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أنشئ بنك الكويت الصناعي في أواخر عام  1973بمبادرة من حكومة دولة الكويت وتعاون
القطاع الخاص ،وهو بنك متخصص يهدف الى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت .ويوفر
البنك تمويال ميسرا متوسطا وطويل االجل إلنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها
في الكويت ،كما يقدم البنك تسهيالت ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات
رأس المال العامل ،ويوفر العديد من الخدمات المصرفية االخرى للصناعة والصناعيين.
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2016

2015

2014

%

(ألف دينار كويتي)

املؤشرات املالية
2014

2015

2016

2017

2018

صايف ايرادات الفوائد

13,558

13,473

15,651

17,374

17,250

أتعاب وعموالت

4,604

4,348

4,846

4,618

3,860

صايف األرباح

10,432

9,285

11,550

12,526

11,134

إجمالي املوجودات

668,003

624,028

656,301

671,271

699,405

القروض الصناعية(صايف)

141,805

142,590

144,263

185,697

170,660

التمويل التجاري (صايف)

120,930

126,814

159,870

159,742

161,935

إجمالي املطلوبات

439,525

395,752

422,053

436,651

462,881

حقوق امللكية

228,478

228,276

234,248

234,620

236,524

العائد على متوسط املوجودات %

1.58

1.44

1.8

1.89

1.62

العائد على متوسط حقوق امللكية %

4.62

4.07

4.99

5.34

4.73

نسبة التكلفة الى الدخل %

32.70

35.28

33.97

37.31

28.45

االلتزام بقروض صناعية
خالل عام 2018

املتراكم 2018 -1974

17

1,089

التكلفة الكلية للمشاريع (ألف دينار كويتي)

20,075

2,207,730

متويل بنك الكويت الصناعي (ألف دينار كويتي)

12,283

1,245,598

عدد املشروعات

ثبتت وكالة فيتش العاملية للتصنيف االئتماني يف عام  2018درجة التصنيف االئتماني لبنك الكويت الصناعي
كالتالي :االئتمان طويل املدى  ”A+“ :االئتمان قصير املدى” ”F1والنظرة املستقبلية “مستقرة”.
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كلمة رئيس مجلس االدارة

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس االدارة ،يطيب لي أن أقدم التقرير السنوي لبنك الكويت الصناعي عن
السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2018
مع نهاية العام  ،2018يكون بنك الكويت الصناعي قد أمت السنة اخلامسة بعد العقد الرابع من مسيرته منذ
مباشرة نشاطه الفعلي عام  ،1974حقق خاللها اجنازات كبيرة في دعم التنمية الصناعية في دولة الكويت،
ومتيز بعمله كمؤسسة مالية تنموية في حتقيق متطلبات التنمية والوفاء بالتزاماته املالية وتعزيز النمو والربحية
في نشاطه .فقد وفر خالل مسيرته التمويل امليسر لنحو  1089مشروعاً صناعياً بقروض صناعية طويلة االجل
بلغ اجمالي االلتزامات فيها نحو  1.25مليار د.ك ،باالضافة الى توفير التسهيالت املصرفية املتنوعة لعمالئه،
وتقدمي االستشارات وترويج املشروعات الصناعية الواعدة للصناعيني.
لقد شهد العام  2018تقلبات في االنشطة االقتصادية االقليمية نتيجة التحديات اجليوسياسية في املنطقة
وع��دم االستقرار في اسعار النفط ،مما ترتب عليه ب��طء النمو االقتصادي في دول��ة الكويت .فاملؤشرات
االقتصادية تشير الى تواضع النمو في الناجت احمللي االجمالي احلقيقي الى نسبة  % 2.3مع نهاية العام
 ،2018كما ان التسهيالت االئتمانية التي قدمتها البنوك احمللية قد سجلت ارتفاعا نسبته حوالي  % 4.2في
عام  2018مقارنة بالعام املاضي .كما أن نصيب التسهيالت االئتمانية املقدمة لقطاع الصناعة من البنوك
احمللية قد بلغ حوالي  2مليار د.ك مع نهاية العام  2018مسجال بذلك ارتفاعا نسبته حوالي  % 6.3مقارنة
مع بيانات العام املاضي.
وبفضل االحتياطات املالية العالية لدولة الكويت واالي���رادات النفطية اجليدة ،ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز
التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت عند مرتبة  AAمع نظرة مستقبلية مستقرة لعام .2018
لقد استمر بنك الكويت الصناعي خ�لال العام  2018في تنفيذ خطته االستراتيجية اخلامسة للسنوات
( )2020-2018والتي تهدف الى تعزيز دور البنك في دعم التنمية الصناعية والنمو في متويل املشروعات
الصناعية والتوسع في نطاق أنشطته وحتسني خدماته التي يقدمها للعمالء واالنتهاء من حتديث أنظمته اآللية
املصرفية.
وسعى البنك خالل العام  2018في جهوده لتحقيق أهدافه والنتائج اجليدة ،فبالرغم من تباطؤ النشاط في
القطاع الصناعي واالقتصاد احمللي الذي شكل حتديا على استراتيجية البنك في التوسع والنمو ،اال أن البنك
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متكن من احملافظة على أدائه وتصنيفه العالي ،إذ ثبتت وكالة التصنيف االئتماني العاملية فيتش تصنيف بنك
الكويت الصناعي عند ( )+Aللجدارة االئتمانية طويلة املدى وعند ( )F1لالئتمان قصير املدى مع نظرة مستقبلية
مستقرة.
واستمر البنك في دعم التنمية االقتصادية من خالل ادارة ثالث محافظ مالية متخصصة نيابة عن احلكومة،
حيث قدم من خالل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل وفق احكام الشريعة االسالمية الى انشطة
الكويتيني في القطاعات االقتصادية املختلفة ،فقد وافقت على متويل  206مشروعاً خالل عام  ،2018بلغ متويل
احملفظة نحو  17.5مليون د.ك ومتثل نسبة  % 77من اجمالي التكلفة .كما قدمت محفظة التمويل الزراعي خالل
العام التمويل لـ ( )54مشروعاً لألنشطة الزراعية واالنتاج احليواني واالسماك بلغ اجماليها نحو  4.1مليون د.ك.
ووفرت محفظة متويل الصناعة وفقاً للشريعة االسالمية التمويل للمشروعات الصناعية بلغ اجماليها هذا العام
حوالي  1.5مليون د.ك.
وتكشف نتائج البيانات املالية املجمعة لبنك الكويت الصناعي لعام  2018عن أدائه الثابت وحتقيق النمو في اجمالي
األصول بنسبة  % 4.2حيث بلغ  699.4مليون د.ك في نهاية العام  2018مقارنة مع  671.3مليون د.ك في عام
 .2017وبلغ صافي رصيد احملفظة االئتمانية  332.6مليون د.ك في نهاية العام  ،2018مسج ً
ال انخفاضاً نسبته
 % 3.7عن رصيد العام املاضي .وبلغ اجمالي االيرادات  36.7مليون د.ك مع نهاية العام  2018بانخفاض نسبته
 ،% 1مقارنة مع  37.1مليون د.ك لعام  .2017وقد حقق البنك النمو في صافي الربح قبل املخصصات بنسبة ،% 10.7
حيث بلغ  25.8مليون د.ك في نهاية العام  2018مقارنة مع  23.3مليون د.ك لعام  .2017وبعد أخذ املخصصات
االحترازية الالزمة ،متكن البنك من حتقيق صافي ربح قدره  11.13مليون د.ك في نهاية العام .2018
وفي اخلتام ،يتقدم بنك الكويت الصناعي بوافر الشكر والعرفان الى حضرة صاحب السمو أمير البالد ،وسمو
ولي العهد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء على رعايتهم الكرمية واستمرار مساندتهم التي كان لها األثر البالغ في
دعم أداء البنك وجناحه.
كما أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني الى كل من السيد وزير املالية والسيد محافظ بنك الكويت املركزي
على توجيهاتهم ومساعدتهم املستمرة ليحتل البنك مكانه الالئق .كما أتقدم بخالص الشكر للزمالء أعضاء
مجلس االدارة على تعاونهم ومساهمتهم في حتقيق أهداف البنك ،وكذلك الى جميع العاملني بالبنك على جهودهم
وإخالصهم في أداء مسؤولياتهم والتي مكنت البنك من حتقيق رسالته ،كما أتقدم بالشكر الى السادة العمالء
واملؤسسات الزميلة على تعاونهم املستمر.

واهلل ولي التوفيق ،،،
مصعب سالم النصف
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السيد /مصعب سالم النصف
رئيس مجلس االدارة (اعتباراً من )2018/5/31
ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار

رئيس المدراء العامين لشركة النصف الكهربائية
وشركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني ()2002
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت
عضو مجلس األمناء  -معهد الكويت لألبحاث العلمية
عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة
عضو مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت
حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة ()1998

السيد /صالح محمد الكليب

نائب رئيس مجلس االدارة (اعتباراً من )1995/5/2
ممثال عن شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية
حاصل على شهادة بكالوريوس علوم تخصص هندسة ميكانيكية ()1977

السيد /أنور بدر الغيث
عضو مجلس ادارة (اعتبارا من ) 2017/6/6
ممثال عن بنك الكويت املركزي
المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات واالعمال المصرفية -بنك الكويت المركزي ()2016
حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة ()1997

السيد /خالد حسني الشطي
عضو مجلس ادارة (اعتبارا من )2017/6/6
ممثال عن البنك االهلي الكويتي

الرئيس التنفيذي -شركة فير العقارية ()2011
عضو مجلس ادارة شركة أهلي كابيتال لالستثمار
حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة اعمال -تخصص تمويل ()1988
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السيد /خالد عبداهلل الفضالة
عضو مجلس ادارة (اعتبارا من ) 2014/12/23
ممثال عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
نائب المدير العام للشؤون التأمينية  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ()2014
رئيس مجلس ادارة شركة وفرة العقارية
عضو مجلس االمناء -صندوق البترول.
حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة اعمال – تسويق ()1982

السيد /مشعل عبد العزيز العثمان
عضو مجلس ادارة (اعتبارا من ) 2017/6/6
ممثال عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
نائب المدير العام لشؤون االستثمار والعمليات  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ()2018
عضو مجلس ادارة شركة وفرة انترفست
حاصل على شهادة بكالوريوس علوم -تسويق تخصص مساند دراسات دولية ()1996

السيدة /بسمة أحمد الفارسي
عضو مجلس ادارة (اعتبار من )2018/5/10
ممثل ًة عن الهيئة العامة لالستثمار
مدير استثمار  -ادارة المساهمات الهيئة العامة لالستثمار ()2018
حاصلة على شهادة بكالوريوس نظم معلومات ادارية ()2003

السيدة /رشا فهد األمير
عضو مجلس ادارة (اعتبار من )2018/5/10
ممثل ًة عن الهيئة العامة لالستثمار
مدير وحدة ادارة المحافظ  -ادارة األصول الهيئة العامة لالستثمار ()2017
عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية المصرية لالستثمار
حاصلة على شهادة بكالوريوس علوم تخصص حاسب آلي ()1994
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السيدة /اجلازي علي املشوط
عضو مجلس ادارة (اعتبار من )2018/9/12
ممثل ًة عن الهيئة العامة لالستثمار
أخصائي أمني حفظ السندات -ادارة محاسبة االستثمار الهيئة العامة لالستثمار ()2010
حاصلة على شهادة بكالوريوس علوم تخصص هندسة ميكانيكية ()2001

السيد /طالل جاسم اخلرايف
عضو مجلس ادارة (اعتبار من  2016/7/11لغاية )2018/12/13
ممثال عن الشركة الكويتية لصناعة االنابيب واخلدمات النفطية
رئيس مجلس االدارة -النادي العلمي ()2018
عضو في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
حاصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية تخصص تسويق ()1998

الشيخ /ناصر دعيج الصباح
عضو مجلس ادارة (اعتبارا من  2017/6/6لغاية )2018/9/11

ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار

مستشار قانوني  -الهيئة العامة لالستثمار ()2010
حاصل على شهادة بكالوريوس آداب -عالقات دولية ( )1995و بكالوريوس حقوق ()2001

السيد /أسامة عثمان الفريح
عضو مجلس ادارة (اعتبار من  2015/07/05لغاية )2018/05/09

ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار

مدير استثمار أول ادارة المساهمات الهيئة العامة لالستثمار ()2013
عضو مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية
حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة اعمال (.)1997
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اجتماعات مجلس اإلدارة وجلانه
املسؤوليات العامة
•يتحمل مجلس االدارة املسؤولية الشاملة عن البنك ،ومبا يشمل وضع االهداف االستراتيجية للبنك واستراتيجية
املخاطر ومعايير احلوكمة ،وكذلك مسؤولية االشراف على االدارة التنفيذية للبنك ،مبا في ذلك الرئيس التنفيذي.
•ويتحمل مجلس االدارة املسؤولية الكاملة عن أعمال البنك وعن سالمته املالية والتأكد من تطبيق تعليمات بنك الكويت
املركزي واجلهات الرقابية والتشريعية األخرى واحلفاظ على مصالح املساهمني واملودعني والدائنني واملوظفني
واالطراف أصحاب املصالح ،والتأكد من أن ادارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القانون والتعليمات النافذة
والسياسات واالجراءات الداخلية للبنك.

اجتماعـات مجلس اإلدارة
أسماء األعضاء

عدد االجتماعات

حضور االجتماعات

السيد  /مصعب سالم النصف (عضو مجلس إدارة اعتبارا من
 2018/05/10ومت انتخابه رئيسا في )2018/05/31

7

السيد  /صالح محم ــد الكلي ـ ــب ( اعتباراً من )1995/5/2

10

السيد  /اسامه عثم ـ ــان الفري ــح ( لغاية )2018/05/09

3

السيدة  /اجلازي علي املشوط

( اعتبارا من )2018/09/12

السيد  /أنـ ــور ب ـ ــدر الغيـ ـ ــث ( اعتبارا من ) 2017/6/6
السيدة  /بسمة أحمد الفارسي

3
11

7
6

( اعتبارا من )2018/05/10

السيد  /خالـ ــد حسيـ ــن الشط ــي ( اعتبارا من ) 2017/6/6

10

السيد  /خال ــد عبــدالله الفضالـ ــة ( اعتبارا من ) 2014/12/23

8

( اعتبارا من )2018/05/10

6

السيدة  /رشا فهد األمير
السيد  /ط ــالل جاسـ ــم اخلرافي

4

( لغاية )2018/12/13

السيد  /مشعل عبدالعزيز العثمـان ( اعتبارا من ) 2017/6/6

10

الشيخ  /ناص ــر دعيـ ــج الصباح ( لغاية )2018/09/11

3

اللجـــان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
جلنة احلوكمة:
يتمثل دور اللجنة يف مساعدة مجلس إدارة البنك على الوفاء مبسؤولياته اإلشرافية املتعلقة بنظام احلوكمة
الرشيدة للبنك ؛ مبا يف ذلك وضع مجموعة من املبادئ اإلرشادية للحوكمة  ،وإعداد وحتديث دليل احلوكمة
للبنك ومتابعة التق ّيد به من األطراف املعنية ،وتزويد مجلس اإلدارة بتقارير عن ذلك.
التقرير السنوي 2018
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أسماء االعضاء

السيد /صالح محمد الكلي ــب

-رئيس اللجنة (اعتبارا من )2018/05/31

السيد /خال ــد عبدالله الفضالة

-نائب رئيس اللجنة

السيد /أسامه عثمــان الفريح

-عضو اللجنة (لغاية )2018/05/09

السيد /أن ــور ب ــدر الغي ــث

-عضو اللجنة

السيدة  /رشـ ــا فهــد األميـر

-عضو اللجنة (اعتبارا من )2018/05/31

السيد  /طالل جاسم اخلرافي

-عضو اللجنة ( لغاية )2018/12/13

عدد
االجتماعات

حضور
االجتماعات

1
2
1

2

2
1
2

جلنـة التدقيـق:
يتمثل دور جلنة التدقيق يف مساعدة مجلس إدارة البنك على الوفاء مبسؤوليته الرقابية  ،لصالح املساهمني
وغيرهم  ،واملرتبطة مبا يلي :
•نزاهة البيانات املالية للبنك.
•الرقابة على عملية إعداد التقارير املالية واإلفصاحات.
•أنظمة الرقابة الداخلية احملاسبية و املالية.
•وظيفة التدقيق الداخلي (مبا يف ذلك املسئوليات وامليزانية التقديرية).
•التدقيق السنوي املستقل للبيانات املالية.
•تقييم أداء املدققني اخلارجيني والداخليني.
•التزام البنك بالقواعد القانونية والتعليمات الرقابية.
أسماء االعضاء

عدد
االجتماعات

حضور
االجتماعات

السيد /طالل جاسـ ــم اخلرافـ ــي

نائب رئيس اللجنة (لغاية )2018/06/03رئيس اللجنة (اعتبارا من )2018/06/03ولغاية 2018/12/13

السيدة  /رشـ ــا فهــد األميـ ــر

عضو اللجنة (اعتبارا من ) 2018/05/31-نائب رئيس اللجنة (اعتبارا من )2018/06/03

السيدة  /بسمة أحمــد الفارســي

-عضو اللجنة (اعتبارا من ) 2018/05/31

4

الشيخ  /ناصر دعيج الصباح

-عضو اللجنة (لغاية )2018/05/31

2

5
5

4

جلنة الترشيحات واملكافآت:
يتمثل دور جلنة الترشيحات واملكافآت يف معاونة مجلس إدارة البنك يف الوفاء مبسؤولياته الرقابية املتعلقة بتحديد
األشخاص املؤهلني لعضوية مجلس اإلدارة ،وتقدم اللجنة توصياتها ملجلس اإلدارة بشأن املرشحني للعمل يف جلان
املجلس املختلفة ،كما تعمل على توفير الضمانات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بفعالية ونزاهة سياسة منح املكافآت
وممارسات البنك يف هذا الصدد ،وضمان مالءمة سياسة وآلية منح املكافآت مع األهداف االستراتيجية للبنك.
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عدد
االجتماعات

أسماء االعضاء

حضور
االجتماعات

السيد  /صالح محمد الكليب

-رئيس اللجنة

4

السيد /خالد حسني الشط ــي

-نائب رئيس اللجنة

3

السيدة /اجلازي علي املشوط

-عضو اللجنة (اعتبارا من )2018/09/25

السيدة  /بسمة أحمــد الفارســي

-عضو اللجنة (اعتبارا من )2018/05/31

2

السيد  /مشعل عبدالعزيز العثمان

-عضو اللجنة

2

الشيخ  /ناصر دعيج الصباح

-عضو اللجنة (لغاية )2018//11/09

1

4

1

جلنة ادارة املخاطـــر:
يتمثل دور جلنة ادارة املخاطر يف تقدمي املشورة ملجلس ادارة البنك للوفاء مبسؤولياته اإلشرافية املتعلقة
مبوضوعات املخاطر احلالية والناشئة واستراتيجيات وحدود املخاطر املرتبطة بأنشطة البنك املصرفية
واالئتمانية مبا يف ذلك احملفظة االستثمارية .وتكون جلنة املخاطر مسؤولة عن مراقبة تنفيذ اإلدارة العليا
الستراتيجية البنك فيما يتعلق بإدارة املخاطر.
عدد
االجتماعات

أسماء االعضاء

حضور
االجتماعات

السيد  /خالد عبدالله الفضالة

-رئيس اللجنة

4

السيد  /مشعل عبدالعزيز العثمان

-نائب رئيس اللجنة (لغاية )2018/05/30

0

السيدة /اجلازي علي املشوط

-عضو اللجنة (اعتبارا من )2018/09/25

السيد  /خالد حسني الشطي

-عضو اللجنة

4

الشيخ  /ناصر دعيج الصباح

عضو اللجنة (اعتبارا من 2018/05/31ولغاية )2018/09/11

0

4
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جلنة التمويل واالستثمار:
يتمثل دور جلنة التمويل واالستثمار يف مساعدة مجلس إدارة البنك على الوفاء مبسؤولياته اإلشرافية املتعلقة
بنشاط اإلقراض الصناعي والتجاري والنشاط االستثماري للبنك.
أسماء االعضاء

السيد /مصعـب سالـم النصف

-رئيس اللجنة (اعتبارا من )2018/05/31

السيد /صالح محمد الكليب

-نائب رئيس اللجنة

السيد  /مشعل عبدالعزيز العثمان

-عضو اللجنة (اعتبارا من )2018/05/31
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عدد
االجتماعات

حضور
االجتماعات
4

4

3
3

سياسة حماية حقوق املساهمني وأصحاب املصالح
متهيد
إن القانون رقم ( )32لسنة  1968في شأن النقد و بنك الكويت املركزي و تنظيم املهنة املصرفية والقواعد
والتعليمات الصادرة إلى البنوك في شأن ممارسة هذه البنوك ألنشطتها املختلفة مبا فيها التعليمات اخلاصة
باحلوكمة الصادرة عن بنك الكويت املركزي في شهر يونيو  ،2012فضال عن عقد التأسيس والنظام األساسي
والسياسات الداخلية للبنك ،كلّها تتضمن الضوابط واألسس الالزمة حلماية حقوق أصحاب املصالح ،وبخاصة
املودعني واملقترضني و املساهمني .وهذا يهدف إلى حماية املراكز املالية للبنوك و تفعيل دوره��ا في خدمة
عدة أطراف
املجتمع وعملية التنمية اإلقتصادية .إن حتقيق النجاح النهائي للبنك هو نتيجة عمل مشترك من ّ
منهم املودعون واملقترضون واملوظفون واملستثمرون و غيرهم ممن لديهم عالقات تعامل مع البنك.
الهدف من هذه السياسة
تهدف هذه السياسة إلى التأكد من حتقيق بنك الكويت الصناعي («البنك») ملا يلي:
•حماية حقوق مساهميه مبا في ذلك حقوق األقلية من املساهمني و كذلك حقوق أصحاب املصالح املختلفة
في البنك.
•توفير معلومات دقيقة ومنتظمة عن البنك ومركزه املالي و كبار مساهميه.
•تشجيع املساهمني على املشاركة الفعالة في اجتماعات اجلمعية العمومية و احترام حقوقهم مبوجب عقد
التأسيس والنظام األساسي للبنك والقوانني السائدة مبا فيها قانون الشركات.
•تقدمي اإلفصاحات إلى املساهمني واجلهات الرقابية واجلمهور في مواعيدها املقررة طبقا ملتطلبات
اجلهات الرقابية املختلفة و القوانني ذات الصلة.
•توفير السبل املالئمة لتمكني املساهمني وأصحاب املصالح من اإلبالغ عن أي أمور تنطوي على جتاوز
حلقوقهم من البنك واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة حيثما يتطلب األمر.
•وضع الضوابط الالزمة و السياسات و اإلجراءات الكفيلة بتطبيق هذه السياسة.
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بدء العمل بالسياسة
تدخل هذه السياسة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة.
تــعــاريــف

املساهمني
املساهم هو من ميلك سهما واحدا أو اكثر من أسهم البنك ،ويسمى أيضا «حامل السهم» .ويجب على كل
مساهم تسجيل اسمه/اسمها في السجل املخصص لدى البنك ،و ميكنه احلصول على شهادة مو ّقعة باألسهم
التي ميلكها  /متلكها.

أصحاب املصالح

يكون من اصحاب املصالح أي شخص أو جهة لها عالقة بالبنك  .ويشمل أصحاب املصالح بالبنك ،املودعني
و املساهمني و الدائنني و العمالء و املوردين و املوظفني و املجتمع و البيئة احمليطة و غيرها من األطراف ذات
الصلة.

احلقوق األساسية للمساهمني وأصحاب املصالح
املساهمون
•حق االط�لاع و املشاركة في القرارات املتعلقة بتعديل عقد تأسيس والنظام األساسي للبنك و كذلك
القرارات املتعلقة باملعامالت غير العادية التي ميكن ان تؤثر على مستقبل البنك أو نشاطه كاإلندماج أو
بيع نسبة كبيرة من أصوله أو التخلي عن الشركات التابعة.
•حق املشاركة في اإلجتماعات واب��داء املالحظات و التوصيات (إن وج��دت) بخصوص اي��ة حتسينات
مطلوبة.
•حق املساهمة في عملية اتخاذ القرار على أية تغييرات جذرية جتري في البنك.
•حق التعبير عن الرأي بخصوص تعيني أعضاء مجلس اإلدارة.
•حق احلصول على معلومات دقيقة وشاملة ومفصلة وكافية ومنتظمة ألغراض تقييم اإلستثمارات و اتخاذ
القرارات السليمة.
•حق استالم العائد على األسهم و كذلك املشاركة والتصويت في اجتماعات اجلمعية العمومية.

أصحاب املصالح

•حق احلصول على معاملة تضمن العدالة و املساواة.
•حق احلصول على إفصاحات مباشرة و واضحة للمعلومات ذات الصلة.

22

التقرير السنوي 2018

الواجبات و املسؤوليات
مـجلـس اإلدارة
•يكون مجلس اإلدارة مسؤوال أمام املساهمني وأصحاب املصالح بالبنك.
•يجب على مجلس اإلدارة ان يكفل اإلنصاف واملساواة في املعاملة مع جميع املساهمني؛ مبن فيهم االقلية
واعطائهم الفرصة لسؤال مجلس اإلدارة وتصويب أي مخالفات حترمهم من ممارسة حقوقهم .
•يضمن مجلس اإلدارة أن يركز نظام وسياسات البنك واالجراءات املتبعة لديه على ضرورة احترام حقوق
أصحاب املصالح بحسب القوانني والنظم والتعليمات ذات الصلة وإقرار حقهم في تصويب أي انتهاك
حلقوقهم و ذلك متاشيا مع القوانني ذات الصلة.
•يجب على مجلس اإلدارة اإلش ــراف علــى أداء الرئيـس التنفيـذي واإلدارة العليــا لضمــان إدارة العمليــات
اليومية للبنك على أساس من الكفاءة املهنية و األخالقية ،واحلفاظ علـى مصالح املساهمني وأصحاب
املصالح على املدى الطويل.
•يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية كاملة عن حماية املصالح املشروعة للمساهمني وألصحاب املصالح من
خالل التأكيد على ان أعمال البنك تدار بحرص وسليمة ماليا.
•يجب على مجلس اإلدارة ان يتأكد من أن جميع املخاطر التي ميكن أن تؤثر على أعمال البنك ،وبخاصة
املساهمني وأصحاب املصالح  ،تدار على نحو سليم .
•يتعني على مجلس اإلدارة التأكيد على أن دوره ال يقتصر فقط على الربحية ،ولكنه يأخذ أيضا في
اإلعتبار بآثار املخاطر على مصالح املودعني و اإلستقرار املالي للبنك.
•يجب على املجلس تشجيع املساهمني على املشاركة الفعالة في اجتماعات اجلمعية العمومية وعلى
التصويت مع أو ضد أي مقترح يطرح أثناء هذه اإلجتماعات  .ويشمل ذلك بغير حصر :
 إخطار املساهمني مبيعاد وتاريخ وجدول األعمال للجمعية العمومية وذلك قبل اإلجتماع بوقت كاف،وتعريفهم بإجراءات وقواعد التصويت .ويجب فضال عند ذلك أن يتم النشر عن مكان وزمان اإلجتماع
بشكل علني وفقا ملا تنص عليه القوانني والنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
 اإلفصاح عن هيكل رأس املال أو اي ترتيبات ميكن أن يترتب عليها سيطرة لبعض املساهمني على البنك. متكني املساهمني من االطالع ومراجعة محاضر اجتماعات اجلمعية العمومية. إعداد بيان باجلزاءات املالية وغير املالية التي مت توقيعها على البنك خالل السنة املالية طبقا للمادة( )85من القانون رقم ( )32لسنة  .1968ويجب تالوة هذا البيــان مبعرفة رئيس مجلس اإلدارة في
اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية.
•وعلى مجلس اإلدارة أن يضمن وجود نظام لإلفصاح بالبنك  ،فعال وعلى كفاءة لتمكني املساهمني و
اصحاب املصالح من مراقبة أداء البنك و إدارته و ممارسة حقوقهم.
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رئيس مجلس اإلدارة
•رئيس مجلس اإلدارة ه��و املتحدث الرئيسي ع��ن املجلس وميثل املجلس أم��ام املساهمني وأصحاب
املصالح.
•يرأس رئيس مجلس اإلدارة جميع اجتماعات املساهمني و يتأكد من أنه مت احاطة املساهمني وأصحاب
املصالح بشكل ك��اف وسليم باملعلومات عن أداء البنك و تزويدهم على نحو منتظم باملعلومات ذات
الصلة.
•على رئيس مجلس اإلدارة التأكد من أن البنك لديه معايير سليمة للحوكمة من أج��ل حماية حقوق
املساهمني وأصحاب املصالح.
•على رئيس مجلس اإلدارة التأكد من تنظيم اجتماعات املساهمني بفعالية و كفاءة وذلك مبساعدة أمني
سر املجلس.
•على رئيس مجلس اإلدارة التأكد من أن إدارة البنك على دراية باألمور التي من شأنها أن تثير قلق املجلس
أو أصحاب املصالح اآلخرين .

الرئيس التنفيذي

•يعمل الرئيس التنفيذي على تعزيز ثقافة مؤسسية عالية األداء داخل البنك مبا يحفز املمارسات األخالقية
ويشجع على احترام مبادئ النزاهة واحملاسبة الفردية و املسؤولية اإلجتماعية.
•يتحقق الرئيس التنفيذي من أن جميع عمليات وأنشطة البنك تتم وفقا للقوانني واللوائح املطبقة وحسب
النظام األساسي للبنك واملمارسات السليمة للعمل وفقا للسياسات واإلج��راءات املعتمدة من مجلس
اإلدارة.
•يقوم الرئيس التنفيذي بالتأكيد على أن اصول البنك يتم احلفاظ عليها على النحو املناسب وأنه يتم إبقاء
قيمتها عند أمثل مستوى ملا فيه أقصى مصلحة للمساهمني .
•يضع الرئيس التنفيذي أليات إعداد و رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة مبا يكفل الشفافية والشمولية
وتغطية كافة أنشطة ونتائج أداء البنك.

املدقق اخلارجي

يقوم املدقق اخلارجي مبساعدة املساهمني من خالل التأكيد على دقة وصحة البيانات املالية للبنك.

اإلفصاحات

يجب على البنك تقدمي كافة اإلفصاحات املبينة في سياسة البنك لالفصاح.
حتديث السياسة

يقوم مجلس اإلدارة سنويا مبراجعة سياسة حماية حقوق املساهمني وأصحاب املصالح و إدخال ما يعتبر الزما
من تعديالت.

24

التقرير السنوي 2018

بنك الكويت الصناعي  ....أهدافه ومصادر متويله
 - 1أهداف البنك :
تأسس بنك الكويت الصناعي في أواخر عام  1973مببادرة من احلكومة الكويتية التي شاركت فيه ممثلة
بوزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتعاون القطاع اخلاص ممثال بالبنوك التجارية وشركات التأمني وبعض
املؤسسات الصناعية الكبيرة  ،ويهدف البنك إلى تشجيع التنمية الصناعية في الكويت عن طريق حتقيق
األهداف التالية:
•املساهمة في تطوير استراتيجية طويلة املدى للتنمية الصناعية في الكويت وحتديد أفضل القطاعات ومجاالت
النشاط الصناعي التي تتالءم مع الظروف والضوابط احمللية لهذه التنمية.
•املبادرة إلى تأسيس املشروعات الصناعية في القطاعات الصناعية التي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج .
•املشاركة الفعالة في ملكية مشاريع جديدة فضال عن منحها القروض آلجال متوسطة وطويلة ،وكذلك
إقراض مشاريع توسعة الصناعات القائمة وحتديثها.
•تقدمي مختلف اخلدمات املصرفية للصناعة والصناعيني بالكويت .
•متويل املشروعات الصناعية خارج الكويت وبخاصة في منطقة اخلليج والسيما املشروعات التي تنطوي
على مساهمات كويتية .
•استقدام التكنولوجيا التي حتتاج إليها الكويت وحتديد شركاء أجانب تتوافر لديهم اخلبرة الالزمة.
•تطوير السوقني النقدية واملالية في الكويت والتعاون مع غيرهما من املؤسسات املالية الرئيسية األخرى.
ويهدف البنك في مسعاه هذا إلى تسهيل توجيه املدخرات اخلاصة إلى االستثمار الصناعي في داخل
الكويت وخارجها.
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 – 2ملكية البنك ومصادر متويله:
كان رأس مال البنك عند تأسيسه  10ماليني د.ك مدفوعة بالكامل .وقد متت مضاعفة هذا املبلغ إلى 20
مليون د.ك مدفوعة بالكامل اعتبارا من شهر يونيو  .1981وتبني القائمة التالية أسماء مساهمي البنك ونسب
ملكيتهم:
قائمة املساهمني يف بنك الكويت الصناعي ونسبة امللكية يف رأس املال 2018/12/31
اسم املساهم

عدد األسهم

نسبة املساهمة
( )%

1

حكومة دولة الكويت

627,803

31.39015

2

شركة وفرة لالستثمار الدولي ش .م .ك .م

361,060

18.05300

3

بنك الكويت املركزي

251,121

12.55605

4

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

103,139

5.15695

5

البنك التجاري الكويتي ش .م .ك

89,686

4.48430

6

البنك األهلي الكويتي ش .م .ك

89,686

4.48430

7

شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية ش .م .ك

89,686

4.48430

8

شركة التخصيص القابضة ش .م .ك

89,686

4.48430

9

الشركة الكويتية لالستثمار ش .م .ك

71,749

3.58745

10

الشركة العربية لالستثمار ش .م .ك

53,812

2.69060

11

شركة فايننشال أسيتس البحرين ذ .م .م

49,496

2.47480

12

شركة كامكو لالستثمار ش .م .ك

17,937

0.89685

13

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش .م .ك

13,453

0.67265

14

شركة جيمبال القابضة ش .ش .و

2,000

0.10000

15

أسهم خزينة

89,686

4.48430

2,000,000

100

املجموع

يقوم البنك بتوفير قروض صناعية متوسطة وطويلة األجل ،إلقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث
في صناعات قائمة في الكويت ،بسعر فائدة نسبته  .% 3.5هذه القروض يتم متويلها من خالل تسهيالت
ائتمانية متكررة طويلة االجل بلغت  300مليون د.ك قامت حكومة الكويت بتوفيرها للبنك بناء على تشريع صادر
من مجلس االمة وميتد أجل استحقاق هذه التسهيالت الى عشرين عاما ،حتى سبتمبر  .2027وبجانب القروض
الصناعية يقدم البنك العديد من التسهيالت املصرفية املتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة
بالسوق.
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تطورات االقتصاد الكويتي لعام 2018
لقد ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز ( ،)S&Pالتصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت عند املرتبة  AAمع
نظرة مستقبلية مستقرة لعام  ،2018مدعوماً باملالية العامة القوية للدولة وااليرادات النفطية العالية لتغطية
املصروفات اجلارية والنفقات الرأسمالية للميزانية العامة للدولة ،وكذلك االجراءات في السياسات النقدية
واملالية من بنك الكويت املركزي ووزارة املالية خالل العام التي ساهمت جميعها في احملافظة على استقرار
االقتصاد الكويتي.
وقد أطلقت احلكومة خطتها الطموحة عام  2017لتحقيق رؤية الكويت  ،2035حيث حددت االولويات طويلة
املدى للتنمية االقتصادية والتي من أهمها حتقيق االقتصاد املتنوع واملستدام ،العناية بالرأس املال البشري والبنية
املعيشية املستدامة ،االدارة احلكومية الفاعلة ،والتعليم والرعاية الصحية عالية اجلودة .ومن البرامج الهامة التي
تسعى الدولة الى حتقيقها هي دعم وتطوير القطاعات االقتصادية وحتفيز القطاع اخلاص لتحقيق مساهمة
أكبر في الناجت احمللي االجمالي للدولة ،وتنويع القاعدة االنتاجية من خالل رفع معدالت االستثمار والتوجه الى
القطاع الصناعي.
فعلى املستوى االجمالي ،تستهدف خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنوات ( )2020/2019-2016/2015رفع
مساهمة القطاع اخلاص في الناجت االجمالي من  % 25ليبلغ  % 41مع السنة النهائية للخطة (.)2020/2019
ولقد اتسم االقتصاد الكويتي خالل العام  2018بالنمو املتواضع ،وبطء التقدم في االصالحات االقتصادية واملالية
نتيجة عدم استقرار أسعار النفط والتحديات اجليوسياسية التي تواجه املنطقة.
*&f<Ñ1«kM§G* f»*¡G*4f6
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وقد اعتمدت امليزانية العامة لدولة الكويت للسنة املالية ( )2019/2018بإيرادات تبلغ  15مليار د.ك ومصروفات
تقدر بحوالي  21.5مليار د.ك .إذ تشكل االي��رادات النفطية  % 88من اجمالي االي��رادات وقدرت على اساس
متوسط سعر برميل النفط بـ  50دوالر ،وحجم انتاج يومي قدره  2.8مليون برميل.
وفي نهاية يناير  ،2019بلغ الفائض النقدي الفعلي في امليزانية العامة للدولة للسنة املالية ( )2019/2018حوالي
 1.59مليار د.ك بعد خصم احتياطي االجيال القادمة ،حيث بلغ اجمالي املصروفات حوالي  13.71مليار د.ك،
في حني بلغ اجمالي االيرادات حوالي  17مليار د.ك.
امليزانية العامة التقديرية والفعلية للسنة املالية 2019/2018
امليزانية

(مليون د.ك)

التقديرية ()2019/2018

الفعلية حتى 2019 /1/31

*13,317

15,867

اإليرادات غير النفطية

1,772

1,145

اإليرادات الكلية

15,089

17,013

احتياطي األجيال القادمة **

1,509

1,701

املصروفات

21,500

13,718

الفائض  /العجز
(قبل خصم احتياطي االجيال القادمة)

()6,411

3,294

الفائض  /العجز
(بعد خصم احتياطي االجيال القادمة)

()7,911

1,592

اإليرادات النفطية

* مت تقدير االيرادات النفطية عند سعر  50دوالر/برميل وحجم انتاج  2.8مليون برميل يوميا.
** متثل  % 10من االيرادات الكلية.

وتسعى احلكومة الى بذل اجلهود الجناز اهداف خطة التنمية ،فقد بلغ عدد املشروعات االستراتيجية في خطة
التنمية للعام ( )2019/2018حوالي  21مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ نحو  24مليار د.ك ،والتي منها مشروع مصفاة
الزور ومشروع الوقود البيئي ومشروع االولفينات والعطريات ،مشروع تطوير املطار ،مشروع السكك احلديدية،
مشروع معاجلة النفايات الصلبة ،ومشاريع املدن السكنية واملستشفيات .وتهدف هذه املشروعات االستراتيجية
الى حتفيز النمو االقتصادي ودعم وتوسيع مشاركة القطاع اخلاص وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية.
تشير البيانات االولية للحسابات القومية الى تراجع الناجت احمللي االجمالي احلقيقي بنسبة  % 3.56مع
نهاية عام  ،2017حيث بلغ الناجت احلقيقي نحو  39.3مليار د.ك نهاية عام  2017مقارنة مع  40.7مليار د.ك
عام  .2016ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناجت احمللي االجمالي احلقيقي مبعدل منو نسبته 2.3%
لعام  2018ليبلغ حوالي  40.2مليار د.ك ،ويتوقع أن يشكل الناجت النفطي نسبة  % 54من الناجت احمللي االجمالي
في عام  ،2018مدعوما بارتفاع متوسط سعر برميل النفط الى حوالي  70دوالر/برميل ومبتوسط انتاج يومي
حوالي  2.8مليون برميل.
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وبالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي قدمتها البنوك احمللية للقطاع اخلاص في عام  ،2018ممثلة برصيد
اجلزء النقدي املستخدم من هذه التسهيالت والتي بلغت  36.9مليار د.ك في نهاية العام  ،2018حيث سجلت
ارتفاعا نسبته حوالي  % 4.2باملقارنة مع  35.4مليار د.ك لنفس الفترة من عام .2017
توزيع التسهيالت االئتمانية حسب القطاع يف عام 2018
حجم التسهيالت
(مليون د.ك)

النسبـة ()%

الصناعة

1,994

5.4

التجارة

3,284

8.9

التشييد والبناء

1,992

5.4

اخلدمات الشخصية

15,852

42.9

العقار

8,263

22.4

أخرى

5,523

15.0

36,906

100

القطــاع

جملة التسهيالت االئتمانية

وقد قرر بنك الكويت املركزي في مارس  2018برفع سعر اخلصم الى  ،% 3.0نتيجة املستجدات في االوضاع
االقتصادية واملصرفية احمللية ،حيث ساهم بشكل ملحوظ في منو االيرادات التشغيلية للبنوك .وفي ديسمبر
 ،2018أبقى البنك املركزي على نفس سعر اخلصم وذلك الستمرار ضعف النشاط االقتصادي وتواضع معدالت
االئتمان املصرفي في السوق احمللي .وحرص البنك املركزي على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية من
خالل رفع معدالت الفائدة على الودائع لتحفيز البنوك وتعزيز قدرتها على جذب الودائع بالدينار.
كما أن التعليمات التي صدرت من البنك املركزي مع نهاية العام حول رفع سقف االئتمان للقروض االستهالكية
ستعزز نشاط البنوك ،ومتوقع أن حتقق البنوك منوا جيدا في االرباح لعام  2018بحدود  % 12مقارنة بنتائج
العام املاضي.
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قطاع الصناعة التحويلية يف دولة الكويت
تسعى خطة التنمية احلالية للدولة للسنوات ( )2020/2019-2016/2015الى رفع مساهمة القطاع الصناعي
في الناجت احمللي االجمالي للدولة واعادة هيكلة القطاع لتشجيع الصناعات الواعدة وذات القيمة املضافة العالية
وتشجيع القطاع اخلاص في زيادة االستثمار باملشروعات الصناعية .اال أن مؤشرات الصناعة التحويلية ال تزال
متدنية ،فمساهمته في الناجت احمللي االجمالي (بدون نشاط التكرير) لم تتعدى  ،% 4.8وان معدل النمو على مدى
السنوات االربع املاضية كان بحدود  .% 1.6كما ان حجم االستثمار في االصول الثابتة للقطاع الصناعي ال يزال
منخفضا مقارنة مع حجم االستثمار في القطاعات االقتصادية االخرى بالدولة ،حيث بلغت نسبة مساهمة تكوين
رأس املال الثابت للقطاع الصناعي (بدون التكرير) بحدود  % 5من اجمالي تكوين رأس املال الثابت لعام .2016
وال تزال مشكلة عدم توفر القسائم الصناعية تشكل العائق االكبر أمام التنمية الصناعية.
وتعمل الهيئة العامة للصناعة على انشاء مناطق صناعية جديدة حلل تلك املشكلة .حيث تعكف حاليا على انهاء
جتهيز منطقة الشدادية الصناعية التي تبلغ مساحتها حوالي  4.5كم مربع ،وقد أعلنت الهيئة عن تخصيص 700
وحدة صناعية في تلك املنطقة بعد استقطاع  % 10من تلك املساحة ملشروعات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،و % 10أخرى ملشروعات هيئة تشجيع االستثمار املباشر ،ومن املتوقع تسليم تلك
القسائم للصناعيني مع مطلع عام .2020

كما تقوم الهيئة باالعداد لتهيئة منطقة النعامي الصناعية والتي ستشمل على  1500قسيمة صناعية ،ومتوقع البدء
في تهيئة البنية التحتية في عام .2020
وتشير بيانات الهيئة العامة للصناعة وفق تقريرها السنوي ( )2017/2016الى أن أعداد املنشآت الصناعية
القائمة بلغ  947منشأة صناعية حتى عام  ،2016كذلك اعداد احلرف الصناعية بلغ  2629حرفة صناعية حتى
عام  ،2016واجلدول التالي يوضح عدد املنشآت واحلرف الصناعية:
عدد املنشآت واحلرف الصناعية
عدد املنشآت الصناعية القائمة املرخصة

عدد احلرف الصناعية القائمة املرخصة

املنتجات الغذائية واملشروبات

118

688

املنسوجات وامللبوسات والصناعات اجللدية

30

134

اخلشب واملنتجات اخلشبية

75

313

الورق ومنتجات الطباعة والنشر

69

198

الكيماويات واملشتقات النفطية

175

132

املنتجات التعدينية غير املعدنية

211

97

صناعات معدنية اساسية

78

--

املنتجات املعدنية

176

1029

صناعات حتويلية أخرى

15

38

947

2,629

األنشطـــة

املجموع
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أما بيانات الناجت احمللي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحويلية حسب األنشطة الصناعية فتشير الى التطور في نتائجها
خالل الفترة  2016و ،2017حيث سجلت جميع األنشطة الصناعية منوا متواضعا خالل العام  2017بلغ اجماليه حوالي
 % 5.3عما كان عليه عام  .2016فلقد ارتفع الناجت احمللي لصناعة املنتجات الكيماوية ،والتي متثل  % 43من ناجت
قطاع الصناعة التحويلية ،بنسبة  % 5في عام  2017مقارنة لبيانات عام  .2016أما صناعة األغذية واملشروبات فلقد
سجلت ارتفاعا في الناجت احمللي االجمالي بلغ  % 7.7خالل عام  2017باملقارنة مع بيانات عام  .2016وبلغ معدل منو
الناجت احمللي االجمالي في كل من صناعة املنسوجات واملالبس واملنتجات اجللدية والصناعة التعدينية غير املعدنية
نسبة  % 8.8و % 5.2على التوالي في عام  2017باملقارنة مع بيانات عام  2016على التوالي .كما سجلت صناعة الورق
والطباعة ارتفاعا نسبته  % 4.6في عام  2017مقارنة مع بيانات عام  .2016أما صناعة املعدنية املصنعة فلقد سجلت
منواً متواضعا في الناجت احمللي االجمالي خالل العام  2017بلغت نسبته  % 2.6مقارنة ببيانات عام .2016
وقد شهد قطاع الصناعة التحويلية تغيرات هيكلية خالل الفترة من عام  2000الى عام  ،2017ويعود ذلك إلى
اختالف معدالت النمو السنوية في الناجت احمللي اإلجمالي لألنشطة الصناعية املختلفة بسبب تركيز القطاع
اخلاص على الصناعات الواعدة وذات القيمة املضافة العالية ،حيث تغير الوزن النسبي لألنشطة الصناعية
مثل انخفاض نسبة نشاط الصناعات الغذائية واملشروبات من  % 23الى  % 12.3في حني ارتفعت نسبة نشاط
قطاع املنتجات الكيماوية  % 12.3الى حوالي  % 43من خالل نفس الفترة ،كما هو موضح باجلدول التالي:
الناجت احمللي اإلجمالي يف قطاع الصناعة التحويلية
2000

**2017

* 2016

الناجت
(مليون د.ك)

النسبة إلى
اإلجمالي ( )%

الغذائية واملشروبات

68.8

23.0

183.1

12.0

198.3

12.3

املنسوجات واملالبس واملنتجات اجللدية

35.6

11.9

83

5.4

91

5.6

اخلشب ومنتجاته واألثاث والتنجيد

13.2

4.4

40.6

2.7

44.4

2.8

الورق والطباعة

28.2

9.4

82.2

5.4

86.2

5.3

املنتجات الكيماوية واملطاط واللدائن

36.9

12.3

658.5

43.1

693.8

43.0

الصناعات التعدينية غير املعدنية

45.2

15.1

152.9

10.0

161.3

10.0

املعدنية األساسية

4.7

1.6

57.1

3.7

59

3.7

املعدنية املصنعة

60.2

20.1

254.8

16.7

261.7

16.2

الصناعات األخرى

6.9

2.2

15

1.0

16.7

1.0

299.7

100.0

1,527.2

100.0

1,612.4

100.0

الصناعة

إجمالي الناجت احمللي للصناعة
التحويلية (أسعار جارية)

النسبة إلى
الناجت
النسبة إلى
الناجت
(مليون د.ك) اإلجمالي ( ( )%مليون د.ك) اإلجمالي ( )%

* بيانات معدلة
** بيانات أولية
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تقرير ادارة البنك لعام 2018
السيد /علي عبد النبي خاجه
الرئيس التنفيذي

لقد باشرت ادارة البنك خالل العام  2018في تنفيذ خطة عملها االستراتيجية اخلامسة للسنوات ()2020-2018
التي تهدف الى حتقيق رؤية البنك في تعزيز انشطته لدعم برامج التنمية الصناعية واالقتصادية املستدامة في
دولة الكويت ،وذلك من خالل توفير التمويل امليسر والتسهيالت املصرفية املتنوعة للمشروعات الصناعية ،وتقدمي
االستشارات املالية والفنية والتسويقية لدعم القطاع اخلاص في مشاريعهم الصناعية .هذا باالضافة الى حتسني
مستوى خدمات العمالء ،واستكمال تطوير البنية التحتية لألنظمة اآللية املصرفية وبناء قواعد البيانات الصناعية.
وعلى الرغم من تباطؤ النشاط في القطاع الصناعي خالل العام  ،2018اال ان البنك استطاع بفضل جهود ادارته
وجميع العاملني فيه من حتقيق نتائج جيدة مع نهاية العام ،فقد حقق النمو في اجمالي األصول بنسبة % 4.2
ليبلغ  699.4مليون د.ك مع نهاية العام  .2018وبلغ صافي رصيد محفظة القروض والسلفيات  332.6مليون د.ك
مع نهاية العام  ،2018منخفضاً بنسبة  % 3.7عن رصيد العام املاضي ،وقد ارتفعت نسبة القروض املتعثرة إلى
إجمالي حجم محفظة القروض والتسهيالت النقدية إلى  % 2.29في عام  2018مقارنة مع نسبة  % 0.16في
نهاية العام  .2017وبلغ اجمالي االيرادات  36.7مليون د.ك في نهاية العام  2018مسج ً
ال انخفضاً نسبته % 1.0
عن ايرادات العام املاضي .ومتكن البنك بعد أخذ املخصصات الالزمة من حتقيق صافي ربح قدره  11.13مليون
د.ك في نهاية العام  2018منخفضاً بنسبة  % 11.1عن العام املاضي.
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تطبق ادارة البنك نظماً للرقابة الداخلية ألنشطته وكافة عملياته املصرفية بنا ًء على توجيهات مجلس االدارة ووفق
تعليمات بنك الكويت املركزي .وحترص االدارة على تطبيق تلك االنظمة لضبط صحة السجالت احملاسبية وجميع
معامالت البنك وحمايتها من املخاطر املصرفية.

ويقوم مجلس االدارة من خالل جلنة التدقيق املنبثقة عنه مبراجعة نظم الرقابة الداخلية احملاسبية واملالية وإجراء
التعديالت املناسبة على السياسات بشكل سنوي (إن وجدت) ورفعها للمجلس العتمادها ،ويتم توزيعها على كافة
املوظفني املعنيني باألنشطة التشغيلية .وتقع مسؤولية التحقق من االلتزام باإلجراءات التشغيلية املعتمدة لتلك
االنشطة على عاتق مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات املختلفة في البنك.

ويقوم التدقيق الداخلي في البنك مبراجعة مدى مالءمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية في البنك بشكل دوري
وحتديد مدى االلتزام بالسياسات واالجراءات املعتمدة .ويقدم رئيس التدقيق الداخلي تقريره مباشرة الى مجلس
االدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس االدارة.
وبنا ًء على تقارير دائرة التدقيق الداخلي ودائرة ادارة املخاطر التي تقيم مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية وتقارير
التقييم الذاتي ملخاطر التشغيل في البنك والتقارير املالية لعام  ،2018خلصت االدارة على أنه ال يوجد أي خلل
جوهري في نظام الرقابة الداخلية في البنك.
التقرير السنوي 2018
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القروض الصناعية
وافق البنك خالل عام  2018على منح قروض صناعية ميسرة طويلة االجل لـ  17مشروعا صناعيا ،متثلت في
عدد  15مشروع توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد جديد ،باإلضافة الى مشروع واحد لتمويل تكلفة زائدة.
وبلغ حجم االلتزامات بقروض صناعية في عام  2018حوالي  12.3مليون د.ك ،وبلغت تكلفة اجمالي
املشروعات حوالي  20مليون د.ك  .ويشكل اجمالي متويل البنك بقروض صناعية نسبة  % 61.2من اجمالي
تكلفة تلك املشروعات.
ويبني اجلدول التالي توزيع االلتزامات بقروض صناعية خالل عام  2018حسب النشاط الصناعي:
إجمالي تكلفة
املشاريع

متويل البنك

النصيب
النسبي
%

صناعة الورق ومنتجات الورق

1

160

160

1.3

صناعة فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

1

545

320

2.6

صناعة املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

1

920

602

4.9

صناعة منتجات املطاط واللدائن

2

2,123

1,477

12.0

صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى

4

5,944

3,053

24.9

صناعة الفلزات القاعدية

1

1,000

800

6.5

صناعة منتجات املعادن املشكلة باستثناء اآلالت واملعدات

1

100

100

0.8

صناعة اآلالت واملعدات غير املصنفة يف موضع آخر

1

3,440

1,926

15.7

صنـاعـة األثــاث

2

4,018

2,620

21.3

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

2

1,500

1,004

8.2

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب
وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

1

325

221

1.8

املجموع

17

20,075

12,283

100.0

النشاط

عــدد
املشروعات

(ألف د.ك)

يتضح من اجلدول السابق أن قطاع صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى (مواد البناء) احتل النصيب األكبر
من حجم اإللتزامات بقروض صناعية جديدة خالل عام  2018حيث بلغ نصيبها  % 24.9من إجمالي االلتزامات.
ويرجع السبب وراء ذلك ،هو متويل عدد  4مشاريع صناعية حيث بلغت قيمة متويلها  3.053مليون د.ك ،في حني
جاء ترتيب قطاع صناعة األثاث في املرتبة الثانية إذ بلغ نصيبها  % 21.3من إجمالي اإللتزامات بقروض صناعية
لعام .2018
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ويبني اجلدول التالي دور البنك والتزاماته بقروض صناعية خالل الفترة من - 2014

عدد القروض الصناعية

2018

2014

2015

2016

2017

2018

19

26

28

27

17

املتراكم

2018 - 1974
1,089

تكلفة املشروعات املمولة (ألف دينار كويتي)

67,732

79,255

20,075 86,047 92,365

2,207,730

إجمالي االلتزام بالتمويل (ألف دينار كويتي)

49,286

57,251

12,283 56,038 63,879

1,245,598

نسبة التمويل إلى تكلفة املشروع ()%

73

72

69

65

61

56.4

متوسط تكلفة املشروع (ألف دينار كويتي)

3,565

3,048

3,299

3,187

1,181

2027

متوسط متويل البنك (ألف دينار كويتي)

2,594

2,202

2,281

2,075

723

1144

ولقد بلغ متراكم اإللتزامات بقروض صناعية منذ بدأ البنك نشاطه اإلئتماني في عام  1974وحتى نهاية عام
 2018حوالي  1.246مليار د.ك ،وميثل  % 56.4من إجمالي تكلفة املشروعات الصناعية والبالغة  2.208مليار
د.ك لعدد  1,089مشروعاً صناعياً قام البنك بتمويلها.
التمويل التجاري
واص��ل البنك خالل العام  2018نشاط التمويل التجاري بتقدمي مجموعة متكاملة من التسهيالت املصرفية
التجارية لعمالءه الصناعيني مثل تسهيالت متويل رأس املال العامل ومتويل املشاريع وقروض قصيرة ومتوسطة
األجل  .كما قام مبنح العمالء الصناعيني تسهيالت التمويل املعبري حلني سحب القروض الصناعية طويلة األجل.
ويتم تسعير التسهيالت املمنوحة طبقاً ملعدل أسعار السوق  ،باإلضافة الى منح ومراقبة احلدود النقدية والقطع
األجنبي للبنوك العاملية واحمللية واملؤسسات االستثمارية .
ولقد شهد عام  2018ارتفاعاً في نشاط التمويل التجاري  ،حيث بلغت قيمة التسهيالت التجارية النقدية مبلغ
 177.333مليون د.ك في نهاية عام  2018مقارن ًة بـمبلغ  174.488مليون د.ك في نهاية عام  ، 2017أي ارتفاع
بنسبة  ،% 1.63وذلك نتيج ًة لزيادة التسهيالت التجارية للعمالء القائمني ومنح تسهيالت لعمالء جدد  ،كما
ارتفعت التسهيالت غير النقدية في عام  2018بنسبة  % 5.54حيث بلغت  93.437مليون د.ك في نهاية عام
 2018مقارن ًة ب ـ  88.535مليون د.ك في نهاية عام  2017وذلك نتيج ًة لتمويل عقود ومشاريع جديدة .
واستمر البنك في توفير التسهيالت املتنوعة واستقطاب عمالء ج��دد  ،وعلى وج��ه اخلصوص في قطاعات
البتروكيماويات ومنتجات مواد البناء واملنتجات الهندسية واملعدنية واملنتجات الغذائية .كما استمر في تطبيق
سياسته بالتركيز بشكل أكبر على السوق احمللي حيث أن النشاط على الصعيد الدولي ال يزال متحفظا خالل
عام . 2018
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االستثمار املباشر
حرص البنك خالل العام  2018على اقتناص الفرص االستثمارية الواعدة في صناديق امللكية اخلاصة مع املدراء
احلاليني باإلضافة إلى مدراء صناديق جدد ممن لهم أداء تاريخي مميز في قطاعاتهم ،باإلضافة إلى استشراف
الفرص االستثمارية بالقطاع الصناعي احمللي .حيث ارتفع رصيد استثمارات البنك بنسبة  % 14.33وصوال الى
 112.33مليون دينار كويتي في عام  2018مقارنة ب ـ  98.25مليون دينار كويتي الم .2017
كما منت األصول حتت اإلدارة بواقع  % 26.67لتصل الى  182.67مليون دينار كويتي في عام  2018مقارنة بـ ـ
 144.21مليون دينار كويتي لعام .2017
وكان لتحسن املناخ االستثماري العاملي واألداء اإليجابي لصناديق امللكية اخلاصة املستثمر بها األثر البالغ في
حتقيق عوائد استثنائية حملفظة االستثمارات ،ويستمر نشاط االستثمار املباشر والترويج بالبحث عن أفضل
الفرص االستثمارية للبنك وعمالئه بالقطاع الصناعي والقطاعات املكملة له محلياً وخارجياً وذلك دعماً خلطة
الكويت التنموية وعم ً
ال بأهداف البنك الرامية إلى توجيه مدخرات القطاع اخلاص لالستثمار في املشروعات
الصناعية الواعدة واملشاركة الفعالة في ملكية مشاريع صناعية مع القطاع اخلاص.
اخلزينة ومحفظة االوراق املالية
واصل نشاط اخلزينة واألوراق املالية خالل عام  2018في األدوات املالية األساسية التي يتعامل بها البنك مثل
القطع األجنبي وأسواق الودائع ومحافظ األوراق املالية ،وكانت نتائجها ايجابية لربحية البنك رغم تدني أسعار
الفوائد محلياً وعاملياً.
تركز نشاط اخلزينة واألوراق املالية في إدارة السيولة باالستثمار في السندات املقومة بالدينار الكويتي وذلك لضمان
النمو اجليد وجتنب أي انحدار باألسعار وتكون جدارتها االئتمانية عالية .كما عززت نشاط الودائع مع البنوك
احمللية والعاملية بالدينار الكويتي والعمالت األجنبية مما ساعد في تغطية جانب مطلوبات البنك بأسعار تنافسية.
أما في القطع األجنبي فقد حرص نشاط اخلزينة واألوراق املالية على خدمة عمالء البنك وتلبية احتياجاتهم
بأسعار صرف تنافسية وتقدمي املشورة الفنية ،والعمل على سداد احتياجات البنك في العمالت األجنبية .وقام
البنك خالل العام مبفاوضات ناجحة لالقتراض املباشر مع مؤسسات مالية عاملية حيث مت اقتراض  45مليون
يورو و 50مليون دوالر ملدة ثالث سنوات لكل منهما .كما مت االستثمار في سندات صادرة من مؤسسة مصرفية
كويتية بقيمة  15مليون د.ك.
ويحرص البنك على تطبيق تعليمات بنك الكويت املركزي من خ�لال مواصلة إدارة جلنة األص��ول واخلصوم
واالستثمار والتي تقوم على مبدأ احليطة لتجنب أي تقلبات بالسعر جتاه البنك مبوائمة جميع الفجوات املالية
املطبقة من قبل السلطات الرقابية للبعد عن أي مخاطر للسيولة مع التنبؤ باجتاه أسعار الصرف والفوائد
لألسواق املالية مستقب َ
ال.
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البحـــوث
قام البنك خالل عام  2018بإجناز العديد من دراس��ات أبحاث السوق للمنتجات الصناعية املختلفة في دولة
الكويت ،وذلك بغرض تقييم اجلدوى من إنتاجها محلياً من خالل دراسة حجم العرض والطلب احلالي واملستقبلي
في األس��واق ،ودرج��ة املنافسة بني املنتجات احمللية واملستوردة وعناصر املزيج التسويقي وتقدير حصة املنتج
اجلديد في تلك األس��واق .ومت خالل العام اص��دار دراس��ة قطاعية عن « أداء قطاع م��واد البناء في الكويت»،
كذلك االنتهاء من دراسة خاصة عن « القطاع الصناعي ومساهمته في التنمية االقتصادية وحصة بنك الكويت
الصناعي» و تقرير عن « املراجعة االقتصادية النصف سنوي» ،ودراسة حول «التغير في أسعار الفائدة وأثرها على
حركة االقتصاد» باالضافة الى حتديث بيانات «حركة التشييد والبناء في دولة الكويت» .كما مت البدء في دراسة
قاعدة العمالء الصناعيني ،ودراسة تنويع املنتجات في قطاع الصناعة ،وجاري العمل على اجناز «مشروع قاعدة
البيانات الشاملة للبنك الصناعي عن املنشآت الصناعية في دولة الكويت» ،كذلك مت خالل العام االنتهاء من
العمل على حتديث أرشيف الدائرة حسب التصنيف الصناعي الدولي املوحد لألنشطة االقتصادية من ISIC 3.1
القدمي الى  ISIC 4.0احلديث ،وجاري اعداد حتديث دليل املنشآت الصناعية التي وافق بنك الكويت الصناعي
على متويلها خالل السنوات .2018-1974
ويتم بشكل دوري حتديث قاعدة املعلومات اخلاصة بالصناعة في الكويت وذلك من خالل الزيارات امليدانية
للمصانع واملؤسسات املتعلقة بالصناعة ،واملشاركة بالندوات واملؤمترات واملعارض الصناعية محلياً .هذا باإلضافة
إلى جتميع الدراسات واإلحصاءات املتخصصة بالسوق واألدلة الصناعية احلديثة وحتليلها بهدف احلصول على
أحدث البيانات الالزمة إلعداد دراسات البنك.
إدارة احملافظ
يقوم بنك الكويت الصناعي بإدارة ثالث محافظ مالية متخصصة نيابة عن احلكومة ،وهي محفظة الصناعي
للمشروعات الصغيرة برأسمال قدره  150مليون د.ك ومحفظة التمويل الزراعي برأسمال قدره  50مليون د.ك،
ومحفظة متويل الصناعة وفقا للشريعة االسالمية برأسمال قدره  100مليون د.ك.
تهدف محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة إلى توفير الدعم والتمويل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
ألنشطة الكويتيني في مجاالت املشروعات الصغيرة ،التي ال يزيد حجم االستثمار فيها عن  500الف د.ك ،في
مختلف القطاعات االقتصادية.
ومت خالل العام  2018املوافقة على متويل  206مشروعا في مختلف االنشطة بلغ اجمالي التكلفة االستثمارية
لهذه املشروعات حوالي  22.7مليون د.ك ،في حني بلغ اجمالي متويل احملفظة حوالي  17.5مليون د.ك ،حيث مثل
التمويل نسبة  % 77من اجمالي التكلفة.
ولقد بلغ متراكم متويل احملفظة ،منذ تشغيل احملفظة وحتى نهاية عام  ،2018حوالي  153مليون د.ك قدمت
لـ 1,704مشروعا بلغ اجمالي تكلفتها االستثمارية حوالي  202مليون د.ك.
التقرير السنوي 2018
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ويوضح اجلدول التالي متويل احملفظة خالل العام  2018حسب النشاط االقتصادي:
النشاط

عدد
املشاريع

التكلفة
االستثمارية

مبلغ التمويل
(د.ك)

النصيب
النسبي
%

الصناعات التحويلية

29

4,353,035

3,364,475

19.20

أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية

54

7,083,184

5,306,777

30.29

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات
احملركات والدراجات النارية والسلع الشخصية
واملنزلية

48

2,554,100

2,114,688

12.07

أنشطة الصحة البشرية واخلدمات االجتماعية

10

2,820,077

1,854,439

10.58

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

8

304,118

249,160

1.42

أنشطة اخلدمات األخرى

8

514,131

394,977

2.25

املعلومات واالتصاالت

7

498,244

414,852

2.4

الفنون والترفيه والتسلية

4

661,976

526,220

3.00

أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

24

2,844,565

2,385,362

13.61

التعليم

3

357,894

243,215

1.4

التشييد

3

175,844

155,094

0.88

النقل والتخزين

8

558,380

508,516

2.90

206

22,725,548

17,517,775

100

املجموع

يبني اجلدول السابق ،أن أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية (الفنادق واملطاعم) استحوذت على نسبة % 30.29
من متويل احملفظة بعدد  54مشروع ،تاله بعد ذلك نشاط الصناعات التحويلية بعدد  29مشروعا ،الذي استحوذ
على نسبة  % 19.20من متويل احملفظة ،يليه نشاط اخلدمات اإلداري��ة وخدمات الدعم بعدد  24مشروعا
استحوذ على نسبة  % 13.6من متويل احملفظة  ،ثم نشاط انشطة جتارة اجلملة والتجزئة بعدد  48مشروعا
استحوذ على ما نسبته  % 12.07من متويل احملفظة ،ويالحظ أن هذه االنشطة االربعة استحوذت اجماليها على
نسبة  % 75.16من متويل احملفظة للعام .2018
وبالنسبة حملفظة التمويل الزراعي التي تهدف الى توفير التمويل ملختلف االنشطة الزراعية واالنتاج النباتي،
انتاج الدواجن وااللبان واالنتاج احليواني واملزارع السمكية باإلضافة الى أنشطة تبريد وحفظ ونقل املنتجات
الزراعية .فلقد وافقت جلنة التمويل الزراعي خالل العام  2018على متويل عدد ( )54مشروعا بلغ إجمالي
تكلفتها حوالي  8.2مليون د.ك وبلغ متويل احملفظـة مبلغا وقــدره  4.1مليون د.ك ومبا ميثل نسبة  % 50من
إجمالي تكلفة املشاريع ،وهي موزعة كالتالي:
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متويل احملفظة

نسبة التمويل الى
اجمالي التمويل
69.0

القطـاع

عدد
القروض

تكلفة املشروع

نباتي

28

5,197,170

2,842,000

أسماك

11

416,940

232,000

5.6

املشاريع املتكاملة

7

963,200

532,000

13.0

دواجن

2

329,000

199,000

4.8

أمن غذائي

2

219,150

100,000

2.4

بيض

1

845,837

150,000

3.7

قروض قصيرة األجل (قطاعات متنوعة)

3

242,168

60,000

1.5

املجموع

54

8,213,465

4,115,000

100.0

د.ك

%

يالحظ من اجلدول السابق أن القطاع النباتي استحوذ على النسبة االعلى ،حيث بلغت نسبة التمويل حوالي
 % 69من إجمالي متويل احملفظة ،يليه قطاع املشاريع املتكاملة بنسبة .% 13
ولقد بلغ متراكم حجم القروض التي قدمتها احملفظة خالل الفترة من عام  2001وحتى نهاية  2018حوالي 125.8

مليون د.ك لعدد  794مشروعاً.

أما محفظة متويل الصناعة وفقا للشريعة االسالمية فتهدف الى تشجيع القطاع الصناعي من خالل التمويل
املتوسط والطويل االجل للمشاريع واخلدمات الصناعية وفق أداوت تتفق مع أحكام الشريعة االسالمية والتي
منها املرابحة ،االجارة واالستصناع ،فلقد مت خالل العام  2018متويل عدد ( )2مشروع توسعة ،واح ٌد في قطاع
املنتجات الكيماوية (املنظفات) وآخر في قطاع مواد البناء (اخللط اجلاهز) ،بلغ إجمالي التكلفة  1.853مليون
د.ك قدم لها البنك متوي ً
ال بقيمة  1.482مليون د.ك متثل نسبة  % 80من التكلفة االجمالية.
ولقد بلغ متراكم االلتزامات بالتمويل منذ تشغيل احملفظة في عام
مليون د.ك قدمت إلى  28مشروعاً صناعياً.

وحتى نهاية عام

2009

2018

حوالي

43.6

متويل احملفظة خالل العام 2018

ومتراكم التزامات محفظة متويل الصناعة وفقا للشريعة االسالمية
2018

املتراكم 2018-2009

2

28

التكلفة الكلية للمشاريع (ألف دينار كويتي)

1,853

117,837

متويل احملفظة (ألف دينار كويتي)

1,482

43,577

عــدد املشــروعات
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تقنية املعلومات
وفي نشاط تقنية املعلومات ،قام البنك خالل العام  2018في استكمال تطوير وتشغيل نظامه اآللي املصرفي
االساسي احلديث ،والتأكد من استقرار عملياته التي مكنت ادارات البنك من القيام بأعمالها بكفاءة وعلى أسس
مصرفية سليمة وآمنة.
كما قام النشاط بالتنسيق مع دوائر البنك املختلفة واتخاذ التغييرات املناسبة بشأن تطوير مشاريع تقنية املعلومات
وتنظيمها ،حيث جاري العمل على اعادة هيكلة نشاط تقنية املعلومات.
ومت تفعيل وتطبيق نظام جديد الدارة الطلبات واالحتياجات التشغيلية لدوائر البنك في مجال تقنية املعلومات،
وذلك بغرض التنسيق وتتبع االعداد والتخطيط والتنفيذ لها.
املوارد البشرية واملسؤولية االجتماعية
استمر بنك الكويت الصناعي خالل العام  2018نشاطه في تنمية موارده البشرية باعتبارها القوة الدافعة لتطوير
أعمال وخدمات البنك ،واالستثمار الفعلي في أصوله  ،مبا يعزز دور البنك في حتقيق أهدافه ورسالته التنموية
للقطاع الصناعي.
ويحرص البنك على استقطاب وتوظيف الشباب الكويتي من حملة املؤهالت اجلامعية في التخصصات املناسبة
للعمل بالبنك ،يتيح لهم البرامج التدريبية املتخصصة لتطوير مهاراتهم الفنية في مجال اعمالهم  ،وتشجيعهم
حلضور الندوات واملؤمترات املتخصصة داخل وخارج دولة الكويت .وقد بلغ عدد املوظفني الكويتيني خالل العام
 127موظفاً وموظفة ،وتشكل نسبة قوة العمالة الوطنية  % 72من إجمالي العمالة في البنك.
وشارك البنك خالل العام  2018في  51مؤمتراً وندوة متخصصة وبرنامجاً تدريبياً لرفع مستوى التطوير الوظيفي
للعاملني ،حضرها  334موظف من موظفي البنك .كما مت تدريب املوظفني حول مكافحة غسل األموال وفقا
لتعليمات بنك الكويت املركزي.
ويلتزم بنك الكويت الصناعي باستراتيجية واضحة نحو رسالته املؤسسية ومسؤوليته االجتماعية في كل ما يخص
تطوير ودعم الصناعة احمللية ونشر الوعي حول أهمية املنتج الوطني في السوق احمللي .فيقدم البنك الرعاية
املالية من خالل احتاد مصارف الكويت للمشاركة في مختلف االنشطة واالعمال اخليرية واالجتماعية.
صنّاع الكويت الذي عرض األفكار واملشاريع
فقد رعى بنك الكويت الصناعي وللسنة الثانية على التوالي معرض ُ
الصغيرة واملبدعة التي من شأنها أن تصبح مشاريع مستقبلية ناجحة وبراءات اختراع مفيدة .واستمر البنك في
دعم الصناعة بالتعاون مع احتاد الصناعات الكويتية بتجديد رعايته السنوية حلملة «الصناعة فارس املستقبل»
وبرنامج «فرسان الصناعة» الذي يسهم في تدريب مجموعة من الشباب الكويتي الواعد للعمل في القطاع الصناعي
واخلاص .باإلضافة إلى احلملة اإلعالمية املصاحبة التي تهدف لزيادة وعي الناس نحو القطاع الصناعي احمللي
وإعطاء الصورة احلقيقية للصناعة الوطنية من خالل تسليط الضوء على املصانع الكبرى ومنتجاتها .كما شارك
البنك في معرض احتاد الصناعات الكويتية اخلامس «جسور» ليؤكد دوره التنموي والداعم للقطاع الصناعي.
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االدارة التنفيذية
السيد /علي عبد النبي خاجه
الرئيس التنفيذي

حاصل على شهادة املاجستير في االقتصاد
عام  ،1976انضم الى البنك في عام 1981

السيد /رشيد عبد احملسن الشرهان

السيد /عبد اهلل ابراهيم الهنيدي

نائب الرئيس التنفيذي
املشاريع واحملافظ
(لغاية )2018/9/30

نائب الرئيس التنفيذي
العمليات والرقابة املالية
(لغاية )2018/12/31

حاصل على شهادة املاجستير
في االدارة الصناعية عام ،1977
التحق بالبنك في عام 1978

حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة
عام  ،1984التحق بالبنك في عام 1984

السيد /جواد حسني القالف
نائب الرئيس التنفيذي
التمويل واالستثمار

حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة
في عام  ،1981وانضم الى البنك في عام 1983
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تقرير احلوكمــــة
حوكمة الشركات
مقدمة
يقوم البنك بتطبيق إطار عمل شامل حلوكمة الشركات لضمان التزامه مببادئ احلوكمة بشكل مالئم .ويقوم
مجلس اإلدارة بوضع السياسات وتوجيه أطر العمليات التشغيلية وهو املسؤول عن ضمان تطبيق مبادئ احلوكمة
نصا وروحاً.
السليمة التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي ّ
شهادة املجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يعتبر املجلس مسؤوال عن وضع ومراجعة نظام الرقابة الداخلية للبنك ،والذي مت تصميمه للتأكد من فعالية وكفاءة
العمليات وجودة إعداد التقارير الداخلية واخلارجية والرقابة وااللتزام بالقوانني والتعليمات .واجلدير بالذكر أن
هذا النظام مت تصميمه إلدارة وليس إللغاء مخاطر عدم حتقيق أهداف العمليات  .ويقدم نظام الرقابة الداخلية
ضد مخاطر اخلسارة املؤثرة .وتكون اإلدارة مسؤولة عن وضع واحلفاظ على
تأكيداً معقوال وليس مطلقا كضمان ّ
نظام الرقابة الداخلية.
وتتم مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل املجلس وجلنة التدقيق التي تتلقى تقارير املراجعة
التي تقوم بها دائرة التدقيق الداخلي.
كما تقوم دائرة إدارة املخاطر مبراجعة كافة السياسات واإلجراءات التي تشكل أساس إطار الرقابة الداخلية.
كما تقوم دائرة ادارة املخاطر مبراجعة املخاطر على مستوى اإلدارات وعلى مستوى البنك .وتقوم جلنة املخاطر
مبراجعة كافة املخاطر التي يتم حتديدها وكيفية تخفيف هذه املخاطر.
وتقوم جلنة التدقيق بتقييم التقارير املقدمة من املدققني اخلارجيني ،ومناقشة املواضيع املثارة في هذه التقارير
معهم خالل االجتماعات الدورية .وتعتبر جلنة التدقيق مسؤولة عن اإلشراف على التقارير املالية وتقارير املراجعة
حول الرقابة الداخلية.
هذا ولقد قام املجلس من خالل دائرة التدقيق الداخلي ودائرة إدارة املخاطر بتقييم مدى فعالية نظام الرقابة
الداخلية والتقارير حول مخاطر البنك والتقارير املالية للعام  ،2018وخلص إلى أنه ال يوجد أي خلل جوهري فيها
مؤكداً على فعالية وانتظام عمل نظام الرقابة الداخلية للبنك.
االلتزام بقواعد حوكمة الشركات
قام البنك بتطبيق جميع ما ينطبق عليه من إلتزامات بحسب ما ورد في دليل احلوكمة وميثاق السلوك املهني
وأخالقيات العمل الذين ميكن اإلطالع عليهما عبر املوقع االلكتروني لبنك الكويت الصناعي من خالل الرابط
التالي.www.ibkuwt.com/ibk/web/ar/About_IBK/CorpGov :
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سياسات البنك بشأن املكافآت املالية
سياسة املكافآت
لقد ّ
مت إعداد سياسة املكافآت بالبنك جلذب واحملافظة على املوظفني ذوي الكفاءة واملعرفة واملهارات واخلبرات.
وتتضمن هذه السياسة كافة املتطلبات الواردة بتعليمات احلوكمة الصادرة عن بنك الكويت املركزي ،وكذلك كافة
اجلوانب الضرورية ملنح املكافآت املالية ومكوناتها في إطار تعزيز فاعلية و إدارة املخاطر بالبنك.
ويقوم مجلس اإلدارة ،بناء على توصيات جلنة الترشيحات واملكافآت ،باعتماد وتعديل سياسة املكافآت في البنك
واملكونات اخلاصة بها ،كما يقوم مبراجعة إجراءات تطبيقها للتحقق من أنها تعمل وفق ما هو مخطط لها.
مكونات املكافآت:
تتألف املكونات املتنوعة للمكافآت من حزمة مناسبة ومتوازنة ومبا يعكس النشاط ودرجة املوظف بالبنك والنشاط
املهني وكذلك ممارسات السوق بالنسبة للمستويات السائدة لتلك املكافآت.
وتتكون مكافأة املوظف من املكافآت املالية الثابتة  ،كالراتب واملزايا األخ��رى ،باإلضافة إلى املكافآت املتغيرة
القائمة على مستوى األداء السنوي.
وحتدد املكافأة الثابتة على أساس دور املوظف وما يناط به من مسؤوليات وظيفية ودرجة تعقيد هذه املسؤوليات،
درجة املوظف ،ومستوى األداء وأوضاع السوق احمللية والقوانني النافذة.
ولقد مت تصميم برنامج املكافآت على األداء (برنامج احلوافز قصير األجل جلميع املوظفني وبرنامج احلوافز
طويل األجل ألعضاء اإلدارة العليا) لتحفيز ودفع املوظفني لتحقيق أهداف وأغراض البنك طبقا لالستراتيجية
طويلة األجل واخلطط السنوية للبنك.
وتوزع مكافآت األداء في شكل منحة نقدية سنوية للموظفني .وترتبط احلوافز مبجموعة متوازنة من مؤشرات
األداء على مستوى البنك و على مستوى املوظف .إن الهدف الرئيسي لبرنامج احلوافز قصير األجل هو أن تتمشى
حوافز املوظفني مع معدل األداء السنوي للبنك وأداء املوظفني .أما برنامج احلوافز طويل األجل ألعضاء اإلدارة
العليا فلقد صمم مبا يحث على استمرار مستويات أداء طويلة األجل مرتفعة ومعدلة على أساس املخاطر.
ويطبق البنك نظام حديث لتقييم وقياس أداء املوظفني ملختلف املستويات بحيث يضع املوظفون ورؤساءهم في
بداية السنة خطط األداء السنوية املستهدف وبيان الكفاءات املطلوبة وخطط التطوير الذاتي للموظفني  .وخالل
التقييم السنوي  ،يقوم املشرفون على املوظفني واملسئولون عن مراجعة التقييم بتقييم وتوثيق األداء مقارنة مع
مؤشرات األداء  /أهداف األداء .وتصدر القرارات بتعديل الراتب الثابت للموظف واملكافآت املرتبطة باألداء بناء
على املراجعة السنوية ألدائه.
ويتم تقدمي املزايا األخرى كاإلجازة السنوية ،اإلجازة املرضية واإلجازات األخرى ،التأمني الصحي ،تذاكر السفر
السنوية والعالوات طبقا للسياسة املعتمدة وممارسات السوق احمللية اخلاضعة للقوانني النافذة.
يشرف الرئيس التنفيذي على تطبيق نظام منح املكافآت للموظفني وفقا للسياسة املعتمدة ،مبا في ذلك التصميم
واإلجراءات املرتبطة بها .وتقوم جلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة من مجلس اإلدارة بتقييم سنوي ملدى كفاية
وفاعلية سياسة املكافآت لضمان حتقيقها ألهداف البنك .كما تقوم اللجنة مبساعدة املجلس للقيام مبراجعة
سنوية مستقلة حول مدى التزام البنك بتطبيق سياسة املكافآت.
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والتزاما مبتطلبات قواعد احلوكمة  ،فإن املكافآت املالية املدفوعة لفئات املوظفني وفق املجموعات التالية قد ّ
مت
اإلفصاح عنها أدناه:
الفئة األولى :تضم الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه واملدراء التنفيذيني األساسيني الذين يخضع تعيينهم
ملوافقة اجلهات الرقابية واإلشرافية.
الفئة الثانية :تضم املدراء الذين يتولون مهام رقابة مالية ورقابة مخاطر.
الفئة الثالثة :تضم املدراء املشاركني في أنشطة حتفها املخاطر.
وأن املكافآت املالية املدفوعة للفئات املذكورة أعاله هي:
الفئة

املكافآت املدفوعة (سنوية)

عدد
املوظفني

العناصر الثابتة

أشكال الدفع

الفئة
األولى

4

 رواتب 401,250 :د.كنقدي
 تذاكر سفر 3,344 :د.كنقدي
 مزايا التأمني الصحي 13,919 :د.ك نقدي املكافأة السنوية العادية 60,188 :د.ك نقدي تأمينات إجتماعية 13,943 :د.كنقدي مؤجل

الفئة
الثانية

5

 رواتب 192,276 :د.كنقدي
 تذاكر سفر 5,261 :د.كنقدي
 مزايا التأمني الصحي 10,649 :د.ك نقدي املكافأة السنوية العادية 28,841 :د.ك نقدي تأمينات إجتماعية 3,138 :د.كنقدي مؤجل

الفئة
الثالثة

7

 رواتب 369,571 :د.كنقدي
 تذاكر سفر 8,500 :د.كنقدي
 مزايا التأمني الصحي 15,169 :د.ك نقدي املكافأة السنوية العادية 55,436 :د.ك نقدي تأمينات إجتماعية 26,400 :د.كنقدي مؤجل

العناصر املتغيرة

أشكال الدفع

 املكافأة السنوية اخلاصة: 292,403د.ك

نقدي

 املكافأة السنوية اخلاصة: 54,956د.ك

 املكافأة السنوية اخلاصة:141,764د.ك

نقدي

نقدي

الصحي ،التأمينات
إن املكافآت السنوية (شاملة الرواتب ،املكافأة السنوية العادية ،تذاكر السفر ،مزايا التأمني
ّ
اإلجتماعية ،باإلضافة إلى املكافأة السنوية اخلاصة) خلمسة مدراء تنفيذيني الذين تلقوا أعلى املكافآت
باإلضافة إلى مكافآت رئيس دائرة إدارة املخاطر ورئيس دائرة التدقيق الداخلي (سبعة أشخاص) بلغت
 1٫153٫994دينار كويتي.
كما بلغت حزمة املكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ  242٫000دينار كويتي.
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تقرير إفـصـاحـات إدارة الــمـخــاطـر 2018
أهداف إدارة املخاطر:
يتبع بنك الكويت الصناعي مجموعة من األه��داف الواضحة في إدارة املخاطر املرتبطة به على اساس إطار
استراتيجي راسخ مصمم لتحقيق تلك األهداف من خالل إجراءات أساسية في إدارة عمليات املخاطر.
على املستوى االستراتيجي ،تعمل دائرة إدارة املخاطر في البنك على حتقيق األهداف التالية:
•حتديد املخاطر املادية للبنك
•حتديد حدود املخاطر املقبولة لدى البنك وضمان توافق خطط وعمليات البنك مع تلك احلدود،
•حتسني القرارات املتعلقة باملخاطر/العائد عن طريق التواصل مع الوحدات التشغيلية لضمان اتباع عملية
مراجعة مستقلة وقوية على عمل هذه الوحدات،
•التقيد باملبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة بإدارة املخاطر،
•ضمان أن خطط البنك االستراتيجية وخطط تنمية األعمال تعتمد بشكل سليم على إجراءات فعالة في تقييم
املخاطر
• رصد املخاطر لضمان استمرار تقدمي األه��داف املالية احمل��ددة في ظل مجموعة من الظروف التشغيلية
املعاكسة
•مساعدة اإلدارات التجارية واإلدارات املساندة على حتسني نظم مراقبة وتنسيق عمليات التعامل مع املخاطر
على مستوى البنك.
•تعزيز ثقافة الوعي باملخاطر على مستوى البنك.
إطار الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر:
تقع مسؤولية إدارة املخاطر على كاهل كافة املستويات في البنك ،ابتداء من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية نزوال
إلى جميع مدراء اإلدارات وخبراء إدارة املخاطر .وقد مت توثيق هذا اإلطار من خالل دليل تفصيلي للسياسات
واإلجراءات متوفر الطالع جميع موظفي البنك على شبكة اإلنترانت الداخلية .كما تقع مسؤولية املراجعة الفعالة
للمخاطر-وفقا لقاعدة الرقابة الثالثية-على عبء كل مدير إدارة بصفته املالك الرئيسي للمخاطر املرتبطة
بإدارته ،وتعمل دائرة إدارة مخاطر بشكل مستقل داخل البنك وكذلك دائرة التدقيق الداخلي ألغراض تطبيق إطار
احلوكمة ،يقوم رئيس دائرة إدارة املخاطر بتقدمي الدعم الفني للجنة إدارة املخاطر بهدف توجيه واإلشراف على
التطبيقات الفعالة لعملية إدارة املخاطر على مستوى البنك .كذلك ،تقدم دائرة إدارة املخاطر الدعم الفني ملجلس
إدارة البنك في املهام املطلوبة من اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة .ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً عن اعتماد
احلدود القصوى املقبولة للمخاطر وهي مستويات املخاطر التي يختار البنك حتملها في سعيه لتحقيق أهدافه
التشغيلية .ويتم مراجعة احلدود القصوى للمخاطر في البنك سنوياً بواسطة جلنة إدارة املخاطر متاشيا مع بيئة
األعمال ومع املعايير االستراتيجية الداخلية للبنك.
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كذلك ،يكون املجلس مسؤوالً عن إطار ضوابط الرقابة الداخلية .وبغرض تعزيز تطبيقات احلوكمة وإدارة املخاطر،
أنشئت اللجان التالية لتنفيذ أدواراً محددة :جلنة التدقيق ،جلنة إدارة املخاطر ،جلنة الترشيحات واملكافآت،
وجلنة احلوكمة.
إدارة التدقيق الداخلي هي املسؤولة عن املراجعة بصفة مستقلة على فعالية عمليات إدارة املخاطر وبيئة الرقابة
الداخلية في البنك ،وحتقيق الهدف منها وهو رفع بيان موثوق به وذو مضمون عالي القيمة وفي املواعيد احملددة
إلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشأن مدى فعالية ضوابط الرقابة الداخلية والتخفيف من حدة املخاطر
املرتفعة احلالية واملتطورة وقيامها بتعزيز الثقافة الرقابية داخل البنك.
ترصد جلنة إدارة املخاطر ،من خالل إدارة املخاطر ،موجز بيانات املخاطر املرتبطة بالبنك وفقاً للحدود القصوى
لتحمل املخاطر ،موثقة كمياً ونوعيا في السياسة اخلاصة باحلدود القصوى لتحمل املخاطر ،وحتدد احلدود
القصوى الرقابية واإلشرافية على دائرة إدارة املخاطر .يتم مراجعة املكونات التفصيلية لبيان احلدود القصوى
لتحمل املخاطر سنوياً من قبل جلنة املخاطر .وحيثما يتم رصد اختالفات في بيانات األداء الفعلي عن التوقعات،
يجري استعراض اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة لضمان اطمئنان اللجنة بهذا اخلصوص .تتلقى اللجنة تقارير
منتظمة وشاملة بشأن موجز بيانات املخاطر للبنك ،وأيضا بيان بتقييم جميع عوامل املخاطر ،واألمور الرئيسية
التي تؤثر على كل محفظة أعمال ومنهجيات قياس املخاطر واجتاهات املخاطر املستقبلية .وتكفل جلنة املجلس
للمخاطر وجود سياسات وإجراءات مالئمة إلدارة املخاطر بطريقة مهنية وفعالة ،مع استعراض مدى استقاللية
ونزاهة وظيفة إدارة املخاطر في البنك وتأثيرها الفعال في تقييم األعمال واملخاطر االستراتيجية ضمن إجراءات
وسياسات إدارة املخاطر املتبعة.
يكون مدير دائرة إدارة املخاطر مسؤوالً مباشرة أمام رئيس جلنة املخاطر .وتكون وظيفة إدارة املخاطر
مسؤولة بصورة مستقلة عن تقييم وإدارة املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق والسيولة وجميع أنواع
املخاطر التشغيلية .باإلضافة إلى ذلك ،تكون وظيفة مخاطر املعلومات مسؤولني مباشرة أمام رئيس إدارة
املخاطر (والتي تعمل بصفة مستقلة عن دائرة تقنية املعلومات) بينما تكون وظيفة وحدة أمن املعلومات
مسؤولة مباشرة وبشكل مستقل أمام الرئيس التنفيذي .وبينما تكون إدارة املخاطر األولية من قبل مدراء
اإلدارات ،فإن وظيفة دائرة إدارة املخاطر تطبق تقييم منظم ومستقل على مخاطر االئتمان والسيولة
والسوق وجميع أنواع املخاطر التشغيلية بشكل استباقي وتعمل مع مدراء اإلدارات في حتديد وتوثيق
والقياس الكمي ،وتتبع ورصد مؤشرات املخاطر الرئيسية وتوفير احللول كلما بدأت مؤشرات املخاطر
الرئيسية  KRIأن متيل إلى مستويات غير مقبولة .وأيضا فإنها تعمل على تسهيل تنفيذ مبادرات املخاطر
وتتبع مخاطر احملافظ االستثمارية فضال عن القروض الفردية واالستثمار ،واملشاريع اجلديدة وعروض
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املنتجات .كما تعمل على التأكد أن املخاطر تصنف في مجموعات من مخاطر منخفضة ومتوسطة
وعالية ،وأن املخاطر الكبيرة هي أب��رز القيم املتطرفة ضمن احل��دود التي توفرها السياسة اخلاصة
باحلدود القصوى لتحمل املخاطر ،وتلك التي تكون لها آثاراً محتملة على اخلسائر التشغيلية حيث يتم
حتديدها وتقييمها وتخفيضها.
تطبيقاً لنظام املسائلة عن املخاطر ،فقد مت تأسيس جلان لرصد مجاالت محددة للمخاطر .فهناك جلنة
األص��ول واخلصوم واالستثمار التي ترصد مخاطر السيولة واملخاطر االستثمارية وتوقعات األص��ول ،والتي
يشارك فيها مدير دائرة إدارة املخاطر بصفته عضوا مشارك مستقل .جلنة االئتمان وجلنة املخصصات تتعامل
مع التسهيالت االئتمانية ودراسات القروض للمشاريع واألمور املتعلقة بحاالت التعثر واملخصصات .وتعمل دائرة
إدارة املخاطر على تنسيق خطة استمرار العمل والتعافي من الكوارث في حاالت األزمات والكوارث من خارج
موقع البنك األًصلي.
اختبارات الضغط :إن أحد الواجبات األساسية إلدارة املخاطر هي التأكد من أن البنك ال يهمل جاهزيته
في حاالت حدوث أسوأ سيناريوهات املخاطر بينما يستعد في تطبيق خطط تنمية األعمال .تساعد اختبارات
الضغط البنك على فهم طبيعة ردود فعل حافظة البنك في حال أصبحت ظروف تشغيل األعمال صعبة بدرجة
كبيرة .تعمل إدارة املخاطر على تطوير سيناريوهات مستقبلية محددة وحتليل مدى صمود السيولة والربحية
في ظل تلك السيناريوهات ،وما إذا كانت مستويات رأس املال ستظل كافية في مواجهة الصدمات الكبيرة
وما ميكن أن يفعله مدراء اإلدارات في الفترات ما قبل حدوث تلك السيناريوهات للتخفيف من حدة تأثير
املخاطر .تلتقط اختبارات الضغط مجموعة واسعة من املتغيرات ذات الصلة بالبيئة احلالية .وتنسق دائرة
إدارة املخاطر عملية اختبارات الضغط باستخدام التحليل التصاعدي على اخلسائر املتوقعة وغير املتوقعة.
تقدم نتائج اختبارات الضغط إلى اللجنة التنفيذية وجلنة مجلس اإلدارة للمخاطر وملجلس اإلدارة والسلطات
الرقابية – بنك الكويت املركزي – لغرض تقييم درجة صمود البنك في حاالت ضغط املخاطر االئتمانية
ومخاطر السوق والظروف االقتصادية .تأخذ سيناريوهات الضغط في االعتبار طائفة واسعة من العوامل،
مبا في ذلك :إمكانيات البنك في حتقيق اإليرادات ،مخصصات خسائر القروض واحتماالت تعثر القروض
واخلسائر االفتراضية الدفترية للبنك؛ واحتماالت انخفاض القيمة السوقية لألصول االستثمارية وآثاره على
معدالت كفاية رأس املال.
كذلك فإن نتائج اختبارات الضغط تعمل كمؤشرات مرجعية لتوجيه العمل في سياسة خطط البنك لرأس املال
واتخاذ القرارات حول ما إذا كان يتطلب األمر تغييرا استراتيجي أو اعتماد رأسمال إضافي للبنك .في الوقت
احلاضر ،رسملة البنك عالية للغاية ومخاطر دعم رأس املال تعتبر منخفضة.
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البيئة املالية والتنظيمية :خالل

2018

 ،ظلت مؤشرات وهوامش األعمال لقطاع اإلنتاج في الكويت

ثابتة ،واستمرت مؤشرات الضغوط على النظام وعلى عمالء البنك ،على الرغم من مستوياتها املتدنية
باملقارنة مع السنوات السابقة منذ االنكماش واملخصصات التقديرية ،كما أن أسعار الفائدة بالكويت زادت
تدريجا بعد فترة طويلة من الثبات .بدت أسعار النفط اخلام متقلبة بصورة معتدلة ،تتراوح بني

80-60

دوالر امريكي للبرميل.
وقد مت إدخال مجموعة جديدة من مستويات التحمل

tolerance levels

ضمن بيان محدث للحدود القصوى

لتحمل املخاطر؛ وأجريت اختبارات الضغط داخليا بصفة دورية خالل السنة .وقام اخلبراء اخلارجيني بتقييم
البنك ونظامه اإلداري ووظيفة إدارة املخاطر للبنك ونظم العمل بالبنك واإلدارة واخلطط واالستراتيجيات وقام
اخلبراء بإجراء اختبارات الضغط بشكل مستقل .ولم يخفق البنك في هذه االختبارات املستقلة في أي من الفئات
واملعايير التي مت تقييمها .وفي أعقاب هذا العمل واملناقشة مع فريق اخلبراء ،تأكدت قدرة البنك على أن وضع
رأسمال البنك وموارده ،بعد التعرض للضغط ،على االستمرار في االستيفاء ملتطلبات رأس املال وفقا ملعايير بنك
الكويت املركزي.
وقد إنشأت دائرة إدارة املخاطر نسخاً مطابقة ألسلوب  CAMEL BCOMاملستخدم من قبل بنك الكويت
املركزي وأدخلت بيانات املخاطر من خالل جلنة األصول واخلصوم واالستثمار وجلنة إدارة املخاطر
وتستخدم النتائج الصادرة عنه من قبل جلان املجلس مبا في ذلك جلنة الترشيحات واملكافآت.
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تصنيفات املخاطر حسب وكاالت التصنيف اخلارجية:
في شهر أكتوبر  ،2018أكدت وكالة “فتش” للتصنيف العاملي تصنيف بنك الكويت الصناعي كما هو مبني
أدناه:
تصنيفات وكالة فيتش
العملة األجنبية
A+

تأكيد التصنيف طويل األجل
تأكيد التصنيف قصير األجل
تصنيف اجلدوى
تأكيد اإلسناد
تأكيد احلد األدنى من اإلسناد

F1

+bb
1
A+

املخاطر السيادية
العمالت األجنبية – طويل األجل

AA

العملة احمللية – طويل األجل

AA

النظرة املستقبلية
العمالت األجنبية على املدى الطويل

مستقر

العمالت األجنبية السيادية على املدى الطويل

مستقر

العملة احمللية السيادية على املدى الطويل

مستقر

تعكس تعليقات فيتش أن اجلدارة االئتمانية طويلة األجل لبنك الكويت الصناعي والتصنيفات املساندة إمكانيات
مرتفعة للغاية بسبب الدعم املقدم من حكومة الكويت في حاالت احلاجة .ويستند ذلك على امللكية املباشرة
للحكومة بنسبة  % 49وامللكية غير املباشرة بنسبة  % 12لبنك الكويت الصناعي ،فضال عن التمويل احلكومي
طويل األجل ألنشطة البنك التنموية .كما روعي في التصنيفات التاريخ الطويل للدعم القوي للحكومة الكويتية
للمصارف الكويتية.
من ناحيتها ،أكدت وكالة “كابيتال أنتلجنس” للتصنيف ‘االئتماني تصنيفها لبنك الكويت الصناعي عند مستوى
 -AAلعام  2018مع نظرة مستقبلية «مستقرة» .ونستعرض موجز التقييم على النحو التالي:
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تأكيد التصنيف طويل األجل بالعملة األجنبية

+A

تأكيد التصنيف قصير األجل بالعملة األجنبية

A2

املالءة املالية

A

األسناد

2

النظرة املستقبلية – عمالت أجنبية

مستقر

النظرة املستقبلية – املالءة املالية

مستقر

اإلفصاحات املجمعة حسب بازل  – 3الركن الثالث
نظرة عامة على بازل  3والركن الثالث:
طبق بنك الكويت الصناعي منذ شهر ديسمبر  ،2005إطار جلنة بازل للرقابة املصرفية كجزء من استراتيجيتها
إلدارة املخاطر ورأس املال.
ويتكون االتفاق من ثالث أركان:
الركن األول :يقدم إطار عمل لقياس متطلبات رأس املال بالنسبة ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر
التشغيلية.
الركن الثاني :يتعلق بعملية املراجعة الرقابية ،ويركز على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال التي
يتم إجراؤها من قبل البنك.
الركن الثالث :يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس املال املذكور أعاله ضمن الركن األول والثاني عن طريق
مطالبة البنك بتقدمي إطار شامل لالفصاح يسهل عملية املقارنة.
تسمح املبادئ التوجيهية لبازل  3باتباع أساليب مختلفة الحتساب متطلبات رأس املال:
•األول هو األسلوب املقياسي حيث تستخدم أوزان املخاطر لتقييم االحتياجات مقابل االنكشاف
االئتماني وهي ثابتة عبر هذا القطاع
•الثاني هو أسلوب التقييمات الداخلية  IRBالذي يعتمد على مناذج البنك الداخلية في اشتقاق أوزان املخاطر.
•الثالث هو األسلوب املتقدم والذي يتناسب مع هياكل كبيرة وأكثر تعقيدا
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،تعتمد حسابات البنك لكفاية رأس املال وفقاً للركن األول على األسلوب
املقياسي املوحد .لكن ألغراض اختبارات الضغط ،يستخدم البنك أسلوب النمذجة الداخلية املصمم خصيصا
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لإلنكشافات االئتمانية الكبيرة ،والتي تشكل النشاط التجاري الرئيسي للبنك مبوجب نظام البنك األساسي فإنه
ال يجوز للبنك حتمل أي إنكشافات قروض جتزئة أو العقارات .وجتري في نفس الوقت اختبارات الضغط وفقا
للمقاييس املعيارية والسيناريوهات املقدمة من قبل بنك الكويت املركزي .وقد استندت تقارير اختبار ات الضغط
على أساس أساليب قياس داخلية وتنظيمية.
تطبق إجراء اختبارات الضغط مرتني في السنة ،وفقا لسياسة البنك بشأن بازل -الركن الثالث ،ووفقا لتعليمات
بنك الكويت املركزي؛ ويتم إعداد تقرير متكامل (على أساس البيانات النوعية والكمية) استناداً إلى نتائج نهاية
السنة كما في شهر ديسمبر ،فض ً
ال عن التقرير الكمي فقط استناداً إلى نتائج نصف السنوي كما في شهر يونيو
وكذلك حسب البيانات التقديرية.
إدارة مخاطر رأس املال:
كفاية رأس املال هي الدرجة التي تكون فيها موارد البنك من رأس املال في امليزانية العمومية للبنك كافية لتغطية
متطلبات رأس املال لألعمال في الوقت احلاضر وفي املستقبل القريب .ويعتبر إذن املجموعة كي تعمل كمصرف
مرهوناً باحلفاظ على م��وارد كافية من رأس امل��ال .وإدارة مخاطر رأس املال هي عملية استعراض ومراجعة
متطلبات رأس املال لتمكني البنك من:
•تلبية احلد األدنى من املتطلبات التنظيمية في الكويت حيث يرتكز النشاط التجاري للبنك ،وحيث يتمركز
عمله بصورة حصرية.
•دعم تصنيفاته االئتمانية واحلفاظ على تكلفة األموال.
•دعم منو األعمال التجارية ،والقدرة على الصمود والتغلب على الصدمات.
يضمن البنك كفاية رأسماله عن طريق االستمرار في تقييم مصادر ومتطلبات رأس املال ومتطلبات في ضوء
التوقعات املالية احلالية .وهذا يأخذ في االعتبار املخاطر املادية للتوقعات فضال عن االستراتيجيات املستخدمة
في إدارة تلك املخاطر.
تأخذ إدارة رأس املال البنك كال من رأس املال االقتصادي ورأس املال التنظيمي على حد سواء .يحسب رأس
املال التنظيمي على أساس مخاطر الركن األول من إطار ب��ازل .يشمل رأس املال حسب الركن األول مخاطر
االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية .تشمل قواعد بازل  3طرق احلساب وأوزان املخاطر ،وميكن أيضا
تطبيق الركن الثاني لرأس املال مقابل أنواع املخاطر الثالثة املذكورة أعاله ،بل أنه يغطي أساسا أنواع أخرى من
املخاطر .وكونه بنكاً صناعيا يعمل على أساس نظام عمل مركز لكنه ُمقيد ،ذلك يعطي وزنا كبيرا ملخاطر التركز.
يستخدم البنك إطار رأس املال وإجراءات الضغط داخلياً للمساعدة في حتديد احتياجاته من رأس املال في ظل
مبصدات  buffersكافية أعلى من احلدود الدنيا التنظيمية في
سيناريوهات الضغط .ويضمن البنك احتفاظه ّ
املصدات من قبل إدارة املخاطر وتقدم بها تقارير دورية إلى جلنة مجلس اإلدارة
جميع األوقات .ويتم تقييم هذه
ّ
للتدقيق وجلنة املجلس إلدارة املخاطر كجزء من سياسة إدارة رأس املال وعملية إدارة حوكمة املخاطر ،وعملية
مراجعة احلدود القصوى لتحمل املخاطر وعملية اختبارات الضغط.
تنتج عملية اختبار الضغط في البنك توقعات تقديرية باالحتياجات املتوقعة من رؤوس األموال واملصادر ضمن
مجموعة من سيناريوهات الضغط للبنك .وه��ذا يتيح البنك التأكد من أنه ميكنه الوفاء باحلدود الدنيا من
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املصدات فوق رأس املال التنظيمي للوفاء
املتطلبات الرأسمالية التنظيمية في بيئة الضغط؛ وتقييم مدى كفاية
ّ
باحتياجات رأس املال االقتصادي إذا اقترب من نقاط احلد األقصى .وتشكل عملية اختبار الضغط عنصرا
رئيسيا في عملية التقييم الداخلي لكفاية رؤوس األموال (.)ICAAP
بشأن حساب كفاية رأس املال التنظيمي حسب الركن األول ،فقد اعتمد البنك األسلوب املقياسي املوحد من بازل
 ،3تبعا لتوصية بنك الكويت املركزي في حتديد رأس املال املطلوب لكل مكون من مكونات مخاطر االئتمان والسوق
واملخاطر التشغيلية .كما أن البنك هو بنك تنموي متخصص يقدم أيضا التسهيالت املصرفية التجارية لعمالئه،
ويتمتع بدعم طويل األجل من حكومة دولة الكويت .هذا ،جنبا إلى جنب مع االحتياطيات الضخمة املفصح عنها،
يجعل رأس املال املتوفر للبنك أعلى بكثير من احلد األدنى ملتطلبات بازل  ،3حتى بعد أخذ متطلبات ICAAP
واملصدات في حتديد رأس املال االقتصادي.
اإلضافية في االعتبار حسب اإلطار اجلديد للركن الثاني
ّ
ومع التوسع املخطط له في محفظة األصول وفقا للخطة االستراتيجية للبنك للسنوات الثالث القادمة ،فأنه من
املتوقع ان تظل نسبة كفاية رأس املال إلى حد كبير فوق احلد األدنى من املتطلبات التنظيمية وتقديرات رأس
املال االقتصادي في املستقبل القريب؛ وهذه الرسملة القوية توفر وقاية  cushionضد انخفاض فرص التنويع
بسبب التشريعات احلكومية لنظام البنك في خدمة وتطوير القطاع الصناعي في الكويت .بلغت كفاية رأس املال
اإلجمالي استناداً إلى بازل  ،3نسبة  % 41.37كما في  31ديسمبر .2018
هيكلة وكفاية رأس املال:
باإلضافة إلى رأس املال املدفوع بقيمة  20مليون دينار كويتي واالحتياطيات الضخمة االختيارية املصرح بها ،فإن
الهيكل الرئيسي ألموال البنك طويلة األجل هي عبارة عن قرض طويل األجل قابل للتجديد طويل مببلغ 300
مليون دينار كويتي («د.ك») ( 990مليون دوالر أمريكي تقريبا) ،مقدم من حكومة دولة الكويت في أول مرة مبوجب
املرسوم األميري الصادر في سنة  ،1973تستعمله إدارة املشاريع في البنك في متويل املشاريع متوسطة وطويلة
األجل للمقترضني من القطاع الصناعي بشروط ميسرة .كما قدمت حكومة دولة الكويت سابقا متويل بقيمة 50
مليون د.ك وفي هذه السنة بنا ًءا على احلاجة متويل إضافي مببلغ  100مليون د.ك .وليس لدى البنك اي أدوات
مالية معقدة أو مركبة في هيكل رأس املال.
الكيانات الفرعية:
الكيان االعتباري الرئيسي هو بنك الكويت الصناعي .ميتلك البنك شركتني تابعتني مملوكتني بالكامل لبنك الكويت
الصناعي ،هما :شركة الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية (كيبكو) ،وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة،
وشركة صناعي احملدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جورج تاون ،جزيرة جراند كاميان ،جزر
الهند الغربية البريطانية (معا «املجموعة»).
شركة كيبكو هي أداة املجموعة لالستثمارات احمللية وعقد وإدارة األصول التي استحوذ عليها البنك نتيجة عدم
سداد القروض احمللية؛ وتشكل نسبة  6في املائة تقريبا من مجموع أصول املجموعة .شركة صناعي ليست ذي
بال ،وال تشكل عنصراً مادياً من البيان املالي للمجموعة ،وتقدم بيانات كفاية رأس املال املقدمة إلى بنك الكويت
املركزي في كبيانات مجمعة للشركات التابعة.
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هيكل رأس املال –  31ديسمبر ( 2018ألف د.ك)
230,522

رأس املال – الشريحة 1
حقوق امللكية الدائمة

20,000

االحتياطيات
االحتياطيات القانونية

36,271

االحتياطيات االختيارية

140,560

احتياطيات القيمة اإلسمية

0

الدخل احملتفظ به

33,691

رأس مال إضافي شريحة 1
رأس املال الشريحة

210,522
6,709

2

6,709

املخصصات العامة املسموح بها

237,231

إجمالي رأس املال املؤهل بعد االستقطاعات

رأس املال املطلوب لألصول املوزونة مبخاطر االئتمان كما يف 2018/12/31
فئات األصول
ملخاطر االئتمان
(احملفظة القياسية)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

البنود النقدية
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على منظمات دولية
مطالبات على PSE
مطالبات على MDB
مطالبات على بنوك
مطالبات على مؤسسات جتارية
مطالبات على أصول مضمونة
مطالبات ائتمانية
قروض جزئية تنظيمية
انكشافات متأخرة األداء
إنكشافات أخرى

إجمالي اإلنكشافات

ناقص :فائض املخصصات العامة
إجمالي اإلنكشافات املوزونة ملخاطر اإلمتان
احلد األدنى من رأس املال املطلوب ملخاطر االئتمان

(ألف دك)
صايف االنتمان

موزونة باملخاطر

االنكشاف (بعد استبعاد )CRM

تكلفة رأس املال

187

---

160,256

--

---

---

---

---

---

---

103,002
391,970

20,600
391,970

---

---

---

---

---

---

11,904

9,971

114,162
781,481

114,162
536,703
()10,685
526,018
68,382
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رأس املال املطلوب ملخاطر السوق
إجمالي اإلنكشافات املوزونة ملخاطر السوق

1,712

احلد األدنى لرأس املال املطلوب ملخاطر السوق

223

رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية
إجمالي اإلنكشافات املوزونة للمخاطر التشغيلية

46,320

احلد األدنى لرأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية

6,022

إجمالي اإلنكشافات املوزونة للمخاطر

574,050

إجمالي احلد األدنى لرأس املال املطلوب ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية

74,627

رأس املال املؤهل
الشريحة 1

230,522

الشريحة 2

6,709

رأس املال املؤهل غير املستخدم

162,604

معيار كفاية رأس املال
معيار كفاية راس املال وفقا لبازل  /3بنك الكويت املركزي

41.33%

معيار كفاية راس املال وفقا لرأس املال الشريحة  1فقط

40.16%

معيار كفاية راس املال – الشريحة 1

40.16%

نسبة الرافعة املالية:
أدخل إطار بازل  3نسبة رافعة مالية تعتبر بسيطة وشفافة وغير قائمة على املخاطر لتطبيقها كتدبير تكميلي
موثوق به على متطلبات رأس امل��ال القائمة على املخاطر .تهدف نسبة الرافعة املالية إلى ( )1تقييد تراكم
االستدانة في القطاع املصرفي لتجنب عمليات زعزعة وخفض االستقرار والتي ميكن أن تضر بالنظام املالي
األوسع وكذلك باالقتصاد؛ و ( )2تعزيز املتطلبات القائمة على باستخدام تدبير «مساند» سهل وبسيط وغير قائم
على املخاطر.
تعتمد جلنة بازل الرأي القائل بأن إطار لنسبة بسيطة للرافعة املالية يعتبر هاماً ومكم ً
ال إلطار رأس املال القائم
على أساس املخاطر؛ ونسبة الرافعة املالية ذات املصداقية هي التي تضمن التقاط واسع وكاف لكال من مصادر
بنود امليزانية وبنود خارج امليزانية لوضع البنك.
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تعرف نسبة الرافعة املالية وفقا لبازل  3أنها حجم رأس املال (البسط ،شريحة رأس املال األولى )Tier 1 capital
مقسوماً على إجمالي االنكشافات ،مع إظهار هذه النسبة في صورة نسبة مئوية:
نسبة الرافعة املالية = حجم رأس املال /إجمالي االنكشافات .فأن النسبة الرقابية الدنيا في الكويت هي .% 3
نسبة الرافعة املالية لبنك الكويت الصناعي كما في  31ديسمبر  – 2018مجمعة
البند

أطار نسبة الرفع املالية (ألف دينار)

انكشافات داخل امليزانية
1

بنود داخل امليزانية

2

األصول املخصومة عند حساب رأس املال شريحة 1

3

إجمالي أإلنكشافات داخل امليزانية

699,405
0
699,405

انكشافات املشتقات املالية
4

إجمالي إنكشافات املشتقات املالية (شامل العامل اإلضايف)

607

5

)التعديالت(

-600

6

إجمالي انكشافات املشتقات املالية

7

انكشافات متويل األوراق املالية
7

أصول متويل األوراق املالية

0

8

إجمالي انكشافات متويل األوراق املالية

0

البنود خارج امليزانية
9

االلتزامات

10

)تعديالت للتحويل إلى القيمة املعادلة لإلئتمان(

11

إجمالي االلتزامات

33,050

12

التزامات محتملة

93,437

13

)تعديالت للتحويل إلى القيمة املعادلة لإلئتمان(

14

إجمالي االلتزامات احملتملة

40,272

15

إجمالي البنود خارج امليزانية

73,322

165,252
)(132,202

)(53,165

رأس املال وإجمالي اإلنكشافات
16

رأس املال الشريحة 1

230,522

17

إجمالي أإلنكشافات

772,734

نسبة الرفع املالية
18

نسبة الرفع املالية بازل 3

29.83%
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إدارة مخاطر االئتمان:
مخاطر االئتمان هي مخاطر اخلسارة املالية الناجتة في حال عجز أي من عمالء البنك أو األطراف املقابلة في
السوق من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية جتاه البنك .منح االئتمان يعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية للبنك،
وأكثرها حتم ً
ال للمخاطر األكثر أهمية؛ وبهذا اخلصوص ،يخصص البنك قدرا كبيرا من موارده وطاقته للسيطرة
عليها.
تنشأ املخاطر االئتمانية التي تواجه البنك أساسا من متويل املشاريع ومتويل رأس املال العامل .كما ينكشف البنك
أيضا على مخاطر ائتمانية أخرى ناشئة عن عمليات اخلزانة ،مبا في ذلك سندات الدين ،وأرصدة التسويات مع
أطراف مقابلة في السوق وأصول متوفرة للبيع.
دور دائرة إدارة املخاطر هو تقدمي التوجيهات على مستوى البنك وتقييم املخاطر باستقاللية ورقابة املخاطر
االئتمانية .ولقد وضع البنك سياسات االئتمان على مستوى اإلدارات .يعتمد مجلس اإلدارة إطار عمل رقابة
مخاطر االئتمان الذي يضع الهيكل اخلاص بإدارة مخاطر االئتمان ،جنبا إلى جنب مع سياسات إدارة املخاطر
على مستوى اإلدارات .وتشكل القروض والسلفيات للعمالء املصدر الرئيسي للمخاطر االئتمانية للمجموعة على
الرغم من أن البنك قد ينكشف أيضا ألشكال أخرى من مخاطر االئتمان ،على سبيل املثال ،القروض املقدمة
للبنوك والتزامات القروض وسندات الدين .وقد صممت سياسات وإجراءات البنك إلدارة املخاطر بهدف رصد
وحتليل املخاطر ،بغرض حتديد درجة مالئمة قابلية البنك لتحمل املخاطر  ،appropriate risk appetiteواحلدود
والضوابط ،ومراقبة املخاطر والتعثرات وقياس مدى كفاية تقييمات املتابعة وتصنيف املخاطر .تعمل دائرة إدارة
املخاطر بشكل مستقل مبراجعة وتصنيف جميع توصيات القروض كل على حدة املقدمة من إدارتي منح االئتمان
املتعلقة بالتمويل املالي والتجاري للمشاريع ورأس املال العامل ومتويل التجارة .كما تقوم دائرة إدارة املخاطر
بالقياس الك ّمي للمراجعات ورصد اجلودة النوعية وحركة احملفظة االئتمانية على مستوى البنك.
تقوم إدارة املخاطر بصفة خاصة مبراجعة مخاطر التركز وحتدث مخاطر التركز االئتمانية عند انتماء عدد من
العمالء إلى نفس املجموعة ،أو يشاركون في أنشطة مماثلة ولديهم خصائص اقتصادية مماثلة مبا قد يؤثر في
قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية خاصة في حاالت التغيرات االقتصادية وظروف األعمال التجارية.
نتيجة لذلك ،يعتمد البنك املراجعة املستمرة حلاالت التركز في عدد من املجاالت مبا في ذلك ،على سبيل املثال،
التركزات اجلغرافية وفترات االستحقاق والقطاع الصناعية وحاالت السيطرة وامللكية .ويتحقق التنويع من خالل
وضع مبادئ توجيهية باحلدود القصوى لالنكشاف لألطراف املقابلة على حدة ال تتجاوز  15في املائة من رأس
املال .ومع ذلك ،ونظراً للنظام األساسي للبنك ،الذي يحدد نطاق عمل البنك ضمن القطاعات الصناعية ،فإن
خطر التركز مييل إلى االرتفاع.
وضع البنك نظاما لتصنيف املخاطر االئتمانية داخلياً جلميع حاالت االنكشاف من  1إلى  .10وتوصي الدائرة
بالتصنيفات االئتمانية للعمالء اجلدد وتقوم باملراجعة الدورية جلميع تصنيفات املقترضني في البنك باستخدام
معايير محددة للتصنيف داخلياً .وتراقب دائرة إدارة املخاطر متوسط التصنيفات املوزونة حملفظة االئتمان،
وكذلك لكل فئة من فئات املخاطر داخل احملفظة.
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وبغرض احلد من مخاطر االئتمان ،يتم تأمني اإلنكشافات عادة بالضمانات املقبولة .وتعكس محفظة القروض
والسلفيات احلالية حرص البنك على اإلقراض داخل الكويت وباألخص للوحدات الصناعية في الكويت – وهي
البلد التي يتفهم البنك ديناميكيتها بصورة جيدة وحيث توفر للبنك فهماً أفضل للمخاطر الكامنة فيها .إن
البنك لديه تركزاً ائتمانياً للقطاع الصناعي بسبب نظامه األساسي ويدير البنك املخاطر ذات الصلة عن طريق
جتنب التركز في اجلانب املدين في قطاع صناعي معني وفي حاالت اإلنكشافات عبر احلدود ،حسب املناطق
اجلغرافية.
يولي البنك اهتماماً خاصاً باحلسابات املتأخرة عن طريق اللجان التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض .ويجري
مناقشة التدابير اخلاصة مبتابعة ه��ذه احل��االت واإلج���راءات العالجية املتخذة؛ وإذا ل��زم األم��ر ،يتم حتديد
املخصصات املالئمة مقابلها.
وقد وضع البنك على مستوى اإلدارات ،فضال عن مستوى البنك كامال ،عمليات ائتمانية منضبطة ،تهدف إلى ضمان
دقة تقييم املخاطر واعتمادها ورصدها ومراقبتها بشكل صحيح وسليم .وتعتبر األداة األساسية في إدارة مخاطر
االئتمان هي مجموعة السياسات واإلجراءات االئتمانية التي يجري مراجعتها وحتديثها دورياً .ويتبع البنك نظام
صارم للموافقات يشترط إجراء تقييم دقيق وشامل للجدارة االئتمانية لكل مدين ،كما تقوم دائرة إدارة املخاطر
بتقييم جميع التوصيات بطلبات االئتمان واالستثمار وطلبات التمديد والتجديد للحاالت االئتمانية القائمة.
تقرر احلدود االئتمانية جلميع العمالء بعد إجراء تقييم دقيق لطلبات االئتمان ،وتبعاً لإلجراءات ،فيتطلب
األمر احلصول على موافقة مجلس اإلدارة في تقرير حدود االئتمان اعلى من مستويات معينة؛ ويتم التعبير عن
قابلية اإلدارة العامة لتحمل املخاطر باحلدود االئتمانية املخصصة حسب الدولة والقطاع االقتصادي واملقترض
ونوع املنتج .كذلك ،يلزم استخدام صالحيات منح االئتمان داخل البنك بشأن أي جتاوزات للحدود االئتمانية
املقررة.
يتم رصد التركزات حسب احلجم والقطاع االقتصادي واألعمال التجارية والقطاعات الصناعة وتعتبر هذه
التركزات محدودة .وبهذا اخلصوص ،يحدد بنك الكويت املركزي نسبة التركز عند  15في املائة من قاعدة رأس
املال مبفهومه الشامل للبنك حسب تعريف إطار بازل /3البنك املركزي؛ وجميع التركزات في احملفظة حسب
القطاع يتم مراقبتها عن كثب حتسباً لظروف مالية أو اقتصادية معاكسة.
تقوم إدارة املخاطر برصد ومراقبة التجاوزات على مستوى البنك وعلى مستوى احملفظة وذلك بالتواصل املستمر
مع إدارات األعمال التجارية ،بحيث ميكن اتخاذ إجراءات مناسبة بشأن املخالفات في الوقت املناسب والسيطرة
على جتاوزات تواريخ االستحقاق بقدر اإلمكان.
معلومات عن اإلنكشافات االئتمانية
األصول متأخرة السداد  /املتعثرة واملخصصات مقابلها:
يتبع بنك الكويت الصناعي تعريفات بنك الكويت املركزي بشأن القروض غير املنتظمة والتعليمات بشأن
املخصصات مقابل احلاالت املتعثرة.
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نبني فيما يلي تصنيف اإلنكشافات االئتمانية وكيفية احتساب املخصصات:
أ -التسهيالت االئتمانية (للعمالء املقيمني وغير املقيمني):
.1

1يصنف القرض أنه غير منتظم يف احلاالت التالية:
•الرصيد املدين في احلساب اجلاري يظهر باستمرار وجود فائض مبا يزيد عن  % 10عن احلد املعتمد
للسحب على املكشوف
•احلساب اجلاري مدين دون حد معتمد للسحب على املكشوف
•التسهيالت االئتمانية انتهت صالحيتها ول��م يتم س��داد رصيدها القائم وق��رر البنك ع��دم جتديد
التسهيالت على أساس الوضع االئتماني
•دفعات سداد القرض متعثرة
•تأخر سداد الفوائد املستحقة

.2

2تصنيف القروض غير املنتظمة:
•دون املستوى :في حال وجود أي من املخالفات املبينة أعاله ملدة تزيد عن  90يوماً وأقل من  180يوما؛
أو في حال تقدير البنك وجود تدهور ملحوظ في الوضع املالي للعميل
•الديون املشكوك في حتصيلها :وجود أي من املخالفات املبينة أعاله لفترة تزيد عن  180يوما وأقل من
 365يوما ،أو في حال تقدير البنك وجود تدهور ملحوظ في الوضع املالي للعميل
•الديون املعدومة :في حال وجود أي من املخالفات املبينة أعاله لفترة تتجاوز مدة
تقدير البنك وجود تدهور ملحوظ في الوضع املالي للعميل.

.3

365

يوما ،أو في

3املخصصات املطلوبة:
حتدد املخصصات حسب ما هو مبني أدناه:
			
ديون دون املستوى:

% 20

ديون مشكوك في حتصيلها:

% 50

				
الديون املعدومة:

% 100

حتدد  % 1مخصصات عامة مقابل جميع حاالت االنكشاف التي ال تخضع للمخصصات احملددة بعد خصم
بعض الضمانات املسموح بها وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي .ويستعد البنك حاليا لتطبيق املعايير الدولية
لإلبالغ املالي رقم  9بشأن أسلوب التحديد املبكر للمخصصات .يبني اجلدول أدناه كيفية معاجلة حاالت القروض
متأخرة السداد ضمن احملفظة االئتمانية.
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افصاحات القروض متأخرة السداد كما يف  31ديسمبر 2018
املبالغ املتعثرة (أالف دك)

من إجمالي املبلغ املستحق %

فئة فترات وجوب السداد

1,422

28.78%

 31<60يوم

0

0%

 61<90يوم

456

9.23%

 91<180يوم

2,594

52.50%

 181<364يوم

469

9.49%

أكثر من سنة

0.00

0%

4,941

100.00%

0<30

يوم

إجمالي املستحق املتأخر

كما بلغت نسبة القروض املتعثرة ( )NPLإلى اإلنكشافات االئتمانية نسبة  2.31%كما في

2018.12.31

ب -القروض السيادية:
البنك لديه إنكشافات سيادية محدودة وحتتسب الرسوم الرأسمالية على هذا اإلنكشاف وفقاً لتعليمات بنك
الكويت املركزي من وقت إلى أخر.
ج  -معلومات عن اإلنكشافات االئتمانية كما يف 2018/12/31
فئة األصول
)احملفظة العادية(

1

بنود نقدية

2

مطالبات على قروض سيادية

3

مطالبات على منظمات دولية

4

مطالبات على

PSE

5

مطالبات على

MDB

(ألف د.ك)

إنكشافات مخاطر
االئتمان املمولة

إنكشافات غير
املمول للمخاطر

مجموع إنكشافات مخاطر
االئتمان

187

0

187

160256

0

160256

6

مطالبات على بنوك

102996

6

103002

7

مطالبات على مؤسسات جتارية

335503

61687

397190

8

مطالبات على أصول مضمونة

9

مطالبات على مشتقات ائتمانية

10

قروض جزئية متوافقة رقابيا

11

اإلنكشافات املستحقة املتأخرة

12

إنكشافات أخرى

اإلجمالي

11367

537

11904

102526

11636

114162

712835

73866

786701
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التوزيع اجلغرايف لالنكشافات كما يف 2018/12/31

قروض وسلفيات – تسهيالت جتارية
ديسمبر 2017

الكويت

99.81%

267,468

98.82%

0.19%

511

1.18%

3,170

100.00%

267,979

100%

268,483

دول أخرى
اإلجمالي الكلي

قروض وسلفيات – القرض الصناعي 1

ديسمبر 2018
265,313

(ألف د.ك)

ديسمبر 2017
188,393 99.01%
0.09%

1,881

190,274 100.00%

ديسمبر 2018

إجمالي القروض والسلفيات
ديسمبر 2018

ديسمبر 2017

100%

177,698

99.48%

455,861

99.29%

443,707

0%

0

0.52%

2,392

0.71%

3,170

100%

177,698

100.00%

458,253

100%

442,877

محفظة االستحقاقات املتبقية للقروض والسلفيات كما يف 2018/12/31
القروض والسلفيات بشروط جتارية

القرض الصناعي بشروط ميسرة

(ألف د.ك)

احملفظة اإلجمالية

ديسمبر 2018

ديسمبر 2017

ديسمبر 2018

ديسمبر 2017

ديسمبر 2018

ديسمبر 2017

لغاية شهر واحد

22,743

21,350

18,316

13,165

41,059

34,515

 3 – 1أشهر

59,281

44,994

1,511

6,001

60,791

50,995

 12 – 3شهر

69,181

76,509

20,973

28,623

90,154

105,132

سنة فأكثر

30,308

116,195

155,949

154,940

186,257

271,135

املجموع

181,513

259,048

196,749

202,729

378,261

461,777

محفظة القروض والسلفيات – حسب القطاع كما يف 2018/12/31

(ألف د.ك)

2018

الرصيد القائم
الكيماويات
الغذاء واملشروبات

منتجات معدنية وهندسة

انشاءات ومواد بناء
متاجرة وجتارة

اثاث
منسوجات
بحرية
ورق وطباعة
حكومة
زيت وغاز
زراعة واسماك
اخرى (غير مالي)
إجمالي القطاعات
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2017

الرصيد القائم

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

19,449

4.39%

36,489

8.10%

36,290

8.94%

36,290

7.97%

158,607

35.80%

102,221

22.71%

79,759

18.00%

77,153

17.14%

5,034

1.14%

4,298

0.96%

489

0.11%

319

0.08%

11,697

2.64%

12,989

2.88%

0

0.00%

0

0.00%

124,599

28.13%

130,936

29.07%

1,566

0.35%

1,055

0.23%

0

0.00%

48,921

10.86%

440,797

99.50%

450,301

100.00%

2,216

0.50%

0

0.00%

439,706

100.00%

439,012

100.00%
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القروض املتعثرة – حسب التوزيع اجلغرايف كما يف ( 2018 /12/31ألف د.ك)
قروض متأخرة السداد

الكويت
دول مجلس التعاون اخلليجي أخرى
اإلجمالي الكلي
القروض املتعثرة كنسبة مئوية  %من
محفظة القروض القائمة
نسبة التغطية

مخصصات مقابل القروض املتعثرة

2018

2017

2018

2017

8086.15

1777.98

36

1160.64

0

0.00

0

0

8086.15

1777.98

36

1160.64

2.31%

0.15%
0.45%

65.28%

احلد من املخاطر االئتمانية:
التسويات :في احلاالت التي ال يتم فيها تسوية مطالبات البنك ضد العمالء ،فإن البنك ميارس حق املقاصة
ويتخذ إج��راءات املطالبة على أساس صافي املبلغ .وأثناء سير اإلج��راءات القانونية ،يحتفظ البنك بحقه في
املطالبة على أس��اس املبلغ الصافي األصلي ،وجتاهل أي��ة دفعات جزئية لتجنب ح��دوث مشاكل قانونية غير
مقصودة.
تقييم وإدارة الضمانات :في احل��االت التي يلزم فيها أخذ ضمانات ،فإن البنك يقبل أن��واع الضمانات
االعتيادية مثل النقد ،والرهون على املوجودات املنقولة ،والرهن على األصول الثابتة ،والضمانات الشخصية/
التجارية /املصرفية .إلخ .وفي حالة الرهن ،يصر البنك على إدراجه في وثيقة التأمني ذات الصلة باعتباره
املستفيد في حال اخلسارة .وفي حاالت وجود كفيل ،فإن البنك يتخذ االجراءات املماثلة في التأكد من صحة
اجلدارة اإلئتمانية للضامن من خالل احلصول على معلوماته املالية الكاملة .حيث أن البنك ينظر للضامن على
أنه العميل األساسي .وفيما يتعلق بالضمانات املصرفية ،يجب تقدمي حد ائتماني رسمي من املصرف املعني
كشرط مسبق.
ونظراً لطبيعة البنك باعتباره مؤسسة متخصصة للتمويل الصناعي ،فإن البنك يتمتع باملهارات واملوارد الكافية
داخليا متكنه من تقييم املشاريع واملصانع وغيرها من األنواع األخرى من األصول الثابتة املرهونة للبنك.
مخاطر التركز االئتمانية :يحدد النظام األساسي للبنك قاعدة عمالئه في الصناعات اإلنتاجية على وجه
التحديدـ تلك الكيانات التي حتمل تراخيص صناعية .وبناء على ذلك ،يحدث تركز ائتماني في القطاع الصناعي،
وضمن تلك الفئة ،تتكون محفظة البنك من عمالء ميثلون مجموعة واسعة من األنشطة .باإلضافة إلى ذلك،
يشارك البنك في القروض املشتركة للمصارف غير املقيمة .مع مالحظة أن قاعدة عمالء البنك ال تخضع ألي
درجة من درجات الدورات االقتصادية.
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اإلنكشافات االئتمانية بعد تطبيق عامل خفض املخاطر وحتويل االئتمان كما يف 2018.12.31

(ألف دك)

فئة األصول
(احملفظة العادية)

االنكشافان االئتمانية صايف اإلنكشافات االئتمانية

مخاطر االئتمان

قبل CRM

بعد CRM

187

187

0

مطالبات على قروض سيادية

160256

160256

0

مطالبات على منظمات دولية

0

0

0

مطالبات على

PSE

0

0

0

مطالبات على

MDB

0

0

0

مطالبات على بنوك

103002

103002

20600

مطالبات على مؤسسات جتارية

398004

391970

391970

مطالبات على أصول مضمونة

0

0

0

قروض جزئية تنظيمية

0

0

0

قروض جتارية رقابية

0

0

0

انكشافات واجبة األداء

11904

11904

9971

انكشافات أخرى

114162

114162

114162

اإلجمالي

787515

741481

536703

بنود نقدية

املعيار الدولي للتقارير املالية  - 9اخلسائر االئتمانية املتوقعة – بحسب املرحلة كما يف
املرحلة

2018.12.31

إنكشافات عند التعثر

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

املرحلة -

1

553,195

3,164

املرحلة -

2

32,377

1,763

املرحلة -

3

16119

2,627

601691

7,553

اإلجمالي

إدارة مخاطر السوق:
مخاطر السوق هي املخاطر املرتبطة بأرباح البنك أو رأس ماله ،أو قدرته على تلبية أهداف أعماله التجارية والتي قد
تتأثر سلباً بسبب التغيرات في مستوى أو تقلبات أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة ،أسعار القروض وأسعار
السلع األساسية وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية .هذه املخاطر متأصلة في الصكوك املالية املرتبطة
بعمليات و/أو أنشطة البنك مبا في ذلك القروض املمنوحة تبعاً لألسعار التجارية والودائع واألوراق املالية والتجارية
وحساب األصول واملشتقات .وتكمن غالبية اإلنكشافات على مخاطر السوق في عمليات اخلزانة واالستثمار ومخاطر
السوق من خالل حقوق امللكية احمللية لشركة كيبكو التابعة للبنك والتي هي أسهم سلبية للمؤسسة القابضة.
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حتدد أهداف إدارة املخاطر في بنك الكويت الصناعي في إدارة مخاطر السوق كما يلي:

•فهم والسيطرة على مخاطر السوق بواسطة اتباع نظام صارم لقياس وتطبيق احلدود ومراقبتها
•ضمان الدقة في إجراءات الصفقات /التسويات

•تسهيل منو األعمال التجارية ضمن إطار رقابي وشفاف إلدارة املخاطر
•قياس واإلبالغ عن مخاطر السوق غير املتداول

تعتبر مخاطر السوق املرتبطة بالبنك محدودة نسبيا ،باستثناء إدارة دفتر العمالت األجنبية حلسابها اخلاص
ولعمالئه من القطاع الصناعي احمللية ،وفي احلاالت النادرة التي يستخدم فيها املشتقات ألغراض التحوط،
حيث أن البنك يتجنب إلى حد كبير االنكشاف على مخاطر السوق .وقد وضعت احلدود املناسبة لذلك ويجري
باستمرار رصد أنشطة اخلزانة واالستثمار بهذا اخلصوص.
ينصب اهتمام بنك الكويت الصناعي على القروض الصناعية واخلدمات املصرفية للشركات .لدى البنك استثمار
طويل األجل في شركته التابعة اململوكة له بالكامل (كيبكو) التي تستثمر في السوق احمللية ولديها محفظة أسهم
كويتية غير متداولة .وهناك أيضا مكون دولي في دفتر ـأسهم البنك يستثمر في املشاريع املبتدئة من خالل مدراء
استثمار عامليني معروفني .هذه االستثمارات هي ذات طبيعة طويلة األجل وانكشافاتها محدودة في مخاطر هبوط
االستثمارات في األسهم املباشرة .ويتم تنويع هذه االستثمارات وهناك حدود قصوى على االستثمارات الفردية.
والبنك ال يشارك في عمليات األسهم أو السندات التجارية والتجارة في املشتقات واخليارات والسلع أو في من
األنشطة ذات مخاطر السوق األخرى التي تشارك فيها عادة معظم املصارف التجارية واالستثمارية العادية.
يتم رصد ومراقبة مخاطر السوق مع األخذ في االعتبار حتليل ظروف السوق ومعدالت السيولة في السوق ،واستراتيجية
األعمال التجارية وخبرة تداوالت السوق .ويضع البنك حدوداً حسب حجم االستثمار والدولة واإلنكشافات على األطراف
املقابلة فضال عن املراكز املفتوحة للمتعاملني والبنك ككل .تساعد هذه احلدود على خفض املبالغ املطلقة ملخاطر
السوق .باإلضافة إلى ذلك ،وضع البنك حدود وقف اخلسارة لبعض األنشطة التي تنطوي على مخاطر السوق.
مخاطر السوق اخلاصة بانكشافات محفظة التداول وصرف العمالت األجنبية :البنك ال ميلك حاليا محفظة
تداول في األسهم ذات قيمة تذكر في عمليات صرف العمالت األجنبية أو أسواق املال .وليس لديه أي انكشافات
في عمليات التداول في املشتقات أو في السلع؛ ومع ذلك ،فقد مت اعتبار جميع املراكز املستخدمة للتحوط ملركز
البنك ،اعتبرت ضمن االنكشاف على املشتقات.
مخاطر السوق
متطلبات رأس املال وفق ًا ألسلوب القياس املوحد (ألف د.ك)

اإلنكشافات املوزونة للمخاطر

احلد األدني ملطتلبات رأس املال

مخاطر أسعار الفائدة

0

0

مخاطر مراكز االسهم

0

0

1,712

137

فئة املخاطر

مخاطر سعر الصرف بالعمالت األجنبية
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مراكز حقوق امللكية كما يف دفاتر البنك
نظراً للطبيعة املتخصصة للبنك ،ومبوجب نظامه األساسي ،يستثمر البنك في أسهم الشركات ألغراض استراتيجية
وألسباب تتعلق بعالقات األعمال التجارية ،فضال عن حتقيق أرباح رأسمالية .تقوم إدارة االستثمارات املباشرة
والترقيات بإدارة محفظة األسهم التي لها أبعاد محلية وعاملية ،وتدخل في استثمارات في مشاريع جديدة بهدف
حتقيق مكاسب رأسمالية في أسواق األسهم اخلاصة عامليا .وتدار محفظة األسهم لالستثمارات داخل الكويت
بواسطة شركة مشاريع الكويت الصناعية (كيبكو) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الكويت الصناعي ويتم
جتميع بياناتها املالية مع بيانات بنك الكويت الصناعي.
االستثمارات االستراتيجية هي تلك التي تتالءم مع أهداف البنك للتنمية الصناعية على املدى الطويل ،ومن
املتوقع أن يستفيد البنك من حيث وجود شبكة عالقات األعمال التجارية ذات الصلة .واالستثمارات االستراتيجية
في األسهم تهدف إلى ضمان النمو والتنمية للشركات القائمة واالستثمار في مشاريع جديدة ،وكذلك فيما
يتعلق مبمارسة الرقابة على الشركات التي تعرضت للتعثر احلاد ومنخفضة األداء مما تطلب االستحواذ عليها.
وتدير شركة الكويت لالستثمارات الصناعية االستثمار في األسهم كودائع قبل االكتتاب ،أو الدخول مباشرة في
عمليات تبادل لألسهم للشركات املدرجة في البورصة .وحيث أن هذه استثمارات طويلة األجل ،فإن هذه احملفظة
االستثمارية تعتبر سلبية وتخضع التقييمات إلى حتركات السوق ،وبسبب تأثيرات اجتاهات السوق اإلقليمية
والعاملية ،فال يزال مؤشر بورصة الكويت يشهد تقلبات شديدة.
تشكل االستثمارات املتعثرة جزءا ضئيال من محفظة األسهم .ويتم االحتفاظ بها ملمارسة السيطرة العالجية على
الشركات التي تعرضت إلى تدهور أوضاعها وضعف أداءها ،وتدخل حتت إدارة كيبكو كإنكشافات محلية فقط.
يتم التفريق بني مكونات احملفظة املكونة لغرض الهدف املتمثل في حتقيق مكاسب رأس امل��ال وتلك املكونة
لألغراض االستراتيجية املذكورة أعاله .ومن املسلم به أن االستثمارات في األسهم حتمل مخاطر الهبوط فضال
عن توقعات بتحقيق عائدات عالية .تصنف إدارة املخاطر جميع االستثمارات التي تقوم بها إدارة االستثمارات
املباشرة والترقيات باستخدام أسلوب تصنيف األسهم املطور داخليا في إدارة املخاطر.
إدارة مخاطر سعر الفائدة:
بوجه عام ،الهدف هو إدارة مدى حساسية سعر الفائدة بحيث ال تؤثر حتركات أسعار الفائدة سلبا على صافي
إي��رادات البنك من الفائدة .يتم قياس مخاطر أسعار الفائدة على أنها التقلبات احملتملة في صافي الدخل
من إيرادات الفائدة الناجمة عن التغيرات في أسعار السوق للفائدة .ويستخدم البنك حتليل الفجوات ألسعار
الفائدة  interest rate gap analysisلقياس حساسية اإليرادات من سعر الفائدة الناجمة عن عدم مواءمات
 mismatchesإعادة التسعير بني مراكز األصول واملطلوبات القابلة للتأثر بالسعر وبني البنود خارج امليزانية.
حصل البنك على قرض ملدة  20عاما من حكومة دولة الكويت (اعتبارا من سنة  1973مع دوران القرض) يسعر
جزئيا مبعدل ثابت بنسبة  1/2في املائة سنوياً على مدى إجمالي القروض وااللتزامات الصناعية التي تعهد بها
البنك .وفي عام  ،2007مت متديد القرض في شكل قرض إضافي مببلغ  100مليون دينار كويتي من حكومة دولة
الكويت .هذا املورد منخفض التكلفة يعتبر عنصراً هاماً جداً في حساب قاعدة التكلفة اإلجمالية للبنك .ويشارك
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البنك في عمليات إقراض مدعومة مبعدل ثابت للقطاع الصناعي .وإلى هذا احلد ،يتعامل مع مصادر وتطبيقات
التكلفة الثابتة خارج إطار حسابات مخاطر سعر الفائدة.
إلى حد كبير ،تعتبر جميع القروض املتبقية بالدينار الكويتي عائمة ومسعرة حسب سعر اخلصم لدى بنك الكويت
املركزي ،زائد الهامش ويتم إعادة تسعيرها عند تغيير البنك املركزي لسعر اخلصم.
حوالي  % 90من موجودات البنك مقومة بالدينار الكويتي .ومن بني العمالت األخرى ،يعتبر الدوالر األمريكي
أهمها؛ وفيما يتعلق بجميع العمالت األخرى ،فإن االنكشاف ،رغم عدم أهميته ،إال أنه ومع ذلك يتطابق عموما
مع كل وعاء من أوعية االستحقاق.
من وقت آلخر ،يتم إجراء اختبارات الضغط لقياس تأثير ذلك على الدخل حتت ظروف الضغط ،كحساسية التأثر
إلى االنخفاض بنسبة  % 1في سعر اخلصم لدى بنك الكويت املركزي.
املخاطر االئتمانية للطرف املقابل
نظرا ألن البنك قد يتعامل مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى في العقود اآلجلة للعمالت األجنبية swap /املستخدمة
للتحوط إلنكشافات البنك ،فإن البنك يحتسب تكلفة رأس املال على اإلنكشافات بالقيمة االسمية واملركز السوقي
لهذه املشتقات باستخدام طريقة االنكشاف احلالي ( )CEMوفقا للمبادئ اإلرشادية الصادرة عن بنك الكويت
املركزي في هذا الصدد .وتبلغ التكلفة اإلجمالية رأس املال عن هذه اإلنكشافات صفر دينار.
بنك الكويت الصناعي
اإلفصاح عن األطراف املقابلة ملخاطر اإلئتمان كما يف  31ديسمبر 2018
الوصف

إجمالي القيمة املوزونة (ألف د.ك).

القيمة احمللية لسعر صرف العمالت للعقود اآلجلة

607

القيمة السوقية

0

مخاطر أسعار الفائدة يف دفاتر البنك
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك نتيجة لعدم التطابق بني األصول واخلصوم في أوعية االستحقاق
املختلفة؛ ومع ذلك ،حتفظ تلك ضمن احلدود املقررة لكل وعاء استحقاق .وهناك مخاطر االنخفاض في قيمة
عمليات التحوط بسبب افتقار سوق الدينار الكويتي إلى العمق ،مع وجود عدد محدود من الالعبني في سوق الدينار
الكويتي بني املصارف ،حيث أن العمليات بني املصارف تظل عشوائية وخارج االستحقاقات قصيرة األجل .واألدوات
املتاحة فقط حسب بنك الكويت املركزي هي سندات التدخل ،وسندات التدخل املباشر للشهر الواحد ،وسندات
اخلزانة هي من األدوات الوحيدة املتاحة لنشر الفائض من السيولة .نتيجة لذلك ،ميكن لتدخالت بنك الكويت
املركزي أن يكون لها تأثير كبير على سعر الكيبور KIBOR؛ ومن شأن عدم وجود أدوات حتوط بسعر فائدة في سوق
الدينار الكويتي أن تكون مصدر قلق؛ إال أن االنكشاف اإلجمالي للبنك أمام مخاطر أسعار الفائدة يتم السيطرة عليه
بفضل العوامل التالية( :أ) نشاط وفعالية إدارة محفظة استثمارات اخلزانة؛ (ب) تسعير القروض التجارية على
أساس سعر عائم؛ و (ج) متويل قروض املشاريع بواسطة القرض احلكومي وبذلك هي مستقلة عن السوق.
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حساسية سعر الفائدة  31 -ديسمبر  – 2018عملة أجنبية – دوالر أمريكي ()000
لغاية  1سنة

 5-1سنوات

فوق  5سنوات

األصول املدرة للفوائد

190,879.10

166,685.03

38,579.07

مطلوبات بالفائدة

44,792.59

0

247,233.47

GAP

146,086.52

166,685.03

-208,654.41

نسبة  gapتراكمية

146,086.52

312,771.55

104,117.14

احلساسية إلى  % 1تغيير على السعر

1041.17

حساسية سعر الفائدة  31 -ديسمبر  - 2018عملة محلية  -دينار كويتي ()000
لغاية  1سنة

 5-1سنوات

فوق  5سنوات

األصول املدرة للفوائد

9,896.87

0.00

0.00

مطلوبات بالفائدة

34,490.07

15599.565

0.00

GAP

-24,593.21

-15,599.57

0.00

نسبة  gapتراكمية

-24,593.21

-40,192.77

-40,192.77

احلساسية إلى  % 1تغيير على السعر

-401.93

إجمالي احلساسية بالدينار الكويتي إلى  % 1تغيير يف السعر

639.24

إدارة مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها نتيجة لزيادة مفاجئة في صافي
التدفقات النقدية اخلارجية؛ وفي هذه احلالة ،سوف تستنفذ هذه التدفقات امل��وارد النقدية املتاحة إلقراض
العمالء والنشاطات التجارية واالستثمارات والودائع .وفي أقصى احلاالت ،ميكن أن يؤدي نقص السيولة إلى
انخفاض امليزانية العمومية ومبيعات األصول ،أو احتمالية عدم القدرة على الوفاء بالتزامات اإلقراض .وتعتبر
مخاطر عدم القدرة على القيام بذلك متأصلة في جميع العمليات املصرفية ،وميكن أن تتأثر مبجموعة من
الظروف املرتبطة باملؤسسة املالية وعلى مستوى السوق.
تتم إدارة مخاطر السيولة بواسطة رصد فجوات عدم موائمات استحقاقات األصول واخلصوم ونسب السيولة
املستهدفة .وقد ظلت معدالت السيولة في البنك ،سواء بالعملة احمللية واألجنبية ،مستقرة عند مستويات مريحة
خالل 2018؛ واستمر البنك في بناء عالقات مع املؤسسات الكويتية التي هي في وضع ميكنها من اإلقراض
بالعملة األجنبية ،مما يوفر تنويع قاعدة متويلية للبنك .وتخضع هذه املخاطر ملراقبة دائرة إدارة املخاطر وتقييمها
جماعيا بواسطة جلنة األصول واخلصوم واالستثمار (ألكو) .ويلتزم البنك بتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن
إدارة السيولة.
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نسبة تغطية السيولة (:)LCR
بناء على تعليمات البنك املركزي الكويتي فإن اإلفصاحات املتعلقه بنسبة تغطية السيولة كما في
هي:

القيمة قبل تطبيق القيمة بعد تطبيق
معدالت التدفق
معدالت التدفق
(املتوسط)
(املتوسط)
**
**

البيان

رقم
مسلسل

البيان

إجمالي األصول
السائلة عالية اجلودة

1

إجمالي األصول السائلة عالية اجلودة (قبل التعديالت)

2

ودائع التجزئة واملشروعات الصغيرة

3
4
5
6
7

التدفقات النقدية
اخلارجة

8
9
10
11
12
13
14
15
16

التدفقات النقدية
الداخلة

17
18
19
20

معيار تغطية السيولة

21
22

2018/12/31

155,998
27,293

الودائع املستقرة

0

الودائع األقل استقرارا

الودائع وحسابات االستثمار واألصول األخرى املضمونة من غير
عمالء التجزئة باستثناء ودائع عمالء املشروعات الصغيرة

19,850

3,454

51,579

35,374

الودائع التشغيلية

0

الودائع غير التشغيلية (االلتزامات األخرى غير املضمونة)

51,579

االلتزامات املضمونة

35,374
0

التدفقات النقدية اخلارجية األخرى وتتضمن:

159,112

الناشئة عن عقود التحول وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

الناشئة عن الصكوك املدعومة باألصول وأدوات التمويل
املهيكلة األخرى

خطوط االئتمان والسيولة امللزمة األخرى

إلتزامات التمويل املستقبلية احملتملة األخرى

التدفقات النقديية التعاقدية االخرى – خارجة

31,031
0

0

0

159,112

31,031

95,804

4,738

92

92

إجمالي التدفقات النقدية اخلارجة

75,881

معامالت التمويل املضمونة

0

التدفقات النقدية الداخلية الناجتة عن عمليات التمويل
املنتظمة (وفقا لالطراف املقابلية)
التدفقات النقدية الناجتة األخرى

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

4,647

265,704

132,852

2,020

2,020

267,724

134,872

إجمالي األصول السائلة عالية اجلودة ( بعد التسويات)

صايف التدفقات النقدية اخلارجية

155,998
18,970
% 821.29

معيار تغطية السيولة

معيار صايف التمويل املستقر (:)NSFR
بناء على تعليمات البنك املركزي الكويتي فإن اإلفصاحات املتعلقه مبعيار صافي التمويل املستقر ( )NSFRكما
في  2018/12/31هي:
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جدول  :4معيار صايف التمويل املستقر للفترة املنتهية يف 2018.12.31

الرقم

عامالت التمويل املستقر (ألف د.ك)
القيمة قبل تطبيق ُم ِ
استحقاق
فترة
فترة استحقاق
فترة
فترة استحقاق
متبقية بني
اجمالي القيمة
استحقاق
متبقية أقل من ستة أشهر وأقل متبقية سنة
املرجحه
ستة أشهر
غير محددة
من سنة واحدة واحدة أو أكثر

البند

التمويل املستقر املتاح:
1

رأس املال:

2

رأس املال الرقابي:

3
4
5
6
7
8
9
10
11

أدوات رأس املال أخرى*

الودائع املستقرة
األقل استقراراً:

الودائع التشغيلية

الودائع األخرى من غير عمالء التجزئة
صايف املشتقات على جانب االلتزامات

14

مجموع األصول السائلة عالية اجلودة

18

19

9,256.90

1,086.49

1,202.21

13,129.07

73,086.11

345,929.92

370,383.29

اإللتزامات األخرى

12

17

-

ودائع من غير عمالء التجزئة:

13
إجمالي التمويل املستقر املتاح
التمويل املستقر املطلوب:

16

237,956.00

ودائع من عمالء التجزئة وعمالء املشروعات الصغيرة

اإللتزامات األخرى التي لم يتم إدراجها يف الفئات السابقة

15

237,956.00

الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى ألسباب تشغيلية

القروض املنتظمة واألوراق املالية:

-

-

-

-

-

62,323.40

22,955.53

-

-

-

322,665.37

97,243.85

-

345,929.92

609,425.79

159,638.58

-

-

-

7,911.35

  

القروض املنتظمة املقدمة للمؤسسات املالية واملضمونة بأصول
7,125.95
سائلة عالية اجلودة من املستوى األول

القروض املنتظمة املقدمة للمؤسسات املالية واملضمونة بأصول سائلة
عالية اجلودة غيراألصول من املستوى األول والقروض املنتظمة غير
املضمونة املقدمة للمؤسسات املالية

-

-

-

-

-

القروض املنتظمة املقدمة للمؤسسات غير املالية ،والقروض املقدمة
لعمالء التجزئة وعمالء املشروعات الصغيرة ،والقروض املقدمة
للجهات احلكومية والبنوك املركزية ومؤسسات القطاع العام ،منها:

-

-

-

-

119,321.51

45,469.67

181,449.37

263,844.95

20

التي تخضع لوزن مخاطر  % 35أو أقل وفقا ملعيار كفاية رأس
املال بازل 3 -

-

-

-

-

-

21

القروض السكنية املنتظمة ،منها:

-

-

-

-

-

22

-

60,033.00

-

-

6,003.00

التي تخضع ل��وزن مخاطر  % 35أو أقل وفقا ملعيار كفاية رأس
املال بازل 3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

األوراق املالية غير املرهونة واألسهم التي يتم تداولها داخل نطاق
السوق الرسمي ،يف حالة عدم تعثر الكيانات املصدرة لهذه األدوات
األصول األخرى:
السلع املادية املتداولة ،مبا يشمل الذهب
-

26

27

24
25

28

األصول املقدمة كهامش ضمان القيمة املبدئي ( )Initial Margin
لعقود املشتقات والنقد أو األصول األخرى املقدمة للمساهمة يف -
صندوق التعثر ( )Default Fundلطرف مقابل مركزي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صايف املشتقات على جانب األصول
 %20من املشتقات على جانب االلتزامات قبل طرح هامش ضمان القيمة
األصول األخرى التي لم يتم إدراجها يف الفئات السابقة

-

13,190.10

3,332.96

118,517.52

125,214.41

30

البنود خارج امليزانية

-

93,361.54

-

-

4,668.08

31

إجمالي التمويل املستقر املطلوب

166,764.53

285,906.14

48,802.62

299,966.88

407,641.79

32

معيار صايف التمويل املستقر ()%

29
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149.50%

إدارة املخاطر التشغيلية:
املخاطر التشغيلية هي مخاطر اخلسائر املباشرة أو غير املباشرة الناجمة عن العوامل البشرية واألحداث اخلارجية،
وعدم كفاءة أو فشل العمليات والنظم الداخلية ،وتعتبر املخاطر التشغيلية متأصلة في عمليات البنك .تشمل املصادر
الرئيسية للمخاطر التشغيلية :مصداقية العمليات التشغيلية وأمن تكنولوجيا املعلومات ،واالستعانة مبصادر خارجية
للعمليات التشغيلية واالعتماد على املوردين الرئيسيني ،وتنفيذ التغييرات االستراتيجية وتكامل عمليات االستحواذ
االحتيال واألخطاء البشرية وجودة خدمة العمالء واالمتثال الرقابي والتوظيف والتدريب واالحتفاظ باملوظفني،
واآلثار االجتماعية والبيئية .ويلتزم البنك بتحديد وقياس وإدارة املخاطر التشغيلية ،وتتم إدارة هذه املخاطر من
خالل منظومة متكاملة على مستوى البنك أو على مستوى السياسات واإلج��راءات اإلداري��ة والضوابط الرقابية
واألدوات الرقابية .وأحد العناصر الهامة هو حتديد مؤشرات املخاطر الرئيسية اخلاصة بالعمليات التشغيلية
ومراقبتها على مستوى إدارات العمل ،وعلى وجه اخلصوص ،فقد عملت دائرة إدارة املخاطر عن كثب مع وحدات
العمل في تطبيق وحتسني أساليب العمل في إدارة املخاطر التشغيلية مبا في ذلك مناذج التقييم الذاتي ،والدراسات
االستقصائية بهدف التركيز على نقاط املخاطر احلرجة بغرض تعزيز الرقابة والتقليل من اخلسائر التشغيلية.
يهدف إطار البنك في إدارة املخاطر التشغيلية إلى:

•فهم واإلبالغ الرقابي للمخاطر التشغيلية التي يتحملها البنك

•رصد واإلبالغ عن مؤشرات املخاطر الرئيسية وأخطاء التشغيل

•فهم وخفض حاالت تكرار حاالت املخاطر التشغيلية وأثارها على اساس التكلفة مقابل الفائدة،
•إدارة اإلنكشافات املتبقية باستخدام التأمني

تطبق آلية للتقييم الذاتي ملراقبة املخاطر التشغيلية مع التركيز على مؤشرات املخاطر الرئيسية اخلاصة مبجال العمليات
التشغيلية .تؤدي دائرة إدارة املخاطر ودائرة إدارة التدقيق الداخلي دوراً حيويا في إجراء املراجعة واحلفاظ على سالمة
البيئة الرقابية؛ باإلضافة إلى ذلك ،فقد غطى البنك بعض املخاطر التشغيلية ،التي ال ميكن مراقبتها داخليا.
إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات
يطبق البنك اإلجراءات الالزمة حلماية سرية وسالمة املعلومات والبيانات املخزنة ،مبا في ذلك:
•تطبيق نظم اجلدار الناري  firewallحلماية الشبكة من التدخل اخلارجي
•تطبيقات التحكم على الدخول إلى تطبيقات النظم
•االمتثال ملبدأ الرقابة املزدوجة في اإلجراءات التشغيلية
•تطبيق إجراءات وعمليات مختلفة في ضوابط الرقابة الداخلية
•تطبيق عمليات النسخ املتماثل للبيانات عبر اإلنترنت على خوادم مستقلة
•خطط الطوارئ في املوقع
•خطط طوارئ خارج املوقع ألغراض استمرارية تشغيل األعمال  business continuity plansوبرامج اإلنعاش
في حاالت الكوارث disaster recovery programs
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يكون القائم على دائرة أمن املعلومات مسؤوالً أمام الرئيس التنفيذي للبنك ويقوم بصفة مستقلة برصد البيئة
األمنية واحلاالت واملخالفات األمنية للمعلومات.
ويعمل البنك على تعزيز ورفع قدرات البنية التحتية لنظام تكنولوجيا املعلومات لديه مبا في ذلك املعامالت وحلول
إدارة تخزين البيانات وإدارة املخاطر بغرض تأسيس قاعدة تسمح بفرص النمو مستقبال.
املخصصات الرأسمالية مقابل املخاطر التشغيلية
بهدف االلتزام مبعيار كفاية رأس املال وفقا لبازل  ،3فإن البنك في الوقت احلالي يطبق أسلوب القياس املوحد في
حساب املصروفات الرأسمالية للمخاطر التشغيلية ،حتتسب وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي؛ ويحتفظ البنك
بقاعدة بيانات إلدارة خسائره التشغيلية .ولقد بلغت إجمالي تكلفة رأس املال للمخاطر التشغيلية للسنة املنتهية
في  ،2018/12/31مبلغ  6.017مليون د.ك.
بنك الكويت الصناعي
اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية (منهجية األسلوب القياسي) كما يف  31ديسمبر 2018
الوصف

إجمالي القيمة املوزونة (ألف د.ك).

إجمالي األصول املرجحة مبخاطر التشغيل

46321

إجمالي متطلبات رأس املال

6022

املنهجية :بناء على متوسط دخل البنك للثالث سنوات املاضية ،املنهجية مت إقتراحها من قبل بنك الكويت املركزي – بازل 3

سياسات البنك بشأن مكافحة عمليات غسل األموال
يخضع البنك للقواعد واألنظمة الصادرة عن جهة الرقابة اإلشرافية ،أي بنك الكويت املركزي في تصريف أعماله
املصرفية؛ وبهذا اخلصوص ،يلتزم البنك بتعليمات بنك الكويت املركزي رقم (/2رب )2002/92/والقانون رقم 35
لعام  ،2002والتعديالت عليها بشأن مكافحة عمليات غسل األموال.
يطبق البنك سياسات وإجراءات داخلية مكتوبة معتمدة من مجلس اإلدارة ،صممت ملنع ورصد ومكافحة عمليات
غسل األم��وال ،حيث تشمل نظم البنك في مكافحة عمليات غسل األم��وال العمليات والسياسات ،واملوظفني
والبرامج التدريبية والوثائق واملستندات والتقارير والنظم الرقابية .في عام  ،2013وتبعاً للتعليمات اجلديدة
الصادرة عن بنك الكويت املركزي ،فقد مت حتديث السياسات واإلجراءات اخلاصة مبكافحة عمليات غسل األموال
لتشمل هذه التغييرات.
حرصا من البنك على االلتزام باملتطلبات الرقابية اخلاصة بضرورة احلصول على نسخ من الرخصة التجارية
والسجل التجاري من العميل وقت فتح احلساب للعميل ،فإن البنك يطبق إجراءات “أعرف عميلك ( ،)KYCألغراض
التحقق من هوية عمالء البنك منذ بداية عالقة العمل من خالل الوثائق واملستندات الرسمية؛ ويتم حفظ سجالت
العمالء ملدة  5سنوات من بعد انتهاء العالقة املصرفية .بالنسبة للمعامالت املشبوهة ،فيجري تعقبها ورصدها؛ كما
تعقد برامج التدريب والتوعية ملوظفي البنك من وقت آلخر .وقد طبق البنك أحدث النظم اآللية في مكافحة عمليات
غسل األموال لرصد وحتليل املعامالت املشبوهة .كذلك ،فقد اتخذ البنك املبادرة في االلتزام بإجراءات .FATCA
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وبحسب تعليمات بنك الكويت املركزي األخيرة ،فهي تقضي بتصنيف جميع عمالء البنك تبعاً ملخاطر عمليات
غسل األم��وال ومخاطر عمليات متويل اإلره��اب .وعليه ،مت تطبيق نظام داخلي لتقييم مخاطر عمليات غسل
األموال للشركات واملؤسسات التجارية وإدماجها ضمن السياسات املعتمدة من مجلس اإلدارة.
معلومات حول سياسة البنك للرواتب واملزايا
نظرة عامة على املالمح الرئيسية وأهداف سياسة البنك للرواتب واملزايا
صممت سياسة البنك للرواتب واملزايا بهدف اجتذاب واستبقاء املهنيني املؤهلني ممن يتمتعون باملهارات واملعارف والدراية
االحترافية ،وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي حسبما ذكر في التعليمات اخلاصة بحوكمة الشركات .وتتضمن
السياسة جميع اجلوانب الضرورية ومكونات املكافأة املالية مع األخذ في االعتبار أهداف تعزيز أداء البنك واإلدارة
الفعالة للمخاطر؛ إلى جانب تضمينها كافة متطلبات بنك الكويت املركزي كما ورد ذكره في تعليمات حوكمة الشركات.
واستناداً على توصيات جلنة الترشيحات واملكافآت ،فإن مجلس اإلدارة من شأنه اعتماد وتعديل مضمون وهيكل
سياسة البنك للمكافآت ،كما يقوم مبراجعة تنفيذها لضمان حتقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها.
مكونات املكافآت :يتم جتميع كافة مكونات املكافآت لضمان تقدمي حزمة مناسبة ومتوازنة تعكس خصائص وحدة
األعمال ودرجة املوظف في البنك والوظيفة فضال عن ممارسات السوق بشأن مستوى األجور السائدة .وتشمل
مكونات املكافآت املدفوعة للموظف ما يلي:
 .1الراتب الثابت
 .2احلوافز السنوية جلميع املوظفني على أساس األداء
 .3احلوافز طويلة األجل لكبار املوظفني على اساس املخاطر والعائد
 .4مزايا أخرى
 .5نهاية اخلدمة
يتقرر الراتب الثابت على أساس الدور الذي يؤديه املوظف ،مبا في ذلك املسؤوليات الوظيفية ومدى تعقيداتها
والدرجة الوظيفية ومستوى األداء وأحوال السوق احمللية والقوانني املعمول بها.
صممت احلوافز السنوية جلميع املوظفني على أساس األداء واحلوافز طويلة األجل لكبار املوظفني على اساس املخاطر
والعائد  STI/ LETباعتبارها حوافز حتتسب على أساس األداء ،بهدف حتفيز ومكافأة املوظفني على مساهماتهم في
حتقيق غايات وأهداف البنك وفقا لالستراتيجية واخلطط السنوية لبنك الكويت الصناعي .تصرف احلوافز القائمة
على قياس األداء في صورة مكافأة نقدية سنوية إلى جميع املوظفني ( )STIومكافأة نقدية مؤجلة إلى كبار املوظفني
( .)LTIمت ربط برامج احلوافز مبزيج متوازن من مؤشرات األداء على مستوى البنك ،مستوى اإلدارة الوحدة وعلى
مستوى املوظف .والهدف األساسي من احلوافز السنوية جلميع املوظفني على أساس األداء هو املقاربة مع معدالت
أداء البنك ومساهمات األداء الفردية؛ بينما صممت مكافأة احلوافز طويلة األجل لكبار املوظفني على أساس املخاطر
والعائد بهدف تشجيع األداء املستدام املنضبط على أساس املخاطر للبنك على نحو طويل األمد ،ودخل برنامج احلوافز
طويلة األجل لكبار املوظفني على اساس املخاطر والعائد حيز التنفيذ اعتبارا من عام  2015فصاعدا.
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قام البنك بإدخال برنامج تقييم األداء وقياس أداء املوظفني رسمياً على جميع املستويات؛ حيث يتم وضع خطة
األداء في بداية السنة بالتعاون بني املوظف ومسؤوله املباشر وتوثيق أهداف خطة األداء ( )KPIsحسب مؤشرات
األداء الرئيسية ،وحتديد الكفاءات املطلوبة وخطة تطوير التنمية الشخصية للموظفني .وتعقد مقابلة تقييم األداء
السنوي حيث يقوم املدير واملوظف املعني مبراجعة وتقييم وتوثيق األداء مقابل األهداف املوثقة .ومن ثم ،تتخذ
القرارات لتعديل الراتب الثابت للموظف وحوافز األداء استناداً إلى نتائج األداء السنوية.
فضال عن ذلك ،مينح البنك مزايا أخرى مثل اإلجازات السنوية والطبية وغيرها من اإلجازات ،والتأمني الطبي
وتذاكر السفر السنوية والبدالت ،وذلك في ضوء أحكام عقود العمل الفردية وممارسات السوق احمللية تبعاً
للقوانني املعمول بها .أما مكافأة نهاية اخلدمة ،فتدفع وفقا ألحكام عقد العمل وللقوانني السارية.
يشرف الرئيس التنفيذي للبنك على تطبيق نظام املكافآت وفقا للسياسة املعتمدة ،مبا في ذلك هيكل وإجراءات
السياسات ذات الصلة .وجتري “جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت” املراجعة الدورية للتأكد من كفاية
وفعالية سياسة املكافآت لضمان مواءمتها مع أهداف البنك .كما تساعد اللجنة املذكورة املجلس على إجراء
مراجعة سنوية مستقلة للبنك لضمان االمتثال مع سياسة البنك للمكافآت.
جلنة الترشيحات واملكافآت :دور اللجنة هو مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء مبسؤولياته اإلشراقية في حتديد األشخاص
املؤهلني لعضوية مجلس اإلدارة؛ وبهذا الشأن ،تقدم اللجنة توصياتها إلى املجلس بشأن املرشحني لعضوية اجلان املختلفة؛
كما أن اللجنة مسؤولة عن صياغة ومراجعة وحتديث سياسة البنك للمكافآت ،ومساعدة املجلس في تقييم مدى فعالية
وإنصاف هذه السياسة وضمان مواءمتها مع األهداف االستراتيجية للبنك .تقوم اللجنة بإجراء مراجعة منتظمة لبنود
سياسة املكافآت ورفع توصياتها بشأن أية حتديثات إلى املجلس؛ كما أنها تضطلع بالتقييم املنتظم ملدى كفاية وفعالية
سياسة الرواتب لضمان اتساقها مع أهداف البنك .وتقدم توصيات إلى املجلس بشأن مستوى ومكونات راتب املدير
التنفيذي ومسؤولياته املباشرة ،وكذلك بالنسبة للموظفني التنفيذيني في البنك .وتعمل جلنة الترشيحات واملكافآت عن
كثب مع جلنة إدارة املخاطر في البنك ومع رئيس إدارة املخاطر بغية تقييم احلوافز التي يقترحها نظام املكافآت.
ولقد قام البنك باستشارة السادة /أرنست آند يوجن خالل عام  2014بهدف هيكلة سياسة املكافآت ومت تنفيذها
منذ السنة املالية  ،2015ويطبق البنك ميثاق جلنة الترشيحات واملكافآت ،التي أقرت في عام  .2014ومنذ السنة
املالية  ،2015يطبق البنك نظام إدارة األداء املعدل على جميع العاملني.
تقييم املخاطر :يتمحور املجال الرئيسي لعمل البنك في طبيعة اجلمع بني النشاط التنموي والعمل املصرفي
التجاري ويكمله في ذلك التعامل في احملفظة االستثمارية .كما أن البنك يدير أيضا محفظتني ممولتني حكومياً
مرتبطتني مبشروعات الصناعات الصغيرة واحلرف اليدوية والتمويل الزراعي.
تستند سياسة البنك للمكافآت والترشيحات على تقييم إدارة املخاطر لتحقيق التوازن بني النتائج طويلة ومتوسطة
األمد ،و قد مت توثيق ذلك بشكل سليم في النظام اجلديد لتقييم األداء ،و ذلك من خالل تطبيق نظام «»SMART
أي للقياس بناء على أسس (محددة ،قابلة للقياس ،قابلة للتحقيق ،ذات صلة و قائمة على العنصر الزمني)،
وذلك باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية  KPIsالكمية املفصلة في املراقبة املستمرة لألداء مع التوجيه واإلرشاد
وإجراء املراجعات الدورية و من ثم تقييم األداء النهائي استناداً إلى النتائج املالية فضال عن األهداف احملددة
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على أساس نوعية .وتقع مسؤولية تقييم أداء أعضاء اإلدارة العليا على عاتق جلنة الترشيحات واملكافآت بناء
على عوامل القياس التوزيعي واجلمعي لنسبة العائد على االستثمار ،وتدابير املخاطر احملددة مبا في ذلك عناصر
التقييم الداخلي  CAMEL-BCOMوأخيراً على العناصر املتعلقة بالنشاط التجاري.
وقد أتخذ البنك التدابير لضمان عدم وجود أية مخاطر مادية وعدم وجود محاوالت ألي عضو من أعضاء اإلدارة
العليا لتحقيق مكاسب قصيرة األجل مثل التداول في األسواق املالية أو الدخول في أي مجاالت ذات الكشافات
على مخاطر عالية في مقابل إمكانية احلصول على أي نوع من املكاسب أو االنغماس في أي مجازفات مفرطة في
حتمل .وقد مت تقييم جميع تعامالت البنك واحملفظة اإلجمالية للبنك من قبل إدارة املخاطر بشكل مستقل ورفع
تقرير بذلك إلى جلنة إدارة املخاطر.
يحدد تقييم األداء واملكافأة للدوائر الرقابية مثل التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر بواسطة جلنة للتدقيق وجلنة إدارة
املخاطر ،تباعاً .تسجل معايير األداء للدوائر الرقابية من خالل مؤشرات األداء الرئيسية احملددة أو مؤشرات األداء
الرئيسية ذات الصلة لهذه الدوائر وال ترتبط أي من مؤشرات األداء الرئيسية مبستهدفات ربحية أعمال البنك مثل
اإليرادات أو األرباح أو األهداف ذات الصلة .ووفقا ملبادئ حوكمة الشركات ،فإن الدوائر الرقابية ال تعتبر مسؤولة أمام
الرئيس التنفيذي ،واجلهاز التنفيذي للبنك ولكن هي مسؤولة مباشرة أمام مجلس اإلدارة ويتم تقدير أتعابها تبعاً لذلك.
وفيما يتعلق بتحديد العالقة بني األداء ومستويات الرواتب واملزايا ،فقد أنشأ البنك روابط وأوزان كافية لتقييم
األداء الفردي وأداء وحدات األعمال وأداء التجاري وفقا للمستويات اإلدارية املختلفة ملوظفي البنك ومبساعدة
من اخلبراء االستشاريني اخلارجيني .وفي املقابل ،فإن األداء التجاري يستند على معايير تقييم مقل العائد على
االستثمار وأداء محافظ األصول واإلجراءات احملددة للمخاطر.
العناصر املتغيرة من املكافآت املقدمة لكبار املوظفني حتتوي على مكونات قصيرة األجل وطويلة األجل .ويبدأ إدراج
املكون طويل األجل بعد مرور  3سنوات من تاريخ املنح .وهذا املبلغ قابل زيادة أو النقصان وفقا ملتوسط األداء
في الثالث سنوات من حيث معدالت  EPSوإجراءات املخاطر .ويتعامل البنك فقط على أساس املكافأة النقدية
املمنوحة على العناصر املتغيرة من الراتب وال يخصص خيارات أو حصص األسهم .كذلك ،يعتمد أداء موظفي
اإلدارة العليا على قياس نسبة العائد على االستثمار ومحددة بوزن  ،% 40و % 30لوزن أداء محفظة األصول و% 30
وزن تصنيف املخاطر ،تبعاً للهيكل الذي وضعه االستشاريون السادة /مكتب أرنست أند يوجن .ويحق جلميع موظفي
البنك احلصول على حوافز متغيرة على اساس األداء ،فقط أعضاء وموظفي اإلدارة العليا الذين ال يتجاوز عددهم
 ،20هم املؤهلون حلوافز متغيرة طويل األجل .ولم تكن أي مؤشرات ملكافأت من هذا النوع مت منحها ألي موظف.
يضم التعريف احملدد باإلدارة العليا كبار املوظفني ،مثل :الرئيس التنفيذي وفريقه من  3نواب للرئيس التنفيذي
وهم مسؤولني مباشرة أمام الرئيس التنفيذي؛ وهم :نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والرقابة املالية ،نائب
الرئيس التنفيذي للمشاريع واحملافظ ،ونائب الرئيس التنفيذي للتمويل واالستثمار .أما الوظائف التي تعتبر
“حاملة للمخاطر املادية  material risk-takersفتشمل رؤساء إدارات األعمال املدرة للدخل ،وهي :متويل املشاريع
واملتابعة ،ومتويل الشركات ،واالستثمارات املباشرة ،واخلزانة ،ومتويل املشروعات الصغيرة واملشروعات الزراعية.
أما املهام الرقابية ،فتشمل :رئيس إدارة املخاطر ،ورئيس التدقيق الداخلي واملراقب املالي ،ورئيس وحدة مكافحة
عمليات غسل األموال ومسؤول وحدة االلتزام الرقابي.
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بيان املكافآت املدفوعة يف ( 2018بالدينار الكويتي)
الفئة رقم  :1تشمل  4موظفني
ثابت
بدون قيد على أساس نقدي

مؤجلة على اساس نقدي

أخرى-غير مقيدة

464,782

13,919

13,943

متغيرة
بدون قيد على أساس نقدي

مؤجلة على اساس نقدي

أخرى-غير مقيدة

292,403

الفئة رقم  :2تشمل  7موظفني
ثابت
بدون قيد على أساس نقدي

مؤجلة على اساس نقدي

أخرى-غير مقيدة

433,507

15,169

26,400

متغيرة
بدون قيد على أساس نقدي

مؤجلة على اساس نقدي

أخرى-غير مقيدة

41,302

الفئة رقم  :3تشمل  5موظفني
ثابت
بدون قيد على أساس نقدي

مؤجلة على اساس نقدي

أخرى-غير مقيدة

226,369

10,649

3,138

متغيرة
بدون قيد على أساس نقدي

مؤجلة على اساس نقدي
95,047
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من أنشطة البنك لعام 2018

وزراء ومسؤولني في زيارة ركن بنك الكويت الصناعي في معرض احتاد الصناعات الكويتية
اخلامس “جسور”

محاضرة عن مكافحة غسل األموال التي أقيمت في مقر البنك

80
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مشاركة بنك الكويت الصناعي في معرض “صنع في الكويت”

احتفالية تكرمي موظفي بنك الكويت الصناعي
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة) وشركاته التابعة
دولــــة الكويــت

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات املستقل
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018

82
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بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع
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بيان التدفقات النقدية املجمع

89
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تقرير مراقب احلسابات املستقل

ϝϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ Ώϗέϣ έϳέϘΗ
ϥϳϣέΗΣϣϟ
 ϥϳϣϫΎγϣϟΓΩΎγϟ
 ΔϠϔϘϣ ϙϡεϲϋΎϧλϟΕϳϭϛϟϙϧΑ
ΕϳϭϛϟΔϟϭΩ


 ϱήϟ
ˬ ΔϋϮϤΠϤϟϠτμϤΑϦϴόϤΘΠϣϢϬϴϟ·έΎθϳ ΔόΑΎΘϟΕΎϛήθϟϭˬ ϚϨΒϟ  ΔϠϔϘϣ ϙϡεϲϋΎϨμϟΖϳϮϜϟϚϨΒϟΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϖϴϗΪΘΑΎϨϤϗΪϘϟ
ϕϮϘΣϲϓΕήϴϐΘϟϭήΧϵϞϣΎѧѧѧθϟϞΧΪϟϭήΎѧѧѧδΨϟϭΡΎΑέϸϟΔόϤΠϤϟΕΎϧΎϴΒϟϭˬήΒϤѧѧѧδϳΩϲϓΎϤϛϊϤΠϤϟϲϟΎϤϟΰϛήϤϟϥΎϴΑϦϤѧѧѧπΘΗϲΘϟϭ
ϯήΧϷΔϴΤϴοϮΘϟΕΎϣϮϠόϤϟϭΔϣΎϬϟΔϴΒγΎΤϤϟΕΎγΎϴδϟϦϤπΘΗΕΎΣΎπϳ·ϭˬΦϳέΎΘϟϚϟάΑΔϴϬΘϨϤϟΔϨδϠϟΔϳΪϘϨϟΕΎϘϓΪΘϟϭΔϴϜϠϤϟ

ˬήΒϤѧѧδϳΩϲϓΎϤϛΔϋϮϤΠϤϠϟϊϤΠϤϟϲϟΎϤϟΰϛήϤϟϦϋˬΔϳΩΎϤϟϲΣϮϨϟΔϓΎϛϲϓˬΔϟΩΎϋΓέϮѧѧμΑήΒόΗΔϘϓήϤϟΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϥ·ˬΎϨϳήΑ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΔϘΒτϤϟΔϴϟΎϤϟήϳέΎϘΘϠϟΔϴϟϭΪϟήϴϳΎόϤϠϟ˱ ΎϘϓϭΦϳέΎΘϟϚϟάΑΔϴϬΘϨϤϟΔϨδϠϟΔόϤΠϤϟΔϳΪϘϨϟΎϬΗΎϘϓΪΗϭϊϤΠϤϟϲϟΎϤϟΎϬΩϦϋϭ
 ϱήϟαΎγ

ΕΎΑΎѧѧδΤϟϲΒϗήϣΕΎϴϟϭΆѧѧδϣΪϨΑϲϓϞϴѧѧμϔΘϟϦϣΪϳΰϤΑΔΤѧѧοϮϣήϴϳΎόϤϟϚϠΗΐΟϮϤΑΎϨΗΎϴϟϭΆѧѧδϣϥ·ΔϴϟϭΪϟϖϴϗΪΘϟήϴϳΎόϤϟΎ˱ϘϓϭϖϴϗΪΘϟϝΎϤϋ΄ΑΎϨϤϗΪϘϟ
ήϴϳΎόϤϟϲϟϭΪϟβϠΠϤϟϦϋέΩΎμϟϦϴΒγΎΤϤϠϟΔϴϨϬϤϟΕΎϴϗϼΧϷϕΎΜϴϤϟΎ˱ϘϓϭΔϋϮϤΠϤϟϦϋϥϮϠϘΘδϣϦΤϧΎϧήϳήϘΗϲϓΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϖϴϗΪΗϦϋ
ΎϬϴϠϋΎϨϠμΣϲΘϟϖϴϗΪΘϟΔϟΩϥΎϧΩΎϘΘϋΎΑϕΎΜϴϤϟΕΎΒϠτΘϤϟΎϘϓϭϯήΧϷΔϴϗϼΧϷΎϨΗΎϴϟϭΆδϤΑ˯ΎϓϮϟΎΑΎϨϤϗΎϤϛ ϕΎΜϴϤϟ ϦϴΒγΎΤϤϠϟΔϴϨϬϤϟΕΎϴϗϼΧϷ
 ΎϨϳέ˯ΪΑ·ϦϣΎϨϨϜϤϳαΎγήϴϓϮΘϟΔΒγΎϨϣϭΔϴϓΎϛ
 ϯήΧΕΎϣϮϠόϣ
ΩέϮϟΓέΩϹβϠΠϣήϳήϘΗϲϫΕΎΑΎδΤϟΐϗήϣήϳήϘΗΦϳέΎΗϲϓΎϬϴϠϋΎϨϠμΣϲΘϟϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟϦϋΔϟϭΆδϤϟϲϫΓέΩϹϥ·
ΎϬϟϮΣΕΎΑΎδΤϟΐϗήϣήϳήϘΗϭΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϦϤπΘΗϻϦϜϟϭˬΔϋϮϤΠϤϠϟϱϮϨδϟήϳήϘΘϟϲϓ
ϞϜηϱ΄ΑΎϬΑΔϘϠόΘϤϟΞΎΘϨϟϝϮΣΕΪϴϛ΄ΗϱϡΪϘϳϻϭˬϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟϞϤθϳϻΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϝϮΣΎϨϳέϥ·
ΓέϮμΑνέΎόΘΗϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟΖϧΎϛΫ·ΎϣΪϳΪΤΗϭϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟϰϠϋωϼρϻϲϫΎϨΘϴϟϭΆδϣϥΈϓˬΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϠϟΎϨϘϴϗΪΘΑϖϠόΘϳΎϤϴϓ
 ΎϬϧ΄θΑΔϳΩΎϣ˯ΎτΧΩϮΟϭϭϖϴϗΪΘϟ˯ΎϨΛΎϬϴϠϋΎϨϠμΣϲΘϟΕΎϣϮϠόϤϟϭΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϊϣΔϳήϫϮΟ
ϩάϫϲϓΔϳΩΎϣ˯ΎτΧΩϮΟϭϰϟ· ˬήϳήϘΘϟάϫΦϳέΎΗϞΒϗΎϬϴϠϋΎϨϠμΣϲΘϟϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟΎΑϖϠόΘϳΎϤϴϓΎϬΑΎϨϤϗϲΘϟϝΎϤϋϷϰϟ·ΩΎϨΘγˬΎϨϠλϮΗΫ·
ϥ΄θϟάϬΑΎϧήϳήϘΗϲϓϪϴϟ·ήϴθϧΎϣΎϨϳΪϟβϴϟΎϬϧ΄θΑήϳήϘΗϊϓέΎϨϴϠϋϦϴόΘϳϪϧΈϓˬϯήΧϷΕΎϣϮϠόϤϟ
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ΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϦϋΔϤϛϮΤϟϦϋϦϴϟϭΆδϤϟϭΓέΩϹΕΎϴϟϭΆδϣ
ϡΎψϧϦϋΔϟϮΌδϣϭΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΔϘΒτϤϟΔϴϟΎϤϟήϳέΎϘΘϠϟΔϴϟϭΪϟήϴϳΎόϤϠϟΎϘϓϭΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϚϠΘϟϝΩΎόϟνήόϟϭΩΪϋϹϦϋΔϟϮΌδϣΓέΩϹϥ·
΄τΨϟϭζϐϠϟΔΠϴΘϧΖϧΎϛ˯ϮγˬΔϳΩΎϤϟ˯ΎτΧϷϦϣΔϴϟΎΧΔόϤΠϣΔϴϟΎϣΕΎϧΎϴΑΩΪϋϹ˱ΎϳέϭήοΓέΩϹϩήΗϱάϟϲϠΧΪϟΔΑΎϗήϟ
ϦϜϣϥ·ΡΎμϓϹϭˬΔϳέήϤΘγϻαΎγϰϠϋΎϬϟΎϤϋΔόΑΎΘϣϰϠϋΔϋϮϤΠϤϟΓέΪϗϢϴϴϘΗϦϋΔϟϭΆδϤϟϲϫΓέΩϹϥϮϜΗˬΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟΩΪϋ·ΪϨϋ
ΖϧΎϛΫ·ϭ˭ΎϬΗΎϴϠϤϋϑΎϘϳ·ϭΔϋϮϤΠϤϟΔϴϔμΗΎϣ·ΓέΩϹϡΰΘόΗϢϟΎϣˬϲΒγΎΤϤϟΔϳέήϤΘγϻΪΒϣϡΪΨΘγϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔϳέήϤΘγϻΎΑΔϘϠόΘϤϟέϮϣϷϦϋ
˱
ϚϟάΑϡΎϴϘϟ˯ΎϨΜΘγΎΑήΧΎ˱ϴόϗϭϼϳΪΑϚϠΘϤΗϻ
ΔϋϮϤΠϤϠϟΔϴϟΎϤϟήϳέΎϘΘϟΩΪϋ·ΔϴϠϤϋϰϠϋϑήηϹϦϋϦϴϟϭΆδϤϟϢϫΔϤϛϮΤϟϦϋϦϴϟϭΆδϤϟ

ΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϖϴϗΪΗϦϋΕΎΑΎδΤϟΐϗήϣΕΎϴϟϭΆδϣ
έΪλ·ϭ΄τΨϟϭζϐϟΐΒδΑΖϧΎϛ˯ϮγΔϳΩΎϤϟ˯ΎτΧϷϦϣΔϴϟΎΧϞϜϛΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟΖϧΎϛΫ·ΎϣϝϮΣϝϮϘόϣΪϴϛ΄ΗϰϠϋϝϮμΤϟϮϫΎϨϓΪϫϥ·
˱ΎϘϓϭϢΘΗϲΘϟϖϴϗΪΘϟΔϴϠϤϋϥϦϤπϳϻϪϧϻ·ˬΪϴϛ΄ΘϟϦϣΔϴϟΎϋΔΟέΩϞΜϤϳϝϮϘόϣΪϴϛ΄ΗϯϮΘδϣϰϟ·ϞλϮΘϟϥ·ΎϨϳέϦϤπΘϳϱάϟΕΎΑΎδΤϟΐϗήϣήϳήϘΗ
ϊϗϮΘϤϟϦϣϥΎϛΫ·ΔϳήϫϮΟήΒΘόΗϭ΄τΨϟϭζϐϟϦϋΔϳΩΎϤϟ˯ΎτΧϷ΄θϨΗΪϗϭΎϫΩϮΟϭϝΎΣϲϓΔϳΩΎϤϟ˯ΎτΧϷΎϤ˱ ΩϒθϜΗϑϮγΔϴϟϭΪϟϖϴϗΪΘϟήϴϳΎόϤϟ
ΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϩάϫαΎγϰϠϋΎϫΫΎΨΗϢΘϳϲΘϟϭϦϴϣΪΨΘδϤϠϟΔϳΩΎμΘϗϻΕέήϘϟϰϠϋˬΔόϤΠϣϭΔϳΩήϓΓέϮμΑˬήΛΆΗϥΔϟϮϘόϣΓέϮμΑ


ϲϠϳΎϤΑΎϨϤϗΎϤϛϖϴϗΪΘϟϝΎϤϋϝϼΧϲϨϬϤϟϚθϟΏϮϠγϰϠϋΎϨψϓΎΣϭΔϴϨϬϣΎϣ˱ ΎϜΣΎϧάΨΗˬΔϴϟϭΪϟϖϴϗΪΘϟήϴϳΎόϤϟ˱ΎϘϓϭϖϴϗΪΘϟϦϣ˯ΰΠϛ

ϚϠΗϝϭΎϨΘΗϲΘϟϖϴϗΪΘϟΕ˯ήΟ·άϴϔϨΗϭϊѧѧѧѧοϭϭ΄τΨϟϭζϐϟΐΒѧѧѧѧδΑΖϧΎϛ˯ϮѧѧѧѧγΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϲϓΔϳΩΎϤϟ˯ΎτΧϷήρΎΨϣϢϴϴϘΗϭΪϳΪΤΗ 
ΔΠΗΎϨϟΔϳΩΎϤϟ˯ΎτΧϷϑΎѧѧθΘϛϡΪϋήρΎΨϣϥ·ΎϨϳέ˯ΪΑ·ϦϣΎϨϨϜϤϳαΎѧѧγήϴϓϮΘϟΔΒѧѧγΎϨϣϭΔϴϓΎϛϖϴϗΪΗΔϟΩϰϠϋϝϮѧѧμΤϟϰϟ·ΔϓΎѧѧοϹΎΑήρΎΨϤϟ
 ΔϴϠΧΪϟΔΑΎϗήϟίϭΎΠΗϭϞϴϠπΘϟϭΪϤόΘϤϟϝΎϤϫϹϭήϳϭΰΘϟϭΆρϮΘϟϦϤπΘϳΪϗζϐϟϥΚϴΣ˭΄τΨϟϦϋΔΠΗΎϨϟϚϠΗϦϋΪϳΰΗζϐϟϦϋ

ΔΑΎϗήϟΕϭΩΔϴϠϋΎϓϯΪϣϝϮΣϱήϟ˯ΪΑ·νήϐϟβϴϟϦϜϟϭϑϭήψϠϟΔϤϼϣϖϴϗΪΗΕ˯ήΟ·ϊѧѧѧѧѧѧѧοϮϟϖϴϗΪΘϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϠΧΪϟΔΑΎϗήϟΕϭΩϢϬϓ 
 ΔϋϮϤΠϤϟϯΪϟΔϴϠΧΪϟ

 ΓέΩϹϞΒϗϦϣΔϣΪϘϤϟΔϠμϟΕΫΕΎΣΎμϓϹϭΔϴΒγΎΤϤϟΕήϳΪϘΘϟΔϴϟϮϘόϣϯΪϣϭΔϣΪΨΘδϤϟΔϴΒγΎΤϤϟΕΎγΎϴδϟΔϣ˯ϼϣϯΪϣϢϴϴϘΗ 

ϥΎϛΫ·ΎϣΪϳΪΤΘΑˬΎϬϴϠϋΎϨϠѧѧμΣϲΘϟϖϴϗΪΘϟΔϟΩϰϟ·ΩΎϨΘѧѧγˬϡΎϴϘϟϭϲΒѧѧγΎΤϤϟΔϳέήϤΘѧѧγϻΪΒϣαΎѧѧγϷΓέΩϹϡΪΨΘѧѧγΔϣ˯ϼϣϯΪϣϰϟ·ϞѧѧλϮΘϟ 
ΔϳέήϤΘγϻΪΒϣαΎγϰϠϋΎϬϟΎϤϋΔόΑΎΘϣϰϠϋΔϋϮϤΠϤϟΓέΪϗϝϮΣΎ˱ϳήϫϮΟΎϜ˱ ηήϴΜϳΪϗϱάϟϭϑϭήψϟϭΙΪΣϷΎΑϖϠόΘϣϱΩΎϣΪϛ΄ΗϡΪϋϙΎϨϫ
ΕΎϧΎϴΒϟϲϓΔϠμϟΕΫΕΎΣΎμϓϹϝϮΣΕΎΑΎδΤϟΐϗήϣήϳήϘΗϲϓϚϟΫϰϟ·ϩΎΒΘϧϻΖϔϠϧϥΎϨϴϠϋΐΠϳˬϱΩΎϣΪϛ΄ΗϡΪϋΩϮΟϭϰϟ·ΎϨϠλϮΗϝΎΣϲϓϭ
ΐϗήϣήϳήϘΗΦϳέΎΗϰΘΣΎϬϴϠϋΎϨϠμΣϲΘϟϖϴϗΪΘϟΔϟΩϰϟ·ΎϨΠΎΘϧΪϨΘδΗΕΎΣΎμϓϹΔϣ˯ϼϣϡΪϋΔϟΎΣϲϓΎϨϳέϞϳΪόΗΎϨϴϠϋΐΠϳϭΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟ
 ΔϳέήϤΘγϻΪΒϣαΎγϰϠϋΎϬϟΎϤϋΔόΑΎΘϣϦϋΔϋϮϤΠϤϟϒϗϮΗϲϓΔϴϠΒϘΘδϤϟϑϭήψϟϭΙΪΣϷΐΒδΘΗΪϗˬϚϟΫϦϣϢϏήϟϰϠϋΕΎΑΎδΤϟ

ΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟΖϧΎϛΫ·ΎϣϢϴϴϘΗϭˬΕΎΣΎѧѧѧμϓϹϚϟΫϲϓΎϤΑˬΎϬϴϓΔϨϤѧѧѧπΘϤϟΕΎϧΎϴΒϟϭΎϬϠϜϴϫϭΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϠϟϞϣΎѧѧѧθϟνήόϟϢϴϴϘΗ 
 ϝΩΎόϟνήόϟϖϘΤϳΏϮϠγ΄ΑΔϠμϟΕΫΙΪΣϷϭΔϴγΎγϷΕϼϣΎόϤϟϦϋήΒόΗ

ΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϝϮΣϱέ˯ΪΑϹΔϋϮϤΠϤϟϞΧΩΔϳέΎΠΘϟΔτѧѧѧѧѧθϧϷϭΕΎϛήѧѧѧѧѧθϠϟΔϴϟΎϤϟΕΎϣϮϠόϤϟϝϮΣΔΒѧѧѧѧѧγΎϨϣϭΔϴϓΎϛϖϴϗΪΗΔϟΩϰϠϋϝϮѧѧѧѧѧμΤϟ 
 ϖϴϗΪΘϟϱέϦϋ˱ΔϠϣΎϛΔϴϟϭΆδϤϟϞϤΤΘϧϭϚϨΒϠϟΎϫάϴϔϨΗϭϖϴϗΪΘϟΔϴϠϤϋϰϠϋϑήηϹϭΕΎϬϴΟϮΘϟ˯ΪΑ·ϲϫΎϨΘϴϟϭΆδϣϥ·ΔόϤΠϤϟ
ϪΟϭϱϚϟΫϲϓΎϤΑˬΔϳήϫϮΠϟϖϴϗΪΘϟΞΎΘϧϭΎϬΘϴϗϮΗϭϖϴϗΪΘϟϝΎϤϋϷέήϘϤϟϕΎτϨϟΎϬϨϴΑϦϣέϮϣΓΪϋϝϮΣΔϤϛϮΤϟϦϋϦϴϟϭΆѧѧѧѧѧδϤϟϊϣϞѧѧѧѧѧλϮΘϧΎϨϧ·
ϖϴϗΪΘϟϝΎϤϋ˯ΎϨΛΎϫΪϳΪΤΗϢΗΔϴϠΧΪϟΔΑΎϗήϟΕϭΩϲϓΔϳήϫϮΟέϮμϗ
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 ϯήΧϷΔϴϧϮϧΎϘϟϭΔϴϣΎψϨϟΕΎΒϠτΘϤϟϰϠϋήϳήϘΘϟ
ΕΎϧΎϴΒϟϩάϬΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϚϨΒϟΓέΩ·βϠΠϣήϳήϘΗϲϓΓΩέϮϟΕΎϧΎϴΒϟϭΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟϥϭΔϤψΘϨϣΔϴΒγΎΤϣήΗΎϓΪΑφϔΘΤϳϚϨΒϟϥ˱ΎπϳΎϨϳέϲϓ
ϥΎϤϛˬϖϴϗΪΘϟνήϏϷΔϳέϭήο ΎϫΎϨϳέϲΘϟΕΎΣΎπϳϹϭΕΎϣϮϠόϤϟΔϓΎϛϰϠϋΎϨϠμΣΪϗΎϨϧϭˬήΗΎϓΪϟϩάϫϲϓΩέϭϮϫΎϣϊϣΔϘϔΘϣΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟ
ϝΪόϣϥ΄θΑΕΎϤϴϠόΘϟϭϝΎϤϟαέΔϳΎϔϛϥ΄θΑϱΰϛήϤϟΖϳϮϜϟϚϨΑϦϋΓέΩΎμϟΕΎϤϴϠόΘϟΎϬΒϠτΘΗϲΘϟΕΎϣϮϠόϤϟϊϴϤΟϦϤπΘΗΔόϤΠϤϟΔϴϟΎϤϟΕΎϧΎϴΒϟ
ΏέϢϗέϭ ϮϴϧϮϳ ΥέΆϤϟ ΏέˬΏέϢϗέϱΰϛήϤϟΖϳϮϜϟϚϨΑΎϤϴϤόΗΎϬϴϠϋκϨϳϲΘϟϭϲϟΎϤϟϊϓήϟ
ΕϼϳΪόΘϟϭϚϨΒϠϟϲγΎγϷϡΎψϨϟϭβϴγ΄ΘϟΪϘϋϭΔϳάϴϔϨΘϟϪΘΤϻϭϪΗϼϳΪόΗϭΔϨδϟϢϗέΕΎϛήθϟϥϮϧΎϗϭˬϲϟϮΘϟϰϠϋήΑϮΘϛΥέΆϤϟ
ϱΰϛήϤϟΖϳϮϜϟϚϨΑϦϋΓέΩΎμϟΕΎϤϴϠόΘϠϟΕΎϔϟΎΨϣϊϘΗϢϟΎϧΩΎϘΘϋϭΎϨϤϠϋϪϴϟ·ϞλϭΎϤΒδΣΔϴϋήϤϟϝϮλϸϟ˱ΎϘϓϭΩήΠϟϱήΟΪϗϪϧϭˬΎϤϬϟΔϘΣϼϟ
ΥέΆϤϟΏέˬΏέϢϗέϱΰϛήϤϟΖϳϮϜϟϚϨΑΎϤϴϤόΗΎϬϴϠϋκϨϳϲΘϟϭϲϟΎϤϟϊϓήϟϝΪόϣϥ΄θΑΕΎϤϴϠόΘϟϭϝΎϤϟαέΔϳΎϔϛϥ΄θΑ
ϭΔϳάϴϔϨΘϟϪΘΤϻϭϪΗϼϳΪόΗϭ ΔϨδϟ ϢϗέΕΎϛήθϟϥϮϧΎϘϟϭˬϲϟϮΘϟϰϠϋ ήΑϮΘϛ ΥέΆϤϟ ΏέϢϗέϭ ϮϴϧϮϳ
ϰϠϋϱΩΎϣήϴΛ΄ΗϪϟϥϮϜϳΪϗϪΟϭϰϠϋ ήΒϤδϳΩ ϲϓΔϴϬΘϨϤϟΔϴϟΎϤϟΔϨδϟϝϼΧΎϤϬϟΔϘΣϼϟΕϼϳΪόΘϟϭϚϨΒϠϟϲγΎγϷϡΎψϨϠϟϭβϴγ΄ΘϟΪϘόϟ
ϊϤΠϤϟϲϟΎϤϟΎϫΰϛήϣϭΔϋϮϤΠϤϟρΎθϧ

ΖϳϮϜϟϚϨΑϭΪϘϨϟϥ΄ѧѧѧѧѧηϲϓϪϟΔϘΣϼϟΕϼϳΪόΘϟϭΔϨѧѧѧѧѧδϟϢϗέϥϮϧΎϘϟϡΎϜΣϷΕΎϔϟΎΨϣΔϳΩϮΟϭΎϨϤϠϋϰϟ·ΩήϳϢϟΎϨϘϴϗΪΗϝϼΧϪϧ˱ΎѧѧѧѧѧπϳϦϴΒϧ
ρΎѧѧθϧϰϠϋϱΩΎϣήϴΛ΄ΗϪϟϥϮϜϳΪϗϪΟϭϰϠϋήΒϤѧѧδϳΩϲϓΔϴϬΘϨϤϟΔϴϟΎϤϟΔϨѧѧδϟϝϼΧϪΑΔϘϠόΘϤϟΕΎϤϴϠόΘϟϭΔϴϓήѧѧμϤϟΔϨϬϤϟϢϴψϨΗϭϱΰϛήϤϟ
 ϊϤΠϤϟϲϟΎϤϟΎϫΰϛήϣϭΔϋϮϤΠϤϟ


ωϮτϤϟΰϳΰόϟΪΒϋϲϓΎλ
ΔΌϓϢϗέκϴΧήΗΕΎΑΎδΣΐϗήϣ
ϩΎϛήηϭωϮτϤϟϲϓΎλϲΟϡ·ϲΑϲϛϦϣ
 ΔϴϤϟΎόϟϲΟϡ·ϲΑϲϛϲϓϮπϋ

 ϲϓΖϳϮϜϟ
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)
دولة الكويت
بيان املركز املالي املجمع

كما يف  31ديسمبر 2018
إيضاح

املوجودات

النقد والنقد املعادل
أذونات وسندات اخلزانة
ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة
استثمارات متاحة للبيع
قروض وسلفيات للعمالء
استثمارات في شركات زميلة
موجودات أخرى
ممتلكات وآالت ومعدات
إجمالي املوجودات

قرض من حكومة دولة الكويت
إجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
أسهم خزينة
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
أرباح مرحلة
توزيعات أرباح مقترحة
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

2018
ألف دينار كويتي

4

5,932

1,998

5

158,099

146,296

82,625

85,404

6

83,572

-

6

15,000

-

6

-

70,137

7

332,595

345,439

8

6,688

6,643

9,075

9,034

5,819

6,320

699,405

671,271

24,304

14,456

72,272

57,331

20,376

22,097

 10أ

45,929

42,767

 10ب

300,000

300,000

462,881

436,651

9

املطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
قروض ألجل

2017

ألف دينار كويتي

11

20,000

11

)(3,163

11

36,271

35,108

11

140,560

139,397

36,856

28,054

11

6,000

6,000

11

-

6,061

236,524

234,620

699,405

671,271

20,000
-

إن اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )22تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
خاجه
علي عبدالنبي
مصعب سالم النصف

رئيس مجلس اإلدارة
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الرئيس التنفيذي

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)
دولة الكويت
بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
إيضاح

إيراد الفوائد
مصاريف الفوائد
صايف إيراد الفوائد
إيرادات أتعاب وعموالت
أرباح( /خسائر) فروقات عملة
إيرادات توزيعات
إيرادات من استثمارات متاحة للبيع

إيرادات محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر
حصة من نتائج أعمال شركات زميلة
ديون معدومة مستردة
صايف إيرادات أخرى

21,542
()4,292
17,250

20,924
()3,550
17,374

3,860
806
660

4,618
)(638
709
10,902
-

7,278
8

إجمالي اإليرادات
تكاليف موظفني
استهالكات
مصاريف أخرى
مخصص محمل مقابل قروض وسلفيات للعمالء
مخصصات أخرى محملة
رد( /مخصص محمل) مقابل انخفاض يف قيمة استثمارات
إجمالي املصاريف

7

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الزكاة
صايف ربح السنة

13

الدخل الشامل اآلخر للسنة
البنود التي ميكن أن يعاد تصنيفها الحقا الى بيان األرباح واخلسائر
التغيرات يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
التغيرات يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع للشركات التابعة
حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة
اخلسارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم األساسية واملخففة (دينار كويتي)

2018
ألف دينار كويتي

12
9

14

2017

ألف دينار كويتي

-

5,529
341
894
76
36,694

341
3,745
80
37,131

)(8,021
)(547
)(1,870
)(14,674
)(35
73
)(25,074

)(10,901
)(180
)(2,282
)(10,164
)(557
)(32
)(24,116

11,620
)(107
)(276
)(103
11,134

13,015
)(119
)(242
)(128
12,526

11,134
5.600

-

)(6,217
)(54
117
)(6,154
6,372
6.263

إن اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )22تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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توزيعات أرباح لسنة 2017
توزيعات أرباح مقترحة لسنة ( 2018إيضاح )11
الرصيد يف  31ديسمبر 2018

20,000
20,000

)(3,163
)(3,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,108
1,163
36,271

-

35,108

35,108

-

-

1,302

-

-

-

33,806

139,397
1,163
140,560

-

139,397

139,397

-

-

1,302

-

-

-

138,095

34,048
11,134
11,134
)(2,326
)(6,000
36,856

5,994

28,054

28,054

)(6,000

-

)(2,604

12,526

-

12,526

24,132

إن اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )22تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

الرصيد يف  31ديسمبر 2017
تعديالت االنتقال عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  9يف  1يناير ( 2018إيضاح )21
الرصيد يف  1يناير  2018بعد االنتقال إلى املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم 9
صايف ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
احملول لالحتياطيات (إيضاح )11
شراء أسهم خزينة (إيضاح )11
20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

20,000

ألف دينار
كويتي

رأس املال

أسهم
خزينة
ألف دينار
كويتي

احتياطي
اجباري
ألف دينار
كويتي

احتياطي
اختياري
ألف دينار
كويتي

2018
أرباح
مرحلة
ألف دينار
كويتي

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمبر

صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
احملول لالحتياطيات (إيضاح )11
توزيعات أرباح لسنة 2016
توزيعات أرباح مقترحة لسنة ( 2017إيضاح )11
الرصيد في  31ديسمبر 2017

الرصيد في  31ديسمبر 2016

دولة الكويت

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

6,000
)(6,000
6,000
6,000

-

6,000

6,000

6,000

)(6,000

-

-

-

-

6,000

توزيعات
أرباح
مقترحة
ألف دينار
كويتي

-

)(6,061

6,061

6,061

-

-

-

)(6,154

)(6,154

-

12,215

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات
ألف دينار
كويتي

234,553
11,134
11,134
)(3,163
)(6,000
236,524

)(67

234,620

234,620

-

)(6,000

-

6,372

)(6,154

12,526

234,248

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي
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دولة الكويت
بيان التدفقات النقدية املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمبر
إيضاح

تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تسويات:
إيرادات محققة من استثمارات
حصة من نتائج أعمال شركات زميلة
استهالكات
فروقات صرف عمالت اجنبية
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
مخصص قروض وسلفيات إلى العمالء
(رد)  /حتميل مخصصات أخرى

2018

2018
ألف دينار
كويتي

2017

ألف دينار
كويتي

11,134

12,526

التغيرات في:
أذونات وسندات اخلزانة
ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلفيات للعمالء
موجودات أخرى
ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صايف النقد الناجت من( /املستخدم يف) األنشطة التشغيلية

)(7,278
)(341
547
)(392
)(5,529
14,674
)(39
12,775

)(10,902
)(341
180
1,167
10,164
589
13,383

)(11,803
2,779
)(1,831
)(146
9,848
14,941
)(1,756
24,808

5,945
21,436
)(51,471
2,320
)(22,569
14,509
5,847
)(10,600

تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات موجودات ثابتة
صافي احلركة على االستثمارات
توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركات زميلة
صايف النقد (املستخدم يف) /الناجت من األنشطة االستثمارية

)(46
)(15,517
296
)(15,267

تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية
احملصل من قروض ألجل
شراء أسهم خزينة
توزيعات ارباح مدفوعة
صايف النقد (املستخدم يف) /الناجت من األنشطة التمويلية
صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل في  1يناير
النقد والنقد املعادل يف  31ديسمبر

8
9

7

9
8

10
11

4

)(2,557
4,260
296
1,999

3,556
)(3,163
)(6,000
)(5,607

15,088
)(6,000
9,088

3,934
1,998
5,932

487
1,511
1,998

إن اإليضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )22تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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1 .1التأسيس والنشاط
إن بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة) («آي بي كي» أو «البنك») هو شركة مساهمة مقفلة تأسست في دولة
الكويت عام  1973مبوجب سجل جتاري رقم  .20139وهو مسجل كبنك لدى بنك الكويت املركزي للقيام باألعمال
املصرفية للمشاريع الصناعية والقيام باالستثمارات التي تتعلق بنشاطاته كما يلي:
•اإلسهام في إمناء االقتصاد الكويتي وتنويع هيكله اإلنتاجي عن طريق تشجيع إنشاء الصناعات اجلديدة وتدعيم
الصناعات القائمة ولها حتقيقا لهذا الغرض القيام بالعمليات املذكورة صراحة في هذا النظام مبا يلزم من
العمليات األخرى التي تقتضيها هذه املهمة.
•ويجوز للبنك أن تكون له مصلحة أو أن يشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعماله أو التي
قد تعونه على حتقيق غرضه في الكويت أو في اخلارج وله أن يشتري هذه الهيئات أو أن يلحقها به.

إن البيانات املالية املجمعة للبنك للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018تتضمن البنك وشركاته التابعة املذكورة أدناه،
(يشار إليهم مجتمعني «املجموعة» وبشكل منفرد «شركات املجموعة») ومساهمة املجموعة في الشركات الزميلة.
نسبة امللكية
األنشطة الرئيسية

2018

2017

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

استثمارات

% 99.6

% 99.6

صناعي انتربرايزس ليمتد

بريتش ويست إنديز

استثمارات

% 100

% 100

الشركة الرائدة للبتروكيماويات ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إنتاج املواد
البتروكيماوية

% 96

% 96

شركة املنتجات البتروكيماوية الوسيطة ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إنتاج املواد
البتروكيماوية

% 96

% 96

شركة وربة إلنتاج اخلرسانة اجلاهزة ش.ش.و

دولة الكويت

إنتاج اخلرسانة
اجلاهزة

% 100

% 100

إن مقر البنك الرسمي يقع في دولة الكويت وعنوانه املسجل هو مجمع البنوك – املنطقة التجارية التاسعة – شارع
مبارك الكبير – دروازة العبد الرزاق – ص.ب  3146الصفاة  – 13032الكويت .كما في  31ديسمبر  ،2018بلغ
إجمالي عدد موظفي املجموعة  177موظ ًفا ( 189 :2017موظ ًفا).

متت املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل مجلس اإلدارة في  .2019/3/27إن اجلمعية العمومية
السنوية ملساهمي البنك لها احلق في تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد إصدارها.
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.2

2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
مت إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا ألنظمة حكومة دولة الكويت ملؤسسات اخلدمات املالية التي تخضع
إلشراف بنك الكويت املركزي .وتتطلب هذه األنظمة تطبيق كافة املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس
معايير احملاسبة الدولية باستثناء متطلبات القياس واإلفصاح خلسائر االئتمان املتوقعة على تسهيالت التمويل
مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية  :9األدوات املالية .وبنا ًء على ذلك  ،فإن مخصصات خسائر االئتمان على
القروض والسلفيات إلى العمالء متثل القيمة األعلى بني قيمة خسائر االئتمان املتوقعة وف ًقا للمعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  9ووف ًقا إلرشادات بنك الكويت املركزي واملخصصات التي تتطلبها تعليمات بنك الكويت املركزي.
ب) األساس احملاسبي
يتم إعداد البيانات املالية املجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا املشتقات واالستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر واالستثمارات املتاحة للبيع والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة.
ج) عملة التعامل والعرض
يتم عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي عملة التعامل للبنك .مت تقريب كافة املبالغ إلى أقرب ألف
ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
د) استخدام التقديرات واألحكام
عند إعداد هذه البيانات املالية املجمعة ،تتخذ اإلدارة أحكا ًما وتقديرات وافتراضات ،قد تؤثر على تطبيق السياسات
احملاسبية للمجموعة واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية
عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة .ويتم إدراج التغيرات في التقديرات احملاسبية بأثر
مستقبلي.

األحكام
إن إعداد البيانات املالية املجمعة يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات ،والتي قد تؤثر على
تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .وقد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك التقديرات.
لقد مت عمل التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها على أساس اخلبرة التاريخية باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى،
والتي يعتقد أن تكون معقولة وفقاً للظروف ،وأن توفر نتائجها أساساً التخاذ األحكام حول القيم الدفترية للموجودات
واملطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى.
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تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصورة مستمرة .يتم إدراج التغييرات في التقديرات احملاسبية في
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وأي فترات مقبلة إذا كان للتغيير تأثير عليها.
هـ)

التغيرات يف السياسات احملاسبية
قامت املجموعة بتطبيق املعايير اجلديدة والتعديالت التالية على املعايير التي تسري للسنة احلالية:

املعيار الدولي للتقارير املالية  - 9األدوات املالية
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  – 9األدوات املالية الصادر في يوليو  2014واملقرر له التطبيق
املبدئي بتاريخ  1يناير  2018باستثناء متطلبات خسائر االئتمان املتوقعة من القروض والسلفيات .متثل متطلبات املعيار
الدولي للتقارير املالية  9تغير جوهري عن معيار احملاسبة الدولي  39األدوات املالية :التحقق والقياس .يقدم املعيار اجلديد
تغييرات جوهرية على طريقة احملاسبة عن املوجودات املالية وبعض جوانب احملاسبة عن املطلوبات املالية .فيما يلي عرض
موجز للتغيرات الرئيسية في السياسات احملاسبية للمجموعة والناجتة عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية .9
لم تقم املجموعة بتعديل معلومات املقارنة لسنة  2017وفقاً ملا تسمح به األحكام االنتقالية للمعيار .وبنا ًء عليه ،فإن
املعلومات املعروضة لسنة  2017ال تعكس متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية  9وغير قابلة للمقارنة مع املعلومات
املعروضة لسنة  .2018مت إدراج االختالفات في القيمة الدفترية للموجودات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية  9ضمن األرباح املرحلة واالحتياطيات كما في  1يناير  2018كما هو مبني في إيضاح .21
نلخص فيما يلي التغييرات الرئيسية في السياسات احملاسبية للمجموعة والناجتة عن تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية .9
تصنيف املوجودات املالية
لتحديد فئة تصنيف وقياس املوجودات املالية ،يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية  9تقييم كافة املوجودات املالية
– باستثناء أدوات حقوق امللكية واملشتقات – استنادا إلى منوذج أعمال املنشأة املستخدم في إدارة املوجودات
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات.
مت استبدال فئات قياس املوجودات املالية الواردة ضمن معيار احملاسبة الدولي ( 39املدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر ،واملتاحة للبيع ،واحملتفظ بها حتى االستحقاق ،واملدرجة بالتكلفة املطفأة) مبا يلي:
( )1أدوات دين مدرجة بالتكلفة املطفأة.
( )2أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر إلى
بيان الدخل عند االستبعاد
( )3أدوات ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر
إلى بيان الدخل عند االستبعاد
( )4موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

92

التقرير السنوي 2018

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

كذلك سوف يسمح املعيار الدولي للتقارير املالية  9للمنشآت باالستمرار في تصنيف األدوات املؤهلة بشكل

ال رجعة فيه لتصنيفها بالتكلفة املطفأة أو األدوات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمدرجة

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ،إذا كان القيام بذلك سوف يؤدي إلى استبعاد حاالت عدم التطابق
احملاسبي أو تقليلها بشكل ملحوظ .ميكن أن يتم تصنيف أدوات حقوق امللكية غير احملتفظ بها للمتاجرة بشكل
ال رجعة فيه على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر
الحقاً إلى بيان الدخل املجمع.
سوف تكون احملاسبة عن املطلوبات املالية إلى حد كبير بنفس ما كانت عليه مبوجب معيار احملاسبة الدولي 39

باستثناء معاجلة األرباح أو اخلسائر الناشئة عن مخاطر االئتمان لدى املنشأة التي تتعلق باملطلوبات املصنفة

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر .يتم عرض هذه احلركة في الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة
تصنيف الحق إلى بيان األرباح أو اخلسائر ما لم ينشأ عدم التطابق احملاسبي.

مت توضيح تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9في إيضاح .21
انخفاض قيمة املوجودات املالية:
يستبدل املعيار الدولي للتقارير املالية  9منوذج “اخلسائر املتكبدة” الوارد ضمن معيار احملاسبة الدولي 39

بنموذج “خسائر االئتمان املتوقعة” .ينطبق منوذج انخفاض القيمة اجلديد على املوجودات املالية التي يتم قياسها
بالتكلفة املطفأة وموجودات العقود واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ولكن ال

تنطبق على االستثمارات في حقوق امللكية .طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  ،9يتم تسجيل خسائر االئتمان

في وقت أسبق منه طبقا ملعيار احملاسبة الدولي  .39تستند خسائر االئتمان إلى خسائر االئتمان املتوقعة املرتبطة
باحتماالت التعثر خالل فترة االثني عشر شهراً التالية ما لم تكن هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان

منذ إنشاءها .وفي حالة استيفاء األصل املالي لتعريف االنخفاض في القيمة االئتمانية للموجودات املشتراة أو
املستحدثة ،تستند خسائر االئتمان إلى التغير في خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر األصل .كما يتعني
على املجموعة احتساب مخصص مقابل خسائر االئتمان للقروض والسلف إلى العمالء وفقاً للتعليمات الصادرة
عن بنك الكويت املركزي .يتم االعتراف باالنخفاض في قيمة القروض والسلف إلى العمالء بالقيمة األعلى بني

خسائر االئتمان املتوقعة احملتسبة بنا ًء على مدخالت تقترحها تعليمات بنك الكويت املركزي لقياس خسائر
االئتمان املتوقعة مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية  9ومبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي واملخصص
الذي تتطلبها تعليمات بنك الكويت املركزي.

كذلك مت توضيح السياسات احملاسبية للمجموعة املتعلقة باالنخفاض في قيمة املوجودات املالية في إيضاح .21
يتم اإلفصاح عن األثر الكمي لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9كما في  1يناير  2018في إيضاح .21
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املعيار الدولي للتقارير املالية  – 15اإليرادات من عقود مع عمالء
في مايو  ،2014أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية املعيار الدولي للتقارير املالية  15ويسري مفعوله على
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح بتطبيقه مبك ًرا .يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية
 15أسس االعتراف باإليرادات وسوف يُطبق على جميع العقود املبرمة مع العمالء .غير أن إيرادات الفوائد واألتعاب
املرتبطة باألدوات املالية وعقود اإليجار سوف تظل خارج نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية  15وسوف تخضع
للمعايير األخرى املطبقة (مثل :املعيار الدولي للتقارير املالية  9واملعيار الدولي للتقارير املالية  16عقود اإليجار).
تتحقق اإليرادات وف ًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  15في حدود مقدار حق ناقل امللكية في البضاعة واخلدمات
وذلك عند نقل ملكيتها .كما يحدد املعيار مجموعة شاملة من متطلبات االفصاح فيما يتعلق بطبيعة وحجم وتوقيت
اإليرادات وعدم التأكد منها والتدفقات النقدية املقابلة مع العمالء .استنتجت املجموعة أن تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية  15ليس له تأثي ًرا ماد ًيا على املبالغ املسجلة واملفصح عنها في البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
و)

املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة الصادرة ولكن لم تسري بعد
يوجد عدد من املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير
 ،2018مع السماح بالتطبيق املبكر؛ إال أن املجموعة لم تقم بالتطبيق املبكر للمعايير اجلديدة أو املعدلة التالية عند
إعداد هذه البيانات املالية املجمعة.
من املتوقع أن يكون للمعايير التالية تأثي ًرا ماد ًيا على البيانات املالية للمجموعة في فترة التطبيق املبدئي.

املعيار الدولي للتقارير املالية  – 16عقود التأجير
مت إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية  16في شهر يناير  ،2016ويستبدل معيار احملاسبة الدولي  .17يحدد
املعيار الدولي للتقارير املالية  16مبادئ التحقق والقياس والعرض واإلفصاح لعقود التأجير ويتطلب من املستأجر
فردي مسجل ضمن امليزانية العمومية ،يُشبه احملاسبة عن عقود التأجير
احملاسبة كافة عقود التأجير في منوذ ًج
ً
التمويلي وف ًقا ملعيار احملاسبة الدولي  .17يتضمن املعيار إعفاءين لتحقيق عقود التأجير – العقود تأجير املوجودات
“ذات القيمة املتدنية” وعقود التأجير قصيرة األجل (مثل عقود التأجير ذات فترات تأجير  12شه ًرا أو أقل) .وفي
تاريخ بدء عقد التأجير ،سوف يسجل املستأجر التزام بصرف دفعات التأجير (أي التزام التأجير) وأصل ميثل
احلق في استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد التأجير (أي األصل املنطوي على حق استخدام) .يتعني على
املستأجرين تسجيل مصروفات الفائدة على التزام التأجير ومصروفات االستهالك على األصل املنطوي على حق
استخدام بشكل منفصل.
كما يتعني على املستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة (مثل حدوث تغيير في مدة عقد
التأجير أو تغيير في دفعات التأجير املستقبلية الناجتة عن التغير في املؤشر أو النسبة املستخدمة لتحديد هذه
الدفعات) .سوف يقوم املستأجرون بصورة عامة بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام التأجير كتعديل على األصل
املنطوي على حق استخدام.
لم تتغير طريقة احملاسبة عن الطرف املؤجر وف ًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  16بشكل جوهري عن احملاسبة
احلالية وف ًقا ملعيار احملاسبة الدولي  .17يستمر الطرف املؤجر في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبادئ
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التصنيف كما في معيار احملاسبة الدولي  17ويقوم بالتمييز بني نوعي عقود التأجير :التشغيلي والتمويلي.
كما أن املعيار الدولي للتقارير املالية  16يتطلب من املستأجرين واملؤجرين تقدمي إفصاحات أوسع من تلك املطلوبة
وف ًقا ملعيار احملاسبة الدولي  .17يسري املعيار الدولي للتقارير املالية  16على الفترات السنوية التي تبدأ في أو
بعد  1يناير  .2019يُسمح بالتطبيق املبكر ،ولكن ال يسمح به قبل أن تقوم املنشأة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية  .15ميكن للمستأجرين تطبيق املعيار بأثر رجعي بالكامل أو بأثر رجعي معدل .إن األحكام االنتقالية للمعيار
تسمح ببعض اإلعفاءات.
تخطط املجموعة لتطبيق املعيار اجلديد في تاريخ السريان املطلوب ولكن ال تتوقع أي تأثير جوهري لهذا املعيار
على بياناتها املالية املجمعة.
إضافة إلى ذلك ،من غير املتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات املعدلة التالية التي صدرت ولكن لم تسر بعد ،أي
تأثير جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة:
•تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  – 23حالة ع��دم التأكد بشأن معاجلات ضريبة
الدخل.
•خصائص املدفوعات مقد ًما مع التعويض السالب (تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية .)9

•احلصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة (تعديالت على معيار احملاسبة الدولي .)28
•تعديالت اخلطط أو االختصار أو التسوية (تعديالت على معيار احملاسبة الدولي .)19
•التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة  – 2017 – 2015معايير مختلفة.
•تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار املفاهيمي في املعايير الدولية للتقارير املالية.
•املعيار الدولي للتقارير املالية  17عقود التأمني.
.3

3السياسات احملاسبية الهامة
قامت املجموعة بتطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه بثبات جلميع الفترات املعروضة في هذه البيانات املالية
املجمعة ،باستثناء املبني في إيضاح ( 2هـ).
أ) أسس التجميع
إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي يسيطر عليها البنك .يسيطر البنك على الشركة عندما يتعرض لعوائد
متغيرة أو يكون لديه حقو ًقا فيها جراء مشاركته مع الشركة ،وتتوافر لديه القدرة على التأثير في عوائدها من
خالل سلطته على الشركة .إن البيانات املالية للشركات التابعة مدرجة ضمن البيانات املالية املجمعة من تاريخ بدء
السيطرة حتى تاريخ توقف تلك السيطرة.
يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كان أو لم يكن يسيطر على املستثمر فيه إذا أشارت احلقائق والظروف بأنه هناك
تغييرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة املبينة أعاله.
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عندما ميتلك البنك أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها ،يكون للبنك سلطة على املستثمر فيه
عندما تكون حقوق التصويت تكفي إلعطائه القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر بها من
جانب واحد .يقوم البنك بأخذ جميع احلقائق والظروف التالية ذات الصلة عند إجراء تقييم فيما إذا كان أو لم
يكن حقوق التصويت في الشركة املستثمر بها كافية إلعطاء السلطة ،مبا في ذلك:
•حجم حقوق تصويت البنك من حقوق التصويت النسبي حلجم احليازات ومدى تشتتها بني أصحاب األصوات األخــرى.
•حقوق التصويت احملتملة التي يحتفظ بها البنك ،وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى.
•احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.
•أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن البنك لديه أو ليس لديه القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات
الصلة في الوقت عند اتخاذ القرار ،مبا في ذلك أمناط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمني.
تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركات التابعة من تاريخ بدء السيطرة الفعلية وحتى تاريخ زوال
السيطرة الفعلية .عند التجميع ،يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت املتبادلة بني الشركات ،مبا فيها األرباح
املتبادلة واخلسائر واألرباح غير احملققة بالكامل .يتم إعداد البيانات املالية املجمعة باستخدام سياسات محاسبية
موحدة للمعامالت املتماثلة ولألحداث األخرى التي تتم في ظروف متشابهة.
يتم إظهار احلصص غير املسيطرة من صافي موجودات الشركات التابعة املجمعة في بند مستقل من حقوق ملكية
املجموعة .إن احلصص غير املسيطرة تتكون من مبلغ تلك احلصص في تاريخ بدء دمج األعمال ونصيب احلصص
غير املسيطرة في التغير في حقوق امللكية منذ تاريخ الدمج.
تقاس احلصص غير املسيطرة إما بالقيمة العادلة ،أو بحصتها النسبية من املوجودات واملطلوبات احملددة للشركة
املشتراة ،وذلك على أساس كل عملية على حدة.
تتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية لشركة تابعة ،مع عدم التغير في السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .يتم
تعديل املبالغ الدفترية حلصص ملكية املجموعة واحلصص غير املسيطرة لتعكس التغيرات للحصص املتعلقة
بها في الشركات التابعة .أية فروقات بني املبلغ املعدل للحصص غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع أو
احملصل يتم االعتراف بها مباشرة في حقوق املـلكية واملتـعلقة مبالك البنك .يتم توزيع اخلسائر على احلصص غير
الـمسيطرة حتى لو كانت النتائج رصيد عجز .إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
•تستبعد موجودات (مبا في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
•تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير املسيطرة.
•تستبعد فروق حتويل العمالت األجنبية املتراكمة املسجلة في حقوق امللكية.
•تدرج القيمة العادلة للمقابل املستلم.
•تدرج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
•تدرج أي فائض أو عجز في األرباح أو اخلسائر.
•تعيد تصنيف حصة البنك من البنود املسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخــــر إلى األرباح أو اخلسائر أو
األرباح احملتفظ بها ،متى كان ذلك مناسبا.
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ب) األدوات املالية
فئات تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية
اعتبا ًرا من  1يناير  ،2018تقوم املجموعة بتصنيف جميع موجوداتها املالية وف ًقا لنموذج العمل إلدارة املوجودات
والشروط التعاقدية لألصل ،والتي يتم قياسها إما:
•باملوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
•باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVOCI
•باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ()FVTPL
 )1موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة
يقاس األصل املالي بالتكلفة املطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية وعدم تصنيفه كمدرج بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر:
(أ) أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن «منوذج أعمال» الغرض منه االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية؛
(ب) أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ
األساسية والفائدة فحسب للمبلغ األساسي القائم.
إن تفاصيل هذه الشروط موضحة أدن��اه .إضافة إلى ذلك ،يتم الح ًقا قياس املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة
املطفأة وف ًقا للتكلفة املطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلية .ويتم تخفيض التكلفة املطفأة مقابل خسائر
انخفاض القيمة .ويتم حتقق الدخل من القروض والسلفيات وأرباح وخسائر حتويل العمالت األجنبية واالنخفاض
في القيمة في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع .يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناجتة عن
عدم التحقق في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع.
(أ) تقييم منوذج األعمال
حتدد املجموعة منوذج أعمالها عند املستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها ملجموعات املوجودات
املالية لتحقيق األغراض من األعمال .وال يتم تقييم منوذج أعمال املجموعة على أساس كل أداة على حدة وإمنا يتم
تقييمه على مستوى أعلى من احملافظ املجمعة ويستند إلى العوامل امللحوظة مثل:
 كيفية تقييم أداء منوذج األعمال واملوجودات املالية احملتفظ بها ضمن منوذج األعمال وكيفية رفع التقارير حولأدائها إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة؛
 املخاطر التي تؤثر على أداء منوذج األعمال (واملوجودات املالية احملتفظ بها ضمن منوذج األعمال) وباألخصطريقة إدارة تلك املخاطر؛
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 كيفية مكافأة مديري األعمال (مثل ما إذا كانت املكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجودات املدارة أو علىأساس التدفقات النقدية التعاقدية التي مت حتصيلها) .كما أن معدل التكرار املتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها
تعتبر أيضا من اجلوانب الهامة في التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل اإلدارة.
يستند تقييم منوذج األعمال إلى السيناريوهات املتوقعة بصورة معقولة دون وضع منوذج «السيناريو األسوأ» أو
«سيناريو حاالت الضغط» في االعتبار .في حالة حتقيق التدفقات النقدية بعد التحقق املبدئي بطريقة تختلف عن
التوقعات األصلية للمجموعة ،لن تغير املجموعة من تصنيف املوجودات املالية املتبقية احملتفظ بها ضمن منوذج
األعمال ،ولكنه سيدرج هذه املعلومات عند تقييم املوجودات املالية املستحدثة أو املشتراة مؤخراً في الفترات
الالحقة.
(ب) اختبار حتقيق مدفوعات املبلغ األساسي والفائدة فحسب
كخطوة ثانية في إج��راء التصنيف ،تقوم املجموعة بتقييم الشروط التعاقدية لألصل املالي حتديد ما إذا كان
يستوفي اختبار حتقيق مدفوعات املبلغ األساسي واألرباح فحسب.
ألغراض هذا االختبار ،يُعرف “املبلغ األساسي” بالقيمة العادلة لألصل املالي عند التحقق املبدئي وقد يتغير على
مدار عمر األصل املالي (كأن يتم سداد مدفوعات للمبلغ األساسية أو إطفاء للقسط/اخلصم).
وتكون العناصر األكثر جوهرية للربح ضمن أي ترتيب لإلقراض متمثلة في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر
االئتمان .وإلجراء التقييم املرتبط باختبار حتقيق مدفوعات املبلغ األساسي والربح ،تستعني املجموعة باألحكام ويراعي
العوامل ذات الصلة مثل العملة املدرج بها األصل املالي وفترة حتقق معدل الفائدة عن هذا األصل.
على النقيض ،ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تنص على ما هو أكثر من مستوى احلد األدنى من االنكشافات
للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية غير املرتبطة بترتيب إق��راض أساسي إلى تدفقات نقدية
تعاقدية تتمثل في مدفوعات املبلغ األساسي والربح فحسب على املبلغ القائم .وفي مثل هذه احلاالت ،ينبغي قياس
األصل املالي وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
يتم تصنيف النقد والنقد املعادل وأذونات وسندات اخلزانة والودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والقروض
والسلفيات إلى العمالء وبعض االستثمارات واملوجودات األخرى كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة.
 )2موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(أ) أدوات الدين املالية التي تقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تطبق املجموعة فئة التصنيف اجلديدة ألدوات الدين املالية التي تقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9في حالة استيفاء الشرطني التاليني:
•أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن منوذج أعمال يكون الغرض منه حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛
•أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل املالي اختبار حتقيق مدفوعات املبلغ األساسي والربح فحسب.
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يتم قياس أدوات الدين املالية وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقاً وفقا للقيمة العادلة مع
إدراج األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم تسجيل إيرادات
التمويل وأرباح وخسائر حتويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر
والدخل الشامل اآلخر املجمع .وعند إلغاء التحقق ،يعاد تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة املسجلة سابقا ضمن
الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع.
ال يوجد لدى املجموعة أي أدوات دين مدرجة في فئة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في تاريخ
بيان املركز املالي.
(ب) أدوات حقوق امللكية وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التحقق املبدئي ،قد تختار املجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات
حقوق ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق امللكية طبقا ملعيار
احملاسبة الدولي  32األدوات املالية :العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض املتاجرة .يتم حتديد مثل هذا التصنيف
على أساس كل أداة على حدة.
إن االستثمارات في األسهم التي تقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر سيتم قياسها الحقاً

وفقا للقيمة العادلة .ويتم حتقق التغيرات في القيمة العادلة مبا في ذلك بند حتويل العمالت األجنبية ضمن الدخل
الشامل اآلخر وعرضها ضمن التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة كجزء من حقوق امللكية .ويتم حتويل األرباح
واخلسائر املتراكمة املسجلة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح املرحلة عند االستبعاد ،وال يتم حتققها
في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل اآلخر املجمع .وبالنسبة إليرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم
التي تقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فيتم حتققها في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل
اآلخر املجمع ما لم متثل بشكل واضح استرداداً جلزء من تكلفة االستثمار وفي تلك احلالة يتم تسجيلها ضمن
الدخل الشامل اآلخر .وال تخضع االستثمارات في األسهم التي تقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر لتقييم انخفاض القيمة.
 )3موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
تقوم املجموعة بتسجيل وقياس املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر في بيان املركز
املالي املجمع وفقا للقيمة العادلة .إضافة إلى ذلك ،قد تلجأ املجموعة عند التحقق املبدئي إلى القيام على نحو
غير قابل لإللغاء بتصنيف األصل املالي الذي يستوفي متطلبات قياسه وفقا للتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر إذا كان ذلك من شأنه
أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي عدم تطابق محاسبي قد يطرأ.
يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات التمويل وتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل
اآلخر املجمع طبقا لشروط العقد أو عند ثبوت احلق في استالم املدفوعات.
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يتضمن هذا التصنيف بعض األسهم والصناديق التي مت حيازتها بصورة رئيسية لغرض البيع أو إعادة الشراء على
املدى القريب.
املوجودات املالية املتاحة للبيع  -السياسة املطبقة قبل  1يناير 2018
تتضمن املوجودات املالية املتاحة للبيع االستثمارات في حقوق امللكية (أسهم) .إن االستثمارات في األسهم املصنفة
كمتاحة للبيع هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض املتاجرة أو املصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل املجمع .وأدوات الدين في هذه الفئة هي تلك التي هناك نية لالحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة وقد يتم
بيعها لتلبية احتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.
بعد القياس املبدئي ،يتم قياس املوجودات املالية املتاحة للبيع الحقاً بالقيمة العادلة.
يتم االعتراف باألرباح واخلسائر غير احملققة مباشرة في بيان الدخل الشامل اآلخر املجمع في االحتياطي املتاح
للبيع .عند استبعاد االستثمار ،يتم االعتراف باألرباح أو اخلسائر املتراكمة املسجلة سابقا في حقوق امللكية في
بيان الدخل املجمع .يتم تسجيل الربح املكتسب أثناء االحتفاظ باالستثمارات املالية املتاحة للبيع كإيرادات متويل
باستخدام سعر الفائدة الفعلي الذي يأخذ في االعتبار أي خصم /عالوة وتكاليف املعاملة املؤهلة التي متثل جزء
ال يتجزأ من عائدات األداة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح املكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات املالية املتاحة
للبيع في بيان الدخل املجمع عندما يثبت احلق في الدفع .يتم االعتراف باخلسائر الناجتة عن انخفاض قيمة هذه
االستثمارات في بيان الدخل املجمع في «خسائر انخفاض قيمة االستثمارات املالية» ويتم إلغائها من االحتياطي
املتاح للبيع.
الضمانات املالية
في إطار سياق األعمال الطبيعي ،متنح املجموعة ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وخطابات
قبول .يتم مبدئياً االعتراف بالضمانات املالية كالتزام محتمل بالقيمة العادلة يتم تعديله بتكاليف املعاملة املتعلقة
مباشرة بإصدار الضمان .الح ًقا لالعتراف املبدئي ،يتم قياس التزام املجموعة مبوجب كل ضمان وفقاً للمبلغ
املسجل مبدئياً ناقصاً اإلطفاء املتراكم املدرج في بيان الدخل املجمع أو أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لسداد أي
التزام مالي ناجت عن الضمان أيهما أعلى واعتبارا من  1يناير  ،2018يتم قياس التزام املجموعة مقابل خسائر
االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي أو املخصصات
املطلوبة من قبل بنك الكويت املركزي أيهما أعلى.
التزامات القروض غير املسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يتعني مبوجبها على البنك ،خالل مدة االلتزام،
تقدمي قرض بشروط محددة سلفاً للعميل .على غرار عقود الضمانات املالية ،مت تكوين مخصص مبوجب معيار
احملاسبة الدولي  ،39إذا كان العقد مثقال بااللتزام واعتبارا من  1يناير  ،2018خسائر االئتمان املتوقعة وفقا
للمعيار الدولي للتقارير املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي أو املخصصات املطلوبة من قبل بنك الكويت
املركزي أيهما أعلى.
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إعادة تصنيف املوجودات املالية
ال تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات املالية الحقا للتحقق املبدئي إال في حالة الظروف االستثنائية التي تقوم فيها
املجموعة بحيازة أو بيع أو إنهاء أحد قطاعات األعمال.
انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتسجيل خسائر االئتمان املتوقعة للقروض والسلفيات إلى العمالء والتسهيالت االئتمانية غير
النقدية في صورة كفاالت بنكية وخطابات ضمان وخطابات اعتماد مستندية وقبوالت بنكية وتسهيالت ائتمانية
نقدية وغير نقدية غير مسحوبة (قابلة وغير قابلة لإللغاء) واالستثمار في أدوات التمويل بالتكلفة املطفأة أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
إن األرص��دة لدى بنك الكويت املركزي وحكومة دولة الكويت تعتبر منخفضة املخاطر وميكن استردادها بالكامل
وبالتالي فلم يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة لها .إن االستثمارات في أسهم ال تتعرض خلسائر االئتمان املتوقعة.
سيتم االعتراف بالقروض والسلفيات إلى العمالء مقابل خسائر االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير
املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي أو املخصصات املطلوبة مبوجب تعليمات بنك الكويت املركزي رقم
/2ر ب /ر ب أ 2018/425/بتاريخ  25ديسمبر  2018والتعديالت الالحقة له (املوضحة في السياسة املطبقة
قبل  1يناير  2018أدناه) أيهما أعلى.
تطبق املجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان املتوقعة .وتطرأ تغيرات على املوجودات من
خالل املراحل الثالثة التالية استنادا إلى التغير في اجلودة االئتمانية منذ التحقق املبدئي.
خسائر االئتمان املتوقعة
وضعت املجموعة سياسة خاصة بإجراء تقييم في نهاية كل فترة بيانات مالية لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان
قد زادت بصورة ملحوظة منذ التحقق املبدئي ،وذلك عن طريق مراعاة التغير في مخاطر التعثر الذي قد يحدث
على مدى الفترة املتبقية من عمر األداة املالية.
•من أجل احتساب خسائر االئتمان املتوقعة ،سوف تقوم املجموعة بتقدير مخاطر التعثر الذي يحدث على
األداة املالية خالل العمر املتوقع لها .يتم تقدير خسائر االئتمان املتوقعة بنا ًء على القيمة احلالية جلميع حاالت
العجز النقدي على مدى العمر املتوقع املتبقي من األصل املالي ،أي الفرق بني :التدفقات النقدية التعاقدية
املستحقة للمجموعة مبوجب العقد ،والتدفقات النقدية التي تتوقعها املجموعة مخصومة مبعدل الفائدة
الفعلي للقرض.
املرحلة  :1خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  12شهر ًا
بالنسبة لالنكشافات التي ال ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق املبدئي ،يتم تسجيل جزء
خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة املالية واملرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر
شهراً التالية.
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املرحلة  :2خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة – دون التعرض لالنخفاض يف القيمة االئتمانية
بالنسبة لالنكشافات التي ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق املبدئي ولكن دون التعرض
لالنخفاض في القيمة االئتمانية ،يتم تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة املالية.
املرحلة  :3خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة – يف حالة التعرض لالنخفاض يف القيمة االئتمانية
يتم تقييم املوجودات املالية كمنخفضة في القيمة ائتمانياً في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة لألصل .وحيث إن هذا التقييم يستعني باملعايير نفسها الواردة ضمن معيار احملاسبة
الدولي  ،39لم يطرأ تغيير كبير على منهجية املجموعة في احتساب املخصصات احملددة.
يتم تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة للموجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية .ويعتبر
األصل املالي «منخفض ائتمانياً» في حالة وقوع حدث واحد أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية
املقدرة لألصل املالي.
عند تقدير عمر خسائر االئتمان املتوقعة اللتزامات التمويل غير املسحوبة ،تقوم املجموعة بتقدير اجلزء املتوقع
من التزام التمويل الذي سيتم سحبه على مدى العمر املتوقع .وتستند خسائر االئتمان املتوقعة بعد ذلك إلى القيمة
احلالية للعجز املتوقع في التدفقات النقدية إذا مت سحب القرض .يتم ﺧﺻم العجز اﻟﻧقدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ بنسبة تقريبية
إلى ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ اﻟﻔﻌﻟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﻣويل.
يقاس التزام املجموعة طبقا لكل ضمان باملبلغ املسجل مبدئياً ناقصا اإلطفاء املتراكم املسجل في بيان الدخل أو
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ،أيهما أعلى .ولهذا الغرض ،تقدر املجموعة خسائر االئتمان املتوقعة استنادا إلى
القيمة احلالية للمدفوعات املتوقع سدادها إلى حامل األداة عن خسائر االئتمان التي يتكبدها .ويتم خصم العجز
النقدي مبعدل الربح املعدل باملخاطر واملرتبط بالتعرض للمخاطر.
بالنسبة خلسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة فهي خسائر االئتمان املتوقعة التي تنتج من كافة أحداث التعثر
احملتملة على مدار العمر املتوقع لألداة املالية .وتعتبر خسائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني عشر شهراً جزء من
خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر احملتملة خالل فترة االثني عشر شهراً
بعد تاريخ بيان املركز املالي .حتتسب كل من خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان املتوقعة
على مدار االثني عشر شهراً إما على أساس فردي أو مجمع حسب طبيعة احملفظة األساسية لألدوات املالية.
حتديد مرحلة االنخفاض يف القيمة
تراقب املجموعة باستمرار كافة املوجودات التي تتعرض خلسائر االئتمان املتوقعة .ولكي حتدد ما إذا كانت إحدى
األدوات أو إحدى محافظ األدوات معرضة خلسائر االئتمان املتوقعة على مدى اثني عشر شهراً أو على مدى عمر األداة،
تعمل املجموعة على تقييم ما إذا كان هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق املبدئي واملؤشرات املساندة
والتحليالت على أساس التجارب السابقة للمجموعة وتقييم خبراء مخاطر االئتمان مبا في ذلك املعلومات االستطالعية.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وجود ﺗﻌرض لﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن بشكل ملحوظ ﻋﻧدﻣﺎ يحدث ﺗدهور كبير ﻓﻲ ﺗﺻﻧيف اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺻﻧيف ﻋﻧد استحداث املعاملة وإﻋﺎدة الهيكلة ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺑﺎت املالية ﻟﻟﻣﻘﺗرﺿين واﻟﺷروط اﻷﺧرى املذكورة أدﻧﺎه.
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تطبق املجموعة طريقة تقييم نوعية ثانوية في تصنيف الزيادة امللحوظة في مخاطر االئتمان للموجودات املالية ومن
أمثلتها تصنيف العميل /التسهيل ضمن قائمة حتت املراقبة أو تقدمي تنازالت السداد للحسابات .وفي بعض احلاالت،
قد ترى املجموعة أن األحداث املبينة أعاله (وليس على سبيل احلصر) متثل مؤشرات على الزيادة امللحوظة في
مخاطر االئتمان مقارنة بالتعثر في السداد.
تشتمل األدلة على االنخفاض في القيمة االئتمانية لألصل املالي على البيانات امللحوظة التالية:
 مواجهة املقترض أو جهة اإلصدار لصعوبة مالية جوهرية مخالفة بنود العقد مثل وقوع أحداث العجز أو التأخر في السداد قيام املجموعة بإعادة هيكلة القروض والسلفيات في ضوء شروط لم تأخذها املجموعة في اعتبارها في حاالتمخالفة لذلك
 احتمالية تعرض املقترض لإلفالس أو ترتيبات إعادة تنظيم مالي أخرى أو غياب سوق نشط لألسهم نظرا لصعوبات مالية.تتمثل املعايير النوعية املستخدمة في حتديد الزيادة امللحوظة في مخاطر االئتمان في مجموعة من الضوابط املطلقة ذات
الصلة .وتعتبر كافة املوجودات املالية التي يتأخر السداد لها ألكثر من  30يوماً ذات زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان
منذ التحقق املبدئي وتنتقل إلى املرحلة  2حتى لو لم تشر املعايير األخرى إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان.
تتمثل املوجودات املالية املشتراة أو املستحدثة ذات االنخفاض االئتماني في تلك املوجودات املالية املنخفضة ائتمانياً
عند التحقق املبدئي ويتم نقلها إلى املرحلة .3
إن األدلة املوضوعية على انخفاض قيمة أداة دين تتضمن التأخر في سداد أصل املبلغ أو األرباح ألكثر من  90يوماً
أو وقوع أي صعوبات معروفة في التدفقات النقدية مبا في ذلك استدامة خطة أعمال الطرف املقابل وتدني درجات
التصنيف االئتماني ومخالفة الشروط األصلية للعقود والقدرة على حتسني األداء مبجرد وقوع أية صعوبة مالية
وتدهور قيمة الضمانات الخ .وتعمل املجموعة على تقييم مدى وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة على أساس
فردي لكل أصل جوهري بصورة فردية وعلى أساس مجمع للموجودات األخرى املقدرة كغير جوهرية بصورة فردية.
قياس خسائر االئتمان املتوقعة
خسائر االئتمان املتوقعة هي التقديرات املرجحة باالحتماالت خلسائر االئتمان وتقاس بالقيمة احلالية لكافة
أوجه العجز النقدي مخصومة مبعدل الربح الفعلي لألداة املالية .ميثل العجز النقدي الفرق بني التدفقات النقدية
املستحقة إلى املجموعة طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها .تشتمل العناصر الرئيسية
لقياس خسائر االئتمان املتوقعة الحتماالت التعثر واخلسائر الناجتة من التعثر واملخاطر في حالة التعثر.
إن احتماالت التعثر هي تقدير احتمال التعثر في السداد خالل نطاق زمني معني .قد يقع التعثر فقط في وقت
معني خالل الفترة املقدرة ،في حالة عدم استبعاد األصل املالي سابقا واستمرار إدراجه في احملفظة .تستخدم
املجموعة طريقة قياس احتماالت التعثر خالل ال��دورات الزمنية الحتمالية التعثر في وقت محدد ()TTC PD
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لتحديد كل تصنيف بغرض احتساب خسائر االئتمان املتوقعة .ميثل احلد األدنى الحتمال التعثر % 1للتسهيالت
التمويلية مرتفعة املخاطر االئتمانية ،ونسبة  % 0.75للتسهيالت التمويلية منخفضة املخاطر االئتمانية املمنوحة
إلى احلكومة والبنوك املصنفة كعمالء استثمارية من خالل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية ،باإلضافة الى معامالت
التمويل املتعلقة بالتمويالت االستهالكية والسكنية (مع استبعاد بطاقات االئتمان).
إن قيمة التعرض عند التعثر تتمثل في تقدير املخاطر احملتمل مواجهتها عند وقوع تعثر في املستقبل اخذا في
االعتبار التغيرات املتوقعة في املخاطر بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة ،مبا في ذلك سداد أصل املبلغ والربح
سواء في املواعيد املقررة مبوجب العقد او خالف ذلك ،واالنخفاض املتوقع في التسهيالت التي تلتزم بها املجموعة.
وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي ،تطبق املجموعة معامل التحويل االئتماني بنسبة  % 100على التسهيالت
النقدية وغير النقدية املستخدمة .بالنسبة للتسهيالت غير املستخدمة ،يتم تطبيق معامل التحويل االئتماني بناءا
على متطلبات بنك الكويت املركزي بشأن معدل الرفع املالي والصادرة في  21أكتوبر .2014
إن معدل اخلسارة عند التعثر هو تقدير اخلسائر الناجتة في حالة وقوع تعثر في السداد في وقت معني .ويتم احتسابها
استنادا الى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك التي تتوقع جهة التمويل استالمها مبا في ذلك عند
حتقق أي ضمان .ويتم عرض هذه اخلسائر عادة كنسبة من قيمة التعرض عند التعثر .وقد حدد بنك الكويت املركزي
قائمة بالكفاالت املؤهلة واحلد األدنى من التخفيض املطبق لتحديد معدل اخلسارة عند التعثر كما هو مبني أدناه:
نوع الضمان
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%0

النقد بعمالت أجنبية


% 15

أسهم مدرجة بخالف أسهم جهة اإلقراض /التمويل ،وأسهم مدرجة لشركات تابعة للعميل

(الشركة األم وشركات زميلة وتابعة)

% 25

سندات /صكوك ذات جودة ائتمانية عالية (استثمارية)


% 25

سندات /صكوك ذات جودة ائتمانية منخفضة (غير استثمارية)


% 75

خطابات الضمان الصادرة عن البنوك احلاصلة على تقييم ائتماني  +Aأو أكثر من إحدى
مؤسسات التقييم االئتماني اخلارجي (موديز ،أو ستاندرد اند بورز أو فيتش)

%0

خطابات الضمان الصادرة عن البنوك احلاصلة على تقييم ائتماني أقل من  +Aمن إحدى
مؤسسات التقييم االئتماني اخلارجي (موديز ،أو ستاندرد اند بورز أو فيتش)

% 70

الكمبياالت املظهرة واملقبولة من البنوك احلاصلة على تقييم ائتماني  +Aأو أكثر من
إحدى مؤسسات التقييم االئتماني اخلارجي (موديز ،أو ستاندرد اند بورز أو فيتش)

%0

الكمبياالت املظهرة واملقبولة من البنوك احلاصلة على تقييم ائتماني أقل من  +Aأو من
إحدى مؤسسات التقييم االئتماني اخلارجي (موديز ،أو ستاندرد اند بورز أو فيتش)

% 70

العقارات


% 50
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إضافة إلى ذلك ،فإن احلد األدنى للخسائر الناجتة من التعثر املطبق على القروض والسلفيات إلى العمالء ذات األولوية
والثانوية غير املكفولة بضمان ميثل  % 50و  % 75على التوالي.
إن الفترة القصوى التي يتم خاللها حتديد خسائر االئتمان متثل الفترة التعاقدية لألصل املالي مبا في ذلك بطاقات
االئتمان والتسهيالت املتجددة األخرى ما لم يكن للمجموعة حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر باستثناء املوجودات
املالية املدرجة ضمن املستوى 2؛ حيث تأخذ املجموعة في اعتبارها احلد األدن��ى ملدة االستحقاق جلميع التسهيالت
التمويلية ملدة  7سنوات (باستثناء التمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان وتسهيالت اإلسكان) ما لم يكن للتسهيالت
االئتمانية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتمديد ،وتكون الدفعة النهائية أقل من  % 50من إجمالي قيمة التسهيل
املمنوح .بالنسبة للتمويل االستهالكي من جهة وبطاقات االئتمان وتسهيالت اإلسكان من جهة أخرى ضمن املرحلة  ،2حتدد
املجموعة احلد األدنى ملدة االستحقاق ملدة  5سنوات و  15سنة على التوالي.
إدراج املعلومات املستقبلية
تقوم املجموعة بإدراج املعلومات املستقبلية في تقديرها ملدى زيادة املخاطر االئتمانية ألداة ما بصورة ملحوظة منذ التحقق
املبدئي وقياسها خلسائر االئتمان املتوقعة .قامت املجموعة بإجراء حتليل تاريخي وقامت بتحديد املتغيرات االقتصادية
األساسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان املتوقعة .يتم تطبيق التعديالت ذات الصلة باالقتصاد الكلي
الستنباط التغيرات عن السيناريوهات االقتصادية .ويعكس ذلك التوقعات املعقولة واملؤيدة لشروط االقتصاديات الكلية
املستقبلية التي ال يتم استنباطها في نطاق حسابات خسائر االئتمان املتوقعة .تتضمن عوامل االقتصاديات الكلية التي
يتم مراعاتها ،على سبيل املثال ال احلصر ،الناجت احمللي اإلجمالي ومعدالت البطالة ومعدالت بنك الكويت املركزي وأسعار
النفط ومؤشر السعر االستهالكي ومؤشر أسعار األسهم ويستلزم ذلك تقييم االجتاه احلالي واملتوقع لدورة االقتصاد
الكلي .يؤدي إدراج املعلومات املستقبلية إلى زيادة درجة األحكام املطلوبة فيما يتعلق بكيفية تأثير التغيرات في عوامل
االقتصاديات الكلية على خسائر االئتمان املتوقعة .يتم بصورة منتظمة مراجعة املنهجيات واالفتراضات مبا في ذلك أي
توقعات بالظروف االقتصادية املستقبلية.
عرض مخصص خسائر االئتمان املتوقعة يف بيان املركز املالي
يتم عرض مخصصات اخلسائر املرتبطة بخسائر االئتمان املتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة الدفترية للموجودات املالية
وذلك بالنسبة للموجودات املالية املدرجة وفقاً للتكلفة املطفأة .وفي حالة أدوات الدين املقاسة وفقا للقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،تسجل املجموعة مخصص خلسائر االئتمان املتوقعة في بيان الدخل املجمع ويتم تسجيل مبلغ
مقابل ضمن الدخل الشامل اآلخر دون أي تخفيض في القيمة الدفترية لألصل املالي في بيان املركز املالي املجمع.
الشطب
لم تتغير السياسة احملاسبية للمجموعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9عنها طبقا ملعيار احملاسبة الدولي  .39يتم
شطب املوجودات املالية إما جزئياً أو كلياً فقط عندما تتوقف املجموعة عن السعي وراء االسترداد .وفي حالة إذا زاد املبلغ
املشطوب عن مخصص اخلسائر املتراكمة ،يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة إلى املخصص والذي يتم تطبيقه مقابل
مجمل القيمة الدفترية .وتضاف أي استردادات الحقة إلى مصروفات خسائر االئتمان.
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السياسة املطبقة قبل  1يناير 2018

تقوم املجموعة بتسجيل مخصص للقروض والسلفيات وفقاً للسياسة احملاسبية احلالية النخفاض قيمة املوجودات املالية
املدرجة بالتكلفة املطفأة وفقاً ملا هو موضح في البيانات املالية املجمعة السنوية للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2017
ويتفق ذلك في كافة اجلوانب املادية مع متطلبات املخصص احملدد والعام لبنك الكويت املركزي.
قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة :مؤشرات على مواجهة العميل أو مجموعة العمالء لصعوبة مالية كبيرة أو احتمال
إشهار إفالسهم أو غيرها من عمليات إعادة التنظيم املالي أو تقصير أو تأخر في سداد األرباح أو الدفعات األساسية
ً
انخفاضا ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات
وعندما تشير البيانات امللحوظة إلى أن هناك
في املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة باملتأخرات.
مخصصات خسائر االئتمان طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي
يتعني على املجموعة احتساب مخصصات خلسائر االئتمان على مديني التمويل طبقاً لتعليمات بنك الكويت
املركزي بشأن تصنيف مديني التمويل واحتساب املخصصات .ويتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة السداد
عندما ال يتم استالم املدفوعات في تاريخ السداد التعاقدي املقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيالت عن احلدود
املقررة املعتمدة مسبقاً .ويتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة عند التأخر في سداد
األرباح أو قسط املبلغ األساسي ملدة تزيد عن  90يوماً وعندما تزيد القيمة الدفترية للتسهيل عن قيمته املقدرة
املمكن استردادها .وتتم إدارة ومراقبة مديني التمويل متأخرة السداد وتلك متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
معاً كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى الفئات األربع التالية والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد
املخصصات.
الفئة

املعايير

املخصصات احملددة

قائمة املراقبة

غير منتظمة لفترة تصل إلى  90يوماً

-

دون املستوى

غير منتظمة لفترة تتراوح من  91إلى  180يوماً

% 20

مشكوك في حتصيلها

غير منتظمة لفترة تتراوح من  365-181يوماً

% 50

معدومة

غير منتظمة لفترة تتجاوز  365يوماً

% 100

قد تقوم املجموعة بتصنيف تسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات املذكورة أعاله بنا ًء على رأي اإلدارة حول أوضاع
العميل املالية و/أو غير املالية.
باإلضافة إلى املخصصات احمل��ددة ،يتم احتساب مخصصات عامة بحد أدنى بنسبة  % 1للتسهيالت النقدية
وبنسبة  % 0.5للتسهيالت غير النقدية على كافة مديني التمويل التي تنطبق عليها هذه التعليمات (بالصافي بعد
بعض فئات الضمانات املقيدة) التي ال تخضع الحتساب مخصص محدد.
قامت املجموعة في السنة احلالية بتسجيل القيمة األعلى بني تعليمات بنك الكويت املركزي الحتساب املخصصات
املوضحة أعاله وبني احتساب خسائر االئتمان املتوقعة في البيانات املالية املجمعة.

106

التقرير السنوي 2018

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

موجودات مالية متاحة للبيع واالستثمار
بالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كان هناك
دليل موضوعي على أن استثما ًرا أو مجموعة من االستثمارات قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.
في حالة االستثمارات في األسهم املصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،فإن الدليل املوضوعي يتضمن:
•حدوث انخفاض «كبير» أو «مستمر» في القيمة العادلة لالستثمار مبا يقل عن تكلفته و/أو
•معلومات أخرى حول جهة اإلصدار والتي تؤثر سل ًبا على أداء جهة اإلصدار لألسهم .يتم تقييم ما إذا كان
االنخفاض «كبيرا» مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و«مستمراً» مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة العادلة
أقل من التكلفة األصلية .إذا كان هناك دليل على االنخفاض في القيمة ،فإن خسارة انخفاض القيمة – التي
يتم قياسها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية ناقصاً أي خسارة انخفاض القيمة من ذلك
االستثمار واملدرجة سابقاً في بيان الدخل املجمع تدرج في بيان الدخل املجمع .ال يتم عكس خسائر انخفاض

القيمة لالستثمارات في األسهم من خالل بيان الدخل املجمع وتقيد الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخفاض
في القيمة مباشر ًة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
محاسبة التغطية
يستمر تطبيق متطلبات محاسبة التغطية العامة الواردة ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية  9طب ًقا لألنواع الثالثة
آلليات محاسبة التغطية الواردة ضمن معيار احملاسبة الدولي  .39ومع ذلك ،هناك قدر أكبر من املرونة ارتبط
وخصوصا فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات املؤهلة كأدوات تغطية
بأنواع املعامالت املؤهلة حملاسبة التغطية
ً
وأنواع بنود املخاطر للبنود غير املالية املؤهلة حملاسبة التغطية .إضافة إلى ذلك ،أدخلت التغييرات على اختبار
الفعالية ومت استبداله مببدأ «العالقة االقتصادية» .ولم يعد مطلو ًبا إجراء تقييم فعالية التغطية بأثر رجعي.
كما في  31ديسمبر  ،2018ليس لدى املجموعة أية عالقات تغطية .وبالتالي ،لن يكن ملتطلبات التغطية الواردة
ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية  9تأثي ًرا جوهر ًيا على املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة للمجموعة.
االنتقال
مت تطبيق التغييرات في السياسات احملاسبية والناجتة عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9بتاريخ  1يناير
 2018كما هو مبني أدناه:
أ) لم يتم أعادة إدراج فترات املقارنة .ومت تسجيل الفروق في القيم املدرجة بالدفاتر للموجودات املالية والناجتة
عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9ضمن األرباح املرحلة واالحتياطيات كما في  1يناير  .2018وبالتالي،
ال تعكس املعلومات املعروضة لسنة  2017متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية  9وبذلك هي ليست قابلة
للمقارنة باملعلومات املعروضة لسنة  2017طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية .9
ب) مت إجراء عمليات التقييم التالية على أساس املعلومات والظروف القائمة في تاريخ التطبيق املبدئي.
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•حتديد منوذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل املالي من خالله.
•التصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لبعض املوجودات املالية واملطلوبات املالية كمقاسة وفقا للقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر.
•تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق امللكية غير احملتفظ بها لغرض املتاجرة كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
•في حالة إذا ارتبطت أداة الدين املالية مبخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدولي
للتقارير املالية  ،9فإن املجموعة قد وضعت التقديرات بعدم ازدياد مخاطر االئتمان لألصل بصورة ملحوظة
منذ التحقق املبدئي لألصل.
املقاصة
يتم إجراء تقاص بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم إظهار صافي املبالغ في بيان املركز املالي املجمع فقط
عندما يكون هناك حق قانوني ملزم بإجراء املقاصة للمبالغ املعترف بها ،ووجود نية التسوية لدى املجموعة على
أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية املطلوبات في آن واحد.
ج) النقد والنقد املعادل
يشتمل النقد والنقد املعادل لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية املجمع على النقد وأرصدة قصيرة األجل لدى
البنوك واملؤسسات املالية (متضمنة بنك الكويت املركزي) والتي تكون فترة استحقاقها خالل  7أيام.
د) القروض ا ُمل َجدولة
تسعى املجموعة إلعادة جدولة القروض املتعثرة بدالً من اإلستحواذ على ضمانات تلك القروض ،وذلك من خالل
متديد بعض دفعات القروض وفرض شروط جديدة .وعند ذلك ،ال يتم اعتبار تلك القروض متخلفة عن السداد.
تقوم اإلدارة مبراجعة القروض املُجدولة بشكل مستمر لضمان استيفاء كافة املتطلبات والتأكد من قدرة العميل
على سداد الدفعات املستقبلية ،ويتم إخضاع هذه القروض للتقييم بشكل مستمر لدراسة ما إذا كان هناك انخفاض
في قيمتها.
هـ) الشركات الزميلة
إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري ،والتي تتمثل في صالحيتها على
املشاركة في قرارات السياسات املالية والتشغيلية للشركة الزميلة .تتضمن البيانات املالية املجمعة حصة املجموعة
من نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية من تاريخ البداية الفعلية للتأثير
اجلوهري حتى الزوال الفعلي لهذا التأثير اجلوهري ،فيما عدا االستثمارات املصنفة كاستثمارات محتفظ بها
لغرض البيع حيث يتم احملاسبة عنها وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم “ 5املوجودات غير املتداولة احملتفظ
بها لغرض البيع والعمليات غير املستمرة” .وفقا لطريقة حقوق امللكية ،فإن االستثمارات في الشركات الزميلة تدرج
في بيان املركز املالي املجمع بالتكلفة املعدلة بأثر أية تغيرات الحقة لتاريخ االقتناء في حصة املجموعة في صافي
موجودات الشركة الزميلة.
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تقوم املجموعة بإدراج حصتها من التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
تتوقف املجموعة عن تسجيل اخلسائر إذا جت��اوزت خسائر الشركة الزميلة حصة املجموعة بها (متضمنة أية
حصص طويلة األجل والتي متثل جز ًءا من صافي استثمار املجموعة في الشركة الزميلة) فيما عدا إذا كان على
املجموعة التزام جتاه الشركة الزميلة أو قامت بالدفع نيابة عن الشركة الزميلة.
يتم استبعاد األرباح أو اخلسائر الناجتة عن املعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في الشركة الزميلة
في حدود حصة املجموعة من الشركة الزميلة.
إن أي زيادة في تكلفة االقتناء عن حصة املجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات احملـددة وااللتزامات
احملتملة املعترف بها للشركة الزميلة كما في تاريخ عملية االقتناء يتم االعتراف بها كشهرة .وتظهر الشهرة كجزء من
القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة حيث يتم تقييمها لتحديد ما إذا كانت انخفضت قيمتها باعتبارها جزء
من االستثمار .إذا كانت تكلفة االقتناء أقل من حصة املجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات احملددة
وااللتزامات احملتملة ،يتم إدراج الفرق مباشرة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع.
عند فقــدان التأثير اجلوهري على الشركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقياس واالعتراف بأية استثمارات محتفظ بها بالقيمة
العادلة .إن أي فرق بني القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير اجلوهري والقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ
به باإلضافة إلى احملصل من البيع ،يتم االعتراف به في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد املجموعة ما إذا كان من الضروري حتقيق خسارة قيمة إضافية الستثمارات
املجموعة في شركاتها الزميلة .حتدد املجموعة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على
أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم املجموعة باحتساب مبلغ
االنخفاض في القيمة بالفرق بني القيمة املمكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتدرج هذا املبلغ في
بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع.
و) ممتلكات وآالت ومعدات
تدرج املمتلكات واآلالت واملعدات باستثناء األراضي – ملك حر – بالتكلفة بعد خصم االستهالك املتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة .تدرج األراضي بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة .يتم استهالك البنود غير
املادية للموجودات الثابتة بالكامل في سنة الشراء.
يتم استهالك تكلفة املباني وامل��وج��ودات األخ��رى على أس��اس القسط الثابت مبعدل استهالك على مدى العمر
اإلنتاجي املتوقع لها ويترواح بني  5سنوات إلى  20سنة.
ز) العمالت األجنبية
يتم تسجيل املعامالت بالعملة األجنبية بالدينار الكويتي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ املعاملة .ويتم
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار الكويتي بتاريخ بيان املركز املالي املجمع حسب
سعر الصرف السائد بذلك التاريخ وتدرج األرباح واخلسائر الناجتة عن فروق أسعار الصرف في بيان األرباح أو
اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع.
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يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية املدرجة بالتكلفة التاريخية أو التكلفة املطفأة
حسب سعر الصرف السائد بتاريخ املعاملة .يتم حتويل املطلوبات واملوجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية
املدرجة بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي حسب سعر الصرف السائد بتاريخ حتديد القيمة العادلة .إن فروق
التحويل الناجتة من البنود غير النقدية كاالستثمارات في االدوات املالية واملصنفة كاالستثمارات في أدوات
ملكية متاحة للبيع بينما يتم إدراج فروق التحويل الناجتة من األدوات املالية املصنفة كاستثمارات في أدوات دين
متاحة للبيع كالسندات مباشرة في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر .فتدرج ضمن «احتياطي تقييم
استثمارات بالقيمة العادلة» ضمن الدخل الشامل اآلخر.
ح) حتقق اإليراد
يتم إدراج إي��رادات الفوائد في بيان األرب��اح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع عند حتققها آخذين في
االعتبار العائد الفعلي للموجودات أو السعر العائم املالئم .تتضمن إيرادات الفوائد إطفاء أي خصم أو عالوة أو
اختالفات أخرى بني القيمة املبدئية للفائدة التي حتملها األداة ومبلغها عند االستحقاق على أساس معدل الفائدة
الفعلي .يتم التحقق لإليراد من الرسوم والعموالت عند حتصيلها .عندما يكون هناك انخفاض في قيمة املدينني،
تقوم املجموعة بتخفيض القيمة الدفترية لتلك املبالغ إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تقدر بالتدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة واملخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي املتعلق باألداة املالية ،ويتم االستمرار في إطفاء
اخلصم كإيراد فوائد .إن إيرادات الفوائد للقروض التي يوجد انخفاض دائم في قيمتها يتم التحقق منها إما في
حالة حتصيلها أو على أساس التكلفة املستردة حسبما تقتضيه الظروف.
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استالم تلك الدفعات.
حتتسب إيرادات األتعاب والعموالت عند تسليم التزام األداء.
ط) االنخفاض يف القيمة للموجودات غير املالية
في نهاية كل فترة مالية ،تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفترية للموجودات امللموسة وغير امللموسة للتأكد فيما
إذا كان هناك دليل على انخفاض في قيمة تلك املوجودات .إذا كان يوجد دليـل على هذا االنخفاض ،يجب تقدير
القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الحتساب خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .إذا لم يكن من املمكن
احتساب القيمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد ،يجب على املجموعة تقدير القيمة القابلة لالسترداد من وحدة
توليد النقد لألصل التابع لها.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة املستخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير
القيمة املستخدمة لألصل من خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق معدل اخلصم
املناسب .يجب أن يعكس معدل اخلصم تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة باألصل.
إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لألصل املقـدرة (أو وحدة إنتاج النقد) أقل مـن القيمـة الدفتريـة لألصل ،فإنه يجب
تخفيض القيمة الدفترية (أو وحدة إنتاج النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يجب االعتراف بخسارة االنخفاض في
القيمة مباشرة في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع ،إال إذا كانت القيمة الدفترية احلالية لألصل
معاد تقييمها ،وفي هذه احلالة يجب معاجلة خسارة انخفاض قيمة األصل كانخفاض إعادة تقييم.
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عند عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،تزداد القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة إنتاج النقد) إلى القيمة التقديرية

املعدلة القابلة لالسترداد .يجب أال يزيد املبلغ الدفتري لألصل (أو وحدة إنتاج النقد) بسبب عكس خسارة انخفاض
القيمة عن املبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم االعتراف بأية خسارة من انخفاض قيمة األصل خالل
السنوات السابقة .يجب االعتراف بعكس خسارة االنخفاض مباشرة في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل

اآلخر املجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية احلالية لألصل معاد تقييمها وفـي هذه احلالة يجب معاجلة عكس
خسائر االنخفاض في القيمة كزيادة فـي إعادة التقييم.

ي) مكافأة نهاية اخلدمة
يستحق املوظفون مكافأة نهاية خدمة مبوجب أحكام قانون العمل الكويتي بنا ًء على مدد اخلدمة املتراكمة وعلى

أساس آخر راتب يتقاضاه املوظف والبدالت .تُستحق التكاليف املتوقعة لتلك املنافع على مدار فترة التوظيف.

املوظفون الكويتيون
إن حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية األخرى اخلاصة باملوظفني الكويتني يتم تغطيتها حسب أنظمة املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية والتي يتم مبوجبها حتصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملني على أساس نسبة
مئوية ثابتة من الرواتب .يتم حتميل حصة املجموعة من املساهمات يف هذا النظام وهو نظام تقاعدي ذو مساهمات

محددة كمصروفات يف بيان الدخل املجمع يف السنة التي تنشأ فيها.
ك) مخصصات أخرى

يتم االعتراف باملخصص يف بيان املركز املالي املجمع فقط عندما يكون على املجموعة التزام قانوني حالي أو
محتمل ،نتيجة حلدث سابق يكون من املرجح معه أن يتطلب ذلك تدفقاً صادراً للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام
احلالي أو القانوني أو احملتمل ،مع إمكانية إجراء تقدير موثـوق ملبلغ االلتزام .وعندما يكون التأثير مادياً ،يتم حتديد

املخصص عن طريق خصم القيمة املتوقعة للتدفقات النقدية مبعدل يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية

للنقود واخلطر املتعلق بااللتزام عندما يكون مالئما.
ل) موجودات األمانة

إن املوجودات املدارة من قبل املجموعة ألطراف أخرى أو احملتفظ بها حتت الوصاية أو بصفة أمانة ال يتم اعتبارها
ضمن موجودات املجموعة ،وبالتالي لم يتم إدراجها يف هذه البيانات املالية املجمعة ،وإمنا يتم اإلفصاح عنها ضمن

اإليضاحات يف البيانات املالية املجمعة.
م) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  % 1من ربح البنك بعد خصم حصته من أرباح شركات

مساهمة تابعة وزميلة واحملول إلى االحتياطي االجباري.
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ن) الزكاة
يتم احتساب حصة الزكاة بواقع  % 1من ربح البنك املجمع بعد خصم حصته يف أرباح الشركات املساهمة الكويتية
الزميلة والتابعة غير املجمعة اخلاضعة لنفس القانون وكذلك حصة الزكاة املدفوعة من الشركات املساهمة الكويتية
التابعة اخلاضعة لنفس القانون وتوزيعات األرباح النقدية املستلمة من الشركات املساهمة الكويتية اخلاضعة لنفس
القانون طبقا للقانون رقم  46لسنة  2006والقرار الوزاري رقم  58لسنة  2007والئحته التنفيذية.
س) أسهم خزينة
عند إعادة شراء أسهم رأس املال املصدر ،فإنه یتم االعتراف باملبلغ املسدد مقابل إعادة الشراء والذي یتضمن كافة
التكالیف املباشرة واملتعلقة بإعادة الشراء كتخفیض حلقوق امللكیة .يتم تصنيف األسهم املعاد شرائها كأسهم خزینة ويتم
عرضها يف بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع .عند بیع أو إعادة اصدار أسهم اخلزینة الح ًقا ،یتم االعتراف باملبلغ
احملصل كزیادة يف حقوق املساهمنی ويتم عرض الفائض أو العجز الناجت عن املعاملة ضمن احتياطي أسهم خزينة.
.4

4النقد والنقد املعادل
2018

أرصدة لدى بنك الكويت املركزي
نقد يف الصندوق ويف حسابات جارية لدى بنوك أخرى
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية تستحق خالل  7أيام

.5

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

1,212

424

1,271

1,574

3,449

-

5,932

1,998

5أذونات وسندات اخلزانة
2018

سندات بنك الكويت املركزي
سندات خزانة

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

23,372

5,990
140,306
146,296

134,727
158,099

وف ًقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يجب على البنك االحتفاظ بنسبة  % 18من ودائع العمالء املقومة بالدينار

الكويتي على هيئة أذونات وسندات اخلزانة.

وف ًقا لتعميم بنك الكويت املركزي بتاريخ  25ديسمبر  ،2018لم يتم تسجيل أي خسائر ائتمان متوقعة مقابل

السندات وأذونات اخلزينة وأدوات الدين العام لبنك الكويت املركزي وحكومة دولة الكويت.
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6استثمارات
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
سندات شركات غير مسعرة
صناديق

2018
ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

2017

9,863

-

2,280

-

845
70,584

-

83,572

-

بتاريخ  1يناير  ،2018قامت املجموعة بإعادة تصنيف استثمارات متاحة للبيع مببلغ  70,137دينار كويتي لتصبح
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة
قامت املجموعة خالل السنة بشراء سندات شركات غير مسعرة وغير مكفولة بضمان لبنك برقان مقابل 15,000

دينار كويتي ( :2017ال شيء) .حتمل السندات فائدة بنسبة  4.125%وتستحق في ديسمبر .2021

.7

7قروض وسلفيات للعمالء

قروض صناعية ذات أسعار فائدة تشجيعية
قروض وسلفيات ذات أسعار فائدة جتارية
ناقصاً :مخصصات عامة ومحددة

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

173,478

188,743

176,632
350,110

174,488
363,231

)(17,515

)(17,792

332,595

345,439

فيما يلي بيان باحلركة على املخصصات:
القروض الصناعية

الرصيد يف  1يناير 2018

احململ خالل السنة
قروض مشطوبة
الرصيد يف  31ديسمبر 2018

القروض التجارية

اإلجمالي

محددة
ألف دينار
كويتي

عامة
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي

محددة
ألف دينار
كويتي

عامة
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

34

3,012

3,046

181

14,565

14,746

17,792

11,832

)(194

11,638

3,024

12

3,036

14,674

)(11,866

-

)(11,866

)(3,085

-

)(3,085

)(14,951

-

2,818

2,818

120
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القروض الصناعية

الرصيد في  1يناير

2017

احململ خالل السنة
حتويالت

قروض مشطوبة

الرصيد في  31ديسمبر 2017

اإلجمالي

القروض التجارية

محددة
ألف دينار
كويتي

عامة
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي

محددة
ألف دينار
كويتي

عامة
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

414

14,220

14,634

237

15,709

15,946

30,580

1,620

279

1,899

8,291

)(26

8,265

10,164

12,190

)(11,487

703

415

)(1,118

)(703

-

)(14,190

-

)(14,190

)(8,762

-

)(8,762

)(22,952

34

3,012

3,046

181

14,565

14,746

17,792

يستند حتليل املخصصات املذكورة أعاله إلى متطلبات بنك الكويت املركزي .وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم تكوين
مخصص عام بحد أدنى بنسبة  % 1على التسهيالت االئتمانية النقدية و %0.5على التسهيالت االئتمانية غير النقدية
بالصافي بعد فئات الضمانات احملددة التي تسري عليها تعليمات بنك الكويت املركزي وال تخضع ملخصص محدد .يتضمن
املخصص العام املذكور أعاله على التسهيالت االئتمانية النقدية ويشمل مبلغ  14,007ألف دينار كويتي زيادة عن احلد
األدنى ملتطلبات بنك الكويت املركزي ( 14,007 :2017ألف دينار كويتي) .يُدرج املخصص املتعلق بالتسهيالت اإلئتمانية
غير النقدية والبالغ قيمتها  2,248ألف دينار كويتي ( 2,514 :2017ألف دينار كويتي) ،ضمن املطلوبات األخرى.
املخصصات التي مت احتسابها وفقا ملتطلبات اإلرشادات الصادرة عن بنك الكويت املركزي كما في  31ديسمبر 2018

بلغت  17,515ألف دينار كويتي والتي تزيد عن خسائر االئتمان املتوقعة التي مت احتسابها طبقا للمعيار الدولي للتقارير
املالية  9وطبقاً إلرشادات بنك الكويت املركزي والبالغة  7,553ألف دينار كويتي.

.8

8استثمارات يف شركات زميلة
القيمة الدفترية
نسبة امللكية
بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية 2018

شركة تعبئة مياه الروضتني
–ش.م.ك.م.

دولة الكويت

إنتاج وتعبئة مياه
الشرب

2017

2018

2017

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

%30

%30

3,811

3,881

شركة قاروه ملنتجات البي.آي.تي –
ش.م.ك.م.

دولة الكويت

إنتاج مادة P.E.T

%30

%30

1,483

1,465

شركة تكنولوجيا إلنتاج الغازات الصناعية
– ش.م.ك.م.

دولة الكويت

إنشاء مصانع انتاج
الغاز

%20

%20

1,394

1,297

6,688

6,643
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كما في السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018بلغ إجمالي املوجودات واملطلوبات والدخل واملصاريف للشركات

الزميلة ،والتي لم يتم تعديلها بالنسبة التي متلكها املجموعة 31,258 ،ألف دينار كويتي و 8,190ألف دينار كويتي
و 2,143ألف دينار كويتي و 1,162ألف دينار كويتي على التوالي ( :2017املوجودات واملطلوبات والدخل واملصاريف

مببلغ  31,228ألف دينار كويتي و 8,471ألف دينار كويتي و 1,901ألف دينار كويتي و 1,096ألف دينار كويتي

على التوالي).

خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018بلغت حصة املجموعة في نتائج الشركات الزميلة وتوزيعات األرباح املوزعة

من قبل الشركات الزميلة للمجموعة  341ألف دينار كويتي و 296ألف دينار كويتي على التوالي ( 341 :2017ألف دينار
كويتي و 296ألف دينار كويتي على التوالي).

.9

9ممتلكات وآالت ومعدات
أراضي
ألف دينار
كويتي

مباني
ألف دينار
كويتي

اخرى
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

التكلفة

الرصيد في  1يناير

2017

إضافات
الرصيد في  31ديسمبر

3,672

9,068

2,962

15,702

-

164

2,393

2,557

3,672

9,232

5,355

18,259

إضافات

-

-

46

46

الرصيد يف  31ديسمبر 2018

3,672

9,232

5,401

18,305

2017

االستهالك املتراكم

الرصيد في  1يناير

2017

احململ على السنة

-

8,961

-

14

2,798

11,759

166

180

2017

-

8,975

2,964

11,939

احململ على السنة
الرصيد يف  31ديسمبر 2018

-

22

525

547

-

8,997

3,489

12,486

الرصيد في  31ديسمبر

القيمة الدفترية
يف  31ديسمبر 2018

3,672

235

1,912

5,819

2017

3,672

257

2,391

6,320

في  31ديسمبر
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1010القروض
 .أ قروض ألجل
في أغسطس  ،2017حصل البنك على قرض متوسط األج��ل مببلغ  50مليون دوالر أمريكي من أحد البنوك

األجنبية ،ويحمل القرض سعر فائدة ليبور شهرية باإلضافة إلى هامش بنسبة  .% 1.50يعاد حتديد الفائدة بصورة

شهرية ،ويستحق القرض السداد في شهر أغسطس  .2020وكما في  31ديسمبر  ،2018بلغ سعر الفائدة الفعلي

لهذا القرض  .% 3.85كما في  31ديسمبر  ،2018كان الرصيد القائم يعادل  15,165ألف دينار كويتي (:2017
 15,087ألف دينار كويتي).

خالل شهر مايو  ،2018حصل البنك على قرض متوسط األجل مببلغ  45مليون يورو من بنك أجنبي .يحمل القرض

سعر ثابت بنسبة  ،% 1.05ويستحق القرض السداد في شهر مايو  .2021كما في  31ديسمبر  ،2018بلغ الرصيد

القائم  15,599ألف دينار كويتي ( 12,593 :2017ألف دينار كويتي).

وفي شهر أكتوبر  ،2018حصل البنك على قرض متوسط األجل مببلغ  50مليون دوالر أمريكي من أحد البنوك
األجنبية ،ويحمل القرض سعر فائدة ليبور شهرية باإلضافة إلى هامش بنسبة  .% 1.35يعاد حتديد الفائدة بصورة

شهرية .وكما في  31ديسمبر  ،2018بلغ سعر الفائدة الفعلي لهذا القرض  ،% 3.85ويستحق القرض السداد في

أكتوبر  .2021كما في  31ديسمبر  ،2018كان الرصيد القائم يعادل  15,165ألف دينار كويتي.

في نوفمبر  ،2015حصل البنك على تسهيالت قرض متوسط األجل بقيمة  50مليون دوالر أمريكي من بنك أجنبي.
يحمل القرض سعر فائدة ليبور ملدة شهر واحد باإلضافة إلى فائدة بنسبة  .% 1.20يتم إعادة حتديد الفائدة كل

شهر .كما في  31ديسمبر  ،2018كان معدل الفائدة الفعلي لهذا القرض هو ال شيء ( )% 2.752 :2017سنو ًيا.

في نوفمبر  2018استحقت تسهيالت القرض ( 15,087 :2017ألف دينار كويتي).
 .ب قرض من حكومة دولة الكويت

متثل تسهيالت ائتمانية متجددة مببلغ  300مليون دينار كويتي مت منحها من قبل حكومة دولة الكويت مبوجب

القانون رقم  43لسنة  2007الصادر في  1يوليو  2007على أساس نفس شروط التسهيالت االئتمانية السابقة.

إن هذه التسهيالت سارية لفترة  20سنة وتستحق في .2027
يحمل قرض حكومة دولة الكويت أسعار فائدة كالتالي:

•املبالغ التي تساوي األرصدة القائمة وااللتزامات غير املسحوبة للقروض الصناعية حتمل معدل فائدة % 0.5
سنويا ،ويتم منح القروض من قبل البنك بأسعار فائدة تشجيعية.

•يخضع اجلزء غير املستخدم من القرض لسعر فائدة بالسعر السائد بني البنوك الكويتية لفترة  3شهور.
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1111حقوق امللكية
أ) يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل نقدا من  2مليون سهم قيمة السهم  10دينار كويتي
( 2 :2017مليون سهم قيمة السهم  10دينار كويتي).

ب) وف ًقا لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016وتعديالته والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي
للبنك ،يتم حتويل  % 10من ربح السنة إلى االحتياطي اإلجباري .تقتصر التوزيعات من االحتياطي اإلجباري

على سداد توزيعات بنسبة  % 5من رأس املال املدفوع في السنوات التي تكون فيها األرباح املرحلة غير كافية
لسداد التوزيعات.

ج) وف ًقا للمادة  48من النظام األساسي للبنك ،اقترح مجلس االدارة حتويل مبلغ  1,163ألف دينار كويتي

( % 10من الربح) إلى االحتياطي االختياري عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 1,302 :2017( 2018

ألف دينار كويتي).

د) بالنسبة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018اقترح مجلس اإلدارة توزيعات نقدية بنسبة  % 30مبا يعادل
 3دينار كويتي للسهم ( % 30 :2017مبا يعادل  3دينار كويتي للسهم) .إن هذا االقتراح خاضع ملوافقة

املساهمني في اجتماع اجلمعية العامة.

هـ) يتألف احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير املتراكم في القيم العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع احملتفظ
بها من قبل املجموعة.

و) خالل السنة ،استحوذ البنك على أسهمه من أحد املساهمني في مزاد علني كما هو موضح أدناه ،كجزء من
تسوية القرض مع أحد املساهمني .مت رهن األسهم كضمان مقابل القرض .قامت املجموعة بشراء أسهم

خزينة خالل السنة وقدرها  89ألف سهم بلغت قيمتها  3,163ألف دينار كويتي.
2018

2017

عدد األسهم التي مت امتالكها

89,686

-

نسبتها من األسهم املصدرة

%4.48

-

التكلفة (دينار كويتي)

3,163,000

-

القيمة السوقية (دينار كويتي)

3,163,000

-

مت تقييم األسهم باستخدام مدخالت املستوى .3
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1212تكاليف املوظفني

رواتب وأجور
مكافأة نهاية اخلدمة ومساهمات التأمينات االجتماعية
منافع أخرى

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

5,087

5,020

1,222

4,125

1,712

1,756

8,021

10,901

1313مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
اقترح مجلس اإلدارة توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مببلغ  276ألف دينار كويتي متثل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان املنبثقة منه للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  242 :2017( 2018ألف دينار كويتي).
وافقت اجلمعية العامة السنوية للمساهمني واملنعقدة يف  10مايو  2018مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة
منه مببلغ  242ألف دينار كويتي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر .2017
 1414ربحية السهم األساسية واملخففة
حتتسب ربحية السهم األساسية واملخففة عن طريق قسمة صافي ربح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة
خالل السنة .ال توجد أسهم مخففة محتملة.
2018

2017

صافي ربح السنة (ألف دينار كويتي)

11,134

12,526

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (ألف سهم)

1,988

2,000

ربحية السهم األساسية واملخففة (دينار كويتي)

5.600

6.263

1515معامالت مع أطراف ذات صلة
تعتبر األطراف ذات صلة إذا كان ألحدهم القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف
اآلخر في اتخاذ القرارات املالية أو التشغيلية .تتمثل األطراف ذات الصلة في املساهمني الرئيسيني والشركات التي
ميكن للمجموعة واملساهمني ممارسة تأثير هام عليها وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمجموعة .تقوم إدارة
املجموعة باعتماد بنود وشروط معامالت األطراف ذات الصلة.
بلغ عدد أعضاء مجلس ا إلدارة واجلهاز التنفيذي بتاريخ بيان املركز املالي املجمع  9أعضاء ( 8 :2017أعضاء) و18

موظ ًفا تنفيذ ًيا ( 15 :2017موظ ًفا تنفيذ ًيا).

فيما يلي أرصدة األطراف ذات الصلة املدرجة في البيانات املالية املجمعة:

118

التقرير السنوي 2018

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

بيان املركز املالي املجمع

النقد والنقد املعادل
أذونات وسندات خزانة
قروض وسلفيات للعمالء
استثمار في شركات زميلة
موجودات أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
قرض من حكومة دولة الكويت
االلتزامات واملطلوبات الطارئة

1,211

424

158,099

146,296

5,175

5,332

6,688

6,643

1,411

1,339

18,787

13,546

159

27

300,000

300,000

3,509

3,069

بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع

حصة من نتائج اعمال شركات زميلة
مصاريف اخرى*

341

341

36

36

* إن املصاريف األخرى متثل مكافآت مخصصة عن حضور اجتماعات مجلس االدارة واللجان املنبثقة منه.

تفصيل مكافآت موظفي اإلدارة العليا تتمثل كالتالي:

رواتب ومزايا قصيرة االجل
مكافأة نهاية اخلدمة

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

475

497

78

81

تتألف اإلدارة العليا للمجموعة من موظفي اإلدارة الرئيسيني الذين لديهم الصالحيات ويتولوا املسئولية عن تخطيط
وتوجيه ومراقبة أنشطة البنك .إن مزايا اإلدارة العليا متثل املكافآت املدفوعة إلى الرئيس التنفيذي ونوابه الثالثة.
1616االلتزامات واملطلوبات الطارئة
في إطار النشاط االعتيادي لتلبية احتياجات عمالء البنك من السيولة والعمالت األجنبية وحلماية معدل سعر وإلدارة
تعرض البنك للتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف األجنبي ولتحقيق إيرادات الرسوم ،فإن املجموعة تكون
طرف في عدة أدوات مالية خارج املركز املالي املجمع .تخضع هذه األدوات املالية لقواعد االئتمان االعتيادية والرقابة
املالية وإدارة املخاطر وإجراءات الرقابة.
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)

أأدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية متثل مخاطر ائتمانية
يبني اجلدول التالي املبالغ التعاقدية لألدوات املالية خارج املركز املالي املجمع للمجموعة ،والتي التزمت بها املجموعة
ملنح االئتمان للعمالء .إن الغرض األساسي من هذه األدوات هو التأكد من توافر األموال للعمالء عند الطلب .إن املبالغ
التعاقدية متثل مخاطر االئتمان على افتراض أن تلك املبالغ مت منحها بالكامل وأن أي تأمني أو ضمان آخر ليس له
قيمة .ومع ذلك ،فإن إجمالي املبلغ التعاقدي لاللتزامات مبنح االئتمان ال متثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية
حيث أن بعض االلتزامات قد تنتهي أو يتم إلغاؤها دون أن يتم متويلها.
2018

قبوالت
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

4,842

4,319

16,645

22,249

71,950

61,967

93,437

88,535

غال ًبا ،تنتهي كافة القبوالت واالعتمادات املستندية خالل فترة ال تزيد عن عام واحد .إن ما نسبته % 40.78
( )% 49.6 :2017من خطابات الضمان تنتهي خالل فترة سنة واحدة.
إن املبالغ التعاقدية أو االسمية فيما يتعلق باألدوات املالية املبينة أعاله يتم استخدامها الحتساب املدفوعات وهي
مقياس عام حلجم األعمال .ومع ذلك ،فهي ليست مؤشرا للتعرض ملخاطر االئتمــان .إن املخاطر االئتمانية الكامنة
في مثل هذه العقود ،في حال عدم متكن الطرف الثاني من السداد ،تقتصر على الفرق بني القيمة التعاقدية للمعاملة
وتكلفة إجنازها مع طرف آخر .تنتهي كل عقود الصرف األجنبي خالل فترة سنة واحدة.
)

بالتزامات محتملة أخرى
كما في  31ديسمبر  ،2018بلغ االلتزام احملتمل املتعلق بإحدى الشركات التابعة للبنك  467ألف دينار كويتي
( 464 :2017ألف دينار كويتي)

)

جالتزامات أخرى
في  31ديسمبر  ،2018كان لدى املجموعة التزامات متعلقة مبساهمة رأسمالية غير مستدعاة متعلقة باالستثمارات
مببلغ  64,247ألـف دينار كويتي ( 46,018 :2017ألـف دينار كويتي).

1717موجودات األمانة
إن املوجودات امل��دارة لصالح الغير أو احملتفظ بها على سبيل األمانة ال يتم اعتبارها ضمن موجودات املجموعة،
وبالتالي لم يتم إدراجها في هذه البيانات املالية املجمعة .بتاريخ بيان املركز املالي ،بلغت إجمالي مبلغ موجودات األمانة
 359,771ألف دينار كويتي ( 313,303 :2017ألف دينار كويتي).
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1818إدارة املخاطر املالية
تتعرض املجموعة للمخاطر التالية من األدوات املالية:
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السيولة
•مخاطر السوق
•مخاطر التشغيل
منهجية إدارة املخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة إلعداد واإلشراف على اإلطار العام إلدارة املخاطر لدى املجموعة .قام مجلس
اإلدارة بتشكيل جلنة إدارة املخاطر ،وهي املسؤولة عن تطوير سياسات إدارة املخاطر للمجموعة ومراقبتها من خالل
دائرة إدارة املخاطر.
مت إع��داد سياسات إدارة املخاطر باملجموعة بهدف التعرف على املخاطر التي تواجه املجموعة وحتليلها ،ووضع حدود
وضوابط مخاطر مالئمة ،ومراقبة املخاطر ومدى االلتزام باحلدود املوضوعة .يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر
بصورة دورية بحيث تعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة املجموعة .إن املجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات
التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة املوظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.
تشرف جلنة إدارة املخاطر لدى املجموعة على عملية مراقبة اإلدارة ملدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر
لديها ،وتراجع مدى كفاية اإلطار العام إلدارة املخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجه املجموعة .تقدم دائرة إدارة املخاطر
الدعم إلى جلنة إدارة املخاطر باملجموعة للقيام بدورها الرقابي .وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بعمل مراجعات منتظمة
ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة املخاطر وترفع تقارير بنتائج هذه املراجعات إلى جلنة التدقيق.
 18.1مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز الطرف املقابل في األداة املالية عن سداد التزاماته ،وبالتالي يتسبب للطرف اآلخر
في تكبد خسارة مالية .لدى املجموعة سياسة ائتمان وتتم مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان بصفة مستمرة من خالل
احلد من املعامالت ذات تركز معني ،والتقييم املستمر للجدارة االئتمانية لألطراف املقابلة.

إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان كما في تاريخ البيانات املالية يتمثل في القيمة الدفترية لكل من املوجودات
املالية الواردة في بيان املركز املالي املجمع .إن املعلومات عن مخاطر االئتمان التي تتعلق باألدوات املالية خارج املركز
املالي املجمع مت توضيحها في اإليضاح رقم .16

بلغ تركز مخاطر االئتمان اخلاص بالقروض والسلفيات للعمالء املتعلقة بقطاع الصناعة نسبة  ،)% 50 :2017( % 52وحكومة
دولة الكويت بنسبة ال شيء ( .)% 8.3 :2017مت بيان التوزيع اجلغرافي وتركز مخاطر االئتمان في اإليضاح رقم .18.1.1

يلخص اجلدول التالي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان بالنسبة لعناصر بيان املركز املالي املجمع مبا في ذلك
املشتقات ودون األخذ في االعتبار أية ضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى .مت عرض احلد األقصى للتعرض ملخاطر
االئتمان باإلجمالي قبل تأثير أي إجراءات لتخفيف مخاطر االئتمان من خالل استخدام اتفاقيات الضمانات واملقاصة.
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
2018

ألف دينار كويتي

2017

ألف دينار كويتي

التعرض ملخاطر االئتمان للبنود املتعلقة باملوجودات املالية داخل
بيان املركز املالي املجمع:
النقد والنقد املعادل

4,720

1,574

أذونات وسندات خزانة

158,099

146,296

ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

82,625

85,404

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

845

-

استثمارات متاحة للبيع

-

1,394

استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة

15,000

-

قروض وسلفيات للعمالء

332,599

345,439

موجودات أخرى

9,075

9,034

اإلجمالي

602,959

589,141

التعرض ملخاطر االئتمان لبنود خارج بيان املركز املالي املجمع:
قبوالت

4,842

4,319

اعتمادات مستندية

16,645

22,249

خطابات ضمان

71,950

61,967

اإلجمالي

93,437

88,535

إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان

696,396

677,676

ميكن أن تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً نتيجة التركز الكبير ملوجودات املجموعة بالنسبة ألي طرف مقابل فردي ،ويتم إدارة
هذه املخاطر من خالل تنويع احملفظة .إن أكبر  8قروض وسلف للعمالء قائمة كنسبة مئوية من إجمالي القروض والسلف
للعمالء كما في  31ديسمبر  2018بلغت .)% 44.58 :2017( % 47.87
الضمانات وإجراءات تخفيف مخاطر االئتمان األخرى

وحوالة احلق في عوائد العقود واالستعانة بأشكال أخرى حلماية اإلقراض وتقليل املخاطر االئتمانية .كذلك ،تتضمن
عقود اإلقراض بنود تسمح قانوناً للبنك بإجراء مقاصة للقروض والودائع ،مما ميكن البنك جتميع حسابات العمالء لدى
البنك وحتويل األرصدة الدائنة للعمالء لتغطية القروض املستحقة عليهم أو من خالل جتميد األرصدة الدائنة حلني
تسوية العميل اللتزاماته املستحقة للبنك.
إن التسهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنك يتم تغطيتها بضمانات تتألف أساساً من رهن املشاريع الصناعية
واألسهم واألرواق املالية املدرجة في سوق األوراق املالية واألوراق التجارية.
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

جودة االئتمان لألدوات املالية
التصنيف الداخلي جلودة االئتمان

يستخدم البنك نظام تصنيف داخلي حيث يصنف املقترضني على مقياس من  1إلى  .10تعتبر التصنيفات من  1إلى
 4ائتمان ممتاز ولذلك يصنف بدرجة «تصنيف ائتماني عالي» في حني تعتبر الدرجات من 5أ إلى 5ج ائتمان آخر
منتظم وتصنف بدرجة «تصنيف ائتماني معياري» .في حني أن الدرجات من  6إلى  10متثل ائتمان متأخر السداد وغير
منتظم.
يبني اجلدول التالي مخاطر التعرضات االئتمانية ل�لأدوات املالية مصنفة حسب اجلودة االئتمانية من حيث الدرجة
والوضع:
غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

2018

تصنيف ائتماني عالي

تصنيف ائتماني معياري

اإلجمالي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

قروض وسلفيات للعمالء
 -قروض صناعية

37,925

127,841

165,766

 -قروض جتارية

42,196

129,098

171,294

اإلجمالي

80,121

256,939

337,060

2017

غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
تصنيف ائتماني عالي

تصنيف ائتماني معياري

اإلجمالي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

قروض وسلفيات للعمالء
 -قروض صناعية

48,904

135,535

184,439

 -قروض جتارية

50,147

114,030

164,197

اإلجمالي

99,051

249,565

348,636

التقرير السنوي 2018

123

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

فيما يلي حتليل أعمار القروض والسلفيات متأخرة السداد ولكن لم تنخفض قيمتها:
2018

متأخرة السداد
حتى  30يوم ًا

متأخرة السداد من 31
يوم ًا حتى  60يوم ًا

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

متأخرة السداد من  61متأخرة السداد
ألكثر من  90يوم ًا
يوم ًا حتى  90يوم ًا
ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

قروض وسلفيات للعمالء
 -قروض صناعية

1,267

-

4

6,441

7,712

 -قروض جتارية

750

-

-

4,400

5,150

اإلجمالي

2,017

-

4

10,841

12,862

-

362

19,062

37,856

متأخرة السداد من 31
يوماً حتى  60يوماً

متأخرة السداد من61
يوماً حتى  90يوماً

متأخرة السداد
ألكثر من  90يوماً

اإلجمالي

القيمة العادلة للضمانات 18,432

متأخرة السداد
حتى  30يوماً
ألف دينار كويتي

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

قروض وسلفيات للعمالء
 -قروض صناعية

 قروض جتاريةاإلجمالي

2,921

-

75

308

3,304

8,633

935

30

52

9,650

11,554

935

105

360

12,954

4,939

1,985

788

31,911

القيمة العادلة للضمانات 24,199

فيما يلي القروض متأخرة السداد ومنخفضة القيمة بشكل فردي:
إجمالي التعرضات

انخفاض القيمة

القيمة العادلة للضمانات

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

 -قروض صناعية

-

-

-

 قروض جتاريةاإلجمالي

188

120

-

188

120

-

2018

قروض وسلفيات للعمالء

إجمالي التعرضات

انخفاض القيمة

القيمة العادلة للضمانات

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

 -قروض صناعية

34

34

 قروض جتاريةاإلجمالي

-

181

181

-

215

215

-

2017

قروض وسلفيات للعمالء
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املطلوبات وحقوق امللكية
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
قروض ألجل
قرض من حكومة دولة الكويت
حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
قبوالت واعتمادات مستندية وخطابات ضمان

املوجودات
النقد والنقد املعادل
أذونات وسندات اخلزانة
ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة
قروض وسلفيات للعمالء
استثمار يف شركات زميلة
موجودات أخرى
ممتلكات وآالت ومعدات
إجمالي املوجودات

2018

82,592

650,703

300,000
236,524

-

20,376

72,272

21,531

5,819
622,747

9,075

6,688

332,595

15,000

7,712

82,625

158,099

5,134

4,994

30,330

-

30,330

-

-

-

15,564

-

-

-

-

15,443

-

-
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دول مجلس
الكويت
التعاون اخلليجي
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

 18.1.1التركز اجلغرايف للموجودات واملطلوبات واملطلوبات احملتملة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

دولة الكويت

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

3,726

18,372

-

15,599

-

-

2,773

16,758

-

-

-

-

16,432

-

-

326

-

-

-

-

-

-

-

31,232

-

-

-

-

30,885

-

-

347

2,125

-

-

-

-

-

-

10,552

-

-

-

-

10,548

-

-

4

-

-

-

-

-

93,437

236,524
699,405

300,000

20,376

-

24,304

45,929

-

72,272

2,552

9,075

5,819
699,405

-

-

83,572

-

15,000

6,688

-

332,595

-

2,552

-

82,625

158,099

-

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

5,932

ألف دينار كويتي

أوروبا

أمريكا الشمالية

آسيا والباسيفيك أمريكا الالتينية

اإلجمالي
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املطلوبات وحقوق امللكية
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
قروض ألجل
قرض من حكومة دولة الكويت
حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
قبوالت واعتمادات مستندية وخطابات ضمان

إجمالي املوجودات

ممتلكات وآالت ومعدات

موجودات أخرى

استثمار يف شركات زميلة

قروض وسلفيات للعمالء

استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

أذونات وسندات اخلزانة

النقد والنقد املعادل

املوجودات

2017

71,625

622,706

234,620

300,000

-

22,097

57,327

8,662

604,596

6,320

9,034

6,643

345,439

4,655

85,404

146,296

805

6,640

31,382

-

-

30,175

-

-

1,207

16,140

-

-

-

-

15,910

-

-

230
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ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

7,968

17,179

-

-

12,592

-

-

4,587

14,906

-

-

-

-

14,562

-

-

344

151

-

-

-

-

-

-

-

24,803

-

-

-

-

24,186

-

-

617

2,151

4

-

-

-

-

4

-

8,152

-

-

-

-

8,150

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

88,535

671,271

234,620

300,000

42,767

22,097

57,331

671,271

6,320

9,034

6,643

345,439

70,137

85,404

146,296

14,456

2,674

-

-

-

-

2,674

-

-

-

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

1,998

ألف دينار كويتي

أوروبا

أمريكا الشمالية

آسيا والباسيفيك أمريكا الالتينية

اإلجمالي
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دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

 18.2مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة تتمثل في مخاطر مواجهة املجموعة لصعوبة توفير األموال ملقابلة االلتزامات .قــد تنتج مخاطر
السيولة كذلك من عدم القدرة على بيع موجودات مالية بشكل سريع وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.
يلخص اجلدول أدناه حتليل استحقاقات املطلوبات املالية للمجموعة .وقد مت حتديد مواعيد استحقاق املطلوبات على
أساس الفترة املتبقية لتواريخ االستحقاقات التعاقدية بتاريخ بيان املركز املالي املجمع .االستحقاقات الفعلية ميكن
أن تختلف عن االستحقاقات املبينة أدناه ،حيث قد يكون للمقترضني احلق في دفع التزاماتهم في وقت مبكر سواء
بغرامات السداد املبكر أو بدونها ،وقد تدفع ودائع العمالء عند الطلب.
فيما يلي حتليل االستحقاقات كما في  31ديسمبر :2018
أقل من شهر
ألف دينار
كويتي

من شهر إلى
 3أشهر
ألف دينار
كويتي

من  3أشهر
إلى  12شهر
ألف دينار
كويتي

من سنة إلى
 5سنوات
ألف دينار
كويتي

أكثر من 5
سنوات
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي

املطلوبات املالية غير املخصومة
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

24,179

-

-

-

-

24,179

62,471

357

9,710

-

-

72,538

قروض ألجل

-

-

20,378

-

-

20,378

-

-

-

48,685

-

48,685

قرض من حكومة دولة الكويت

-

-

-

-

318,318

318,318

إجمالي املطلوبات املالية غير املخصومة

86,650

357

30,088

48,685

318,318

484,098

ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

فيما يلي حتليل االستحقاقات كما في  31ديسمبر :2017
أقل من شهر
ألف دينار
كويتي

من شهر إلى 3

أشهر

ألف دينار
كويتي

14,469

-

-

-

-

14,469

54,733

350

2,274

-

-

57,357

-

-

22,097

-

-

22,097

قرض ألجل

-

-

28,087

15,991

-

44,078

قرض من حكومة دولة الكويت

-

-

-

-

316,157

316,157

إجمالي املطلوبات املالية غير املخصومة

69,202

350

52,458

15,991

316,157

454,158

مطلوبات أخرى

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

سنوات

ألف دينار
كويتي

املطلوبات املالية غير املخصومة
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء

ألف دينار
كويتي

من  3أشهر من سنة إلى
إلى  12شهر  5سنوات

أكثر من 5

اإلجمالي
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دولة الكويت
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يوضح اجلدول التالي تاريخ االنتهاء التعاقدي الستحقاق املطلوبات الطارئة للبنك:
أقل من شهر

من شهر إلى 3
أشهر

من  3أشهر
إلى  12شهر

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

املطلوبات الطارئة

9,860

17,079

23,889

42,408

201

93,437

2017

أقل من شهر

من شهر إلى 3

من  3أشهر
إلى  12شهر
ألف دينار
كويتي

من سنة إلى
 5سنوات
ألف دينار
كويتي

أكثر من 5

سنوات
ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

8,850

32,364

31,209

-

88,535

2018

ألف دينار
كويتي
املطلوبات الطارئة

16,112

أشهر
ألف دينار
كويتي

اإلجمالي

فيما يلي حتليل االستحقاقات لبنود املوجودات واملطلوبات في نهاية السنة على أساس ترتيبات السداد التعاقدية:
2018

128

أقل من سنة

من سنة إلى
خمس سنوات

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

املوجودات
النقد والنقد املعادل
أذونات وسندات اخلزانة
ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة
قروض وسلفيات للعمالء
استثمارات في شركات زميلة
موجودات أخرى
ممتلكات وآالت ومعدات
إجمالي املوجودات

5,932
81,849
82,625
169,738
3,262
343,406

املطلوبات وحقوق امللكية
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
قروض ألجل
قرض من حكومة دولة الكويت
حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
فجوة بيان املركز املالي املجمع

24,304
72,272
20,376
116,952
226,454
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62,750
845
15,000
94,106
172,701

45,929
45,929
126,772

أكثر من خمس
سنوات
ألف دينار
ألف دينار كويتي
كويتي
اإلجمالي

13,500
82,727
68,751
6,688
5,813
5,819
183,298

300,000
236,524
536,524
)(353,226

5,932
158,099
82,625
83,572
15,000
332,595
6,688
9,075
5,819
699,405

24,304
72,272
20,376
45,929
300,000
236,524
699,405
-
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

2017

أقل من سنة

من سنة إلى
خمس سنوات

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

املوجودات

النقد والنقد املعادل
أذونات وسندات اخلزانة
ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات متاحة للبيع
قروض وسلفيات للعمالء
استثمارات في شركات زميلة
موجودات أخرى
ممتلكات وآالت ومعدات
إجمالي املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
قرض ألجل
قرض من حكومة دولة الكويت
حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
فجوة بيان املركز املالي املجمع

أكثر من خمس
سنوات
ألف دينار
ألف دينار كويتي
كويتي
اإلجمالي

1,998

-

-

1,998

32,569

95,977

17,750

146,296

85,404

-

-

85,404

-

1,394

68,743

70,137

190,548

79,582

75,309

345,439

-

-

6,643

6,643

8,925

-

109

9,034

-

-

6,320

6,320

319,444

176,953

174,874

671,271

14,456

-

-

14,456

57,331

-

-

57,331

22,097

-

-

22,097

27,680

15,087

-

42,767

-

-

300,000

-

-

234,620

300,000
234,620

121,564

15,087

554,620

671,271

197,880

161,866

)(359,746

-

 18.3مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر أن تتأثر أرباح البنك أو رأس املال أو قدرته البنك على تلبية أنشطة العمل سلبا نتيجة
التغيرات في مستوى أو التقلب في أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة وهوامش االئتمان ،وأسعار السلع،
وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية .تكمن تلك املخاطر في األدوات املالية املرتبطة بعملياتنا و  /أو
أنشطتنا متضمنة القروض املمنوحة بأسعار فائدة جتارية ،والودائع والسندات وموجودات حساب التداول واملشتقات.
تتمثل الغالبية العظمى من التعرض ملخاطر السوق في إدارتي اخلزانة واالستثمار لدى البنك وكذلك مخاطر السوق من
خالل ممتلكات األسهم احمللية لشركة تابعة للبنك ،الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية ش.م.ك( .مقفلة) .تتضمن
أهداف مخاطر السوق لدى إدارة املخاطر في البنك ما يلي:
•فهم ومراقبة مخاطر السوق عن طريق قياس ووضع حدود ملخاطر السوق ومراقبتها.
•ضمان الدقة في إجراءات الصفقة /التسوية
•تسهيل زيادة األعمال ضمن إطار للرقابة والشفافية إلدارة املخاطر.
•قياس مخاطر السوق غير املتداولة ورفع تقرير بها.
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دولة الكويت
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 18.3.1مخاطر العملة األجنبية
هي املخاطر الناجتة عن التقلبات في قيم األدوات املالية نتيجة لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية.
فيما يلي األثر على الربح نتيجة لتغير سعر الصرف مع ثبات كافة املتغيرات األخرى:
2018

معدل التغير يف سعر
الصرف النسبة %

العملــة

األثر على الربح ألف
دينار كويتي

األثر على الدخل الشامل
االخر ألف دينار كويتي

دوالر أمريكي

%±1

113.12

-

جنيه استرليني

%±1

0.29

-

يورو

%±1

18.31

-

2017

معدل التغير في سعر
الصرف النسبة %

العملــة

%±1

دوالر أمريكي
جنيه إسترليني
يورو

%±1
%±1

األثر على الربح ألف دينار
كويتي

األثر على الدخل الشامل
االخر ألف دينار كويتي

()425.71

424.63

0.48

-

()179.26

146.88

فيما يلي صافي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية الهامة للمجموعة كما في  31ديسمبر:
2018

دوالر أمريكي
يورو
جنيه استرليني
درهم إماراتي
أخرى

2017

طويل ( /قصير)
ألف دينار كويتي

طويل ( /قصير)
ألف دينار كويتي

11,312
)(1,831
29
58
121

)(108
)(3,238
48
58
275
)(2,965

9,689

 18.3.2مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر سعر الفائدة من احتماالت تغير أسعار الفائدة والتي قد تؤثر على قيمة األدوات املالية .تتعرض املجموعة
ملخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم التوافق أو الفجوات في املبالغ بني املوجودات واملطلوبات لبيان املركز املالي املجمع
التي تستحق أو يتم إعادة تسعيرها في فترة معينة .يبني اجلدول التالي تعرض املجموعة ملخاطر سعر الفائدة .وبنا ًء
عليه ،مت عرض األدوات املالية ذات العائد الثابت وفقا لتاريخ استحقاقها ،أما األدوات املالية ذات العائد املتغير فقد
مت عرضها وفقا للمدة املتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير القادم.
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فجوة حساسية معدل الفائدة التراكمي

فجوة البنود داخل نطاق بيان املركز املالي املجمع

حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

قرض من حكومة دولة الكويت

قروض ألجل

مطلوبات أخرى

ودائع من العمالء

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

املطلوبات وحقوق امللكية

إجمالي املوجودات

ممتلكات وآالت ومعدات

موجودات أخرى

استثمار يف شركات زميلة

قروض وسلفيات للعمالء

استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر

ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

أذونات وسندات اخلزانة

النقد والنقد املعادل

املوجودات

2018

173,483

173,483

180,106

-

52,766

30,764

-

72,272

24,304

353,589

-

-

-

183,370

-

-

82,625

81,849

5,745

ألف دينار كويتي

أقل من سنة واحدة

328,583

155,100

15,165

-

-

15,165

-

-

-

170,265

-

-

-

91,670

15,000

845

-

62,750

-

ألف دينار كويتي

من سنة إلى  5سنوات

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

دولة الكويت

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك( .مقفلة)

699,405

5,819

-

-

-

% 3.500 - % 4.511

% 4.125 - % 4.125

-

)(158,663

247,234

)(169,920

256,900

236,524

-

699,405

236,524

300,000

45,929

20,376

-

% 0.718 - % 0.500

% 2.642 - % 0.600

-

-

169,920

247,234

-

-

-

-

-

20,376

-

72,272

% 1.224 - % 0.600

-

6,688

)(17,516

-

82,727

-

24,304

-

86,980

5,819

9,075

9,075

6,688

332,595

15,000

83,572

82,625

% 2.000 - % 2.264

-

158,099

% 2.300 - % 2.434

187

5,932

% 0.000 - % 0.295

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

% 0.974 -% 0.200

88,571

-

-

-

75,071

-

-

-

13,500

-

ألف دينار كويتي

أكثر من  5سنوات

بنود ال حتمل فائدة

اإلجمالي

معدل /نطاق سعر الفائدة
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216,819

216,819

101,936

-

14,544

42,767

30,169

14,456

318,755

-

-

-

193,912

5,019

85,404

32,569

1,851

ألف دينار كويتي

388,278

171,459

-

-

-

-

-

-

-

171,459

-

-

-

74,855

627

-

95,977

-

ألف دينار كويتي

671,271

-

-

-

% 4.385 - % 3.598

% 11.930 - % 8.610

215,036

)(173,242

285,456
-

)(215,036

283,879

234,620

-

671,271

234,620

300,000

42,767

22,097

-

% 0.562 -% 0.597

% 1.632 -% 2.950

-

-

285,456

-

-

-

-

22,097

27,162

57,331

%0.514 - % 1.526

-

9,034

6,643

()17,792

64,491

-

14,456

-

68,843

6,320

6,320

9,034

6,643

345,439

70,137

85,404

% 1.952 - % 1.933

-

146,296

% 2.001 - % 1.778

147

1,998

% 0.595 - % 0.135

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

% 0.466 - % 0.607

112,214

-

-

-

94,464

-

-

17,750

-

ألف دينار كويتي

أكثر من  5سنوات

بنود ال حتمل فائدة

اإلجمالي

معدل /نطاق سعر الفائدة

إن تأثير  % 1من اجمالي التغير يف صايف الفائدة على املدى الطويل يبلغ  1,732ألف دينار كويتي ( 2,150 :2017ألف دينار كويتي).

فجوة حساسية معدل الفائدة التراكمي

فجوة البنود داخل نطاق بيان املركز املالي املجمع

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

حقوق امللكية

قرض من حكومة دولة الكويت

قروض ألجل

مطلوبات أخرى

ودائع من العمالء

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

املطلوبات وحقوق امللكية

إجمالي املوجودات

ممتلكات وآالت ومعدات

موجودات أخرى

استثمار يف شركات زميلة

قروض وسلفيات للعمالء

استثمارات متاحة للبيع

ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

أذونات وسندات اخلزانة

النقد والنقد املعادل

املوجودات

2017

أقل من سنة واحدة

من سنة إلى  5سنوات

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2018

دولة الكويت
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 18.3.3مخاطر أسعار األسهم
وهي مخاطر انخفـاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغير في مؤشر السوق وأسعار األسهم املنفردة.
فيما يلي األثر على األرباح أو اخلسائر ( :2017الدخل الشامل اآلخر) نتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق
امللكية احملتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ( :2017متاحة للبيع) وذلك نتيجة للتغيرات احملتملة
واملعقولة ملؤشرات األسهم ،مع افتراض ثبات املتغيرات األخرى:
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

التغير في مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية
أثر تغير املؤشر بنسبة  %10على احملفظة االستثمارية

± 986

± 952

يتم االحتفاظ باستثمارات املجموعة اجلوهرية األخرى في محافظ متنوعة والتي تستثمر في أوراق مالية متنوعة وال
يقتضي قياس أداءها فيما يتعلق باحلركة في أي مؤشر أسهم محدد.
 18.3.4مخاطر التشغيل
تنشأ مخاطر التشغيل من إخفاق األنظمة اآللية واألخطاء البشرية وعمليات االحتيال أو العمليات اخلارجية .عند
إخفاق أنظمة الرقابة الداخلية ،قد تسبب مخاطر التشغيل في األضرار بسمعة البنك أو قد يكون لها آثار قانونية أو
تشريعية أو قد تؤدي إلى خسائر مالية .بالرغم من أن البنك ال يستطيع منع املخاطر التشغيلية ،أال أنه يستطيع إدارة
هذه املخاطر من خالل أنظمة الضبط الداخلية والتي تشمل الفصل بني املهام وتقييد الدخول إلى األنظمة اآللية
وحتديد الصالحيات وإجراء التسويات وتدريب وتقييم املوظفني واستخدام التدقيق الداخلي.
1919القيمة العادلة لألدوات املالية
تتمثل القيمة العادلة في القيمة التي سيتم استالمها من بيع أصل أو تدفع لتحويل التزام في معاملة اعتيادية بني
أطراف السوق كما في تاريخ التقييم .ومن املفهوم ضمنيا في تعريف القيمة العادلة افتراض االستمرارية ألعمال
املجموعة وعدم وجود نية أو حاجة لتصفية أو تقليص عملياتها بشكل مادي أو الدخول في معامالت بشروط غير
مالئمة.
يتطلب ذلك اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة حسب املستوى باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي:
•األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املطابقة (املستوى األول).
•مدخالت بخالف األسعار املعلنة املتضمنة في املستوى األول التي ميكن قياسها للموجودات واملطلوبات بطريقة مباشرة
(مثال :األسعار) أو غير مباشرة (مثال :مشتقة من األسعار) (املستوى الثاني).
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•مدخالت للموجودات واملطلوبات التي ال تعتمد على بيانات األسواق التي ميكن قياسها (مدخالت غير قابلة للقياس)
(املستوى الثالث).
يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املسعرة على أساس قياس القيمة العادلة باستخدام املستوى األول والتي متثل
أسعار السوق املعلنة السائدة بتاريخ البيانات املالية .مت حتديد القيمة العادلة للصناديق على أساس قياس القيمة
العادلة باستخدام املستوى الثاني واملستمدة بعد تطبيق اخلصم من القيمة السوقية لصافي قيمة موجودات الصناديق
املفصح عنها من قبل مديري االستثمار .خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018لم يكن هناك حتويالت بني
مستويات قياس القيمة العادلة.
إن اجلدول التالي يبني موجودات والتزامات املجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة للسنة احلالية والسنة املقارنة:
2018

املستوى االول
ألف دينار
كويتي

املستوى الثاني
ألف دينار
كويتي

املستوى الثالث
ألف دينار
كويتي

االجمالي
ألف دينار
كويتي

أسهم مسعرة

9,863

-

-

9,863

-

-

2,280

2,280

-

845

-

845

-

70,584

-

70,584

9,863

71,429

2,280

83,572

أسهم غير مسعرة
سندات شركات غير مسعرة
صناديق
اإلجمالي

2017

املستوى االول
ألف دينار كويتي

املستوى الثاني
ألف دينار كويتي

املستوى الثالث
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

سندات الشركات غير مسعرة

-

-

1,394

1,394

أسهم مسعرة

9,524

-

-

9,524

صناديق

-

57,150

-

57,150

اإلجمالي

9,524

57,150

1,394

68,068

كما في  31ديسمبر ،كانت القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ،باستثناء ما ورد أعاله ال تختلف بشكل جوهري
عن قيمتها الدفترية .انخفض رصيد السندات عام  2018مببلغ  549ألف دينار كويتي ( 126 :2017ألف دينار كويتي)
بسبب الدفعات املستلمة .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوضحة سابقا غير موضوعية في طبيعتها
وتتأثر بشكل جوهري باالفتراضات ومعدالت اخلصـم املستـخدمة .فيما يلي ملخص بطرق التقييم واالفتراضات
املستخدمة لتقدير القيمة العادلة:
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) أأدوات مالية أخرى مدرجة باملركز املالي
يتم تقدير القيمة العادلة لكافة األدوات املالية األخرى املدرجة ببيان املركز املالي املجمع لتعادل قيمتها الدفترية بسبب
طبيعتها قصيرة األجل و /أو ألنها حتمل سعر عائد متغير.
) بأدوات مالية خارج املركز املالي
ال يتطلب تعديالت للقيمة العادلة فيما يتعلق باألدوات املالية املتعلقة باالئتمان خارج بنود بيان املركز املالي املجمع،
والتي تتضمن قبوالت واعتمادات مستندية وضمانات وتعهدات ملنح تسهيالت ،حيث أن اإليراد املستقبلي يعكس ماديا
الرسوم والعموالت التعاقدية التي صرفت بالفعل بتاريخ بيان املركز املالي املجمع التفاقيات بنفس الوضع واالستحقاق
االئتماني .مت عمل مخصصات محددة فيما يتعلق مبعامالت األفراد التي مت حتديد احتمال تكبدها اخلسائر ،ومثل
تلك املخصصات يتم إدراجها ضمن املطلوبات األخرى.
2020إدارة رأس املال
تتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة من إدارة رأس املال في التأكد من إلتزام املجموعة مبتطلبات رأس املال الرقابي
إن املجموعة حتتفظ بتصنيفات إئتمانية عالية ومعدالت رأسمال جيدة بهدف دعم أعماله وتعظيم القيمة للمساهمني.
تراقب إدارة املجموعة معدل كفاية رأس املال ،ونسبة الرفع املالي ،واستخدام مختلف مستويات رأس املال النظامي
بإنتظام وتنظمها تعليمات جلنة بازل اخلاصة باإلشراف على األعمال املصرفية التي يطبقها البنك املركزي.
إن معدالت رأس املال النظامي وكفاية رأس املال احملتسبة وفقا لبازل  3كما نص عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم
/2ر ب ،ر ب أ 2014 / 336 /املؤرخ  24يونيو  2014موضحة باجلدول التالي:
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

املوجودات املرجحة باملخاطر
اجمالي احلد األدنى لرأس املال املطلوب

574,050
74,627

565,635
73,532

حقوق املساهمني )(CET 1
رأس مال الشريحة الثانية

230,522
6,709
237,231

225,322
6,620
231,942

معدل كفاية رأس املال – حقوق املساهمني
معدل كفاية رأس املال – الشريحة األولى
معدل كفاية رأس املال بفهومه الشامل

%40.16
%40.16
%41.33

%39.84
%39.84
%41.01
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يتم احتساب معدل الرفع املالية للمجموعة للسنة املنتهية  31ديسمبر  2018وفقا للتعميم الصادر من بنك الكويت
املركزي رقم  /2رب  2014 /342 /بتاريخ  21أكتوبر  2014على النحو التالي:
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

رأس مال الشريحة 1

230,522

225,322

إجمالي التعرض

772,734

741,951

معدل القدرة املالية

%29.83

%30.37

2121أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9
أدى أثر هذا التغير في السياسة احملاسبية كما في  1يناير  2018إلى ارتفاع األرباح املرحلة مببلغ  5,994ألف دينار
كويتي وانخفاض احتياطي القيمة العادلة مببلغ  6,061ألف دينار كويتي كما يلي:

الرصيد اخلتامي طبقا ملعيار احملاسبة الدولي  39كما في  31ديسمبر 2017

األرباح
املرحلة

احتياطي القيمة
العادلة

28,054

6,061

التأثير على الرصيد االفتتاحي من إعادة التصنيف وإعادة القياس:
إعادة تصنيف استثمارات في أوراق مالية (صناديق وأسهم) من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة
6,061
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)(6,061

تأثيرعلى الرصيد االفتتاحي من حتقق خسائر االئتمان املتوقعة من موجودات مالية بخالف
القروض والسلفيات إلى العمالء
خسائر االئتمان املتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9للموجودات املالية املدرجة
بالتكلفة املطفأة
إجمالي التعديل االنتقالي عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9كما يف 1
يناير 2018

)(67

-

5,994

)(6,061

الرصيد االفتتاحي طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9كما يف  1يناير 2018

34,048

تصنيف املوجودات املالية في تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية
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يوضح اجلدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية طبقا ملعيار احملاسبة الدولي  39وفئات القياس
اجلديدة طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9للموجودات املالية لدى املجموعة كما في  1يناير .2018
التصنيف
األصلي طبقا
ملعيار احملاسبة
الدولي 39
املوجودات املالية
النقد والنقد املعادل
سندات وأذونات اخلزينة
الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى
قروض وسلفيات إلى العمالء
استثمارات في الصناديق
استثمارات في أسهم غير مسعرة
استثمارات في أسهم مسعرة
استثمارات في سندات الشركات
موجودات أخرى
إجمالي املوجودات املالية

التصنيف اجلديد
طبقا للمعيار الدولي
للتقارير املالية 9

القيمة
القيمة
الدفترية
الدفترية إعادة قياس
اجلديدة
خسائر
األصلية
طبقا للمعيار
طبقا ملعيار االئتمان
الدولي
املتوقعة
احملاسبة
للتقارير
الدولي 39
املالية 9

القروض والسلفيات التكلفة املطفأة
القروض والسلفيات التكلفة املطفأة

1,998
146,296

-

1,998
146,296

القروض والسلفيات التكلفة املطفأة

85,404

)(17

85,387

القروض والسلفيات التكلفة املطفأة
استثمارات متاحة القيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر
للبيع
استثمارات متاحة القيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر
للبيع
استثمارات متاحة القيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر
للبيع
استثمارات متاحة القيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر
للبيع
القروض والسلفيات التكلفة املطفأة

345,439

-

345,439

57,150

-

57,150

2,069

-

2,069

9,524

-

9,524

1,394

)(50

1,344

9,034
658,308

)(67

9,034
658,241

لم يؤد تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9إلى أي تغيير في تصنيف أو قياس املطلوبات املالية.

لم يؤد تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9إلى أي تغيير في قياس القروض والسلفيات .وتدرج القروض والسلفيات
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً أي مبالغ مشطوبة واملخصص احملتسب النخفاض
القيمة .يستند املخصص احملتسب النخفاض القيمة إلى متطلبات بنك الكويت املركزي الحتساب املخصصات.
يطابق اجلدول التالي مخصصات انخفاض القيمة اخلتامية للموجودات املالية باستثناء القروض والسلفيات واحملددة
وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي  39كما في  31ديسمبر  2017مع مخصصات خسائر االئتمان املتوقعة االفتتاحية احملددة
وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية  9كما في  1يناير .2018
مخصص انخفاض
القيمة وفقا ملعيار
احملاسبة الدولي  39يف
 31ديسمبر 2017

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة
إجمالي خسائر االئتمان املتوقعة

إعادة القياس

خسائر االئتمان
املتوقعة وفقا للمعيار
الدولي للتقارير املالية
 9يف  1يناير 2018

-

67

67

-

67

67

2222أرقام املقارنة
مت إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة بحيث تتوافق مع عرض السنة احلالية .لم يكن إلعادة التصنيف
املشار إليها أي تأثير على صافي الدخل أو إجمالي حقوق امللكية للمجموعة.
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رئيس مجلس اإلدارة

السيد /مصعب سالم النصف
22337603 - 22337602
الرئيس التنفيذي

السيد/علي عبدالنبي خاجة
22337611

نائب الرئيس التنفيذي – التمويل واالستثمار
السيد /جواد حسين القالف
22337888
مدير دائرة المتابعة
السيد /فاضل عباس ما حسين
22337100
مدير دائرة المشاريع
السيدة /ايمان نوري السالمة
22337408
مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة
السيد /عبداهلل مرذب العتيبي
22337188
مدير محفظة التمويل الزراعي
السيد /أسامة محمد العثمان
22337700
مدير محفظة تمويل الصناعة
وفقا للشريعة اإلسالمية
السيدة /ايمان نوري السالمة
22337408
مدير دائرة التدقيق الداخلي
السيد /عبدالكريم مختار إبراهيم
22337345
رئيس وحدة الرقابة المالية
السيد /عماد جبريل سلمان
22337078
مساعد مدير دائرة االئتمان المساند
السيد /محمد عبداهلل الصايغ
22337512

مدير دائرة المحاسبة
السيدة /لولوة محمد العتال

مدير دائرة البحوث
السيد /جاسم عبدالعزيز العمار
22337355
22337300
مدير دائرة العمليات المصرفية
مدير دائرة االستثمار المباشر والترويج
السيدة /شوقية محمد توفيقي
السيد /جمال بدر الرميح
22337003
22337800
قسم االعتمادات
مدير دائرة التمويل التجاري
22337058
السيد /عبدالعزيز محمد قبازرد
قسم القروض الصناعية
22337557
22337018
مدير دائرة الخزينة واألوراق المالية
قسم الحسابات الجارية
السيد /نواف يوسف المنيفي
22337038
22337070
قسم التمويل التجاري
المستشار القانوني – الدائرة القانونية
22337005
السيد /أشرف سالم
قسم إدارة المحافظ
22337203
22337049
مدير دائرة إدارة المخاطر
قسم االتصاالت
السيد /باسكار ماجومدار
22337194
22337420
مدير دائرة الشؤون اإلدارية
رئيس وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
السيد /بسام سليمان بورسلي
اآلنسة /هنادي عبدالرضا جمعة
22337901
22337505
قسم اإلعالم والتدريب
مساعد مدير دائرة تقنية المعلومات
22337950
السيد /باسل سامي البدر
قسم شؤون الموظفين
22337636
22337931
أمين سر مجلس اإلدارة
قسم الخدمات العامة
السيد /خالد محمد الحمود
22337909
قسم السجل العام
22337575
22337944
قسم االعالم والتسويق
22337939
رئيس وحدة االلتزام
السيد /يوسف جميل الحميري
22337015
التقرير السنوي
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