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ــاون  ــت وتع ــة الكوي ــة دول ــن حكوم ــادرة م ــي أواخــر عــام 1973 بمب ــت الصناعــي ف ــك الكوي أنشــئ بن
القطــاع الخــاص، وهــو بنــك متخصــص يهــدف الــى دعــم وتشــجيع الصناعــة فــي الكويــت. ويوفــر البنــك 
تمويــا ميســرا متوســطا وطويــل االجــل إلنشــاء المشــروعات الصناعيــة وتوســعها وتحديثهــا فــي دولــة 
ــل تجــاري لســد احتياجــات رأس  ــة متعــددة فــي شــكل تموي ــك تســهيات ائتماني ــدم البن الكويــت ، كمــا يق

ــن. ــة االخــرى للصناعــة والصناعيي ــد مــن الخدمــات المصرفي ــر العدي المــال العامــل، ويوف
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 امل�ؤ�شرات املالية 

اللتزام بقرو�ض �شناعية

 )األف دينار ك�يتي(
2012

املرتاكم  1974- 2016خالل عام 2016

2013201420152016

صافي ايرادات الفوائد
أتعاب وعموالت

صافي األرباح
إجمالي الموجودات

القروض الصناعية)صافي(
التمويل التجاري )صافي(

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

العائد على متوسط الموجودات %
العائد على متوسط حقوق الملكية %

نسبة التكلفة الى الدخل%

عدد المشروعات
التكلفة الكلية للمشاريع )ألف دينار كويتي(

تمويل بنك الكويت الصناعي )ألف دينار كويتي(

15,722

4,349

8,444

669,934

158,381

154,312

458,519

211,415

1.28

4.03

31.63

14,079

3,860

9,063

653,385

150,354

128,710

431,062

222,323

1.37

4.18

32.73

28

92,365

63,879

1,045

2,101,608

1,177,277

13,558

4,604

10,432

668,003

141,805

120,930

439,525

228,478

1.58

4.62

32.70

13,473

4,348

9,285

624,028

142,590

126,814

395,752

228,276

1.44

4.07

35.28

15,651

4,846

11,550

656,301

144,263

159,870

422,053

234,248

1.8

4.99

33.97

ثبتــت وكالــة فيتــش العالميــة للتصنيــف االئتمانــي فــي نوفمبــر 2016 درجــة التصنيــف االئتمانــي لبنــك الكويــت الصناعــي 
كالتالــي: االئتمــان طويــل المــدى : »+A« االئتمــان قصيــر المــدى»F1« والنظرة المســتقبلية »مســتقرة«.
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باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس االدارة يســعدني أن أقــدم التقريــر الســنوي لبنــك الكويــت الصناعــي عــن 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

لقــد أتــم بنــك الكويــت الصناعــي مــع نهايــة هــذا العــام ســنته الثالثــة بعــد العقــد الرابــع مــن مســيرته فــي دعــم التنميــة 
ــل لنحــو 1045 مشــروعا  ــر التموي ــرة مــن أهمهــا توفي ــة الكويــت، حقــق خالهــا انجــازات كبي ــة فــي دول الصناعي
ــة  ــم التســهيات المصرفي ــار د.ك، وتقدي ــا نحــو 1.2 ملي ــة االجــل بلغــت اجماليه ــة طويل ــروض صناعي ــا بق صناعي

ــه الصناعييــن. المتنوعــة لعمائ

واســتمر البنــك خــال العــام 2016 فــي نهجــه فــي تحقيــق التــوازن بيــن العمــل المصرفي الحصيــف وتوفيــر متطلبات 
التنميــة الصناعيــة، تمكــن مــن خالهــا مــن االســتمرار فــي أدائــه المتميــز وتوســيع قاعــدة عمائــه والمحافظــة علــى 
مركــزه المالــي وجــودة أصولــه والتصنيفــات االئتمانيــة العاليــة، وحقــق معهــا نتائــج جيــدة فــي كافــة مؤشــراته الماليــة.

لقــد اتســم العــام 2016 بضعــف نمــو النشــاط االقتصــادي العالمــي الــذي قــدر فيــه النمــو بنحــو 3.1% ، وذلــك بســبب 
اســتمرار جمــود النمــو فــي الــدول المتقدمــة وتباطــؤه فــي االســواق الناشــئة واقتصــادات الــدول الناميــة، وانخفــاض 
معــدالت التضخــم مدفوعــا بانخفــاض أســعار النفــط. باالضافــة الــى التحديــات التــي فرضتهــا االضطرابــات السياســية 

واالقتصاديــة اقليميــا وعالميــا. 

ــي  ــاض الحــاد ف ــى االنخف ــة ال ــة  باإلضاف ــي المنطق ــة المســتمرة ف ــدام الصراعــات االقليمي ــرات واحت وشــكلت التوت
أســعار النفــط خــال هــذا العــام، مخاطــر وتبعــات اقتصاديــة وأمنيــة علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وهــذا مــا 
جعلهــا تواجــه عــدة مخاطــر تمثلــت فــي تباطــؤ النمــو وعجــز فــي الماليــة العامــة وانخفــاض االنفــاق الحكومــي وزيــادة 

تراجــع ثقــة القطــاع الخــاص. 

ومــن المتوقــع ان تســجل اقتصــادات دول المجلــس نمــواً قــدره 1.7% فــي عــام 2016 ويتحســن فــي عــام 2017 
ليرتفــع الــى 2.3%. كمــا أكــد قــادة دول المجلــس فــي اجتماعهــم االخيــر المنعقــد فــي الدوحــة علــى ضــرورة الســعي 
نحــو تنشــيط التكامــل االقتصــادي مــن خــال تســريع وتيــرة العمــل إلنجــاز الســوق الخليجيــة المشــتركة، وصــوال 
ــة االمــد  الــى الوحــدة االقتصاديــة الخليجيــة وتعزيــز التعــاون االمنــي والدفاعــي، واقامــة شــراكة اســتراتيجية طويل

مــع المملكــة المتحــدة.

ــة التصنيــف العالميــة فيتــش التصنيــف  ــة الكويــت، ونتيجــة لوضعهــا المالــي القــوي، فقــد ثبتــت وكال وبالنســبة لدول
ــي  ــي االجمال ــج المحل ــجل النات ــع ان يس ــن المتوق ــتقرة. وم ــتقبلية مس ــرة مس ــع نظ ــد AA م ــيادي عن ــي الس االئتمان
الحقيقــي نمــوا بنســبة 3.6 %فــي عــام 2016، وينخفــض الــى 2.6% فــي عــام 2017 نتيجــة النخفــاض الناتــج 
المحلــي النفطــي الحقيقــي، امــا الناتــج المحلــي غيــر النفطــي الحقيقــي فســوف يســجل معــدل نمــو نســبته 3.2 % فــي 
عــام 2016 وترتفــع نســبته الــى 3.5 % فــي عــام 2017 نتيجــة لتنفيــذ برامــج االصــاح االقتصــادي. وفــي ســياق 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ــدم منهــا للقطاعــات  ــغ االئتمــان المق ــة تحســنا فــي نشــاطها، حيــث بل ــوك المحلي االئتمــان المصرفــي، اظهــرت البن
االقتصاديــة حوالــي 34.3 مليــار د.ك بمعــدل نمــو ســنوي نســبته 2.9 % فــي عــام 2016 ، فــي حيــن بلــغ نصيــب 

االئتمــان المقــدم لقطــاع الصناعــة نحــو 1.9 مليــار د.ك وبنســبة 5.5 % مــن اجمالــي االئتمــان. 

ويمثــل العــام 2016 الســنة الثانيــة فــي خطــة بنــك الكويــت الصناعــي االســتراتيجية للســنوات   )2017-2015( 
والتــي تهــدف الــى تعزيــز دور البنــك فــي دعــم التنميــة الصناعيــة واالقتصــاد الوطنــي مــن خــال النمــو فــي تمويــل 
المشــروعات الصناعيــة وتوســيع نطــاق انشــطته التمويليــة، باإلضافــة الــى تحســين خدماتــه التــي يقدمهــا للعمــاء 
ــج  ــق نتائ ــوده وتحقي ــي جه ــام 2016 ف ــال الع ــك خ ــتمر البن ــة. واس ــة المصرفي ــه اآللي ــث أنظمت ــتكمال تحدي واس
جيــدة، بالرغــم مــن تباطــؤ النشــاط فــي القطــاع الصناعــي والركــود االقتصــادي الــذي  شــكل  تحديــا  كبيــرا علــى  
اســتراتيجيته ، فقــد حافــظ البنــك علــى النمــو فــي محفظتــه االئتمانيــة وعلــى جــودة أصولــه والرســملة المرتفعــة والتــي 
ثبتــت تصنيــف البنــك مــن قبــل وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي عنــد )+A( للجــدارة االئتمانيــة طويلــة المــدى وعنــد 

)F1( لائتمــان قصيــر المــدى مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة .

ــا  ــدم مــن خاله ــة عــن الحكومــة، ق ــة نياب ــظ مالي ــة الشــاملة مــن خــال ادارة محاف ــي دعــم التنمي ــك ف واســتمر البن
التســهيات االئتمانيــة والخدمــات الماليــة ألنشــطة الكويتييــن فــي مجــاالت المشــروعات الصغيــرة واالنشــطة 
الزراعيــة واالنتــاج الحيوانــي. وخــال العــام 2016، تمكنــت محفظــة الصناعــي للمشــروعات الصغيــرة مــن تلبيــة 
الطلبــات المتزايــدة علــى تمويــل المشــروعات الصغيــرة، حيــث نمــا تمويــل المحفظــة الــى نحــو 31% مقارنــة مــع 
العــام الماضــي. وكذلــك حققــت محفظــة التمويــل الزراعــي نمــوا فــي اجمالــي االقــراض بلغــت نســبته نحــو %66 

مقارنــة مــع العــام الماضــي.

وتكشــف نتائــج البيانــات الماليــة للبنــك لعــام 2016 عــن أداءه القــوي وتحقيــق النمــو فــي اجمالــي االصــول بنســبة 
5.2% حيــث بلــغ  656.3 مليــون د.ك فــي عــام 2016 مقارنــة مــع 624  مليــون د.ك فــي عــام 2015 . وبلــغ 
ــن  ــبتها 13 %ع ــادة نس ــام 2016 ، بزي ــة الع ــي نهاي ــون د.ك ف ــة 304.1 ملي ــة االئتماني ــد المحفظ ــي رصي صاف
ــغ 28.6 مليــون  ــة العــام 2016 بواقــع 8.3 % لتبل ــرادات التشــغيل مــع نهاي ــد العــام الســابق. كمــا نمــت اي رصي
د.ك، بالمقارنــة مــع العــام 2015 ، وتمكــن البنــك بعــد أخــذ المخصصــات الازمــة مــن تحقيــق صافــي ربــح قــدره 

ــادة نســبتها 24.4% عــن العــام الماضــي. 11.55 مليــون د.ك فــي نهايــة العــام 2016 بزي

ــر البــاد،  ــان الــى حضــرة صاحــب الســمو أمي ــدم بنــك الكويــت الصناعــي بوافــر الشــكر والعرف ــام، يتق وفــي الخت
ــى رعايتهــم الكريمــة واســتمرار مســاندتهم التــي كان لهــا  ــوزراء عل ــي العهــد، وســمو رئيــس مجلــس ال وســمو ول

ــغ فــي دعــم أداء البنــك ونجاحــه. األثــر البال

كمــا أود أن أعبــر عــن خالــص شــكري وامتنانــي الــى كل مــن الســيد وزيــر الماليــة والســيد محافــظ بنــك الكويــت 
المركــزي علــى توجيهاتهــم ومســاعدتهم المســتمرة ليحتــل البنــك  مكانــه  الائــق. كمــا  أتقــدم بخالــص الشــكر للزمــاء 
ــى  ــل ال ــدم  بالشــكر الجزي ــا أتق ــك، كم ــق أهــداف البن ــي تحقي ــى تعاونهــم ومســاهمتهم ف ــس االدارة عل أعضــاء مجل
جميــع  العامليــن بالبنــك علــى جهودهــم  وإخاصهــم فــي أداء مســؤولياتهم والتــي مكنــت البنــك مــن تحقيــق رســالته، 

كمــا أتقــدم بالشــكر الــى الســادة العمــاء والمؤسســات الزميلــة علــى تعاونهــم المســتمر.
واهلل ولي التوفيق ،،،
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مجلس اإلدارة

14

السيد/ عبد احملسن يوسف احلنيف
رئيس مجلس االدارة

السيد/ صالح محمد الكليب
نائب رئيس مجلس االدارة

السيد/ أحمد طاحوس الطاحوس
عضو مجلس ادارة 

السيد/ عادل فهد احلميضي
عضو مجلس ادارة

عضو مجلس أمناء معهد الكويت لألبحاث العلمية. 
عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.

عضو يف املجلس األعلى للبترول.
حاصل على شهادة بكالوريوس جتارة تخصص محاسبة.

الرئيس التنفيذي- شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار املالي
عضــو مجلــس ادارة شــركة الشــرق االوســط لالســتثمار املالــي )اململكــة 

الســعودية(  العربيــة 
رئيس مجلس ادارة شركة الشرق االوسط  للوساطة املالية.

 حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة أعمال.

رئيس مجلس االدارة لشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة امليكانيكية.

مدير ادارة االسهم - الهيئة العامة لالستثمار
رئيس مجلس ادارة شركة املشروعات السياحية

حاصل على شهادة البكالوريوس يف االقتصاد
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السيد/ خالد جاسم الربيعان  
عضو مجلس ادارة  

وكيل وزارة مساعد - للشؤون االدارية والقانونية )سابقًا( 
وزارة املالية .

حاصل على شهادة  بكالوريوس علوم سياسية

الرئيس التنفيذي لشركة الثمار الدولية القابضة. 
رئيس مجلس االدارة- مجموعة االوراق املالية

عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف.
عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية الوطنية للدواجن والبيض.

عضو مجلس ادارة شركة التضامن الكويتي للتجارة العامة واملقاوالت.
حاصل على شهادة  بكالوريوس ادارة اعمال.

السيد/ خالد سليمان العلي   
عضو مجلس ادارة  

السيد/ خالد عبداهلل الفضالة 
عضو مجلس ادارة  

السيد/ عصام ابراهيم اخلشنام 
عضو مجلس ادارة  

نائب املدير العام للشؤون التأمينية - املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
عضو مجلس ادارة شركة وفرة العقارية
عضو مجلس االمناء- صندوق البترول.

حاصل على شهادة  بكالوريوس ادارة اعمال - تسويق .

مدير ادارة التخطيط االستراتيجي لتقنية املعلومات
بنك الكويت املركزي

حاصل على شهادة  بكالوريوس هندسة كمبيوتر .
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السيد/ أسامة عثمان الفريح 
عضو مجلس ادارة  

مدير استثمار - ادارة املساهمات
الهيئة العامة لالستثمار

عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة .
عضو مجلس ادارة البنك العربي االفريقي الدولي - القاهرة .

حاصل على شهادة  بكالوريوس ادارة اعمال .

السيد/ طالل جاسم اخلرايف 
عضو مجلس ادارة  )اعتبارا من 2016/7/11 (        

رئيس مجلس ادارة - شركة املال لالستثمار.
نائب رئيس مجلس االدارة - شركة ماك اس اي للوساطة املالية )تونس( .

رئيس تنفيذي - شركة املجموعة للتجارة العامة واملقاوالت .
مدير عام - شركة عبد الكرمي عبداهلل املطوع وأوالده .

عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعات االنابيب واخلدمات النفطية.
عضو مجلس ادارة شركة فالكون افييشن.

عضو مجلس ادارة شركة الكويت كابيتال القابضة.
حاصل على شهادة  بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.

رئيس مجلس ادارة الشركة اخلليجية املغاربية القابضة
نائب رئيس مجلس االدارة- النادي العلمي .

عضو مجلس ادارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن .
عضو مجلس ادارة شركة اسيا كابيتال االستثمارية.

عضو يف غرفة جتارة وصناعة الكويت.
حاصل على شهادة  بكالوريوس علوم سياسية .

السيد/ عبد الكرمي عبداهلل املطوع
عضو مجلس ادارة )لغاية 2016/5/1 (        
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إجتماعات مجلس اإلدارة وجلانه

المسؤوليات العامة 
- يتحمــل مجلــس االدارة المســؤولية الشــاملة عــن البنــك، وبما يشــمل وضــع االهداف االســتراتيجية للبنك واســتراتيجية 
ادارة المخاطــر ومعاييــر الحوكمــة ، وكذلــك مســؤولية االشــراف علــى االدارة التنفيذيــة للبنــك، بمــا فــي ذلــك الرئيــس 

التنفيذي.

- ويتحمــل مجلــس االدارة المســؤولية الكاملــة عــن أعمــال البنــك وعــن ســامته الماليــة والتأكــد مــن تطبيــق تعليمــات 
ــن  ــح المســاهمين والمودعي ــى مصال ــاظ عل ــة والتشــريعية االخــرى والحف ــات الرقابي ــت المركــزي والجه ــك الكوي بن
والدائنيــن والموظفيــن واالطــراف أصحــاب المصالــح، والتأكــد مــن أن ادارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار 

القانــون والتعليمــات النافــذة والسياســات واالجــراءات الداخليــة للبنــك.

إالجتـــمـــــــاعـــــــــات

اللجــــــــــــــان
لجنة الحوكمة:

 يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة البنــك علــى الوفــاء بمســؤولياته اإلشــرافية المتعلقــة بنظــام الحوكمــة 
الرشــيدة للبنــك ؛ بمــا فــي ذلــك وضــع مجموعــة مــن المبــادئ اإلرشــادية للحوكمــة ، وإعــداد وتحديــث دليــل الحوكمــة 

للبنــك ومتابعــة التقّيــد مــن األطــراف المعنيــة، وتزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر عــن ذلــك.

االجــــــتــــــماعـــــــــــــــات

أسماء األعضاء

حضور االجتماعاتعدد االجتماعات
السيد/ عبد احملسن يوسف احلنيف

9

9
7السيد/ صالح محمد الكليب

8السيد/ أحمد طاحوس الطاحوس
8السيد/ عادل فهد احلميضي
9         السيد/ خالد جاسم الربيعان
8          السيد/ خالد سليمان العلي

7               السيد/ أسامة عثمان الفريح
8  السيد/ خالد عبداهلل الفضالة

7     السيد/ عصام إبراهيم اخلشنام
3السيد/ طالل جاسم اخلرايف )اعتبارا من 2016/7/11(
2السيد/ عبد الكرمي عبداهلل املطوع  )لغاية 2016/5/1(
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السيد/ عبد المحسن يوسف الحنيف  -  رئيس اللجنة

4

4
3السيد/ خالد عبدهللا الفضالة            - نائب رئيس اللجنة

3السيد/ أسامة عثمان الفريح        - عضو
3 السيد/ عصام إبراهيم الخشنام    - عضو

1السيد/ طال جاسم الخرافي        - عضو )اعتبارا من 2016/7/11(        
0السيد/ عبدالكريم عبدهللا المطوع   - عضو )لغاية 2016/5/1(

السيد/ خالد جاسم الربيعان          - رئيس اللجنة

7

7
1السيد/ عبدالكريم عبدهللا المطوع   -  نائب رئيس اللجنة  )لغاية 2016/5/1(                            

السيد/ طال جاسم الخرافي   - عضو )اعتبارا من 2016/7/11(
                                     -  نائب رئيس اللجنة  )اعتبارا من 2016/12/21(    

2

5  السيد/ أحمد طاحوس الطاحوس    - عضو

لجنـة التدقيــق:
يتمثــل دور لجنــة التدقيــق فــي مســاعدة مجلــس إدارة البنــك علــى الوفــاء بمســؤوليته الرقابيــة ، لصالــح المســاهمين 

وغيرهــم ، والمرتبطــة بمــا يلــي :

- نزاهة البيانات المالية للبنك.
- الرقابة على عملية إعداد التقارير المالية واإلفصاحات.

- أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية و المالية.
- وظيفة التدقيق الداخلي )بما في ذلك المسئوليات والميزانية التقديرية(.

- التدقيق السنوي المستقل للبيانات المالية.
- تقييم أداء المدققين الخارجيين والداخليين.

- التزام البنك بالقواعد القانونية والتعليمات الرقابية.
لقــد حصلــت لجنــة التدقيــق خــال عــام 2016 علــى تفويــض مــن مجلــس االدارة بتعييــن الموظفيــن القائميــن علــى 
التدقيــق الداخلــي للبنــك وتحديــد امتيازاتهــم، عــدا مديــر دائــرة التدقيــق الداخلــي، حيــث تقــوم اللجنــة برفــع توصياتهــا 

بشــأن تعيينــه وتحديــد امتيازاتــه الــى مجلــس االدارة التخــاذ مــا يــراه مناســباً.

لجنة التمويل واالستثمار :
يتمثــل دور لجنــة التمويــل واالســتثمار فــي مســاعدة مجلــس إدارة البنــك علــى الوفــاء بمســؤولياته اإلشــرافية المتعلقــة 

بنشــاط اإلقــراض الصناعــي والتجــاري والنشــاط االســتثماري للبنــك.

أسماء األعضاء

أسماء األعضاء

عدد االجتماعات

عدد االجتماعات

حضور االجتماعات

حضور االجتماعات
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
 يتمثــل دور لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي معاونــة مجلــس إدارة البنــك فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة المتعلقــة 
بتحديــد األشــخاص المؤهليــن لعضويــة مجلــس اإلدارة، وتقــدم اللجنــة توصياتهــا لمجلــس اإلدارة بشــأن المرشــحين 
للعمــل فــي لجــان المجلــس المختلفــة، كمــا تعمــل علــى توفيــر الضمانــات لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بفعاليــة ونزاهــة 
ــع  ــآت م ــح المكاف ــة من ــة سياســة وآلي ــان ماءم ــذا الصــدد، وضم ــي ه ــك ف ــآت وممارســات البن ــح المكاف سياســة من

األهــداف االســتراتيجية للبنــك .

السيد/ عبد المحسن يوسف الحنيف    - رئيس اللجنة

10

10
7السيد/ صاح محمد الكليب             - نائب رئيس اللجنة

7السيد/ أسامه عثمان الفريح             - عضو

10 السيد/ عصام إبراهيم الخشنام          - عضو

أسماء األعضاء

السيد / صاح محمد الكليب        -  رئيس اللجنة

6

6
4السيد / عادل فهد الحميضي        -  نائب رئيس اللجنة

5السيد / أحمد طاحوس الطاحوس  - عضو

6 السيد / خالد جاسم الربيعان        - عضو
5السيد / خالد سليمان العلي          - عضو

لجنة ادارة المخاطــر:
ــة  ــاء بمســؤولياته اإلشــرافية المتعلق ــك للوف ــم المشــورة لمجلــس ادارة البن ــة ادارة المخاطــر فــي تقدي ــل دور لجن يتمث
ــة  ــك المصرفي ــطة البن ــة بأنش ــر المرتبط ــدود المخاط ــتراتيجيات وح ــئة واس ــة والناش ــر الحالي ــات المخاط بموضوع
واالئتمانيــة بمــا فــي ذلــك المحفظــة االســتثمارية. وتكــون لجنــة المخاطــر مســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ اإلدارة العليــا 

ــإدارة المخاطــر.  ــق ب الســتراتيجية البنــك فيمــا يتعل

السيد/ خالد عبدهللا الفضالة        - رئيس اللجنة
7

6
6السيد / خالد سليمان العلي        -  نائب رئيس اللجنة

6السيد/ عادل فهد الحميضي        - عضو 

حضور االجتماعاتعدد االجتماعات

أسماء األعضاء

أسماء األعضاء

عدد االجتماعات

عدد االجتماعات

حضور االجتماعات

حضور االجتماعات



بنك الكويت الصناعي .. أهدافه ومصادرمتويله
1 - أهداف البنك :

تأســس بنــك الكويــت الصناعــي فــي أواخــر عــام 1973 بمبــادرة مــن الحكومــة الكويتيــة التــي شــاركت فيــه  ممثلــة 
ــن  ــركات التأمي ــة وش ــوك التجاري ــا بالبن ــاص ممث ــاع الخ ــاون القط ــزي وتع ــت المرك ــك الكوي ــة وبن ــوزارة المالي ب
ــة فــي الكويــت عــن طريــق  ــة الصناعي ــى تشــجيع التنمي ــة الكبيــرة ، ويهــدف البنــك إل وبعــض المؤسســات الصناعي

ــة : ــق األهــداف التالي تحقي
ــات  ــل القطاع ــد أفض ــت وتحدي ــي الكوي ــة ف ــة الصناعي ــدى للتنمي ــة الم ــتراتيجية طويل ــر اس ــي تطوي ــاهمة ف - المس

ــة . ــذه التنمي ــة له ــط المحلي ــروف والضواب ــع الظ ــاءم م ــي تت ــي الت ــاط الصناع ــاالت النش ومج
- المبادرة إلى تأسيس المشروعات الصناعية في القطاعات الصناعية التي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج .

ــك  ــة، وكذل ــدة فضــا عــن منحهــا القــروض آلجــال متوســطة  وطويل ــة مشــاريع جدي ــي ملكي ــة ف - المشــاركة الفعال
ــا. ــة وتحديثه ــراض مشــاريع توســعة الصناعــات القائم إق

- تقديم مختلف الخدمات المصرفية للصناعة والصناعيين بالكويت .
- تمويــل المشــروعات الصناعيــة خــارج الكويــت وبخاصــة فــي منطقــة الخليــج والســيما المشــروعات التــي تنطــوي 

علــى مســاهمات كويتيــة .
- استقدام التكنولوجيا التي تحتاج إليها الكويت وتحديد شركاء أجانب تتوافر لديهم الخبرة الازمة .

- تطويــر الســوقين النقديــة والماليــة فــي الكويــت والتعــاون مــع غيرهمــا مــن المؤسســات الماليــة الرئيســية األخــرى 
. ويهــدف البنــك فــي مســعاه هــذا إلــى تســهيل توجيــه المدخــرات الخاصــة إلــى االســتثمار الصناعــي فــي داخــل 

الكويــت وخارجهــا.
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2 - ملكية البنك ومصادر تمويله:
 كان رأس مــال البنــك عنــد تأسيســه 10 ماييــن د.ك مدفوعــة بالكامــل .وقــد تمــت مضاعفــة هــذا المبلــغ إلــى 20 

مليــون د.ك مدفوعــة بالكامــل اعتبــارا مــن شــهر يونيــو1981 . 

وتبين القائمة التالية أسماء  مساهمي البنك ونسب ملكيتهم :

  
   

 

يقــوم البنــك بتوفيــر قــروض صناعيــة متوســطة وطويلــة األجــل، إلقامــة منشــآت صناعيــة جديــدة أو التوســع والتحديث 
فــي صناعــات قائمــة فــي الكويــت، بســعر فائــدة نســبته 3.55 % هــذه القــروض يتــم تمويلهــا مــن   خــال تســهيات 
ائتمانيــة متكــررة طويلــة االجــل بلغــت 300 مليــون د.ك قامــت حكومــة الكويــت بتوفيرهــا للبنــك بنــاء علــى تشــريع 
صــادر مــن مجلــس االمــة ويمتــد أجــل اســتحقاق هــذه التســهيات الــى عشــرين عامــا، حتــى ســبتمبر 2027. وبجانــب 
القــروض الصناعيــة يقــدم البنــك العديــد مــن التســهيات المصرفيــة المتنوعــة للقطــاع الصناعــي وفــق أســعار الفائــدة 

الســائدة بالســوق.

بنك الكويت الصناعي .. أهدافه ومصادرمتويله
قائمــة المســاهمون فــي بنــك الكويــت الصناعــي ونســبة الملكية في رأس المال 31/ 12/ 6 1 0 2       

نسبة املساهمة)%(عدد األسهماسم املساهم
627,80331.39015حكومة دولة الكويت1
271,37413.56870شركة وفرة لاستثمار الدولي  ش. م. ك. م 2
251,12112.55605بنك الكويت المركزي3
103,1395.15695المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية4
89,6864.48430البنك التجاري الكويتي  ش. م. ك5
89,6864.48430البنك األهلي الكويتي  ش. م. ك6
89,6864.48430البنك األهلي المتحد  ش. م. ك7
89,6864.48430شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية  ش. م. ك8
89,6864.48430الشركة الكويتية لصناعات األنابيب والخدمات النفطية ش. م. ك9

89,6864.48430مجموعة التخصيص القابضة  ش. م. ك10
71,7493.58745الشركة الكويتية لاستثمار ش. م. ك11
53,8122.69060الشركة العربية لاستثمار  ش. م. ك12
49,4962.47480شركة فايننشال أسيتس البحرين  ذ. م. م13
17,9370.89685شركة كامكو لاستثمار  ش. م. ك14
13,4530.67265شركة بوبيان للبتروكيماويات  ش. م. ك15
2,0000.10000شركة جيمبال القابضة  ش. ش. و16

2,000,000100املجموع



التطورات االقت�صادية واملالية لعام 2016 

التطورات العالمية واالقليمية :
ــض  ــة بع ــي مواجه ــي ف ــاد العالم ــتمر االقتص ــث اس ــا، حي ــا هزي ــا اقتصادي ــام 2016 انتعاش ــال الع ــاد خ ــد س لق
المخاطــر البــارزة والموروثــة مــن االزمــة العالميــة والتــي مــن ضمنهــا؛ جمــود النمــو فــي الــدول المتقدمــة، زيــادة 
التباطــؤ فــي االســواق الناشــئة والناميــة، انخفــاض معــدالت التضخــم مدفوعــا بانخفــاض اســعار الســلع االوليــة، بمــا 
فيهــا النفــط لفتــرة اطــول ممــا كان متوقعــا. وقــد بــدأت بعــض تلــك المؤشــرات باالرتفــاع اخيــرا عمــا كانــت عليــه 
ــة، حيــث  ــدة المتدني ــذي تدعمــه اســعار الفائ ــدم للقطــاع الخــاص ال ــادة فــي االئتمــان المق ــك زي ــة العــام، كذل فــي بداي
اتجهــت بعــض البنــوك المركزيــة بتبنــي اســعار فائــدة ســلبية علــى الودائــع لــم تعــرف نتائجهــا حتــى االن، كمــا تولــدت 

مخــاوف وعــدم اليقيــن مــن فعاليــة السياســة النقديــة كمحفــز للنمــو االقتصــادي القــوي.

 واتســم هــذا العــام بتقلبــات حــادة فــي مؤشــرات اســواق المــال العالميــة، وانخفــاض تدفقــات رأس المــال العالميــة، 
ــدوالر،  ــوة ال ــى مخاطــر الصراعــات الجيوسياســية، واســتمرار ق ــة ال ــوك. هــذا باإلضاف ــاح البن ــي ارب ــاض ف وانخف

وارتفــاع الفائــدة االمريكيــة بربــع نقطــة ســنوية فــي نهايــة العــام.

ــي عــام 2016 ،  ــى نحــو 3.1 % ف ــه لنمــو االقتصــاد العالمــي ال ــي بخفــض توقعات ــد الدول ــدوق النق ــام صن ــد ق ولق
وذلــك انعكاســا لبعــض العوامــل منهــا ضعــف النشــاط االقتصــادي فــي البلــدان المتقدمــة، وانخفــاض التضخــم عــن 
المســتويات المتوقعــة وعوائــق السياســة النقديــة فــي بيئــة اســعار الفائــدة المتدنيــة فــي بعــض الــدول. اذ تشــير التوقعــات 
ــة  ــا مــن الســوق االوروبي ــى خــروج بريطاني ــة ال ــرة اطــول، باإلضاف ــة التيســيرية لفت ــى اســتمرار السياســة النقدي ال
ــات  ــي التدفق ــح ف ــاض المرج ــي واالنخف ــن االقتصــادي والسياس ــدم اليقي ــادة ع ــى زي ــذي أدى ال ــر ال ــتركة االم المش
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التجاريــة والماليــة علــى المــدى المتوســط، والــذي يتوقــع ان يســفرا عــن انعكاســات ســلبية علــى االقتصــاد العالمــي. 
ومــن المتوقــع أن يتعافــى االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2017 ويصــل معــدل النمــو الــى%3.4

ــا  ــع قلي ــام 2016، يرتف ــي ع ــاوز 1.6% ف ــن يتج ــو ل ــدل النم ــإن مع ــة ف ــة االقتصــادات المتقدم ــبة لمجموع بالنس
الــى 1.8 %فــي عــام 2017، حيــث ال تــزال تعانــي مــن فجــوات الناتــج وبــطء النمــو مــع اســتمرار تراجــع نمــو 
االنتاجيــة المخيــب لآلمــال، وضغــوط ضعــف االجــور ونقــص الطلــب المحلــي، ومازالــت بعــض هــذه البلــدان تعانــي 

مــن ضعــف فــي ميزانيتهــا العموميــة وتصاعــد فــي الديــن العــام ومصروفــات المســتحقات االجتماعيــة.

وفــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة يتوقــع ان يبلــغ معــدل النمــو االقتصــادي نحــو 1.6% فــي عــام 2016. وبالرغــم 
ــان ضعــف االســتثمار مــن احــد االســباب الرئيســية  ــي ســوق العمــل وســوق االســكان، ف مــن اســتمرار التحســن ف
فــي تباطــؤ النمــو واالنتاجيــة والعــبء الناجــم عــن ضعــف المخــزون. ومــع اســتعادة بعــض الزخــم فــي االقتصــاد 
االمريكــي يتوقــع ان يــزداد التعافــي فــي عــام 2017 ويرتفــع النمــو الــى نحــو 2% . أمــا فــي المملكــة المتحــدة ســوف 
يــؤدي خروجهــا مــن االتحــاد االوروبــي الــى ضعــف ثقــة المســتثمرين حيــث ســاد جــوا مــن عــدم اليقيــن ممــا حــدى 
بصنــدوق النقــد الدولــي الــى تخفيــض توقعاتــه للنمــو االقتصــادي الــى نحــو 1.8% فــي عــام 2016، مــع انخفــاض 
البطالــة لمســتوياتها الســابقة التــي ســادت قبــل االزمــة العالميــة، ويمثــل صافــي الطلــب الخارجــي وتكويــن رأس المــال 

الثابــت المســاهم االكبــر فــي هــذا النمــو والــذي يتوقــع ان ينخفــض الــى 1.1 %فــي عــام 2017.

وفــي منطقــة اليــورو اســتمرت البطالــة مرتفعــة بشــكل كبيــر فــي العديــد مــن البلــدان مــع تبايــن النمــو االقتصــادي 
ــع بســبب تباطــؤ النمــو، كمــا تراجــع  ــن الحكومــي المرتف ــر المســتقرة، وعــبء الدي ــة غي وضغــوط االوضــاع المالي
ــرة مــن العــام، ويتوقــع ان يصــل النمــو الــى 1.7 % فــي عــام 2016  حجــم االقــراض الخــاص فــي الفتــرة االخي
مدفوعــا بالسياســات النقديــة التيســيرية  التــي اصبحــت ال تكفــي  وحدهــا لرفــع الطلــب المحلــي بالقــدر المطلــوب ولــم 
ترفــع معــدالت التضخــم الــى المســتوى المســتهدف. وفــي خــال هــذا العــام واجهــت المنطقــة مشــكلة اســتيعاب عــدد 
كبيــر مــن المهاجريــن الفاريــن مــن االحــداث الداميــة فــي الشــرق االوســط، هــذا ويتوقــع ان ينخفــض النمــو الــى نحــو 

1.5 %فــي عــام 2017.

أمــا اليابــان فمــا زالــت تعانــي مــن ضعــف الطلــب الخارجــي، كمــا أضــرت قــوة اليــن بالصــادرات وتراجعــت اســعار 
المســتهلك بأســرع وتيــرة لهــا منــذ منتصــف العــام. هــذا ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي ان يظــل االقتصــاد اليابانــي 
ــاش،  ــب االنكم ــة لتجن ــة تحفيزي ــة ونقدي ــات مالي ــه سياس ــام 2016 تدعم ــي ع ــو 0.5 %ف ــبة نم ــد نس منخفضــا عن

ويتوقــع ان يســجل نمــوا قــدره 0.6 % فــي عــام 2017.

وعلــى صعيــد اقتصــادات االســواق الناشــئة والناميــة، فــإن النمــو ســوف يرتفــع للمــرة االولــى منــذ خمــس ســنوات 
متعاقبــة مــن االنخفــاض الــى نحــو 4.2 %فــي عــام 2016، حيــث اصبحــت ظــروف التمويــل الخارجــي اكثــر يســرا 
مــع توقعــات انخفــاض اســعار الفائــدة فــي االقتصــادات المتقدمــة، واســتمرار تكيــف البلــدان المصــدرة للســلع االوليــة 
مــع االســعار والتــي بــدأت بالتحســن فــي نهايــة العــام. ومــن المتوقــع ان يــزداد التعافــي فــي عــام 2017 وتســجل 
ــة التيســيرية   نمــوا قــدره 4.5 % مــع اســتعادة بعــض الزخــم فــي االقتصــاد االمريكــي واســتمرار السياســات النقدي
ــى  ــي ســياق التحــول مــن االعتمــاد عل ــع ف ــر مــن المتوق ــات اكث ــدان المتقدمــة. وتواجــه الصيــن تقلب ــي بعــض البل ف
ــادة االعتمــاد علــى االســتهاك والخدمــات، وتفاقــم خــروج رأس المــال  االســتثمار والصناعــة والصــادرات الــى زي
ــام  ــي خــال هــذا الع ــد الدول ــدوق النق ــده صن ــذي اعتم ــوان ال ــى الي ــاض عل ــق ضغــوط انخف ــذي خل ــى الخــارج ال ال
مــن ضمــن ســلة عمــات االحتياطــي الدولــي. هــذا ويتوقــع ان تحقــق الصيــن نمــوا بنحــو6.6 %فــي عــام 2016، 
مدعومــا بتجــارة التجزئــة والتعافــي فــي قطــاع االســكان الــذي يعــززه زيــادة نمــو االئتمــان، وســوف ينخفــض النمــو 
الــى 6.2 %فــي عــام 2017. ومــن المتوقــع ان يســجل النمــو فــي الهنــد نحــو 7.6 %فــي هــذا العــام والعــام التالــي، 
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ــا  ــى اصــاح نظامه ــد االن عل ــم الرئيســية، وتعمــل الهن ــى مســتوى اقتصــادات العال ــرة توســع عل وهــي اســرع وتي
الضريبــي ومحاربــة الفســاد والغــاء الدعــم مــن اجــل توفيــر مزيــد مــن المــوارد لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والتعليــم 

والرعايــة الصحيــة. 

وتشــير منظمــة التجــارة الدوليــة WTO الــى توقــع اســتمرار تباطــؤ نمــو التجــارة الدوليــة علــى نحــو2.8 %فــي 
عــام 2016، ومــن أســباب هــذا التباطــؤ ضعــف الطلــب الكلــي العالمــي والســيما االســتثمار، وتراجــع زخــم التدابيــر 

الراميــة الــى تحريــر التجــارة وعــودة بعــض التدابيــر الحمائيــة.

وفــي جانــب التضخــم العالمــي فمــن المتوقــع ان يســجل معــدال عنــد 3 %فــي عــام 2016 ويرتفــع الــى نحــو 3.3 
%فــي عــام 2017 حيــث اصبــح انخفاضــه مزمنــا فــي كثيــر مــن البلــدان المتقدمــة والتــي يتوقــع ان تســجل معــدل 
ــم  ــة، ومــن ث ــاض اســعار الســلع االولي ــف وانخف ــب الضعي ــي عــام 2016 نتيجــة لضغوطــات الطل ــدره 0.8% ف ق
يرتفــع قليــا الــى نحــو 1.7 % فــي عــام 2017. امــا فــي اســواق البلــدان الناشــئة واقتصــادات الــدول الناميــة فيتوقــع 

ان تســجل معــدل تضخــم قــدره 4.5% ، 4.4 % فــي عامــي 2016 و2017 علــى التوالــي.

ــة ان  ــات المتحــدة، حيــث تتوقــع منظمــة العمــل الدولي ــة، مــا عــدا فــي الوالي ومــا زالــت صــورة ســوق العمــل كئيب
ــت  ــث مازال ــام 2017، حي ــي ع ــي 5.7% ف ــام 2016 وحوال ــي ع ــو 5.8 % ف ــي نح ــة العالم ــدل البطال ــغ مع يبل
كثيــر مــن الــدول المتقدمــة تعانــي مــن تــركات االزمــة الماليــة العالميــة التــي اعاقــت االســتثمار وخلــق فــرص العمــل 
باإلضافــة الــى ضعــف االنتاجيــة واالجــور. ويتوقــع ان يســجل معــدل البطالــة نحــو 6.6 % فــي عــام 2016 ونحــو 
ــد مســتوى 9.3 %فــي عــام  ــة االتحــاد االوروبــي عن 6.4 % فــي عــام 2017، ويبقــى المعــدل مرتفعــا فــي منطق
2016  وينخفــض الــى  نحــو 9.1 % فــي عــام 2017. وتتوقــع المنظمــة ان يســجل معــدل البطالــة نحــو 6.5 %فــي 

االقتصــادات الناشــئة والــدول الناميــة فــي كل مــن عامــي 2016 و 2017.

وعلــى صعيــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي تعتمــد علــى عائــدات الصــادرات النفطيــة، فــان طــول فتــرة 
انخفــاض اســعار النفــط قــد اثــرت علــى اقتصاداتهــا ســلبيا باإلضافــة الــى اجــواء عــدم اليقيــن الناجمــة عــن الصراعــات 
الدائــرة فــي المنطقــة والتــي تشــكل عبئــا اقتصاديــا آخــر. اذ تعمــل حاليــا علــى اعــادة التــوازن فــي الميزانيــات العامــة، 
ومــن المرجــح ان تجــري مزيــدا مــن التعزيــز المالــي علــى المــدى المتوســط مــع توقــع ارتفــاع اســعار النفــط تدريجيــا 
والتــي بــدأت بالفعــل فــي نهايــة هــذا العــام. هــذا ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي ان تســجل اقتصــادات دول المجلــس 
معــدال للنمــو بنحــو 1.7 % فــي عــام 2016 ومــن ثــم يتحســن الــى 2.3 % فــي عــام 2017، وأن تســجل عجــزا 
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ماليــا قــدره 9.8 % مــن الناتــج المحلــي االجمالــي فــي هــذا العــام ينخفــض الــى نحــو6.9 % فــي عــام 2017. امــا 
الحســاب الجــاري فمتوقــع أن يســجل عجــزا قــدره 3.7 % مــن الناتــج المحلــي االجمالــي فــي عــام 2016 وينخفــض 
كثيــرا الــى نحــو 0.5% بفضــل االرتفــاع المتوقــع فــي اســعار النفــط واالصاحــات االقتصاديــة. كمــا تســجل هــذه 
الــدول متوســط نمــو ســنوي لمعــدل التضخــم يبلــغ نحــو 3.6% فــي عــام 2016 وينخفــض كثيــرا الــى نحــو %2.6 
ــي  ــى نحــو 1.8 % ف ــض ال ــع ان ينخف ــذي يتوق ــر النفطــي ال ــو القطــاع غي ــدل نم ــبة لمع ــام 2017. وبالنس ــي ع ف
عــام 2016 بســبب تشــديد سياســة الماليــة العامــة وتناقــص الســيولة فــي القطــاع المالــي بــدول المجلــس، ولكنــه مــن 
المتوقــع ان يتحســن معــدل النمــو غيــر النفطــي الــى نحــو3.1 % فــي عــام 2017 مــع تنفيــذ خطــط االصــاح الهيكلــي 

واالرتفــاع الجزئــي ألســعار النفــط. 

وفيمــا يتعلــق بإنتــاج النفــط، فلقــد توصلــت منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( مــع منتجيــن مــن خــارج المنظمــة 
فــي ديســمبر 2016 الــى اتفــاق بتخفيــض االنتــاج للمــرة االولــى منــذ ثمانيــة ســنوات، علــى ان تخفــض اوبــك انتاجهــا 
بواقــع 1.2 مليــون برميــل يوميــا، وذلــك بهــدف كبــح تخمــة المعــروض فــي االســواق العالميــة ودعــم االســعار. ولقــد 
خلــق هــذا دافعــا لزيــادة انتــاج النفــط الصخــري وارتفعــت االســعار العالميــة للنفــط فــوراً، لتســجل اعلــى مســتوياتها 
منــذ عــام ونصــف العــام. وبلــغ متوســط اجمالــي انتــاج اوبــك فــي عــام 2016 نحــو32.42  مليــون برميــل يوميــا، 

وذلــك بمتوســط ســعر للبرميــل الواحــد بنحــو 40.76  دوالر.

تطورات االقتصاد الكويتي:
ــام  ــت لع ــة الكوي ــي الســيادي لدول ــف االئتمان ــات التصني ــى ثب ــي عل ــف االئتمان ــة للتصني ــش العالمي ــة فيت أكــدت وكال
2016  عنــد AA مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة وكان الداعــم الرئيســي لهــذا التصنيــف  الوضــع المالــي القــوي لدولــة 
الكويــت. وقــدرت الوكالــة االصــول الســيادية الخارجيــة الصافيــة بنحــو 500 مليــار دوالر أو بنســبة 444 % مــن 
الناتــج المحلــي االجمالــي فــي نهايــة عــام 2015، وبلــغ اجمالــي احتياطــي االجيــال القادمــة نحــو 384 مليــار دوالر، 

أمــا االحتياطــي العــام للدولــة فمــن المتوقــع ان ينخفــض الــى 117 مليــار دوالر. 

ولقــد أقــر مجلــس االمــة فــي شــهر يونيــو 2016 الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة 2017/2016، وقــدرت 
اجمالــي االيــرادات بنحــو 10.3 مليــار د.ك، منهــا 8.6 مليــار د.ك ايــرادات نفطيــة )84.6%(، تــم حســابها عنــد 
ســعر 35 دوالر/برميــل وحجــم انتــاج قــدره 2.8 مليــون برميــل يوميــا، ونحــو 1.6 مليــار د.ك ايــرادات غيــر نفطيــة. 
ــار د.ك، وبذلــك فــان العجــز المتوقــع فــي الميــزان ســيصل الــى  أمــا المصروفــات فلقــد قــدرت بحوالــي 18.9 ملي
نحــو 8.7 مليــار د.ك. ولقــد اعتمــدت الحكومــة خطــة متكاملــة لســد هــذا العجــز تتضمــن محــاور عديــدة مــن ابرزهــا 

OPEC Monthly Oil Market : املصدر
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زيــادة اعتمــاد الشــركات النفطيــة علــى تمويــل مشــروعاتها علــى االقتــراض مــن الســوق المحلــي أو العالمــي لتصــل 
الــى 90%، باإلضافــة الــى اصــدار ســندات وصكــوك محليــة ودوليــة لتمويــل العجــز. كمــا اعلنــت عــن عزمهــا عــن 
اصــدار ســندات محليــة بقيمــة 2 مليــار د.ك وســندات عالميــة بقيمــة 2.9 مليــار د.ك لتغطيــة العجــز فــي الميزانيــة 

العامــة. 

ــن  ــة الخطــة خــال  النصــف االول م ــر متابع ــد اشــار تقري ــام 2017/2016 فلق ــا بالنســبة للخطــة الســنوية للع أم
العــام أن نســبة االنفــاق علــى المشــاريع المدرجــة فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة قــد بلــغ 20.3%، وتشــمل ثــاث 
ــة وتوســيع دور القطــاع الخــاص ورفــع مســاهمته الــى 41.9% مــن  ــع القاعــدة االنتاجي قطاعــات وهــي أوال: تنوي
الناتــج المحلــي االجمالــي مــن اجــل زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي، حيــث تــم اعتمــاد مجموعــة مــن المشــروعات 
ــاق فيهــا  ــغ حجــم االنف ــار د.ك، بل ــة قيمتهــا 1.7 ملي ــة اجمالي ــه بتكلف االســتراتيجية ذات البعــد التنمــوي الهــام لتحقيق
ــة  ــي المالي ــرة ف ــا:  معالجــة االختــاالت الكبي ــة التكاليــف.  ثاني ــون د.ك، وبنســبة 18 %مــن جمل ــي 302 ملي حوال
العامــة والقيــام بعمــل اصاحــات فــي الميزانيــة العامــة للدولــة،  قــدرت تكلفــة مشــروعاته بحوالــي 6 مليــون د.ك، 
ولــم يتــم انفــاق اي مبالــغ منهــا حتــى نهايــة النصــف االول مــن العــام. ثالثــا: تطويــر البنيــة التحتيــة وقــد خصصــت 

لهــا مشــاريع بتكلفــة اجماليــة قدرهــا 400 مليــون د.ك تــم انفــاق 31 منهــا خــال الفتــرة.

كمــا تــم اعتمــاد هيــكل الخطــة الســنوية 2018/2017 علــى ســبعة ركائــز اساســية تتكــون مــن مجموعــة مــن البرامــج 
ــغ  ــة تبل ــة تقديري ــغ عددهــا 165 مشــروعا بكلف ــى حزمــة مــن المشــروعات المتجانســة بل ــي تشــتمل عل المحــددة الت
4.7 مليــار د.ك. وقــد تــم اختيارهــا بحســب قدرتهــا علــى تحســين وضــع دولــة الكويــت فــي التنافســية العالميــة وبمــا 
يحقــق رؤيــة الدولــة فــي ان تكــون مركــزا ماليــا وتجاريــا جاذبــا لاســتثمارات. ومــن اهــم هــذه الركائــز » اقتصــاد 
متنــوع مســتدام « والــذي يحتــوي علــى خمســة برامــج تضمنــت 34 مشــروعا تنمويــا تهــدف الــى زيــادة معــدل النمــو 
الحقيقــي للناتــج المحلــي االجمالــي للقطــاع الخــاص الــى نســبة 7.2% وزيــادة فــرص العمــل للمواطنيــن فــي القطــاع 
ــي مــن 45.3 %خــال  ــي االجمال ــج المحل ــي النات ــر النفطــي ف ــادة مســاهمة القطــاع غي الخــاص بنســبة 7%، وزي
ــاق الجــاري  ــاق العــام مــن خــال تخفيــض االنف ــى ترشــيد االنف ــة ال الفتــرة 2010-2014 الــى 83.9%، باإلضاف

بنســبة 14.3% خــال العــام 2018/2017 مقارنــة بعــام 2014/2013.

ــي  ــد الدول ــدوق النق ــرات صن ــت حســب تقدي ــي الكوي ــي ف ــي الحقيق ــي االجمال ــج المحل ــو النات ــع ان ينم ــن المتوق وم
ــدل نمــو  ــاض مع ــع انخف ــي عــام 2017  نتيجــة لتوق ــى 2.6 %ف ــي عــام 2016 وأن ينخفــض ال بنســبة 3.5 %ف
الناتــج المحلــي النفطــي الحقيقــي بنســبة 2 % فــي عــام 2017 مقارنــة بمعــدل نمــو نســبته 3.9% فــي عــام 2016. 
أمــا الناتــج المحلــي غيــر النفطــي الحقيقــي فمــن المتوقــع أن يســجل معــدل نمــو نســبته 3.2 %فــي عــام 2016 وان 
يرتفــع بنســبة 3.5% فــي عــام 2017 مدعومــا بالتحســن المســتمر فــي تنفيــذ المشــاريع فــي إطــار الخطــة االنمائيــة.  
أمــا عــن معــدل التضخــم الســنوي مقاســاً بالتغييــر النســبي فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فلقــد بلــغ %3.5 
فــي نهايــة ديســمبر 2016، حيــث ســاهمت السياســات النقديــة التــي اتخذهــا بنــك الكويــت المركــزي فــي المحافظــة 

علــى اســتقرار االســعار.

ولقــد بلــغ متوســط ســعر البرميــل حوالــي 38.9 دوالر/برميــل فــي عــام 2016 مقابــل متوســط ســعر 48.2 دوالر/ 
برميــل فــي عــام 2015، بانخفــاض نســبته 19.3%، فــي حيــن بلــغ حجــم انتــاج الكويــت مــن النفــط 2.97 مليــون 
ــة  ــاء منظم ــن اعض ــاق بي ــة لاتف ــام 2017 نتيج ــي ع ــل ف ــعر البرمي ــع س ــع ان يرتف ــن المتوق ــا، وم ــل يومي برمي
البلــدان المصــدرة للنفــط أوبــك واعضــاء مــن خــارج المنظمــة فــي ديســمبر 2016 علــى تخفيــض االنتــاج للحــد مــن 

االنخفــاض فــي االســعار.

ــو  ــغ نح ــة بل ــز الموازن ــة 2017/2016 أن عج ــنة المالي ــة للس ــة للدول ــة العام ــات الخاصــة بالميزاني ــير البيان وتش
823.2 مليــون د.ك حتــى نوفمبــر 2016 مقارنــة بعجــز ســنوي مقــدر بنحــو 8.7 مليــار د.ك فــي التقديــرات االوليــة 

للميزانيــة العامــة وعجــز فعلــي بلــغ حوالــي 4.6 مليــار د.ك فــي الســنة الماليــة 2016/2015.
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وبلــغ فائــض الميــزان التجــاري فــي عــام 2016 حوالــي 4.7 مليــار د.ك مقارنــة بفائــض قــدره 7 مليــار د.ك فــي عــام 
2015، أي بانخفــاض نســبته 33.1%. وســجلت الــواردات انخفــاض نســبته 0.01 % خــال نفــس الفتــرة. وتمثــل 
الصــادرات النفطيــة 89.6 % مــن جملــة الصــادرات خــال عــام 2016، ولقــد ســجلت انخفاض نســبته 14.1 % خال 

الفتــرة المعنيــة، فــي حيــن ســجلت الصــادرات غيــر النفطيــة انخفــاض نســبته %17.

أمــا بالنســبة للتســهيالت االئتمانيــة التــي قدمتهــا البنــوك المحليــة للقطــاع الخــاص فــي عــام 2016، ممثلــة برصيــد 
الجــزء النقــدي المســتخدم مــن هــذه التســهيات والتــي بلغــت حوالــي 34.3 مليــار د.ك فــي عــام 2016، فقــد ســجلت 

ارتفــاع نســبته حوالــي 2.9 % بالمقارنــة مــع زيــادة نســبتها  8.5 % فــي عــام 2015. 

* مت تقدير االيرادات النفطية عند سعر 35 دوالر / برميل وحجم انتاج 2.8 مليون برميل يومياً.

** الفائض أو العجز قبل خصم احتياطي األجيال القادمة )10 % من االيرادات الكلية (. 

امليزانيــة العامــة التقديريــة والفعليــة للســنة املاليــة 2017/2016  )مليــون د.ك(
الفعلية ) حتى نوفمبر 2016 (التقديرية )2017/2016(االيرادات

8,623.46,352.2 * اإليرادات النفطية
1,614.7809.3    اإليرادات غير النفطية

10,238.17,161.6  اإليرادات الكلية
18,892.07,984.8  املصروفات

 )823.2(     )8,653.9(    الفائض )العجز(**

توزيــع التســهيالت االئتمانيــة حســب القطــاع  ومعــدل النمــو فــى عــام 2016  

القطاع
معدل النم� )%(2016

9.21.09.4           3,147.3التجارة
16.8      7.2-          5.5               1,889.0الصناعة

2.5        6.17.2           2,093.3      البناء والتشييد
  11.1      42.13.4         14,437.9    اخلدمات الشخصية

2.0        3.6 -       22.6         7,758.7      العقار
8.3        18.0         14.5         4,981.7      األخرى

 8.5        2.9         34,307.9100 جملة التسهيالت االئتمانية

20162015 الن�شبة من الت�شهيالتالر�شيد )ملي�ن د.ك(        
 الكلية )%(
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ــة كوعــاء للمدخــرات  ــة الوطني ــة العمل ــان تنافســية وجاذبي ــى ضم ــزي عل ــت المرك ــك الكوي ــي إطــار حــرص بن وف
ــي  ــي المحل ــذي تقدمــه وحــدات القطــاع المصرفــي والمال ــل ال ــة التــي تشــكل أحــد المصــادر االساســية للتموي المحلي
لقطاعــات االقتصــاد الوطنــي المختلفــة ممــا يســاعد علــى مواصلــة النمــو االقتصــادي علــى اســس مســتدامة، فقــد قــرر 
فــي ديســمبر 2016 رفــع ســعر الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة مــن 2.25 % الــى 2.5 % وذلــك فــي اعقــاب قيــام 
مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي االمريكــي برفــع ســعر الفائــدة الرئيســي. ولقــد جــاء هــذا القــرار فــي ضــوء المتابعــة 
المســتمرة للبنــك للمســتجدات فــي االوضــاع االقتصاديــة والنقديــة والمصرفيــة المحليــة وحركــة التغيــرات فــي اســعار 

الفائــدة علــى العمــات الرئيســية العالميــة.

وبالنســبة لقطــاع العقــار، فعلــى الرغــم مــن التســارع فــي نشــاط القطــاع فــي الربــع الثالــث وخــال شــهر أكتوبــر مــن 
ــى  ــك ال ــة بالعــام الماضــي بنســبة 23%، ويعــود ذل عــام 2016 إال أن المبيعــات فــي عــام 2016 تراجعــت مقارن
زيــادة المعــروض فــي الســوق وقلــة الطلــب واالوضــاع االقتصاديــة الراهنــة، باالضافــة الــى الضوابــط التــي فرضهــا 
بنــك الكويــت المركــزي لتمويــل الســكن الخــاص والتوجــه الحكومــي الــى فــرض الضرائــب ورفــع االســعار عــن باقــي 
الدعــوم كالكهربــاء والمــاء، باإلضافــة الــى عــدم شــعور المســتثمرون بالثقــة اتجــاه وضــع الحكومــة المالــي ومصيــر 
ــي  ــي عــام 2016 حوال ــة الســنوي ف ــغ متوســط المبيعــات العقاري ــث بل ــع لهــا، حي ــاق الرأســمالي التاب برنامــج االنف
195 مليــون د.ك مقابــل 253.5 مليــون د.ك فــي عــام 2015. ولقــد بلــغ حجــم العقــار الســكني 682 مليــون د.ك 
فــي عــام 2016 وبمتوســط شــهري قيمتــه 79 مليــون د.ك مقابــل 113.4 مليــون د.ك فــي عــام 2015 بانخفــاض 
نســبته 30.3%، كمــا ســجل متوســط عــدد الوحــدات المباعــة منهــا انخفاضــا نســبته 27% خــال نفــس الفتــرة. أمــا 
ــل  ــون د.ك مقاب ــه 68 ملي ــون د.ك وبمتوســط شــهري قيمت ــد بلغــت 547.7 ملي ــة االســتثمارية فق ــات العقاري المبيع
102.2 مليــون د.ك فــي عــام 2015 بانخفــاض نســبته 33.4%، فــي حيــن بلغــت مبيعــات العقــار التجــاري 400.2 
ــون د.ك فــي عــام  ــل 37.9 ملي ــون د.ك مقاب ــه 48 ملي ــة عــام 2016 وبمتوســط شــهري قيمت ــي نهاي ــون د.ك ف ملي

2015 بارتفــاع نســبته %27.

ــى  ــره عل ــط وتأثي ــاض أســعار النف ــر انخف ــى اث ــة عــام 2016  بخســائر عل ــأوراق المالي ــت ل اســتهل ســوق الكوي
ميزانيــة الدولــة التــي تعتمــد بشــكل اساســي علــى النفــط، غيــر أن التحســن الملحــوظ خــال النصــف الثانــي مــن العــام 
فــي أســعار النفــط أدى إلــى تقليــص الخســائر وتعافــي الســوق تدريجيــا، باإلضافــة الــى صفقــة بيــع 66.8% من شــركة 
امريكانــا التــي ادت الــى ارتفــاع اجمالــي قيمــة التــداول و الســيولة و ايضــا نتائــج انتخابــات مجلــس االمــة 2016 التــي 
حملــت طابعــا ايجابيــا لــدى معظــم المتعامليــن فــي دعــم قــوة الســوق وأخيــرا اعــان البورصــة عــن اطــاق نمــوذج 
صانــع الســوق بشــكل رســمي الــذي يعــد مــن الوســائل الهامــة التــي تعمــل علــى تعزيــز ســيولة البورصــة و تحســين 
كفاءتهــا. ولقــد أنهــى المؤشــر الســعري فــي عــام 2016 عنــد 5,748.09 نقطــة بارتفــاع نســبته 2.4% مــن مســتوى 
اغاقــه فــي نهايــة عــام 2015 . أمــا المؤشــر الوزنــي فلقــد اغلــق عنــد 380.09 نقطــة بانخفــاض قــدره 0.4% عــن 
المســتوى العــام الســابق، فــي حيــن اقفــل مؤشــر كويــت 15- عنــد 885.02 نقطــة بانخفــاض نســبته 1.2%. وبلغــت 
الســيولة نحــو 2.9 مليــار د.ك بانخفــاض نســبته 27.2% عــن مســتوى العــام الســابق،  ولقــد ارتفعــت قيمــة الســوق 

الرأســمالية بنســبة 0.5 % حيــث ســجلت 25.4 مليــار د.ك مقارنــة مــع 25.3 مليــار د.ك فــي العــام 2015
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قطاع الصناعة التحويلية في دولة الكويت :  
ــكل االقتصــاد  ــى اصــاح هي ــة )2016/2015-2020/2019( ال ــة الحالي ــن خــال خطــة التنمي ــة م تســعى الدول
الوطنــي واحــداث تغييــرات ملموســة فيــه والتركيــز علــى تحفيــز النمــو وتنويــع مصــادر الدخــل وتعزيــز مشــاركة 

ــة. ــذ المشــروعات الصناعي ــي االســتثمار وتنفي القطــاع الخــاص ف

حيــث تهــدف الخطــة فــي مجــال قطــاع الصناعــة التحويليــة الــى اعــادة هيكلــة القطــاع لتشــجيع الصناعــات ذات القيمــة 
ــادة حجــم االســتثمار الصناعــي  ــغ 8.3 % ســنويا وزي ــي للقطــاع ليبل ــادة معــدل النمــو الحقيق ــة، زي ــة العالي المضاف

ليصــل بالمتوســط الــى 349 مليــون د.ك ســنويا.

ومــن االهــداف االســتراتيجية التــي تعمــل الهيئــة العامــة للصناعــة علــى تنفيذهــا فــي مجــال زيــادة معــدالت النمــو: 
ــة  ــع نهاي ــة م ــيمة صناعي ــتوفر 1036 قس ــي س ــة والت ــدادية الصناعي ــة الش ــية لمنطق ــة االساس ــذ البني ــروع تنفي مش
ــة  ــة( ومنطق ــة الغربي ــة )المنطق ــعيبة الصناعي ــة الش ــي منطق ــز القطــع ف ــاء وتجهي ــى انش ــة ال ــام 2018، باإلضاف ع
ــة  ــتراتيجية الصناعي ــط الصناعــي: مشــروع االس ــة والتخطي ــادة الهيكل ــال اع ــي مج ــة. وف ــان الصناعي ــمال صبح ش
ــدة  ــة الواع ــات المحلي ــجيع الصناع ــى تش ــدف ال ــاء، ويه ــى االنته ــارف عل ــذي ش ــام 2035، ال ــت لع ــة الكوي لدول
ودخــول منتجــات اســتراتيجية جديــدة فــي الصناعــة المحليــة، وتحديــد برامــج لرفــع كفــاءة االنتــاج الصناعــي وتنميــة 

ــادرات.  الص

وباشــرت الهيئــة فــي برنامــج تطويــر البيانــات االحصائيــة واالقتصاديــة للقطــاع الصناعــي لدولــة الكويــت، وبــدأت 
فــي توحيــد البيانــات االساســية لــدى الهيئــة مــع اداراتهــا المختلفــة وفــق التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لألنشــطة 

.)ISIC 4.0( االقتصاديــة الحديــث

المؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية 
خال العام 2016
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وتشــير بيانــات الهيئــة العامــة للصناعــة للفتــرة )2011-2015( الــى نمــو اعــداد المنشــآت الصناعيــة القائمــة بنحــو 
1.7 % ليبلــغ عددهــا 1180 منشــأة صناعيــة فــي عــام 2015، كذلــك زيــادة اعــداد الحــرف الصناعيــة بمعــدل نمــو 

5.2 % ليبلــغ العــدد 5607 حرفــة صناعيــة فــي عــام 2015، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي: 

ــة لإلحصــاء والخاصــة بحســابات الدخــل والناتــج القومــي  ــرة الصــادرة مــن اإلدارة المركزي ــات األخي وتشــير البيان
للعــام 2015، ان مســاهمة قطــاع الصناعــة التحويليــة )شــاماً التكريــر( بلغــت حوالــي 6.7% فــي الناتــج المحلــي 
ــاهمة  ــإن مس ــر ف ــتبعاد التكري ــام 2015، وباس ــي ع ــر النفطــي ف ــي غي ــج المحل ــي النات ــبة 9.3 %ف ــي ونس اإلجمال
القطــاع تمثــل 4 %فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونســبة 5.3 %فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي. وقــد ســجل قطــاع 
الصناعــة التحويليــة )شــاما التكريــر( انخفاضــا نســبته 9.9 % فــي عــام 2015 مقارنــة بانخفــاض نســبته 11.7 % 
فــي عــام 2014، وباســتبعاد التكريــر فــإن معــدل االنخفــاض بلــغ 1.9 % فــي عــام 2015 مقارنــة بمعــدل انخفــاض 

نســبته 7.9% فــي عــام 2014. 

ــي  ــور ف ــة التط ــطة الصناعي ــب األنش ــة حس ــة التحويلي ــاع الصناع ــي لقط ــي اإلجمال ــج المحل ــات النات وتوضــح بيان
نتائجهــا خــال الفتــرة 2014 و2015، حيــث ســجلت بعــض األنشــطة الصناعيــة نمــوا خــال العــام 2015  فــي 
حيــن ســجلت االخــرى انخفاضــا. فلقــد انخفــض الناتــج المحلــي لصناعــة المنتجــات الكيماويــة، والتــي تمثــل %36.5 
مــن ناتــج قطــاع الصناعــة التحويليــة، بنســبة 14.2 %فــي عــام 2015  مقارنــة بانخفــاض نســبته 22.5 %فــي عــام 
2014. أمــا صناعــة األغذيــة والمشــروبات فلقــد ســجلت ارتفاعــا فــي الناتــج المحلــي االجمالــي  بلــغ 14.9% خــال 
عــام 2015  بالمقارنــة مــع ارتفــاع نســبته 2.9% فــي عــام 2014 . وبلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي فــي 
كل مــن صناعــة المنســوجات والمابــس والمنتجــات الجلديــة والصناعــة التعدينيــة غيــر المعدنيــة نســبة 7% و%4.3  
علــى التوالــي فــي عــام 2015 بالمقارنــة مــع معــدل نمــو نســبته 7.7% و 8.2% علــى التوالــي فــي عــام 2014 . 

التطــور يف عــدد املنشــأت و احلــرف الصناعيــة

2011201520112015
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113117321416اخلشب واملنتجات اخلشبية

9397512553الورق ومنتجات الطباعة والنشر
158172219351الكيماويات واملشتقات النفطية
264277199236املنتجات التعدينية غير املعدنية

----2529صناعات معدنية اساسية
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كمــا ســجلت صناعــة الــورق والطباعــة ارتفاعــا نســبته 7.3% فــي عــام 2015  مقارنــة  بمعــدل  انخفــاض نســبته 
1.3 % فــي عــام 2014 . أمــا صناعــة المعدنيــة المصنعــة  فلقــد ســجلت نمــواً فــي الناتــج المحلــي االجمالــي خــال 

العــام 2015 بلغــت نســبته 4.3 % مقارنــة بارتفــاع نســبته 10.2% فــي عــام 2014 .

وقــد شــهد قطــاع الصناعــة التحويليــة تغيــرات هيكليــة خــال الفتــرة مــن عــام 2000 الــى عــام 2015، ويعــود ذلــك 
ــز  ــة بســبب تركي ــة المختلف ــي لألنشــطة الصناعي ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــى اختــاف معــدالت النمــو الســنوية ف إل
ــوزن النســبي لألنشــطة  ــر ال ــث تغي ــة، حي ــة العالي ــة المضاف ــى الصناعــات الواعــدة وذات القيم القطــاع الخــاص عل
ــن  ــي حي ــى 17.4 % ف ــن 23% ال ــروبات م ــة والمش ــات الغذائي ــاط الصناع ــبة نش ــاض نس ــل انخف ــة مث الصناعي
ارتفعــت نســبة نشــاط قطــاع المنتجــات الكيماويــة الــى حوالــي 36.5 % بالمقارنــة مــع 12.3 % خــال نفــس الفتــرة 

، كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي :

النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف قطــاع الصناعــة التحويليــة

التطــور يف عــدد املنشــأت و احلــرف الصناعيــة
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هيــكل قطــاع الصناعة التحـــويلية لأعوام 2000 - 2015-2014
)نســبة الناتــج المحلي لأنشــطة إلــى إجمالي قطاع الصناعــة التحويلية(
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لقــد حــرص البنــك مــن خــال تنفيــذ خطتــه االســتراتيجية للفتــرة )2015-2017( علــى تعزيــز النمــو فــي انشــطته 
وتحقيــق الربحيــة والمحافظــة علــى جــودة محفظتــه االئتمانيــة. كمــا واصــل البنــك العمــل علــى اســتكمال البنيــة التحتيــة 

ألنظمتــه اآلليــة المصرفيــة، وتحســين خدمــات العمــاء وتعزيــز اســاليب تقييــم وقيــاس المخاطــر االئتمانيــة.

واســتطاع البنــك بفضــل جهــود ادارتــه وجميــع العامليــن فيــه مــن تحقيــق نتائــج جيــدة مــع نهايــة عــام 2016، فقــد 
تمكــن مــن تحقيــق النمــو فــي اجمالــي االصــول بنســبة 5.2% ليبلــغ  656.3 مليــون د.ك فــي عــام 2016 مقارنــة 
مــع 624 مليــون د.ك فــي عــام 2015. وحقــق النمــو فــي حجــم االلتزامــات بالقــروض الصناعيــة لتبلــغ 63.9 مليــون 
د.ك مــع نهايــة عــام 2016 مقارنــة مــع 57.2 مليــون د.ك عــام 2015 أي بزيــادة نســبتها 11.7%. كمــا بلــغ صافــي 
رصيــد محفظــة القــروض والســلفيات 304.1 مليــون د.ك مــع نهايــة عــام 2016 محققــا ارتفاعــا نســبته 13% عــن 

صافــي رصيــد العــام الماضــي. 

ــي حجــم  ــن اجمال ــرة م ــروض المتعث ــث انخفضــت نســبة الق ــة، حي ــه االئتماني ــك مــن جــودة محفظت ــد عــزز البن ولق
المحفظــة مــن قــروض وتســهيات نقديــة مــن 1.09% فــي عــام 2015  الــى 0.74 %مــع نهايــة العــام 2016، 

ــا بذلــك أفضــل نســبة بلغهــا البنــك لجــودة محفظتــه. محقق

وســجل البنــك نمــوا فــي اجمالــي االيــرادات بلغــت نســبته 8.3% فــي نهايــة عــام 2016 مقارنــة مــع العــام 2015، 
وتمكــن بعــد أخــذ المخصصــات الازمــة مــن تحقيــق صافــي ربــح قــدره 11.55 مليــون د.ك فــي نهايــة عــام 2016 

بزيــادة نســبتها 24.4% عــن العــام الماضــي.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
لقــد وضعــت ادارة البنــك نظمــاً للرقابــة الداخليــة ألنشــطته وكافــة عملياتــه بنــاًء علــى توجيهــات وتعليمــات مجلــس 
ــة  ــط صح ــة لضب ــك االنظم ــق تل ــى تطبي ــرص االدارة عل ــزي . وتح ــت المرك ــك الكوي ــات بن ــق متطلب االدارة ووف

ــة .  ــن المخاطــر المصرفي ــا م ــك وحمايته ــع معامــات البن الســجات المحاســبية وجمي

ويقــوم مجلــس االدارة مــن خــال لجنــة المخاطــر المنبثقــة منــه بمراجعــة نظــم الرقابــة وإجــراء التعديــات المناســبة 
ــن  ــة الموظفي ــى كاف ــا عل ــم توزيعه ــا، ويت ــس العتماده ــا للمجل ــدت( ورفعه ــنوي )إن وج ــكل س ــات بش ــى السياس عل
المعنييــن باألنشــطة التشــغيلية. وتقــع مســؤولية التحقــق مــن االلتــزام باإلجــراءات التشــغيلية المعتمــدة لتلــك االنشــطة 

علــى عاتــق مــدراء الدوائــر ورؤســاء الوحــدات المختلفــة فــي البنــك.

ويقــوم التدقيــق الداخلــي فــي البنــك بمراجعــة مــدى ماءمــة وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي البنــك بشــكل دوري 
ــى  ــرة ال ــره مباش ــي تقري ــق الداخل ــس التدقي ــدم رئي ــدة. ويق ــراءات المعتم ــات واالج ــزام بالسياس ــدى االلت ــد م وتحدي

ــة مــن مجلــس االدارة.  ــة التدقيــق المنبثق مجلــس االدارة ولجن

تقرير ادارة البنك لعام 2016
السيد/ علي عبدالنبي خاجه

الرئيس التنفيذي
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فبنــاًء علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي ودائــرة ادارة المخاطــر التــي تقيــم مــدى فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وتقاريــر 
التقييــم الذاتــي لمخاطــر التشــغيل فــي البنــك والتقاريــر الماليــة لعــام 2016، خلصــت االدارة علــى أنــه ال يوجــد أي 

خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخليــة فــي البنــك.

وفيما يلي نستعرض أنشطة البنك خال العام 2016:

القروض الصناعية
وافــق البنــك خــال عــام 2016 علــى منــح قــروض صناعيــة ميســرة طويلــة االجل لـــ 28  مشــروعا صناعيــا، تمثلت 
فــي 25 مشــروع توســعة لصناعــات قائمــة و 2 مشــروع جديــد، باإلضافــة الــى مشــروع واحــد تكلفــة زائــدة. ولقــد 

ارتفــع عــدد القــروض مــع نهايــة عــام 2016 بنســبة 7.7% عــن عــدد القــروض الموافــق عليهــا فــي عــام 2015.

ــاً  ــك ارتفاع ــل ذل ــون د.ك، ويمث ــي 63.9 ملي ــام 2016 حوال ــي ع ــة ف ــروض صناعي ــات بق ــم االلتزام ــغ حج وبل
نســبته11.7%. بالمقارنــة مــع عــام 2015 وذلــك نتيجــة للزيــادة فــي عــدد المشــاريع الممولــة ونوعيتهــا. ويشــكل 

ــة المشــروعات. ــي تكلف ــن اجمال ــبة 70% م ــة نس ــروض صناعي ــك بق ــل البن ــي تموي اجمال

- ويبين الجدول التالي توزيع االلتزامات بقروض صناعية خال عام 2016 حسب النشاط الصناعي :

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن قطــاع صناعــة المنتجــات الغذائيــة والمشــروبات قــد أخــذ النصيــب االكبــر مــن حجــم 
ــي االلتزامــات  ــغ نصيبهــا 55.7 % مــن اجمال ــدة خــال عــام 2016 حيــث بل ــة جدي االلتزامــات بقــروض صناعي
بقــروض صناعيــة وذلــك لتمويــل 6 مشــاريع صناعيــة بقيمــة 35.6 مليــون د.ك.، وجــاء ترتيــب صناعــة منتجــات 
المعــادن الافلزيــة االخــرى )مــواد البنــاء( فــي المرتبــة الثانيــة اذ بلــغ نصيبهــا 22.8 % مــن اجمالــي االلتزامــات 
بقــروض صناعيــة، ثــم جــاء فــي المرتبــة الثالثــة وبنصيــب 10.5 % مــن اجمالــي االلتزامــات صناعــة المنتجــات 

الباســتيكية والمطــاط.

647,04435,60555.74صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
المنسوجات

16504550.71صناعة الطباعة و النشر
14272500.39صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

69,0986,71010.5 صناعة المنتجات الباستيكية والمطاط
725,44814,54422.77صناعة منتجات المعادن الا فلزية األخرى

12,2111,4802.31صناعة الفلــزات األساسية
35,4523,6305.68صناعة منتجات المعادن المشكلة ما عدا الماكينات والمعدات

13262000.31)اعادة الدوران )اعادة التصنيع
18253950.62أنشطة صناعية أخرى )نشاط التعبئة(

2892,36563,879100.0اإلجمـــالـــي

النصيب النسبي للتمويلمتويل البنكإجمالي تكلفة املشاريععدد املشروعاتالنشاط
)%()ألف د.ك(

8846100.95 1
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املتراكم
2015-1974

25401926281,045عدد القروض الصناعية 

58,51051,64167,73279,25592,3652,101,608تكلفة املشروعات املمولة )ألف دينار كويتي(

33,99049,28657,25163,8791,177,277
نسبة التمويل إلى تكلفة املشروع )%(

7266737268.956.0
2,3401,2913,5653,0483,2992,102متوسط تكلفة املشروع )ألف دينار كويتي(

1,6818502,5942,2022,2811,126.6متوسط متويل البنك )ألف دينار كويتي(

أمــا بالنســبة لمتراكــم التــزام البنــك بالقــروض الصناعيــة خــال الفتــرة مــن 1974-2016 فأشــار الجــدول الــى أن 
البنــك قــد وافــق خــال هــذه الفتــرة علــى توفيــر 1,045 قرضــا صناعيــا لمشــاريع صناعيــة بلــغ اجماليهــا 1.2 مليــار 

د.ك، وتمثــل 56% مــن اجمالــي تكلفــة المشــروعات والبالغــة حوالــي 2.1 مليــار د.ك.

التمويل التجاري
واصــل البنــك خــال العــام 2016 نشــاطه بتقديــم مجموعــة متكاملــة مــن التســهيات المصرفيــة التجاريــة لعمائــه 
الصناعييــن مثــل تســهيات تمويــل رأس المــال العامــل وتمويــل المشــاريع ومنــح قــروض قصيــرة االجــل. كمــا قــام 
بمنــح العمــاء الصناعييــن تســهيات التمويــل المعبــري لحيــن ســحب القــروض الصناعيــة أو لحيــن حصولهــم علــى 
قــرض صناعــي طويــل االجــل. ويتــم تســعير التســهيات الممنوحــة طبقــا لمعــدل أســعار الســوق، باإلضافــة الــى منــح 

ومراقبــة الحــدود النقديــة والقطــع االجنبــي للبنــوك العالميــة والمحليــة والمؤسســات االســتثمارية.

ــة   ــة النقدي ــهيات التجاري ــة التس ــت قيم ــث بلغ ــاري حي ــل التج ــاط التموي ــي نش ــا ف ــام 2016 ارتفاع ــهد ع ــد ش ولق
175.8 مليــون د.ك مقارنــة بـــ 139.9 مليــون د.ك فــي نهايــة عــام 2015، بارتفــاع نســبته 25.7%، وذلــك نتيجــة 
لزيــادة التســهيات التجاريــة للعمــاء القائميــن ومنحهــا لعمــاء جــدد. أمــا علــى صعيــد التســهيات الغيــر نقديــة فلقــد 
ســجلت انخفاضــاً فــي عــام 2016 بنســبة 5.5% وبلغــت 79.4 مليــون د.ك مقارنــة بـــ 84 مليــون د.ك فــي نهايــة 

عــام 2015 نتيجــة لانتهــاء مــن تمويــل عقــود ومشــاريع جديــدة.

ومــن جانــب آخــر، اســتمر البنــك بتوفيــر التســهيات المتنوعــة واســتقطاب عمــاء جــدد، وعلــى وجــه الخصــوص فــي 
قطاعــات البتروكيماويــات ومنتجــات مــواد البنــاء والمنتجــات الهندســية والمعدنيــة والمنتجــات الغذائية.

واســتمراراً فــي سياســة البنــك بالتركيــز بشــكل أكبــر علــى الســوق المحلــي، فــإن النشــاط علــى الصعيــد الدولــي كان 
متحفظــا خــال العــام 2016.

ويمكن  التعرف  على  دور البنك  والتزاماته   بقروض  صناعية  خال  السنوات  الماضية مـن خال الجدول 
التالي :

42,035إجمالي االلتزام بالتمويل )ألف دينار كويتي(

20122013201420152016
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االستثمار المباشر
حــرص البنــك خــال العــام 2016 علــى اقتنــاص الفــرص االســتثمارية الواعــدة فــي صناديــق الملكيــة الخاصــة مــع 
مــدراء الصناديــق الحالييــن ومــدراء صناديــق جــدد ممــن لهــم أداء مميــز فــي قطاعاتهــم علــى مــدى الســنين باإلضافــة 
الــى االســتثمارات المباشــرة بالقطــاع الصناعــي المحلــي. وبالرغــم مــن اســتمرار تقلبــات المنــاخ االســتثماري محليــا 
وعالميــا وهبــوط أســعار النفــط ، فلقــد ارتفــع رصيــد اســتثمارات البنــك بنســبة 4.5% حيــث بلغــت حوالــي 95.8 
مليــون د.ك فــي عــام 2016 بالمقارنــة مــع 91.7 مليــون د.ك فــي عــام 2015. كمــا نمــت االصــول بنســبة %5.1 

لتصــل الــى 137.7 مليــون د.ك فــي عــام 2016  بالمقارنــة مــع 131 مليــون د.ك فــي عــام 2015. 

واســتمر البنــك فــي البحــث عــن أفضــل الفــرص االســتثمارية المحليــة واالقليميــة فــي القطــاع الصناعــي والقطاعــات 
المكملــة لــه محليــا وخارجيــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالصناعــات البتروكيماويــة وذلــك عمــا بأهــداف البنــك الراميــة الــى 

المشــاركة الفعالــة فــي ملكيــة مشــاريع  صناعيــة جديــدة.

الخزينة ومحفظة االوراق المالية
اســتمر البنــك نشــاطه فــي عــام 2016 فــي االدوات الماليــة االساســية مثــل القطــع االجنبــي وأســواق الودائــع ومحافــظ 
االوراق الماليــة، وكانــت نتائجهــا ايجابيــة لربحيــة البنــك رغــم تدنــي أســعار الفوائــد محليــا وعالميــا نتيجــة الســتمرار 

تداعيــات االزمــة الماليــة العالميــة.

ونتيجــة للتقلبــات فــي االســواق الماليــة فقــد تركــز النشــاط علــى االســتثمار فــي ســندات الخزانــة الحكوميــة المقومــة 
بالدينــار الكويتــي وذلــك لضمــان النمــو الجيــد والجــدارة االئتمانيــة العاليــة وتجنبــا ألي انخفــاض فــي االســعار. كمــا 
عــزز البنــك نشــاط المرابحــات االســامية مــع البنــوك االســامية بالدينــار الكويتــي والعمــات االجنبيــة كونهــا بديــل 
للتعامــل فــي ســوق االقتــراض التقليــدي ولقــد أدى هــذا التعــاون الــى نمــو العاقــة بيــن البنــوك المحليــة االســامية 

والتقليديــة كســوق مالــي لألنتربنــك وتــم تغطيــة جانــب مطلوبــات البنــك بأســعار تنافســية.

ــم  ــة احتياجاتهــم بأســعار صــرف تنافســية وتقدي ــه وتلبي ــى خدمــة عمائ ــك عل ــد حــرص البن ــي فق ــا القطــع االجنب أم
المشــورة الفنيــة، والعمــل علــى ســداد احتياجــات البنــك مــن العمــات االجنبيــة مــع الحــرص علــى تطبيــق تعليمــات 
بنــك الكويــت المركــزي وتجنــب أي تقلبــات بالســعر تجــاه البنــك للبعــد عــن اي مخاطــر للســيولة مــع التنبــؤ باتجــاه 

اســعار الصــرف والفوائــد لألســواق الماليــة مســتقبا.

البحـــوث
ــداد  ــى إع ــل عل ــف العم ــد كث ــة. وق ــه المختلف ــه ولجان ــة إلدارات ــك أحــدث الدراســات والبحــوث االقتصادي ــر البن يوف
التقاريــر االقتصاديــة خــال العــام 2016 ومتابعــة التطــورات االقتصاديــة والسياســية المحليــة والعالميــة والتــي كان 
علــى رأســها االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط وتبعاتهــا علــى االقتصــاد الكويتــي ، واعــداد التقاريــر االقتصاديــة 
ــم خــال العــام 2016 إصــدار دراســات  ــت. كمــا ت ــة الكوي ــي دول حــول التوقعــات المســتقبلية للنشــاط الصناعــي ف
اقتصاديــة نذكــر منهــا: »أداء قطــاع صناعــة المنتجــات الغذائيــة والمشــروبات« وأخــرى بعنــوان »تطــورات ســعر 

الخصــم واالئتمــان المصرفــي«.

قــام البنــك خــال عــام 2016 بإنجــاز العديــد مــن دراســات أبحــاث الســوق للمنتجــات الصناعيــة المختلفــة فــي دولــة 
ــي  ــب الحال ــرض والطل ــم الع ــة حج ــن خــال دراس ــاً م ــا محلي ــن إنتاجه ــدوى م ــم الج ــرض تقيي ــك بغ ــت، وذل الكوي
ــويقي  ــج التس ــر المزي ــتوردة وعناص ــة والمس ــات المحلي ــن المنتج ــة بي ــة المنافس ــواق، ودرج ــي األس ــتقبلي ف والمس
ــة  ــل المنشــآت الصناعي ــم خــال هــذا العــام اصــدار »دلي ــد ت ــك األســواق. ولق ــد فــي تل ــج الجدي وتقديــر حصــة المنت
التــي مولهــا البنــك فــي الفتــرة مــن 1974-2015«، كذلــك تــم تحديــث أرشــيف الدائــرة حســب التصنيــف الصناعــي 

ــث. ــى ISIC 4.0 الحدي ــم ال ــة مــن ISIC 3.1  القدي ــي الموحــد لألنشــطة االقتصادي الدول
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ويتــم بشــكل دوري تحديــث وتوســيع قاعــدة المعلومــات الخاصــة بالصناعــة فــي الكويــت وفــي دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة وذلــك مــن خــال الزيــارات الميدانيــة للمصانــع والمؤسســات المتعلقــة بالصناعــة، والمشــاركة 
بالنــدوات والمؤتمــرات والمعــارض الصناعيــة محليــاً ودوليــاً. هــذا باإلضافــة إلــى تجميــع الدراســات واإلحصــاءات 
المتخصصــة بالســوق واألدلــة الصناعيــة الحديثــة وتحليلهــا بهــدف الحصــول علــى أحــدث البيانــات الازمــة إلعــداد 

دراســات البنــك.

ادارة المحافظ
يقــوم بنــك الكويــت الصناعــي بــإدارة ثــاث محافــظ ماليــة نيابــة عــن الحكومــة، وهــي محفظــة الصناعــي للمشــروعات 
الصغيــرة ومحفظــة التمويــل الزراعــي، برأســمال قــدره 50 مليــون د.ك لــكل منهمــا، ومحفظــة تمويــل الصناعــة وفقــا 

للشــريعة االســامية برأســمال قــدره 100 مليــون د.ك.

تهــدف محفظــة الصناعــي للمشــروعات الصغيــرة الــى دعــم وتوفيــر التمويــل وفقــا ألحــكام الشــريعة االســامية الــى 
أنشــطة الكويتييــن فــي مجــاالت الحــرف والمشــروعات الصغيــرة فــي مختلــف القطاعــات التــي ال تزيــد حجــم أصولهــا 
عــن 500 ألــف د.ك. وخــال العــام 2016 تمــت الموافقــة علــى تمويــل 300 مشــروعاً فــي مختلــف االنشــطة بلغــت 
ــبة  ــون د.ك ، وبنس ــي 30.2 ملي ــة حوال ــل المحفظ ــي تموي ــغ اجمال ــون د.ك وبل ــتثمارية     38.4 ملي ــا االس تكلفته
78.8% مــن التكلفــة. ويشــكل ذلــك نمــوا جيــدا فــي نشــاط المحفظــة مقارنــة مــع العــام 2015 بلغــت نســبته %29.3 
فــي عــدد المشــروعات وكذلــك نســبة 30.8% فــي حجــم تمويــل المحفظــة. ومنــذ بــدء نشــاط المحفظــة وحتــى نهايــة 
عــام 2016، بلــغ متراكــم حجــم الموافقــات علــى التمويــل 115.5 مليــون د.ك قدمــت لـــ 1299 مشــروعا بلــغ اجمالي 

تكلفتهــا االســتثمارية حوالــي 156.3 مليــون د.ك.

575,696,5944,784,55115.82الصناعات التحويلية
 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات

والدراجات النارية والسلع الشخصية واملنزلية
482,305,0401,950,0086.44

7410,560,2128,245,25227.26 الفنادق واملطاعم
295,342,5124,444,04414.70األنشطة العقارية واأليجارية

196,371,8844,545,98315.03الصحة والعمل االجتماعي
 أنشطة خدمات املجتمع واخلدمات االجتماعية والشخصية

األخرى
586,839,3905,320,39317.60

7693,162500,6771.65التعليم
7464,609362,9561.20النقل والتخزين واالتصاالت
1106,90588,1640.30الزراعة والصيد واحلراجة

30038,380,30830,242,028100 اإلجمالي

النصيب النسبي للتمويلمبلغ التمويلتكلفة املشاريععدد املشاريعنوع القطـاع
)%()د.ك(

تمويــل محفظــة الصناعــي للمشــروعات الصغيرة خالل العام  2016



39

وياحــظ مــن الجــدول الســابق، أن قطــاع الفنــادق والمطاعــم شــمل علــى 74 مشــروع واســتحوذ علــى نســبة 27.3 
%مــن تمويــل المحفظــة، تــاه فــي األهميــة قطــاع انشــطة خدمــات المجتمــع بعــدد 58 مشــروعاً، الــذي اســتحوذ علــى 
نســبة 17.6 % مــن تمويــل المحفظــة، ومــن ثــم قطــاع الصناعــات التحويليــة بعــدد 57 مشــروعاً الــذي اســتحوذ علــى 
نســبة 15.8 %مــن تمويــل المحفظــة، ويتضــح أن هــذه القطاعــات اســتحوذت علــى 60.7 % مــن تمويــل المحفظــة 

للعــام 2016 .

وبالنســبة لمحفظــة التمويــل الزراعــي التــي تهــدف الــى توفيــر التمويــل لمختلــف االنشــطة الزراعيــة واالنتــاج النباتــي، 
انتــاج الدواجــن وااللبــان واالنتــاج الحيوانــي والمــزارع الســمكية باإلضافــة الــى أنشــطة تبريــد وحفــظ ونقــل المنتجــات 
ــة 24.2  ــل 98 مشــروعا بلغــت تكلفتهــا االجمالي ــى تموي ــد وافقــت المحفظــة خــال العــام 2016 عل ــة. فق الزراعي
ــي  ــن اجمال ــبة  55.5 % م ــون د.ك، بنس ــا 13.4 ملي ــي له ــل الزراع ــة التموي ــاهمة محفظ ــت مس ــون د.ك بلغ ملي
ــدد  ــي ع ــبته 53 %ف ــت نس ــام 2015 بلغ ــع الع ــة م ــاط المحفظــة مقارن ــي نش ــدا ف ــوا جي ــك نم ــة. ويشــكل ذل التكلف
المشــروعات وكذلــك نســبة 66 %فــي حجــم التمويــل. ومنــذ اعــادة نشــاط المحفظــة عــام 2001 وحتــى نهايــة عــام 
2016  بلــغ  متراكــم  حجــم تمويــل القــروض الزراعيــة التــي تــم الموافقــة عليهــا حوالــي 113.8 مليــون د.ك قدمــت 

لـــ 684  مشــروعاً.

3710,244,3705,928,00044.2نباتي
263,802,0001,668,00012.4تربية اغنام 

256,309,2503,665,00027.3املزرعة املتكاملة
42,197,8961,254,0009.3أسماك

31,484,500853,0006.3ألبان
3150,48655,0000.41متنوعة قصير األجل

9824,188,50213,423,000100املجموع

النصيب النسبي للتمويلمتويل احملفظةتكلفة املشاريععدد القروضالقطـاع

)%()د.ك(

تمويــل محفظــة التمويــل الزراعي خالل العام 2016

تمويــل محفظــة الصناعــي للمشــروعات الصغيرة خالل العام  2016

ياحــظ مــن الجــدول الســابق أن القطــاع النباتــي حصــل علــى أعلــى نســبة مــن تمويــل القطاعــات الزراعيــة حيــث 
بلغــت نســبة التمويــل حوالــي )44 %( مــن اجمالــي تمويــل المحفظــة، يليــه قطــاع المزرعــة المتكاملــة بنســبة )27 

.)%

أمــا محفظــة تمويــل الصناعــة وفقــا للشــريعة االســالمية والتــي تهــدف الــى تشــجيع القطــاع الصناعــي مــن خــال 
التمويــل المتوســط والطويــل االجــل للمشــاريع والخدمــات الصناعيــة وفــق أداوت تتفــق مــع أحــكام الشــريعة االســامية 
والتــي منهــا المرابحــة، االجــارة واالســتصناع. فلــم يتــم خــال العــام 2016 تمويــل أي مشــروع، فــي حيــن توجــد 3 

طلبــات جديــدة لتمويــل مشــروعات صناعيــة جديــدة مازالــت قيــد الدراســة.
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تقنية المعلومات
لقــد حــرص البنــك خــال العــام 2016 علــى تطويــر نظــم تقنيــة المعلومــات فــي البنــك، وركــز علــى برنامــج تحويــل 
ــة  ــى االنظم ــب عل ــن مــن خــال التدري ــدرات الموظفي ــي االساســي، وطــور مــن ق ــي المصرف ــه اآلل ــر نظام وتطوي
الجديــدة، ونقــل المعلومــات واختبــار النظــام للتشــغيل.  ويأتــي هــذا التطويــر تلبيــة الحتياجــات البنــك مــن االعمــال 
المصرفيــة واالســتثمارية وادارة المــوارد البشــرية واعــادة تنظيــم البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات لمواكبــة التطــورات 
ــى  ــة تماشــيا مــع اســتراتيجية البنــك. كمــا كان التركيــز هــذا العــام عل ــة فــي مجــال الشــبكات والنواحــي االمني التقني
تطويــر تقاريــر النظــام المصرفــي االساســي ومــدى ماءمتهــا واســتفادة المســتخدمين منهــا وذلــك بمســتويات مقبولــة 
تمكــن البنــك مــن تفعيــل النظــام فــي العــام القــادم. كمــا ركــزت الجهــود علــى مراجعــة وتوثيــق البنيــة التحتيــة لتقنيــة 
المعلومــات، واســتمر فــي تطويــر نظــم البريــد االلكترونــي والشــبكات، الخدمــات، وجــدار الحمايــة، ودليــل النظــام 
النشــط، وكذلــك تشــديد نظــم الدفــع واالهتمــام بمواطــن الضعــف وذلــك مــن خــال تعزيــز التحكــم واحتياجــات االمــان. 

الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعية
يولــى بنــك الكويــت الصناعــي اهتمامــاً خاصــاً بتنميــة وتطويــر كــوادره البشــرية ، باعتبارهــا المــورد الهــام والقــوة 

الدافعــة لتطويــر أعمــال وأنشــطة البنــك وبمــا يعــزز رســالته التنمويــة للقطــاع الصناعــي. 

ــي التخــرج ومــن ذوي  ــة مــن حديث ــي نهجــه باســتقطاب الكــوادر الوطني ــك خــال العــام 2016 ف ــد اســتمر البن ولق
ــة متخصصــة  ــج تدريبي ــدة برام ــك ع ــام البن ــا أق ــك ، كم ــطة البن ــة بأنش ــا صل ــي له ــي التخصصــات الت ــرات ف الخب
لموظفيــه بلــغ عددهــا 91 برنامجــاً بواقــع 468 مشــاركا. ولقــد عملــت هــذه البرامــج علــى تطويــر قدراتهــم المهنيــة 
ومنحهــم الفــرص الكتســاب المعــارف والمهــارات الفنيــة والقياديــة واالشــرافية فــي األعمــال المصرفيــة . وقــد بلــغ 

ــون نســبة 66 %منهــا.  ــاً ، شــّكل الكويتي ــة العــام 194 موظف ــن فــي نهاي عــدد الموظفي

ومــن خــال عضويــة البنــك فــي اتحــاد مصــارف الكويــت وتعاونــه مــع برامــج بنــك الكويــت المركــزي، شــارك البنــك 
فــي تدريــب الكــوادر الوطنيــة حديثــة التخــرج فــي التخصصــات المختلفــة.

كمــا قــام البنــك خــال عــام 2016 بالمشــاركة والرعايــة للعديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات والمعــارض المتخصصــة  
ــك مــن  ــت وخارجهــا. وحــرص البن ــة داخــل الكوي ــه شــملت مجــاالت مختلف ــي لموظفي ــع المســتوى المهن بهــدف رف
ــذ  ــي تنفي ــة ، كمــا اســتمر ف ــة والمصرفي ــه التمويلي ــى تســويق خدمات ــي المعــارض المتخصصــة عل خــال تواجــده ف

حماتــه التســويقية واالعانيــة وبرامــج الزيــارات الميدانيــة للمصانــع.

ويلتــزم بنــك الكويــت الصناعــي برســالته المؤسســية  فــي كل مــا يخــص تطويــر ودعــم الصناعــة المحليــة، باإلضافــة 
إلــى المســؤولية االجتماعيــة فــي دعــم األنشــطة الهادفــة إلــى تنميــة ونفــع المجتمــع، حيــث شــارك البنــك فــي معــرض 

متراكــم التزامــات محفظة تمويل الصناعة وفقا للشــريعة االســالمية 
2016-2009

23عــدد المشــروعات
115,349التكلفة الكلية للمشاريع )ألف دينار كويتي(

41,601تمويل المحفظة )ألف دينار كويتي(

ولقــد بلــغ متراكــم االلتزامــات بالتمويــل منــذ تشــغيل المحفظــة فــي عــام 2009 وحتى نهايــة عــام 2016 حوالي41.6 
مليــون د.ك قدمــت إلــى 23 مشــروع صناعي.
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متراكــم التزامــات محفظة تمويل الصناعة وفقا للشــريعة االســالمية 

للصناعــات الوطنيــة تحــت شــعار »صنــع فــي الكويــت« بشــراكة مــع الهيئــة العامــة للصناعــة، كمــا قــام بالتعــاون مــع 
اتحــاد الصناعــات الكويتيــة برعايــة رســمية لحملــة »الصناعــة فــارس المســتقبل«، وذلــك ايمانــا مــن البنــك بضــرورة 
نشــر الوعــي لــدى جميــع شــرائح المجتمــع حــول المنتجــات الصناعيــة الوطنيــة وأهميــة الصناعــة فــي تحقيــق االمــن 

االقتصــادي وضمــان مســتقبل واعــد للدولــة.

ــد مــن المعــارض واالنشــطة التــي  ــرة بالعدي كمــا شــارك البنــك مــن خــال محفظــة الصناعــي للمشــروعات الصغي
ــرة  ــروعاتهم الصغي ــل لمش ــر التموي ــة وتوفي ــطة المحفظ ــات وانش ــادر بخدم ــي المب ــباب الكويت ــف الش ــى بتعري تعن

ــة. ــة المختلف ــي االنشــطة االقتصادي ــل الحــر ف ــى العم وتشــجيعهم عل
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االدارة التنفيذية

السيد/ علي عبد النبي خاجه

الرئيس التنفيذي

السيد/ رشيد عبد احملسن الشرهان
 نائب الرئيس التنفيذي

املشاريع واحملافظ

السيد/ عبد اهلل ابراهيم الهنيدي
نائب الرئيس التنفيذي
العمليات والرقابة املالية

 السيد/ جواد حسني القالف
نائب الرئيس التنفيذي

 التمويل واالستثمار                                                        

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

   حاصل على شهادة املاجستير 
 يف االدارة الصناعية عام 1977،

التحق بالبنك يف عام 1978

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

     حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة   
يف عام 1981، وانضم الى البنك يف عام 1983   



43

43

حوكمة الشركات
مقدمة

يقــوم البنــك بتطبيــق إطــار عمــل شــامل لحوكمــة الشــركات لضمــان التزامــه بمبــادئ الحوكمــة بشــكل مالئــم. ويقــوم 
ــادئ  ــق مب ــان تطبي ــات التشــغيلية وهــو المســؤول عــن ضم ــه أطــر العملي ــس اإلدارة بوضــع السياســات وتوجي مجل

الحوكمــة الســليمة التزامــا بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي نّصــا وروحــاً.

شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يعتبــر المجلــس مســؤوال عــن وضــع ومراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك، والــذي تــم تصميمــه للتأكــد مــن فعاليــة 
وكفــاءة العمليــات وجــودة إعــداد التقاريــر الداخليــة والخارجيــة والرقابــة وااللتــزام بالقوانيــن والتعليمــات. والجديــر 
ــدم نظــام  ــات . ويق ــم تصميمــه إلدارة وليــس إللغــاء مخاطــر عــدم  تحقيــق  أهــداف العملي بالذكــر أن هــذا النظــام ت
الرقابــة الداخليــة  تأكيــداً معقــوال وليــس مطلقــا كضمــان ضــّد مخاطــر الخســارة المؤثــرة. وتكــون اإلدارة مســؤولة 

عــن وضــع والحفــاظ علــى نظــام الرقابــة الداخليــة.

ــة التدقيــق التــي تتلقــى تقاريــر  ــل المجلــس ولجن ــة بشــكل دوري مــن قب ــة الداخلي ــة نظــام الرقاب ــم مراجعــة فعالي وتت
المراجعــة التــي تقــوم بهــا دائــرة التدقيــق الداخلــي. 

كمــا تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر بمراجعــة كافــة السياســات واإلجــراءات التــي تشــكل أســاس إطــار الرقابــة الداخليــة. 
ــة  ــوم لجن ــى مســتوى البنــك. وتق ــى مســتوى اإلدارات وعل ــرة ادارة المخاطــر بمراجعــة المخاطــر عل ــوم دائ كمــا تق

المخاطــر بمراجعــة كافــة المخاطــر التــي يتــم تحديدهــا وكيفيــة تخفيــف هــذه المخاطــر.

ــذه  ــي ه ــارة ف ــع المث ــة المواضي ــن، ومناقش ــن الخارجيي ــن المدققي ــة م ــر المقدم ــم التقاري ــق بتقيي ــة التدقي ــوم لجن وتق
التقاريــر معهــم خــالل االجتماعــات الدوريــة. وتعتبــر لجنــة التدقيــق مســؤولة عــن اإلشــراف علــى التقاريــر الماليــة 

ــة. ــة الداخلي ــر المراجعــة حــول الرقاب وتقاري

هــذا ولقــد قــام المجلــس مــن خــالل دائــرة التدقيــق الداخلــي ودائــرة إدارة المخاطــر بتقييــم مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة 
ــل  ــد أي خل ــه ال يوج ــى أن ــص إل ــام 2016، وخل ــة للع ــر المالي ــك والتقاري ــر البن ــول مخاط ــر ح ــة والتقاري الداخلي

ــة للبنــك. ــة الداخلي ــة وانتظــام عمــل نظــام الرقاب ــى فعالي جوهــري فيهــا مؤكــداً عل

االلتزام بقواعد حوكمة الشركات
قام البنك بتطبيق جميع ما ينطبق عليه من إلتزامات بحسب ما ورد في دليل الحوكمة وميثاق السلوك المهني 
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تقرير الحوكمة
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وأخالقيات العمل الذين يمكن اإلطالع عليهما عبر الموقع االلكتروني لبنك الكويت الصناعي من خالل الرابط 
التالي: 

www.ibkuwt.com/ibk/web/ar/About_IBK/CorpGov .

سياسات البنك بشأن المكافآت المالية

سياسة المكافآت
ــارات  ــة والمه ــاءة والمعرف ــن ذوي الكف ــى الموظفي ــة عل ــذب والمحافظ ــك لج ــآت بالبن ــة المكاف ــداد سياس ــّم إع ــد ت لق
ــت  ــك الكوي ــن بن ــادرة ع ــة الص ــات الحوكم ــواردة بتعليم ــات ال ــة المتطلب ــة كاف ــذه السياس ــن ه ــرات. وتتضم والخب
المركــزي، وكذلــك كافــة الجوانــب الضروريــة لمنــح المكافــآت الماليــة ومكوناتهــا فــي إطــار تعزيــز فاعليــة و إدارة 

ــك. المخاطــر بالبن

ويقــوم مجلــس اإلدارة، بنــاء علــى توصيــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، باعتمــاد وتعديــل سياســة المكافــآت فــي 
البنــك والمكونــات الخاصــة بهــا، كمــا يقــوم بمراجعــة إجــراءات تطبيقهــا للتحقــق مــن أنهــا تعمــل وفــق مــا هــو مخطــط 

لهــا.

مكونات المكافآت:
تتألــف المكونــات المتنوعــة للمكافــآت مــن حزمــة مناســبة ومتوازنــة وبمــا يعكــس النشــاط ودرجــة الموظــف بالبنــك 

والنشــاط المهنــي وكذلــك ممارســات الســوق بالنســبة للمســتويات الســائدة لتلــك المكافــآت. 

ــآت  ــى المكاف ــة إل ــا األخــرى، باإلضاف ــب والمزاي ــة ، كالرات ــة الثابت ــآت المالي ــن المكاف ــأة الموظــف م ــون مكاف وتتك
ــنوي. ــتوى األداء الس ــى مس ــة عل ــرة القائم المتغي

ــذه  ــد ه ــة تعقي ــة ودرج ــؤوليات وظيفي ــن مس ــه م ــاط ب ــا ين ــاس دور الموظــف وم ــى أس ــة عل ــأة الثابت ــدد المكاف وتح
المســؤوليات، درجــة الموظــف، ومســتوى األداء وأوضــاع الســوق المحليــة والقوانيــن النافــذة.

ولقــد تــم تصميــم برنامــج المكافــآت علــى األداء )برنامــج الحوافــز قصيــر األجــل لجميــع الموظفيــن وبرنامــج الحوافــز 
طويــل األجــل ألعضــاء اإلدارة العليــا( لتحفيــز ودفــع الموظفيــن لتحقيــق أهــداف وأغــراض البنــك طبقــا لالســتراتيجية 

طويلــة األجــل والخطــط الســنوية للبنــك.

وتــوزع مكافــآت األداء فــي شــكل منحــة نقديــة ســنوية للموظفيــن.  وترتبــط الحوافــز بمجموعــة متوازنــة من مؤشــرات 
األداء علــى مســتوى البنــك وعلــى مســتوى الموظــف. إن الهــدف الرئيســي لبرنامــج الحوافــز قصيــر األجــل هــو أن 
ــل األجــل  ــز طوي ــن. أمــا برنامــج الحواف ــك وأداء الموظفي ــن مــع معــدل األداء الســنوي للبن ــز الموظفي تتمشــى حواف
ألعضــاء اإلدارة العليــا فلقــد صمــم بمــا يحــث علــى اســتمرار مســتويات أداء طويلــة األجــل مرتفعــة ومعدلــة علــى 

أســاس المخاطــر.

ويطبــق البنــك نظــام حديــث لتقييــم وقيــاس أداء الموظفيــن لمختلــف المســتويات بحيــث يضــع الموظفــون ورؤســاءهم 
فــي بدايــة الســنة خطــط األداء الســنوية المســتهدف وبيــان الكفــاءات المطلوبــة وخطــط التطويــر الذاتــي  للموظفيــن 
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ــق  ــم وتوثي ــم بتقيي ــن والمســئولون عــن مراجعــة التقيي ــى الموظفي ــوم المشــرفون عل ــم  الســنوي ،  يق . وخــالل التقيي
األداء مقارنــة مــع مؤشــرات األداء / أهــداف األداء. وتصــدر القــرارات بتعديــل الراتــب الثابــت للموظــف والمكافــآت 

المرتبطــة بــاألداء بنــاء علــى المراجعــة الســنوية ألدائــه.

ويتــم تقديــم المزايــا األخــرى كاإلجــازة الســنوية، اإلجــازة المرضيــة واإلجــازات األخــرى، التأميــن الصحــي، تذاكــر 
الســفر الســنوية والعــالوات طبقــا للسياســة المعتمــدة وممارســات الســوق المحليــة الخاضعــة للقوانيــن النافــذة.

يشــرف الرئيــس التنفيــذي علــى تطبيــق نظــام منــح المكافــآت للموظفيــن وفقــا للسياســة المعتمــدة، بمــا في ذلــك التصميم 
واإلجــراءات المرتبطــة بهــا. وتقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المنبثقــة  مــن مجلــس اإلدارة بتقييــم ســنوي لمــدى  
ــام  ــس للقي ــة بمســاعدة المجل ــوم اللجن ــا تق ــك. كم ــا ألهــداف البن ــان تحقيقه ــآت لضم ــة  سياســة  المكاف ــة  وفاعلي كفاي

بمراجعــة ســنوية مســتقلة حــول مــدى التــزام البنــك بتطبيــق سياســة المكافــآت.

والتزامــا بمتطلبــات قواعــد الحوكمــة ، فــإن المكافــآت الماليــة المدفوعــة لفئــات الموظفيــن وفــق المجموعــات التاليــة 
قــد تــّم اإلفصــاح عنهــا أدنــاه:

الفئة األولى: تضم الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه والمدراء التنفيذيين األساسيين الذين يخضع تعيينهم لموافقة 
الجهات الرقابية واإلشرافية.

الفئة الثانية: تضم المدراء الذين يتولون مهام رقابة مالية ورقابة مخاطر.

الفئة الثالثة: تضم المدراء المشاركين في أنشطة تحفها المخاطر.

وأن المكافآت المالية المدفوعة للفئات المذكورة أعاله هي:

الفئة
عدد

املوظفني

املك�ف���آت املدفوعة )�س��نوية(
 أشكالالعناصر الثابتة

 أشكالالعناصر املتغيرةالدفع
الدفع

الفئة 
األولى

4

 رواتب: 414,600 د.ك
- تذاكر سفر: 3,892 د.ك

- مزايا التأمني الصحي: 7,727 د.ك 
- املكافأة السنوية العادية: 62,190 د.ك

- تأمينات اجتماعيه: 15,180 د.ك

نقدي
نقدي
نقدي
نقدي

نقدي مؤجل

- املكافأة السنوية اخلاصة:            
   138,667 د.ك

نقدي

الفئة 
الثانية

5

 - رواتب: 180,900د.ك
- تذاكر سفر: 5,596 د.ك

- مزايا التأمني الصحي: 9,613 د.ك
- املكافأة السنوية العادية: 27,135 د.ك

- تأمينات اجتماعيه: 2,786د.ك

نقدي
نقدي
نقدي
نقدي

نقدي مؤجل

- املكافأة السنوية اخلاصة: 
   35,734 د.ك

نقدي

الفئة 
الثالثة

7

- رواتب: 345,720 د.ك
- تذاكر سفر: 7,787 د.ك

- مزايا التأمني الصحي: 10,670د.ك
- املكافأة السنوية العادية: 51,858 د.ك

- تأمينات اجتماعيه: 26,565 د.ك

نقدي
نقدي
نقدي
نقدي

نقدي مؤجل

- املكافأة السنوية اخلاصة:  
   80,531 د.ك

نقدي
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إن المكافــآت الســنوية )شــاملة الرواتــب، المكافــأة الســنوية العاديــة، تذاكــر الســفر، مزايــا التأميــن الصّحــي، التأمينــات 
االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى المكافــأة الســنوية الخاصــة( لخمســة مــدراء تنفيذييــن الذيــن تلقــوا أعلى المكافــآت باإلضافة 
ــي )ســبعة أشــخاص( بلغــت 991,767   ــق الداخل ــرة التدقي ــرة إدارة المخاطــر ورئيــس دائ ــآت رئيــس دائ ــى مكاف إل

دينــار كويتــي. 

كما بلغت حزمة المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 295,000 دينار كويتي.
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شهادة املدقق اخلارجي حول تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للبنك
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افصاحات إدارة المخاطر وفقاً لمعايير بازل 3 الركن 
الثالث كما في 2016/12/31

أهداف إدارة المخاطر:

يتبــع بنــك الكويــت الصناعــي مجموعــة مــن األهــداف الواضحــة فــي إدارة المخاطــر المرتبطــة بــه علــى اســاس إطــار 
اســتراتيجي راســخ مصمــم لتحقيــق تلــك األهــداف مــن خــالل إجــراءات أساســية فــي إدارة عمليــات المخاطــر. 

على المستوى االستراتيجي، تعمل إدارة المخاطر في البنك على تحقيق األهداف التالية:  

• تحديد المخاطر المادية للبنك

• تحديد حدود المخاطر المقبولة لدى البنك وضمان توافق خطط وعمليات البنك مع تلك الحدود، 

• تحســين القــرارات المتعلقــة بالمخاطر/العائــد عــن طريــق التواصــل مــع الوحــدات التشــغيلية لضمــان اتبــاع عمليــة 
مراجعــة مســتقلة وقويــة علــى عمــل هــذه الوحــدات،

• التقيد بالمبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة بإدارة المخاطر،

• ضمــان أن خطــط البنــك االســتراتيجية وخطــط تنميــة األعمــال تعتمــد بشــكل ســليم علــى إجــراءات فعالــة فــي تقييــم 
لمخاطر   ا

•  رصــد المخاطــر لضمــان اســتمرار تقديــم األهــداف الماليــة المحــددة فــي ظــل مجموعــة مــن الظــروف التشــغيلية 
المعاكســة

• مســاعدة اإلدارات التجاريــة واإلدارات المســاندة علــى تحســين نظــم مراقبــة وتنســيق عمليــات التعامــل مــع المخاطــر 
علــى مســتوى البنك.

• تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر على مستوى البنك 

إطار الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر: 

تقــع مســؤولية إدارة المخاطــر علــى كاهــل كافــة المســتويات فــي البنــك، ابتــداء مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
نــزوال إلــى جميــع مــدراء اإلدارات وخبــراء إدارة المخاطــر.  وقــد تــم توثيــق هــذا اإلطــار مــن خــالل دليــل تفصيلــي 
للسياســات واإلجــراءات متوفــر الطــالع جميــع موظفــي البنــك علــى شــبكة اإلنترانــت الداخليــة.  كمــا تقــع مســؤولية 
المراجعــة الفعالــة للمخاطر-وفقــا لقاعــدة الرقابــة الثالثية-علــى عــبء كل مديــر إدارة بصفتــه المالــك الرئيســي 
ــى إدارة التدقيــق  ــى إدارة مخاطــر تعمــل بشــكل مســتقل داخــل البنــك وكذلــك عل ــه، وعل للمخاطــر المرتبطــة بإدارت
الداخلــي. وأغــراض تطبيــق إطــار الحكومــة، يقــوم رئيــس إدارة المخاطــر بتقديــم الدعــم الفنــي للجنــة مجلــس اإلدارة 
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ــة إدارة المخاطــر علــى مســتوى البنــك. كذلــك،  ــة لعملي ــى التطبيقــات الفعال ــه واإلشــراف عل للمخاطــر بهــدف توجي
تقــدم إدارة المخاطــر الدعــم الفنــي لمجلــس إدارة البنــك فــي المهــام المطلوبــة مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. 
ويعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن اعتمــاد الحــدود القصــوى المقبولــة للمخاطــر وهــي مســتويات المخاطــر التــي 
ــك  ــي البن ــم مراجعــة الحــدود القصــوى للمخاطــر ف ــه التشــغيلية. ويت ــق أهداف ــك تحملهــا فــي ســعيه لتحقي ــار البن يخت
ســنوياً بواســطة لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر تماشــيا مــع بيئــة األعمــال ومــع المعاييــر االســتراتيجية الداخليــة للبنــك.

كذلــك، يكــون المجلــس مســؤوالً عــن إطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة. وبغــرض تعزيــز تطبيقــات الحوكمــة وإدارة 
المخاطــر، أنشــئت اللجــان التاليــة لتنفيــذ أدواراً محــددة: لجنــة مجلــس اإلدارة للتدقيــق، لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة 

المخاطــر، لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات واألجــور، ولجنــة مجلــس اإلدارة للحوكمــة. 

ــة  ــات إدارة المخاطــر وبيئ ــة عملي ــى فعالي ــة مســتقلة عل ــي هــي المســؤولة عــن المراجعــة بصف ــق الداخل إدارة التدقي
الرقابــة الداخليــة فــي البنــك، وتحقيــق الهــدف منهــا وهــو رفــع بيــان موثــوق بــه وذو مضمــون عالــي القيمــة وفــي 
المواعيــد المحــددة إلــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــأن مــدى فعاليــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة والتخفيــف مــن 

حــدة المخاطــر المرتفعــة الحاليــة والمتطــورة وقيامهــا بتعزيــز الثقافــة الرقابيــة داخــل البنــك. 

ــك  ــة بالبن ــر المرتبط ــات المخاط ــز بيان ــر، موج ــالل إدارة المخاط ــن خ ــر، م ــس اإلدارة للمخاط ــة مجل ــد لجن ترص
ــي السياســة الخاصــة بالحــدود القصــوى لتحمــل  ــا ف ــاً ونوعي ــة كمي ــل المخاطــر، موثق ــاً للحــدود القصــوى لتحم وفق
المخاطــر، وتحــدد الحــدود القصــوى الرقابيــة واإلشــراقية علــى إدارة المخاطــر.  يتــم مراجعــة المكونــات التفصيليــة 
لبيــان الحــدود القصــوى لتحمــل المخاطــر ســنوياً مــن قبــل لجنــة المخاطــر.  وحيثمــا يتــم رصــد اختالفــات فــي بيانــات 
ــة بهــذا  ــان اللجن ــي تتخذهــا اإلدارة لضمــان اطمئن ــي عــن التوقعــات، يجــري اســتعراض اإلجــراءات الت األداء الفعل
الخصــوص. تتلقــى اللجنــة تقاريــر منتظمــة وشــاملة بشــأن موجــز بيانــات المخاطــر للبنــك، وأيضــا بيــان بتقييــم جميــع 
عوامــل المخاطــر، واألمــور الرئيســية التــي تؤثــر علــى كل محفظــة أعمــال ومنهجيــات قيــاس المخاطــر واتجاهــات 
المخاطــر المســتقبلية.  وتكفــل لجنــة المجلــس للمخاطــر وجــود سياســات وإجــراءات مالئمــة إلدارة المخاطــر بطريقــة 
مهنيــة وفعالــة، مــع اســتعراض مــدى اســتقاللية ونزاهــة وظيفــة إدارة المخاطــر فــي البنــك وتأثيرهــا الفعــال فــي تقييــم 

األعمــال والمخاطــر االســتراتيجية ضمــن إجــراءات وسياســات إدارة المخاطــر المتبعــة. 

يكــون رئيــس إدارة المخاطــر مســؤوالً مباشــرة أمــام رئيــس مجلــس اإلدارة.  وتكــون وظيفــة إدارة المخاطــر مســؤولة 
بصــورة مســتقلة عــن تقييــم وإدارة المخاطــر االئتمانيــة ومخاطــر الســوق والســيولة وجميــع أنــواع المخاطر التشــغيلية.  
باإلضافــة إلــى ذلــك، تكــون وظيفــة أمــن المعلومــات وإدارة أمــن المعلومــات مســؤولين مباشــرة أمــام رئيــس إدارة 
المخاطــر )والتــي تعمــل بصفــة مســتقلة عــن إدارة تكنولوجيــا المعلومــات(.  وبينمــا يتــم إدارة المخاطــر األوليــة مــن 
ــم منظــم ومســتقل علــى مخاطــر االئتمــان والســيولة  ــة إدارة المخاطــر تطبــق تقيي ــإن وظيف قبــل مــدراء اإلدارات، ف
والســوق وجميــع أنــواع المخاطــر التشــغيلية بشــكل اســتباقي وتعمــل مــع مــدراء اإلدارات فــي تحديــد وتوثيــق والقيــاس 
ــدأت مؤشــرات المخاطــر الرئيســية  ــا ب ــول كلم ــر الحل ــع ورصــد مؤشــرات المخاطــر الرئيســية وتوفي ــي، وتتب الكم
KRI أن تميــل إلــى أن تذهــب إلــى أبعــد مــن المســتويات المقبولــة. وأيضــا فإنهــا تعمــل علــى تســهيل تنفيــذ مبــادرات 
ــدة  ــاريع الجدي ــتثمار، والمش ــة واالس ــروض الفردي ــن الق ــتثمارية فضــال ع ــظ االس ــر المحاف ــع مخاط ــر وتتب المخاط
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وعــروض المنتجــات.  كمــا تعمــل علــى التأكــد أن المخاطــر تصنــف فــي مجموعــات مــن مخاطــر منخفضة ومتوســطة 
وعاليــة، وأن المخاطــر الكبيــرة هــي أبــرز القيــم المتطرفــة ضمــن الحــدود التــي توفرهــا السياســة الخاصــة بالحــدود 
ــا  ــم تحديده ــث يت ــغيلية حي ــائر التش ــى الخس ــة عل ــاراً محتمل ــا آث ــون له ــي تك ــك الت ــل المخاطــر، وتل القصــوى لتحم

وتقييمهــا وتخفيضهــا. 

تطبيقــاً للمنــاخ التعاونــي لنظــام المســائلة عــن المخاطــر، فقــد تــم تأســيس لجــان لرصــد مجــاالت محــددة للمخاطــر.  
فهنــاك لجنــة األصــول والخصــوم )أليكــو ( التــي ترصــد مخاطــر الســيولة والمخاطــر االســتثمارية وتوقعــات 
ــة االئتمــان  ــة.  لجن ــه عضــوا نشــطا فــي أعمــال اللجن ــي يشــارك فيهــا رئيــس إدارة المخاطــر بصفت األصــول، والت
والمخصصــات تتعامــل مــع التســهيالت االئتمانيــة والدراســات التمويليــة للمشــاريع واألمــور المتعلقــة بحــاالت التعثــر 
ــى صياغــة  ــة واإلشــراف عل ــى مراجع ــاك أيضــا مجموعــة السياســات واإلجــراءات تعمــل عل والمخصصــات.  هن
وتحديــث السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالبنــك بمشــاركة مــن إدارات األعمــال التجاريــة فــي البنــك.  وتتمتــع إدارة 
المخاطــر بمســؤوليات لهــا الحــق فــي التصويــت مــن خــالل عضويتهــا فــي لجنــة السياســات واإلجــراءات. كمــا أن 
لديهــا مســؤوليات إداريــة لصيانــة وتحديــث جميــع السياســات واإلجــراءات. ومــن أجــل المســاعدة فــي هــذا المســعى، 
فقــد طبقــت إدارة المخاطــر نظــام علــى شــبكة اإلنترانــت يضمــن الشــفافية وإتاحــة الفرصــة لجميــع الموظفيــن فــي 
االطــالع ومتابعــة السياســات واإلجــراءات.  وتعمــل إدارة المخاطــر علــى تنســيق خطــط اســتمرارية األعمــال فــي 

البنــك وأنشــطة اإلنعــاش فــي حــاالت األزمــات والكــوارث مــن خــارج موقــع البنــك األًصلــي. 

ــي  ــه ف ــل جاهزيت ــك ال يهم ــن أن البن ــد م ــي التأك ــية إلدارة المخاطــر ه ــات األساس ــد الواجب ــط: أح ــارات الضغ اختب
حــاالت حــدوث أســوأ ســيناريوهات المخاطــر بينمــا يســتعد فــي تطبيــق خطــط تنميــة األعمــال.  تســاعد اختبــارات 
الضغــط البنــك علــى فهــم طبيعــة ردود فعــل محافــظ األعمــال فــي حــال أصبحــت ظــروف تشــغيل األعمــال صعبــة 
بدرجــة كبيــرة.  تعمــل إدارة المخاطــر علــى تطويــر ســيناريوهات مســتقبلية محــددة وتحليــل مــدى صمــود الســيولة 
والربحيــة فــي ظــل تلــك الســيناريوهات، ومــا إذا كانــت مســتويات رأس المــال ســتظل كافيــة فــي مواجهــة الصدمــات 
ــن  ــف م ــيناريوهات للتخفي ــك الس ــدوث تل ــل ح ــا قب ــرات م ــي الفت ــدراء اإلدارات ف ــه م ــن أن يفعل ــا يمك ــرة وم الكبي
ــة.   ــة الحالي ــة بالبيئ ــرات ذات الصل ــن المتغي ــة واســعة م ــط مجموع ــارات الضغ ــط اختب ــر المخاطــر.  تلتق ــدة تأثي ح
ــى الخســائر المتوقعــة  ــل التصاعــدي عل ــارات الضغــط باســتخدام التحلي ــة اختب ــة إدارة المخاطــر عملي وتنســق وظيف
ــن  ــة م ــتثمار المقدم ــرات االس ــان وتعث ــات االئتم ــى مخصص ــة عل ــراءات التقديري ــذ الق ــم أخ ــة. ويت ــر المتوقع وغي
إدارات األعمــال التجاريــة كخســائر متوقعــة وتقيــم إدارة المخاطــر علــى أساســها باســتخدام أســاليب النمذجــة الداخليــة 
ــاس ســيناريوهات الضغــط.   ــرات قي ــوب لفت ــة رأس المــال المطل ــر متوقعــة وتغطي ــة للخســائر غي التوقعــات التقديري
تقــدم نتائــج اختبــارات الضغــط إلــى اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر ولمجلــس اإلدارة والســلطات 
الرقابيــة – بنــك الكويــت المركــزي – ألغــراض تقييــم درجــة صمــود البنــك فــي حــاالت ضغــط المخاطــر االئتمانيــة 
ومخاطــر الســوق والظــروف االقتصاديــة.  تأخــذ ســيناريوهات الضغــط فــي االعتبــار طائفــة واســعة مــن العوامــل، 
بمــا فــي ذلــك: إمكانيــات البنــك فــي تحقيــق اإليــرادات، مخصصــات خســائر القــروض واحتمــاالت تعثــر القــروض 
والخســائر االفتراضيــة الدفتريــة للبنــك؛ واحتمــاالت انخفــاض القيمــة الســوقية لألصــول االســتثمارية واآلثــار علــى 

معــدالت كفايــة رأس المــال.  
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كذلــك فــإن نتائــج اختبــارات الضغــط تعمــل كمؤشــرات مرجعيــة لتحريــك العمــل فــي سياســة خطــط البنــك لــرأس 
المــال واتخــاذ القــرارات حــول مــا إذا كان يتطلــب األمــر تغييــرا اســتراتيجي أو اعتمــاد رأســمال إضافــي للبنــك. فــي 

الوقــت الحاضــر، رســملة البنــك عاليــة للغايــة ومخاطــر دعــم رأس المــال تعتبــر منخفضــة.

ــت  ــي الكوي ــاج ف ــت مؤشــرات وهوامــش األعمــال لقطــاع اإلنت ــة: خــالل 2016، ظل ــة والتنظيمي ــة المالي البيئ
ثابتــة مــع ميــل إلــى االنخفــاض واســتمرت مؤشــرات الضغــوط علــى النظــام وعلــى عمــالء البنــك، علــى الرغــم مــن 
مســتوياتها المتدنيــة بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة منــذ االنكمــاش والمخصصــات التقديريــة.  بــدت أســعار النفــط 
الخــام متقلبــة بصــورة معتدلــة، تحلــق حــول 50 دوالر امريكــي للبرميــل. ومــع اســتمرار أســعار النفــط الخــام علــى 
مســتوى اقــل مــن 50 ٪ كمســتويات الــذروة، فقــد بــدأت األثــار تزحــف علــى الرغــم مــن ان الكويــت تتأثــر بنســبة أقــل 

مــن ســائر منتجــي النفــط فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  

اســتمر البنــك فــي صقــل المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة ببــازل 3 حســبما اعتمدهــا بنــك الكويــت المركــزي.  ودخــل 
ــق  ــة والتفاعــل المســتمر مــع فري ــدة بفضــل المشــاركة النشــطة والتشــجيع مــن الســلطات الرقابي ــة جدي ــك مرحل البن
مجموعــة إدارة المخاطــر. وقــد بــدأ البنــك فــي تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة LCR ومعــدل صافــي التمويــل المســتقر 

NSFR وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي. 

وقــد تــم إدخــال مجموعــة جديــدة مــن مســتويات التحمــل tolerance levels ضمــن بيــان مطــور للحــدود القصــوى 
لتحمــل المخاطــر؛ وأجريــت اختبــارات الضغــط داخليــا بصفــة دوريــة خــالل الســنة.  وقــام الخبــراء الخارجييــن بتقييــم 
البنــك ونظامــه اإلداري ووظيفــة إدارة المخاطــر للبنــك ونظــم العمــل بالبنــك واإلدارة والخطــط واالســتراتيجيات وقــام 
الخبــراء بإجــراء اختبــارات الضغــط بشــكل مســتقل.  ولــم يخفــق البنــك فــي هــذه االختبــارات المســتقلة فــي أي مــن 
الفئــات والمعاييــر التــي تــم تقييمهــا. وفــي أعقــاب هــذا العمــل والمناقشــة مــع فريــق الخبــراء، تأكــدت قــدرة البنــك علــى 
أن وضــع رأســمال البنــك ومــوارده بعــد التعــرض للضغــط علــى االســتمرار فــي االســتجابة لمتطلبــات رأس المــال 

وفقــا لمعاييــر بنــك الكويــت المركــزي.  

ومــع ذلــك، وبعــد تطبيــق بــازل 3، أوقــف بنــك الكويــت المركــزي العمــل بــإدراج القــرض الحكومــي طويــل األجــل 
ضمــن رأســمال البنــك علــى الشــريحة الثانيــة Tier II، نظــراً ألنــه ال يمكــن تصنيفــه »قرضــاً ثانويــاً« وبســبب أنــه 
ــد أدي  ــدرة االســتيعابية للخســارة loss absorption capacity.   وق ــد بالق ــد القــرض مــا يفي ــم يذكــر فــي عق ل
ذلــك إلــى مراجعــة شــاملة لمعــدل كفايــة رأس المــال، علــى الرغــم مــن أنهــا ال تــزال أعلــى بكثيــر مــن المتطلبــات 
التنظيميــة، وأعلــى مــن المســتويات الداخليــة وفقــا لسياســة خطــة رأس المــال.  ومــع ذلــك، فــإن التخفيــض قــد إثــر 
بالفعــل علــى مســتويات التركــز االئتمانــي حيــث شــهد عــدد قليــل مــن الشــركات التــي لديهــا نســبة انكشــاف ارتفاعــا 
نســبيا فــوق المســتويات التنظيميــة للتركــز االئتمانــي، وقــد طلــب البنــك وحصــل علــى موافقــة بنــك الكويــت المركــزي 
علــى االســتمرار فــي التعامــل مــع هــذه الشــركات ضمــن حــدود أعلــى مــن مســتوى التركــز المعمــول بــه بنســبة 15% 

مــن رأس المــال. 

وقــد إنشــأت إدارة المخاطــر نســخاً مطابقــة ألســلوب CAMEL BCOM المســتخدم مــن قبــل بنــك الكويــت المركزي 
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ــتخدم  ــر وتس ــس للمخاط ــة المجل ــس لألصــول والخصــوم ولجن ــة المجل ــالل لجن ــن خ ــر م ــات المخاط ــت بيان وأدخل
النتائــج الصــادرة عنــه مــن قبــل لجــان المجلــس بمــا فــي ذلــك لجنــة الترشــيح والمكافــآت.  وفــي عــام 2015، قــام 
بنــك الكويــت المركــزي بتنقيــح أســلوب CAMEL BCOM وتحديــث وتعزيــز معاييــر التقييــم لتتناســب مــع البيئــة 

الحاليــة.  وعليــه قامــت وظيفــة إدارة المخاطــر للبنــك الصناعــي بتحديــث األســلوب المتبــع لديهــا تزامنيــاً.  

تصنيفات المخاطر حسب وكاالت التصنيف الخارجية:

ــت الصناعــي كمــا هــو  ــك الكوي ــة »فتــش« للتصنيــف العالمــي تصنيــف بن ــر 2016، أكــدت وكال ــي شــهر نوفمب ف
مبيــن أدنــاه:

تعكــس تعليقــات فيتــش أن الجــدارة االئتمانيــة طويلــة األجــل لبنــك الكويــت الصناعــي والتصنيفــات المســاندة إمكانيــات 
ــرة  ــة المباش ــى الملكي ــك عل ــتند ذل ــة.  ويس ــاالت الحاج ــي ح ــت ف ــة الكوي ــن حكوم ــدم م ــم المق ــة للدع ــة للغاي مرتفع
للحكومــة بنســبة %49 والملكيــة غيــر المباشــرة بنســبة %12 مــن بنــك الكويــت الصناعــي، فضــال عــن التمويــل 
ــوي  ــم الق ــل للدع ــخ الطوي ــات التاري ــي التصنيف ــي ف ــا روع ــة. كم ــك التنموي ــطة البن ــل ألنش ــل األج ــي طوي الحكوم

ــة.  ــة للمصــارف الكويتي ــة الكويتي للحكوم

تصنيفات وكالة فيتش

العملة األجنبية

+Aتأكيد التصنيف طويل األجل
F1تأكيد التصنيف قصير األجل

bb+ تصنيف اجلدوى
C/Dالتصنيف الفردي

1تأكيد اإلسناد
A+تأكيد احلد األدنى من اإلسناد 

املخاطر السيادية

AAالعمالت األجنبية – طويل األجل

AAالعملة احمللية – طويل األجل

النظرة املستقبلية

مستقر العمالت األجنبية على املدى الطويل 

مستقرالعمالت األجنبية السيادية على املدى الطويل 

مستقرالعملة احمللية السيادية على املدى الطويل
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+Aتأكيد التصنيف -  طويل األجل
A2تأكيد التصنيف -  قصير األجل

Aالمالءة المالية 

2اإلسناد

مستقرالنظرة المستقبلية - عمالت أجنبية
مستقرالنظرة المستقبلية - المالءة المالية

اإلفصاحات المجمعة حسب بازل 3 – الركن الثالث 
نظرة عامة على بازل 3 والركن الثالث: 

طبــق بنــك الكويــت الصناعــي منــذ شــهر ديســمبر 2005، إطــار بــازل كجــزء مــن اســتراتيجيتها إلدارة المخاطــر 
ورأس المــال. 

ويتكون االتفاق من ثالث أركان:

الركــن األول: يغطــي حســاب األصــول المرجحــة بالمخاطــر الخــاص بمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر 
لتشغيلية. ا

الركــن الثانــي: يســمح للشــركات والمراقبيــن باتخــاذ وجهــة نظــر بشــأن مــا إذا كان ينبغــي للشــركة أخــذ رأس مــال 
إضافــي لتغطيــة ثالثــة أنــواع المخاطــر تحــت الركــن األول، أو لتغطيــة مخاطــر أخــرى.  وتدعــم النمــاذج والتقييمــات 

الداخليــة للشــركة هــذه العمليــة التــي هــي تفاعليــة بيــن البنــك والجهــة الرقابيــة، أي بنــك الكويــت المركــزي. 

الركن الثالث: يغطي االتصال الخارجي للمخاطر ومعلومات رأس المال بالمصارف. 

تسمح المبادئ التوجيهية لبازل 3 باتباع أساليب مختلفة الحتساب متطلبات رأس المال: 

. األول هــو األســلوب المقياســي حيــث تســتخدم أوزان المخاطــر لتقييــم االحتياجــات مقابــل االنكشــاف االئتمانــي وهــي 
ثابتــة عبــر هــذا القطــاع 

. الثاني هو أسلوب التقييمات الداخلية IRB الذي يعتمد على نماذج البنك الداخلية في اشتقاق أوزان المخاطر. 

. الثالث هو األسلوب المتقدم والذي يتناسب مع هياكل كبيرة وأكثر تعقيدا

 وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، تعتمــد حســابات البنــك لكفايــة رأس المــال وفقــاً للركــن األول علــى األســلوب 
المقياســي الموحــد.  لكــن ألغــراض اختبــارات الضغــط، يســتخدم البنــك أســلوب النمذجــة الداخليــة المصمــم خصيصــا 
لإلنكشــافات االئتمانيــة الكبيــرة، والتــي تشــكل عصــب األعمــال الرئيســية للبنــك بموجــب نظــام البنــك األساســي فإنــه 

مــن ناحيتهــا، أكــدت وكالــة »كابيتــال أنتلجنــس« للتصنيــف 'االئتمانــي تصنيفهــا لبنــك الكويــت الصناعــي عنــد مســتوى 
AA-  لعــام 2016 مــع نظــرة مســتقبلية 'مســتقرة'.   ونســتعرض موجــز التقييــم علــى النحــو التالــي:
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ال يجــوز للبنــك تحمــل أي الكشــافات قــروض تجزئــة أو العقــارات.  وتجــري فــي نفــس الوقــت اختبــارات الضغــط 
وفقــا للمقاييــس المعياريــة والســيناريوهات المقدمــة مــن بنــك الكويــت المركــزي.  وقــد اســتندت تقاريــر اختبــار ات 

الضغــط علــى أســاس أســاليب قيــاس داخليــة وتنظيميــة. 

تطبــق إجــراء اختبــارات الضغــط مرتيــن فــي ســنة، وفقــا لسياســة البنــك بشــأن بــازل -الركــن الثالــث، ووفقــا لتعليمــات 
بنــك الكويــت المركــزي؛ ويتــم إعــداد تقريــر متكامــل )علــى أســاس البيانــات النوعيــة والكميــة( اســتناداً إلــى نتائــج 
نهايــة الســنة كمــا فــي شــهر ديســمبر، فضــالً عــن التقريــر الكمــي فقــط اســتناداً إلــى نتائــج نصــف الســنوي كمــا فــي 

شــهر يونيــو وكذلــك حســب البيانــات التقديريــة. 

إدارة مخاطر رأس المال: 
ــك  ــة للبن ــة العمومي ــي الميزاني ــال ف ــن رأس الم ــك م ــوارد البن ــا م ــون فيه ــي تك ــة الت ــي الدرج ــال ه ــة رأس الم كفاي
كافيــة لتغطيــة متطلبــات رأس المــال لألعمــال حاضــراً وفــي المســتقبل القريــب.  ويعتبــر إذن المجموعــة كــي تعمــل 
كمصــرف مرهونــاً بالحفــاظ علــى مــوارد كافيــة مــن رأس المــال.  وإدارة مخاطــر رأس المــال هــي عمليــة اســتعراض 

ومراجعــة متطلبــات رأس المــال لتمكيــن البنــك مــن: 

. تلبيــة الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التنظيميــة فــي الكويــت حيــث يرتكــز نشــاط البنــك التجــاري، وحيــث يتمركــز 
عملــه بصــورة حصريــة

. دعم تصنيفاته االئتمانية والحفاظ على تكلفة األموال

. دعم نمو األعمال التجارية، والقدرة على الصمود والتغلب على الصدمات

ــي  ــات ف ــات رأس المــال ومتطلب ــم مصــادر ومتطلب ــي تقيي ــق االســتمرار ف ــة رأســماله عــن طري ــك كفاي يضمــن البن
ضــوء التوقعــات الماليــة الحاليــة.  وهــذا يأخــذ فــي االعتبــار المخاطــر الماديــة للتوقعــات فضــال عــن االســتراتيجيات 

المســتخدمة فــي إدارة تلــك المخاطــر.

تأخــذ إدارة رأس المــال البنــك كال مــن رأس المــال االقتصــادي ورأس المــال التنظيمــي علــى حــد ســواء.  يحســب 
ــن  ــب الرك ــال حس ــمل رأس الم ــازل.  يش ــار ب ــن إط ــن األول م ــر الرك ــاس مخاط ــى أس ــي عل ــال التنظيم رأس الم
ــازل 3 طــرق الحســاب وأوزان  ــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية.  تشــمل قواعــد ب األول مخاطــر االئتم
المخاطــر، ويمكــن أيضــا تطبيــق الركــن الثانــي لــرأس المــال مقابــل أنــواع المخاطــر الثالثــة أعــاله، بــل أنــه يغطــي 
أساســا أنــواع أخــرى مــن المخاطــر.  وكونــه بنــكاً صناعيــا يعمــل علــى أســاس نظــام عمــل مركــز لكنــه ُمقيــد، ذلــك 
يعطــي وزنــا كبيــرا لمخاطــر التركــز.  يســتخدم البنــك إطــار رأس المــال وإجــراءات الضغــط داخليــاً للمســاعدة فــي 
 buffers ــك احتفاظــه بمّصــدات ــه مــن رأس المــال فــي ظــل ســيناريوهات الضغــط. ويضمــن البن ــد احتياجات تحدي
كافيــة أعلــى مــن الحــدود الدنيــا التنظيميــة فــي جميــع األوقــات.  ويتــم تقييــم هــذه المصــّدات مــن قبــل إدارة المخاطــر 
وتقــدم بهــا تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتدقيــق ولجنــة المجلــس إلدارة المخاطــر كجــزء مــن سياســة 
ــة  ــة مراجعــة الحــدود القصــوى لتحمــل المخاطــر وعملي ــة إدارة حوكمــة المخاطــر، وعملي إدارة رأس المــال وعملي

اختبــارات الضغــط.  

تنتــج عمليــة اختبــار الضغــط فــي البنــك توقعــات تقديريــة باالحتياجــات المتوقعــة مــن رؤوس األمــوال والمصــادر 
ضمــن مجموعــة مــن ســيناريوهات الضغــط للبنــك. وهــذا يتيــح البنــك التأكــد مــن أنــه يمكنــه الوفــاء بالحــدود الدنيــا مــن 
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المتطلبــات الرأســمالية التنظيميــة فــي بيئــة الضغــط؛ وتقييــم مــدى كفايــة المصــّدات فــوق رأس المــال التنظيمــي للوفــاء 
باحتياجــات رأس المــال االقتصــادي إذا اقتــرب مــن نقــاط الحــد األقصــى. وتشــكل عمليــة اختبــار الضغــط عنصــرا 

  .)ICAAP( رئيســيا فــي عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رؤوس األمــوال

ــد  ــلوب المقياســي الموح ــك األس ــد البن ــد اعتم ــن األول، فق ــي حســب الرك ــال التنظيم ــة رأس الم ــاب كفاي ــأن حس بش
ــكل مكــون مــن مكونــات  ــد رأس المــال المطلــوب ل ــة بنــك الكويــت المركــزي فــي تحدي ــازل 3، تبعــا لتوصي مــن ب
مخاطــر االئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية.  كمــا أن البنــك هــو بنــك تنمــوي متخصــص يقــدم أيضــا التســهيالت 
المصرفيــة التجاريــة لعمالئــه، ويتمتــع بدعــم طويــل األجــل مــن حكومــة دولــة الكويــت. هــذا، جنبــا إلــى جنــب مــع 
االحتياطيــات الضخمــة المفصــح عنهــا، يجعــل رأس المــال المتوفــر للبنــك أعلــى بكثيــر مــن الحــد األدنــى لمتطلبــات 
ــي و  ــن الثان ــد للرك ــار الجدي ــب اإلط ــار حس ــي االعتب ــة ف ــات ICAAP  اإلضافي ــذ متطلب ــد أخ ــى بع ــازل 3، حت ب

المصــّدات فــي تحديــد رأس المــال االقتصــادي. 

ومــع التوســع المخطــط لــه فــي محفظــة األصــول وفقــا للخطــة االســتراتيجية للبنــك للســنوات الثــالث القادمــة، فأنــه 
مــن المتوقــع ان تظــل نســبة كفايــة رأس المــال إلــى حــد كبيــر فــوق الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التنظيميــة وتقديــرات 
رأس المــال االقتصــادي فــي المســتقبل القريــب؛ وهــذه الرســملة القويــة توفــر وقايــة cushion ضــد انخفــاض فــرص 
التنويــع بســبب التشــريعات الحكوميــة لنظــام البنــك فــي خدمــة وتطويــر القطــاع الصناعــي فــي الكويــت.  بلغــت كفايــة 

رأس المــال اإلجمالــي اســتناداً إلــى بــازل 3، نســبة %43.22 كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

هيكلة وكفاية رأس المال: 
ــا ،  ــة المصــرح به ــة االختياري ــات الضخم ــون د.ك واالحتياطي ــة 20 ملي ــوع بقيم ــال المدف ــى رأس الم ــة ال باالضاف
ــغ  ــد بمبل ــل للتجدي ــل االجــل قاب ــرض طوي ــارة عــن ق ــة األجــل هــي عب ــك طويل ــوال البن ــكل الرئيســي ألم ــإن الهي ف
ــي  ــري الصــادر ف ــرة بموجــب المرســوم االمي ــي أول م ــت كان ف ــة الكوي ــة دول ــن حكوم ــدم م ــون د.ك مق 300 ملي
عــام 1973 يســتخدمه البنــك فــي تمويــل المشــاريع الصناعيــة بقــروض متوســطة وطويلــة االجــل للقطــاع الصناعــي 
بشــروط ميســرة. كمــا قدمــت الحكومــة للبنــك ثالثــة قــروض اضافيــة الدارة محافــظ ماليــة وهــي محفظــة الصناعــي 
للمشــروعات الصغيــرة ومحفظــة التمويــل الزراعــي بمبلــغ 50 مليــون د.ك لــكل منهمــا، ومحفظــة تمويــل الصناعــة 
وفقــا للشــريعة االســالمية بمبلــغ 100 مليــون د.ك. وليــس لــدى البنــك أي ادوات ماليــة معقــدة أومركبــة فــي هيــكل 

رأس المــال.

الكيانات الفرعية: 
الكيــان االعتبــاري الرئيســي هــو بنــك الكويــت الصناعــي. يمتلــك البنــك شــركتين تابعتيــن مملوكتيــن بالكامــل لبنــك 
ــة  ــة مغلق ــاهمة كويتي ــركة مس ــي ش ــو(، وه ــة )كيبك ــت الصناعي ــاريع الكوي ــركة مش ــا: ش ــي، هم ــت الصناع الكوي
)»كيبكــو«(، وشــركة صناعــي المحــدودة، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي جــورج تــاون، جزيــرة 

ــة )معــا »المجموعــة«(.   ــة البريطاني ــد الغربي ــد كايمــان، جــزر الهن جران

شــركة كيبكــو هــي أداة المجموعــة لالســتثمارات المحليــة وعقــد وإدارة األصــول التــي اســتحوذ عليهــا البنــك نتيجــة 
عــدم ســداد القــروض المحليــة؛ وتشــكل نســبة 6 فــي المائــة تقريبــا مــن مجمــوع أصــول المجموعــة.   شــركة صناعــي 
ليســت ذي بــال، وال تشــكل عنصــراً ماديــاً مــن البيــان المالــي للمجموعــة، وتقــدم بيانــات كفايــة رأس المــال المقدمــة 

إلــى بنــك الكويــت المركــزي فــي كبيانــات مجمعــة للشــركات التابعــة.
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 هيكل رأس المال – 31 ديسمبر 2016

رأس المال – الشريحة1 

رأس المال المطلوب لألصول الموزونة بمخاطر االئتمان كما في 2016/12/31

إجمالي اإلنكشافات

)ألف دك(

رأس المال – الشريحة2 

222,752 

6,274

 20,000حقوق الملكية الدائمة
االحتياطيات :

33,806             االحتياطيات التنظيمية
138,095االحتياطيات االختيارية

6,719احتياطيات القيمة اإلسمية
24,132الدخل المحتفظ به  

Nilرأس مال إضافي شريحة 1

---1107        البنود النقدية
2154,070693        مطالبات على جهات سيادية
------3        مطالبات على منظمات دولية

PSE 4        مطالبات على------
MDB 5        مطالبات على------

6108,21221,642        مطالبات على بنوك
386,370380,607   7        مطالبات على مؤسسات جتارية
------8        مطالبات على أصول مضمونة

------9        مطالبات ائتمانية
------10       قروض جزئية تنظيمية

112,5522,552       انكشافات متأخرة األداء
1296,50796,507       إنكشافات أخرى

6,274المخصصات العامة المسموح بها                                   
229,026جمالي رأس المال المؤهل بعد االستقطاعات

موزونة باملخاطر
تكلفة رأس املال

صايف االئتمان
)CRM االنكشاف )بعد استبعاد

فئات األصول
ملخاطر االئتمان

)احملفظة القياسية(

747,817501,936
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62,177رأس املال املطلوب مقابل مخاطر اإلئتمان
احلد األدنى من رأس املال املطلوب ملخاطر االئتمان

رأس املال املطلوب ملخاطر السوق

10,155إجمالي اإلنكشافات املوزونة ملخاطر السوق
1,320احلد األدنى لرأس املال املطلوب ملخاطر السوق

رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية

41,443إجمالي اإلنكشافات املوزونة للمخاطر التشغيلية
5,388احلد األدنى لرأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية 

529,879إجمالي اإلنكشافات املوزونة للمخاطر
68,884 إجمالي احلد األدنى لرأس املال املطلوب ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية 

                             رأس املال املؤهل

                  الشريحة 1               222,752    
                  الشريحة 2                  6,274     

160,142 رأس املال املؤهل غير املستخدم
معيار كفاية رأس املال

% 43.22معيار كفاية راس املال وفقا لبازل 3/ بنك الكويت املركزي

% 42.04معيار كفاية راس املال وفقا لرأس املال الشريحة 1 فقط 
% 42.04معيار كفاية راس املال – الشريحة 1

نسبة الرافعة املالية: 
أدخــل إطــار بــازل 3 نســبة رافعــة ماليــة تعتبــر بســيطة وشــفافة وغيــر قائمــة علــى المخاطــر لتطبيقهــا كتدبيــر تكميلــي 
موثــوق بــه علــى متطلبــات رأس المــال القائمــة علــى المخاطــر.  تهــدف نســبة الرافعــة الماليــة إلــى )1( تقييــد تراكــم 
النفــوذ فــي القطــاع المصرفــي لتجنــب عمليــات زعزعــة وخفــض االســتقرار والتــي يمكــن أن تضــر بالنظــام المالــي 
األوســع وكذلــك باالقتصــاد؛ و )2( تعزيــز المتطلبــات القائمــة علــى باســتخدام تدبيــر “مســاند« ســهل وبســيط وغيــر 

قائــم علــى المخاطــر.

تعتمــد لجنــة بــازل الــرأي القائــل بــأن إطــار لنســبة بســيطة للرافعــة الماليــة يعتبــر هامــاً ومكمــالً إلطــار رأس المــال 
القائــم علــى أســاس المخاطــر؛ ونســبة الرافعــة الماليــة ذات المصداقيــة هــي التــي تضمــن التقــاط واســع وكاف لــكال 

مــن مصــادر بنــود الميزانيــة وبنــود خــارج الميزانيــة لوضــع البنــك. 

 Tier  تعــرف نســبة الرافعــة الماليــة وفقــا لبــازل 3 أنهــا إجــراء رأس المــال )البســط، شــريحة رأس المــال األولــى
capital 1( مقســوماً علــى نســبة اإلنكشــاف )القاســم المشــترك(، مــع إظهــار هــذه النســبة فــي صــورة نســبة مئويــة: 

نســبة الرافعــة الماليــة = إجــراء رأس المــال/ نســبة اإلنكشــاف )%(.  فــي الكويــت، فــأن النســبة الرقابيــة الدنيــا هــي 
.%3
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إدارة مخاطر االئتمان:
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة الناتجــة فــي حــال عجــز أي مــن عمــالء البنــك أو األطــراف المقابلــة 
فــي الســوق مــن الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة تجــاه البنــك.  منــح االئتمــان يعتبــر أحــد مصــادر الدخــل الرئيســية للبنــك، 
ــه  ــرا مــن مــوارده وطاقت ــدرا كبي ــك ق ــة؛ وبهــذا الخصــوص، يخصــص البن ــر أهمي وأكثرهــا تحمــالً للمخاطــر األكث

للســيطرة عليهــا. 

ــا  ــل.  كم ــال العام ــل رأس الم ــاريع وتموي ــل المش ــن تموي ــا م ــك أساس ــه البن ــي تواج ــة الت ــأ المخاطــر االئتماني  تنش
ــن،  ــك ســندات الدي ــي ذل ــة، بمــا ف ــات الخزان ــة أخــرى ناشــئة عــن عملي ــى مخاطــر ائتماني ــك أيضــا عل ينكشــف البن

ــع. ــرة للبي ــي الســوق وأصــول متوف ــة ف ــع أطــراف مقابل وأرصــدة التســويات م

نسبة الرافعة المالية لبنك الكويت الصناعي كما في 31 ديسمبر 2016 - مجمعة
البند أطار نسبة الرفع املالية )الف دينار(

بنود داخل الميزانية 
656,301 بنود داخل الميزانية  1

0 األصول المخصومة عند حساب رأس المال شريحة 1  2

656,301 إجمالي اإلنكشافات داخل الميزانية  3

انكشافات المشتقات المالية  
300 إجمالي إنكشافات المشتقات المالية ) شامل العامل اإلضافي (  4

0 5 ) التعديالت ( 

300 إجمالي إنكشافات المشتقات المالية 6

انكشافات تمويل األوراق المالية  
0 أصول تمويل األوراق المالية  7

0 إجمالي إنكشافات تمويل األوراق المالية  8

البنود خارج الميزانية  
24,207 االلتزامات  9

(19,366) 10 ) تعديالت للتحويل إلى القيمة المعادلة لإلئتمان ( 

4,841 إجمالي اإللتزامات  11

55,217 التزامات محتملة  12

(27,538) 13 ) تعديالت للتحويل إلى القيمة المعادلة لإلئتمان ( 

27,679 إجمالي االلتزامات المحتملة  14

32,520 إجمالي البنود خارج الميزانية  15

رأس المال وإجمالي اإلنكشافات  
222,752 رأس مال شريحة 1  16

689,121 إجمالي اإلنكشافات  17
نسبة الرفع المالية 

%32.32 نسبة الرافعة المالية بازل 3  18
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دور وظيفــة إدارة المخاطــر هــو تقديــم التوجيهــات علــى مســتوى البنــك وتقييــم المخاطــر باســتقاللية والرقابــة وتحمــل 
المخاطــر االئتمانيــة.  ولقــد وضــع البنــك سياســات االئتمــان علــى مســتوى اإلدارات تمــت مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة 
ــر  ــة مخاط ــل رقاب ــار عم ــس اإلدارة إط ــد مجل ــر(.  يعتم ــس إدارة المخاط ــة رئي ــراءات )بعضوي ــات واإلج السياس
ــات إدارة المخاطــر  ــع سياس ــب م ــى جن ــا إل ــان، جنب ــإدارة مخاطــر االئتم ــاص ب ــكل الخ ــذي يضــع الهي ــان ال االئتم
علــى مســتوى اإلدارات.  وتشــكل القــروض والســلفيات للعمــالء المصــدر الرئيســي للمخاطــر االئتمانيــة للمجموعــة 
علــى الرغــم مــن أن البنــك قــد ينكشــف أيضــا ألشــكال أخــرى مــن مخاطــر االئتمــان، علــى ســبيل المثــال، القــروض 
المقدمــة للبنــوك والتزامــات القــروض وســندات الديــن.  وقــد صممــت سياســات وإجــراءات البنــك إلدارة المخاطــر 
 appropriate risk بهــدف رصــد وتحليــل المخاطــر، بغــرض تحديــد درجــة مالئمــة قابليــة البنــك لتحمــل المخاطــر
appetite، والحــدود والضوابــط، ومراقبــة المخاطــر والتعثــرات وقيــاس مــدى كفايــة تقييمــات المتابعــة وتصنيــف 
ــدة  ــى ح ــروض كل عل ــات الق ــع توصي ــف جمي ــة وتصني ــتقل بمراجع ــكل مس ــر بش ــل إدارة المخاط ــر. تعم المخاط
ــة بالتمويــل المالــي والتجــاري للمشــاريع ورأس المــال العامــل وتمويــل  المقدمــة مــن إدارتــي منــح االئتمــان المتعلق
التجــارة. كمــا تقــوم إدارة المخاطــر بالقيــاس الكّمــي للمراجعــات ورصــد الجــودة النوعيــة وحركــة المحفظــة االئتمانيــة 

علــى مســتوى البنــك. 

تقــوم إدارة المخاطــر بصفــة خاصــة بمراجعــة تركــز المخاطــر.  ويحــدث تركــز للمخاطــر االئتمانيــة عنــد انتمــاء عــدد 
مــن العمــالء إلــى نفــس المجموعــة، أو يشــاركون فــي أنشــطة مماثلــة ولديهــم خصائــص اقتصاديــة مماثلــة بمــا قــد 
يؤثــر فــي قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة خاصــة فــي حــاالت التغيــرات االقتصاديــة وظــروف األعمــال 
التجاريــة. نتيجــة لذلــك، يعتمــد البنــك المراجعــة المســتمرة لحــاالت التركــز فــي عــدد مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك، 
ــة.   ــة وحــاالت الســيطرة والملكي ــرات االســتحقاق والقطــاع الصناعي ــة وفت ــال، التركــزات الجغرافي ــى ســبيل المث عل
ويتحقــق التنويــع مــن خــالل وضــع مبــادئ توجيهيــة بالحــدود القصــوى لالنكشــاف لألطــراف المقابلــة علــى حــدة ال 
تتجــاوز 15 % مــن رأس المــال. ومــع ذلــك، ونظــراً للنظــام األساســي للبنــك، الــذي يحــدد نطــاق عمــل البنــك ضمــن 

القطاعــات الصناعيــة، لذلــك يميــل خطــر التركــز إلــى االرتفــاع.  

ــى  ــن 1 إل ــاس م ــى مقي ــاف عل ــاالت االنكش ــع ح ــاً لجمي ــة داخلي ــر االئتماني ــف المخاط ــا لتصني ــك نظام ــع البن وض
10.  وتوصــي إدارة المخاطــر بالتصنيفــات االئتمانيــة للعمــالء الجــدد وتقــوم بالمراجعــة الدوريــة لجميــع تصنيفــات 
ــاً.  وتراقــب إدارة المخاطــر متوســط التصنيفــات  المقترضيــن فــي البنــك باســتخدام معاييــر محــددة للتصنيــف داخلي

ــات المخاطــر داخــل المحفظــة.  ــة مــن فئ ــكل فئ ــك ل ــة لمحفظــة االئتمــان، وكذل الموزون

وبغــرض الحــد مــن مخاطــر االئتمــان، يتــم تأميــن اإلنكشــافات عــادة بالضمانــات المقبولــة. وتعكــس محفظــة القــروض 
والســلفيات الحاليــة حــرص البنــك علــى اإلقــراض داخــل الكويــت وعلــى األخــص للوحــدات الصناعيــة فــي الكويــت 
– وهــي البلــد التــي يتفهــم البنــك ديناميكيتهــا بصــورة جيــدة وحيــث توفــر للبنــك فهمــاً أفضــل للمخاطــر الكامنــة فيهــا.  
إن البنــك لديــه تركــزاً ائتمانيــاً للقطــاع الصناعــي بســبب نظامــه األساســي ويديــر البنــك المخاطــر ذات الصلــة عــن 
طريــق تجنــب التركــز فــي الجانــب المديــن فــي قطــاع صناعــي معيــن وفــي حــاالت اإلنكشــافات عبــر الحــدود، حســب 

المناطــق الجغرافيــة.

يولــي البنــك اهتمامــاً خاصــاً بالحســابات المتأخــرة عــن طريــق اللجــان التــي أنشــئت خصيصــاً لهــذا الغــرض. ويجــري 
ــد  ــم تحدي ــر، يت ــزم األم ــذة؛ وإذا ل ــة المتخ ــراءات العالجي ــاالت واإلج ــذه الح ــة ه ــة بمتابع ــر الخاص ــة التدابي مناقش

المخصصــات المالئمــة مقابلهــا.  



61

61

وقــد وضــع البنــك علــى مســتوى اإلدارات، فضــال عــن مســتوى البنــك كامــال، عمليــات ائتمانيــة منضبطــة، تهــدف 
إلــى ضمــان دقــة تقييــم المخاطــر واعتمادهــا ورصدهــا ومراقبتهــا بشــكل صحيــح وســليم.  وتعتبــر األداة األساســية فــي 
إدارة مخاطــر االئتمــان هــي مجموعــة السياســات واإلجــراءات االئتمانيــة التــي يجــري مراجعتهــا وتحديثهــا دوريــاً. 
ويتبــع البنــك نظــام صــارم للموافقــات يشــترط إجــراء تقييــم دقيــق وشــامل للجــدارة االئتمانيــة لــكل مديــن، كمــا تقــوم 
إدارة المخاطــر بتقييــم جميــع التوصيــات بطلبــات االئتمــان واالســتثمار وطلبــات التمديــد والتجديــد للحــاالت االئتمانيــة 

القائمــة.  

ــب  ــاً لإلجــراءات، فيتطل ــات االئتمــان، وتبع ــق لطلب ــم دقي ــع العمــالء بعــد إجــراء تقيي ــة لجمي ــرر الحــدود االئتماني تق
األمــر الحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة فــي تقريــر حــدود االئتمــان اعلــى مــن مســتويات معينــة؛ ويتــم التعبيــر 
ــة والقطــاع االقتصــادي  ــة المخصصــة حســب الدول ــدود االئتماني ــل المخاطــر بالح ــة لتحم ــة اإلدارة العام عــن قابلي
والمقتــرض ونــوع المنتــج. كذلــك، يلــزم اســتخدام صالحيــات منــح االئتمــان داخــل البنــك بشــأن أي تجــاوزات للحــدود 

االئتمانيــة المقــررة. 

يتــم رصــد التركــزات حســب الحجــم والقطــاع االقتصــادي واألعمــال التجاريــة والقطاعــات الصناعــة وتعتبــر هــذه 
التركــزات محــدودة.  وبهــذا الخصــوص، يحــدد بنــك الكويــت المركــزي التركــز نســبة التركــز عنــد 15 فــي المائــة 
مــن قاعــدة رأس المــال بمفهومــه الشــامل للبنــك حســب تعريــف إطــار بــازل 3/البنــك المركــزي؛ وجميــع التركــزات 

فــي المحفظــة حســب القطــاع يتــم مراقبتهــا عــن كثــب تحســباً لظــروف ماليــة أو اقتصاديــة معاكســة. 

تقــوم إدارة المخاطــر برصــد ومراقبــة التجــاوزات علــى مســتوى البنــك وعلــى مســتوى المحفظــة وذلــك بالتواصــل 
ــت  ــي الوق ــات ف ــأن المخالف ــبة بش ــراءات مناس ــاذ إج ــن اتخ ــث يمك ــة، بحي ــال التجاري ــع إدارات األعم ــتمر م المس

ــكان.   ــدر اإلم ــخ االســتحقاق بق ــى تجــاوزات تواري المناســب والســيطرة عل

معلومات عن اإلنكشافات االئتمانية

األصول متأخرة السداد / المتعثرة والمخصصات مقابلها: 

يتبــع بنــك الكويــت الصناعــي تعريفــات بنــك الكويــت المركــزي بشــأن القــروض غيــر المنتظمــة والتعليمــات بشــأن 
المخصصــات مقابــل الحــاالت المتعثــرة.  

نبين ما يلي تصنيف اإلنكشافات االئتمانية وكيفية احتساب المخصصات:

أ- التسهيالت االئتمانية )للعمالء المقيمين وغير المقيمين(:
1. يصنف القرض أنه غير منتظم في الحاالت التالية: 

        - الرصيــد المديــن فــي الحســاب الجــاري يظهــر باســتمرار وجــود فائــض بمــا يزيــد عــن 10 % عــن الحــد  
المعتمــد للســحب علــى المكشــوف 

       - الحساب الجاري مدين دون حد معتمد للسحب على المكشوف 

       - التســهيالت االئتمانيــة انتهــت صالحيتهــا ولــم يتــم ســداد رصيدهــا القائــم وقــرر البنــك عــدم تجديــد التســهيالت 
علــى أســاس الوضــع االئتمانــي 
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                - دفعات سداد القرض متعثرة
                - تأخر سداد الفوائد المستحقة

2. تصنيف القروض غير المنتظمة: 
      - دون المســتوى: فــي حــال وجــود أي مــن المخالفــات المبينــة أعــاله لمــدة تزيــد عــن 90 يومــاً وأقــل مــن 

180 يومــا؛ أو فــي حــال تقديــر البنــك وجــود تدهــور ملحــوظ فــي الوضــع المالــي للعميــل
      - الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا: وجــود أي مــن المخالفــات المبينــة أعــاله لفتــرة تزيــد عــن 180 يومــا 

وأقــل مــن 365 يومــا، أو فــي حــال تقديــر البنــك وجــود تدهــور ملحــوظ فــي الوضــع المالــي للعميــل
      - الديــون المعدومــة: فــي حــال وجــود أي مــن المخالفــات المبينــة أعــاله لفتــرة تتجــاوز مــدة 365 يومــا، 

أو فــي تقديــر البنــك وجــود تدهــور ملحــوظ فــي الوضــع المالــي للعميــل.

3. المخصصات المطلوبة:  
                تحدد المخصصات حسب ما هو مبين أدناه: 

% 20                 ديون دون المستوى:    
% 50                 ديون مشكوك في تحصيلها:    

                الديون المعدومة:              100 %

تحــدد 1% مخصصــات عامــة مقابــل جميــع حــاالت االنكشــاف التــي ال تخضــع للمخصصــات المحــددة بعــد خصــم 
ــا لتطبيــق المعاييــر  ــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي.  ويســتعد البنــك حالي بعــض الضمانــات المســموح بهــا وفق
الدوليــة لإلبالغــات الرقابيــة رقــم 9 بشــأن أســلوب التحديــد المبكــر للمخصصــات.  يبيــن الجــدول أدنــاه كيفيــة معالجــة 

حــاالت القــروض متأخــرة الســداد ضمــن المحفظــة االئتمانيــة.

افصاحات القروض متأخرة السداد كما في 31 ديسمبر 2016
من إجمالي المبلغ المستحق %المبالغ المتعثرة )ألف دك(فئة فترات وجوب السداد

0<3011219.00%73.20

31<601898.00%12.38

61<900.00 

91<180437.00%2.85

181<3640.00%0.00

11.56%1772.00أكثر من  سنة

100.00%15326.00إجمالي املستحق املتأخر
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كما بلغت نسبة القروض غير املنتجة )NPL) إلى اإلنكشافات االئتمانية نسبة 0.66 % كما يف 2016.12.31

ب - القروض السيادية: 

البنــك لديــه إنكشــافات ســيادية محــدودة وحتتســب الرســوم الرأســمالية علــى هــذا اإلنكشــاف وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت 
املركــزي مــن وقــت إلــى أخــر. 

ج - معلومات عن اإلنكشافات االئتمانية كما في 31 ديسمبر 2016

****جميع اإلنكشافات االئتمانية التجارية غير املمولة هي يف الكويت

بنود خارج الميزانية ****بنود الميزانية فئة األصول )المحفظة العادية( 

1070 بنود نقدية 1

154070629مطالبات على قروض سيادية2

 مطالبات على منظمات دولية3
PSE مطالبات على4
MDB مطالبات على5
1082120مطالبات على بنوك6

32126265108 مطالبات على مؤسسات جتارية7

مطالبات على أصول مضمونة8
 مطالبات على مشتقات ائتمانية9
  قروض جزئية متوافقة رقابيا10
قروض إسكانية مؤهلة11
248171اإلنكشافات املستحقة املتأخرة12

888887618إنكشافات أخرى13

67502072797اإلجمالي



المتوسط اليومي إلجمالي القروض والسلفيات كما في 2016/12/31
31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
%متوسط الرصيد اليومي%متوسط الرصيد اليومي

282,880,350.65100.00310,911,125.87100.00اإلجمالي الكلي للقروض والسلفيات

149,783,855.5452.76154,262,636.7349.62قروض وسلفيات – قرض الصناعي 1

134,096,495.1147.24156,648,489.1450.38إجمالي القروض والسلفيات – جتاري

100,022,267.2435.23111,127,162.2535.74قروض صناعية – جتاري

1,157,309.780.416,380,691.292.05قروض أخرى

32,843,504.9711.5739,084,591.3912.57سحب على املكشوف وحسابات مكشوفة

69,998.570.0256,044.210.02خطابات ضمان معلقة ومستندات مستلمة

3,414.540.0000سندات قبول

       التوزيع الجغرافي لالكشافات كما في 2016/12/31

ديسمبر, 2016ديسمبر, 2015ديسمبر, 2016ديسمبر, 2015ديسمبر, 2016ديسمبر, 2015

محفظة االستحقاقات المتبقية للقروض والسلفيات كما في 2016/12/31
 القرض الصناعي بشروط المحفظة اإلجمالية

ميسرة
 القروض والسلفيات

بشروط تجارية

 ديسمبر 2015ديسمبر 2016 ديسمبر 2015ديسمبر 2016  ديسمبر 2015 ديسمبر 2016

54,29754,46119,9198,09474,21662,555لغاية شهر واحد 

149,85234,8872,61014,34752,46349,233 – 3 أشهر 

322,60339,12520,17222,61642,75561,742 – 12 شهر 

126,9651,86872,27961,96599,24463,833 – 3 سنة 

5577,88951,62636,85852,18444,748 3 – 5 سنوات 

10,20113,83211,882(7,710)21,5421,680 أكثر من 5 سنوات 

175,817139,911158,897154,082334,714293,992الرصيد كما يف نهاية العام 

إجمالي القروض والسلفياتقروض وسلفيات – القرض الصناعي 1قروض وسلفيات – تسهيالت جتارية  

%99.19

%0.32

%0.49

%100.00

138,784

446

680

139,911

%99.65

%0

%0.35

%100

175,200

0

617

175,817

%100.00

%0.00

%0.00

%100.00

154,081

0

0

154,081

%100.00

%0

%0

%100

158,896

0

0

158,896

%99.62

%0.15

%0.23

%100.00

292,866

446

680

293,992

%99.82

%0.00

%0.18

%100.00

334,097

0

617

334,714

الكويت

أوروبا

اسيا 

والباسيفيك

اإلجمالي الكلي
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محفظة االستحقاقات المتبقية للقروض والسلفيات كما في 2016/12/31
 القرض الصناعي بشروط المحفظة اإلجمالية

ميسرة
 القروض والسلفيات

بشروط تجارية

 ديسمبر 2015ديسمبر 2016 ديسمبر 2015ديسمبر 2016  ديسمبر 2015 ديسمبر 2016

54,29754,46119,9198,09474,21662,555لغاية شهر واحد 

149,85234,8872,61014,34752,46349,233 – 3 أشهر 

322,60339,12520,17222,61642,75561,742 – 12 شهر 

126,9651,86872,27961,96599,24463,833 – 3 سنة 

5577,88951,62636,85852,18444,748 3 – 5 سنوات 

10,20113,83211,882(7,710)21,5421,680 أكثر من 5 سنوات 

175,817139,911158,897154,082334,714293,992الرصيد كما يف نهاية العام 

مخصصات مقابل القروض املتعثرةقروض متأخرة السداد
2016201520162015

6511019651830الكويت

0000دول مجلس التعاون اخلليجي أخرى

6511019651830 اإلجمالي الكلي

 القروض املتعثرة كنسبة مئوية % من
محفظة القروض القائمة

%0.19%0.35

81.45%100.00% نسبة التغطية

محفظة القروض والسلفيات - حسب القطاع كما في 12/31/ 2016
القروض والسلفيات المنتظمة وغير المنتظمة

القطاع

مجموع املخصصات مجموع املخصصات الرصيد القائم الرصيد القائم

2015  2016  2015  2016
%6.91 274.10 %4.55 169.48 %8.19 27,409.36 5.76% 16,947.73 الكيماويات 

%4.48 177.76 %3.78 140.69 %5.51 18,454.28 %5.13 15,081.81  األغذية واملشروبات

%28.96 1,148.97 %31.95 1,190.20 %27.32 91,431.84 %31.04 91,247.49  املنتجات املعدنية
 والهندسية

%27.42 1,087.92 %29.95 1,115.52 %20.25 67,770.30 %19.92 58,555.28  اإلنشاءات ومواد البناء

%1.24 49.20 %0.05 1.97 %1.47 4,920.04 %0.07 196.95  التداول والتجارة

%0.59 23.39 %0.82 30.68 %0.70 2,338.10 %1.04 3,067.64  األثاث

%0.07 2.76 %0.03 1.16 %0.08 275.62 %0.04 116.48  األنسجة

%0.00 0.00 %0.00 0.00 %0.00 0.00 %0.00 0.00  البحرية

%1.86 73.71 %2.34 87.00 %2.41 8,080.56 %2.96 8,700.27  الصناعات الورقية
 واملطبوعات

%0.16 6.17 %0.18 6.80 %0.18 616.84 %0.23 680.30  احلكومية

%19.56 776.01 %16.08 598.78 %23.18 77,600.64 %20.37 59,878.23  النفط والغاز

%0.09 3.42 %0.10 3.79 %0.10 341.66 %0.13 379.26  الزراعية والسمكية

%8.67 343.84 %10.05 374.28 %10.60 35,474.76 %13.16 38,694.88  ) أخرى ) غير مالية

%100.00 3,967.23 %99.88 3,720.36 %100.00 334,713.99 %99.85 293,546.33  القطاعات غير املالية

%0.00 0.01 %0.12 4.47 %0.00 0.01 %0.15 446.13  القطاعات املالية

%100.00 3,967.23 %100.00 3,724.83 %100.00 334,714.00 %100.00 293,992.46  إجمالي القطاعات

26613.73 20863.73  

30580.96 24588.56 مخصصات عامة وقرارات إدارية

إجمالي املخصصات

القروض المتعثرة – حسب التوزيع الجغرافي كما في 12/31/ 2016
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الحد من المخاطر االئتمانية:
التســويات: فــي الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا تســوية مطالبــات البنــك ضــد العمــالء، فــإن البنــك يمــارس حــق المقاصــة 
ويتخــذ إجــراءات المطالبــة علــى أســاس صافــي المبلــغ.  وأثنــاء ســير اإلجــراءات القانونيــة، يحتفــظ البنــك بحقــه فــي 
المطالبــة علــى أســاس المبلــغ الصافــي األصلــي، وتجاهــل أيــة دفعــات جزئيــة لتجنــب إحــداث عــن غيــر قصــد منــه 

نشــوء أي أمــور قانونيــة. 

 تقييــم وإدارة الضمانــات: فــي الحــاالت التــي يلــزم فيهــا أخــذ ضمانــات، فــإن البنــك يقبــل أنــواع الضمانــات االعتياديــة 
مثــل النقــد، والرهــون علــى الموجــودات المنقولــة، والرهــن علــى األصــول الثابتــة، والضمانــات الشــخصية/ التجارية/ 
المصرفيــة. إلــخ.  وفــي حالــة الرهــن، يصــر البنــك علــى إدراجــه فــي وثيقــة التأميــن ذات الصلــة باعتبــاره المســتفيد 
ــة  ــان بشــأن الجــدارة االئتماني ــزم لالطمئن ــا يل ــك يتخــذ م ــإن البن ــل، ف ــي حــاالت وجــود كفي ــي حــال الخســارة. وف ف
للضامــن بالحصــول علــى معلومــات ماليــة كاملــة عــن الضامــن، علــى األســاس المنطقــي أن البنــك ينظــر إلــى الضامن 
كمــا لــو كان نفســه هــو المديــن األساســي الــذي يلــزم أن يكــون مؤهــالً بصــورة متناســبة مــع حجــم االلتــزام االئتمانــي.  

وفيمــا يتعلــق بالضمانــات المصرفيــة، يجــب تقديــم حــد ائتمانــي رســمي مــن المصــرف المعنــي كشــرط مســبق. 

ونظــراً لطبيعتــه باعتبــاره مؤسســة متخصصــة للتمويــل الصناعــي، فــإن البنــك يتمتــع بالمهــارات والمــوارد الكافيــة 
داخليــا تمكنــه مــن تقييــم المشــاريع والمصانــع وغيرهــا مــن األنــواع األخــرى مــن األصــول الثابتــة المرهونــة للبنــك.  

تركــز المخاطــر االئتمانيــة: يحــدد النظــام األساســي للبنــك قاعــدة عمالئــه فــي الصناعــات اإلنتاجيــة على وجــه التحديدـ 
تلــك الكيانــات التــي تحمــل تراخيــص صناعيــة.  وبنــاء علــى ذلــك، يحــدث تركــز ائتمانــي فــي القطــاع الصناعــي، 
وضمــن تلــك الفئــة، تتكــون محفظــة البنــك مــن عمــالء يمثلــون مجموعــة واســعة مــن األنشــطة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يشــارك البنــك فــي القــروض المشــتركة للمصــارف غيــر المقيمــة. مــع مالحظــة أن قاعــدة عمــالء البنــك ال تخضــع 

ألي درجــة مــن درجــات الــدورات االقتصاديــة. 

فئة األصول
)احملفظة العادية( 

االنكشافان االئتمانية
صايف

مخاطر االئتماناإلنكشافات االئتمانية 

CRM قبلCRMبعد
1071070بنود نقدية

154,070154,070629مطالبات على قروض سيادية
000مطالبات على منظمات دولية

PSE 000مطالبات على
MDB 000مطالبات على

108,212108,21221,642مطالبات على بنوك
386,370380,607380,607مطالبات على مؤسسات جتارية

000قروض جتارية رقابية
000قروض إسكانية مؤهلة
2,5522,5522,552انكشافات واجبة األداء

86,50796,50796,507انكشافات أخرى
737,818742,055501,937اإلجمالي

اإلنكشافات االئتمانية بعد تطبيق عامل خفض المخاطر وتحويل االئتمان كما في 
 31.12.2016 )ألف دك( 
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إدارة مخاطر السوق: 
مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المرتبطــة بأربــاح البنــك أو رأس مالــه، أو قدرتــه علــى تلبيــة أهــداف أعمالــه التجاريــة 
والتــي قــد تتأثــر ســلباً بســبب التغيــرات فــي مســتوى أو تقلبــات أســعار الســوق أو األســعار مثــل أســعار الفائــدة، أســعار 
القــروض وأســعار الســلع األساســية وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.  هــذه المخاطــر متأصلــة في 
الصكــوك الماليــة المرتبطــة بعمليــات و/أو أنشــطة البنــك بمــا فــي ذلــك القــروض الممنوحــة تبعــاً لألســعار التجاريــة 
والودائــع واألوراق الماليــة والتجاريــة وحســاب األصــول والمشــتقات.   وتكمــن غالبيــة اإلنكشــافات علــى مخاطــر 
الســوق فــي عمليــات الخزانــة واالســتثمار ومخاطــر الســوق مــن خــالل حقــوق الملكيــة المحليــة لشــركة كيبكــو التابعــة 

للبنــك والتــي هــي أســهم ســلبية للمؤسســة القابضــة.  

تحدد أهداف إدارة المخاطر في بنك الكويت الصناعي في إدارة مخاطر السوق كما يلي: 

        - فهم والسيطرة على مخاطر السوق بواسطة اتباع نظام صارم لقياس وتطبيق الحدود ومراقبتها

        - ضمان الدقة في إجراءات الصفقات/ التسويات 

        - تسهيل نمو األعمال التجارية ضمن إطار رقابي وشفاف إلدارة المخاطر 

        - قياس واإلبالغ عن مخاطر السوق غير المتداول 

تعتبــر مخاطــر الســوق المرتبطــة بالبنــك محــدودة نســبيا، باســتثناء إدارة دفتــر العمــالت األجنبيــة لحســابها الخــاص 
ولعمالئــه مــن القطــاع الصناعــي المحليــة، وفــي الحــاالت النــادرة التــي يســتخدم فيهــا المشــتقات ألغــراض التحــوط، 
ــك  ــبة لذل ــدود المناس ــت الح ــد وضع ــى مخاطــر الســوق. وق ــاف عل ــر االنكش ــد كبي ــى ح ــب إل ــك يتجن ــث أن البن حي

ويجــري باســتمرار رصــد أنشــطة الخزانــة واالســتثمار بهــذا الخصــوص.

ــدى البنــك  ــة للشــركات.  ل ــة والخدمــات المصرفي ــى القــروض الصناعي ينصــب اهتمــام بنــك الكويــت الصناعــي عل
ــة  ــوق المحلي ــي الس ــتثمر ف ــي تس ــو( الت ــل )كيبك ــه بالكام ــة ل ــة المملوك ــركته التابع ــي ش ــل ف ــل األج ــتثمار طوي اس
ــي  ــتثمر ف ــك يس ــأسهم البن ــر ـ ــي دفت ــي ف ــون دول ــاك أيضــا مك ــة. وهن ــر متداول ــة غي ــهم كويتي ــة أس ــا محفظ ولديه
المشــاريع المبتدئــة مــن خــالل مــدراء اســتثمار عالمييــن معروفيــن. هــذه االســتثمارات هــي ذات طبيعــة طويلــة األجــل 
وانكشــافاها محــدودة فــي مخاطــر هبــوط االســتثمارات فــي األســهم المباشــرة. ويتــم تنويــع هــذه االســتثمارات وهنــاك 
حــدود قصــوى علــى االســتثمارات الفرديــة.  والبنــك ال يشــارك فــي عمليــات األســهم أو الســندات التجاريــة والتجــارة 
فــي المشــتقات والخيــارات والســلع أو فيمــن األنشــطة ذات مخاطــر الســوق األخــرى التــي تشــارك فيهــا عــادة معظــم 

المصــارف التجاريــة واالســتثمارية العاديــة. 

يتــم رصــد ومراقبــة مخاطــر الســوق مــع األخــذ فــي االعتبــار تحليــل ظــروف الســوق ومعــدالت الســيولة فــي الســوق، 
واســتراتيجية األعمــال التجاريــة وخبــرة تــداوالت الســوق.  ويضــع البنــك حــدوداً حســب حجــم االســتثمار والدولــة 
واإلنكشــافات علــى األطــراف المقابلــة فضــال عــن المراكــز المفتوحــة للمتعامليــن والبنــك ككل.  تســاعد هــذه الحــدود 
علــى خفــض المبالــغ المطلقــة لمخاطــر الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، وضــع البنــك حــدود وقــف الخســارة لبعــض 

األنشــطة التــي تنطــوي علــى مخاطــر الســوق. 
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ــا محفظــة  ــة: البنــك ال يملــك حالي ــداول وصــرف العمــالت األجنبي مخاطــر الســوق الخاصــة بانكشــافات محفظــة الت
ــه أي  ــس لدي ــال. ولي ــواق الم ــة أو أس ــالت األجنبي ــات صــرف العم ــي عملي ــر ف ــة تذك ــهم ذات قيم ــي األس ــداول ف ت
انكشــافات فــي عمليــات التــداول فــي المشــتقات أو فــي الســلع؛ ومــع ذلــك، فقــد تــم اعتبــار جميــع المراكــز المســتخدمة 

للتحــوط لمركــز البنــك، اعتبــرت ضمــن االنكشــاف علــى المشــتقات.

مراكز حقوق الملكية كما في دفاتر البنك 
ــركات ألغــراض  ــهم الش ــي أس ــك ف ــتثمر البن ــي، يس ــه األساس ــك، وبموجــب نظام ــة المتخصصــة للبن ــراً للطبيع نظ
اســتراتيجية وألســباب تتعلــق بعالقــات األعمــال التجاريــة، فضــال عــن تحقيــق أربــاح رأســمالية.  تقــوم إدارة 
االســتثمارات المباشــرة والترقيــات بــإدارة محفظــة األســهم التــي لهــا أبعــاد محليــة وعالميــة، وتدخــل فــي اســتثمارات 
فــي مشــاريع جديــدة بهــدف تحقيــق مكاســب رأســمالية فــي أســواق األســهم الخاصــة عالميــا. وتــدار محفظــة األســهم 
ــة  ــة مملوك ــو( وهــي شــركة تابع ــة )كيبك ــت الصناعي ــت بواســطة شــركة مشــاريع الكوي ــتثمارات داخــل الكوي لالس

ــك الكويــت الصناعــي.  ــات بن ــة مــع بيان ــع بياناتهــا المالي ــم تجمي ــك الكويــت الصناعــي ويت بالكامــل لبن

ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــة الصناعي ــك للتنمي ــداف البن ــع أه ــالءم م ــي تت ــك الت ــي تل ــتراتيجية ه ــتثمارات االس االس
ــة.  واالســتثمارات  ــة ذات الصل ومــن المتوقــع أن يســتفيد البنــك مــن حيــث وجــود شــبكة عالقــات األعمــال التجاري
االســتراتيجية فــي األســهم تهــدف إلــى ضمــان النمــو والتنميــة للشــركات القائمــة واالســتثمار فــي مشــاريع جديــدة، 
وكذلــك فيمــا يتعلــق بممارســة الرقابــة علــى الشــركات التــي تعرضــت للتعثــر الحــاد ومنخفضــة األداء ممــا تطلــب 
االســتحواذ عليهــا.  وتديــر شــركة الكويــت لالســتثمارات الصناعيــة االســتثمار فــي األســهم كودائــع قبــل االكتتــاب، أو 
الدخــول مباشــرة فــي عمليــات تبــادل لألســهم للشــركات المدرجــة فــي البورصــة. وحيــث أن هــذه اســتثمارات طويلــة 
األجــل، فــإن هــذه المحفظــة االســتثمارية تعتبــر ســلبية وتخضــع التقييمــات إلــى تحــركات الســوق، وبســبب تأثيــرات 

اتجاهــات الســوق اإلقليميــة والعالميــة، فــال يــزال مؤشــر بورصــة الكويــت يشــهد تقلبــات شــديدة. 

تشــكل االســتثمارات المتعثــرة جــزءا ضئيــال مــن محفظــة األســهم. ويتــم االحتفــاظ بهــا لممارســة الســيطرة العالجيــة 

متطلبات رأس المال وفقاً ألسلوب القياس الموحد )الف دك(

فئة املخاطر                                                                                                                 تكلفة رأس املال  
مخاطر أسعار الفائدة 
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ــا وضعــف أداءهــا، وتدخــل تحــت إدارة كيبكــو كإنكشــافات  ــى تدهــور أوضاعه ــي تعرضــت إل ــى الشــركات الت عل
محليــة فقــط. 

يتــم التفريــق بيــن مكونــات المحفظــة المكونــة لغــرض الهــدف المتمثــل فــي تحقيــق مكاســب رأس المــال وتلــك المكونــة 
ــوط  ــر الهب ــل مخاط ــهم تحم ــي األس ــتثمارات ف ــه أن االس ــلم ب ــن المس ــاله. وم ــة أع ــتراتيجية المبين ــراض االس لألغ
ــا إدارة  ــوم به ــي تق ــع االســتثمارات الت ــف إدارة المخاطــر جمي ــة.  تصن ــدات عالي ــق عائ ــات بتحقي فضــال عــن توقع

ــا فــي إدارة المخاطــر.  االســتثمارات المباشــرة والترقيــات باســتخدام أســلوب تصنيــف األســهم المطــور داخلي

إدارة مخاطر سعر الفائدة:
ــى  ــلبا عل ــدة س ــر تحــركات أســعار الفائ ــث ال تؤث ــدة بحي ــية ســعر الفائ ــدى حساس ــو إدارة م ــدف ه ــام، اله بوجــه ع
ــي  ــي صاف ــة ف ــات المحتمل ــا التقلب ــى أنه ــدة عل ــاس مخاطــر أســعار الفائ ــم قي ــدة. يت ــك مــن الفائ ــرادات البن ــي إي صاف
ــدة الناجمــة عــن التغيــرات فــي أســعار الســوق للفائــدة. ويســتخدم البنــك تحليــل الفجــوات  الدخــل مــن إيــرادات الفائ
ألســعار الفائــدة interest rate gap analysis لقيــاس حساســية اإليــرادات مــن ســعر الفائــدة الناجمــة عــن عــدم 
مواءمــات mismatches إعــادة التســعير بيــن مراكــز األصــول والمطلوبــات القابلــة للتأثــر بالســعر وبيــن البنــود 

خــارج الميزانيــة.

حصــل البنــك علــى قــرض لمــدة 20 عامــا مــن حكومــة دولــة الكويــت )اعتبــارا مــن ســنة 1973 مــع دوران القــرض( 
يســعر جزئيــا بمعــدل ثابــت بنســبة 2/1 فــي المائــة ســنوياً علــى مــدى إجمالــي القــروض وااللتزامــات الصناعيــة التــي 
تعهــد بهــا البنــك. وفــي عــام 2007، تــم تمديــد القــرض فــي شــكل قــرض إضافــي بمبلــغ 100 مليــون دينــار كويتــي 
ــة  ــي حســاب قاعــدة التكلف ــاً جــداً ف ــر عنصــراً هام ــة يعتب ــت. هــذا المــورد منخفــض التكلف ــة الكوي مــن حكومــة دول
اإلجماليــة للبنــك.  ويشــارك البنــك فــي عمليــات إقــراض مدعومــة بمعــدل ثابــت للقطــاع الصناعــي.  وإلــى هــذا الحــد، 

يتعامــل مــع مصــادر وتطبيقــات التكلفــة الثابتــة خــارج إطــار حســابات مخاطــر ســعر الفائــدة. 

إلــى حــد كبيــر، تعتبــر جميــع القــروض المتبقيــة بالدينــار الكويتــي عائمــة ومســعرة حســب ســعر الخصــم لــدى بنــك 
الكويــت المركــزي، زائــد الهامــش ويتــم إعــادة تســعيرها عنــد تغييــر البنــك المركــزي لســعر الخصــم. 

ــدوالر  ــر ال ــرى، يعتب ــالت األخ ــن العم ــن بي ــي.  وم ــار الكويت ــة بالدين ــك مقوم ــودات البن ــن موج ــي 90% م حوال
األمريكــي أهمهــا؛ وفيمــا يتعلــق بجميــع العمــالت األخــرى، فــإن االنكشــاف، رغــم عــدم أهميتــه، إال أنــه ومــع ذلــك 

ــة االســتحقاق. ــق عمومــا مــع كل وعــاء مــن أوعي يتطاب

ــال  ــى الدخــل تحــت ظــروف الضغــط، مث ــك عل ــر ذل ــاس تأثي ــارات الضغــط لقي ــم إجــراء اختب مــن وقــت آلخــر، يت
ــت المركــزي. ــك الكوي ــدى بن ــي ســعر الخصــم ل ــاض بنســبة 1% ف ــى االنخف ــر إل حساســية التأث

المخاطر االئتمانية للطرف المقابل
 swap /ــة للعمــالت األجنبيــة ــا البنــك قــد يتعامــل مــع بنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى فــي العقــود اآلجل نظــرا ألن
ــى اإلنكشــافات بالقيمــة االســمية  ــة رأس المــال عل ــإن البنــك يحتســب تكلف المســتخدمة للتحــوط إلنكشــافات البنــك، ف
والمركــز الســوقي لهــذه المشــتقات باســتخدام طريقــة االنكشــاف الحالــي )CEM( وفقــا للمبــادئ اإلرشــادية الصــادرة 
عــن بنــك الكويــت المركــزي فــي هــذا الصــدد. وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة رأس المــال عــن هــذه اإلنكشــافات  صفــر 

دينــار.
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بنك الكويت الصناعي
 اإلفصاح عن األطراف المقابلة لمخاطر اإلئتمان كما فى 31 ديسمبر 2016

إجمالي القيمة املوزونة ) ألف د.ك. (  الوصف
 القيمة احمللية لسعر صرف العمالت للعقود

 اآلجلة
300

5 القيمة السوقية

 رأس املال املستخدم فى منهجية القيمة احلالية كما حدد من قبل بنك الكويت املركزي

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك  
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة فــي دفاتــر البنــك نتيجــة لعــدم التطابــق بيــن األصــول والخصــوم فــي أوعيــة االســتحقاق 
المختلفــة؛ ومــع ذلــك، تحفــظ تلــك ضمــن الحــدود المقــررة لــكل وعــاء اســتحقاق. وهنــاك مخاطــر االنخفــاض فــي 
قيمــة عمليــات التحــوط بســبب افتقــار ســوق الدينــار الكويتــي إلــى العمــق، مــع وجــود عــدد محــدود مــن الالعبيــن فــي 
ســوق الدينــار الكويتــي بيــن المصــارف، حيــث أن العمليــات بيــن المصــارف تظــل عشــوائية وخــارج االســتحقاقات 
ــندات التدخــل  ــندات التدخــل، وس ــي س ــزي ه ــت المرك ــك الكوي ــط حســب بن ــة فق ــل. واألدوات المتاح ــرة األج قصي
المباشــر للشــهر الواحــد، وســندات الخزانــة هــي مــن األدوات الوحيــدة المتاحــة لنشــر الفائــض مــن الســيولة. نتيجــة 
لذلــك، يمكــن لتدخــالت بنــك الكويــت المركــزي أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى ســعر الكيبــور KIBOR؛ ومــن شــأن 
عــدم وجــود أدوات تحــوط بســعر فائــدة فــي ســوق الدينــار الكويتــي أن تكــون مصــدر قلــق؛ إال أن االنكشــاف اإلجمالــي 
ــة إدارة محفظــة  ــة: )أ( نشــاط وفعالي ــه بفضــل العوامــل التالي ــم الســيطرة علي ــدة يت ــك أمــام مخاطــر أســعار الفائ للبن
ــل قــروض  ــم؛ و )ج( تموي ــى أســاس ســعر عائ ــة عل ــة؛ )ب( تســعير القــروض التجاري ــات الخزان اســتثمارات عملي

المشــاريع بواســطة القــرض الحكومــي وبذلــك هــي مســتقلة عــن الســوق.
فوق 5 سنوات 1-5 سنوات لغاية 1 سنة

7,540 210,102 367,673 األصول املدرة للفوائد
282,787 11,210 32,515 مطلوبات بالفائدة

(275,247) 198,892 335,158 GAP
258,804 534,050 335,158 نسبة gap تراكمية

2,588 احلساسية إلى 1% تغيير على السعر 

حساسية سعر الفائدة -  31  ديسمبر 2016 -  عملة أجنبية - دوالر أمريكي )000(
فوق 5 سنوات 1-5 سنوات لغاية 1 سنة

0 0 32,967 األصول املدرة للفوائد
0 0 155,703 مطلوبات بالفائدة
0 0 (122,736) GAP

(122,736) (122,736) (122,736) نسبة gap تراكمية
(376) احلساسية إلى 1% تغيير على السعر 

 2212 KD                                إجمالي احلساسية بالدينار الكويتي إلى 1% تغيير على السعر
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إدارة مخاطر السيولة: 
ــة فــي  ــادة مفاجئ ــد اســتحقاقها نتيجــة لزي ــه عن ــاء بالتزامات ــى الوف ــدرة البنــك عل ــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم ق تتمث
صافــي التدفقــات النقديــة؛ وفــي هــذه الحالــة، ســوف تســتنفذ هــذه التدفقــات المــوارد النقديــة المتاحــة إلقــراض العميــل 
والنشــاطات التجاريــة واالســتثمارات والودائــع.  وفــي أقصــى الحــاالت، يمكــن أن يــؤدي نقــص الســيولة إلــى تخفيــض 
الميزانيــة العموميــة ومبيعــات األصــول، أو احتمــال عــدم القــدرة علــى الوفــاء بالتزامــات اإلقــراض.  وتعتبــر مخاطــر 
عــدم القــدرة علــى القيــام بذلــك متأصلــة فــي جميــع العمليــات المصرفيــة، ويمكــن أن تتأثــر بمجموعــة مــن الظــروف 

المرتبطــة بالمؤسســة الماليــة وعلــى مســتوى الســوق. 

يتــم إدارة مخاطــر الســيولة بواســطة رصــد فجــوات عــدم موائمــات اســتحقاقات األصــول والخصــوم ونســب الســيولة 
ــد مســتويات  ــة، مســتقرة عن ــة واألجنبي ــة المحلي ــك، ســواء بالعمل ــي البن ــت معــدالت الســيولة ف ــد ظل المســتهدفة.  وق
ــة التــي هــي فــي وضــع يمكنهــا  ــات مــع المؤسســات الكويتي ــاء عالق ــك فــي بن مريحــة خــالل 2016؛ واســتمر البن
مــن اإلقــراض بالعملــة األجنبيــة، ممــا يوفــر تنويــع قاعــدة تمويليــة للبنــك.  وتخضــع هــذه المخاطــر لمراقبــة إدارة 
المخاطــر وتقييمهــا جماعيــا بواســطة لجنــة األصــول والخصــوم واالســتثمارات )ألكــو(.  ويلتــزم البنــك بتعليمــات بنــك 

الكويــت المركــزي بشــأن إدارة الســيولة.

السياسات المحاسبية:
ــة  ــة العادل ــف بالقيم ــي ال تصن ــت والت ــن الوق ــددة م ــر مح ــرة غي ــا لفت ــاظ به ــي يتوجــب االحتف ــة الت األصــول المالي
ــى  ــف عل ــي تصن ــتحقاقها فه ــى اس ــا حت ــظ به ــتحقات واألصــول المحتف ــروض والمس ــان الق ــل وبي ــان الدخ ــي   بي ف
ــع  ــى أســاس رب ــة عل ــم اإلبــالغ الرقابــي عــن هــذه االســتثمارات بقيمتهــا العادل ــع.  ويت أنهــا اســتثمارات متاحــة للبي
ســنوي ويؤشــر بهــا فــي الســوق الــذي تتوافــر بــه تقييمــات الســوق.  وبالنســبة لمشــاركات األســهم غيــر المدرجــة أو 
االســتثمارات الخاصــة فــي الصناديــق التــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق فيهــا، فيتم إدراجهــا بتكلفة 
أقــل تعثــراً.  االســتثمارات األخــرى المتاحــة للبيــع تقــدر بدايــة بقيمــة تكلفتهــا ثــم تقــاس مــرة أخــرى بالقيمــة العادلــة 
 Other Comprehensive ــي عمــود »دخــل شــامل أخــر ــدرة مباشــرة ف ــة مق ــدون مكاســب أو خســائر محقق ب
Income ».   تســتند اســتثمارات القيمــة العادلــة المدرجــة فــي البورصــة علــى ســعر الســوق المعلــن )ســعر الشــراء( 

كمــا فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة دون أي خصومــات لتكلفــة المعامــالت. 

تستند جميع تصنيفات االستثمارات على المعايير الدولية لإلبالغ الرقابي المالي. 

مالحظة: تتوفر المعلومات الكمية المتعلقة باالستثمارات في البيانات المالية.

إدارة المخاطر التشغيلية: 
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناجمــة عــن العوامــل البشــرية واألحــداث 
ــات  ــي عملي ــة ف ــر المخاطــر التشــغيلية متأصل ــة، وتعتب ــات والنظــم الداخلي ــة أو فشــل العملي ــة، وعــدم كفاي الخارجي
البنــك. تشــمل المصــادر الرئيســية للمخاطــر التشــغيلية: مصداقيــة العمليــات التشــغيلية وأمــن تكنولوجيــا المعلومــات، 
واالســتعانة بمصــادر خارجيــة للعمليــات التشــغيلية واالعتمــاد علــى المورديــن الرئيســيين، وتنفيــذ التغييــرات 
االســتراتيجية وتكامــل عمليــات االســتحواذ االحتيــال واألخطــاء البشــرية وجــودة خدمــة العمــالء واالمتثــال الرقابــي 
والتوظيــف والتدريــب واالحتفــاظ بالموظفيــن، واآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة.  ويلتــزم البنــك بتحديــد وقيــاس وإدارة 
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المخاطــر التشــغيلية، وتتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل منظومــة متكاملــة علــى مســتوى البنــك أو علــى مســتوى 
السياســات واإلجــراءات اإلداريــة والضوابــط الرقابيــة واألدوات الرقابيــة.  وأحــد العناصــر الهامــة هــو تحديــد 
مؤشــرات المخاطــر الرئيســية الخاصــة بالعمليــات التشــغيلية ومراقبتهــا علــى مســتوى إدارات العمــل، وعلــى وجــه 
الخصــوص، فقــد عملــت إدارة المخاطــر عــن كثــب مــع وحــدات العمــل فــي تطبيــق وتحســين أســاليب العمــل فــي 
إدارة المخاطــر التشــغيلية بمــا فــي ذلــك نمــاذج التقييــم الذاتــي، والدراســات االســتقصائية بهــدف التركيــز علــى نقــاط 

ــة والتقليــل مــن الخســائر التشــغيلية. المخاطــر الحرجــة بغــرض تعزيــز الرقاب

يهدف إطار البنك في إدارة المخاطر التشغيلية إلى:

        - فهم واإلبالغ الرقابي للمخاطر التشغيلية التي يتحملها البنك 

        - رصد واإلبالغ عن مؤشرات المخاطر الرئيسية وأخطاء التشغيل

        - فهم وخفض حاالت تكرار حاالت المخاطر التشغيلية وأثارها على اساس التكلفة مقابل الفائدة، 

        - إدارة اإلنكشافات المتبقية باستخدام التأمين

ــة المخاطــر التشــغيلية مــع التركيــز علــى مؤشــرات المخاطــر الرئيســية الخاصــة  ــم الذاتــي لمراقب ــة للتقيي تطبــق آلي
بمجــال العمليــات التشــغيلية.  تــؤدي إدارة المخاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي دوراً حيويــا فــي إجــراء مراجعــة 
والحفــاظ علــى ســالمة البيئــة الرقابيــة؛ باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد عمــد البنــك إلــى تغطيــة بعــض المخاطــر التشــغيلية، 

التــي ال يمكــن التحكــم بهــا داخليــا، بواســطة وثائــق تأمينيــة.  

إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات
يطبق البنك اإلجراءات الالزمة لحماية سرية وسالمة المعلومات والبيانات المخزنة، بما في ذلك: 

         - تطبيق نظم الجدار الناري firewall لحماية الشبكة من التدخل الخارجي 

         - تطبيقات التحكم على الدخول إلى تطبيقات النظم

         - االمتثال لمبدأ الرقابة المزدوجة في اإلجراءات التشغيلية

         - تطبيق إجراءات وعمليات مختلفة في ضوابط الرقابة الداخلية

         - تطبيق عمليات النسخ المتماثل للبيانات عبر اإلنترنت على خوادم مستقلة

         - خطط الطوارئ في الموقع

   business continuity خطط طوارئ خارج الموقع ألغراض استمرارية تشغيل األعمال -         

disaster recovery programs وبرامج اإلنعاش في حاالت الكوارث  plans           

يكــون القائــم علــى وظيفــة أمــن المعلومــات مســؤوالً أمــام الرئيــس التنفيــذي للبنــك ويقــوم بصفــة مســتقلة برصــد البيئــة 
األمنيــة والحــاالت والمخالفــات األمنيــة للمعلومات.

ويعمــل البنــك علــى تعزيــز ورفــع قــدرات البنيــة التحتيــة لنظــام تكنولوجيــا المعلومــات لديــه بمــا فــي ذلــك المعامــالت 
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وحلــول إدارة تخزيــن البيانــات وإدارة المخاطــر بغــرض تأســيس قاعــدة تســمح بفــرص النمــو مســتقبال.

المخصصات الرأسمالية مقابل المخاطر التشغيلية 

ــاس  ــق أســلوب القي ــي يطب ــي الوقــت الحال ــك ف ــإن البن ــازل 3، ف ــا لب ــة رأس المــال وفق ــار كفاي ــزام بمعي بهــدف االلت
الموحــد فــي حســاب المصروفــات الرأســمالية للمخاطــر التشــغيلية، تحتســب وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي؛ 
ويحتفــظ البنــك بقاعــدة بيانــات إلدارة خســائره التشــغيلية.  ولقــد بلغــت إجمالــي تكلفــة رأس المــال للمخاطــر التشــغيلية 

للســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31، مبلــغ 5.388 مليــون دك.  

سياسات البنك بشأن مكافحة عمليات غسل األموال 
يخضــع البنــك للقواعــد واألنظمــة الصــادرة عــن جهــة الرقابــة اإلشــراقية، أي بنــك الكويــت المركــزي فــي تصريــف 
أعمالــه المصرفيــة؛ وبهــذا الخصــوص، يلتــزم البنــك بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي رقــم )2/رب/2002/92( 

والقانــون رقــم 35 لعــام 2002، والتعديــالت عليهــا بشــأن مكافحــة عمليــات غســل األمــوال. 

ــع ورصــد ومكافحــة  ــس اإلدارة، صممــت لمن ــدة مــن مجل ــة معتم ــة مكتوب ــك سياســات وإجــراءات داخلي ــق البن يطب
ــات،  ــات والسياس ــوال العملي ــل األم ــات غس ــة عملي ــي مكافح ــك ف ــم البن ــمل نظ ــث تش ــوال، حي ــل األم ــات غس عملي
والموظفيــن والبرامــج التدريبيــة والوثائــق والمســتندات والتقاريــر والنظــم الرقابيــة.  في عــام 2013، وتبعــاً للتعليمات 
الجديــدة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي، فقــد جــرى تحديــث سياســة وإجــراءات البنــك فــي مكافحــة عمليــات 

غســل األمــوال لتشــمل هــذه التغييــرات. 

ــن الرخصــة  ــخ م ــى نس ــة الخاصــة بضــرورة الحصــول عل ــات الرقابي ــزام بالمتطلب ــى االلت ــك عل ــن البن حرصــا م
التجاريــة والســجل التجــاري مــن العميــل وقــت فتــح الحســاب للعميــل، فــإن البنــك يطبــق إجــراءات »أعــرف عميلــك 
ــق والمســتندات  ــة العمــل مــن خــالل الوثائ ــة عالق ــذ بداي ــك من ــة عمــالء البن ــق مــن هوي )KYC(، ألغــراض التحق
الرســمية؛ ويتــم حفــظ ســجالت العمــالء لمــدة 5 ســنوات مــن بعــد انتهــاء العالقــة المصرفيــة.  بالنســبة للمعامــالت 
المشــبوهة، فيجــري تعقبهــا ورصدهــا؛ كمــا تعقــد برامــج التدريــب والتوعيــة لموظفــي البنــك مــن وقــت آلخــر. وقــد 
طبــق البنــك أحــدث النظــم اآلليــة فــي مكافحــة عمليــات غســل األمــوال لرصــد وتحليــل المعامــالت المشــبوهة.  كذلــك، 

 .FATCA فقــد اتخــذ البنــك المبــادرة فــي االلتــزام بإجــراءات

بنك الكويت الصناعي
اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية ) منهجية األسلوب القياسي (  كما فى 31 ديسمبر 2016

إجمالي القيمة املوزونة ) ألف د.ك. (  الوصف
41,443 إجمالي األصول املرجحة مبخاطر التشغيل

5388 إجمالي متطلبات رأس املال
 املنهجية : بناء على متوسط دخل البنك للثالث سنوات املاضية . املنهجية مت إقتراحها من قبل بنك الكويت
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ــاً لمخاطــر  ــك تبع ــالء البن ــع عم ــف جمي ــي تقضــي بتصني ــرة، فه ــزي األخي ــت المرك ــك الكوي ــات بن وبحســب تعليم
ــم مخاطــر  ــي لتقيي ــام داخل ــق نظ ــم تطبي ــه، ت ــاب.  وعلي ــل اإلره ــات تموي ــوال ومخاطــر عملي ــل األم ــات غس عملي
عمليــات غســل األمــوال للشــركات والمؤسســات التجاريــة وإدماجهــا ضمــن السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.  

معلومات حول سياسة البنك للرواتب والمزايا  
نظرة عامة على المالمح الرئيسية وأهداف سياسة البنك للرواتب والمزايا  

صممــت سياســة البنــك للرواتــب والمزايــا يهــدف اجتــذاب واســتبقاء المهنييــن المؤهليــن ممــن يتمتعــون بالمهــارات 
والمعــارف والدرايــة االحترافيــة، وذلــك وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي حســبما ذكــر فــي التعليمــات الخاصــة 
ــي  ــذ ف ــع األخ ــة م ــأة المالي ــات المكاف ــة ومكون ــب الضروري ــع الجوان ــة جمي ــن السياس ــركات.  وتتضم ــة الش بحوكم
االعتبــار أهــداف تعزيــز أداء البنــك واإلدارة الفعالــة للمخاطــر؛ إلــى جانــب تضمينهــا كافــة متطلبــات بنــك الكويــت 

المركــزي كمــا ورد ذكــره فــي تعليمــات حوكمــة الشــركات. 

واســتناداً علــى توصيــات لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات والمكافــآت، فــإن مجلــس اإلدارة مــن شــأنه اعتمــاد وتعديــل 
مضمــون وهيــكل سياســة البنــك للمكافــآت، كمــا يقــوم بمراجعــة تنفيذهــا لضمــان تحقيقهــا لألهــداف التــي وضعــت 

مــن أجلهــا. 

ــة  ــم حزمــة مناســبة ومتوازن ــا لضمــان تقدي ــب والمزاي ــات الرات ــة مكون ــع كاف ــم تجمي ــا: يت ــب والمزاي ــات الرات مكون
ــأن  ــة فضــال عــن ممارســات الســوق بش ــك والوظيف ــي البن ــة الموظــف ف ــال ودرج ــدة األعم ــص وح تعكــس خصائ

ــي: ــا يل ــا المدفوعــة للموظــف م ــب والمزاي ــات الرات مســتوى األجــور الســائدة.  وتشــمل مكون

1.  الراتب الثابت
2. مكافأة الحافز السنوي لجميع الموظفين على أساس األداء 

3. مكافأة الحوافز طويلة األجل لكبار الموظفين على اساس المخاطر والعائد
4. مزايا أخرى

5. مكافأة نهاية الخدمة 

ــدى  ــة وم ــؤوليات الوظيفي ــك المس ــي ذل ــا ف ــه الموظــف، بم ــذي يؤدي ــدور ال ــاس ال ــى أس ــت عل ــب الثاب ــرر الرات يتق
ــا. ــول به ــن المعم ــة والقواني ــوق المحلي ــوال الس ــتوى األداء وأح ــة ومس ــة الوظيفي ــا والدرج تعقيداته

ــار  ــل لكب ــة األج ــز طويل ــأة الحواف ــاس األداء ومكاف ــى أس ــن عل ــع الموظفي ــنوي لجمي ــز الس ــأة الحاف ــت مكاف صمم
ــى أســاس األداء، بهــدف  ــز تحتســب عل ــا حواف ــد )STI/ LET( باعتباره ــى اســاس المخاطــر والعائ ــن عل الموظفي
تحفيــز ومكافــأة الموظفيــن علــى مســاهماتهم فــي تحقيــق غايــات وأهــداف البنــك وفقــا لالســتراتيجية والخطــط الســنوية 
لبنــك الكويــت الصناعــي.  تصــرف الحوافــز القائمــة علــى قيــاس األداء فــي صــورة مكافــأة نقديــة ســنوية إلــى جميــع 
الموظفيــن )STI( ومكافــأة نقديــة مؤجلــة إلــى كبــار الموظفيــن )LTI(.  تــم ربــط برامــج الحوافــز بمزيــج متــوازن 
ــدف األساســي  ــن. واله ــى مســتوى الموظفي ــك، إدارة/مســتوى الوحــدة وعل ــى مســتوى البن ــن مؤشــرات األداء عل م
مــن مكافــأة الحافــز الســنوي لجميــع الموظفيــن علــى أســاس األداء هــو المقاربــة مــع معــدالت أداء البنــك ومســاهمات 
األداء الفرديــة؛ بينمــا صممــت مكافــأة الحوافــز طويلــة األجــل لكبــار الموظفيــن علــى اســاس المخاطــر والعائــد بهــدف 
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ــأة  ــل األمــد، ودخــل برنامــج مكاف ــى نحــو طوي ــك عل ــى أســاس المخاطــر للبن ــط عل تشــجيع األداء المســتدام المنضب
ــام 2015  ــن ع ــارا م ــذ اعتب ــز التنفي ــد حي ــى اســاس المخاطــر والعائ ــن عل ــار الموظفي ــة األجــل لكب ــز طويل الحواف

فصاعــدا. 

قــام البنــك بإدخــال برنامــج تقييــم األداء وقيــاس أداء الموظفيــن رســمياً علــى جميــع المســتويات؛ حيــث يتــم وضــع 
 )KPIs( ــق أهــداف خطــة األداء ــن الموظــف ومســؤوله المباشــر وتوثي ــاون بي ــة الســنة بالتع ــي بداي خطــة األداء ف
حســب مؤشــرات األداء الرئيســية، وتحديــد الكفــاءات المطلوبــة وخطــة تطويــر التنميــة الشــخصية للموظفيــن.  وتقعــد 
مقابلــة تقييــم األداء الســنوي حيــث يقــوم المديــر والموظــف المعنــي بمراجعــة وتقييــم وتوثيــق األداء مقابــل األهــداف 
ــج األداء  ــى نتائ ــتناداً إل ــز األداء اس ــت للموظــف وحواف ــب الثاب ــل الرات ــرارات لتعدي ــذ الق ــم، تتخ ــن ث ــة.  وم الموثق

الســنوية.

فضــال عــن ذلــك، يمنــح البنــك مزايــا أخــرى مثــل اإلجــازات الســنوية والطبيــة وغيرهــا مــن اإلجــازات، والتأميــن 
الطبــي وتذاكــر الســفر الســنوية والبــدالت، وذلــك فــي ضــوء أحــكام عقــود العمــل الفرديــة وممارســات الســوق المحليــة 

تبعــاً للقوانيــن المعمــول بهــا.  أمــا مكافــأة نهايــة الخدمــة، فتدفــع وفقــا ألحــكام عقــد العمــل وللقوانيــن الســارية. 

يشــرف الرئيــس التنفيــذي للبنــك علــى تطبيــق نظــام الرواتــب والمزايــا للموظفيــن وفقــا للسياســة المعتمــدة، بمــا فــي 
ذلــك هيــكل وإجــراءات السياســات ذات الصلــة.  وتجــري “لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات والرواتــب والمزايــا« 
المراجعــة الدوريــة للتأكــد مــن كفايــة وفعاليــة سياســة الرواتــب والمزايــا لضمــان مواءمتهــا مــع أهــداف البنــك. كمــا 
تســاعد اللجنــة المذكــورة المجلــس علــى إجــراء مراجعــة ســنوية مســتقلة للبنــك لضمــان االمتثــال مــع سياســة البنــك 

للرواتــب والمزايــا.

لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات والرواتــب والمزايــا: دور اللجنــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفاء بمســؤولياته 
ــى  ــا إل ــة توصياته ــدم اللجن ــذا الشــأن، تق ــس اإلدارة؛ وبه ــة مجل ــن لعضوي ــد األشــخاص المؤهلي ــي تحدي اإلشــراقية ف
ــث  ــة وتحدي ــة مســؤولة عــن صياغــة ومراجع ــا أن اللجن ــة؛ كم ــة الجــان المختلف ــس بشــأن المرشــحين لعضوي المجل
ــان  ــة وضم ــذه السياس ــة وإنصــاف ه ــدى فعالي ــم م ــي تقيي ــس ف ــاعدة المجل ــا، ومس ــب والمزاي ــك للروات ــة البن سياس
مواءمتهــا مــع األهــداف االســتراتيجية للبنــك.  تقــوم اللجنــة بإجــراء مراجعــة منتظمــة لبنــود سياســة الرواتــب والمزايــا 
ورفــع توصياتهــا بشــأن أيــة تحديثــات إلــى المجلــس؛ كمــا أنهــا تضطلــع بالتقييــم المنتظــم لمــدى كفايــة وفعاليــة سياســة 
الرواتــب لضمــان اتســاقها مــع أهــداف البنــك. وتقــدم توصيــات إلــى المجلــس بشــأن مســتوى ومكونــات راتــب المديــر 
ــس اإلدارة  ــة مجل ــل لجن ــك. وتعم ــي البن ــن ف ــن التنفيذيي ــبة للموظفي ــك بالنس ــرة، وكذل ــؤولياته المباش ــذي ومس التنفي
للترشــيحات والرواتــب والمزايــا عــن كثــب مــع لجنــة المخاطــر فــي البنــك ومــع رئيــس إدارة المخاطــر بغيــة تقييــم 

الحوافــز التــي يقترحهــا نظــام الرواتــب والمزايــا. 

ولقــد قــام البنــك باستشــارة الســادة/ أرنســت & يونــج خــالل عــام 2014 بهــدف هيكلــة سياســة الحوافــز وتــم تنفيذهــا 
منــذ الســنة الماليــة 2015، ويطبــق البنــك سياســة لجنــة مجلــس اإلدارة لألجــور واإلجــراءات، التــي أقــرت فــي عــام 

2014. ومنــذ الســنة الماليــة 2015، يطبــق البنــك نظــام إدارة األداء المعــدل علــى جميــع العامليــن.
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تقييــم المخاطــر: يتمحــور المجــال الرئيســي لعمــل البنــك فــي طبيعــة الجمــع بيــن النشــاط التنمــوي والعمــل المصرفــي 
التجــاري ويكملــه فــي ذلــك التعامــل فــي المحفظــة االســتثمارية. كمــا أن البنــك يديــر أيضــا محفظتيــن ممولتيــن حكوميــاً 

مرتبطتيــن بمشــروعات الصناعــات الصغيــرة والحــرف اليدويــة والتمويــل الزراعــي. 

تســتند سياســة البنــك للرواتــب و المزايــا علــى تقييــم إدارة المخاطــر لتحقيــق التــوازن بيــن النتائــج طويلــة و متوســطة 
األمــد، و قــد تــم توثيــق ذلــك بشــكل ســليم فــي النظــام الجديــد لتقييــم األداء، و ذلــك مــن خــالل تطبيــق نظام »ســمارت« 
أي للقيــاس بنــاء علــى أســس )محــددة، قابلــة للقيــاس، قابلــة للتحقيــق، ذات صلــة و قائمــة علــى العنصــر الزمنــي(، 
ــه  ــألداء مــع التوجي ــة المســتمرة ل ــي المراقب ــة ف ــة المفصل ــك باســتخدام مؤشــرات األداء الرئيســية KPIs الكمي و ذل
ــة فضــال عــن  ــج المالي ــى النتائ ــم األداء النهائــي اســتناداً إل ــم تقيي ــة و مــن ث و اإلرشــاد و إجــراء المراجعــات الدوري
األهــداف المحــددة علــى أســاس نوعيــة.  وتقــع مســؤولية تقييــم أداء أعضــاء اإلدارة العليــا علــى عاتــق لجنــة الرواتــب 
والمزايــا بنــاء علــى عوامــل القيــاس التوزيعــي والجمعــي لنســبة العائــد علــى االســتثمار، وتدابيــر المخاطــر المحــددة 
بمــا فــي ذلــك عناصــر التقييــم الداخلــي CAMEL-BCOM وأخيــراً علــى العناصــر المتعلقــة بالنشــاط التجــاري.  

وقــد أتخــذ البنــك التدابيــر لضمــان عــدم وجــود أيــة مخاطــر ماديــة وعــدم وجــود محــاوالت ألي عضــو مــن أعضــاء 
اإلدارة العليــا لتحقيــق مكاســب قصيــرة األجــل مثــل التــداول فــي األســواق الماليــة أو الدخــول فــي أي مجــاالت ذات 
الكشــافات علــى مخاطــر عاليــة فــي مقابــل إمكانيــة الحصــول علــى أي نــوع مــن المكاســب أو االنغمــاس فــي ـــأي 
ــل إدارة  ــك مــن قب ــة للبن ــك والمحفظــة اإلجمالي ــع تعامــالت البن ــم جمي ــم تقيي ــد ت ــي تحمــل.  وق ــات مفرطــة ف مجازف

المخاطــر بشــكل مســتقل ورفــع تقريــر بذلــك إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر. 

ــس  ــة مجل ــطة لجن ــر بواس ــي وإدارة المخاط ــق الداخل ــل التدقي ــة مث ــف الرقابي ــأة للوظائ ــم األداء والمكاف ــدد تقيي يح
اإلدارة للتدقيــق ولجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر، كل فيمــا يخصــه. تســجل معاييــر األداء للوظائــف الرقابيــة 
مــن خــالل مؤشــرات األداء الرئيســية المحــددة أو مؤشــرات األداء الرئيســية ذات الصلــة لهــذه الوظائــف وال ترتبــط 
أي مــن مؤشــرات األداء الرئيســية بمســتهدفات ربحيــة أعمــال البنــك مثــل اإليــرادات أو األربــاح أو األهــداف ذات 
الصلــة. ووفقــا لمبــادئ حوكمــة الشــركات، فــإن الوظائــف الرقابيــة ال تعتبــر مســؤولة أمــام الرئيــس التنفيــذي، والجهاز 

التنفيــذي للبنــك ولكــن هــي مســؤولة مباشــرة أمــام مجلــس اإلدارة ويتــم تقديــر أتعابهــا تبعــاً لذلــك.

وفيمــا يتعلــق بتحديــد العالقــة بيــن األداء ومســتويات الرواتــب والمزايــا، فقــد أنشــأ البنــك روابــط وأوزان كافيــة لتقييــم 
األداء الفــردي وأداء وحــدات األعمــال وأداء التجــاري وفقــا للمســتويات اإلداريــة المختلفــة لموظفــي البنــك وبمســاعدة 
مــن الخبــراء االستشــاريين الخارجييــن.  وفــي المقابــل، فــإن األداء التجــاري يســتند علــى معاييــر تقييــم مقــل العائــد 

علــى االســتثمار وأداء محافــظ األصــول واإلجــراءات المحــددة للمخاطــر.  

العناصــر المتغيــرة مــن الرواتــب والمزايــا المقدمــة لكبــار الموظفيــن تحتــوي علــى مكونــات قصيــرة األجــل وطويلــة 
األجــل. ويبــدأ إدراج المكــون طويــل األجــل بعــد مــرور 3 ســنوات مــن تاريــخ المنــح.  وهــذا المبلــغ قابــل زيــادة أو 
النقصــان وفقــا لمتوســط األداء فــي الثــالث ســنوات مــن حيــث معــدالت EPS وإجــراءات المخاطــر.  ويتعامــل البنــك 
فقــط علــى أســاس المكافــأة النقديــة الممنوحــة علــى العناصــر المتغيــرة مــن الراتــب وال يخصــص خيــارات أو حصــص 
األســهم.  كذلــك، يعتــد أداء موظفــي اإلدارة العليــا علــى قيــاس نســبة العائــد علــى االســتثمار ومحــددة بــوزن 40 %، 
و30 % لــوزن أداء محفظــة األصــول و30 % وزن تصنيــف المخاطــر، تبعــاً للهيــكل الــذي وضعــه االستشــاريون 
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الســادة/ مكتــب أرنســت أنــد يونــج .  ويحــق لجميــع موظفــي البنــك الحصــول علــى حوافــز متغيــرة علــى اســاس األداء، 
فقــط أعضــاء وموظفــي اإلدارة العليــا الذيــن ال يتجــاوز عددهــم 20، هــم المؤهلــون لحوافــز متغيــرة طويــل األجــل. 

ولــم تكــن أي مؤشــرات لمكافــأت مــن هــذا النــوع تــم منحهــا ألي موظــف.

ــس  ــواب للرئي ــن 3 ن ــه م ــذي وفريق ــس التنفي ــل: الرئي ــن، مث ــار الموظفي ــا كب ــاإلدارة العلي ــف المحــدد ب يضــم التعري
التنفيــذي وهــم مســؤولين مباشــرة أمــام الرئيــس التنفيــذي؛ وهــم: نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة والعمليــات، 
ــف  ــا الوظائ ــتثمارات.   أم ــة واالس ــذي للمالي ــس التنفي ــب الرئي ــظ، ونائ ــاريع والمحاف ــذي للمش ــس التنفي ــب الرئي نائ
التــي تعتبــر »حاملــة للمخاطــر الماديــة material risk-takers فتشــمل رؤســاء إدارات األعمــال المــدرة للدخــل، 
وهــي: تمويــل المشــاريع والمتابعــة، وتمويــل الشــركات، واالســتثمارات المباشــرة، والخزانــة، وتمويــل المشــروعات 
الصغيــرة والمشــروعات الزراعيــة.  أمــا المهــام الرقابيــة، فتشــمل: رئيــس إدارة المخاطــر، ورئيــس التدقيــق الداخلــي 

والمراقــب المالــي، ورئيــس وحــدة مكافحــة عمليــات غســل األمــوال ومســؤول وحــدة االلتــزام الرقابــي. 

بيان الرواتب والمزايا المدفوعة في 2016 )بالدينار الكويتي(
الفئة رقم 1: تشمل 4 موظفين 

مؤجلة على اساس نقدي  أخرى-غير مقيدة بدون قيد على أساس نقدي  ثابت
15180 14414  479682 

مؤجلة على اساس نقدي  أخرى-غير مقيدة بدون قيد على أساس نقدي متغيرة
   138667   

 الفئة رقم 2: تشمل 7  موظفين 
مؤجلة على اساس نقدي  أخرى-غير مقيدة بدون قيد على أساس نقدي  ثابت

26565    10670 405365 

مؤجلة على اساس نقدي  أخرى-غير مقيدة بدون قيد على أساس نقدي متغيرة
  80531   

الفئة رقم 2: تشمل 5 موظفين 
مؤجلة على اساس نقدي  أخرى-غير مقيدة بدون قيد على أساس نقدي  ثابت

2786  9613   213631    

مؤجلة على اساس نقدي  أخرى-غير مقيدة بدون قيد على أساس نقدي متغيرة
  35734   
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مشاركة البنك يف معرض احتاد الصناعات الكويتية

تكرمي محفظة الصناعي يف احدى مشاركاتها هذا العام

من أنشطة البنك يف عام 2016
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تكرمي البنك يف مشاركة محفظة الصناعي يف معرض العمل والتوظيف

مشاركة البنك يف حملة » الصناعة فارس املستقبل «





احملتويات

82تقرير مراقب احلسابات  احلسابات املستقل

87

89

86

88

90

بيــــــــــان املــركــــز املــالـــــي املــجـــمع

بيان األرباح أواخلسائر والدخل الشامل آالخر املجمع

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع

بيــــان التدفقـــــات النقــــدية املجــمع

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

الصفحة



82

82

تقرير مراقب الحسابات المستقل

السادة المساهمين    المحترمين
بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

تقرير التدقيق على البيانات المالية المجمعة

الرأي

ــركات  ــك«(، والش ــة( )»البن ــي ش.م.ك. )مقفل ــت الصناع ــك الكوي ــة لبن ــة المجمع ــات المالي ــق البيان ــا بتدقي ــد قمن لق
التابعــة )يشــار إليهــم مجتمعيــن بمصطلــح »المجموعــة«(، والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 
ديســمبر 2016، والبيانــات المجمعــة لألربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة 
ــخ، وإيضاحــات تتضمــن السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات  ــك التاري ــة بذل ــة للســنة المنتهي ــات النقدي والتدفق

التوضيحيــة األخــرى.

برأينــا، إن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، فــي كافــة النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي 
المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة 

المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت.

أساس الرأي

ــد  ــر موضحــة بمزي ــك المعايي ــة. إن مســؤولياتنا بموجــب تل ــق الدولي ــر التدقي ــا لمعايي ــق وفًق ــال التدقي ــا بأعم ــد قمن لق
مــن التفصيــل فــي بنــد »مســؤوليات مراقبــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة« فــي تقريرنــا. نحــن 
ــر  ــي لمعايي ــس الدول ــن المجل ــبين الصــادر ع ــة للمحاس ــات المهني ــاق األخالقي ــا لميث ــة وفًق ــن المجموع ــتقلون ع مس
ــات  ــا لمتطلب ــة األخــرى وفق ــاء بمســؤولياتنا األخالقي ــا بالوف ــا قمن ــاق«( كم ــة للمحاســبين )»الميث ــات المهني األخالقي

ــا. ــداء رأين ــا مــن إب ــر أســاس يمكنن ــة ومناســبة لتوفي ــا عليهــا كافي ــق التــي حصلن ــة التدقي ــا أن أدل ــاق. باعتقادن الميث

معلومات أخرى

ــر  ــخ تقري ــي تاري ــا عليهــا ف إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. المعلومــات األخــرى التــي حصلن
مراقــب الحســابات هــي تقريــر مجلــس اإلدارة الــوارد فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة، ولكــن ال يتضمــن البيانــات 

الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقــب الحســابات حولهــا. 

إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ال يشــمل المعلومــات األخــرى، وال يقــدم أي تأكيــدات حــول النتائــج المتعلقــة 
بهــا بــأي شــكل.

82
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فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى وتحديــد مــا 
إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة جوهريــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو المعلومــات التــي حصلنــا 

عليهــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أخطــاء ماديــة بشــأنها.

إذا توصلنــا، اســتنادا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ 
هــذا التقريــر، إلــى وجــود أخطــاء ماديــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فإنــه يتعيــن علينــا رفــع تقريــر بشــأنها. ليــس 

لدينــا مــا نشــير إليــه فــي تقريرنــا بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة مســئولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لتلــك البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت ومســئولة عــن نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي تــراه اإلدارة ضروريــاً إلعــداد بيانــات 

ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء كانــت نتيجــة للغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تكــون اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا 
علــى أســاس االســتمرارية، واإلفصــاح إن أمكــن عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية باإلضافــة إلــى اســتخدام مبــدأ 
ــك  ــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا؛ أو إذا كانــت ال تمتل ــزم اإلدارة إمــا تصفي ــم تعت االســتمرارية المحاســبي، مــا ل

بديــاًل واقعًيــا آخــر باســتثناء القيــام بذلــك.

المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء 
الماديــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل 
ــاً  ــم وفق ــي تت ــق الت ــة التدقي ــه ال يضمــن أن عملي ــد، إال أن ــة مــن التأكي ــل درجــة عالي ــد معقــول يمث ــى مســتوى تأكي إل
لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تكشــف دائًمــا األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء الماديــة عــن 
الغــش أو الخطــأ وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر، بصــورة فرديــة أو مجمعــة، علــى 

القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

كجــزء مــن التدقيــق وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكاًمــا مهنيــة وحافظنــا علــى أســلوب الشــك المهنــي خــالل 
أعمــال التدقيــق. كمــا قمنــا بمــا يلــي:

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ 
ووضــع وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تتنــاول تلــك المخاطــر باإلضافــة إلــى الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة 
ومناســبة لتوفيــر أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن الغــش 
تزيــد عــن تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث أن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال المتعمــد أو 

التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

• فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بالتدقيــق لوضــع إجــراءات تدقيــق مالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض 
إبــداء الــرأي حــول مــدى فاعليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.
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• تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات 
الصلــة المقدمــة مــن قبــل اإلدارة.

• التوصــل إلــى مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام اســتنادا إلــى أدلــة 
ــروف  ــداث أو الظ ــق باألح ــادي متعل ــد م ــدم تأك ــاك ع ــا إذا كان هن ــد م ــا، بتحدي ــا عليه ــي حصلن ــق الت التدقي
والــذي قــد يثيــر شــًكا جوهرًيــا حــول قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. 
وفــي حــال توصلنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي، يجــب علينــا أن نلفــت االنتبــاه إلــى ذلــك فــي تقريــر مراقــب 
الحســابات حــول اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أو يجــب علينــا تعديــل رأينــا فــي حالــة 
عــدم مالءمــة اإلفصاحــات. تســتند نتائجنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب 
الحســابات. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن 

متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحات، 
وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــالت األساســية واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب 

يحقــق العــرض العادل.

• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل 
المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. إن مســؤوليتنا هــي إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى 

عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للبنــك ونتحمــل المســؤولية كاملــًة عــن رأي التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المقــرر ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا 
ونتائــج التدقيــق الجوهريــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة تــم تحديدهــا أثنــاء 

أعمــال التدقيــق.

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى

فــي رأينــا أيضــاً أن البنــك يحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي 
تقريــر مجلــس إدارة البنــك فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر، 
وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات 
الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي تتطلبهــا التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن 
كفايــة رأس المــال والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا تعميمــا بنــك الكويــت المركــزي رقــم 2/

رب، ر ب أ/2014/336 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 ورقــم 2/رب أ/2014/342 المــؤرخ 21 أكتوبــر 2014 
علــى التوالــي، وقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك 
)والتعديــالت الالحقــة لهمــا(، وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــاً لألصــول المرعيــة. حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا 
لــم تقــع مخالفــات للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن كفايــة رأس المــال والتعليمــات بشــأن معــدل 
الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا تعميمــا بنــك الكويــت المركــزي رقــم 2/رب، ر ب أ/2014/336 المــؤرخ 24 
يونيــو 2014 ورقــم 2/رب أ/2014/342 المــؤرخ 21 أكتوبــر 2014 علــى التوالــي، ولقانــون الشــركات رقــم 1 
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لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة أو لعقــد التأســيس أو للنظــام األساســي للبنــك والتعديــالت الالحقــة لهمــا خــالل الســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى نشــاط المجموعــة أو مركزهــا 

المالــي المجمــع.

ــم 32 لســنة 1968  ــون رق ــات ألحــكام القان ــة مخالف ــا وجــود أي ــى علمن ــرد إل ــم ي ــا ل ــه خــالل تدقيقن ــن أيضــاً أن نبي
والتعديــالت الالحقــة لــه فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بــه 
خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى نشــاط المجموعــة 

أو مركزهــا المالــي المجمــع.

الكويت يف 21مارس 2017

          صايف عبد العزيز املطوع
                      مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة »أ«

                      من كي بي إم جي صايف املطوع وشركاه
                      عضو يف كي بي إم جي العاملية
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2016
 2015 

 ألف دينار كويتي
2016  

  ألف دينار كويتي
إيضاح

املوجودات
22,557 1,511 4 النقد والنقد املعادل 

146,101 152,241 5 أذونات وسندات اخلزانة
98,189 106,840 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
66,304 69,798 6 استثمارات متاحة للبيع

269,404 304,133 7 قروض وسلفيات للعمالء
6,447 6,480 8 استثمارات يف شركات زميلة

11,233 11,519 موجودات أخرى
3,793 3,779 9 أرض ومباني 

624,028 656,301 إجمالي املوجودات
املطلوبات

9,551 37,025 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
44,879 42,822 ودائع العمالء
14,536 15,694 مطلوبات أخرى
26,786 26,512 10 أ قروض ألجل

300,000 300,000 10 ب قرض من حكومة دولة الكويت
395,752 422,053 إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية
20,000 20,000 11 رأس املال
32,597 33,806 11 احتياطي اجباري

136,886 138,095 11 احتياطي اختياري
21,000 24,132 أرباح مرحلة
6,000 6,000 11 توزيعات أرباح مقترحة

11,793 12,215 11 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
228,276 234,248 إجمالي حقوق امللكية
624,028 656,301 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

    عبد احملسن يوسف احلنيف          علي عبدالنبي خاجه
         رئيس مجلس اإلدارة                        الرئيس التنفيذي
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

 2015 
 ألف دينار كويتي

2016  
  ألف دينار كويتي

إيضاح

16,667       18,495    

(3,194) (2,844)

13,473 15,651

4,348 4,846

(427) 462 أرباح/  )خسائر( فروقات عملة

697 731 إيرادات توزيعات

7,953 6,664 إيرادات من استثمارات متاحة للبيع

357    330   8 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة

399 76 ديون معدومة مستردة

58 92 صايف إيرادات أخرى

26,858 28,852 إجمالي اإليرادات

(6,782) (7,243) 12

(106) (124)

(2,094) (1,896)

(5,320) (5,992) 7

(342) (43)

(2,436) (1,465)

(17,080) (16,763)

9,778 12,089
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس 

اإلدارة والزكاة

(97) (116)

(295) (300) 13

(101) (123) الزكاة

9,285 11,550

الدخل الشامل اآلخر للسنة

البنود التي ميكن أن يعاد تصنيفها الحقا الى بيان األرباح واخلسائر

(1,228) 287 التغيرات يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

(153) 136 التغيرات يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع للشركات التابعة 

(106) (1) حصة الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة

(1,487) 422 الدخل الشامل اآلخر للسنة

7,798 11,972 إجمالي الدخل الشامل للسنة

4.643 5.775 14 ربحية السهم األساسية واملخففة )دينار كويتي(

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )20( تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

مصاريف الفوائد

صايف إيراد الفوائد

إيراد الفوائد

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

استهالكات

إجمالي املصاريف

صايف ربح السنة

مصاريف أخرى

تكاليف موظفني

مخصص محمل لقروض وسلفيات

انخفاض يف قيمة استثمارات

مخصصات أخرى محملة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

أتعاب وعموالت
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بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

 2015 
 ألف دينار كويتي

2016  
  ألف دينار كويتي

إيضاح

تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية
9,285 11,550 ربح السنة

تسويات:
(7,953) (6,664) إيرادات من استثمارات متاحة للبيع

(357) (330) 8   حصة من نتائج أعمال شركات زميلة 
106 124   استهالكات

- (274)   فرق صرف عمالت اجنبية على قروض ألجل
5,320 5,992 7 مخصص قروض وسلفيات

342 43 مخصصات أخرى محملة
2,436 1,465 انخفاض يف قيمة استثمارات
9,179 11,906

   التغيرات يف:
45,676 (6,140)    أذونات وسندات اخلزانة
16,845 (8,651)    ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

(11,989) (40,722)    قروض وسلفيات للعمالء
106 (1,211)    موجودات أخرى

(53,246) 27,474    ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى
(17,473) (2,057)    ودائع العمالء

(181) 1,181    مطلوبات أخرى
(11,083) (18,220) صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية
6,123 2,128 صايف احلركة على استثمارات متاحة للبيع

750 750 احملصل من بيع استثمار يف شركة تابعة
296 296 8 توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركات زميلة 

7,169 3,174 صايف النقد الناجت من األنشطة االستثمارية
تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

26,786 - احملصل من قروض ألجل
(8,000) (6,000) توزيعات ارباح مدفوعة
18,786 (6,000) صايف النقد )املستخدم يف( / الناجت من األنشطة التمويلية

14,872 (21,046) صايف )النقص(/ الزيادة يف النقد والنقد املعادل
7,685 22,557 النقد والنقد املعادل يف 1 يناير

22,557 1,511 4 النقد والنقد املعادل يف 31 ديسمبر

إن اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )20( تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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                                                                                                                       نسبة امللكية

2015 2016 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

%99.6 %99.6 استثمارات دولة الكويت الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية ش.م.ك. )مقفلة(*

%100 %100 استثمارات بريتش ويست إنديز صناعي انتربرايزس ليمتد

%96 %96  إنتاج املواد
البتروكيماوية

دولة الكويت الشركة الرائدة للبتروكيماويات ش.م.ك. )مقفلة(**

%96 %96  إنتاج املواد
البتروكيماوية

دولة الكويت شركة املنتجات البتروكيماوية الوسيطة ش.م.ك. )مقفلة(** 

%100 %100  إنتاج اخلرسانة
اجلاهزة

دولة الكويت شركة وربة إلنتاج اخلرسانة اجلاهزة ش.ش.و

1. التأسيس والنشاط
إن بنــك الكويــت الصناعــي ش.م.ك. )مقفلــة( )»آي بــي كــي« أو »البنــك«( هــو شــركة مســاهمة مقفلــة تأسســت فــي 
دولــة الكويــت عــام 1973 بموجــب ســجل تجــاري رقــم 20139. وهــو مســجل كبنــك لــدى بنــك الكويــت المركــزي 

للقيــام باألعمــال المصرفيــة للمشــاريع الصناعيــة والقيــام باالســتثمارات التــي تتعلــق بنشــاطاته كمــا يلــي:

ــدة  ــه اإلنتاجــي عــن طريــق تشــجيع إنشــاء الصناعــات الجدي ــع هيكل • اإلســهام فــي إنمــاء االقتصــاد الكويتــي وتنوي
وتدعيــم الصناعــات القائمــة لهــا تحقيقــا لهــذا الغــرض القيــام بالعمليــات المذكــورة صراحــة فــي هــذا النظــام بمــا يلــزم 

مــن العمليــات األخــرى التــي تقتضيهــا هــذه المهمــة.

• ويجــوز للبنــك أن تكــون لــه مصلحــة أو أن يشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالــه أو 
التــي قــد تعونــه علــى تحقيــق غرضــه فــي الكويــت أو فــي الخــارج ولــه أن يشــتري هــذه الهيئــات أو أن يلحقهــا بــه.

إن البيانــات الماليــة المجمعــة للبنــك للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 تتضمــن البنك وشــركاته التابعــة المذكورة 
ــي  ــرد »شــركات المجموعــة«( ومســاهمة المجموعــة ف ــن »المجموعــة« وبشــكل منف ــم مجتمعي ــاه، )يشــار إليه أدن

الشــركات الزميلــة.

*إن ما نسبته 0.4 % مملوكة من قبل مدراء / وموظفين تلك الشركات بالنيابة عن البنك.
**إن مانسبته 4 % مملوكة من قبل مدراء / وموظفين تلك الشركات بالنيابة عن البنك.

إن مقر البنك الرسمي يقع في دولة الكويت وعنوانه المسجل هو مجمع البنوك – المنطقة التجارية التاسعة – شارع 
مبارك الكبير – دروازة العبد الرزاق – ص.ب 3146 الصفاة 13032 – الكويت. كما في 31 ديسمبر 2016 

بلغ إجمالي عدد موظفي المجموعة 199 موظفا )2015: 185 موظفا(.
تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة في  25 يناير 2017. إن الجمعية 

العمومية السنوية لمساهمي البنك لها الحق في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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2. أسس اإلعداد

أ( بيان االلتزام

ــي  ــة الت ــت لمؤسســات الخدمــات المالي ــة الكوي ــن دول ــا لقواني ــة المجمعــة للمجموعــة وفق ــات المالي ــم إعــداد البيان ت
تخضــع إلشــراف بنــك الكويــت المركــزي. وتتطلــب هــذه التعليمــات تطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة باســتثناء متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39: األدوات 
الماليــة: التحقــق والقيــاس حــول مخصــص انخفــاض القيمــة المجمــع والتــي تحــل محلهــا متطلبــات بنــك الكويــت 
المركــزي حــول الحــد األدنــى للمخصــص العــام كمــا تــم توضيحــه ضمــن السياســة المحاســبية الخاصــة باالنخفــاض 

فــي القيمــة للموجــودات الماليــة.

ب( األساس المحاسبي

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا الموجــودات الماليــة المصنفــة 
كمتاحــة للبيــع واألدوات الماليــة المشــتقة والتــي يتــم قياســها بقيمتهــا العادلــة.

ج( عملة التعامل والعرض

يتــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي وهــي عملــة التعامــل للبنــك. تــم تقريــب كافــة المبالــغ إلــى 
أقــرب ألــف مــا لــم يتــم اإلشــارة إلــى خــالف ذلــك.

د( استخدام التقديرات واألحكام

عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة تقــوم اإلدارة باتخــاذ أحــكام وتقديــرات وافتراضــات، والتــي تؤثــر علــى 
تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. 

وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الضمنيــة بصفــة مســتمرة. ويتــم إدراج التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية 
بأثــر مســتقبلي.

األحكام

مــن خــالل عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبينــة فــي إيضــاح 3، قامــت اإلدارة بإبــداء األحــكام 
التاليــة التــي لهــا أبلــغ األثــر علــى المبالــغ المدرجــة ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة.

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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تصنيف االستثمارات

عنــد اقتنــاء االســتثمار، تقــرر المجموعــة مــا إذا كان ســيتم تصنيفــه »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو 
الخســائر  أو »متــاح للبيــع« أو »محتفــظ بــه حتــى االســتحقاق«. تتبــع المجموعــة إرشــادات معيــار المحاســبة الدولــي 

39 لتصنيــف اســتثماراتها.

تقــوم المجموعــة بتصنيــف االســتثمارات »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر« إذا تــم اقتناؤهــا 
مبدئيــاً بهــدف تحقيــق الربــح القصيــر األجــل أو إذا تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيـــان األربــاح أو الخســائر 
ــع االســتثمارات  ــف جمي ــم تصني ــة. يت ــة بصــورة موثوق ــا العادل ــر قيمه ــن تقدي ــن الممكـ ــه م ــث أن ــاء، حي ــد االقتن عن

األخــرى كاســتثمارات »متاحــة للبيــع«.

انخفاض قيمة االستثمارات

تعتبــر إدارة المجموعــة أن »االســتثمارات المتاحــة للبيــع« قــد تعرضــت لالنخفــاض فــي قيمتهــا عنــد وجــود انخفــاض 
جوهــري أو مطــول للقيمــة العادلــة عــن التكلفــة. إن تحديــد مــا إذا كان االنخفــاض »جوهــري« أو »مطــول« يتطلــب 

آراء هامــة.

التقديرات واالفتراضات

ــر المؤكــدة  ــرات غي ــق بأســباب مســتقبلية والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقدي ــي تتعل إن االفتراضــات الرئيســية الت
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة فــي حــدوث تعديــالت ماديــة للقيــم الدفتريــة للموجــودات 

والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة الالحقــة هــي علــى الشــكل التالــي:

القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة

ــر  ــة غي ــط )أو األوراق المالي ــوق نش ــا س ــس له ــي لي ــتثمارات الت ــة لالس ــة العادل ــاب القيم ــة باحتس ــوم المجموع تق
المدرجــة( عــن طريــق اســتخدام أســس التقييــم. تتضمــن أســس التقييــم اســتخدام عمليــات تجاريــة حديثــة علــى أســس 
متكافئــة، وبالرجــوع ألدوات ماليــة أخــرى مشــابهة، واالعتمــاد علــى تحليــل للتدفقــات النقديــة المخصومــة، واســتخدام 
ــل  ــن المجموعــة عم ــب م ــم يتطل ــذا التقيي ــي تعكــس ظــروف المصــدر المحــددة. إن ه ــارات الت ــاذج تســعير الخي نم
تقديــرات عــن التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ومعــدالت الخصــم والتــي تتعــرض لعــدم التأكــد مــن التقديــرات.

مخصصات خسائر القروض والسلفيات واالستثمارات في أدوات الملكية

ــع ســنوي  ــة بشــكل رب ــي أدوات الملكي ــرة واالســتثمارات ف ــلفيات المتعث ــروض والس ــة الق ــوم المجموعــة بمراجع تق
ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر  ــان األرب ــي بي ــة مخصصــات للخســائر ف ــم الحاجــة لتســجيل أي ــك لتقيي وذل
المجمــع، وعليــه فــان ذلــك يتطلــب علــى األخــص تقديــرات لحجــم وزمــن التدفقــات النقديــة المحتملــة بغــرض تحديــد 
حجــم المخصصــات المطلوبــة. لــذا فــإن مثــل هــذه التقديــرات تعتمــد بالضــرورة علــى افتراضــات لعــدة عوامــل تشــمل 
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درجــات متفاوتــة مــن الحكــم وعــدم التأكــد وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى تغيــرات مســتقبلية علــى هــذه 
المخصصــات.

هـ( التغيرات في السياسات المحاسبية

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير التي تسري للسنة الحالية.

• توضيــح الطــرق المقبولــة لالســتهالك واإلطفــاء )تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 16 ومعيــار المحاســبة 
الدولــي 38(.

• التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2012-2014 - معايير مختلفة.

• مبادرة اإلفصاح )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1(.

ال يوجد لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله على المعايير أي تأثير مالي هام على البيانات المالية المجمعة.

و( المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الصادرة ولكن لم تسري بعد

يوجــد عــدد مــن المعاييــر الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر التــي تســري علــى الفتــرات الســنوية للمجموعــة التــي 
تبــدأ بعــد

ــدة أو  ــر الجدي ــر للمعايي ــق المبك ــم بالتطبي ــم تق ــة ل ــر إال أن المجموع ــق المبك ــماح بالتطبي ــع الس ــر 2016، م 1 يناي
ــة المجمعــة. ــات المالي ــد إعــداد هــذه البيان ــة عن ــة التالي المعدل

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 - األدوات المالية

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 – األدوات الماليــة بنســخته النهائيــة فــي 
يوليــو 2014، ويســري علــى الفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. يحــدد 
ــود  ــة وبعــض العق ــات المالي ــاس للموجــودات والمطلوب ــق والقي ــات التحق ــة 9 متطلب ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول المعي
لبيــع أو شــراء الموجــودات غيــر الماليــة. يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 محــل معيــار المحاســبة الدولــي 
39-األدوات: التحقــق والقيــاس. إن تطبيــق هــذا المعيــار لــه تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة للبنــك، 
ولكــن ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لــه تأثيــراً جوهريــاً علــى تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة. يعمــل البنــك علــى 

تحديــد األثــر الكمــي لتطبيــق هــذا المعيــار علــى البيانــات الماليــة للبنــك عنــد تطبيقــه.

ــة  ــة المجمع ــات المالي ــى البيان ــام عل ــر ه ــة أي تأثي ــة التالي ــدة أو المعدل ــر الجدي ــون للمعايي ــع أن يك ــر المتوق ــن غي م
ــة. للمجموع
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المعيار الجديد أو التعديالت تاريخ النفاذ 

مبادرة اإلفصاح )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7(. 1 يناير 2017 

المعيار الدولي للتقارير المالية 15 - اإليرادات من العقود مع العمالء 1 يناير 2018 

تصنيف وقياس معامالت المدفوعات باألسهم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2(

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 عقــود التأجيــر )ُيســمح بالتطبيــق المبكــر فقــط للمنشــآت التــي  1 يناير 2019 
تقــوم بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 أيًضــا(

3.  السياسات المحاسبية الهامة
قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بثبــات لجميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه البيانــات 

الماليــة المجمعــة، باســتثناء المبيــن فــي إيضــاح 2 )هـــ(.

أ( أسس التجميع

إن الشركات التابعة هي الشركات التي يسيطر عليها البنك. وتوجد السيطرة عندما يكون البنك:

• لديه سلطة على المستثمر فيه.

• يتعرض، أو لديه حقوق عوائد متغيرة من مشاركته مع المستثمر فيه.

• لديه المقدرة على استخدام السلطة في التأثير على عوائده.

يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم مــا إذا كان أو لــم يكــن يســيطر علــى المســتثمر فيــه إذا أشــارت الحقائــق والظــروف بأنــه 
هنــاك تغييــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة المبينــة أعــاله.

عندمــا يمتلــك البنــك أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت للشــركة المســتثمر فيهــا، يكــون للبنــك ســلطة علــى المســتثمر 
فيــه عندمــا تكــون حقــوق التصويــت تكفــي إلعطائــه القــدرة العمليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر 
بهــا مــن جانــب واحــد. يقــوم البنــك بأخــذ جميــع الحقائــق والظــروف التاليــة ذات الصلــة عنــد إجــراء تقييــم فيمــا إذا 

كان أو لــم يكــن حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر بهــا كافيــة إلعطــاء الســلطة، بمــا فــي ذلــك:

• حجــم حقــوق تصويــت البنــك مــن حقــوق التصويــت النســبي لحجــم الحيــازات ومــدى تشــتتها بيــن أصحــاب األصــوات 
األخــرى.

• حقوق التصويت المحتملة التي يحتفظ بها البنك، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى.
• الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.

• أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة قــد تشــير إلــى أن البنــك لديــه أو ليــس لديــه القــدرة الحاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات 
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الصلــة فــي الوقــت عنــد اتخــاذ القــرار، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي االجتماعــــات السابقـــة للمســاهمين.

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ بــدء الســيطرة الفعليــة وحتــى تاريــخ 
ــا  ــن الشــركات، بم ــة بي ــع األرصــدة والمعامــالت المتبادل ــم اســتبعاد جمي ــع، يت ــد التجمي ــة. عن زوال الســيطرة الفعلي
فيهــا األربــاح المتبادلــة والخســائر واألربــاح غيــر المحققــة بالكامــل.  يتــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة باســتخدام 

سياســات محاســبية موحــدة للمعامــالت المتماثلــة ولألحــداث األخــرى التــي تتــم فــي ظــروف متشــابهة.

يتــم إظهــار الحصــص غيــر المســيطرة مــن صافــي موجــودات الشــركات التابعــة المجمعــة فــي بنــد مســتقل مــن حقــوق 
ملكيــة المجموعــة. إن الحصــص غيــر المســيطرة تتكــون مــن مبلــغ تلــك الحصــص فــي تاريــخ بــدء دمــج األعمــال 

ونصيــب الحصــص غيــر المســيطرة فــي التغيــر فــي حقــوق الملكيــة منــذ تاريــخ الدمــج.

تقــاس الحصــص غيــر المســيطرة إمــا بالقيمــة العادلــة، أو بحصتهــا النســبية مــن الموجــودات والمطلوبــات المحــددة 
للشــركة المشــتراة، وذلــك علــى أســاس كل عمليــة علــى حــدة.

يتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــة الملكيــة لشــركة تابعــة، مــع عــدم التغيــر فــي الســيطرة، كمعاملــة حقــوق ملكيــة. 
يتــم تعديــل المبالــغ الدفتريــة لحصــص ملكيــة المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة لتعكــس التغيــرات للحصــص 
المتعلقــة بهــا فــي الشــركات التابعــة. أيــة فروقــات بيــن المبلــغ المعــدل للحصــص غيــر المســيطرة والقيمــة العادلــة 
للمبلــغ المدفــوع أو المحصــل يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة فــي حقــوق المـــلكية والمتـــعلقة بمــالك البنــك. يتــم توزيــع 
الخســائر علــى الحصــص غــــير الـــمسيطرة حتــى لــو كانــت النتائــج رصيــد عجــز. إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة 

علــى شــركة تابعــة، فإنهــا:

• تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.

• تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.

• تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.

• تدرج القيمة العادلة للمقابل المستلم.

• تدرج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.

• تدرج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر.

• تعيــد تصنيــف حصــة البنــك مــن البنــود المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــــــر إلــى األربــاح أو الخســائر أو األربــاح 
المحتفــظ بهــا، متــى كان ذلــك مناســبا.
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ب( األدوات المالية

التصنيف

)i( الموجودات المالية

ــاح أو  ــان األربــ ــالل بي ــن خ ــة م ــة العادل ــودات بالقيم ــى »موج ــة إل ــا المالي ــف موجوداته ــة بتصني ــت المجموع قام
الخســائر« و »القــروض والمدينيــن« و»موجــودات متاحــة للبيــع«. 

وتنقســم الموجــودات الماليــة المقيّمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر تحــت بنديــن : »موجــودات 
ماليــة بغــرض المتاجــرة« و»موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر« عنــد 
االعتــراف المبدئــي مــن تاريــخ االســتحواذ، ويتــم تصنيــف الموجــودات تحــت هــذا التصنيــف إذا تــم االســتحواذ عليهــا 
ــاً  ــم أداءهــا وتصنفهــا داخلي ــر هــذه االســتثمارات وتقي ــر أو إذا كانــت اإلدارة تدي ــى المــدى القصي بغــرض بيعهــا عل
بالقيمــة العادلــة وفــق خطــة البنــك االســتثمارية االســتراتيجية. ويتــم تصنيــف المشــتقات ضمــن الموجــودات الماليــة » 

بغــرض المتاجــرة » مــا لــم يتــم اعتبارهــا لغــرض الحمايــة وتكــن أداة الحمايــة فاعلــة.

إن القــروض والمدينيــن هــي أدوات ماليــة بخــالف المشــتقات ولهــا دفعــات محــددة أو ثابتــة وليــس لهــا ســـوق نشــط. 
تتضمــن القــروض والمدينيــن النقــد والنقــد المعــادل وأذونــات وســندات الخزانــة والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات 

الماليــة األخــرى والقــروض واألرصــدة المدينــة للعمــالء.

ــرة  ــا لفت ــاظ به ــة لالحتف ــاك ني ــة بخــالف المشــتقات وهن ــك الموجــودات المالي ــع هــي تل إن الموجــودات المتاحــة للبي
غيــر محــددة وهــي غيــر مصنفــة ضمــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر أو 
القــروض والمدينيــن أو االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق. تتضمــن الموجــودات المتاحة للبيع االســتثمارات 

المتاحــة للبيــع.

)ii( المطلوبات المالية 

تصنــف المطلوبــات الماليــة بأنهــا »خــالف مــا هــو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر« وتشــمل 
ــت. وهــذه  ــة الكوي ــة دول ــرض مــن حكوم ــروض ألجــل وق ــة والعمــالء وق ــوك والمؤسســات المالي ــن البن ــع م الودائ

المطلوبــات الماليــة يتــم إعــادة قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة اســتنادا إلــى طريقــة العائــد الفعلــي.

)iii( التحقق وعدم التحقق 

تقــوم المجموعــة بإثبــات الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــاً فــي عقــد حــول 
األداة. ويتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة عندمــا تفقــد المجموعــة حقوقهــا التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة أو قيامهــا 
بنقــل كافــة الحقــوق الماديــة وعــدم االحتفــاظ بأيــة ملكيــة لألصــل. تســتمر المجموعــة بإثبــات الموجــودات الماليــة فــي 
حــال احتفاظهــا بالملكيــة وبحــدود االســتثمار بهــا. يتــم إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد تســديدها أو إلغائهــا 

أو انتهــاء مدتهــا.

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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تثبــت االســتثمارات المشــتراة والمباعــة »بالطريقــة االعتياديــة« باســتخدام تاريــخ التســوية للمعاملــة وعليــه يتــم إثبــات 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة بيــن تاريــخ المتاجــرة والتســوية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر 
المجمــع وفقــا للسياســة المرتبطــة بتلــك األداة. إن الشــراء والبيــع لالســتثمارات يتطلــب تســليمها خــالل مــدة زمنيــة 

محــددة، عــادًة مــا يتــم تحديدهــا مــن قبــل المشــرعين أو األعــراف فــي األســواق.

)iv( القياس

يتــم إثبــات كافــة األدوات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ويتــم إضافــة تكاليــف المعاملــة فقــط لــألدوات الماليــة التــي لــم 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر.

ــروض  ــجيل الق ــم تس ــة. يت ــة العادل ــا بالقيم ــع الحق ــة للبي ــتثمارات المتاح ــجيل االس ــم تس ــي، يت ــق المبدئ ــد التحق بع
والســلفيات للعمــالء بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــا أي مخصــص انخفــاض فــي القيمــة. إن 
القيمــة العادلــة لالســتثمارات المســعرة مبنيــة علــى ســعر آخــر أمــر شــراء. يتــم احتســاب القيمــة العادلــة لالســتثمارات 
التــي ال تمــارس نشــاطها فــي ســوق نشــط )أو األوراق الماليــة غيــر المدرجــة( عــن طريــق اســتخدام أســس التقييــم. 
ــة أخــرى مشــابهة أو  ــك بالرجــوع ألدوات مالي ــة، وذل ــة حديث ــة بحت ــات تجاري ــم اســتخدام عملي تتضمــن أســس التقيي
باالعتمــاد علــى تحليــل للتدفقــــات النقديــــة المخصومـــة أو باســتخدام نمــاذج تســعير الخيــارات التــي تعكــس ظــروف 

المصــدر المحــددة.

الحقــا للتســجيل المبدئــي يتــم إثبــات التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
األربــاح أو الخســائر، يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة والناتجــة مــن تغيــر القيمــة العادلــة فــي بيــان 
األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع. ويتــم إثبــات الموجــودات الماليــة المصنفــة تحــت بنــد القــروض 

والمدينيــن بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي.

أمــا بالنســبة للموجــودات المتاحــة للبيــع، فيتــم قياســها الحقــا بالقيمــة العادلــة واثبــات األربــاح والخســائر الغيــر محققــة 
ــا بالنســبة  ــي الدخــل الشــامل اآلخــر. أم ــم ف ــة ضمــن احتياطــي إعــادة تقيي ــي القيمــة العادل ــرات ف الناتجــة مــن التغي
لالســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة والتــي ال يتوفــر لهــا ســعر ســوقي مــدرج فــي ســوق نشــط أو التــي ال يمكــن قيــاس 
قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق فيهــا والمشــتقات المرتبطــة بهــا والتــي يتــم تســويتها مــن خــالل تســليم هــذه األدوات 
فإنهــا تــدرج بالتكلفــة ناقصــاً مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم إثبــات المطلوبــات الماليــة غيــر التجاريــة بالتكلفــة 

المطفــأة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي.

ــم  ــل احتياطــي إعــادة التقيي ــم نق ــي القيمــة، يت ــاض ف ــن مخصــص االنخف ــع أو تكوي ــع موجــودات متاحــة للبي ــد بي عن
ــاح أو خســائر. ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر كأرب ــان األرب ــى بي ــي الدخــل الشــامل اآلخــر إل المتراكــم ف

)v( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة، تقــوم المجموعــة بتقييــم وتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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ــة  ــة المصنف ــة األوراق المالي ــي حال ــة. ف ــودات المالي ــن الموج ــة م ــة أو مجموع ــودات المالي ــد الموج ــة أح ــي قيم ف
كاســتثمارات متاحــة للبيــع، فــإن أي انخفــاض جوهــري أو مطــول فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار بحيــث يصبــح اقــل 
مــن تكلفــة االســتثمار يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة. يتــم تقييــم االنخفــاض 
ــة عــن  الجوهــري مقابــل التكلفــة االصليــة لالســتثمار واالنخفــاض المطــول مقابــل الفتــرة عندمــا تقــل القيمــة العادل
ــإن  ــع، ف ــي قيمــة االســتثمارات المتاحــة للبي ــاض ف ــى حــدوث انخف ــل عل ــة وجــود أي دلي ــي حال ــة. ف ــة األصلي التكلف
إجمالــي الخســارة التراكميــة - الفــرق بيــن تكلفــة االقتنــاء والقيمــة العادلــة الحاليـــة مخصومــا منهــا أي خســائر انخفاض 
فــي القيمــة لهــذه االســتثمارات والتــي ســبق االعتــراف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع - تحــول مــن الدخــل 
الشــامل االخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع. إن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 
المعتــرف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع لالســتثمارات المتاحــة للبيــع ال يتــم 

عكســها مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. 

تخضــع القــروض الممنوحــة مــن قبــل المجموعــة الحتســاب المخصصــات لمقابلــة مخاطــر االنخفــاض فــي القيمــة، 
إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن المجموعــة لــن تتمكــن مــن تحصيــل المبالــغ المســتحقة. ويتــم تكويــن المخصــص 
بأخــذ الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة القابلــة لالســترداد وهــي القيمــة الحاليــة مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المتوقعــة، متضمنــة الضمانــات والكفــاالت مخصومــة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي أو باســتخدام 
ــدة متغيــرة، ال يتــم خصــم األرصــدة  ــدة الفعليــة الحاليــة حســب العقــد بالنســبة للقــروض التــي تحمــل معــدل فائ الفائ
قصيــرة األجــل. إضافــة لذلــك، فــي مــارس 2007، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعليمــات تــم فيهــا تعديــل أســس 
ــى 1 %  ــن 2 % إل ــا م ــك بتغييره ــة، وذل ــى التســهيالت االئتماني ــة عل ــى للمخصصــات العام احتســاب الحــد األدن
ــر 2007  ــاراً مــن 1 يناي ــالت اعتب ــق هــذه التعدي ــم تطبي ــة. ت ــر النقدي ــة و0.5 % للتســهيالت غي للتســهيالت النقدي
علــى صافــي الزيــادة فــي التســهيالت االئتمانيــة بعــد خصــم بعــض بنــود الضمانــات المحــددة حســب التعليمــات خــالل 

الفتــرة الماليــة. 

فــي حالــة نقــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي فتــرة الحقــة وإمكانيــة ربــط النقــص وبشــكل موضوعــي بحــدث 
ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل  ــان األرب ــم عكــس التخفيــض أو المخصــص مــن خــالل بي ــع بعــد التخفيــض، يت يق

اآلخــر المجمــع.

ج( مشتقات األدوات المالية

يتــم إثبــات التغيــر اإليجابــي فــي القيمــة العادلــة )أربــاح غيــر محققــة( للمشــتقات الماليــة ضمــن الموجــودات األخــرى 
وإثبــات التغيــر الســلبي فــي القيمــة العادلــة )خســائر غيــر محققــة( للمشــتقات الماليــة ضمــن المطلوبــات األخــرى فــي 

المركــز المالــي المجمــع.

تعتمــد القيــم الســوقية باإلشــارة إلــى أســعار الســوق أو التدفقــات النقديــة المخصومــة ونماذج التســعير حســب مـــالءمتها 
ويتـــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات بغــرض المتاجــرة ضمــن بيــــان األربــــاح أو الخســائر والدخــل 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016



99

99

الشــامل اآلخــر المجمــع، وتشمـــل المشتقـــــات بغـــرض المتـاجــــرة تلــك التــــي ليــس باإلمــكان تأهيلهــا لتكــون بغرض 
التغطيــة. ألغــراض تغطيــة المشــتقات، فأنــه يتــم تصنيــف المشــتقات تحــت بنديــن، )أ( مشــتقات لتغطيــة التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات وااللتزامــات غيــر المعتــرف بهــا والتــي توثــر علــى الربــح أو الخســارة، 
و)ب( مشــتقات لتغطيــة التدفقــات النقديــة المرتبطــة بمخاطــر موجــودات أو مطلوبــات محــددة أو لتقديــر معامــالت أو 

التزامــات قــد تؤثــر فــي صافـــي الربــــح أو الخســارة. 

بالنســبة لمعامــالت تغطيــة القيمــة العادلــة التــي تســتوفي شــروط محاســبة التغطيــــة، تسجــــل أي أربــــاح أو خســائر 
ناتجــة مــن إعــادة قيــاس أدوات التغطيــة وفقــاً للقيمــة العادلــة مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل 
ــة بالبنــد المغطــى والمتعلقــة بنــوع المخاطــر المغطــاة مقابــل  اآلخــر المجمــع. تعــدل أي أربــاح أو خســائر ذات صل

القيمــة الدفتريــة للبنــد المغطــى وتســجل فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

بالنســبة لمعامــالت تغطيــة التدفقــات النقديــة التــي تســتوفي شــروط محاســبة التغطيــة، يســجل الجــزء مــن األربــاح أو 
الخســائر مــن أدوات التغطيــة الــذي تقــرر علــى أنــه تغطيــة فعالــة مباشــرة فــي الدخــل الشــامل اآلخر كمـــا يتـــم تســجيل 
الجــزء غيــر الفعــال فـــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع. بالنســبة لتغطيــة التدفقــات النقدية 
التــي تؤثــر علــى المعامــالت المســتقبلية التــي تــؤدي الحقــاً إلــى تحقــق أصــل أو التــزام مالــي، يتــم إعــادة تصنيــف 
األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بهــا والتــي تحققــت فــي الدخــل الشــامل االخــر ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل 
الشــامل اآلخــر المجمــــع فــــي نفــــس الفتــرة أو الفتــرات التــي يؤثــر األصــل أو االلتــزام المالــي خاللهــا علــى بيــان 

األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

ــاح أو خســائر ناتجــة عــن  ــم إدراج أي أرب ــة، يت ــة التــي ال تســتوفي شــروط محاســبة التغطي بالنســبة ألدوات التغطي
التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات التغطيــة مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع. 

د( المقاصة

يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم إظهــار الصافــي فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع 
عندمــا تمتلــك المجموعــة حــق قانونــي ملــزم بذلــك للتنفيــذ وعنــد وجــود نيــة لتســديد المعامــالت بالصافــي أو لبيــع 

األصــل وتســوية المطلوبــات فــي آن واحــد.

هـ( النقد والنقد المعادل

يشــتمل النقــد والنقــد المعــادل لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة المجمــع علــى النقــد وأرصــدة قصيــرة األجــل لــدى 
البنــوك والمؤسســات الماليــة )متضمنــة بنــك الكويــت المركــزي( والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها خــالل 7 أيــام.

و( القروض الُمَجدولة

تســعى المجموعــة إلعــادة جدولــة القــروض المتعثــرة بــدالً مــن اإلســتحواذ علــى ضمانــات تلــك القــروض، وذلــك مــن 
خــالل تمديــد بعــض دفعــات القــروض وفــرض شــروط جديــدة. وعنــد ذلــك، ال يتــم اعتبــار تلــك القــروض متخلفــة 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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عــن الســداد. تقــوم اإلدارة بمراجعــة القــروض الُمجدولــة بشــكل مســتمر لضمــان اســتيفاء كافــة المتطلبــات والتأكــد 
مــن قــدرة العميــل علــى ســداد الدفعــات المســتقبلية، ويتــم إخضــاع هــذه القــروض للتقييــم بشــكل مســتمر لدراســة مــا 

إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمتهــا.

ز( الشركات الزميلة

ــا  ــي صالحيته ــل ف ــي تتمث ــر جوهــري، والت ــي يكــون للمجموعــة تأثي ــك الشــركات الت ــة هــي تل إن الشــركات الزميل
ــة المجمعــة  ــات المالي ــة. تتضمــن البيان ــة والتشــغيلية للشــركة الزميل ــرارات السياســات المالي ــي ق ــى المشــاركة ف عل
حصــة المجموعــة مــن نتائــج وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة مــن تاريــخ 
البدايــة الفعليــة للتأثيــر الجوهــري حتــى الــزوال الفعلــي لهــذا التأثيــر الجوهــري، فيمــا عــدا االســتثمارات المصنفــة 
كاســتثمارات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع حيــث يتــم المحاســبة عنهــا وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5 
»الموجــودات غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا لغــرض البيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«. وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، 
فــإن االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة تــدرج فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالتكلفــة المعدلــة بأثــر أيــة تغيــرات 

الحقــة لتاريــخ االقتنــاء فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة.

تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا مــن التغيــرات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة ضمــن الدخــل الشــامل 
اآلخــر.

تتوقــف المجموعــة عــن تســجيل الخســائر إذا تجــاوزت خســائر الشــركة الزميلــة حصــة المجموعــة بهــا متضمنــة أيــة 
حصــص طويلــة األجــل والتــي تمثــل جــزء مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة فيمــا عــدا إذا كان 

علــى المجموعــة التــزام تجــاه الشــركة الزميلــة أو قامــت بالدفــع نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.

ــي الشــركة  ــل االســتثمار ف ــة مقاب ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن المعامــالت مــع الشــركات الزميل ــم اســتبعاد األرب يت
ــة. ــي حــدود حصــة المجموعــة مــن الشــركة الزميل ــة ف الزميل

إن أي زيــادة فــي تكلفــة االقتنــاء عــن حصــة المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المحـــددة 
وااللتزامــات المحتملــة المعتــرف بهــا للشــركة الزميلــة كمــا فــي تاريــخ عمليــة االقتنــاء يتــم االعتــراف بهــا كشــهرة. 
وتظهــر الشــهرة كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة حيــث يتــم تقييمهــا لتحديــد مــا إذا كانــت 
انخفضــت قيمتهــا باعتبارهــا جــزء مــن االســتثمار. إذا كانــت تكلفــة االقتنــاء أقــل مــن حصــة المجموعــة مــن صافــي 
ــان  ــرق مباشــرة ضمــن بي ــم إدراج الف ــة، يت ــات المحــددة وااللتزامــات المحتمل ــة للموجــودات والمطلوب القيمــة العادل

األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

عنــد فقــــدان التأثيــر الجوهــري علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم المجموعــة بقيــاس واالعتــراف بأيــة اســتثمارات محتفــظ 
بهــا بالقيمــة العادلــة. إن أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان التأثيــر الجوهــري والقيمــة العادلــة 
ــائر  ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــه ف ــراف ب ــم االعت ــع، يت ــن البي ــى المحصــل م ــة إل ــه باإلضاف ــظ ب ــتثمار المحتف لالس

والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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ــة  ــق خســارة قيمــة إضافي ــا إذا كان مــن الضــروري تحقي ــة، تحــدد المجموعــة م ــوق الملكي ــة حق ــق طريق ــد تطبي بع
الســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها الزميلــة. تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي مــا إذا كان هنــاك أي دليــل 
موضوعــي علــى أن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت قيمتــه. فــإذا مــا وجــد ذلــك الدليــل، تقــوم المجموعــة 
ــة  ــة وقيمتهــا الدفتري ــغ االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الممكــن اســتردادها للشــركة الزميل باحتســاب مبل

وتــدرج هــذا المبلــغ فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

ح( الموجودات الثابتة

ــائر  ــم وخس ــتهالك المتراك ــد خصــم االس ــة بع ــر- بالتكلف ــك ح ــتثناء األراضــي - مل ــة باس ــودات الثابت ــدرج الموج ت
االنخفــاض فــي القيمــة. تــدرج األراضــي بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم اســتهالك البنــود غيــر 

ــة بالكامــل فــي ســنة الشــراء. ــة للموجــودات الثابت المادي

يتــم اســتهالك تكلفــة المبانــي علــى أســاس القســط الثابــت بمعــدل اســتهالك علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا 
وهــو 20 ســنة.

ط( العمالت األجنبية

ــة.  ــار الكويتــي حســب أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامل ــة بالدين ــة األجنبي ــم تســجيل المعامــالت بالعمل يت
ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي بتاريــخ بيــان المركــز المالــي 
المجمــع حســب ســعر الصــرف الســائد بذلــك التاريــخ وتــدرج األربــاح والخســائر الناتجــة عــن فــروق أســعار الصــرف 

فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع. 

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة المدرجــة بالتكلفــة التاريخيــة أو التكلفــة المطفــأة 
حســب ســعر الصــرف الســائد بتاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل المطلوبــات والموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبية 
ــة. إن  ــة العادل ــد القيم ــخ تحدي ــائد بتاري ــعر الصــرف الس ــي حســب س ــار الكويت ــى الدين ــة إل ــة العادل ــة بالقيم المدرج
فــروق التحويــل الناتجــة مــن البنــود غيــر النقديــة كاالســتثمارات فــي االدوات الماليــة والمصنفــة كاالســتثمارات فــي 
أدوات ملكيــة متاحــة للبيــع بينمــا يتــم إدراج فــروق التحويــل الناتجــة مــن األدوات الماليــة المصنفــة كاســتثمارات فــي 
أدوات ديــن متاحــة للبيــع كالســندات مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر. فتــدرج ضمــن 

»احتياطــي تقييــم اســتثمارات بالقيمــة العادلــة« ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

ي( تحقق اإليراد

يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع عنــد تحققهــا آخذيــن فــي 
االعتبــار العائــد الفعلــي للموجــودات أو الســعر العائــم المالئــم. تتضمــن إيــرادات الفوائــد إطفــاء أي خصــم أو عــالوة 
أو اختالفــات أخــرى بيــن القيمــة المبدئيــة للفائــدة التــي تحملهــا األداة ومبلغهــا عنــد االســتحقاق علــى أســاس معــدل 
ــي  ــاض ف ــاك انخف ــا يكــون هن ــا. عندم ــد تحصيله ــراد مــن الرســوم والعمــوالت عن ــق لإلي ــم التحق ــي. يت ــدة الفعل الفائ

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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قيمــة المدينيــن، تقــوم المجموعــة بتخفيــض القيمــة الدفتريــة لتلــك المبالــغ إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد والتــي تقــدر 
بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة والمخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي المتعلــق بــاألداة الماليــة، ويتــم 
االســتمرار فــي إطفــاء الخصــم كإيــراد فوائــد. إن إيــرادات الفوائــد للقــروض التــي يوجــد انخفــاض دائــم فــي قيمتهــا 

يتــم التحقــق منهــا إمــا فــي حالــة تحصيلهــا أو علــى أســاس التكلفــة المســتردة حســبما تقتضيــه الظــروف.

يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم تلك الدفعات.

تحتسب إيرادات الفوائد باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية.

ك( االنخفاض في القيمة للموجودات غير المالية

فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة، تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة للتأكــد 
فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض فــي قيمــة تلــك الموجــودات. إذا كان يوجــد دليـــل علــى هــذا االنخفــاض، يجــب 
تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للموجــودات الحتســاب خســائر االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. إذا لــم يكــن مــن 
الممكــن احتســاب القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل منفــرد، يجــب علــى المجموعــة تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد 

مــن وحــدة توليــد النقــد لألصــل التابــع لهــا.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. يتــم تقديــر 
القيمــة المســتخدمة لألصــل مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية مقابــل القيمــة الحاليــة لهــا بتطبيــق معــدل 
ــر  ــود والمخاط ــة للنق ــة الزمني ــة للقيم ــوق الحالي ــرات الس ــم تقدي ــدل الخص ــس مع ــب أن يعك ــب. يج ــم المناس الخص

المتعلقــة باألصــل.

إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل المقـــدرة )أو وحــدة إنتــاج النقــد( أقــل مـــن القيمـــة الدفتريـــة لألصــل، فإنــه 
ــراف بخســارة  ــة لالســترداد. يجــب االعت ــى القيمــة القابل ــد( إل ــاج النق ــة )أو وحــدة إنت يجــب تخفيــض القيمــة الدفتري
االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع، إال إذا كانــت القيمــة 
الدفتريــة الحاليــة لألصــل معــاد تقييمهــا، وفــي هــذه الحالــة يجــب معالجــة خســارة انخفــاض قيمــة األصــل كانخفــاض 

إعــادة تقييــم.

ــة  ــى القيم ــد( إل ــاج النق ــدة إنت ــة لألصــل )أو وح ــة الدفتري ــزداد القيم ــة، ت ــي القيم ــاض ف ــد عكــس خســارة االنخف عن
التقديريــة المعدلــة القابلــة لالســترداد. يجــب أن ال يزيــد المبلــغ الدفتــري لألصــل )أو وحــدة إنتــاج النقــد( بســبب عكــس 
خســارة انخفــاض القيمــة عــن المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيحدد لــو أنــه لــم يتــم االعتــراف بأيــة خســارة مــن انخفــاض 
قيمــة األصــل خــالل الســنوات الســابقة. يجــب االعتــراف بعكــس خســارة االنخفــاض مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو 
ــة الحاليــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفـــي هــذه  الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع إال إذا كانــت القيمــة الدفتري

الحالــة يجــب معالجــة عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فـــي إعــادة التقييــم.

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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ل( مكافأة نهاية الخدمة 

الموظفون الكويتيون

إن حقــوق التقاعــد والحقــوق االجتماعيــة األخــرى الخاصــة بالموظفيــن الكويتيــن يتــم تغطيتهــا حســب أنظمــة المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والتــي يتــم بموجبهــا تحصيــل اشــتراكات شــهرية مــن الشــركة والعامليــن علــى أســاس 
نســبة مئويــة ثابتــة مــن الرواتــب. يتــم تحميــل حصــة المجموعــة مــن المســاهمات فــي هــذا النظــام وهــو نظــام تقاعــدي 

ذو مســاهمات محــددة كمصروفــات فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا.

الموظفون األجانب 

يســتحق الموظفــون المقيمــون مكافــأة نهايــة خدمــة بموجــب أحــكام قانــون العمــل الكويتــي ولوائــح البنــك بنــاًء علــى 
مــدة الخدمــة المتراكمــة وعلــى أســاس آخــر راتــب يتقاضــاه الموظــف والبــدالت. تــم عمــل مخصــص لهــذا االلتــزام 
غيــر الممــول الــذي يمثــل مشــروع منافــع محــددة باحتســاب المطالبــات فــي حــال تــرك كافــة الموظفيــن البنــك بتاريــخ 

بيــان المركــز المالــي.

م( مخصصات أخرى

يتــم االعتــراف بالمخصــص فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام قانونــي 
حالــي أو محتمــل، نتيجــة لحــدث ســابق يكــون مــن المرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك تدفقــاً صــادراً للمــوارد االقتصاديــة 
لتســوية االلتــزام الحالــي أو القانونــي أو المحتمــل، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثـــوق لمبلــغ االلتــزام. وعندمــا يكــون 
التأثيــر ماديــاً، يتــم تحديــد المخصــص عــن طريــق خصــم القيمــة المتوقعــة للتدفقــات النقديــة بمعــدل يعكــس تقييمــات 

الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والخطــر المتعلــق بااللتــزام عندمــا يكــون مالئمــا. 

ن( موجودات األمانة 

إن الموجــودات المــدارة مــن قبــل المجموعــة ألطــراف أخــرى أو المحتفــظ بهــا تحــت الوصايــة أو بصفــة أمانــة ال يتــم 
اعتبارهــا ضمــن موجــودات المجموعــة، وبالتالــي لــم يتــم إدراجهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة، وإنمــا يتــم 

اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاحــات فــي البيانــات الماليــة المجمعــة.

س( حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتــم احتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع 1 % مــن ربــح البنــك بعــد خصــم حصتــه مــن أربــاح 
شــركات مســاهمة تابعــة وزميلــة والمحــول إلــى االحتياطــي االجبــاري.

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت
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ع( الزكاة

يتــم احتســاب حصــة الــزكاة بواقــع 1 % مــن ربــح البنــك المجمــع بعــد خصــم حصتــه فــي أربــاح الشــركات المســاهمة 
الكويتيــة الزميلــة والتابعــة غيــر المجمعــة الخاضعــة لنفــس القانــون وكذلــك حصــة الــزكاة المدفوعــة مــن الشــركات 
المســاهمة الكويتيــة التابعــة الخاضعــة لنفــس القانــون وتوزيعــات األربــاح النقديــة المســتلمة مــن الشــركات المســاهمة 
الكويتيــة الخاضعــة لنفــس القانــون طبقــا للقانــون رقــم 46 لســنة 2006 والقــرار الــوزاري رقــم 58 لســنة 2007 

والئحتــه التنفيذيــة.

4. النقد والنقد المعادل

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

177 558 أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

1,380 953 نقد في الصندوق وفي حسابات جارية لدى بنوك أخرى

21,000 - ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 7 أيام

22,557 1,511
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2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

4,498 3,492 سندات بنك الكويت المركزي
141,603 148,749 سندات خزانة
146,101 152,241

5. أذونات وسندات الخزانة 

6. استثمارات متاحة للبيع

7. قروض وسلفيات للعمالء

ــع العمــالء المقومــة  ــاظ بنســبة 18 % مــن ودائ ــى البنــك االحتف ــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، يجــب عل وفق
ــة. ــات وســندات الخزان ــة أذون ــى هيئ ــار الكويتــي عل بالدين

ــا بصــورة  ــن تحديده ــر المســعرة ال يمك ــع غي ــر المســعرة المتاحــة للبي ــة لألســهم غي ــة العادل ــرى اإلدارة أن القيم ت
موثوقــة، وبالتالــي يتــم إدراج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة. ال يوجــد ســوق نشــط 

لتلــك االســتثمارات وال توجــد أيــة معاملــة حديثــة توفــر دليــال علــى قيمتهــا العادلــة الحاليــة.

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

1,608  سندات       1,520
10,742 10,664 أسهم مسعرة
2,195 2,141 أسهم غير مسعرة

51,759 55,473  صناديق
66,304 69,798

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

154,082 158,897 قروض صناعية ذات أسعار فائدة تشجيعية
139,910 175,816 قروض وسلفيات ذات أسعار فائدة جتارية
293,992 334,713
(24,588) (30,580) ناقصاً: مخصصات عامة ومحددة
269,404 304,133
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فيما يلي بيان بالحركة على المخصصات:

يســتند تحليــل المخصصــات المذكــورة أعــاله إلــى متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي. وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت 
المركــزي، يتــم تكويــن مخصــص عــام بحــد أدنــى بنســبة 1 % علــى التســهيالت االئتمانيــة النقديــة و0.5 % علــى 
ــك  ــات بن ــا تعليم ــي تســري عليه ــددة الت ــات المح ــات الضمان ــد فئ ــي بع ــة بالصاف ــر النقدي ــة غي التســهيالت االئتماني
ــهيالت  ــى التس ــاله عل ــور أع ــام المذك ــن المخصــص الع ــدد. يتضم ــزي وال تخضــع لمخصــص مح ــت المرك الكوي
ــت  ــك الكوي ــات بن ــى لمتطلب ــادة عــن الحــد األدن ــي زي ــار كويت ــف دين ــغ 26,614 أل ــة ويشــمل مبل ــة النقدي االئتماني
المركــزي )2015: 20,863 ألــف دينــار كويتــي(. يتــم شــمل المخصــص علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر النقديــة 

ــار كويتــي(، الــى مطلوبــات أخــرى. ــار كويتــي )2015: 1,904 ألــف دين ــغ قيمتهــا 1,916 ألــف دين والبال

يقــدر مخصــص انخفــاض القيمــة الفــردي المحتســب وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي )39( بمبلــغ 651 ألــف دينــار 
كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 )2015: 830 ألــف دينــار كويتــي(.

اإلجمالي القروض التجارية القروض الصناعية
اإلجمالي عامة محددة اإلجمالي عامة محددة

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

24,588 13,096 12,815 281 11,492 10,943 549 الرصيد يف 1 يناير 2016
5,992 2,850 2,894 (44) 3,142 3,277 (135) احململ خالل السنة

30,580 15,946 15,709 237 14,634 14,220 414 الرصيد يف 31 ديسمبر 2016

اإلجمالي القروض التجارية القروض الصناعية
اإلجمالي عامة محددة اإلجمالي عامة محددة

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

19,268 12,899 12,645 254 6,369 5,784 585 الرصيد يف 1 يناير 2015
5,320 362 335 27 4,958 4,994 (36) احململ خالل السنة

- (165) (165) - 165 165 - الرصيد يف 31 ديسمبر 2016

24,588 13,096 12,815 281 11,492 10,943 549
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8. استثمارات في شركات زميلة
القيمة الدفترية نسبة امللكية

2015 2016
 ألف دينار

كويتي
 ألف دينار

كويتي
2015 2016 األنشطة 

الرئيسية
 بلد 

التأسيس

3,747 3,723 %30 %30 إنتاج وتعبئة 
مياه الشرب

 دولة
 الكويت

شركة تعبئة مياه الروضتني -شركة 
مساهمة كويتية مقفلة 

1,434 1,479 %30 %30 إنتاج مادة 
P.E.T

 دولة
الكويت

شركة قاروه ملنتجات البي.آي.تي - 
شركة مساهمة كويتية مقفلة 

1,266 1,278 %20 %20 إنشاء مصانع 
انتاج الغاز

 دولة 
الكويت

شركة تكنولوجيا إلنتاج الغازات 
الصناعية – شركة مساهمة 

كويتية مقفلة

6,447 6,480

كمــا فــي بدايــة الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، بلــغ إجمالــي الموجــودات والمطلوبات والدخــل والمصاريف 
للشــركات الزميلــة، التــي لــم يتــم تعديلهــا بالنســبة التــي تملكهــا المجموعــة 30,454 ألــف دينــار كويتــي و8,268  
ألــف دينــار كويتــي و 9,276 ألــف دينــار كويتــي و 8,032 ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي )2015: الموجــودات 
والمطلوبــات والدخــل والمصاريــف بمبلــغ 30,474 ألــف دينــار كويتــي و 8,421 ألــف دينــار كويتــي و 10,241 

ألــف دينــار كويتــي و 9,174 ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي(.

بلغــت حصــة المجموعــة فــي نتائــج الشــركات الزميلــة وتوزيعــات األربــاح الموزعــة مــن قبــل الشــركات الزميلــة 
للمجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  2016، 330 ألــف دينــار كويتــي و 296  ألــف دينــار كويتــي 

علــى التوالــي )2015: 375 ألــف دينــار كويتــي و 296 ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي(.
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9. أرض ومباني

اإلجمالي مباني أراض
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

التكلفة

12,740 9,068 3,672   الرصيد يف 31 ديسمبر 2015
12,740 9,068 3,672 الرصيد يف 31 ديسمبر 2016

 االستهالك املتراكم
8,934 8,934 -   الرصيد يف 1 يناير 2015

13 13 - احململ على السنة
8,947 8,947 -   الرصيد يف 31 ديسمبر 2015

14 14 - احململ على السنة
8,961 8,961 -   الرصيد يف 31 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية
3,779 107 3,672   يف 31 ديسمبر 2016
3,793 121 3,672   يف 31 ديسمبر 2015

10. القروض

أ.  قروض ألجل

فــي مايــو 2016، حصــل البنــك علــى قــرض متوســط األجــل بمبلــغ 35 مليــون يــورو مــا ُيعــادل 11,210 ألــف 
دينــار كويتــي )2015: 11,611 ألــف دينــار كويتــي( مــن بنــك أجنبــي. يحمــل القــرض معــدل فائــدة ثابتــة بنســبة 
1.05 % ســنوياً، والتــي تســتحق الدفــع بصــورة نصــف ســنوية. إن القــرض يســتحق الســداد فــي شــهر مايــو 2018.

ــون دوالر أمريكــي أي مــا  ــغ 50 ملي ــى قــرض متوســط األجــل بمبل ــك عل ــى البن فــي ســبتمبر 2016، حصــل عل
يعــادل 15,302 ألــف دينــار كويتــي( )2015: 15,175 ألــف دينــار كويتــي( مــن أحــد البنــوك األجنبيــة. يحمــل 
القــرض ســعر الفائــدة ليبــور لمــدة شــهر واحــد باإلضافــة إلــى فائــدة بنســبة % 1.20.  ويتــم إعــادة تحديــد الفائــدة كل 
شــهر. كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، بلــغ ســعر الفائــدة الفعلــي لهــذا القــرض % 1.904. )2015:% 1.443(. 

يســتحق القــرض الســداد فــي ســبتمبر 2018.
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ب.  قرض من حكومة دولة الكويت

ــت  ــة الكوي ــة دول ــل حكوم ــن قب ــا م ــم منحه ــي ت ــار كويت ــون دين ــغ 300 ملي ــددة بمبل ــة متج ــهيالت ائتماني ــل تس تمث
ــهيالت  ــروط التس ــس ش ــاس نف ــى أس ــو 2007 عل ــي 1 يولي ــادر ف ــنة 2007 الص ــم 43 لس ــون رق ــب القان بموج

االئتمانيــة الســابقة. إن هــذه التســهيالت ســارية لفتــرة 20 ســنة وتســتحق فــي 2027.

يحمل قرض حكومة دولة الكويت أسعار فائدة كالتالي:

• المبالــغ التــي تســاوي األرصــدة القائمــة وااللتزامــات غيــر المســحوبة للقــروض الصناعيــة تحمــل معــدل فائــدة 
0.5 % ســنويا، ويتــم منــح القــروض مــن قبــل البنــك بأســعار فائــدة تشــجيعية.

• يخضع الجزء المستخدم من القرض لسعر فائدة بالسعر السائد بين البنوك الكويتية لفترة 3 شهور.

11. حقوق امللكية

أ( يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل نقــدا مــن 2 مليــون ســهم قيمــة الســهم 10 دينــار 
كويتــي )2015: 2 مليــون ســهم قيمــة الســهم 10 دينــار كويتــي(. 

ب( وفقــا لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك، يتــم 
تحويــل 10 % مــن ربــح الســنة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري. تقتصــر التوزيعــات مــن االحتياطــي اإلجبــاري علــى 
ســداد توزيعــات بنســبة 5 %مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي تكــون فيهــا األربــاح المرحلــة غيــر كافيــة 

لســداد التوزيعــات. 

ج( وفقــا للمــادة 48 مــن النظــام االساســي للبنــك، اقتــرح مجلــس االدارة تحويــل مبلــغ 1,209 ألــف دينــار كويتــي 
)10%( مــن الربــح إلــى االحتياطــي االختيــاري عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 )2015: 977 

ألــف دينــار كويتــي(.

د( بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، أقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات نقديــة بنســبة 30 %بمــا 
يعــادل 3 دينــار كويتــي للســهم )2015: 30 % بمــا يعــادل 3 دينــار كويتــي للســهم(. إن هــذا االقتــراح خاضــع 

لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة.

ه( يتألــف احتياطــي القيمــة العادلــة مــن صافــي التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع 
المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة.
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13. مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 300 ألــف دينــار كويتــي تمثــل مكافــأة أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 )2015: بمبلــغ 295 ألــف دينــار 

كويتــي(.

وافقــت الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمين والمنعقــدة فــي 22 ابريــل 2016 علــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واللجــان المنبثقــة منــه بمبلــغ 295 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

14. ربحية السهم األساسية والمخففة

تحتســب ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة عــن طريــق قســمة صافــي ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
ــة. األســهم القائمــة خــالل الســنة. ال توجــد أســهم مخففــة محتمل

15. معامالت مع أطراف ذات صلة

تعتبــر األطــراف ذات صلــة إذا كان ألحدهــم القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة تأثيــر هــام 
ــاهمين  ــي المس ــة ف ــراف ذات الصل ــل األط ــغيلية. تتمث ــة أو التش ــرارات المالي ــاذ الق ــي اتخ ــر ف ــرف اآلخ ــى الط عل
ــس اإلدارة  ــا وأعضــاء مجل ــام عليه ــر ه ــة تأثي ــاهمين ممارس ــة والمس ــن للمجموع ــي يمك ــيين والشــركات الت الرئيس

ــة. ــراف ذات الصل ــالت األط ــروط معام ــود وش ــاد بن ــة باعتم ــوم إدارة المجموع ــة. تق ــة للمجموع واإلدارة التنفيذي

12. تكاليف الموظفين
2015 2016

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
4,475 4,702 رواتب وأجور

894 866 مكافأة نهاية اخلدمة ومساهمات التأمينات االجتماعية

1,413 1,675  منافع أخرى
6,782 7,243

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

9,285 11,550 صايف ربح السنة )ألف دينار كويتي(
2,000 2,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(

4.643 5.775 ربحية السهم األساسية واملخففة )دينار كويتي( 
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بلــغ عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة والجهــاز التنفيــذي بتاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع 10 أعضــاء )2015: 10 
أعضــاء( و15 موظــف تنفيــذي )2015: 15 موظــف تنفيذي(.

فيما يلي أرصدة األطراف ذات الصلة المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

* إن المصاريف األخرى تمثل مكافآت مخصصة عن حضور اجتماعات مجلس االدارة واللجان المنبثقة منه.

فيما يلي تفاصيل مزايا اإلدارة العليا:

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

بيان املركز املالي املجمع
220 579 النقد والنقد املعادل

146,101 152,241 أذونات وسندات خزانة 
9,395 30,746 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
5,335 5,639 قروض وسلفيات للعمالء
6,447 6,480 استثمار يف شركات زميلة
1,482 1,597 موجودات أخرى
4,000 5,000 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
6,030 6,582 ودائع العمالء

31 28 مطلوبات أخرى
300,000 300,000 قرض من حكومة دولة الكويت

7,911 4,072 االلتزامات واملطلوبات الطارئة

بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع
357 330 حصة من نتائج اعمال شركات زميلة
52 48 مصاريف اخرى*

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

491 491 رواتب ومزايا قصيرة األجل

80 80 مكافأة نهاية اخلدمة



112

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

تتألــف اإلدارة العليــا للمجموعــة مــن موظفــي اإلدارة الرئيســيين الذيــن لديهــم الصالحيــات ويتولــوا المســئولية عــن 
تخطيــط وتوجيــه ومراقبــة أنشــطة البنــك. إن مزايــا اإلدارة العليــا تمثــل المكافــآت المدفوعــة إلــى الرئيــس التنفيــذي 

ونوابــه الثالثــة. 

16. االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
فــي إطــار النشــاط االعتيــادي لتلبيــة احتياجــات عمــالء البنــك مــن الســيولة والعمــالت األجنبيــة ولحمايــة معــدل ســعر 
ــإن  ــرادات الرســوم، ف ــق إي ــي ولتحقي ــدة وأســعار الصــرف األجنب ــي أســعار الفائ ــات ف ــك للتقلب وإلدارة تعــرض البن
المجموعــة تكــون طــرف فــي عــدة أدوات ماليــة خــارج المركــز المالــي المجمــع. تخضــع هــذه األدوات الماليــة لقواعــد 

االئتمــان االعتياديــة والرقابــة الماليــة وإدارة المخاطــر وإجــراءات الرقابــة.

أ( أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر ائتمانية

يبيــن الجــدول التالــي المبالــغ التعاقديــة لــأدوات الماليــة خــارج المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة، والتــي التزمــت 
بهــا المجموعــة لمنــح االئتمــان للعمــالء. إن الغــرض األساســي مــن هــذه األدوات هــو التأكــد مــن توافــر األمــوال 
ــا  ــم منحه ــغ ت ــك المبال ــراض أن تل ــى افت ــان عل ــل مخاطــر االئتم ــة تمث ــغ التعاقدي ــب. إن المبال ــد الطل ــالء عن للعم
بالكامــل وأن أي تأميــن أو ضمــان آخــر ليــس لــه قيمــة. ومــع ذلــك، فــإن إجمالــي المبلــغ التعاقــدي لاللتزامــات بمنــح 
االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة المســتقبلية حيــث أن بعــض االلتزامــات قــد تنتهــي أو يتــم إلغاؤهــا 

دون أن يتــم تمويلهــا.

غالبــا، تنتهــي كافــة القبــوالت واالعتمــادات المســتندية خــالل فتــرة ال تزيــد عــن عــام واحــد. إن مــا نســبته 70 % 
ــرة ســنة واحــدة. ــات الضمــان تنتهــي خــالل فت )2015: 65%( مــن خطاب

بلغــت االلتزامــات بمنــح قــروض وســلفيات فــي تاريــخ البيانــات الماليــة 135,481 ألــف دينــار كويتــي )2015: 
ــار  ــف دين ــي )2015: 24,057 أل ــار كويت ــف دين ــغ 25,273 أل ــا مبل ــي( منه ــار كويت ــف دين 134,264 أل

كويتــي( غيــر قابلــة لإللغــاء.

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

3,056 5,452 قبوالت
17,551 18,756 اعتمادات مستندية

63,406 55,217 خطابات ضمان
84,013 79,425
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ب( أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية أو اسمية تتعدى المخاطر االئتمانية 

إن المبالــغ التعاقديــة أو االســمية فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة المبينــة أعــاله يتــم اســتخدامها الحتســاب المدفوعــات 
وهــي مقيــاس عــام لحجــم األعمــال. ومــع ذلــك، فهــي ليســت مؤشــرا للتعــرض لمخاطــر االئتمــــان. إن المخاطــر 
االئتمانيــة الكامنــة فــي مثــل هــذه العقــود، فــي حــال عــدم تمكــن الطــرف الثانــي مــن الســداد، تقتصــر علــى الفــرق 
بيــن القيمــة التعاقديــة للمعاملــة وتكلفــة إنجازهــا مــع طــرف آخــر. تنتهــي كل عقــود الصــرف األجنبــي خــالل فتــرة 

ســنة واحــدة.

ج( التزامات أخرى

ــة  ــتدعاة متعلق ــر مس ــمالية غي ــاهمة رأس ــة بمس ــات متعلق ــة التزام ــدى المجموع ــمبر 2016، كان ل ــي 31 ديس ف
ــي(. ــار كويت ــف دين ــي )2015: 40,466 ألـ ــار كويت ــف دين ــغ 45,461 ألـ ــتثمارات بمبل باالس

17. موجودات األمانة
ــودات  ــن موج ــا ضم ــم اعتباره ــة ال يت ــبيل األمان ــى س ــا عل ــظ به ــر أو المحتف ــح الغي ــدارة لصال ــودات الم إن الموج
ــي، بلغــت  ــز المال ــان المرك ــخ بي ــة. بتاري ــة المجمع ــات المالي ــي هــذه البيان ــا ف ــم إدراجه ــم يت ــي ل المجموعــة، وبالتال
ــي(. ــار كويت ــف دين ــي )2015: 229,869 أل ــار كويت ــف دين ــة 234,909 أل ــودات األمان ــغ موج ــي مبل إجمال

18. إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نم األدوات المالية:

• مخاطر االئتمان

• مخاطر السيولة

• مخاطر السوق

• مخاطر التشغيل

2015 2016
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

7,194 642 عقود الصرف األجنبي – طويل 
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منهجية إدارة المخاطر 

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة إلعــداد واإلشــراف علــى اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر لــدى المجموعــة. 
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر، وهــي المســؤولة عــن تطويــر سياســات إدارة المخاطــر للمجموعــة 

ومراقبتهــا مــن خــالل دائــرة إدارة المخاطــر.

تــم إعــداد سياســات إدارة المخاطــر بالمجموعــة بهــدف التعــرف علــى المخاطــر التــي تواجــه المجموعــة وتحليلهــا، 
ووضــع حــدود وضوابــط مخاطــر مالئمــة، ومراقبــة المخاطــر ومــدى االلتــزام بالحــدود الموضوعــة. يتــم مراجعــة 
سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بصــورة دوريــة بحيــث تعكــس التغيــرات فــي ظــروف الســوق وأنشــطة المجموعــة. 
ــة منضبطــة  ــة رقابي ــز بيئ ــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة لديهــا نحــو تعزي إن المجموعــة تهــدف مــن خــالل معايي

وبنــاءة والتــي يفهــم كافــة الموظفــون مــن خاللهــا أدوارهــم ومســئولياتهم.

تشــرف لجنــة إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة علــى عمليــة مراقبــة اإلدارة لمــدى االلتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة 
المخاطــر لديهــا، وتراجــع مــدى كفايــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر بالنســبة للمخاطــر التــي تواجــه المجموعــة. تقــدم 
ــوم إدارة التدقيــق  ــام بدورهــا الرقابــي. وتق ــة إدارة المخاطــر بالمجموعــة للقي ــى لجن ــرة إدارة المخاطــر الدعــم إل دائ
ــج هــذه  ــر بنتائ ــع تقاري ــط وإجــراءات إدارة المخاطــر وترف ــي بعمــل مراجعــات منتظمــة ومتخصصــة لضواب الداخل

المراجعــات إلــى لجنــة التدقيــق.

18.1. مخاطر االئتمان

ــي يتســبب  ــه، وبالتال ــة عــن ســداد التزامات ــي األداة المالي ــل ف ــان هــي مخاطــر عجــز الطــرف المقاب مخاطــر االئتم
للطــرف اآلخــر فــي تكبــد خســارة ماليــة. لــدى المجموعــة سياســة ائتمــان وتتــم مراقبــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان 
بصفــة مســتمرة مــن خــالل الحــد مــن المعامــالت ذات تركــز معيــن، والتقييــم المســتمر للجــدارة االئتمانيــة لأطــراف 

المقابلــة.

إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة يتمثــل فــي القيمــة الدفتريــة لــكل مــن 
الموجــودات الماليــة الــواردة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع. إن المعلومــات عــن مخاطــر االئتمــان التــي تتعلــق 

بــاألدوات الماليــة خــارج المركــز المالــي المجمــع تــم توضيحهــا فــي اإليضــاح رقــم 16.

ــة بقطــاع الصناعــة نســبة 94.2 %  ــروض والســلفيات للعمــالء المتعلق ــان الخــاص بالق ــغ تركــز مخاطــر االئتم بل
ــة  ــة دول ــيء )2015: 0.16%( وحكوم ــبة ال ش ــة نس ــات المالي ــوك والمؤسس ــل البن )2015: 99.61%(، وتمث
الكويــت بنســبة 5.58 % )2015: 0.23%(. تــم بيــان التوزيــع الجغرافــي وتركــز مخاطــر االئتمــان فــي اإليضــاح 

ــم 18.1.1. رق

يلخــص الجــدول التالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان بالنســبة لعناصــر بيــان المركــز المالــي المجمــع 
بمــا فــي ذلــك المشــتقات ودون األخــذ فــي االعتبــار أيــة ضمانــات والتعزيــزات االئتمانيــة األخــرى. تــم عــرض الحــد 
ــان مــن خــالل  ــف مخاطــر االئتم ــر أي إجــراءات لتخفي ــل تأثي ــي قب ــان باإلجمال األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتم

اســتخدام اتفاقيــات الضمانــات والمقاصــة.
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ــل  ــر لموجــودات المجموعــة بالنســبة ألي طــرف مقاب ــان أيضــاً نتيجــة التركــز الكبي يمكــن أن تنشــأ مخاطــر االئتم
فــردي، ويتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل تنويــع المحفظــة. إن أكبــر 8 تســهيالت ائتمانيــة قائمــة كنســبة مئويــة 
مــن إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 بلغــت 44.34 % )2015: %48.55(. 

مخاطر االئتمان الناتجة عن معامالت المشتقات

ــا  ــون قيمته ــي تك ــك الت ــى تل ــت تقتصــر عل ــي أي وق ــة المشــتقة ف ــان الناتجــة عــن األدوات المالي إن مخاطــر االئتم
موجبــة. بالنســبة للمشــتقات التــي يتــم ســدادها باإلجمــال، تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التســوية، وهــي مخاطــر عــدم 

تمكــن الطــرف المقابــل مــن تقديــم القيمــة المقابلــة.

                                                                         احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان        
2015 2016

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
التعرض ملخاطر االئتمان للبنود املتعلقة باملوجودات املالية 

داخل بيان املركز املالي املجمع:
22,465 1,403 النقد والنقد املعادل

146,101 152,241 أذونات وسندات خزانة 
98,189 106,840 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
1,608 1,520 استثمارات متاحة للبيع

269,404 304,133 قروض وسلفيات للعمالء
11,233 11,519 موجودات أخرى 

549,000 577,656 اإلجمالي

التعرض للمخاطر االئتمانية لبنود خارج بيان املركز 
املالي املجمع:

3,056 5,452 قبوالت
17,551 18,756 اعتمادات مستندية
63,406 55,217 خطابات ضمان
84,013 79,425 اإلجمالي

633,013 657,081 إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان
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الضمانات وإجراءات تخفيف مخاطر االئتمان

لقــد طبــق بنــك الكويــت الصناعــي سياســات عديــدة لتخفيــف مخاطــر االئتمــان، ولهــذا الغــرض يســعى البنــك للحصــول 
علــى تغطيــة كافيــة مــن الضمانــات وحوالــة الحــق فــي عوائــد العقــود واالســتعانة بأشــكال أخــرى لحمايــة اإلقــراض 
وتقليــل المخاطــر االئتمانيــة. كذلــك، تتضمــن عقــود اإلقــراض بنــود تســمح قانونــاً للبنــك بإجــراء مقاصــة للقــروض 
ــة  ــالء لتغطي ــة للعم ــدة الدائن ــل األرص ــك وتحوي ــدى البن ــالء ل ــابات العم ــع حس ــك تجمي ــن البن ــا يمك ــع، مم والودائ
القــروض المســتحقة عليهــم أو مــن خــالل تجميــد األرصــدة الدائنــة لحيــن تســوية العميــل اللتزاماتــه المســتحقة للبنــك.

ــاريع  ــن المش ــن ره ــاً م ــف أساس ــات تتأل ــا بضمان ــم تغطيته ــك يت ــل البن ــن قب ــة م ــة الممنوح ــهيالت االئتماني إن التس
الصناعيــة واألســهم واألرواق الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة واألوراق التجاريــة.

ُيلخــص الجــدول أدنــاه التعــرض لمخاطــر االئتمــان الناتــج عــن األدوات والمطلوبــات الماليــة المشــتقة كمــا فــي تاريــخ 
ــان  ــي بي ــي ف ــى التوال ــات األخــرى عل ــد الموجــودات والمطلوب ــم تســجيلها تحــت بن ــي ت ــي، والت ــز المال ــان المرك بي

المركــز المالــي المجمــع.

                                                                                                    نوع املشتقات         

مبادلة اإلجمالي  آجلة / فورية 2015
 القيمة
العادلة

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
االسمية

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
العادلة

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
االسمية

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
العادلة

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
االسمية

 ألف دينار
كويتي

- 6,967 - 227 - 7,194 موجودات مالية مشتقة
22 6,967 - 227 22 7,194 مطلوبات مالية مشتقة

                                                           آجلة / فورية                                         نوع املشتقات         

مبادلة اإلجمالي  آجلة / فورية 2016
 القيمة
العادلة

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
االسمية

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
العادلة

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
االسمية

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
العادلة

 ألف دينار
كويتي

 القيمة
االسمية

 ألف دينار
كويتي

5 305 - 337 5 642 موجودات مالية مشتقة
- 305 - 337 - 642 مطلوبات مالية مشتقة
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جودة االئتمان لألدوات المالية

التصنيف الداخلي لجودة االئتمان

يســتخدم البنــك نظــام تصنيــف داخلــي حيــث يصنــف المقترضيــن علــى مقيــاس مــن 1 إلــى 10. تعتبــر التصنيفــات 
مــن 1 إلــى 4 ائتمــان ممتــاز ولذلــك يصنــف بدرجــة »تصنيــف ائتمانــي عالــي« فــي حيــن تعتبــر الدرجــات مــن 5أ 
إلــى 5ج ائتمــان آخــر منتظــم وتصنــف بدرجــة »تصنيــف ائتمانــي معيــاري«. فــي حيــن أن الدرجــات مــن 6 إلــى 

10 تمثــل ائتمــان متأخــر الســداد وغيــر منتظــم. 
يبيــن الجــدول التالــي مخاطــر التعرضــات االئتمانيــة لــأدوات الماليــة مصنفــة حســب الجــودة االئتمانيــة مــن حيــث 

الدرجــة والوضــع:

                              2016                                                 غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

اإلجمالي تصنيف ائتماني معياري تصنيف ائتماني عالي
ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

قروض وسلفيات للعمالء
151,187 111,818 39,369 - قروض صناعية
167,549 128,627 38,922 - قروض جتارية
318,736 240,445 78,291 اإلجمالي

                              2015                                                 غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

اإلجمالي تصنيف ائتماني معياري تصنيف ائتماني عالي
ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

قروض وسلفيات للعمالء
146,086 109,801 36,285 - قروض صناعية
122,645 115,798 6,847 - قروض جتارية
268,731 225,599 43,132 اإلجمالي
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فيما يلي تحليل أعمار القروض والسلفيات متأخرة السداد ولكن لم تنخفض قيمتها:

        2016                                                          متأخرة 

اإلجمالي متأخرة السداد
ألكثر من 90 يوماً

 لسداد من61 يوماً
حتى 90 يوماً

متأخرة السداد
 من 31 يوماً حتى

60 يوماً

متأخرة السداد
حتى 30 يوماً

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

قروض وسلفيات للعمالء

7,296 1,894 - 1,899 3,503 -  قروض صناعية

8,030 314 - - 7,716 -  قروض جتارية
15,326 2,208 - 1,899 11,219 اإلجمالي

65,890 39,442 - 8,814 17,634 القيمة العادلة للضمانات 

        2015                                                          متأخرة 

اإلجمالي متأخرة السداد
ألكثر من 90 يوماً

 لسداد من61 يوماً
حتى 90 يوماً

متأخرة السداد
 من 31 يوماً حتى

60 يوماً

متأخرة السداد
حتى 30 يوماً

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

قروض وسلفيات للعمالء

7,307 2,999 200 - 4,108 -  قروض صناعية

16,935 153 4,546 - 12,236 -  قروض جتارية
24,242 3,152 4,746 - 16,344 اإلجمالي

84,784 41,596 6,445 - 36,743 القيمة العادلة للضمانات 
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القيمة العادلة 
للضمانات

انخفاض القيمة إجمالي التعرضات 2016

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
قروض وسلفيات للعمالء

- 414 414 - قروض صناعية
- 237 237 - قروض جتارية
- 651 651 اإلجمالي

القيمة العادلة 
للضمانات

انخفاض القيمة إجمالي التعرضات 2015

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
قروض وسلفيات للعمالء

140 549 689 - قروض صناعية
49 281 330 - قروض جتارية

189 830 1,019 اإلجمالي

فيما يلي القروض متأخرة السداد والتي انخفضت قيمتها بصورة فردية:
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18.2. مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة تتمثــل فــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة لصعوبــة توفيــر األمــوال لمقابلــة االلتزامــات. قــــد تنتــج 
مخاطــر الســيولة كذلــك مــن عــدم القــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة بشــكل ســريع وبقيمــة مقاربــة لقيمتهــا العادلــة.

يلخــص الجــدول أدنــاه تحليــل اســتحقاقات المطلوبــات الماليــة للمجموعــة. وقــد تــم تحديــد مواعيــد اســتحقاق المطلوبات 
ــان المركــز المالــي المجمــع. االســتحقاقات  ــة بتاريــخ بي ــة لتواريــخ االســتحقاقات التعاقدي علــى أســاس الفتــرة المتبقي
الفعليــة يمكــن أن تختلــف عــن االســتحقاقات المبينــة أدنــاه، حيــث قــد يكــون للمقترضيــن الحــق فــي دفــع التزاماتهــم 

فــي وقــت مبكــر ســواء بغرامــات الســداد المبكــر أو بدونهــا، وقــد تدفــع ودائــع العمــالء عنــد الطلــب.

فيما يلي تحليل االستحقاقات كما في 31 ديسمبر 2016:

اإلجمالي أكثر من 5 سنوات  من سنة إلى 5
سنوات

من 3 أشهر إلى
 12 شهر

 من شهر إلى 3
أشهر

أقل من شهر

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

املطلوبات املالية غير 
املخصومة 

40,552 - - - - 40,552 ودائع من بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

39,962 - - 15,745 3,511 20,706 ودائع العمالء

15,694 - - 15,694 - - مطلوبات أخرى

27,137 - 27,137 - - - قروض ألجل

318,407 318,407 - - - - قرض من حكومة دولة 
الكويت

441,752 318,407 27,137 31,439 3,511 61,258 إجمالي املطلوبات املالية 
غير املخصومة
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اإلجمالي أكثر من 5 سنوات  من سنة إلى 5
سنوات

من 3 أشهر إلى
 12 شهر

 من شهر إلى 3
أشهر

أقل من شهر

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

املطلوبات املالية غير 
املخصومة 

9,563 - - 9,563 - - ودائع من بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

45,692 - 15,942 - 1,258 28,492 ودائع العمالء

14,536 - - 14,536 - - مطلوبات أخرى

27,700 - 27,700 - - - قروض ألجل

322,063 322,063 - - - - قرض من حكومة دولة 
الكويت

419,554 322,063 43,642 24,099 1,258 28,492 إجمالي املطلوبات املالية 
غير املخصومة

اإلجمالي أكثر من 5 سنوات  من سنة إلى 5
سنوات

من 3 أشهر إلى
 12 شهر

 من شهر إلى 3
أشهر

أقل من شهر
2016

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

79,425 2,973 14,815 29,577 14,523 17,537 املطلوبات الطارئة

اإلجمالي أكثر من 5 سنوات  من سنة إلى 5
سنوات

من 3 أشهر إلى
 12 شهر

 من شهر إلى 3
أشهر

أقل من شهر
2015

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

84,013 10,915 12,128 26,518 21,523 12,929 املطلوبات الطارئة

فيما يلي تحليل االستحقاقات كما في 31 ديسمبر 2015:

يلخص اجلدول التالي تاريخ االنتهاء التعاقدي الستحقاق املطلوبات الطارئة للبنك:
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اإلجمالي أكثر من خمس سنوات من سنة إلى خمس سنوات أقل من سنة 2016

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

املوجودات

1,511 - - 1,511 النقد والنقد املعادل

152,241 15,250 65,556 71,435 أذونات وسندات اخلزانة

106,840 - - 106,840 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

69,798 68,278 520 1,000 استثمارات متاحة للبيع

304,133 13,832 151,428 138,873 قروض وسلفيات للعمالء

6,480 6,480 - - استثمارات يف شركات زميلة

11,519 267 - 11,252 موجودات أخرى

3,779 3,779 - - أراضي ومباني

656,301 107,886 217,504 330,911 إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 

37,025 - - 37,025 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

42,822 - - 42,822 ودائع العمالء

15,694 - - 15,694 مطلوبات أخرى

26,512 - 26,512 قرض ألجل

300,000 300,000 - - قرض من حكومة دولة الكويت

234,248 234,248 - - حقوق امللكية

656,301 534,248 26,512 95,541 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

(426,36) 190,992 235,370 فجوة بيان املركز املالي املجمع 

فيما يلي تحليل االستحقاقات لبنود الموجودات والمطلوبات في نهاية السنة على أساس ترتيبات السداد التعاقدية:

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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اإلجمالي أكثر من خمس سنوات من سنة إلى خمس سنوات أقل من سنة 2015

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

املوجودات

22,557 - - 22,557 النقد والنقد املعادل

146,101 13,000 38,865 94,236 أذونات وسندات اخلزانة

98,189 - - 98,189 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

66,304 63,611 1,693 1,000 استثمارات متاحة للبيع

269,404 11,882 108,581 148,941 قروض وسلفيات للعمالء

6,447 6,447 - - استثمارات يف شركات زميلة

11,233 186 - 11,047 موجودات أخرى

3,793 3,793 - - أراضي ومباني

624,028 98,919 149,139 375,970 إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 

9,551 - - 9,551 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية 
أخرى

44,879 - 15,175 29,704 ودائع العمالء

14,536 - - 14,536 مطلوبات أخرى

26,786 - 26,786 - قرض ألجل

300,000 300,000 - - قرض من حكومة دولة الكويت

228,276 228,276 - - حقوق امللكية

624,028 528,276 41,961 53,791 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

- (429,357) 107,178 322,179 فجوة بيان املركز املالي املجمع 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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18.3. مخاطر السوق

ــطة  ــة أنش ــى تلبي ــك عل ــه البن ــال أو قدرت ــك أو رأس الم ــاح البن ــر أرب ــر أن تتأث ــي مخاط ــوق ف ــر الس ــل مخاط تتمث
العمــل ســلبا نتيجــة التغيــرات فــي مســتوى أو التقلــب فــي أســعار الســوق أو األســعار مثــل أســعار الفائــدة وهوامــش 
االئتمــان، وأســعار الســلع، وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تكمــن تلــك المخاطــر فــي األدوات 
الماليــة المرتبطــة بعملياتنــا و / أو أنشــطتنا متضمنــة القــروض الممنوحــة بأســعار فائــدة تجاريــة، والودائــع والســندات 
ــي  ــي إدارت ــوق ف ــر الس ــرض لمخاط ــن التع ــى م ــة العظم ــل الغالبي ــتقات. تتمث ــداول والمش ــاب الت ــودات حس وموج
الخزانــة واالســتثمار لــدى البنــك وكذلــك مخاطــر الســوق مــن خــالل ممتلــكات األســهم المحليــة لشــركة تابعــة للبنــك، 
الشــركة الكويتيــة للمشــروعات الصناعيــة ش.م.ك. )مقفلــة(. تتضمــن أهــداف مخاطــر الســوق لــدى إدارة المخاطــر 

فــي البنــك مــا يلــي:
• فهم ومراقبة مخاطر السوق عن طريق قياس ووضع حدود لمخاطر السوق ومراقبتها.

• ضمان الدقة في إجراءات الصفقة/ التسوية  
• تسهيل زيادة األعمال ضمن إطار للرقابة والشفافية إلدارة المخاطر.

• قياس مخاطر السوق غير المتداولة ورفع تقرير بها.

18.3.1. مخاطر العملة األجنبية 

 هي المخاطر الناتجة عن التقلبات في قيم األدوات المالية نتيجة لتغير أسعار صرف العمالت األجنبية.

فيما يلي األثر على الربح نتيجة لتغير سعر الصرف مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

 األثر على الدخل
 الشامل االخر ألف دينار

كويتي

األثر على
الربح ألف دينار كويتي 

معدل التغير يف 
سعر الصرف النسبة %

2016

العملــة

522.99 (464.13) ±1 % دوالر أمريكي

0.49 (2.37) ±1 % جنيه استرليني

123.68 (122.39) ±1 % يورو
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فيما يلي األثر على الربح نتيجة لتغير سعر الصرف مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:

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

 األثر على الدخل
 الشامل االخر ألف دينار

كويتي

األثر على
الربح ألف دينار كويتي 

معدل التغير يف 
سعر الصرف النسبة %

2015

العملــة

485.92 (439.02) ±1 % دوالر أمريكي

0.59 (2.75) ±1 % جنيه استرليني

125.12 (124.03) ±1 % يورو

2015 2016

طويل / )قصير( طويل / )قصير(

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

4,690 5,886 دوالر أمريكي

3 3 ين ياباني

109 129 يورو

(216) (188) جنيه استرليني

59 13 درهم إماراتي 

186 194 أخرى

4,831 6,037

 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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18.3.2. مخاطر أسعار الفائدة

تنتــج مخاطــر ســعر الفائــدة مــن احتمــاالت تغيــر أســعار الفائــدة والتــي قــد تؤثــر علــى قيمــة األدوات الماليــة. تتعــرض 
ــات  ــن الموجــودات والمطلوب ــغ بي ــي المبال ــق أو الفجــوات ف ــدم التواف ــدة نتيجــة لع المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائ
لبيــان المركــز المالــي المجمــع التــي تســتحق أو يتــم إعــادة تســعيرها فــي فتــرة معينــة. يبيــن الجــدول التالــي تعــرض 
المجموعــة لمخاطــر ســعر الفائــدة. وبنــاًء عليــه، تــم عــرض األدوات الماليــة ذات العائد الثابــت وفقا لتاريخ اســتحقاقها، 

أمــا األدوات الماليــة ذات العائــد المتغيــر فقــد تــم عرضهــا وفقــا للمــدة المتبقيــة حتــى تاريــخ إعــادة التســعير القــادم.

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

معدل/ نطاق سعر 
الفائدة  اإلجمالي بنود 

ال حتمل فائدة
أكثر من 5 

سنوات
من سنة إلى 

5 سنوات
أقل من سنة 

واحدة 
2016

ألف دينار كويتي  ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

الموجودات

0.049%-0.912% 1,511 128 - - 1,383 النقد والنقد المعادل

1.412%-1.616% 152,241 - 15,250 65,556 71,435 أذونات وسندات الخزانة

1.825%-2.019% 106,840 16,840 - - 90,000 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

12.351%-12.788% 69,798 68,278 - 169 1,351 استثمارات متاحة للبيع

3.618%-4.307% 304,133 (30,580) (7,711) 143,905 198,519 قروض وسلفيات للعمالء

- 6,480 6,480 - - - استثمار في شركات زميلة

- 11,519 11,519 - - - موجودات أخرى

- 3,779 3,779 - - - أراضي ومباني

656,301 76,444 7,539 209,630 362,688 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 

0.375%-0.504% 37,025 9 - - 37,016 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

0.598%-0.891% 42,822 16,936 - - 25,886 ودائع من العمالء

- 15,694 15,694 - - - مطلوبات أخرى

1.390%-1.430% 26,512 - - 11,210 15,302 قرض ألجل

0.571%-0.628% 300,000 - 282,787 - 17,213 قرض من حكومة دولة الكويت

- 234,248 234,248 - - - حقوق الملكية

656,301 266,887 282,787 11,210 95,417 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

(190,443) (275,248) 198,420 267,271 فجوة البنود داخل نطاق بيان المركز المالي المجمع

- 190,443 465,691 267,271 فجوة حساسية معدل الفائدة التراكمي
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ــي  ــار كويت ــف دين ــغ 1,904 أل ــل يبل ــدى الطوي ــى الم ــدة عل ــي الفائ ــي صاف ــر ف ــي التغي ــن اجمال ــر 1 % م إن تأثي
)2015: 1,851 ألــف دينــار كويتــي(. 

مخاطر أسعار األسهم  .18.4
وهــي مخاطــر انخفـــاض القيمــة العادلــة لأســهم نتيجــة للتغيــر فــي مؤشــر الســوق وأســعار األســهم المنفــردة. فيمــا يلي 
األثــر علــى الدخــل الشــامل اآلخــر )نتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المتاحــة للبيــع كمــا فــي 31 
ديســمبر 2016( وذلــك نتيجــة للتغيــرات المحتملــة والمعقولــة لمؤشــرات األســهم، مــع افتــراض ثبــات المتغيــرات 

األخــرى:

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

معدل/ نطاق سعر 
الفائدة  اإلجمالي بنود 

ال حتمل فائدة
أكثر من 5 

سنوات
من سنة إلى 

5 سنوات
أقل من سنة 

واحدة 
2015

ألف دينار كويتي  ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

 ألف دينار
كويتي

الموجودات
0.288%-0.568% 22,557 144 - - 22,413 النقد والنقد المعادل
1.325%-1.340% 146,101 - 13,000 38,865 94,236 أذونات وسندات الخزانة

1%-1.203% 98,189 14,959 - - 83,230 ودائع لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
11.501%-%9.684 66,304 64,696 70 109 1,429 استثمارات متاحة للبيع
3.857%-4.110% 269,404 (24,588) 10,200 98,823 184,969 قروض وسلفيات للعمالء

- 6,447 6,447 - - - استثمار في شركات زميلة
- 11,233 11,233 - - - موجودات أخرى
- 3,793 3,793 - - - أراضي ومباني

624,028 76,684 23,270 137,797 386,277 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
0.521.%-0.735% 9,551 8 - - 9,543 ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
0.417.%-0.496% 44,879 18,986 - 15,175 10,718 ودائع من العمالء

- 14,536 14,536 - - - مطلوبات أخرى
1.162%-1.290% 26,786 - - 11,611 15,175 قرض ألجل
0.601.%-0.621% 300,000 - 268,092 - 31,908 قرض من حكومة دولة الكويت

- 228,276 228,276 - - - حقوق الملكية
624,028 261,806 268,092 26,786 67,344 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

(185,122) (244,822) 111,011 318,933 فجوة البنود داخل نطاق بيان املركز املالي املجمع

- 185,122 429,944 318,933 فجوة حساسية معدل الفائدة التراكمي
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ــة  ــي أوراق مالي ــي تســتثمر ف ــظ متنوعــة والت ــي محاف ــة األخــرى ف ــاظ باســتثمارات المجموعــة الجوهري ــم االحتف يت
ــي أي مؤشــر أســهم محــدد.  ــق بالحركــة ف ــاس أداءهــا فيمــا يتعل متنوعــة وال يقتضــي قي

18.5. مخاطر التشغيل

تنشــأ مخاطــر التشــغيل مــن إخفــاق األنظمــة اآلليــة واألخطــاء البشــرية وعمليــات االحتيــال أو العمليــات الخارجيــة. 
عنــد إخفــاق أنظمــة الرقابــة الداخليــة، قــد تســبب مخاطــر التشــغيل فــي األضــرار بســمعة البنــك أو قــد يكــون لهــا آثــار 
قانونيــة أو تشــريعية أو قــد تــؤدي إلــى خســائر ماليــة. بالرغــم مــن أن البنــك ال يســتطيع منــع المخاطــر التشــغيلية، 
أال أنــه يســتطيع إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل أنظمــة الضبــط الداخليــة والتــي تشــمل الفصــل بيــن المهــام وتقييــد 
الدخــول إلــى األنظمــة اآلليــة وتحديــد الصالحيــات وإجــراء التســويات وتدريــب وتقييــم الموظفيــن واســتخدام التدقيــق 

الداخلــي.

19.  القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثــل القيمــة العادلــة فــي القيمــة التــي ســيتم اســتالمها مــن بيــع أصــل أو تدفــع لتحويــل التــزام فــي معاملــة اعتياديــة 
بيــن أطــراف الســوق كمــا فــي تاريــخ التقييــم. ومــن المفهــوم ضمنيــا فــي تعريــف القيمــة العادلــة افتــراض االســتمرارية 
ألعمــال المجموعــة وعــدم وجــود نيــة أو حاجــة لتصفيــة أو تقليــص عملياتهــا بشــكل مــادي أو الدخــول فــي معامــالت 

بشــروط غيــر مالئمــة.

يتطلب ذلك اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة حسب المستوى باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي:

• األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة )المستوى األول(. 

• مدخــالت بخــالف األســعار المعلنــة المتضمنــة فــي المســتوى األول التــي يمكــن قياســها للموجــودات والمطلوبــات 
بطريقــة مباشــرة )مثــال: األســعار( أو غيــر مباشــرة )مثــال: مشــتقة مــن األســعار( )المســتوى الثانــي(. 

• مدخــالت للموجــودات والمطلوبــات التــي ال تعتمــد علــى بيانــات األســواق التــي يمكــن قياســها )مدخــالت غيــر 
قابلــة للقيــاس( )المســتوى الثالــث(.

ــة  ــاس القيم ــى أســاس قي ــع عل ــد اســتثمارات متاحــة للبي ــة لالســتثمارات المســعرة تحــت بن ــة العادل ــد القيم ــم تحدي يت
العادلــة باســتخدام المســتوى األول والتــي تمثــل أســعار الســوق المعلنــة الســائدة بتاريــخ البيانــات الماليــة. إن القيمــة 
العادلــة لمعظــم باقــي لالســتثمارات المتاحــة للبيــع تــم تحديدهــا علــى أســاس قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام المســتوى 
ــاك  ــن هن ــم يك ــي 31 ديســمبر 2016، ل ــة ف ــنة المنتهي ــتثمار. خــالل الس ــر إدارة االس ــن تقري ــتمدة م ــي والمس الثان

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

2015 2016

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

التغير يف مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية

± 1,074 ± 1,066 أثر تغير املؤشر بنسبة 10% على احملفظة االستثمارية
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تحويــالت بيــن مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة.

إن الجــدول التالــي يبيــن موجــودات والتزامــات المجموعــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة للســنة الحاليــة والســنة 
المقارنــة:

كمــا فــي 31 ديســمبر، كانــت القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة، باســتثناء االســتثمارات غيــر المســعرة 
ــغ 88  ــد الســندات عــام 2016 بمبل ــة. انخفــض رصي )إيضــاح 6(ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتري
ألــف دينــار كويتــي )2015: 889 ألــف دينــار كويتــي( بســبب الدفعــات المســتلمة. إن القيمــة العادلــة للموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة الموضحــة ســابقا غيــر موضوعيــة فــي طبيعتهــا وتتأثــر بشــكل جوهــري باالفتراضــات ومعدالت 

الخصـــم المستـــخدمة. فيمــا يلــي ملخــص بطــرق التقييــم واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر القيمــة العادلــة:

أ( أدوات مالية مدرجة بالمركز المالي

ــي المجمــع لتعــادل  ــان المركــز المال ــة األخــرى المدرجــة ببي ــة األدوات المالي ــة لكاف ــر القيمــة العادل ــم تقدي يت

اإلجمالي املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى االول

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 2016

1,520 1,520 - سندات

10,664 - - 10,664 أسهم مسعرة

55,473 - 55,473 - صناديق

5 - 5 - عقود الصرف األجنبي

67,662 1,520 55,478 10,664 اإلجمالي
 

اإلجمالي املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى االول

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 2015

1,608 1,608 - - سندات

10,742 - - 10,742 أسهم مسعرة

51,759 - 51,759 - صناديق

(22) - (22) - عقود الصرف األجنبي

64,087 1,608 51,737 10,742 اإلجمالي
 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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ــر. ــد متغي ــرة األجــل و/ أو ألنهــا تحمــل ســعر عائ ــة بســبب طبيعتهــا قصي قيمتهــا الدفتري

ب( أدوات مالية خارج المركز المالي

ــان المركــز  ــان خــارج بي ــة باالئتم ــة المتعلق ــاألدوات المالي ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة العادل ــالت للقيم ــب تعدي ال يتطل
المالــي المجمــع، والتــي تتضمــن قبــوالت واعتمــادات مســتندية وضمانــات وتعهــدات لمنــح تســهيالت، حيــث 
أن اإليــراد المســتقبلي يعكــس ماديــا الرســوم والعمــوالت التعاقديــة التــي صرفــت بالفعــل بتاريــخ بيــان المركــز 
المالــي المجمــع التفاقيــات بنفــس الوضــع واالســتحقاق االئتمانــي. تــم عمــل مخصصــات محــددة فيمــا يتعلــق 
بمعامــالت األفــراد التــي تــم تحديــد احتمــال تكبدهــا الخســائر، ومثــل تلــك المخصصــات يتــم إدراجهــا ضمــن 

المطلوبــات األخــرى.

20. إدارة رأس المال
تتمثــل األهــداف الرئيســية للمجموعــة مــن إدارة رأس المــال فــي التأكــد مــن إلتــزام المجموعــة بمتطلبــات رأس المــال 
ــم  ــه وتعظي ــدة بهــدف دعــم أعمال ــة ومعــدالت رأســمال جي ــة عالي ــات إئتماني ــظ بتصنيف ــي إن المجموعــة تحتف الرقاب
ــف  ــي، واســتخدام مختل ــع المال ــال، ونســبة الرف ــة رأس الم ــب إدارة المجموعــة معــدل كفاي ــة للمســاهمين. تراق القيم
مســتويات رأس المــال النظامــي بإنتظــام وتنظمهــا تعليمــات لجنــة بــازل الخاصــة باإلشــراف علــى األعمــال المصرفيــة 

التــي يطبقهــا بنــك الكويــت المركــزي.

إن معــدالت رأس المــال النظامــي وكفايــة رأس المــال المحتســبة وفقــا لبــازل 3 كمــا نــص عليهــا تعميــم بنــك الكويــت 
المركــزي رقــم 2/ر ب، ر ب أ/ 336 / 2014 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 موضحــة بالجــدول التالــي:

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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يتــم احتســاب معــدل القــدرة املاليــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة 31 ديســمبر 2016 وفقــا للتعميــم الصــادر مــن بنــك الكويــت 
املركــزي رقــم 2/ رب أ / 342/ 2014 بتاريــخ 21 أكتوبــر 2014 علــى النحــو التالــي:

2015 2016

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

222,276 222,752 رأس مال الشريحة 1

702,728 689,121 اجمالي التعرض 

%31.63 32.32% معدل القدرة املالية 

 

بنك الكويت الصناعي ش.م.ك. )مقفلة(
دولة الكويت

ايضاحات حول البيانات املالية  املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

2015 2016

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

486,237 529,879 املوجودات املرجحة باملخاطر 
63,211 68,884 اجمالي احلد األدنى لرأس املال املطلوب

222,276 222,752 )CET 1( حقوق املساهمني
- - )AT 1( رأس املال اإلضايف

5,739 6,274 رأس مال الشريحة الثانية
228,015 229,026

%45.71 %42.04 معدل كفاية رأس املال – حقوق املساهمني 
%45.71 %42.04 معدل كفاية رأس املال – الشريحة األولى
%46.89 %43.22 معدل كفاية رأس املال بفهومه الشامل

 





رئيس مجلس اإلدارة
السيد / عبداحملسن يوسف احلنيف

22337603 – 22337602 
 الرئيس التنفيذي

 السيد / على عبدالنبي خاجه
22337611

نائب الرئيس التنفيذي – املشاريع واحملافظ 

السيد / رشيد عبداحملسن الشرهان 
 22337477

مدير دائرة البحوث 

السيد / جاسم عبدالعزيز العمار 
 22337300

مدير دائرة املتابعة 

السيد / فاضل عباس ماحسني 
22337100

مدير دائرة املشاريع 

السيدة / إميان نوري السالمة 
 22337408

مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة 

السيد / عبداهلل مرذب العتيبي 
 22337188

مدير محفظة التمويل الزراعي 

السيد / خالد محمد الشهري 
 22337700

مدير محفظة متويل الصناعة 

وفقًا للشريعة اإلسالمية 

السيدة / إميان نوري السالمة
 22337408

 مدير دائرة التدقيق الداخلي 

السيد / عبدالكرمي ابراهيم مختار 
 22337345

نائب الرئيس التنفيذي – العمليات والرقابة املالية 
السيد / عبداهلل ابراهيم الهنيدي 

22337077
مدير دائرة احملاسبة 

السيدة / لولوة محمد العتال 
 22337355

مدير دائرة العمليات املصرفية 
السيدة / شوقية محمد توفيقي 

 22337003
قسم االعتمادات 

22337058
قسم القروض الصناعية 

 22337018
قسم احلسابات اجلارية 

 22337038
قسم التمويل التجاري 

22337005
قسم إدارة احملافظ 

 22337049
قسم االتصاالت 
 22337194

م. مدير دائرة الشؤون اإلدارية 
السيد / عامر عبداهلل الشمري 

 22337901
قسم اإلعالم والتدريب 

22337950
قسم شؤون املوظفني 

 22337931
قسم اخلدمات العامة 

 22337909
قسم السجل العام 

 22337944
رئيس وحدة الرقابة املالية 

السيد / عماد جبريل سلمان
 22337078

رئيس وحدة االلتزام واالفصاح 
السيد / يوسف جميل احلميري 

 22337015
 

مدير دائرة تقنية املعلومات 
السيد / خريستوس بانتازيس 

22337636

نائب الرئيس التنفيذي – التمويل و االستثمار
السيد / جواد حسني القالف

22337888

املستشار القانوني ومدير الدائرة القانونية
السيد / د. مراد فهيم

22337200

مدير دائرة االستثمار املباشر والترويج 
السيد / جمال بدر الرميح

22337800

مدير دائرة التمويل التجاري
السيد / عبدالعزيز محمد قبازرد

22337550

مساعد مدير دائرة اخلزينة واألوراق املالية
السيد / نواف يوسف املنيفي

22337070

 مدير دائرة إدارة املخاطر
السيد / باسكار ماجومدار

22337420

رئيس وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل األرهاب
اآلنسة / هنادي عبد الرضا جمعة

22337505

أمني سر مجلس اإلدارة
السيد / خالد محمد احلمود

22337575
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ص.ب. : 3166 الصفاة 13032 , الكويت برقياً : بنكصناعي – كويت 
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