألفراد أو شركات في الكويت.
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قد يؤثر مرور دولة الكويت بظروف اقتصادية أو جيوسياسية سلبية أو حصول أزمة بالقطاع العقاري بصفة خاصة على قدرة نسبة كبيرة من املقترضين
من البنك على السداد؛ مما قد يكون له أثر سلبي كبير على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج ومستقبل عملياته.

مخاطرتركزقاعدة الودائع
كما في  31ديسمبر  ،2020و  31ديسمبر  ،2019استلم البنك  %77.9و  4,701.6( %79.6مليون دينار كويتي ،و  4,702.5مليون دينار كويتي) على التوالي
من اجمالي حاجته للتمويل من الودائع (ودائع االفراد والشركات والجهات الحكومية واملؤسسات املالية غير املصرفية) .كما في  31ديسمبر  ،2020و 31
ديسمبر  ،2019بلغت نسبة أكبر ودائع لدى البنك  ،%32.4و  ،%34.9على التوالي ،من هذه الودائع .وكما في  31ديسمبر  ،2020و  31ديسمبر ،2019
مثل أكبر املودعين لدى البنك نسبة  ،%9.3و  %10.6على التوالي ،من هذه الودائع.
يتضمن تمويل البنك ودائع املؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في الكويت ،والتي يتم التعاقد عليها على أسس تجارية بحتة .كما في 31
ديسمبر  2020و 31ديسمبر  ، 2019بلغ إجمالي تمويل البنك من ودائع الجهات الحكومية وشبه الحكومية  % 7.3و  % 4.2على التوالي من إجمالي الودائع
في الكويت (أو  %5.5و  % 3.2من إجمالي ودائع املجموعة كما في  31ديسمبر  2020و  31ديسمبر  2019على التوالي) .وقد كانت تلك األموال مصدرا ثابتا
لتمويل القطاع املصرفي الكويتي لسنوات عديدة ،ولكن ال يمكن القول بأن ثمة تأكيد على أن الودائع من الجهات الحكومية وشبه الحكومية سوف
تستمر في املستقبل بنفس املستوى الحالي .إن فقدان أي مصدر هام من مصادر التمويل سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة تمويل البنك من خالل مطالبته
بالسعي للحصول على تمويل من مصادر أخرى باهظة الثمن مما سوف يكون له تأثير سلبي جوهري على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج ومستقبل
عملياته.
ويضمن بنك الكويت املركزي كافة ودائع العمالء من األفراد والشركات لدى كافة البنوك في الكويت كما في تاريخ هذه النشرة.

مخاطرالسيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته ،بما في ذلك التزاماته املتعلقة بالتمويل وقت استحقاقها .وقد ينشأ ذلك لعدم قدرة
البنك على سبيل املثال على توقع االنخفاض أو التغيرات غير املتوقعة في مصادر التمويل والتحسب لها.
وكوضع مشترك مع البنوك األخرى في الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ،تشير البيانات التاريخية إلى اعتماد البنك بشكل كبير على
ودائع العمالء في تلبية معظم حاجاته الخاصة بالتمويل .وتخضع تلك الودائع للتقلب نظرا لبعض العوامل الخارجة عن إرادة البنك مثل أي فقدان
محتمل للثقة وضغوط املنافسة التي قد تؤدي إلى تدفق الودائع إلى خارج البنك على نحو مؤثر خالل فترة زمنية قصيرة .فإذا حدثت حاالت تدفق الودائع
خارج البنك تلك فإنها قد تتسبب للبنك في صعوبات في السيولة يمكن أن تؤثر بدورها تأثيرا سلبيا على نشاط البنك ووضعه املالي ووضع ومستقبل
عملياته.
كما يمكن أن تخضع سيولة البنك للتأثير السلبي لعدد من العوامل أيضا ،من بينها التغيرات الكبيرة غير املتوقعة في أسعار الفائدة ،وهبوط التصنيفات،
وخسائر االستثمارات التي تفوق التوقعات ووقوع اضطرابات في األسواق املالية بصفة عامة مما قد يؤدي بدوره إلى عدم قدرة البنك على الوصول إلى
األسواق التي يحصل منها على التمويل بأسعار مناسبة.
في حالة تحقق أي من العوامل املذكورة أعاله ،فقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على نشاط البنك أو وضعه املالي أو نتائج عملياته أو مستقبله.

قد تؤثر التغيرات في مستويات أسعار الفائدة على صافي هوامش الفائدة للبنك وتكاليف االقتراض وقيمة األصول الحساسة ألسعار الفائدة
وتغيرات الهامش قد تتأثر سلبا.
يعتبر البنك معرضا لتقلبات غير متوقعة في أسعار الفائدة السارية في السوق .فقد تؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة بصفة عامة إلى خفض قيمة قروض
البنك ذات سعر الفائدة الثابت ورفع تكاليف التمويل التي يتحملها البنك .كما يمكن أن تؤدي تلك الزيادة أيضا بصفة عامة إلى خفض قيمة األوراق
املالية للديون ذات سعر الفائدة الثابت في محفظة األوراق املالية في البنك .وقد يؤدي تقلب أسعار الفائدة في إحداث فجوة تسعير بين أصول البنك
ذات الحساسية لسعر الفائدة وخصومه .ونتيجة لذلك ،قد يتحمل البنك تكاليف إضافية في الحصول على التمويل والحفاظ عليه .وتتفاعل أسعار
الفائدة مع العديد من العوامل الخارجة عن إرادة البنك ،والتي من بينها سياسات البنوك املركزية ،والعوامل السياسية والظروف االقتصادية املحلية
والعاملية.
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وقد يعمل انخفاض القيمة السوقية ملحفظة األوراق املالية للبنك على قيم محافظ االستثمار والتداول بالبنك .إن دخل البنك من عمليات األوراق
املالية يعتمد على عدة عوامل خارجة عن إرادة البنك مثل نشاط التداول في السوق بشكل عام ،ومستويات أسعار الفائدة ،وتقلبات أسعار الصرف،
وتقلبات السوق بصفة عامة .كما يقوم البنك بدرجة محدودة بعمليات بعمالت أجنبية ويحتفظ بمراكز عمالت مفتوحة فيما يتعلق بعدد من العمالت
مما يعرضه ملخاطر العمالت.
إن التغيرات املستقبلية في مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة قد يكون لها تأثير سلبي مادي على أنشطة البنك ،ووضعه املالي ،ونتائج
ووضع عملياته املستقبلية.

لدى البنك التزامات ومسئوليات محتملة هامة متعلقة باالئتمان قد تؤدي إلى خسائر
كجزء من نشاطه املصرفي ،يصدر البنك خطابات الضمان وخطابات االعتمادات املستندية وقبول األوراق املالية التي يتم احتسابها خارج امليزانية
العمومية للبنك إلى أن يتم تمويلها أو إلغاؤها فعليا .باإلضافة إلى ذلك ،يلتزم البنك بالتزامات ال يمكن إلغاؤها لتقديم االئتمان لعمالئها .على الرغم من
أن هذه االلتزامات معلقة أو احتمالية ،إال أنها مع ذلك تؤدي الى مخاطر االئتمان والسيولة .كما في  31ديسمبر  ،2020و  31ديسمبر  ،2019على التوالي،
لدى البنك  1,811.0مليون دينار كويتي ،و  1,792.3مليون دينار كويتي في هذه االلتزامات املعلقة/االحتمالية ،وهو ما يعادل نسبة  ،%29.4و %29.5
من من اجمالي القروض و السلف و االلتزامات املحتملة /املعلقة.
على الرغم من توقع البنك أن بعض وليس كل التزاماته فيما يتعلق بهذه االلتزامات قد تنشأ ،اال أن البنك قد يكون مطالب بسداد جزء كبير من هذه
االلتزامات في أي وقت ،خاصة في الحاالت التي يحصل فيها تدهور عام في ظروف السوق .وذلك قد يؤدي إلى حاجة البنك إلى الحصول على تمويل إضافي
و يحتمل أن يكون في فترة قصيرة نسبيا ،والذي قد يكون له تأثير سلبي على وضعه املالي ونتائج عملياته.

إن البنك معرض ملخاطرالخسارة نتيجة الحتيال أو أخطاء املوظفين أو املمارسات غيرالالئقة.
قد يشارك موظفو البنك في أعمال التحريف أو سوء السلوك أو املمارسات غير السليمة التي قد تعرض البنك لخسائر مالية مباشرة وغير مباشرة
وتضر بسمعته .قد تشمل هذه املمارسات اختالس أموال العمالء أو التورط في ممارسات فاسدة أو غير قانونية للحصول على املزيد من األعمال ،أو
اإلفصاح عمدا أو عن غير قصد عن معلومات سرية خاصة بالعمالء أو عدم إتباع اإلجراءات الداخلية .فإنه ليس من املمكن دائما الكشف عن أو منع
سوء سلوك املوظف ،وقد تكون االحتياطات التي يتخذها البنك للكشف عن ومنع سوء السلوك غير فعالة في جميع الحاالت .فال يمكن القول بأن ثمة
ضمان أن التدابير املتخذة ملكافحة سوء سلوك املوظف ستكون ناجحة .مثل هذه األعمال من قبل املوظفين قد تعرض البنك لخسائر مالية ناتجة عن
ضرورة تعويض العمالء أو شركاء االستثمار أو غيرهم من شركاء األعمال الذين تكبدوا الخسائر نتيجة للغرامات أو غيرها من العقوبات التنظيمية،
وقد يضر ذلك بسمعة البنك.

يتعرض البنك ملخاطر السمعة املتعلقة بأنشطته
تعتمد جميع املؤسسات املالية على ثقة عمالئها للنجاح في أعمالها .قد يتعرض البنك للمخاطر من خالل التقاض ي وسوء السلوك والفشل التشغيلي
والدعاية السلبية والتوقعات الصحفية ،سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ،والتي تضر بسمعته .كما يمكن أن تتضرر سمعة البنك سلبا بسبب
سلوك أطراف اخرى ال يملك البنك السيطرة عليها ،ب على سبيل املثال ،إذا أصبح أحد املقترضين في البنك مرتبطا بفضائح مالية أو سلوك غير الئق
على نطاق واسع ،فقد تتأثر سمعة البنك نفسه بذلك.
حاله كحال البنوك األخرى ،يتعرض البنك أيضا للدعاية السلبية املتعلقة بقطاع الخدمات املصرفية ككل .فالفضائح املالية التي ال عالقة لها بالبنك
أو السلوك األخالوي املشكوك فيه من قبل منافس قد تلطخ سمعة القطاع ككل وتؤثر على مفهوم املستثمرين والرأي العام وموقف الجهات الرقابية.
قد يؤدي أي ضرر لسمعة البنك إلى ايقاف العمالء الحاليين وابتعاد العمالء املحتملين من التعامل مع البنك.

ّ
قد يتأثرالبنك ً
املستشفة للمؤسسات املالية االخرى ولألطراف االخرى
سلبا من الصحة الفعلية أو الصحة
على خلفية القيود على السيولة وارتفاع تكلفة التمويل في سوق اإلقراض بين البنوك ،وبالنظر إلى املستوى املرتفع للترابط بين املؤسسات املالية التي
أصبحت أكثر وضوحا بعد إفالس ليمان براذرز في عام  ،2008فإن البنك يخضع ملخاطر التدهور في الصحة الفعلية أو الصحة املدركة للمؤسسات
املالية األخرى .في قطاع الخدمات املالية ،تعثر أي مؤسسة عن السداد لقروضها قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ،وربما التعثر من قبل مؤسسات أخرى .وكما
حدث في عامي  2008و ،2009فإن املخاوف بشأن مؤسسة واحدة أو تعثرها عن السداد يمكن أن تؤدي أيضا إلى مشاكل سيولة كبيرة أو خسائر أو تعثر
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من قبل مؤسسات أخرى ،وذلك ألن الصحة التجارية واملالية للعديد من املؤسسات املالية ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها نتيجة عالقاتهم االئتمانية أو
التجارية أو املقاصة أو العالقات األخرى .حتى النقص امللحوظ في الجدارة االئتمانية أو التساؤالت حول األطراف االخرى قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة
على نطاق السوق والخسائر أو التعثر عن سداد البنك أو املؤسسات األخرى .هذا الخطر ،الذي يشار إليه عادة "باملخاطرة النظامية"  ،قد يؤثر سلبا
على الوسطاء املاليين اآلخرين ،مثل وكاالت املقاصة وشركات األوراق املالية والبورصات التي يتعامل معها البنك بشكل يومي.

إدارة املخاطر والضوابط الداخلية في البنك قد تعرضه ملخاطر غيرمحددة أو غيرمتوقعه والتي من شأنها أن تؤدي إلى خسائرمادية.
في سياق أنشطة أعماله ،يتعرض البنك ملجموعة من املخاطر ،وأهمها مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة واملخاطر التشغيلية .يجب
على املستثمرين مالحظة أن أي إخفاق في السيطرة على هذه املخاطر بدرجة كافية قد يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج
ومستقبل عملياته ،فضال عن سمعته بصفة عامة في السوق.
ُ
قد ال تكون أساليب وتقنيات إدارة املخاطر في البنك فعالة بشكل كامل أو تنفذ باستمرار في التخفيف من تعرضه في جميع البيئات السوقية أو ضد
جميع أنواع املخاطر ،بما فيها املخاطر غير املحددة أو غير املتوقعة .وتعتمد بعض طرق البنك في إدارة املخاطر على استخدامها لسلوك السوق وفقا
للبيانات التاريخية .هذه الطرق قد ال تتنبأ دائما عن التعرض للمخاطر املستقبلية والتي قد تكون أكبر بكثير مما تشير إليه هذه التدابير التاريخية.
تعتمد ممارسات إدارة املخاطر األخرى ومنها ممارسات "أعرف عميلك" على تقييم املعلومات الخاصة باألسواق التي يعمل فيها البنك أو عمالئه أو األمور
األخرى املتاحة للعامة أو املعلومات التي يمكن أن يتوصل لها البنك .وحيث أن هذه املمارسات أقل تطورا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مما
هي عليه في األسواق األخرى األكثر تقدما ،وربما لم تنفذ باستمرار ودقة في املاض ي ،فقد ال تكون هذه املعلومات دقيقة أو كاملة أو حديثة أو تم تقيمها
بشكل صحيح في جميع الحاالت.
فال يمكن القول بأن ثمة ضمان أن إدارة مخاطر البنك وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية سوف تسيطر على نحو كاف أو تحمي البنك ضد كافة
مخاطر االئتمان والسيولة والسوق وغيرها من املخاطر .إضافة إلى ذلك ،قد تكون بعض املخاطر أكبر من تلك التي تشير إليها البيانات التجريبية للبنك.
وكذلك ال يمكن للبنك أن يقدم أي ضمانات أن جميع موظفيه يلتزمون وسيلتزمون بسياسات وإجراءات البنك الخاصة بإدارة املخاطر.
البنك معرض ،من بين أمور أخرى ،ملخاطر فشل العمليات الداخلية أو النظم أو العمليات غير املصرح بها من قبل املوظفين واألخطاء التشغيلية ،بما
في ذلك األخطاء الكتابية أو حفظ السجالت أو األخطاء الناتجة عن خلل أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية واالحتيال من قبل
املوظفين أو الغير .كذلك والجدير بالذكر فأن قدرات إدارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية تقتصر على أدوات املعلومات والتكنولوجيات املتاحة لها.
أي عجز كبير في إدارة مخاطر البنك أو سياسات أو إجراءات الرقابة الداخلية قد يعرض البنك ملخاطر ائتمانية وملخاطر سيولة وملخاطر سوقية
وتشغيلية كبيرة والتي بدورها قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج ومستقبل عملياته.

قد يتأثر نشاط البنك سلبا إذا حدث أي خلل في أنظمته التشغيلية أو خسارة الستمرارية العمل.
يعمل البنك في أنشطة تعتمد بشكل كبير على نظم وتكنولوجيا املعلومات وكذلك يعتمد بدرجة كبيرة على أنظمتها املالية واملحاسبية وغيرها من أنظمة
معالجة البيانات .إضافة إلى ذلك ،على نحو متزايد يقدم البنك منتجاته وخدماته إلى العمالء عن الخدمات املصرفية التي يمكن الوصول إليها عن بعد
بما فيها الخدمات املصرفية عبر االنترنت وأجهزة السحب اآللي .إذا توقفت أي من هذه األنظمة عن العمل أو تعطلت أو أصبحت هدفا لألنشطة
االحتيالية ،فقد يتكبد البنك خسائر مالية إضافة إلى تعطيل نشاطه واملسؤولية تجاه العمالء والتدخل التنظيمي واإلضرار بالسمعة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تستمر نظم وتكنولوجيات املعلومات الحالية في البنك لتكون قادرة على استيعاب نمو البنك ما لم يواصل البنك االستثمار في
تطوير نظمه التشغيلية .فاإلخفاق في استيعاب األمور أو الزيادة في التكاليف املرتبطة بنظم املعلومات هذه قد يكون له أثر سلبي كبير على نشاط البنك.
قد تكون تكلفة تحسين أو تطوير هذه النظم والتكنولوجيات كبيرة وتكلفة الحفاظ على هذه النظم من املرجب أن يزيد عن مستواها الحالي .عمليات
نشاط البنك وعمليات العمل معرضة للضرر ،أو التعطل نتيجة للحرائق أو الفيضانات أو سوء األحوال الجوية أو فقدان مصدر الطاقة أو التهديد
بوجود قنابل أو التفجيرات أو غير من أشكال النشاط اإلرهابي ،وغيرها من الكوارث الطبيعية أو الظواهر املناخية الشديدة .وكذلك قد تتعرض هذه
النظم للضرر اإلجرامي أو التخريب أو السرقة أو األعمال اإلجرامية املماثلة.
عالوة على ذلك ،يعتمد البنك على مزودي الخدمات من األطراف الثالثة لجوانب معينة من أعمالها بما في ذلك على سبيل املثال ACI Worldwide :و
 Reutersو  Bloombergو  SWIFTو  .Microsoftأي انقطاع أو تدهور في أداء هذه األطراف الثالثة أو إخفاقات أنظمة معلوماتﻬا وتقنياتﻬا قد يؤدي إلى
إضعاف جودة عمليات البنك ويمكن أن يؤثر على سمعته .إذا حدث أي مما سبق ذكره ،فقد يؤثر سلبا وجوهريا على نشاط البنك ووضعه املالي ونتائج
ومستقبل عملياته.
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يعتمد نشاط البنك على أنظمة املعلومات والتكنولوجيا الخاصة به والتي يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية محتملة
على نحو مشترك مع املؤسسات املالية األخرى املوجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وأماكن أخرى في العالم ،فإن التهديد ألمن معلومات العميل
وبيانات العمالء من الهجمات السيبرانية هو خطر حقيقي ويستمر في النمو .النشطاء في الدول عالية املخاطر واملجرمون اإللكترونيون هم من بين هؤالء
الذين يستهدفون أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم .بسبب تزايد املخاطر املتعلقة بالتكنولوجيا واألمن اإللكتروني يتطلب متابعة واستثمار
متواصل .ونظرا للتطور املتزايد ونطاق الهجمات اإللكترونية املحتملة ،فمن املحتمل أن تؤدي الهجمات املستقبلية إلى خرق كبير لألمن .إن اإلخفاق في
كاف ومراجعة العمليات الجارية باستمرار وتحديثها استجابة للتهديدات الجديدة قد يؤدي إلى تعطيل أعمالها،
إدارة املخاطر األمنية السيبرانية
بشكل ٍ
ٍ
وينتج عنه اإلفصاح عن املعلومات السرية ،وخلق انكشاف مالي و  /أو قانوني كبير وتضر بسمعة البنك وعالماته التجارية.
ّ
املخاطر املتعلقة باألنظمة الرقابية
إن البنك كيان منظم للغاية ،وإن التغيرات في القوانين أو اللوائح املعمول بها أو في تفسير أو تنفيذ هذه القوانين أو اللوائح أو عدم االمتثال لهذه القوانين
أو اللوائح أو التغيير في معالجة رأس املال ألدوات البنك قد يكون له تأثير سلبي على نشاط البنك.

أنظمة كفاية رأس املال ومعاييرالرفع املالي
ق
املصرفية ("لجنة بازل") املعايير الدولية لكفاية رأس املال في البنوك .ويبلغ الحد األدنى لنسبة كفاية رأس املال املوص ى بها
حددت لجنة بازل للرقابة
 8.0باملائة كما ورد في إرشادات لجنة بازل لسنة  .1988وبموجب إصالحات بازل ( 3كما هي محددة في الشروط) أوصت لجنة بازل أن يكون الحد األدنى
لكفاية رأس املال بنسبة  8.0باملائة مع جواز زيادته إلى  10.5باملائة بعد األخذ باإلعتبار املحفاظة على مصدات رأس املال التحوطية خالل فترة زمنية
محددة (تمتد حاليا إلى  .)2019إال أن بنك الكويت املركزي بصفته السلطة الرقابية املخولة بتنظيم العمل املصرفي في الكويت يشترط محافظة البنوك
التجارية الكويتية على نسبة كفاية رأس مال بناء على التعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي .وفقا لهذه التعليمات ،يطلب من البنوك التجارية
الكويتية املحافظة على معدل كفاية رأس املال بنسبة  12.5باملائة من األصول املعرضة للخطر بنهاية  2015والذي ارتفع إلى  13.0باملائة في  .2016وعالوة
على ذلك ،يطلب من البنوك التجارية املحافظة على رأس مال إضافي ( 0.5باملائة إلى  2باملائة تبعا لحجم البنك وتعقيده) (على النحو الذي يحدده بنك
الكويت املركزي) في شكل بنك محلي مهم للنظام ( )D-SIBاملسؤول.
ومع ذلك ،كاجراء مؤقت للتخفيف من تاثير جائحة كوفيد 19-على االقتصاد املحلي الكويتي والقطاع املصرفي ،قام بنك الكويت املركزي بتخفيض
متطلبات الحد األدنى لكفاية رأس املال من  %13.0إلى  ،%10.5من خالل االفراج عن مصدات رأسمالية تحوطية بنسبة  ،%2.5اعتبارا من  1أبريل
 ،2020ووفقا لبنك الكويت املركزي ،سوف يسري التعديل حتى نهاية ديسمبر  ،2021حيث سيخضع للمراجعة مرة أخرى.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي وبناء على إرشادات لجنة بازل  18.1 ،3باملائة كما في  31ديسمبر 2020
مقارنة بنسبةـ  16.8باملائة كما في  31ديسمبر  2019و  17.4باملائة كما في  31ديسمبر  2018على التوالي .كما بلغت نسبة كفاية رأس املال للبنك من
الشريحة األولى  12.9باملائة كما في  31ديسمبر  2020مقارنة بـ  14.0باملائة كما في  31ديسمبر  2019ونسبة  14.4باملائة كما في  31ديسمبر  2018وفقا
إلرشادات بازل  .3في حين بلغت نسبة كفاية رأس املال للبنك من حقوق املساهمين وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي  10.5باملائة كما في  31ديسمبر
 2020مقارنة بنسبةـ  11.5باملائة كما في  31ديسمبر  2019ونسبة 11.9باملائة كما في  31ديسمبر  ،2018وفقا إلرشادات بازل .3
وكما ذكرنا أعاله ،فإن مستوى كفاية رأس املال لدى البنك يتجاوز في الوقت الحالي الحد األدنى للمتطلبات املحددة من قبل بنك الكويت املركزي
باإلستناد إلى إرشادات لجنة بازل  .3إال أنه يقتض ي التوضيح ،أنه إذا استمرت محفظة قروض البنك في النمو بدرجة كبيرة ،أو إذا ارتفع مستوى تعثر
الديون ،ولم يتمكن البنك من تحقيق مستوى كافي من األرباح لضمان نمو مستمر في حقوق املساهمين من خالل األرباح املرحلة ،أو اذا فقدت أدوات
البنك معالجة رأس املال نتيجة تغيير القواعد اإلرشادية لكفاية رأس املال الصادرة عن لجنة بازل أو املعايير املقابلة واملطبقة من قبل عن بنك الكويت
املركزي ،فإن البنك قد يحتاج إلى زيادة رأس ماله للحفاظ على الحد األدنى لنسبة كفاية رأس املال املحددة من قبل بنك الكويت املركزي ،سواء كان في
صورة تمويل باالقتراض أو حقوق ملكية اضافية  ،وهو ما قد ال يتوفر بشروط جيدة ق
البتة.
وقد يؤدي أي إخفاق من جانب البنك في الحفاظ على بعض نسب كفاية رأس املال إلى فرض عقوبات من جانب بنك الكويت املركزي ،مثل فرض قيود
على قدرة البنك على توزيع أرباح ،أو إصدار بنك الكويت املركزي تعليمات للبنك لزيادة رأس املال و/أو بيع أو تخفيض األصول ،أو فرض غرامات ،عالوة
على زيادة تكلفة التمويل .قد يكون ألي من هذه النتائج تأثير سلبي على أعمال البنك ونتائج أعماله ووضعه املالي في املستقبل.
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تعليمات مخاطر االئتمان
اعتبارا من أكتوبر  ،2016يحظر بنك الكويت املركزي على البنوك الكويتية اإلقراض باملبالغ التي تتجاوز  %90من الودائع املؤهلة ،بغض النظر عن
تاريخ استحقاق الوديعة املؤهلة ذات الصلة .وكما في  31ديسمبر  ،2020يلتزم البنك بهذه التعليمات
ومع ذلك ،كإجراء مؤقت للحد من آثار جائحة كوفيد 19-على االقتصاد املحلي الكويتي والقطاع املصرفي ،قام بنك الكويت املركزي بزيادة النسبة املحددة
إلى  %100اعتبارا من  1أبريل  .2020ووفقا لبنك الكويت املركزي ،سوف يسري هذا التعديل حتى نهاية  ،2020حيت سيخضع للمراجعة مرة أخرى.

تعليمات مخاطر التركز
مع مراعاة بعض االستثناءات أو عند الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت املركزي ،فإن إجمالي املطلوبات االئتمانية ألي عميل فردي (بما في
ذلك الكيانات املرتبطة به قانونا أو اقتصاديا لذلك العميل) ألحد البنوك ال يجوز أن يتجاوز  15في املائة من رأس املال التنظيمي للبنك .وكما في 31
ديسمبر  ،2020يلتزم البنك بهذه التعليمات.
ال يجوز أن يتجاوز مجموع التركزات االئتمانية الكبيرة (والتي تتجاوز  10في املائة من رأس املال التنظيمي للبنك) ،بما في ذلك أي استثناءات وافق عليها
بنك الكويت املركزي  ،أربعة أضعاف رأس املال التنظيمي للبنك .وكما في  31ديسمبر  ،2020يلتزم البنك بهذه التعليمات.

تعليمات الحد األقص ى لسعرالفائدة
تنص قرارات البنك املركزي الصادرة بشأن الحد األقص ى لسعر الفائدة على أال تتجاوز الحدود القصوى ألسعار الفائدة للقروض املقومة بالدينار
الكويتي للشركات 2.5 )i( :في املائة فوق سعر الخصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي في حالة القروض التجارية مع استحقاق ملدة سنة أو أقل؛ و
( %4 )iiفوق سعر الخصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي في حالة القروض التجارية التي تزيد عن سنة واحدة .كما في  31ديسمبر  ،2020بلغ سعر
خصم بنك الكويت املركزي للبنوك في الكويت  ،%1.5وفي الفترة ما بين  4أكتوبر  2012و  31ديسمبر  ،2020تقلبت بين نسبة  %1.5و  .%3وكاجراء
وقائي للحد من آثار جائحة كوفيد 19-على نمو االقتصاد ،قام بنك الكويت املركزي بتخفيض سعر الخصم من  %2.75كما في  31ديسمبر  2019إلى
 %1.5في مارس .2020
قد تحد هذه التعليمات من قدرة البنك على زيادة محفظة قروضها أو قد تزيد من تكلفة البنك في ممارسة أعماله .إن أي تغييرات أخرى للقوانين أو
لتعليمات بنك الكويت املركزي وغيرها من اللوائح أو السياسات املعمول بها و/أو الطريقة التي يتم بها تفسيرها أو تنفيذها قد تؤثر على احتياطيات
وإيرادات وأداء البنك وقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات البنك ووضعه املالي.

حركات الصرف األجنبي
يسجل البنك حساباته ويصدر تقارير نتائج أعماله بالدينار الكويتي .ومنذ  20مايو  ،2007تم ربط الدينار الكويتي بسلة عمالت عاملية موزونة غير
معلنة .وتحتسب سلة العمالت املوزونة غير املعلنة باستخدام عمالت وطنية مختلفة تعكس عالقات التجارة األجنبية والعالقات املالية لدولة الكويت.
ومع ذلك ،فمع إلغاء ذلك الربط بالدوالر األمريكي تحققت مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف.
إن البنك معرض للتأثير املحتمل ألي تعديل أو إلغاء لهذا الربط الخاص بالصرف األجنبي ،باإلضافة إلى التقلب املحتمل في العمالت املكونة للسلة.
وتسجل الشركات التابعة للبنك حساباتها وتقارير نتائج أعمالها بالعملة املحلية لبلد التأسيس .وقد ينتج عن أي تقلبات في تلك العمالت األجنبية مقابل
الدينار الكويتي وقت تحويل حسابات الشركات التابعة إلى الدينار الكويتي ألغراض إعداد البيانات املالية املجمعة ،إمكانية تغير قيمة األصول أو
املطلوبات الخاصة بأي من تلك الشركات التابعة واملسجلة بالعملة األجنبية نظرا لوقوع أي تغير في أسعار الصرف ،مما قد يؤثر بدوره على الوضع املالي
للبنك املعبر عنه بالدينار الكويتي.
ال تتحمل حكومة الكويت وال الهيئة العامة لإلستثمارالكويتية أي التزام باالستثمار أو الدخول بأي طريق أخرى في أعمال تجارية مع البنك
استجابة لألزمة االقتصادية العاملية ،قامت الحكومة وبنك الكويت املركزي بتقديم عدد من اإلجراءات لتوفير الدعم لالقتصاد الكويتي (انظر "الصناعة
املصرفية واللوائح في دولة الكويت – بنك الكويت املركزي" و " -قانون االستقرار املالي وقانون ضمان الودائع") .باإلضافة إلى ذلك ،حصلت الهيئة العامة
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لإلستثمار الكويتية في عام  2009على حصة تشكل نسبة  16في املائة في بنك الخليج كجزء من خطة اإلنقاذ بعد أن أعلن البنك خسائر فادحة من
تداول املشتقات في .2008
وفي اآلونة األخيرة ،في أبريل  ، 2020أعلن بنك الكويت املركزي عن حزمة تحفيز نظامية للبنوك املحلية ملواجهة تداعيات جائحة كوفيد  .19-قام بنك
الكويت املركزي بتعديل تعليماته التنظيمية وأدوات السياسة الحصيفة لالقتصاد الكلي لتعزيز قدرة البنوك الكويتية على توفير التمويل الالزم
للقطاعات االقتصادية املنتجة وتوفير السيولة ملساعدة الشركات على استمرارية أعمالها.
على الرغم من دعم الحكومة وبنك الكويت املركزي والهيئة العامة لالستثمار للصناعة املصرفية املحلية خالل األزمة االقتصادية العاملية لعامي 2008
و  ،2009فإنه ال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن هذا الدعم سيقدم إلى البنك أو للصناعة املصرفية املحلية إذا كان هناك اضطراب اقتصادي كبير
آخر يمكن أن يحدث في املستقبل.

التغيرات الضريبية في الكويت قد يكون لها تأثيرسلبي على البنك
كما في تاريخ هذه النشـ ــرة ،ال تفرض الكويت ضـ ــرية القيمة املضـ ــافة ( )VATعلى بيع السـ ــلع والخدمات ،ومع ذلك ،يجب أن يكون املسـ ــتثمرين على علم
بأن دول مجلس التعاون الخليجي ،بما فيها الكويت ،قد وافقت على تطبيق اطار ضـ ـ ــريبة القيمة املضـ ـ ــافة على مسـ ـ ــتوى دول مجلس التعاون الخليجي ،
والذي س ـ ــيتم تطبيقة بمعدل  5في املائة ("إطارض ت تتريبة القيمة املض ت تتافة") .لم يتم بعد إص ـ ــدار التش ـ ــريع املحلي في الكويت لتنفيذ اطار ض ـ ــريبة القيمة
املض ــافة ولم يتم اإلفص ــاح عن تفاص ــيل خاص ــة بهذا االنظام في الكويت حتى تاريخ هذه نش ــرة .ولذلك ،فإنه من املس ــتحيل تحديد إذا كان س ــيتم تطبيق
ض ـ ــريبة القيمة املض ـ ــافة في الكويت من عدمه ومتى قد يتم ذلك على نحو من الدقة .وعالوة على ذلك ،ونظرا للس ـ ــلطة التقديرية الواس ـ ــعة التي منحت
لكل دولة عضـو في مجلس التعاون الخليجي بموجب هذا اإلطار ،فإن شـروط وأحكام نظام ضـريبة القيمة املضـافة ،في حال تطبيقها ،هي من األمور غير
املعروفة حتى تاريخ هذه النشرة.
ومن املمكن ،بمجرد تطبيق ضريبة القيمة املضافة في الكويت ،أن تزيد تكاليف البنك وقد تتأثر ربحيته املستقبلية بشكل سلبي.

انخفاض التصنيفات االئتمانية للبنك
يتمثل الهدف من التصنيفات االئتمانية للبنك من قبل كبرى وكاالت التصنيف االئتماني إلى قياس احتمالية قدرة البنك على الوفاء بااللتزامات املتعلقة
بديونه وقت استحقاقها ،وبالتالي فإن تلك التصنيفات تعتبر بمثابة عامل هام في تحديد تكلفة اقتراض البنك لألموال وقيمة التمويل الذي يمكن أن
يحصل عليه البنك .وتعتمد تكلفة تمويل املبالغ التي يقترضها البنك بصورة جزئية على تصنيفاته االئتمانية .وقد كانت تصنيفات البنك على النحو التالي
كما في تاريخ هذه النشرة:
•

وكالة ستاندرد آند بورز :تصنيف ائتماني بدرجة  BBB+الئتمان البنك على املدى الطويل ،وتصنيف ائتماني بدرجة  A-2الئتمان األطراف
األخرى على املدى القصير ،مع نظرة مستقبلية سلبية.

•

وكالة موديز :تصنيف ائتماني بدرجة  Baa1للودائع املصرفية طويلة األجل ،وتصنيف ائتماني بدرجة  P-1للودائع قصيرة األجل ،مع نظرة
مستقبلية مستقرة.

•

وكالة فيتي :تصنيف ائتماني بدرجة  A+لتعثر البنك على املدى الطويل مع نظرة مستقبلية سلبية ،وتصنيف للتعثر بدرجة  F1على املدى
القصير.

كما أن أي ارتفاعات إضافية في القروض املتعثرة أو تدهور في امليزانية العمومية للبنك قد يتسبب في تخفيض التصنيفات االئتمانية للبنك ،أو يتسبب
في حصول البنك على تصنيفات سلبية ضمن عمليات مراقبة التصنيفات .باإلضافة إلى ذلك ،إن أي انخفاض في التصنيفات االئتمانية للبنك ،أو
حصول البنك على تصنيفات سلبية ضمن عمليات مراقبة التصنيفات ،قد يرفع تكاليف اقتراضه األمر الذي يتمخض عنه أثر سلبي كبير على نشاط
البنك ووضعه املالي ونتائج عملياته ومستقبله ،وكذلك عالقته مع الدائنين.
عالوة على ذلك ،عند تحديد التصنيف االئتماني البنك ،تنظر وكاالت التصنيف االئتماني الى الدعم املتوقع من الحكومة .إذا تم تخفيض التصنيف
االئتماني للحكومة أو تم وضعه على مراقبة التصنيفات السلبية أو كان هناك تغيير في الدعم املتوقع من الحكومة للبنك ،فقد يكون لذلك أثره على
تصنيف االئتمان الخاص بالبنك.
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ألي تخفيض مستقبلي محتمل في التصنيفات االئتمانية (أو اإلعالن عن حصول البنك على تصنيفات سلبية ضمن عمليات مراقبة التصنيفات) قد
يحد أيضا من قدرة البنك أو قدرة الشركات التابعة للبنك على تمويل رأس املال .وقد تخضع التصنيفات للمراجعة أو السحب في أي وقت من قبل
الجهات املانحة لتلك التصنيفات ،ويجب تقييم كل تصنيف بشكل مستقل بعيدا عن أي تصنيف آخر.

تركزامللكية وعالقات األطراف ذات الصلة
أسهم البنك مدرجة في شركة بورصة الكويت لألوراق املالية .وكما في  31ديسمبر  ،2020تمتلك شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك (عامة)
(كيبكو) حصة مساهمة مباشرة تبلغ  41.2باملائة في البنك وحصة مجمعة مدمجة (بما فيها األسهم اململوكة من خالل شركات أخرى ملجموعة كيبكو)
تبلغ  62.9باملائة في البنك وتمتلك املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حصة  7.6باملائة وباوي األسهم يمتلكها جمهور املساهمين.
في حين تتمتع شركة كيبكو بحصة مسيطرة في مجموعة متنوعة من شركات الخدمات املالية واإلعالمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،فليس
ثمة تأكيد بأن شركة كيبكو سوف تحتفظ باملستويات الحالية ملساهمتها في البنك ،أو أن كيبكو سوف تستمر في دعمها للبنك من خالل ضخ رأس مال
أو ودائع إلى البنك عند الحاجة في املستقبل .وقد يكون ألي تغير في الحصة املسيطرة اململوكة لشركة كيبكو تأثير س يء على نشاط البنك ووضعه املالي
ونتائج عملياته ومستقبله.
وفي حين أن البنك ال يرتبط مع كيبكو بأي عالقات قروض ،فإنه يرتبط مع أعضاء آخرين ضمن مجموعة كيبكو وغيرهم من األطراف ذات الصلة
بمجموعة كيبكو .وقد بلغت نسبة إجمالي عمليات القروض مع األطراف ذات صلة  21.5باملائة من إجمالي محفظة القروض (باستثناء البنوك
واملؤسسات املالية غير املصرفية داخل مجموعة كيبكو) كما في  31ديسمبر  .2020ومن املمكن أن تسبب العالقات مع األطراف ذات الصلة في تعارض
ُ
مصالب للبنك وشركاته الزميلة ،األمر الذي من املمكن أن يؤثر على نشاط البنك (راجع قسم "ملخص مالي عن الجهة املصدرة").
ومن خالل حصتها املسيطرة ،تتمتع كيبكو بالقدرة على التأثير على نشاط البنك بدرجة كبيرة من خالل قدرتها على السيطرة على األعمال واإلجراءات
التي تتطلب موافقة املساهمين ،باإلضافة إلى تعيين أغلبية مجلس اإلدارة .قد تتعارض مصالب كيبكو مع مصالب دائني البنك .في حال تعارض مصالب
املساهمين ،بما في ذلك مصالب املساهم األكبر ،شركة كيبكو ،تتعارض مع مصالب حاملي األوراق املالية ،فقد يتم اتخاذ قرارات لصالب مساهمي البنك،
مما قد يترك حاملي األوراق املالية في ظروف غير مواتية.

شبكة أفرع صغيرة تقدم خدمات مصرفية محدودة لألفراد
كما في  31ديسمبر  ،2020يمتلك البنك  29فرع و  150جهاز صرف آلي في الكويت .ومن بين الشركات التابعة للبنك ،يمتلك بنك برقان أيه.إس – تركيا
(بنك برقان – تركيا)  32فرعا و  32جهاز صرف آلي في تركيا ،و يمتلك بنك تونس العاملي  3فروع ومكتب تثميلي في ليبيا وليس لديه أي أجهزة صرف آلي
في تونس ،وبنك الخليج الجزائر ،الذي يمتلك  61فرعا و  103جهاز صرف آلي في الجزائر.
نظرا لشبكة فرعها الصغيرة وخدماتها املصرفية لألفراد املحدودة ،قد ال يكون البنك قادر على االستفادة بالكامل من الفرص أو التطورات في قطاع
الخدمات املصرفية لألفراد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا .أي عجز محتمل في استغالل هذه الفرص قد يؤثر على امليزة التنافسية
للبنك أو تنفيذ إستراتيجيته التوسعية.

تعتمد استراتيجية نمو البنك على قدرته على إدارة توسعه بنجاح
اعتمد البنك استراتيجية نمو متعددة األبعاد تهدف إلى تعزيز موقعه في األسواق التي يتواجد فيها حاليا من خالل النمو الذاتي "توسيع قاعدة األعمال".
تشمل التحديات التي قد تنجم عن هذه االستراتيجية عدم قدرة البنك على:
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•

زيادة الحصة السوقية في السوق الرئيس ي للبنك في الكويت.

•

تحقيق التكامل التام لإلستثمارات االستراتيجية بما يتماش ى مع استراتيجية البنك.

•

توسيع التمثيل الرقمي للبنك وفقا لالتجاهات العاملية.

•

مواءمة نظم تكنولوجيا املعلومات الحالية بشكل مالئم مع نظم املجموعة.

•

إدارة العمليات واملوظفين التابعين لألعمال الحالية بشكل فعال.

•

الحفاظ على قاعدة العمالء الحالية للبنك.

•

تطبيق سياسة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك على املجموعة بشكل فعال.

وقد ال يتمكن البنك من تحقيق كافة أو أي من األهداف االستراتيجية سالفة الذكر ،األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي كبير على نشاط البنك أو وضعه
املالي أو نتائج عملياته أو مستقبله.

ً
قد ال يكون البنك قادرا على توظيف أو االحتفاظ باملوظفين املؤهلين وذوي الخبرة ،وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على أعماله وقدرته على تنفيذ
استراتيجية البنك.
تعتمد قدرة البنك على االحتفاظ بأعماله وتحقيق النمو ألعماله على ،جزئيا ،على قدرته على االستمرارية في تعيين موظفين مؤهلين وذوي خبرة في
القطاع اإلداري واملصرفي واالحتفاظ بهم .من املحتمل أن يواجه البنك تحديات في تعيين موظفين مؤهلين إلدارة أعماله .كما هو الحال مع البنوك
األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي ،قد يواجه البنك أيضا نقصا في املوظفين املؤهلين املقيمين في الكويت ،وهو ما يتطلب لجوء البنك إلى التوظيف
من خارج دولة الكويت .باالضافة إلى ذلك ،وحتى بعد تعيين موظفيه ،فقد واجه البنك وربما يواجه تحديات مستقبلية في االحتفاظ بهؤالء املوظفين
نتيجة جهود التوظيف املستمرة من قبل منافسيه.
في السنوات األخيرة ،أصدرت الحكومة الكويتية عددا من اإلعالنات بشأن عزمها على تشجيع توازن أفضل بين الكويتيين وغير الكويتيين في القوى العاملة
في القطاع الخاص .تتضمن هذه العملية ،املعروفة باسم "التكويت" ،تحديد نسب مقترحة ألعداد املواطنين الكويتيين الذين ينبغي توظيفهم في قطاعات
معينة ،مع سياسة الحكومة التي أوصت بها للمؤسسات املالية وهي  %64من اجمالي موظفي البنوك للمواطنين الكويتيين .إذا كان البنك غير قادر على
تلبية أو تجاوز الحد األدنى للحكومة الكويتية للموظفين الكويتيين ،فقد يتعرض لعقوبات محددة ،بما في ذلك االستبعاد من املشاركة في بعض عمليات
املناقصات التي تطرحها بالحكومة الكويتية ،وفرض الغرامات من قبل وزارة الشؤون االجتماعية ،أو فرض إجراءات إدارية أو تصحيحية من قبل بنك
الكويت املركزي والجهات الحكومية األخرى.
يعتمد البنك على جهود ومهارة وسمعة وخبرة أعضاء االدارة العليا ،فضال عن أوجه التعاون والتكامل بين مجاالت خبرتهم ومعرفتهم املتنوعة .قد يؤثر
فقدان املوظفين الرئيسيين على البنك فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات البنك.
في حين يعتقد البنك أن لديه برامج توظيف وتدريب وتحفيز فعالة للموظفين ،فإن التحديات في التوظيف والتدريب و /أو االحتفاظ باملوظفين الالزمين،
أو النقص في املواطنين الكويتيين املؤهلين أو غيرهم من املواطنين املستعدين لالنتقال إلى الكويت ،قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال البنك
ووضعه املالي ونتائج أعماله ومستقبله.

القطاع املصرفي يشهد تنافسية ويتعرض البنك إلى منافسة شديدة في الكويت.
يتعرض البنك ملستويات عالية من التنافسية لكافة منتجاته وخدماته في الكويت .وعلى وجه الخصوص ،يتنافس البنك مع البنوك املحلية األخرى
(التقليدية واالسالمية) ،باإلضافة إلى الفروع الكويتية للبنوك غير الكويتية ،وقد تزداد حدة هذه املنافسة.
يتألف القطاع املصرفي الكويتي من خمسة بنوك تجارية تقليدية محلية وعدد أحد عشر فرعا لبنوك غير كويتية .باالضافة إلى ذلك ،يوجد بنك
متخصص وخمسة بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .تهيمن البنوك الكويتية على قطاع الخدمات املصرفية االستهالكية املحلية من
حيث حصتها السوقية.
هذا ،وبالنظر إلى الطبيعة التنافسية للسوق املصرفي الكويت ،فإن أي اخفاق من جانب البنك في مواصلة املنافسة بنجاح في الكويت قد يؤثر بشكل
سلبي على أعماله ومركزه املالي ونتائج عملياته.

في حالة عدم امتثال البنك لقوانين مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب املعمول لها ،وعقوبات مكتب مر اقبة األصول األجنبية وغيرها من
اللوائح ذات الصلة ،فقد يواجه غرامات واإلضراربسمعته.
يتعين على البنك أن يمتثل لقوانين مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية ) (OFACوغيرها من اللوائح .تتطلب
هذه القوانين واللوائح من البنك ،من بين أمور أخرى ،اعتماد وتنفيذ سياسات وإجراءات "أعرف عميلك" ( )KYCوإبالغ الجهات الرقابية عن املعامالت
الضخمة واملعامالت املشتبه بها (مكافحة غسيل األموال) .ولقد طبق البنك سياسات وإجراءات "أعرف عميلك" ( )KYCومكافحة غسيل األموال
ويراجعها بانتظام في ضوء أي تطورات تنظيمية أو تطورات خاصة بالسوق ذات صلة بها .وإلى املدى الذي قد يخفق فيه البنك في االمتثال الكامل للقوانين
واللوائح املعمول بها ،فتتمتع السلطات التنظيمية الحكومية التي يرفع البنك تقاريره لها بسلطة فرض غرامات وغيرها من الجزاءات على البنك .إضافة
إلى ذلك ،قد يتأثر نشاط البنك وسمعته إذا استخدم العمالء البنك لتنفيذ أنشطة غسيل األموال أو ألغراض غير مشروعة.
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تعد السياسات واألساليب املحاسبية الخاصة بالبنك حاسمة لكيفية اإلبالغ عن حالته املالية ونتائج عملياته وتتطلب من إدارة البنك وضع
تقديرات حول األمورالغير مؤكدة
تعد السياسات واألساليب املحاسبية أمر أساس ي لكيفية قيام البنك بتسجيل أوضاعه املالية ونتائج عملياته واإلبالغ عنها .يجب على اإلدارة ممارسة
اختيار وتطبيق العديد من هذه السياسات واألساليب املحاسبية بحكمة لضمان توافقها مع املعايير الدولية للتقارير املالية ( ،)IFRSوما تم اعتمادة
نحو ذلك في دولة الكويت .تتضمن هذه األحكام والتقديرات على سبيل املثال تحديد فترة انخفاض قيمة املوجودات ،وتصنيف املوجودات املالية،
وتحديد مخصصات خسائر االئتمان والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات.
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على القيمة النهائية لكسب الدخل أو االعتراف باملصروف أو استرداد األصل أو تقليل االلتزام .وضع البنك
سياسات وإجراءات رقابية تهدف إلى التأكد من أن تقديراته وأحكامه املحاسبية الهامة تخضع للرقابة والتطبيق بشكل مستمر .باإلضافة إلى ذلك،
تهدف السياسات واإلجراءات إلى ضمان حدوث عملية تغيير املنهجيات بطريقة مناسبة .ومع ذلك ،وبسبب عدم اليقين املحيط بأحكام البنك
والتقديرات املتعلقة بهذه األمور ،ال يمكن ُ
للمصدر ضمان عدم مطالبته بإجراء تغييرات في التقديرات املحاسبية أو إعادة بيان البيانات املالية لفترة
سابقة في املستقبل.
املخاطر املتعلقة بالكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا

االستثمارفي األوراق املالية بما في ذلك األسواق الناشئة ينطوي بشكل عام على درجة مرتفعة من املخاطر.
ينبغي على املستثمرين في األسواق الناشئة ،مثل الكويت ،أن يكونوا على علم بان هذه األسواق تنطوي على مخاطر أكبر من األسواق األكثر تقدما ،بما
في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،التقلب املرتفع والسيولة املحدودة والتغيرات في البيئة السياسية واالقتصادية .إضافة إلى ذلك ،قد ال يوجد ثمة
تأكيد أن سوق األوراق املالية الذي يتحمل مخاطر السوق الناشئة ،لن يتأثر سلبا باألحداث في أماكن أخرى ،خاصة في األسواق الناشئة.
إن اقتصادات معظم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مدعومة بشكل رئيس ي بعوائد صادرات النفط وبالتالي تتعرض لتقلبات أسعار
النفط .لقد توسعت االقتصادات الوطنية ملعظم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في السنوات األخيرة ،وجزء كبير من
التوسعات نتيجة الرتفاع أسعار النفط تاريخيا ،مما أدى إلى زيادة النشاط املالي من قبل البنوك في املنطقة .إن التدهور املستمر في اقتصاديات هذه
البلدان أو االضطرابات السياسية في املنطقة قد يكون له تأثير سلبي ملموس على أعمال البنك والشركات التابعة له أو مركز املالي املالية أو نتائج
عملياته في املستقبل.
باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من اختالف الظروف االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا ،فإن ردود فعل املستثمرين تجاه
التطورات في بلد ما قد تؤثر على أسعار األوراق املالية لجهات اإلصدار في بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا ،بما في ذلك
الكويت.
فيما يتعلق بتركيا ،شهدت البالد نموا ملحوظا في السنوات التي سبقت عام  ،2018ومع ذلك ،تباطأ نمو الناتج املحلي االجمالي الحقيقي ( )real GDPإلى
 %0.7في عام  2019مقارنة بنسبة  %3.2في عام  ،2018نتيجة االضطرابات االقتصادية وحالة عدم اليقين السياس ي .إن النمو املحقق في في عام 2019
يعود بشكل اساس ي إلى الزيادة بنسبة  %6.1في الربع األخير املدفوعة بزيادة االستهالك املحلي (بالنظر إلى انخفاض التضخم واسعار الفائدة) ،ونمو
الصادرات .وبحلول نهاية عام  ،2019انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة  %12.5في املتوسط مقابل الدوالر األمريكي ،وفي  ،2020من املتوقع أن تؤدي
التوترات السياسية وجائحة كوفيد 19-إلى نمو الناتج املحلي االجمالي بواقع  .%0.4وأيضا في  ،2020واصل البنك املركزي التركي خفض اسعار الفائدة،
ولكن بوتيرة معتدلة (املصدر :البنك املركزي التركي ،وحدة التحريات االقتصادية ،و .)TURKSTAT
ال يمكن إعطاء أي تأكيد على أن حكومة تركيا لن تطبق لوائح أو سياسات مالية أو نقدية ،بما في ذلك السياسات أو اللوائح الجديدة أو التفسيرات
القانونية الجديدة للوائح قائمة أو ضوابط الصرف ،أو اتخاذ إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أنشطة البنك أو مركزه املالي أو نتائج
عملياتة أو توقعاته .وعالوة على ذلك ،ال يمكن أن يكون هناك ضمان بشأن أي نتائج بسبب التقلبات في أسعار الليرة التركية مقابل العمالت الرئيسية
األخرى.
في العراق ،يوجد حاليا قدر كبير من عدم الثقة في السوق بسبب عدم االستقرار السياس ي.
قد يكون للمخاطر املحددة في الكويت ومنطقة الشرق األوسط وتركيا تأثير سلبي كبير على نشاط البنك ومركزه املالي ونتائج ومستقبل عملياته ،بما في
ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
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•

عدم االستقرار السياس ي أو االقتصادي أو االجتماعي؛

•

أعمال الحروب الخارجية أو الصراعات األهلية أو غيرها من األعمال العدائية أو الصراعات؛

•

االضطرابات أو أعمال العنف الداخلية؛

•

زيادة معدالت التضخم وارتفاع تكاليف املعيشة؛

•

تغيير األنظمة والقوانين الضريبية ،بما في ذلك فرض الضرائب في دول توفر إعفاء من الضرائب أو زيادة الضرائب في الدول ذات الضرائب
املنخفضة؛

•

التدخالت الحكومية وسياسات الحماية االقتصادية؛

•

التغيرات السياسية السلبية في القوانين واملمارسات التنظيمية ،بما في ذلك الهياكل القانونية والقوانين الضريبية؛

•

مواجهة الصعوبات في توظيف العمالة وإدارة العمليات؛

•

النظم القانونية التي قد تجعل من الصعب على البنك تنفيذ حقوقه الخاصة بامللكية والحقوق الفكرية؛
القيود املفروضة على الحق في تحويل أو استرداد العملة أو تصدير األصول؛

•

الحسابات غير القابلة للتحصيل ذات املخاطر الكبيرة ودورات التحصيل الطويلة؛

•

التقلبات في أسعار العملة؛

•

التحديات اللوجستية والتحديات املتعلقة باالتصاالت.

•

وفقا لذلك ،ينبغي على املستثمرين املحتملين توخي الحذر خاصة في تقييم املخاطر املنطوية ويجب عليهم التحديد بأنفسهم ،في ضوء هذه املخاطر ،ما
إذا كان االكتتاب في أسهم اإلكتتاب مالئما.
وبصفة عامة ،فان االستثمار في األسواق الناشئة يكون مالئما فقط للمستثمرين املتمرسين القادرين بشكل كامل على تقييم املخاطر الكبيرة التي ينطوي
عليها االستثمار.

الشركات التابعة للبنك تقع في مناطق تخضع ملخاوف سياسية وأمنية مستمرة
على الرغم من أن الكويت تتمتع عموما باالستقرار السياس ي الداخلي والعالقات الدولية السليمة ،إال أن عددا من البلدان الواقعة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا إما تعاني من ،أو كانت تعاني في املاض ي من عدم االستقرار السياس ي واالجتماعي ،واالضطرابات الداخلية والعنف والنزاع
املسلب .على سبيل املثال ،كان هناك تغيير سياس ي كبير في العراق وتونس ومصر واضطرابات اجتماعية وسياسية و  /أو نزاعات مسلحة وأنشطة مشابهة
في ليبيا وسوريا وعدد من الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا .وقد تسبب الوضع في تعطيل كبير القتصادات البلدان املتضررة
وكان له تأثير مزعزع لالستقرار على أسعار النفط والغاز .عالوة على ذلك ،قد يتسبب الخالف األخير بين قطر وحكومات مختلفة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا (انظر "املخاطر املرتبطة بالبنك – االقتصادية والسياسية واالعتبارات ذات الصلة") في مزيد من االضطراب القتصادات
املنطقة .هذه التطورات األخيرة واملستمرة ،إلى جانب األعمال اإلرهابية وأعمال القرصنة البحرية وغيرها من أشكال عدم االستقرار في منطقة الشرق
األوسط ،مثل التوترات بين الواليات املتحدة وإسرائيل وإيران ،والتي قد التؤثر على الكويت بشكل مباشر ،ولكن قد يكون لها تأثير سلبي على قدرة
االقتصاد الكويتي باالنخراط في التجارة الدولية والتي قد تؤثر سلبا على أنشطة البنك املالية ومركزه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته العامة.
كونها أول دولة تشهد انتفاضة "الربيع العربي" في عام  ،2011شهدت تونس تغيرا سياسيا كبيرا في السنوات األخيرة .ومع ذلك ،فقد اتخذت خطوات
هامة نحو استعادة االستقرار ،مثل املوافقة على دستور جديد في بداية عام  2014وغيرها من الخطوات الهامة ،اال أنها مؤخرا شهدت بعصض
االضظرابات السياسية الداخاية التي قد تؤثر سلبا على الوضع في تونس.
في عام  ،2019أعاقت ا لعوامل املرتبطة باالنتخابات في تونس النمو ،ونتيجة لذلك ،تباطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي إلى  1.0في املائة في عام  2019من
 2.7في املائة .في ( 2018املصدر :وحدة املعلومات االقتصادية) .ال تزال هناك تحديات كبيرة على مستوى االقتصاد الكلي ،ومن املتوقع أن تستمر البالد
في مواجهة التحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية على املدى املتوسط .من املتوقع أن تواجه الحكومة املنتخبة حديثا معوقات سياسية في
معالجة تحديات السياسة االقتصادية الرئيسية .من املتوقع أن يزداد عجز املالية العامة على املدى القصير مع تخفيف الحكومة الجديدة لجهود
التقشف ،ولكن بمرور الوقت من املتوقع أن يتقلص العجز املالي مع اعتماد الحكومة لإلجراءات التي أوص ى بها صندوق النقد الدولي (أي تخفيض دعم
الوقود وفاتورة أجور الحكومة) (املصدر :وحدة التحريات االقتصادية) .باإلضافة إلى ذلك ،أثرت االجراءات املتخذة الحتواء جائحة كوفيد  19-التي تم
تطبيقها في عام  2020بشكل سلبي على قطاعي السياحة والنقل في تونس ،مما أدى إلى تباطؤ النشاط االقتصادي في البالد مع توقع انخفاض نمو الناتج
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املحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  ٪8.8في عام  .2020ومن املتوقع أن يخفض البنك املركزي التونس ي من مستوى تدخله في سوق العمالت ،والتركيز على
استقرار النظام املصرفي  ،والعمل على اعتماد إطار عمل يستهدف الحد من التضخم.
في العراق ،على مدى السنوات القليلة املاضية ،استرد االقتصاد عافيته بشكل تدريجي بعد الحرب األهلية .لقد وضعت الحكومة العراقية خطة إعادة
إعمار شاملة والتي تهدف بشكل مباشر لتحقيق االستقراراالقتصادي .ومع ذلك ،قد يعتمد نجاح خطة إعادة اإلعمار جزئيا على حل النزاع الجاري مع
حكومة إقليم كردستان .من املتوقع أن تؤدي التوترات السياسية وجائحة كوفيد 19-إلى انخفاض الناتج املحلي االجمالي بنسبة  %11.2في عام 2020
(املصدر :وحدة التحريات االقتصادية) .إن مثل هذا الغموض السياس ي وأي عنف طائفي آخر يمكن أن يكون له أثر سلبي ملموس على أعمال البنك
املالية ،ووضعة املالي ،ونتائج عملياته وتوقعاتة ،خاصة إذا انتشر التقلب السياس ي إلى مدينة بغداد.
تعد دولة الجزائر إحدى دول املنطقة التي استقرت نسبيا خالل انتفاضة "الربيع العربي" حيث حافظت الحكومة على االستقرار إلى حد كبير من خالل
إنفاق القطاع العام وإصالحات سياسية محدودة .البلد مستقرة نسبيا ومع ذلك ،فقد شهدت في السنوات األخيرة فترة مستمرة من عدم االستقرار
االجتماعي والداخلي وتحت تهديد مستمر للهجمات اإلرهابية في مناطق معينة من البالد .في عام  ،2019اندلعت احتجاجات على خطط الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة للترشب لوالية رئاسية خامسة .وفي  2أبريل  ،2019استقال السيد /بوتفليقة من منصبه بعد أن ضغط عليه الجيي للتنحي على الفور.
سيطر الجيي على السياسة في فترة ما بعد بوتفليقة ،وفي انتخابات ديسمبر ،فاز رئيس الوزراء السابق عبد املجيد تبون  -املوالي للرئيس املخلوع  -حيث
قاطع العديد من أعضاء املعارضة االنتخابات .استمرت املظاهرات الجماهيرية وأدى عدم اليقين بشأن حكومة ما بعد االنتخابات إلى تأخير اإلصالحات
االقتصادية .ال تزال اآلفاق السياسية قصيرة األجل للجزائر غير مؤكدة إلى حد كبير ،وهذه املخاطر ،إلى جانب التدابير الحكومية (بما في ذلك حظر
جميع أشكال التجمعات في أوائل مارس  )2020الحتواء تفش ي فيروس كورونا ،أدت إلى تثبيط السياحة واالستثمارات األجنبية .عالوة على ذلك ،يواجه
االقتصاد الجزائري صدمة خارجية شديدة ومن املحتمل أن تكون طويلة األمد نتيجة النهيار أسعار النفط الذي كشف عن نقاط ضعف طويلة األمد
في االقتصاد الذي تقوده الدولة والذي يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات.
فيما يتعلق بتركيا ،باإلضافة إلى التهديد الذي فرض على النمو الدولي للبنك هناك بسبب عدم استقرار الدول املجاورة لتركيا في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وتركيا ،وخاصة في سوريا والعراق ،فهي أيضا تتعرض لعدم االستقرار االقتصادي نتيجة للتوترات السياسية املحلية والعالقات الدولية
املتقلبة والسياسات االقتصادية غير املؤكدة .في عام  ،2015فشلت الجهود التي بذلها حزب تركيا املهيمن لتشكيل حكومة ائتالفية جديدة ،ودعت إلى
إجراء انتخابات جديدة وحتى تم إجراء هذه االنتخابات الجديدة ،كانت هناك حكومة مؤقتة أثناء أول تهديد من داعي .في مايو  ،2016استقال أحمد
داود أوغلو من منصب رئيس وزراء تركيا بسبب خالفات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وبعد ذلك تم تعيين حليف للرئيس ،بينالي يلدريم،
كرئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة .في يوليو  ،2018بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية ،بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل النظام
البرملاني التركي رسميا إلى نظام رئاس ي .وظلت تركيا تعاني من مشاكل مع الجماعات االرهابية واالنفصالية العرقية ،مثل "حزب املؤتمر الشعبي
الكردستاني" ،املعروف سابقا باسم حزب العمال الكردستاني (الذي تم إدراجه كمجموعة إرهابية من قبل العديد من الدول ،بما في ذلك تركيا والواليات
املتحدة) .في السنوات األخيرة ،في اآلونة األخيرة أدى تصاعد العنف في إدلب إلى تأجيج التوترات بين تركيا وروسيا  ،وازداد خطر انجرار تركيا إلى حرب
شاملة مع النظام السوري .تورطت تركيا مؤخرا في نزاعات سياسية وعسكرية حول اكتشاف الغاز في شرق البحر املتوسط ،والصراعات بين أذربيجان
وأرمينيا .لم يكن لعدم االستقرار والصراعات اإلقليمية وتهديدات اإلرهاب تأثير كبير على االقتصاد التركي حتى اآلن؛ ومع ذلك ،هناك خطر من أن يؤثر
ذلك سلبا على مستوى السياحة واالستثمارات األجنبية وأسواق رأس املال في البالد (باإلضافة إلى التباطؤ االقتصادي العاملي الناجم عن جائحة كوفيد-
 ، )19مما قد يؤثر بدوره سلبا على أنشطة البنك في البالد.
عالوة على ذلك ،قد يكون لألحداث العاملية األخرى تأثير على الوضع السياس ي واألمني في الكويت .منذ حرب الخليج في عام  ،1990تمتعت الكويت
والواليات املتحدة بعالقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة .ومع ذلك ،فإن أي تحول في العالقة بين الكويت والواليات املتحدة أو تغيير األولويات
السياسية للواليات املتحدة في منطقة الخليج قد يكون له أثر سلبي ملموس على الوضع االقتصادي أو السياس ي أو املالي للكويت.

قد يتأثراقتصاد الكويت ونموه حسب معطيات الكويت السياسية
العالقات بين الحكومة والبرملان الكويتي (مجلس األمة) كانت ومازالت متضطربة .وألنه يجب املوافقة على جميع التشريعات عن طريق تصويت مجلس
األمة ،فإن التدابير التي تتطلب تشريعا يقترحه مجلس الوزراء يمكن أيضا أن تتوقف إلى أجل غير محدد قبل إرسالها إلى األمير للموافقة والتصديق.
شهدت السنوات األخيرة سلسلة من مجالس إنعقاد مجلس األمة التي لم تسكمل فترتها الكاملة بسبب قرارات األمير لحلها ،لعدة أسباب مختلفة .بعد
حل مجلس األمة في  26نوفمبر  ،2016عقدت الحكومة انتخابات مجلس األمة السابعة منذ عام  .2006وللمرة األولى في أربع سنوات ،فاز مرشحو
املعارضة بـ  24مقعدا من أصل  50مقعدا .أعرب العديد من هؤالء املرشحين عن استيائهم من السياسات الحكومية القائمة ،ومن املرجب أن تشكل
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املعارضة مقاومة للعديد من جوانب "خطة الكويت الجديدة" (استراتيجية "الكويت الجديدة  "2035التي أعلنت عنها الحكومة في  30يناير  ،)2017بما
في ذلك الخطط املتعلقة بتخفيض اإلعانات وفرض الضرائب .ومع ذلك ،فاملعارضة مجزأة إلى حد كبير في الكويت بين التيارات السياسية املختلفة
الذين تتباعد أولوياتهم ومصالحهم في غالب األحيان .ردا على ذلك ،أعاد األمير تعيين رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر املبارك الصباح والذي يدعم
األميرجدول أعماله .لذلك ،هناك احتمال لوجود جمود سياس ي والتي يمكن أن تعطل خطط الحكومة للتنمية االقتصادية باإلضافة الى مبادرات اإلصالح
األخرى.

قد تخلق األنظمة القانونية والرقابية بيئة غيرمؤكدة ألنشطة االستثمار واألعمال
الكويت التزال في طور تطوير السلطات الرقابية واألنظمة القانونية والرقابية ،والتي لم ترسخ بعد كما في أوروبا الغربية والواليات املتحدة .وقد سنت
الكويت ،إلى جانب بلدان أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،تدابير لتعزيز الكفاءة والثقة بشكل أكبر ضمن نظمها القانونية والرقابية .ومن
بين هذه التدابير ،اضطلعت الكويت والبلدان الواقعة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بالتزامات بموجب االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة (الجات) (كما تديرها منظمة التجارة العاملية) ،وقد سنت الكويت بالفعل تشريعات تشمل ،في جملة أمور ،زيادة امللكيات األجنبية .ومع ذلك،
قد تشهد الكويت تغيرات في اقتصادها وسياساتها الحكومية (بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،السياسات املتعلقة باالستمرار في زيادة حقوق
امللكية األجنبية وفقا اللتزامات الكويت  /منظمة التجارة العاملية) والتي قد تؤثر على أعمال البنك.
قد ال يوفر النظام القانوني في الكويت نفس درجة الحماية أو يتطلب مستويات اإلفصاح عن املعلومات على نفس الدرجة في أوروبا الغربية أو الواليات
املتحدة .ال يمكن إعطاء أي ضمان بأن الحكومة لن تطبق اللوائح أو السياسات املالية أو النقدية ،بما في ذلك السياسات واللوائح أو تفسيرات قانونية
جديدة لألنظمة الحالية ،املتعلقة أو التي تؤثر على نزع امللكية والتأميم والضرائب وأسعار الفائدة أو ضوابط الصرف ،أو تتخذ اإلجراءات التي قد يكون
لها تأثير سلبي بشكل جوهري على أعمال ،أو الظروف املالية أو نتائج العمليات أو التوقعات الخاصة بالبنك.

اإلطارالتنظيمي للبنك املركزي
بما أن البنك هو كيان منظم ،فإن التغييرات في القوانين أو اللوائح املعمول بها ،أو تفسير أو إنفاذ مثل هذه القوانين أو اللوائح ،أو إخفاق البنك في
االلتزام بهذه القوانين أو اللوائح ،يمكن أن يكون له تأثيرا سلبيا جوهريا على األعمال املالية ُ
للمصدر ،وحالته املالية على نتائج العمليات أو التوقعات.
تغطي قواعد وأنشطة بنك الكويت املركزي الرقابية والتنظيمية والبنوك املركزية ذات الصلة فيما يتعلق بالشركات التابعة للبنك بالتفصيل أكثر مما
في العديد من الدول األخرى مثل متطلبات كفاية رأس املال والسيولة وترشيد وتنظيم سياسة االئتمان وسياسة تصنيف التسهيالت االئتمانية وحساب
املخصصات ذات الصلة ،وتركيز االئتمان ،وتنظيم سياسة االستثمار ،وأنظمة الرقابة الداخلية ،ونظم قياس املخاطر وإدارتها ،والقواعد واألنظمة
املتعلقة بالخبرات املطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين التنفيذيين في البنوك ،و مكافحة غسل األموال والعمليات املشبوهة وتمويل اإلرهاب.
قد تحد هذه اللوائح من أنشطة البنوك (بما في ذلك أنشطة البنك ) في حين أن التغييرات التي تجريها أي من البنوك املركزية ذات الصلة في سياساتها
وممارساتها الرقابية واإلشرافية يمكن أن تؤثر ،بدرجات متفاوتة ،على أعمال كل بنك أو منتجاته أو خدماته التي يقدمها أو قد تقدم ،وقيمة أصولها،
وتكاليف ممارسة األعمال التجارية وحالتها املالية.
املخاطر ذات الصلة بأسهم اإلكتتاب

السيولة وتغيرسعر األسهم
قد ال يتمكن املكتتبين من بيع أسهمهم( ،بما فيها أسهم اإلكتتاب) ،بسعر اإلكتتاب أو بقيمة أعلى ،وقد ال يتمكنون من بيعها مطلقا ،إذ أن أسعار أسهم
ُ
اإلكتتاب بعد االكتتاب قد تتأثر بعدة عوامل تكون تحت سيطرة الجهة املصدرة وأخرى خارج سيطرتها ،ويشمل ذلك  -دون حصر -التغيرات التي تطرأ
ُ
على نتائج عمليات الجهة املصدرة ،وظروف السوق ،أو التغيرات التي تطرأ على األنظمة الحكومية.
على املكتتبين أن يدركوا أن قيمة االستثمار في األسهم( ،بما في ذلك أسهم اإلكتتاب) ،قد تنخفض وقد ترتفع .ويمكن أن يكون سعر السوق ألسهم
اإلكتتاب متذبذبا وقد يخضع لتقلبات كبيرة بسبب التغير في جاذبية سوق أسهم اإلكتتاب للمستثمرين .وقد شهدت أسواق األسهم ،من وقت آلخر،
ُ
تقلبات كبيرة في األسعار وأحجام التداول ،مما أثر على أسعار األوراق املالية ،والتي قد ال تكون ذات عالقة بأداء الجهة املصدرة أو توقعاتها .عالوة على
ُ
ذلك ،قد تكون نتائج عمليات الجهة املصدرة وتوقعاتها من وقت آلخر أقل من توقعات املحللين والسوق عموما .ويمكن أن تؤدي أي من هذه األحداث
إلى انخفاض في سعر السوق لألسهم.
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توزيع األرباح
يحق لحاملي أسهم اإلكتتاب الحصول على توزيعات األرباح املستقبلية املعلنة من الجهة املصدرة( .وتسعى الجهة املصدرة إلى الحفاظ على سياسة
مستقرة في معدالت توزيع األرباح والتي تعكس رؤية الجهة املصدرة املستقبلية في استمرار األرباح املتكررة .ال تسعى الجهة املصدرة إلى إنشاء إحتياطات
غير قابلة للتوزيع على املستثمرين ما عدا تلك التي تفرضها القوانين واألنظمة .ستقوم الجهة املصدرة بتوزيع األرباح متى وجد مجلس اإلدارة ذلك مناسبا).
وعالوة على ذلك ،فإن سياسة توزيع األرباح قد تتغير من وقت آلخر.

إنخفاض نسبة امللكية الحالية
إذا لم يقم املساهمون املؤهلون بممارسة حقهم باالكتتاب قبل آخر موعد الستالم الطلبات ودفع كامل قيمة األسهم املطلوب االكتتاب فيها كما هو
موضب في هذه النشرة ،فستنخفض نسبة ملكيتهم وقدرتهم على التصويت في الجهة املصدرة ،وبالتالي ستنخفض النسبة املئوية التي تمثل حصتهم
الحالية في رأس مال الجهة املصدرة بعد انتهاء االكتتاب .باإلضافة إلى ذلك ،فإن املساهمين املؤهلين كما في تاريخ االستحقاق الذين مارسوا حقوقهم
الكاملة قد يتعرضون النخفاض نسبة ملكيتهم حيث سيتم تقريب عدد أسهمهم إلى أقرب عدد صحيح .ومع ذلك ،سيكون هؤالء املساهمين قادرين على
االكتتاب في أسهم إضافية ،إن وجدت ،وهو األمر الذي قد يمكنهم من املحافظة على أو زيادة نسبة ملكيتهم في الجهة املصدرة.

ضرائب على دفعات أسهم اإلكتتاب
إن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل غير مؤكد ،ومن املمكن فرض ضريبة الدخل على حاملي أسهم اإلكتتاب من غير مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي وفقا لنظام ضريبة الدخل الكويتي في بعض الظروف املحدودة.
ال يمكن الجزم بإمكانية تطبيق قانون ضريبة الدخل الكويتي من عدمه على حاملي أسهم اإلكتتاب الذين هم من الشركات من غير مواطني دول مجلس
التعاون الخليجي (كما هو وارد في هذه النشرة في قسم «الضرائب») .إال أن هناك احتمال لفرض ضريبة الدخل مستقبال على حاملي أسهم اإلكتتاب
الذين هم من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في حال قررت إدارة ضريبة الدخل في وزارة املالية في دولة الكويت («إدارة الضريبة») و/أو
املحاكم الكويتية أن العوائد الناتجة عن أسهم اإلكتتاب تخضع للضرائب بغض النظر عن اإلعفاءات الضريبية (كما تم تعريفها وشرحها في هذه النشرة
في قسم «الضرائب»).
لم يصدر حتى تاريخ هذه النشرة عن إدارة الضريبة أي تصريح رسمي حول تفسيرها و/أو تطبيقها لإلعفاءات الضريبية في إطار عملية مشابهة لعملية
إصدار أسهم اإلكتتاب .كما أنه لم تعرض على املحاكم في دولة الكويت (والتي يكون لها قرار الفصل في هذه املسألة) أية قضية تتعلق بتطبيق ضريبة
الدخل على النحو املشار إليه أعاله .بالرغم من عدم وجود أي سوابق لفرض إدارة الضريبة لضريبة الدخل على أرباح أسهم اإلكتتاب اململوكة من
شركات من غير دول مجلس التعاون الخليجي في الحاالت املشار إليها أعاله ،فأنه يستحيل التأكيد بشكل جازم كيف سيكون موقف إدارة الضريبة و/أو
املحاكم الكويتية لجهة تطبيق قوانين الضرائب (كما هي معرفة في القسم املنصوص عليه في نشرة االكتتاب هذه بشأن («الضرائب»)) واإلعفاءات
الضريبية من الناحية العملية .كما أن موقف جهة تطبيق القوانين الضريبية في دولة الكويت لم يكن موحدا بشكل عام.
في حال قررت إدارة الضريبة أو املحاكم الكويتية أن العوائد التي تسدد إلى حامل أسهم اإلكتتاب من الشركات من غير مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي واملتعلقة بأسهم اإلكتتاب اململوكة منه تخضع للضرائب ،فإن الشركة املذكورة تصبح خاضعة للضرائب في دولة الكويت (بواقع  )15 %على
الربح الصافي واحتماليا على االرباح الرأسمالية العائدة للشركة ،وكذلك وجوب التصريح وتقديم الطلبات املناسبة في هذا الخصوص (بما في ذلك وجوب
تقديم االقرار الضريبي في دولة الكويت) .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتوجب على الجهة املصدرة أن تستقطع ما يعادل  5 %من أي مبالغ تسدد مباشرة من
الجهة املصدرة إلى حاملي أسهم اإلكتتاب في حاالت محددة ،بانتظار قيام حاملي أسهم اإلكتتاب املعنيين بتسوية وضعهم الضريبي( .يرجى مراجعة فقرة
الحجز – الضرائب -في هذا الخصوص).
في حين أن تطبيق أحكام قانون الضرائب الكويتي من عدمه هو غير مؤكد ،فإن الجهة املصدرة ال تضمن بأن حاملي أسهم اإلكتتاب الذين هم شركات
من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لن يخضعوا لقانون ضريبة الدخل في الحاالت املذكورة أعاله .وعليه ،فإنه يتوجب على املستثمرين
املحتملين الرجوع إلى مستشاريهم الضريبيين للوقوف على النتائج املترتبة عن تطبيق قوانين الضرائب الكويتية والبلدان االخرى ذات الصلة فيما يتعلق
بشراء وتملك والتداول في أسهم اإلكتتاب واستالم توزيعات األرباح بموجب أسهم اإلكتتاب (يرجى مراجعة املنصوص عليه في نشرة االكتتاب هذه بشأن
– الضرائب -في هذا الخصوص).

78

ُ
ضريبة القيمة املضافة
إن إطار قانون الضريبة على القيمة املضافة لدول مجلس التعاون الخايجي ("إطار ضريبة القيمة املضافة الخليجية") قد تم اإلنتهاء منه واملوافقة
عليه بشكل رسمي وإعالنه خالل عام  2017وقامت بعض دول الخليج بتطبيق ضريبة القيمة املضافة ("ضريبة القيمة املضافة") في العام  .2018إال
أنه وحتى تاريخ هذه النشرة لم تقم دولة الكويت بتطبيق نظام ضريبة القيمة املضافة على الرغم من إلتزام دولة الكويت بتطبيقها بموجب إطار ضريبة
القيمة املضافة الخليجية .لم يتم بعد اصدار التشريع املحلي في الكويت لتطبيق إطار ضريبة القيمة املضافة ولم يتم االفصاح عن أي تفاصيل خاصة
بالنظام في الكويت حتى تاريخ هذه النشرة .وبناء عليه ،فإنه من غير املمكن تحديد ما إذا كان سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة في الكويت ومتي سيتم
ذلك .عالوة على ذلك ،ونظرا للسلطة التقديرية الواسعة املمنوحة كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي بموجب إطار ضريبة القيمة املضافة،
فان شروط وأحكام نظام ضريبة القيمة املضافة ،في حال تقديمه ،غير معروف كما في تاريخ هذه النشرة.

تغيرالقانون
ال يمكن تقديم تأكيد بشأن تأثير أي تعديل محتمل على القانون الكويتي أو املمارسة اإلدارية بعد تاريخ هذه النشرة ،كما ال يمكن تقديم تأكيد بشأن ما
إذا كان مثل ذلك التعديل أو التغيير قد يؤثر بالسلب على قدرة البنك على سداد توزيعات األرباح أو الوفاء بااللتزامات الناشئة بموجب أسهم اإلكتتاب
حسبما يكون الوضع.

املخاطراملتعلقة بعدم ممارسة الحقوق من قبل املساهمين الرئيسيين
إذا لم يكتتب املساهمون الرئيسيون ،ومنهم املساهمون االستراتيجيون ،في كل حقوقهم للحصول على أسهم جديدة في االكتتاب ،فسوف تنقص
ملكيتهم وحقوق التصويت وتمثيلهم في مجلس اإلدارة ،وأيضا العائد الذي يقبضونه بسبب خفض حصة امللكية في رأس مال الشركة .وسوف ينعكس
االنخفاض في حقوق تصويت املساهمين الرئيسيين في دعمهم وتأثيرهم على القرارات املؤثرة للجهة املصدرة ،ومن ثم يؤثر على قرارات الجهة املصدرة
ومركزها املالي .

املخاطراملتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقو ق األولوية
ال يوجد ما يضمن ربحية السهم من خال ل التداول به بسعر أعلى .كما أنه ليس هنالك ضمان لوجود الطلب الكافي في السوقلتداول حقوق األولوية ولن
يحصل املكتتب على أي تعويض من الجهة املصدرة نتيجة عدم ممارسة تلك الحقوق الحقوق او عدم قدرته على تداولها كليا أو جزيئيا .وفي حال عدم
تمكن املستثمرين من التصرف في حقوق األولوية قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على األقل ،فإنهم سيضطرون الستخدام هذه الحقوق
لالكتتاب في اسهم اإلكتتاب أو عدم ممارسة هذه الحقوق ،وفي حال لم يكتتب املستثمرون أو فشلوا في اتباع اجراءات اكتتاب الحقوق بالطريقة
الصحيحة فلن يتم التداول على هذه الحقوق ،وبذلك سيؤدي إلى تكبدهم بعض الخسائر .وعليه ،يجب على املستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة
آللية إدراج وتداول حقوق األولوية وفقا لقواعد بورصة الكويت واألحكام املعمول بها في الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق املال وطريقة عملها ويجب
أن يكونوا على دراية بجميع العوامل املؤثرة عليهم ،والتأكد من أن أي قرار استثماري يجب أن يكون مبنيا على الوعي والفهم الكاملين لطبيعة االستثمار
واملخاطر املتعلقة به.

مخاطرنقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة أو العدول عن االكتتاب
ال يوجد ضمان بأن يكون هناك طلب كاف على حقوق أولوية اكتتاب الشركة خالل فترة التداول وذلك لتمكين حاملي حقوق األولوية من بيع تلك
الحقوق وتحقيق ربح منها .كما أنه ليس هناك أ ي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل املساهمين املؤهلين خالل فترة
اإلكتتاب املتبقي ،وفي هذه الحالة لن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غير املمارسة .باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك ضمان أنه سيكون هناك طلب
كاف في السوق على األسهم التي يحصل عليها املكتتب من خالل ممارسة حقوق األولوية ،أو من خالل اإلكتتاب املتبقي ،أو من السوق مما سيؤثر سلبا
على سعر السهم وربحية الشركة واملساهم .كما أنه ال يوجد أي ضمان لنجاح االكتتاب أو عدم العدول عنه وفي حالة العدول عن االكتتاب لن يتمكن
أصحاب حقوق األولوية بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم املقررة لهذه الحقوق ما يمكن أن يؤدي إلى خسارة مشتري حق األولوية للثمن املسدد
منه مقابل الحق دون أن يكون لهم حق الرجوع على املصدر أو على وكيل اإلكتتاب ومدراء الإلصدار بأي مطالبة أو تعويض .كما ُيشترط إلدراج واستمرار
تداول حقوق األولوية في زيادة رأس مال الجهة املصدرة أن تظل أسهم الجهة املصدرة متداولة في البورصة طوال فترة االكتتاب في حقوق األولوية.
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مخاطراملضاربة في حقو ق األولوية
تخضع املضاربة في حقوق األولوية ملخاطر من شأنها أن تتسبب في خسائر جوهرية .أن هناك عالقة طردية بين سعر سهم الجهة املصدرة والسعر
املرجعيوبناء على الحدود السعرية اليومية لتداول السهم .وفي حال عدم قيام املضارب ببيع حقوق األولوية
املوجودة قبل نهاية فترة التداول فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق ملمارسة االكتتاب باالسهم الجديدة أو عدم ممارستها وبالتالي فإنه سيكون
عرضة للخسائر.
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الضرائب
فيما يلي نبذة عامة لبعض االعتبارات الضريبية الواجبة التطبيق في دولة الكويت واملتعلقة بأسهم اإلكتتاب .وال يفترض أن تمثل هذه النبذة تحليال
كامال لكافة االعتبارات الضريبية املتعلقة بأسهم اإلكتتاب في دولة الكويت أو في أي دولة أخرى .وعلى املكتتبين املحتملين في أسهم اإلكتتاب الرجوع إلى
مستشاريهم الضريبيين للتأكد من النتائج املترتبة على تطبيق قوانين الضرائب السارية في دولة الكويت فيما يتعلق بشراء وتملك أسهم اإلكتتاب
والتصرف فيها واستالم توزيعات األرباح و/أو أية مبالغ أخرى قد تنتج عن أسهم اإلكتتاب  .ويعتمد هذا املوجز على القانون الساري في تاريخ هذه النشرة،
وهو يخضع بالتالي ألي تعديل قد يطرأ على القانون بعد ذلك التاريخ.
إن هذه النبذة عن الضرائب املطبقة في دولة الكويت تعتمد على مرسوم ضريبة الدخل رقم  3لسنة "( 1955املرسوم") كما هو معدل بموجب القانون
رقم  2لسنة « 2008تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتي رقم  3لسنة ( 1955التعديل)» واللوائح التنفيذية للتعديل ("اللوائح") وغيره
من القرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة والصادرة عن وزارة املالية ("قوانين الضرائب") كما هي مفسرة ومطبقة من قبل إدارة الضريبة على الدخل
بوزارة املالية بدولة الكويت ("إدارة الضريبة") على النحو الساري واملطبق كما في تاريخ هذه النشرة .إن أي تغيرات قد تطرأ مستقبال على قوانين الضرائب
أو على كيفية تطبيق إدارة الضريبة لتلك القوانين بعد التاريخ املذكور ،ستؤدي إلى تعديل هذه النبذة والتأثير عليها.
ضريبة الدخل
وبموجب قوانين الضرائب ،تفرض ضريبة الدخل بنسبة مقطوعة تبلغ  15 %فقط من بين أمور أخرى على صافي الدخل واألرباح الرأسمالية التي تحققها
الشركات (والتي تفسر من قبل إدارة الضرائب على انها تشمل أي شركات أيا كان شكلها) ،بغض النظر عن مكان تأسيسها ،والتي تمارس نشاطا تجاريا
في دولة الكويت .وبالرغم من ذلك ،فإن إدارة الضريبة قد أعفت حتى تاريخه الشركات املؤسسة في دولة الكويت أو أي بلد عضو في مجلس التعاون
الخليجي(والتي يشار إليها في هذه النشرة بـ ـ ـ "الشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي") من الضريبة على الدخل وفرضت الضرائب على الدخل
على الشركات غير التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي (ويشار إليها في هذه النشرة ب ـ ـ «الشركات من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي") ،والتي
تشمل منعا للشك ،املساهمين في الشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي ولكنهم غير تابعين لهذه الدول والذين يمارسون نشاطا تجاريا في دولة
الكويت .وعليه ،فإن التوضيحات املبينة فيما يلي تطبق فقط على الشركات من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالرغم مما ذكر أعاله ،فإن املادة رقم  )1(8من اللوائح تعفي عوائد رؤوس األموال نتيجة املتاجرة في أسهم الشركات املدرجة في البورصة ("إعفاء عوائد
رؤوس األموال") باإلضافة إلى أحكام القانون رقم  22لسنة  2015النافذ حديثا الذي عدل القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية ("تعديالت هيئة أسواق املال") نص على "إعفاء عوائد األوراق املالية والسندات وصكوك التمويل وكافة األوراق املالية
ُ
األخرى املماثلة ،أيا كانت الجهة املصدرة لها من الضرائب" (املادة  150مكرر من تعديالت هيئة أسواق املال) ("إعفاء األرباح" ويشار إليها مع إعفاء
عوائد رؤوس األموال مجتمعين ب ـ ـ "اإلعفاءات الضريبية") .بالرغم من عدم توافر أي تجربة حديثة لتطبيق اإلعفاءات الضريبية ،من الواضب من أنها
تؤسس إلعفاء حاملي األوراق املالية (مثل أسهم اإلكتتاب) من الضريبة .وبالرغم مما ذكر أعاله ،فإن تطبيق نظام الضرائب السائد في دولة الكويت ما
زال مبهما ،خاصة في ظل غياب أي تفسير أو وجود أحكام صادرة عن إدارة الضريبة أو املحاكم الكويتية ،وكذلك نظرا لعدم اعتماد إدارة الضريبة بشكل
عام لوجهة نظر موحدة فيما يتعلق بفرض الضرائب في دولة الكويت .لذلك ،فإنه يتوجب على املستثمرين املحتملين األخذ في االعتبار أن هنالك احتمال
بفرض الضرائب مستقبال على حامل أسهم اإلكتتاب من الشركات من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (والتي تستوجب تقديم إقرار ضريبي
إلدارة الضريبة).
ال تطبق ضريبة الدخل على دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.
حجزنسبة من املبالغ الواجب سدادها
ُ
وفقا للوائح ،فإنه يتوجب على أي طرف كويتي ُ(يشار إليه في هذه الفقرة باملسدد) يقوم بسداد أي مبالغ إلى طرف آخر أينما وجد ُ(يشار إليه في هذه
ُ
الفقرة باملسدد إليه) أن يستقطع ما يعادل  5%من قيمة أي مبلغ يتم سداده وذلك لحين حصول الطرف اآلخر على شهادة صادرة عن إدارة الضريبة
في وزارة املالية تفيد ببراءة ذمته من أي مستحقات ضريبية عليه وتوافق بموجبها على تحويل املبلغ املستقطع إلى الطرف اآلخر .وتقتض ي اإلشارة إلى أنه
ال يتوجب على الطرف الذي يقوم بسداد املبالغ تحويل املبالغ املستقطعة فورا إلى إدارة الضريبة ،بل يجب عليه االحتفاظ بهذه املبالغ وسدادها فقط
ُ
ُ
(أ) إلى املسدد إليه عند تقديم هذا األخير شهادة صادرة عن إدارة الضريبة تؤكد بأن املسدد إليه غير خاضع للضرائب أو هو معفي منها ،أو أنه لم يحقق
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أية أرباح أو أنه قد قام بسداد أو بضمان سداد ضرائب الدخل املتوجبة بذمته ،أو (ب) إلى إدارة الضريبة بناء لطلبها في حال عدم تقديم مثل هذه
الشهادة .وفقا للتفسير الحرفي للوائح ،املدفوعات التي تخضع لالستقطاع املوضب أعاله ،تشمل توزيعات األرباح.
ُ
على الرغم من أن املبالغ املسددة من ِقبل املصدر من املحتمل أال تكون خاضعة لالستقطاع بسبب اإلعفاءات الضريبية ،إال أن هناك نقصا في
اإلرشادات حول هذه املشكلة حاليا من قبل إدارة الضريبة ،وبناء عليه ،هناك احتمال بعيد أن يتم تطبيق االستقطاع ،وفي هذه الحالة ،فإنه يتوجب
على الجهة املصدرة استقطاع ما يعادل  5%من أي دفعة تسدد إلى حامل األسهم ،على أن يتم إعادة املبالغ املستقطعة إلى حامل األسهم عند تقديمه
للشهادة الصادرة عن إدارة الضريبة.
ضرائب أخرى
باستثناء ما تم اإلشارة إليه أعاله ،فإنه يتم سداد كافة الدفعات املتعلقة باألسهم دون استقطاع أو خصم أو حجز لغرض أو بسبب أي ضرائب أو
رسوم حالية ،أو رسوم حكومية من أي نوع كانت يتم فرضها أو تحصيلها أو احتجازها أو اعتمادها من قبل دولة الكويت أو نيابة عنها.
ال يستحق على حاملي أالسهم سداد أي رسوم طابع مالي أو رسوم تسجيل أو ما شابه ذلك من رسوم في دولة الكويت فيما يتعلق بإصدار أو تحويل أسهم
اإلكتتاب.
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العقود الرئيسية
ُ
لم تقم الجهة املصدرة بإبرام أية عقود أساسية خارج إطار أنشطتها (باستثناء ما تم توضيحه في وصف األعمال بهذه النشرة).
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معلومات عامة
هيئة أسواق املال
إن هيئة أسواق املال بدولة الكويت هي الجهة الرقابية املولجة ،وفقا ألحكام قانون هيئة أسواق املال رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية املعدلة
بالقرار رقم ( )72لعام  2015الصادر بتاريخ  10نوفمبر  ،2015في شأن تنظيم عمليات إصدار األوراق املالية (بما فيها األسهم) في دولة الكويت ،وإصدار
التراخيص واملوافقات الالزمة إلصدار األسهم.
سلطة اصداروطرح األوراق املالية
إن سلطة إصدار التراخيص واملوافقات الالزمة إلصدار األسهم في دولة الكويت هي لهيئة أسواق املال باإلضافة إلى بنك الكويت املركزي بالنسبة للبنوك
وشركات التمويل الخاضعة لرقابته.
التغيرالجوهري أو املادي
ُ
عدا ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة ،ليست هناك تغيرات جوهرية على املركز املالي أو التجاري للجهة املصدرة منذ  30يونيو  2021وال يوجد تغيرات
ُ
مادية سلبية في التوقعات املستقبلية للجهة املصدرة منذ  30يونيو .2021
مراجعي حسابات البنك
عين البنك مكتب صافي املطوع وشركاه ( )KPMGومكتب البزيع وشركاهم ( )RSMكمدققي حسابات البنك.
تم تدقيق البيانات املالية للبنك للعامين املنتهيين في  31ديسمبر  31 ،2019ديسمبر  2020بالتعاون فيما بين مكتب البزيع وشركاهم ( -)RSMترخيص
رقم –  91فئة أ  -وإرنست ويونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)  -ترخيص رقم  – 289أ.
تم مراجعة البيانات املالية للستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021بالتعاون فيما بين مكتب صافي املطوع وشركاه ( - )KPMGترخيص رقم –  130فئة أ
 ومكتب البزيع وشركاهم ( -)RSMترخيص رقم –  91فئة أ .الدعاوى
ق
حكومية أو إجراءات تقاض ي أو تحكيم (سواء كانت هذه اإلجراءات معلقة أو محتملة والبنك على معرفة
املصدر ليس ولم يكن طرفا في أي إجراءات
بها) منذ تاريخ تأسيسه والتي قد يكون لها أو كان لها سابقا تبعات مؤثرة على املركز املالي للبنك .كما أن البنك أو أي عضو من مجموعة البنك ليس
ق
حكومية أو إجراءات تقاض ي أو تحكيم (سواء كانت هذه اإلجراءات معلقة أو محتملة والبنك على معرفة بها) والتي قد يكون لها أو
طرفا في أي إجراءات
كان لها في املاض ي القريب تبعات مؤثرة على املركز املالي للبنك أو للمجموعة.
قرارات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة باملو افقة على االصدار
سيتم إصدار األسهم بموجب قانون هيئة أسواق املال رقم  7لسنة  2010وتعديالته والئحته التنفيذية وكذلك قانون الشركات الصادر بالقانون رقم
( )1لسنة  2016والئحته التنفيذية.
وقد تمت املوافقة على زيادة رأس املال املصرح به للجهة املصدرة إلى  400,000,000/-د.ك .بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك الصادر
بتاريخ  23ديسمبر  ،2018وتمت املوافقة على زيادة رأس املال املصدر واملدفوع للجهة املصدرة بإصدار أسهم اإلكتتاب بموجب قرار مجلس إدارة البنك
الصادر بتاريخ  15مارس  . 2021قام مجلس إدارة البنك بتحديد سعر اإلكتتاب ألسهم اإلكتتاب بتاريخ  5سبتمبر  2021كما قام مجلس إدارة البنك
بتاريخ  26سبتمبر  2021بتحديد فترة االكتتاب.
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املو افقة الرسمية
وافق بنك الكويت املركزي على إصدار األسهم من قبل البنك بتاريخ 31اغسطس  . 2021كذلك وافقت هيئة أسواق املال في دولة الكويت على إصدار
األسهم من قبل البنك بتاريخ  16سبتمبر  .2021اعتمدت النسخة النهائية لهذه النشرة من قبل هيئة أسواق املال في دولة الكويت بتاريخ  2نوفمبر .2021
املقاصة
تم قبول مقاصة األسهم من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
الرقابة على البنك
يعمل البنك في دولة الكويت وفقا ألحكام قانون النقد وبنك الكويت املركزى وتنظيم املهنة املصرفية رقم  32لسنة  1968والتعليمات الصادرة عن بنك
الكويت املركزي ،والقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نمشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية ،وقانون الشركات الكويتي
ق
التنفيذية املعدلة .ويخضع البنك لرقابة بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال ووزارة التجارة والصناعة
الصادر بالقانون رقم  1لسنة  2016والئحته
في دولة الكويت ،كل فى حدود إختصاصه.
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مت ترك هذه الصفحة خالية عمداً
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عقد التأسيس والنظام األساسي
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مت ترك هذه الصفحة خالية عمداً
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مجموعة بنك برقان
املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة
 30يونيو ( 2021غير مدققة)
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مجموعة بنك برقان

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
الفترة المنتهية في  30يونيو ( 2021غير مدقق)

إيضاحات

إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات أتعاب وعموالت
مصروفات أتعاب وعموالت
صافي إيرادات األتعاب والعموالت
صافي األرباح من العمالت األجنبية
صافي إيرادات االستثمار
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات أخرى
إيرادات التشغيل
مصروفات موظفين
مصروفات أخرى
ربح التشغيل قبل خسائر االئتمان والمخصصات
األخرى
مخصص خسائر االئتمان
مخصص (إسترداد) تحميل لموجودات مالية
أخرى
الربح قبل الضرائب
الضرائب

7

ربح الفترة

67,117
)(31,739
──────
35,378

67,494
)(35,022
──────
32,472

125,603
)(64,104
──────
61,499

146,499
)(72,541
──────
73,958

10,073
)(1,618
──────
8,455

8,897
)(1,322
──────
7,575

21,538
)(2,990
──────
18,548

19,979
)(3,031
──────
16,948

4,639
6,839
746
8,160
──────
64,217
)(11,369
)(12,901
──────

2,842
)(300
1,006
3,580
──────
47,175
)(11,177
)(12,028
──────

7,312
13,945
746
9,974
──────
112,024
)(22,640
)(22,287
──────

3,749
4,545
1,071
7,318
──────
107,589
)(23,765
)(22,968
──────

39,947
)(18,913

23,970
)(15,221

67,097
)(39,107

60,856
)(31,609

315
──────
21,349
)(2,344
──────

)(682
──────
8,067
)(1,778
──────

289
──────
28,279
)(3,118
──────

)(1,071
──────
28,176
)(4,060
──────

19,005

الخاص بـ:
مساهمي البنك
الحصص غير المسيطرة

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة
بمساهمي البنك (فلس)

الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي

6,289

25,161

24,116

═════════

═════════

═════════

═════════

18,960
45
──────
19,005

5,515
774
──────
6,289

24,020
1,141
──────
25,161

22,746
1,370
──────
24,116

═════════

8

الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي

5.6

═════════

═════════

0.5

═════════

═════════

7.6

═════════

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
4

═════════

5.8

═════════
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مجموعة بنك برقان

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع
الفترة المنتهية في  30يونيو ( 2021غير مدقق)

ربح الفترة
(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر

الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
19,005

─────────

6,289

─────────

الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
25,161

─────────

24,116

─────────

بنود لن يعاد تصنيفها الى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
في فترات الحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)(1,094

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

)(1,094

بنود سيتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل المرحلي المكثف
المجمع في فترات الحقة:

)(4,014

)(3,167

)(10,573

أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر:
صافي التغير في القيمة العادلة
التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
صافي التحويل الى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
تعديل تحويل عمالت أجنبية
التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
صافي (الخسائر) األرباح الناتجة من تغطية صافي استثمار

1,513
)(108
)(79
)(4,589
1,740
)(674

خسائر شاملة أخرى للفترة

)(3,291

إجمالي الدخل الشامل للفترة

15,714

الخاص بـ:
مساهمي البنك
الحصص غير المسيطرة

15,900
)(186

)(4,014

12,109
125
)(1,434
)(7,630
)(1,059
503

)(3,167

)(3,963
)(109
)(418
)(13,921
2,595
1,805

)(10,573

5,203
272
)(2,819
)(15,849
1,456
4,437

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

)(1,400
4,889

4,822
67

)(17,178
7,983

7,625
358

)(17,873
6,243
5,102
1,141

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

15,714

4,889

7,983

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
5
126

6,243

-

-

═══════

275,625

-

─────

-

-

-

13,125

-

─────

-

-

-

-

══════

249,052

────

-

-

-

-

-

─────

-

249,052

ألف
دينار كويتي

-

-

-

══════

)(1,742

─────

-

-

-

-

-

─────

-

)(1,742

ألف
دينار كويتي

-

-

-

══════

102,971

─────

-

-

-

-

-

─────

-

102,971

ألف
دينار كويتي

احتياطي
إجباري

-

-

-

══════

103,349

─────

-

-

-

-

-

─────

-

103,349

ألف
دينار كويتي

احتياطي
اختياري

-

-

═══════

43,135

-

──────

-

-

-

-

-

──────

-

43,135

ألف
دينار كويتي

)(57,040
═══════

──────

-

)(4

-

302

-

-

-

──────
)(7,385

)(7,385

)(49,953

ألف
دينار كويتي

═══════

564

-

-

──────

-

-

-

-

-

──────
-

-

-

564

ألف
دينار كويتي

الخاصة بمساهمي البنك
احتياطي
احتياطي
احتياطي
أسهم خزينة القيمة العادلة المكافآت
باألسهم

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
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* راجع اإليضاح رقم  6للمزيد من التفاصيل حول االحتياطيات األخرى.

الرصيد كما في 30
يونيو 2021

إجمالي (الخسارة)
الدخل الشامل للفترة
أسهم منحة مصدرة
(إيضاح )6
توزيعات أرباح نقدية
(إيضاح )6
توزيعات أرباح نقدية
للحصص غير
المسيطرة
تحويل متعلق
بمجموعة االستبعاد
المحتفظ بها لغرض
البيع
تعديل تحويل عمالت
أجنبية
صافي المحول إلى
األرباح المرحلة من
استثمارات في أسهم
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
األوراق الرأسمالية
المستديمة الشريحة
رقم 1

الرصيد كما في 1
يناير ( 2021مدقق)
ربح الفترة
(الخسارة) الدخل
الشامل اآلخر للفترة
262,500

ألف
دينار كويتي

رأس
المال

عالوة
إصدار أسهم

أسهم
خزينة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف المجمع
الفترة المنتهية في  30يونيو ( 2021غير مدقق)

مجموعة بنك برقان

═══════

)(194,457

-

-

───────

-

201

-

-

-

───────
)(13,399

)(13,399

)(181,259

ألف
دينار كويتي

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

═══════

12,531

-

-

──────

-

)(503

-

-

-

──────
4,389

4,389

8,645

ألف
دينار كويتي

احتياطيات
أخرى*

144,580

═══════

──────

)(4,328

4

1,100

-

-

)(13,102

)(13,125

──────
24,020

24,020
-

150,011

ألف
دينار كويتي

أرباح
مرحلة

-

═══════

678,568

──────

═══════

150,525

──────

)(4,328

-

)(1,100

-

-

-

-

──────

-

151,625

-

-

1,100

-

-

)(13,102

-

──────
7,625

24,020
)(16,395

687,273

ألف
دينار كويتي

اإلجمالي

األوراق
الرأسمالية
المستديمة
الشريحة رقم
1
ألف
دينار كويتي

═══════

41,063

870,156

─────

)(4,328

═══════

─────

-

-

-

-

-

-

-

)(161

)(13,102

)(161

-

──────
7,983

25,161
)(17,178

879,764

-

──────
358

1,141
)(783

40,866

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

الحصص غير مجموع
حقوق الملكية
المسيطرة

127

-

═════

262,500

──────

-

-

-

-

──────

-

-

════

249,052

─────

-

-

-

-

──────

-

249,052

-

═════

)(1,742

─────

-

-

-

-

──────

-

)(1,742

-

════

99,465

─────

-

-

-

-

─────

-

99,465

احتياطي
إجباري
ألف
دينار
كويتي

-

═════

99,843

────

-

-

-

-

─────

-

99,843

احتياطي
اختياري
ألف
دينار
كويتي

-

══════

43,135

─────

-

-

-

-

──────

-

43,135

احتياطي
أسهم خزينة
ألف
دينار
كويتي

══════

)(38,480

─────

-

-

)(45

-

)(7,871

)(7,871
──────

-

)(30,564

احتياطي
القيمة
العادلة
ألف
دينار
كويتي

الخاصة بمساهمي البنك

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
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* راجع اإليضاح رقم  6للمزيد من التفاصيل حول االحتياطيات األخرى.

الرصيد كما في 30
يونيو 2020

إجمالي (الخسارة) الدخل
الشامل للفترة
توزيعات أرباح نقدية
(إيضاح )6
تحويل متعلق بمجموعة
االستبعاد المحتفظ بها
لغرض البيع
خسائر تعديل قروض
للعمالء األفراد
(إيضاحي  2.1و)14
تعديل تحويل عمالت
أجنبية
األوراق الرأسمالية
المستديمة الشريحة رقم
1

الرصيد كما في  1يناير
(2020مدقق)
ربح الفترة
(الخسارة) الدخاللشامل
اآلخر للفترة
262,500

رأس
المال
ألف
دينار
كويتي

عالوة
إصدار
أسهم
ألف
دينار
كويتي

أسهم
خزينة
ألف
دينار
كويتي

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف المجمع
الفترة المنتهية في  30يونيو ( 2021غير مدقق) (تتمة)

مجموعة بنك برقان

-

-

-

-

══════

564

─────

-

──────

564

احتياطي
المكافآت
باألسهم
ألف
دينار
كويتي

═══════

)(166,597

───────

-

-

1,035

-

)(15,660

)(15,660
───────

-

)(151,972

ألف
دينار كويتي

═══════

13,571

─────

-

-

)(990

-

5,887

5,887
─────

-

8,674

ألف
دينار كويتي

احتياطي
تحويل عمالت
أجنبية

احتياطيات
أخرى*

══════

148,206

)(4,426
──────

)(2,375

)(8,499

-

)(31,445

22,746

─────

22,746

172,205

أرباح
مرحلة
ألف
دينار
كويتي

══════

709,517

)(4,426
──────

)(2,375

)(8,499

-

══════

153,900

──────

2,375

-

-

-

──────

-

)(31,445

5,102

)(17,644
─────

22,746

751,160

151,525

اإلجمالي
ألف
دينار
كويتي

األوراق
الرأسمالية
المستديمة
الشريحة
رقم 1
ألف
دينار
كويتي

══════

914,131

═════

50,714

─────

)(4,426
─────

-

)(8,499

-

-

-

)(31,445

6,243

)(17,873
──────

24,116

952,258

-

-

1,141

)(229
──────

1,370

49,573

الحصص
غير
المسيطرة
ألف
دينار
كويتي

مجموع
حقوق
الملكية
ألف
دينار
كويتي
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مجموعة بنك برقان
بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
الفترة المنتهية في  30يونيو ( 2021غير مدقق)

إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل الضرائب
تعديالت:
صافي إيرادات االستثمار
مخصص خسائر االئتمان
مخصص (إسترداد) تحميل لموجودات مالية أخرى
إيرادات توزيعات أرباح
إستهالك وإطفاء

الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
28,279

28,176

)(13,945
39,107
)(289
)(746
4,815

)(4,545
31,609
1,071
)(1,071
7,320

─────────

ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت المركزي ومؤسسات أخرى
المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلفيات للعمالء
موجودات أخرى
مستحق إلى بنوك
مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى
ضرائب مدفوعة

21,423
107,046
14,569
)(17,466
)(118,034
)(299,613
299,132
)(22,796
)(1,212

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

40,270

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية
متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
شراء ممتلكات ومعدات ،بالصافي بعد االستبعادات
توزيعات أرباح مستلمة

)(325,018
306,988
)(4,635
746

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

)(21,919

أنشطة التمويل
أموال مقترضة أخرى
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة إلى مساهمي البنك
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
فوائد مدفوعة عن األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

)(12,685
)(13,102
)(161
)(4,328

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)(30,276

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
أثر تحويل العمالت األجنبية
النقد والنقد المعادل في  1يناير

)(11,925
)(13,945
964,563

النقد والنقد المعادل في  30يونيو

57,221

3

معلومات إضافية حول التدفقات النقدية:
فوائد مستلمة
فوائد مدفوعة

─────────

62,560

)(4,441
319,742
)(133,235
8,254
3,638
23,322
55,928
)(21,453
)(3,095

─────────

─────────

─────────

─────────

311,220

)(434,152
348,943
)(16,891
1,071

─────────

─────────

─────────

─────────

)(101,029

4,332
)(31,445
)(4,426

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

938,693

117,733
72,915

═════════

)(31,539

178,652
)(15,545
761,508

924,615

110,995
70,848

═════════

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
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مجموعة بنك برقان

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
ﻛما ﻓﻲ  30يونيو ) 2021غير مدققة(
.1

التأسيس والتسجيل
إن بنك برقان ش.م.ك.ع") .البنك"( هو شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في دولة الكويت بموجب مرسوم أميري بتاريخ
 27ديسمبر  1975ومدرجة في بورصة الكويت وتم تسجيلها كبنك لدى بنك الكويت المركزي .إن عنوان البنك المسجل هو
ص.ب ،5389 .الصفاة  ،12170دولة الكويت.
تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك وشركاته التابعة )يشار إليها معا بـ "المجموعة"( للفترة
المنتهية في  30يونيو  2021بموجب قرار من مجلس اﻹدارة بتاريخ  12يوليو .2021
إن اﻷنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في إيضاح .9
إن البنك هو شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع") .الشركة اﻷم"( وهي شركة مدرجة أسهمها في بورصة
الكويت.

.2

أساس اﻹعداد والتغيرات ﻓﻲ السياسات المحاسبية

2.1

أساس اﻹعداد
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي المرحلي"
باستثناء ما هو موضح أدناه.
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا ً لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي
في دولة الكويت .وتتطلب هذه التعليمات من البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ضوء التعديﻼت التالية:
) (1أن يتم قياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة وفقا ً لمخصص خسائر اﻻئتمان المتوقعة للتسهيﻼت التمويلية المحتسب وفقا ً للمعيار
الدولي للتقارير المالية  9التزاما ً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا ً لتعليمات بنك الكويت
المركزي ،أيهما أعلى؛ والتأثير الناتج على اﻹفصاحات ذات الصلة؛ و
) (2اﻻعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن مهﻼت تأجيل السداد المقدمة إلى العمﻼء نتيجة تفشي فيروس
كوفيد 19-خﻼل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وفقا ً لمتطلبات تعميم بنك الكويت المركزي رقم / 2رب /رب
أ .2020/461/يجب أن يتم اﻻعتراف بخسائر التعديل المشار إليها في التعميم ضمن اﻷرباح المرحلة بدﻻً من اﻷرباح أو
الخسائر طبقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  .9غير أن خسارة التعديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي
مهﻼت تأجيل سداد أخرى مقدمة إلى العمﻼء يتم اﻻعتراف بها ضمن اﻷرباح أو الخسائر وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية
 .9يتم اﻻعتراف بكافة خسائر التعديل المتكبدة بعد السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020في اﻷرباح أو الخسائر .سوف يؤدي
تطبيق هذه السياسة إلى تطبيق عرض محاسبي مختلف لخسائر التعديل في سنة  2020مقارنة بسنة .2021
يشار إلى اﻹطار المذكور أعﻼه فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي ﻻستخدامها في
"دولة الكويت.
إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ﻻ تتضمن كافة المعلومات واﻹفصاحات المطلوبة ﻹعداد بيانات مالية مجمعة
كاملة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،ويجب أن يتم اﻻطﻼع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر .2020
باﻹضافة إلى ذلك ،فإن نتائج التشغيل لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021ﻻ تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن
توقعها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2021تم إعادة إدراج/تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة للتوافق مع عرض الفترة
الحالية .لم ينتج عن إعادة التصنيف تأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واﻷرباح المسجلة سابقا ً للفترة.

2.2

السياسات المحاسبية المطبقة ﻓﻲ إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
إن السياسات المحاسبية المستخدم ة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في السنة
المالية السابقة ،باستثناء التعديﻼت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتبارا ً من
 1يناير .2021
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أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)

2.2

السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (تتمة)

اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  -المرحلة  :2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9ومعيار المحاسبة الدولي ،39
والمعيار الدولي للتقارير المالية  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية 16

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عندما يتم استبدال معدل
(اإليبور) المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريبا ً من المخاطر.

تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:
• مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح،
والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية؛
• تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتصنيفات ووثائق التحوط دون
توقف عالقة التحوط؛ و
• تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل
معدل فائدة مرجعي خال من المخاطر كتحوط لبند المخاطر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة ،وتعمل اإلدارة على تحديد التأثير
المحتمل للتعديل المذكور أعاله للفترات المستقبلية.
.3

النقد والنقد المعادل
 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
أرصدة لدى بنك الكويت المركزي
مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى يستحق خالل  30يوما ً
خسائر االئتمان المتوقعة
النقد والنقد المعادل وفقا ً لبيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
النقد والنقد المعادل الخاص بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع
النقد والنقد المعادل وفقا ً لبيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

10

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي
359,202

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

317,324
76,497
364,671
───────
758,492
)(24
───────
758,468
180,225
────────

260,575
199,724
───────
819,501
)(24
───────
819,477
145,086
────────

456,134
197,862
270,749
───────
924,745
)(130
───────
924,615
────────

938,693
═══════

964,563
════════

924,615
════════
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أموال مقترضة أخرى

سندات مساندة – مدرجة بالدينار الكويتي في
سنة ( 2026شريحة ثابتة) *
سندات مساندة – مدرجة بالدينار الكويتي في
سنة ( 2026شريحة متغيرة بحد أقصى * )%7
قرض متوسط األجل
أوراق دفع متوسطة األجل باليورو
سندات بمعدل ثابت غير مضمونة ذات أولوية
للسداد
تسهيل مرابحة
سندات مساندة – سنة 2031
قرض متوسط األجل
قرض متوسط األجل
قروض أخرى – شركات تابعة

معدالت الفائدة
6.00%
معدل بنك الكويت
المركزي 3.95% +
معدل +3M Libor
0.95%
3.125%
4.125%
معدل 3M Libor
%1.00+
%2.75
معدل +3M Libor
%1.10
معدل +3M Libor
%1.15
1.00%- 3.17%

 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

-

29,913

29,895

-

69,467

69,425
107,654

150,463
99,931

151,416
99,862

59,833

60,195

-

149,711
116,765

150,755
117,488

-

90,061
-

-

153,539
99,793

457

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

666,764

679,096

460,763

* تم سداد سندات الدين المساندة بالكامل خالل الفترة.
.5

مطلوبات أخرى

فوائد مستحقة دائنة
مزايا موظفين
مخصص لتسهيالت ائتمانية غير نقدية
شيكات وأرصدة مقاصة
إيرادات مستلمة مقدما ً
دائنون آخرون ومصروفات مستحقة
مطلوبات ضريبية مؤجلة
ضرائب مستحقة
أرصدة أخرى

 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

30,174
17,069
16,060
43,358
11,924
36,564
292
13,606
54,029

38,985
17,096
15,472
35,126
10,373
37,848
294
11,825
71,681

51,126
16,202
15,408
28,211
12,460
27,356
91
14,956
53,463

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

223,076

132

11

238,700

219,273
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حقوق ملكية المساهمين
أ) يتكون رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من  2,756,250,000سهم ( 31ديسمبر  2020و 30يونيو :2020
 )2,625,000,000سهم بقيمة  100فلس للسهم.
ب) أسهم خزينة
 30يونيو
2021

عدد األسهم المحتفظ بها

4,811,693

نسبة األسهم المحتفظ بها

0.17%

التكلفة (ألف دينار كويتي)

1,742

القيمة السوقية – (ألف دينار كويتي)

1,087
═══════
220
═══════

══════════
══════════
══════════

المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم (فلس)

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
4,577,228

══════════

0.17%
═══════
1,742
═══════
975
═══════
217
═══════

 30يونيو
2020
4,577,228

══════════

0.17%
═══════
1,742
═══════
897
═══════
227
═══════

إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع .كما ال يجوز توزيع مبلغ يساوي تكلفة أسهم الخزينة من عالوة
إصدار األسهم واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري واألرباح المرحلة خالل فترة حيازة هذه األسهم.
ج) احتياطيات أخرى
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
احتياطي
مجموعة استبعاد
التغيرات في
تغطية صافي
احتياطي تغطية ملكية الشركات محتفظ بها
االستثمار في
اإلجمالي
لغرض البيع
التدفقات النقدية التابعة
عمليات أجنبية
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

الرصيد في  1يناير 2021
التغيرات في القيمة العادلة الحتياطي تغطية
التدفقات النقدية
صافي الربح من تغطية صافي االستثمار
تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ
بها لغرض البيع

2,295

13,145

2,584

-

-

1,805
-

-

)(1,478

)(5,317

8,645

-

-

2,584

-

-

1,805

-

)(503

)(503

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة

1,805

الرصيد في  30يونيو 2021

14,950

2,584
4,879

-

)(1,478

)(503

)(5,820

3,886

12,531

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
احتياطي مجموعة
التغيرات في
تغطية صافي
احتياطي تغطية ملكية الشركات استبعاد محتفظ
االستثمار في
بها لغرض البيع اإلجمالي
التدفقات النقدية التابعة
عمليات أجنبية
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

الرصيد في  1يناير 2020
التغيرات في القيمة العادلة الحتياطي تغطية
التدفقات النقدية
صافي الربح من تغطية صافي االستثمار
تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ
بها لغرض البيع
إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة
الرصيد في  30يونيو 2020

990

8,674

579

8,583
-

1,450

-

-

1,450

4,437

-

-

-

4,437

──────
4,437
───────
13,020
═══════

12

───────
1,450
───────
2,029
═══════

)(1,478

───────
───────
)(1,478
═══════

)(990
───────
)(990
───────
═══════

)(990
───────
4,897
───────
13,571
═══════
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حقوق ملكية المساهمين (تتمة)
د) توزيعات أرباح وأسهم منحة
في  6يونيو  ،2021اعتمدت الجمعية العمومية السنوية توزيع أرباح نقدية بقيمة  5فلس للسهم ( 12 :2019فلس) وأسهم منحة
بنسبة  :2019( %5ال شيء) للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

.7

الضرائب
الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي

ضريبة دعم العمالة الوطنية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
ضرائب ناتجة من شركات تابعة أجنبية

502
201
201
1,440

628
251
251
1,988

597
239
239
2,985

──────────

──────────

─────────

──────────

══════════

══════════

═════════

══════════

2,344

.8

149
61
60
1,508

الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي

1,778

3,118

4,060

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك بعد سداد الفائدة على األوراق الرأسمالية
بالشريحة  1على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ناقصا ً أسهم الخزينة.
فيما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة:

ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك
ناقصا ً :مدفوعات الفائدة وحركات أخرى على
األوراق الرأسمالية بالشريحة 1
ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك بعد سداد الفائدة
على األوراق الرأسمالية الشريحة  1والحركات
األخرى
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بالصافي بعد
أسهم الخزينة
ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
18,960
)(3,653

──────────

15,307

══════════

سهم

2,751,438,307

5,515
)(4,051

──────────

1,464

══════════

سهم

الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020
2021
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
24,020
)(3,228

──────────

20,792

══════════

سهم

)(6,801

──────────

15,945

══════════

سهم

2,751,438,307

2,751,438,307

2,751,438,307

────────
5.6

────────
0.5

───────
7.6

───────
5.8

════════

═══════

═══════

═══════

تم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة لفترة المقارنة المعروضة لتعكس تأثير أسهم المنحة (إيضاح .)6

134

22,746
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معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنظم المجموعة عملياتها حسب التوزيع الجغرافي في المقام األول ،وبصورة أساسية القطاع المحلي والقطاع
الدولي .تصنف كافة العمليات خارج الكويت على أنها دولية .ومن خالل قطاع العمليات المحلية يتم تنظيم المجموعة إلى قطاعات
األعمال التالية:








القطاع المصرفي للشركات  :يقدم منتجات وخدمات مصرفية شاملة للعمالء من الشركات والمؤسسات المالية بما في ذلك
اإلقراض والودائع والخدمات التجارية وتحويل العمالت األجنبية وخدمات االستشارات والخدمات األخرى.
قطاع الخدمات المالية الخاصة ولألفراد :يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات
المالية الخاصة بما في ذلك القروض والودائع وبطاقات االئتمان والبطاقات البنكية وتحويل العمالت األجنبية والخدمات
األخرى.
الخزينة واألعمال المصرفية لالستثمارات :يضم هذا القطاع أنشطة الخزينة وخدمات االستثمارات وإدارة االستثمارات .كما
يقدم هذا القطاع منتجات وخدمات إلى البنوك بما في ذلك األسواق النقدية واإلقراض والودائع وتحويل العمالت األجنبية
والخدمات األخرى.
المركز الرئيسي :يت ضمن إدارة السيولة والتمويل وأي خدمات متبقية فيما يتعلق بتسعير التحويل واألنشطة األخرى غير
المخصصة.

تراقب اإلدارة التنفيذية نتائج التشغيل لوحدات األعمال بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم
األداء .يتم تقييم أداء القطاع استنادا ً إلى نتائج القطاعات بعد المخصصات التي يتم قياسها في بعض النواحي بطريقة مختلفة عن
أرباح أو خسائر التشغيل ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
قامت المجموعة خالل الفترة بتغيير القطاع الذي يجب إعداد تقرير بشأنه لديها ليتضمن المركز الرئيسي كقسم جديد يجب إعداد
تقرير عنه كما هو موضح أعاله .ووفقا ً لذلك ،تم اإلفصاح بشكل منفصل عن صافي إيرادات الفوائد ونتائج تشغيل القطاعات
وربح الفترة وإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات المتعلقة بالمركز الرئيسي والتي كانت مدرجة سابقا ً كجزء من قطاع
الخزينة والخدمات المصرفية لالستثمارات بشكل منفصل .تم تعديل المعلومات المقارنة للفترة المنتهية في  30يونيو  2020وكما
في  31ديسمبر  2020للتوافق مع عرض الفترة الحالية.

14
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ربح (خسارة) الفترة

نتائج تشغيل القطاعات

صافي إيرادات فوائد

 30يونيو 2020

ربح (خسارة) الفترة

نتائج تشغيل القطاعات

 30يونيو 2021
صافي إيرادات فوائد

──────────────────

27,397

──────────────────

37,645

──────────────────

31,120

الخدمات
المصرفية للشركات
ألف
دينار كويتي

──────────────────

20,054

──────────────────

33,622

──────────────────

24,971

الخدمات
المصرفية للشركات
ألف
دينار كويتي

──────────────────

4,335

──────────────────

20,011

──────────────────

18,082

الخدمات
المصرفية الخاصة
ولألفراد
ألف
دينار كويتي

──────────────────

)(4,220

──────────────────

20,033

──────────────────

17,129

الخدمات
المصرفية الخاصة
ولألفراد
ألف
دينار كويتي

──────────────────

3,149

──────────────────

5,900

──────────────────

1,451

عمليات الكويت
الخزينة
والخدمات المصرفية
لالستثمارات
ألف
دينار كويتي

──────────────────

10,952

──────────────────

13,359

──────────────────

680

عمليات الكويت
الخزينة
والخدمات المصرفية
لالستثمارات
ألف
دينار كويتي

15

──────────────────

)(16,042

──────────────────

)(6,728

──────────────────

)(6,872

المركز الرئيسي
ألف
دينار كويتي

──────────────────

)(2,501

──────────────────

)(3,565

──────────────────

)(3,884

المركز الرئيسي
ألف
دينار كويتي

──────────────────

18,839

──────────────────

56,828

──────────────────

43,781

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

──────────────────

24,285

──────────────────

63,449

──────────────────

38,896

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

يعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإيرادات ونتائج قطاعات التشغيل لدى المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو:

 .9معلومات القطاع (تتمة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)

مجموعة بنك برقان

11,739

55,985

)(6,462

)(5,224

)(5,030

ألف
دينار كويتي

24,116

107,589

73,958

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

──────────────────

──────────────────

──────────────────

ألف
دينار كويتي

──────────────────

──────────────────

──────────────────

35,207

العمليات الدولية

المجموعة

──────────────────

──────────────────

──────────────────

25,161

المعامالت غير
الموزعة فيما بين
شركات المجموعة

──────────────────

9,284

──────────────────

──────────────────

)(8,408

──────────────────

──────────────────

──────────────────

53,252

──────────────────

112,024

──────────────────

61,499

──────────────────

)(4,677

ألف
دينار كويتي

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

المجموعة

)(4,677

27,280

ألف
دينار كويتي

العمليات الدولية

المعامالت غير
الموزعة فيما بين
شركات المجموعة
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إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات

 30يونيو 2020

إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات

 31ديسمبر ( 2020مدقق)

إجمالي المطلوبات

 30يونيو 2021
إجمالي الموجودات

 .9معلومات القطاع (تتمة)

1,134,360
──────────────────

──────────────────

2,692,335

──────────────────

1,052,296

──────────────────

2,570,996

1,182,851

──────────────────

──────────────────

2,636,533

الخدمات
المصرفية للشركات
ألف
دينار كويتي

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)

مجموعة بنك برقان

──────────────────

1,056,905

──────────────────

1,236,467

──────────────────

1,042,338

──────────────────

1,315,787

1,094,775

──────────────────

──────────────────

1,162,728

الخدمات
المصرفية الخاصة
ولألفراد
ألف
دينار كويتي

──────────────────

468,105

──────────────────

793,446

──────────────────

277,165

──────────────────

797,763

200,392

──────────────────

──────────────────

701,629

عمليات الكويت
الخزينة
والخدمات المصرفية
لالستثمارات
ألف
دينار كويتي

16

──────────────────

1,986,018

──────────────────

544,627

──────────────────

2,254,000

──────────────────

576,634

1,930,463

──────────────────

──────────────────

525,907

المركز الرئيسي
ألف
دينار كويتي

4,408,481

1,846,635

)(179,594

──────────────────

4,645,388

──────────────────

5,266,875

──────────────────

4,625,799

──────────────────

5,261,180

──────────────────

1,814,158

)(264,955

6,194,591

──────────────────

──────────────────

──────────────────

──────────────────

2,112,166

)(270,319

──────────────────

7,108,722

1,835,109

)(234,588

──────────────────

──────────────────

──────────────────

6,226,320

──────────────────

──────────────────

──────────────────

7,106,084

──────────────────

2,077,844

)(232,940

──────────────────

──────────────────

6,075,522

──────────────────

──────────────────

──────────────────

──────────────────

──────────────────

5,026,797

2,095,584

)(176,703

6,945,678

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

المجموعة

العمليات الدولية

المعامالت غير
الموزعة فيما بين
شركات المجموعة
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مجموعة بنك برقان

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)
 .10معامالت مع أطراف ذات عالقة
أبرمت المجموعة معامالت مع بعض األطراف ذات عالقة (الشركة األم وأعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء وموظفي اإلدارة العليا
للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموسا ً) الذين كانوا عمالء للمجموعة خالل
الفترة .يمثل عمود "أخرى" في الجدول التالي بصورة رئيسية المعامالت مع األطراف األخرى ذات عالقة التي إما تسيطر عليها الشركة
األم أو تمارس عليها تأثيرا ً ملموساً .إن شروط هذه المعامالت تتم بصورة أساسية بنفس الشروط التجارية ويتم الموافقة عليها من قبل
إدارة المجموعة بما في ذلك الضمانات .ان القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من األطراف ذات عالقة مكفولة
بضمانات ملموسة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
إن األرصدة والمعامالت القائمة هي كما يلي:

الموجودات والمطلوبات

المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى *

قروض وسلفيات للعمالء *
استثمارات في أوراق مالية
استثمارات في أوراق مالية مدارة من قبل طرف ذي
عالقة
موجودات أخرى
مستحق الى بنوك
مستحق الى المؤسسات المالية األخرى
ودائع من عمالء

اإللتزامات والمطلوبات المحتملة والمشتقات

خطابات اعتماد
خطابات ضمان
تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
إلتزامات أخرى

المعامالت

إيرادات فوائد
مصروفات فوائد
إيرادات أتعاب وعموالت
مصروفات أتعاب وعموالت
إيرادات توزيعات أرباح
مصروفات أخرى

معامالت أخرى خالل الفترة

شراء ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات في أوراق مالية
بيع استثمار في أوراق مالية
خسارة من بيع استثمارات في أوراق مالية

138

أخرى
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

191,135

191,135

184,879

199,548

16,767

855,345
114,914

855,345
131,681

983,769
134,346

957,364
138,305

65,673

74,884
5,657
17,063
64,838
50,744

74,884
5,657
17,063
64,838
116,417

66,329
5,283
21,448
31,716
125,274

63,960
6,183
9,780
50,016
296,743

-

12,809
81,187
144,215
18,174

12,809
81,187
144,215
18,174

21,454
81,318
103,529
15,987

17,251
77,852
81,947
16,882

20
)(77
1
499
-

15,213
)(202
511
)(236
104
)(7,730

15,233
)(279
512
)(236
603
)(7,730

40,488
)(1,929
1,474
)(739
1,366
)(3,606

24,541
)(1,602
668
)(438
951
)(1,813

362
-

362
-

29,571
24,041
19

23,791
23,990
-

الشركة األم
ألف
دينار كويتي
-

-
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مجموعة بنك برقان

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)

.10

معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
* كما في الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2021كانت القيمة العادلة إلجمالي الضمانات المؤهلة مقابل األرصدة القائمة بمبلغ
 455,939ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  494,196 :2020ألف دينار كويتي و 30يونيو  498,327 :2020ألف دينار
كويتي).

أعضاء مجلس اإلدارة *
قروض وسلفيات
ودائع من عمالء

عدد أعضاء
المجلس  /موظفي
اإلدارة العليا

 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

3
7

4,475
1,209

4,452
907

4,102
441

موظفو اإلدارة العليا
قروض وسلفيات
ودائع من عمالء
خطابات ضمان

13
31
1

186
2,492
7

219
2,431
7

208
2,185
-

* تتضمن المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة المعامالت مع أحد موظفي اإلدارة العليا والذي يعتبر أيضا ً عضواً بمجلس اإلدارة.
مكافآت موظفي اإلدارة العليا
إن المكافآت المستحقة أو المصروفات المستحقة المقدرة المتعلقة بـ "اإلدارة العليا" (التي تتمثل لهذا الغرض في أعضاء مجلس
اإلدارة فيما يتعلق بخدمات اللجان والرئيس التنفيذي وكبار المسئولين اآلخرين) كانت كما يلي:

2021

مزايا قصيرة ألجل للموظفين – تتضمن رواتب وحوافز
مستحقات مكافآت نهاية الخدمة
مستحقات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة ألجل
مستحقات خدمات اللجان

الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

2020

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

─────────

─────────

═════════

═════════

2,893
1,181
284
185

2,901
1,096
238
188

4,543

.11

4,423

اإللتزامات والمطلوبات المحتملة

حواالت مقبولة
خطابات اعتماد
خطابات ضمان
حدود ائتمانية غير مستخدمة
إلتزامات أخرى

 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

32,240
265,593
866,562
706,250
18,174

36,172
259,366
857,342
642,168
15,987

28,509
279,256
863,312
538,422
46,632

─────────

──────────

─────────

═════════

═════════

═════════

1,888,819

18

1,811,035

1,756,131
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مجموعة بنك برقان

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)

.12

المشتقات
يبين الجدول التالي المبالغ االسمية للمشتقات القائمة كما في تاريخ المعلومات المالية .إن القيمة االسمية هي مبلغ أي موجودات
خاصة بتلك المشتقات ،أو المعدل المرجعي أو مؤشر األسعار وهو األساس الذي تٌقاس به التغيرات في قيمة المشتقات.

تغطية صافي االستثمار في العمليات األجنبية

قام البنك بإبرام عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة بين الليرة التركية والدوالر األمريكي كتحوط لصافي استثمار البنك في شركته
التابعة ومقرها في تركيا .تم تحويل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحويل العقود المذكورة أعاله إلى حقوق الملكية لتسوية
أي أرباح أو خسائر ناتجة من تحويل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركية .لم يتم تسجيل أي انعدام فاعلية من عمليات
تحوط صافي االستثمارات في عمليات أجنبية ضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع خالل الفترة .تقوم المجموعة بتقييم
معدل التحوط األمثل بانتظام ،أي مبلغ صافي موجودات الشركة التابعة المراد التحوط له ،وكما في  30يونيو  ،2021فإن نسبة
 31( %50ديسمبر %50 :2020؛  30يونيو  )%50 :2020تمثل معدل التحوط األمثل.
المشتقات المحتفظ بها لغرض التغطية

مبادالت أسعار الفائدة

تقوم شركة تابعة للمجموعة بتطبيق محاسبة تغطية التدفقات النقدية باستخدام مبادالت أسعار الفائدة لتغطية الودائع بالعمالت
األجنبية بمتوسط استحقاق حتى  3أشهر مقابل تقلبات أسعار الفائدة .وتقوم الشركة التابعة بتطبيق اختبارات الفعالية في تواريخ
الميزانية العمومية لمحاسبة التغطية؛ حيث يتم احتساب األجزاء الفعالة كجزء من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن
االحتياطيات األخرى ،بينما يتم إدراج الجزء غير الفعال في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع .لم يتم تحقق أي انعدام للفعالية
من عمليات التغطية في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع خالل الفترة.
مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة
تصنف معامالت المشتقات للعمالء والمشتقات المستخدمة ألغراض التغطية االقتصادية كجزء من استراتيجية المجموعة إلدارة
المخاطر ولكنها ال تستوفي معايير التأهل لمحاسبة التغطية كـ " مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة" .يتم تغطية االنكشافات
للمخاطر المرتبطة بمعامالت المشتقات للعمالء من خالل إبرام معامالت مماثلة مع أطراف مقابلة أو معامالت تخفيف المخاطر
األخرى.
إن القيمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة بمبلغ  43,387ألف دينار كويتي كما في  30يونيو  31( 2021ديسمبر :2020
 50,344ألف دينار كويتي و 30يونيو  36,057 :2020ألف دينار كويتي) والقيمة العادلة السالبة بمبلغ  15,849ألف دينار
كويتي ( 31ديسمبر  21,046 :2020ألف دينار كويتي و 30يونيو  21,409 :2020ألف دينار كويتي) مدرجة ضمن القيمة
الدفترية للموجودات األخرى والمطلوبات األخرى على التوالي.
إن المبالغ األسمية للمشتقات هي كما يلي:
 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

عقود مبادالت  /تحويل عمالت أجنبية آجلة
مبادالت أسعار الفائدة
خيارات

1,170,840
113,725
68,643

1,156,287
147,122
33,996

عقود مبادالت  /تحويل عمالت أجنبية آجلة
مبادالت أسعار الفائدة

35,671
167,418

مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة:

(عمليات التغطية غير المؤهلة)

═════════

مشتقات محتفظ بها للتغطية:
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═════════

19

══════════

40,914
173,906

═════════

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي
1,148,602
168,325
40,855

═════════

44,999
164,215

═════════

مجموعة بنك برقان

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)

.13

األدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ
القياس .تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة؛
المستوى  :2أساليب التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى للمدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ملحو ً
ظا إما بصورة مباشرة
أو غير مباشرة؛ و
المستوى  :3أساليب التقييم التي يكون فيها أقل مستوى للمدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة المسجلة غير ملحوظ.
إن القيمة العادلة لكافة األدوات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية .بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية
السائلة أو ذات فترة استحقاق قصيرة (أقل من ستة أشهر) ،من المفترض أن القيمة الدفترية تعادل تقريبا ً القيمة العادلة لهذه
الموجودات والمطلوبات .ينطبق هذا االفتراض أيضا ً على الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار غير المرتبطة بفترة استحقاق
محددة.
إن الحركة في المستوى  3ترتبط بصورة رئيسية باإلضافات والتغير في القيمة العادلة .خالل الفترة ،تم تسجيل نقص بمبلغ 608
ألف دينار كويتي ( 30يونيو  4,253 :2020ألف دينار كويتي) ضمن الدخل الشامل اآلخر والذي يمثل التغير في القيمة العادلة.
لم يكن هناك تحويالت مادية بين المستويات خالل الفترة.
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-

-

84,376
250,823

15,849

43,387

-

-

-

75,322

15,849

43,387

75,322
-

93,322
8,000

177,698
258,823

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

-

-

245,042
-

88,422

المستوى 1
ألف
دينار كويتي

21,046

50,344

-

-

-

-

21,046

253,042
66,739
50,344

8,000
66,739

93,243

181,665

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

-

-

-

96,238
254,576

المستوى 1
ألف
دينار كويتي

21,409

36,057

-

-

-

-

21,409

64,534

36,057

64,534

96,119
8,000

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

192,357
262,576

 30يونيو 2020
المستوى 3
المستوى 2
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي
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قد يكون التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف المجمع غير جوهري إذا ما تغيرت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في
تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المسعرة بنسبة .%5

تخضع االستثمارات في أوراق مالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومدرجة بالتكلفة المطفأة وكذلك أدوات الدين األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة (باستثناء التسهيالت
االئتمانية) لخسائر االئتمان المتوقعة .وال تخضع سندات بنك الكويت المركزي وسندات خزينة حكومة الكويت لخسائر االئتمان المتوقعة.

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة

أسهم
أوراق دين مالية
صناديق مدارة
أدوات مالية مشتقة

الموجودات المالية

المستوى 1
ألف
دينار كويتي

 30يونيو 2021
المستوى  2المستوى 3
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

(مدققة)
 31ديسمبر 2020
المستوى  2المستوى 3
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

فيما يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة:

األدوات المالية (تتمة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)

مجموعة بنك برقان
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إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
كما في  30يونيو ( 2021غير مدققة)
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األدوات المالية (تتمة)
فيما يلي تحليل إجمالي القيمة الدفترية للتسهيالت االئتمانية وااللتزامات والمطلوبات المحتملة وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة
استنادًا إلى معايير المستويات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.

 30يونيو 2021

المرحلة 1
ألف
دينار كويتي

تسهيالت ائتمانية

3,731,089

التزامات ومطلوبات محتملة *

2,371,671

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت
االئتمانية

38,566

 31ديسمبر ( 2020مدققة)

المرحلة 2
ألف
دينار كويتي
779,583

المرحلة 3
ألف
دينار كويتي
230,340

المجموع
ألف
دينار كويتي
4,741,012

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

54,746

124,438

217,750

284,003

8,063

2,663,737

══════════

══════════

══════════

══════════

المرحلة 1
ألف
دينار كويتي

المرحلة 2
ألف
دينار كويتي

المرحلة 3
ألف
دينار كويتي

المجموع
ألف
دينار كويتي

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

100,162

252,715
══════════

تسهيالت ائتمانية

3,692,487

التزامات ومطلوبات محتملة *

2,266,893

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت
االئتمانية

52,962

99,591

══════════

══════════

══════════

المرحلة 1
ألف
دينار كويتي

المرحلة 2
ألف
دينار كويتي

المرحلة 3
ألف
دينار كويتي

المجموع
ألف
دينار كويتي

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

 30يونيو 2020
تسهيالت ائتمانية

3,771,495

التزامات ومطلوبات محتملة *

2,242,576

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت
االئتمانية

43,626

══════════

929,786
294,124

898,318
256,722

94,860

══════════

200,707

5,956

246,539

6,632

127,324

══════════

4,822,980
2,566,973

4,916,352
2,505,930

265,810

══════════

* بما في ذلك االلتزامات بتمديد التسهيالت غير النقدية.
فيما يلي تفاصيل المخصصات المتاحة بناء على متطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي.
 30يونيو
2021
ألف
دينار كويتي

مخصص متاح لخسائر االئتمان

(مدققة)
 31ديسمـبر
2020
ألف
دينار كويتي

 30يونيو
2020
ألف
دينار كويتي

274,066

281,377

283,662

══════════

══════════

══════════

يتضمن المخصص المتاح مبلغ قدره  16,060ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  15,472 :2020ألف دينار كويتي 30 ،يونيو
 15,408 :2020ألف دينار كويتي) وهو مخصص للتسهيالت غير النقدية المدرجة ضمن المطلوبات األخرى.
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األدوات المالية (تتمة)
فيما يلي تحليل التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالقروض والسلفيات للعمالء (التسهيالت النقدية وغير النقدية)
المحتسبة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
المرحلة 1
ألف دينار كويتي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في  1يناير
2021
التأثير نتيجة للتحويل بين المراحل
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للفترة
مبالغ مشطوبة
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
الرصيد في  30يونيو 2021

52,962
)(32
)(13,988
)(376
──────
38,566
══════

المرحلة 1
ألف دينار كويتي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في  1يناير
2020
التأثير نتيجة للتحويل بين المراحل
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للفترة
مبالغ مشطوبة
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
الرصيد في  30يونيو 2020
.14

28,370
)(873
16,370
)(241
──────
43,626
══════

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
اإلجمالي
المرحلة 3
المرحلة 2
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
99,591
)(21,652
)(21,486
)(1,707
──────
54,746
══════

100,162
21,684
48,488
)(38,694
)(7,202
──────
124,438
══════

252,715
13,014
)(38,694
)(9,285
──────
217,750
══════

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
اإلجمالي
المرحلة 3
المرحلة 2
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
ألف دينار كويتي

103,516
363
)(2,630
)(6,389
──────
94,860
══════

62,814
510
76,788
)(5,443
)(7,345
──────
127,324
══════

194,700
90,528
)(5,443
)(13,975
──────
265,810
══════

إدارة المخاطر وفيروس كوفيد19-
بعد سنة من ظهور جائحة كوفيد 19-ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية وقطاعات األعمال تواجه اضطرابات وعوامل عدم
تيقن نتيجة الجائحة واإلجراءات المقابلة التي اتخذتها الحكومات الحتواء انتشار الفيروس.
كما ت ستمر المجموعة في التأثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيف من المخاطر الناتجة عن ذلك.
إن إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة إلى جانب تطبيق التقديرات واألحكام الهامة مبينة في إيضاح 22
حول البيانات المالية المجمعة السنوية المدققة لدى المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020ولم تحدث أي تغيرات مادية
في عمليات وسياسات إدارة المخاطر خالل الفترة.

تأجيل القروض االستهالكية والسكنية في عام 2021

اعتبارا
خالل الفترة ،قام البنك بتنفيذ تأجيل القروض االستهالكية واإلسكانية المقدمة للمواطنين الكويتيين المؤهلين لمدة  6أشهر
ً
من تاريخ طلب العمالءُ .
طلب من العمالء تقديم طلب تأجيل القروض االستهالكية والسكنية في غضون شهر واحد من تاريخ نفاذ
القانون رقم  3لسنة  2021أي  18أبريل  2021لتأهيلهم للتأجيل.
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إدارة المخاطر وفيروس كوفيد( 19-تتمة)
ال تعتبر القروض االستهالكية واإلسكانية التي انقضى موعد استحقاقها أو تم مسبقا ً قيد إجراء قانوني حولها قبل تاريخ نفاذ
القانون رقم  3لسنة  2021مؤهلة للتأجيل.
اعتبارا من تاريخ طلب العمالء ،وبالتالي ،قام بتأجيل األقساط المستحقة في غضون ستة أشهر من تاريخ
قام البنك بتنفيذ التأجيل
ً
الطلب مع تمديد مماثل لفترة التسهيل .نتج عن تأجيل األقساط خسارة تعديل مؤقتة بمبلغ  5,679ألف دينار كويتي للبنك نتيجة
تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض االستهالكية واإلسكانية والتي تم تسجيلها في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع.
تتحمل حكومة دولة الكويت خسارة التعديل الناتجة عن تأجيل القروض االستهالكية واإلسكانية بموجب القانون رقم  3لسنة
.2021

تأجيل سداد القروض االستهالكية والمقسطة في عام 2020

وافقت إدارة المجموعة على تأجيل القروض االستهالكية للعمالء بما في ذلك العمالء األفراد للمساعدة في إدارة العجز الناتج من
قصور التدفقات النقدية ،مما أدى إلى خسارة تعديل بمبلغ  8,499ألف دينار كويتي تم تسجيلها ضمن األرباح المرحلة .وتستمر
اإلدارة في تقييم السلوكيات السابقة وتاريخ السداد للعمالء باستمرار .وقد تم تطبيق أحكام جوهرية للتأكد من طبيعة مشاكل
التدفقات النقدية والسيولة التي يواجها العمالء كونها مؤقتة أو ذات أجل طويل .وتقوم إدارة المجموعة بمراجعات متكررة لتغطية
الضمانات المحتفظ بها مقابل التسهيالت وخاصة الضمانات غير السائلة بطبيعتها.
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