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وتعاون  الك�يت  دولة  حك�مة  من  مببادرة   1973 عام  اأواخر  فـي  ال�شناعي  الك�يت  بنك  اأن�شئ 

القطاع اخلا�س، وه� بنك متخ�ش�س يهدف اىل دعم وت�شجيع ال�شناعة فـي الك�يت. وي�فر البنك 

مت�يال مي�شرا مت��شطا وط�يل الجل لإن�شاء الـم�شروعات ال�شناعية وت��شعها وحتديثها فـي دولة 

الك�يت، كما يقدم البنك ت�شهيالت ائتمانية متعددة فـي �شكل مت�يل جتاري ل�شد احتياجات راأ�س 

الـمال العامل، وي�فر العديد من اخلدمات الـم�شرفية الخرى لل�شناعة وال�شناعيني.
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الـموؤ�شرات الـمالية                                                               (األف دينار ك�يتي)

20112012201320142015

15,25115,72214,07913,55813,473�شافـي ايرادات الف�ائد

3,7184,3493,8604,6044,348اأتعاب وعم�لت

8,3978,4449,06310,4329,285�شافـي الأرباح

652,748669,934653,385668,003624,028     اإجمايل الـم�ج�دات

171,038158,381150,354141,805142,590   القرو�س ال�شناعية (�شافـي)

152,801154,312128,710120,930126,814   التم�يل التجاري (�شافـي)

444,881458,519431,062439,525395,752   اإجمايل الـمطل�بات

207,867211,415222,323228,478228,276   حق�ق الـملكية

1.331.281.371.581.44العائد على مت��شط الـم�ج�دات %

4.094.034.184.624.07العائد على مت��شط حق�ق الـملكيـة %

33.5431.6332.7332.7035.28ن�شبة التكلفة اىل الدخل %

االلتزام بقرو�ض �شناعية

الـمرتاكم 1974 - 2015خالل عام 2015

261,017عدد الـم�شروعات

79,2552,009,243التكلفة الكلية للم�شاريع )األف دينار ك�يتي(

57,2511,113,398مت�يل بنك الك�يت ال�شناعي )األف دينار ك�يتي(

ثبتت وكالة فـيت�س العالـمية للت�شنيف الئتماين فـي دي�شمرب 2015 درجة الت�شنيف الئتماين لبنك الك�يت ال�شناعي كالتايل: 

الئتمان ط�يل الـمدى: “+A” الئتمان ق�شري الـمدى ”F1” والنظرة الـم�شتقبلية “م�شتقرة”.



12

ي�شرين بالأ�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن جمل�س الدارة اأن اأقدم التقرير ال�شن�ي لبنك الك�يت ال�شناعي عن ال�شنة الـمالية 

الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015.

مع نهاية العام 2015 يك�ن بنك الك�يت ال�شناعي قد اأمت ال�شنة الثانية بعد العقد الرابع  من م�شريته فـي عطائه لدعم 

عملية التنمية ال�شناعية فـي دولة الك�يت. وا�شتمر البنك خالل العام فـي حت�شني اداء اأن�شطته الـمختلفة والـمحافظة على 

ج�دة اأ�ش�له ومتانة قاعدته الـمالية وخدمة عمالئه ال�شناعيني بالرغم من تباط�ؤ النم� فـي القطاعات القت�شادية الـمحلية 

مبا فـيها القطاع ال�شناعي.

لقد تباطاأت وترية تعافـي القت�شاد العالـمي خالل العام 2015 الذي قدر فـيه النم� بنح� 3.1% وذلك ب�شبب تباط�ؤ النم� 

فـي منطقة الي�رو وهب�طه فـي اقت�شادات ال�ش�اق ال�شاعدة، النخفا�س احلاد فـي اأ�شعار النفط العالـمية، ارتفاع الدين 

العمالت  �شرف  �شعر  وتقلب  المريكي  الدولر  ارتفاع  الدويل،  الئتمان  وتباط�ؤ  ال�شتثمارات  وانخفا�س  واخلا�س  العام 

الخرى والتقلبات احلادة فـي ا�ش�اق الـمال العالـمية. 

النفط �شغطا على  اأ�شعار  فـي  وال�شراعات اجلي��شيا�شية، والنخفا�س احلاد  فـي وترية الحداث  القليمي  الت�شارع  و�شكل 

اقت�شادات دول جمل�س التعاون اخلليجي، حيث يت�قع اأن يحدث تباط�ؤ فـي النم� على الـمدى القريب وعجزا فـي الـمالية العامة 

وفـي الـم�ازين اخلارجية. ومن الـمت�قع اأن ت�شجل اقت�شادات دول الـمجل�س من�اً معتدلً قدره 3.3% فـي عام 2015. 

كما اأكد قادة دول الـمجل�س فـي اجتماعهم الأخري الـمنعقد بالريا�س على �شرورة حتقيق الأمن وال�شتقرار فـي الـمنطقة  

من خالل ا�شتكمال منظ�متي المن والدفاع الـم�شرتك اىل جانب ا�شتكمال الت�شريعات القت�شادية الـمتعلقة بخط�ات ال�ش�ق 

الـم�شرتكة وحماية الـم�شتهلك والتجارة احلرة.

وبالن�شبة لدولة الك�يت، ونتيجة لحتياطياتها الـمالية العالية، فقد ثبتت وكالة الت�شنيف العالـمية فـيت�س على الت�شنيف 

الئتماين ال�شيادي عند AA مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة. ومن الـمت�قع اأن ي�شجل الناجت الـمحلي الجمايل احلقيقي من�ا 

مت�ا�شعاً بنح� 0.8% فـي عام 2015 ، مقارنة بانخفا�س ن�شبته 1.6% فـي عام 2014. ويع�د النخفا�س فـي معدل النم� 

فـي عام 2015 اىل الرتاجع احلاد فـي اأ�شعار النفط الذي �شي�ؤدي بدوره اإىل انخفا�س الناجت الـمحلي النفطي، بالإ�شافة 

اإىل ظه�ر العجز فـي الـميزانية العامة والنخفا�س فـي فائ�س الـم�ازين اخلارجية التي �شجلت فائ�شا كبريا على مدى 

ال�شن�ات ال�شابقة. و�ش�ف يدفع ا�شتمرار انخفا�س ا�شعار النفط الدولة اىل الت�شريع فـي تنفـيذ برامج لالإ�شالح الـمايل 

مت�شمنا تقلي�س الدعم وذلك بهدف �شبط او�شاع الـمالية العامة. وفـي �شياق الئتمان الـم�شرفـي، اظهرت البن�ك الـمحلية 

حت�شنا فـي ن�شاطها، حيث بلغ معدل النم� ال�شن�ي لالئتمان الـمقدم منها للقطاعات القت�شادية نح� 8.1% فـي العام 

2015، ولقد بلغ ن�شيب الئتمان الـمقدم لقطاع ال�شناعة 6.1% من اجمايل الئتمان ومبعدل من� ن�شبته %16.8 . 



13

وبالن�شبة لأن�شطة بنك الك�يت ال�شناعي، فاإن العام 2015 ميثل ال�شنة الأوىل فـي خطته ال�شرتاتيجية الرابعة لل�شن�ات 

2015-2017  والتي تهدف اىل تعزيز دور البنك فـي دعم التنمية ال�شناعية والقت�شاد ال�طني من خالل النم� فـي مت�يل 
الـم�شروعات ال�شناعية وت��شيع نطاق اأن�شطته التم�يلية لت�شمل قطاع اخلدمات الـم�شاندة للقطاع ال�شناعي، بالإ�شافة اإىل 

حت�شني خدماته التي يقدمها للعمالء وا�شتكمال حتديث اأنظمته الآلية الـم�شرفـية. وا�شتمر البنك خالل العام 2015 فـي 

جه�ده، بالرغـم من تبـاط�ؤ الن�شـاط فـي القطـاع ال�شناعي والركـ�د القت�شـادي الذي �شكـل حتديـا كبيـرا على ا�شرتاتيجيتـه، 

فقد حافظ البنك على النم� فـي حمفظته الئتمانية وعلى ج�دة اأ�ش�له والر�شملة الـمرتفعة والتي ثبتت ت�شنيف البنك من 

قبل وكالة فـيت�س للت�شنيف الئتماين عند )+A( للجدارة الئتمانية ط�يلة الـمدى وعند )F1( لالئتمان ق�شري الـمدى مع 

نظرة م�شتقبلية م�شتقرة .

وقد اأظهرت النتائج الـمالية للبنك لعام 2015 اىل انخفا�س اجمايل ال�ش�ل بن�شبة 6.6% فـي عام 2015 اإىل 624 ملي�ن د.ك 

من 668 ملي�ن د.ك فـي عام 2014. وبلغ �شافـي ر�شيد الـمحفظة الئتمانية 269.4 ملي�ن د.ك فـي نهاية العام 2015، بزيادة 

ن�شبتها 2.5% عن ر�شيد العام ال�شابق. و�شجل اجمايل اليرادات من الت�شغيل انخفا�شا ن�شبته 9% فـي نهاية العام 2015 

بالـمقارنة مع العام 2014، ومتكن البنك بعد اأخذ الـمخ�ش�شات الالزمة من حتقيق �شافـي ربح قدره 9.285 ملي�ن د.ك.

وفـي اخلتام، يتقدم بنك الك�يت ال�شناعي ب�افر ال�شكر والعرفان اىل ح�شرة �شاحب ال�شم� اأمري البالد، و�شم� ويل العهد، و�شم� 

رئي�س جمل�س ال�زراء على رعايتهم الكرمية وا�شتمرار م�شاندتهم التي كان لها الأثر البالغ فـي دعم اأداء البنك وجناحه.

كما اأود اأن اأعرب عن خال�س �شكري وامتناين اإىل كل من ال�شيد وزير الـمالية وال�شيد حمافظ بنك الك�يت الـمركزي على  

ت�جيهاتهم وم�شاعدتهم  الـم�شتمرة ليحتل البنك  مكانه  الالئق. كما  اأتقدم بخال�س ال�شكر للزمالء اأع�شاء جمل�س الدارة على 

تعاونهم وم�شاهمتهم فـي حتقيق اأهداف البنك، كما اأتقدم  بال�شكر اجلزيل اىل  جميع  العاملني  بالبنك  على  جه�دهم  

واإخال�شهم فـي اأداء م�ش�ؤولياتهم والتي مكنت البنك من حتقيق ر�شالته، كما اأتقدم بال�شكر اىل ال�شادة العمالء والـم�ؤ�ش�شات 

الزميلة على تعاونهم امل�شتمر.

واهلل ويل التوفـيق ،،،
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ال�شيد/ عادل فهد احلمي�شي

ع�شو جمل�ض ادارة

• مدير تنفيذي اأول - �شركة الكويت وال�شرق االو�شط لال�شتثمار الـمايل،
• ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة ال�شرق االو�شط لال�شتثمار الـمايل )الـمملكة العربية ال�شعودية(،

• رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة ال�شرق االو�شط  للو�شاطة الـمالية.
• حا�شل على �شهادة بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

ال�شيد/ اأحمد طاحو�ض الطاحو�ض

ع�شو جمل�ض ادارة 

• مدير ادارة اال�شهم - الهيئة العامة لال�شتثمار،
• رئي�ض جمل�ض ادارة �شركة الـم�شروعات ال�شياحية.

• حا�شل على �شهادة البكالوريو�ض فـي االقت�شاد.

ال�شيد/ �شالح حممد الكليب

نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة

• رئي�ض جمل�ض االإدارة ل�شركة مطاحن الدقيق والـمخابز الكويتية.
• حا�شل على �شهادة بكالوريو�ض الهند�شة الـميكانيكية.

ال�شيد/ عبد الـمح�شن يو�شف احلنيف

رئي�ض جمل�ض االإدارة

• ع�شو جمل�ض اأمناء معهد الكويت لالأبحاث العلمية،
• ع�شو جمل�ض اإدارة اإحتاد م�شارف الكويت،

• ع�شو جمل�ض ادارة الهيئة العامة لل�شناعة،
• ع�شو فـي الـمجل�ض االأعلى للبرتول.

• حا�شل على �شهادة بكالوريو�ض جتارة تخ�ش�ض حما�شبة.
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ال�شيد/ عبد الكرمي عبداهلل الـمطوع

ع�شو جمل�ض ادارة 

• رئي�ض جمل�ض اإدارة - �شركة الـمال لال�شتثمار،
• نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة - �شركة ماك ا�ض اي للو�شاطة الـمالية )تون�ض(،

• رئي�ض تنفيذي - �شركة الـمجموعة للتجارة العامة والـمقاوالت،
• مدير عام - �شركة عبد الكرمي عبداهلل الـمطوع واأوالده،

• ع�شو جمل�ض اإدارة ال�شركة الكويتية ل�شناعات االنابيب واخلدمات النفطية،
• ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة فالكون افيي�شن،

• ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة الكويت كابيتال القاب�شة.
• حا�شل على �شهادة  بكالوريو�ض اقت�شاد وعلوم �شيا�شية.

ال�شيد/ خالد عبداهلل الف�شالة

ع�شو جمل�ض اإدارة  

• نائب الـمدير العام لل�شوؤون التاأمينية - الـموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية،
• ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة وفرة العقارية.

• حا�شل على �شهادة  بكالوريو�ض اإدارة اأعمال - ت�شويق.

ال�شيد/ خالد �شليمان العلي

ع�شو جمل�ض اإدارة  

• نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة والرئي�ض التنفيذي �شركة الثمار الدولية القاب�شة،
• رئي�ض جمل�ض االإدارة- جمموعة االأوراق الـمالية،

• ع�شو جمل�ض اإدارة ال�شركة الكويتية ل�شناعة مواد التغليف،
• ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة  ال�شرق القاب�شة.

• حا�شل على �شهادة  بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

ال�شيد/ خالد جا�شم الربيعان

ع�شو جمل�ض اإدارة

• وكيل وزارة م�شاعد - لل�شوؤون االإدارية والقانونية )�شابقًا(
   وزارة الـمالية.

• حا�شل على �شهادة بكالوريو�ض علوم �شيا�شية.
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ال�شيد/ �شليمان براك الـمرزوق

ع�شو جمل�ض ادارة )لغاية 2015/2/12(

• مدير اإدارة العمليات االأجنبية - بنك الكويت الـمركزي،
• ع�شو جمل�ض اإدارة بنك االئتمان الكويتي.
• حا�شل على �شهادة  بكالوريو�ض اقت�شاد .

الـمرحوم/ حمد اأحمد الب�شريي

ع�شو جمل�ض ادارة )لغاية 2015/3/29(  

• مدير ا�شتثمار اأول - الهيئة العامة لال�شتثمار،
• ع�شو جمل�ض ادارة ال�شركة الـم�شرية الكويتية للتنمية العقارية

   )جمهورية م�شر العربية(،

• ع�شو جملـ�ض اإدارة �شركة الـمنتجــات الزراعية الغذائية الكويتية.
• حا�شل على �شهادة بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

ال�شيد/ اأ�شامة عثمان الفريح

ع�شو جمل�ض ادارة )اعتبارا من 2015/7/5(

• مدير ا�شتثمار - اإدارة الـم�شاهمات - الهيئة العامة لال�شتثمار،
• ع�شو جمل�ض اإدارة ال�شركة الكويتية لتطوير امل�شروعات ال�شغرية،

• ع�شو جمل�ض اإدارة البنك العربي االفريقي الدويل - القاهرة.
• حا�شل على �شهادة  بكالوريو�ض اإدارة اعمال.

ال�شيد/ ع�شام ابراهيم اخل�شنام

ع�شو جمل�ض ادارة )اعتبارا من 2015/4/5(

• مدير اإدارة التخطيط اال�شرتاتيجي لتقنية الـمعلومات
   بنك الكويت الـمركزي.

• حا�شل على �شهادة  بكالوريو�ض هند�شة كمبيوتر .
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الـم�شوؤوليات العامة 

وا�شرتاتيجية  للبنك  ال�شرتاتيجية  الهداف  و�شع  ي�شمل  ومبا  البنك،  عن  ال�شاملة  الـم�ش�ؤولية  الدارة  •  يتحمل جمل�س 
الـمخاطر ومعايري احل�كمة، وكذلك م�ش�ؤولية ال�شراف على الدارة التنفـيذية للبنك، مبا فـي ذلك الرئي�س التنفـيذي.

•  ويتحمل جمل�س الدارة الـم�ش�ؤولية الكاملة عن اأعمال البنك وعن �شالمته الـمالية والتاأكد من تلبية متطلبات بنك الك�يت 
الـمركزي واحلفاظ على م�شالح الـم�شاهمني والـم�دعني والدائنني والـم�ظفـني والطراف اأ�شحاب الـم�شالح، والتاأكد 

من اأن ادارة البنك تتم ب�شكل ح�شيف و�شمن اإطار القان�ن والتعليمات النافذة وال�شيا�شات والإجراءات الداخلية للبنك.

االجتماعــــــــــــــات

ح�شور االجتماعاتعدد االجتماعاتاأ�شماء االأع�شاء

ال�شيد/ عبد الـمح�شن ي��شف احلنيف

12

11

11ال�شيد/ �شالح حممد الكليب

10ال�شيد/ اأحمد طاح��س الطاح��س

11ال�شيد/ عادل فهد احلمي�شي

12ال�شيد/ خالد جا�شم الربيعان          

9ال�شيد/ خالد �شليمان العلي           

10ال�شيد/ عبد الكرمي عبداهلل الـمط�ع  

12ال�شيد/ خالد عبداهلل الف�شالة          

6ال�شيد/ ع�شام اإبراهيم اخل�شنام        (اعتبارا من 2015/4/5(

4ال�شيد/ اأ�شامة عثمان الفريح            (اعتبارا من 2015/7/5(

0الـمرح�م/ حمد اأحمد الب�شريي        (لغاية 2015/3/29(

0ال�شيد/ �شليمان براك الـمرزوق          (لغاية 2015/2/12(

جلنة احلوكمـــــــــــــــــة:

يتمثل دور اللجنة فـي م�شاعدة جمل�س اإدارة البنك على ال�فاء مب�ش�ؤولياته الإ�شرافـية الـمتعلقة بنظام احل�كمة الر�شيدة 

للبنك؛ مبا فـي ذلك و�شع جمم�عة من الـمبادئ الإر�شادية للح�كمة، واإعداد وحتديث دليل احل�كمة للبنك ومتابعة التقّيد 

من الأطراف الـمعنية، وتزويد جمل�س الإدارة بتقارير عن ذلك.
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اأ�شماء الع�شاء
عدد 

الجتماعات
ح�ش�ر الجتماعات

ال�شيد/ عبد الـمح�شن ي��شف احلنيف       -  رئي�س اللجنة

3

3
ال�شيد/ خالد عبداهلل الف�شالة          - ع�ش� )اعتبارا من 2015/1/19(

                                                - نائب رئي�س اللجنة )اعتبارا من 2015/8/26(
3

0ال�شيد/ �شليمان براك الـمرزوق          - ع�ش� )لغاية 2015/2/12(
3ال�شيد/ عبدالكرمي عبداهلل الـمط�ع              - ع�ش� 

1ال�شيد/ ع�شام اإبراهيم اخل�شنام            - ع�ش� )اعتبارا من 2015/4/27(
1ال�شيد/ اأ�شامه عثمان الفريح                - ع�ش� )اعتبارا من 2015/8/17(

0الـمرح�م/ حمد اأحمد الب�شريي          -  نائب رئي�س اللجنة )لغاية 2015/3/29(

جلنــــــة التدقيـــــــــــــق:

يتمثل دور جلنة التدقيق فـي م�شاعدة جمل�س اإدارة البنك على ال�فاء مب�ش�ؤوليته الرقابية، ل�شالح الـم�شاهمني وغريهم، 

والـمرتبطة مبا يلي:

• نزاهة البيانات الـمالية للبنك.
• الرقابة على عملية اإعداد التقارير الـمالية والإف�شاحات.

• اأنظمة الرقابة الداخلية الـمحا�شبية والـمالية.
• وظيفة التدقيق الداخلي (مبا فـي ذلك الـم�شئ�ليات والـميزانية التقديرية).

• التدقيق ال�شن�ي الـم�شتقل للبيانات الـمالية.
• تقييم اأداء الـمدققني اخلارجيني والداخليني.

• التزام البنك بالق�اعد القان�نية والتعليمات الرقابية.

اأ�شماء االع�شاء
عدد 

الجتماعات
ح�شور االجتماعات

ال�شيد / اأحمد طاح��س الطاح��س        - رئي�س اللجنة

8
8

8ال�شيد/ خالد جا�شم الربيعان               -  نائب رئي�س اللجنة                               
8ال�شيد/ عبدالكرمي عبداهلل الـمط�ع        - ع�ش� 

جلنة التمويل واال�شتثمار 

يتمثل دور جلنة التم�يل وال�شتثمار فـي م�شاعدة جمل�س اإدارة البنك على ال�فاء مب�ش�ؤولياته الإ�شرافـية الـمتعلقة بن�شاط 

الإقرا�س ال�شناعي والتجاري والن�شاط ال�شتثماري للبنك.

اأ�شماء االع�شاء
عدد 

الجتماعات
ح�شور االجتماعات

ال�شيد/ عبد الـمح�شن ي��شف احلنيف    - رئي�س اللجنة

6

6
5ال�شيد/ �شالح حممد الكليب              - نائب رئي�س اللجنة

2ال�شيد/ عادل فهد احلمي�شي              - ع�ش� )لغاية 2015/5/17(
1ال�شيد/ �شليمان براك الـمرزوق            - ع�ش� )لغاية 2015/2/12(

4ال�شيد/ ع�شام اإبراهيم اخل�شنام          - ع�ش� )اعتبارا من 2015/4/27(
3ال�شيد/ اأ�شامه عثمان الفريح              - ع�ش� )اعتبارا من 2015/8/17(
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جلنة الرت�شيحات والـمكافاآت

يتمثل دور جلنة الرت�شيحات والـمكافاآت فـي معاونة جمل�س اإدارة البنك فـي ال�فاء مب�ش�ؤولياته الرقابية الـمتعلقة بتحديد 

الأ�شخا�س الـم�ؤهلني لع�ش�ية جمل�س الإدارة، وتقدم اللجنة ت��شياتها لـمجل�س الإدارة ب�شاأن الـمر�شحني للعمل فـي جلان 

الـمجل�س الـمختلفة، كما تعمل على ت�فـري ال�شمانات لـمجل�س الإدارة فـيما يتعلق بفعالية ونزاهة �شيا�شة منح الـمكافاآت 

وممار�شات البنك فـي هذا ال�شدد، و�شمان مالءمة �شيا�شة واآلية منح الـمكافاآت مع الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك.

اأ�شماء االع�شاء
عدد 

الجتماعات
ح�شور االجتماعات

ال�شيد / �شالح حممد الكليب          - رئي�س اللجنة

7

7
6ال�شيد / عادل فهد احلمي�شي         - نائب رئي�س اللجنة

7ال�شيد / اأحمد طاح��س الطاح��س    - ع�ش�
7ال�شيد / خالد جا�شم الربيعان         - ع�ش� 
6ال�شيد / خالد �شليمان العلي           - ع�ش� 

لـجـنــة ادارة الـمـخـاطـــــــــــر:

الـمتعلقة مب��ش�عات  الإ�شرافـية  لل�فاء مب�ش�ؤولياته  البنك  ادارة  لـمجل�س  الـم�ش�رة  تقدمي  فـي  الـمخاطر  ادارة  يتمثل دور جلنة 

ذلك  فـي  مبا  والئتمانية  الـم�شرفـية  البنك  باأن�شطة  الـمرتبطة  الـمخاطر  وحدود  وا�شرتاتيجيات  والنا�شئة  احلالية  الـمخاطر 

باإدارة  يتعلق  فـيما  البنك  العليا ل�شرتاتيجية  الإدارة  تنفـيذ  مراقبة  م�ش�ؤولة عن  الـمخاطر  وتك�ن جلنة  ال�شتثمارية.  الـمحفظة 

الـمخاطر. 

اأ�شماء االع�شاء
عدد 

االجتماعات
ح�شور االجتماعات

الـمرح�م/ حمد اأحمد الب�شريي      - رئي�س اللجنة )لغاية 2015/3/29(

6

1

ال�شيد/ خالد عبداهلل الف�شالة        - ع�ش� )اعتبارا من 2015/1/19(

                                            - رئي�س اللجنة )اعتبارا من 2015/10/13(
6

5ال�شيد/ خالد �شليمان العلي            -  نائب رئي�س اللجنة 

3ال�شيد/ عادل فهد احلمي�شي          - ع�ش� )اعتبارا من 2015/5/18(
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1- اأهداف البنك: 

تاأ�ش�س بنك الك�يت ال�شناعي فـي اأواخر عام 1973 مببادرة من احلك�مة الك�يتية التي �شاركت فـيه ممثلة ب�زارة الـمالية 

الـم�ؤ�ش�شات ال�شناعية  وبنك الك�يت الـمركزي وتعاون القطاع اخلا�س ممثال بالبن�ك التجارية و�شركات التاأمني وبع�س 

الكبرية، ويهدف البنك اإىل ت�شجيع التنمية ال�شناعية فـي الك�يت عن طريق حتقيق الأهداف التالية:

• الـم�شاهمة فـي تط�يـر ا�شرتاتيجـية ط�يلـة الـمـدى للتنميـة ال�شناعيـة فـي الكـ�يـت وحتديد اأف�شـل القطاعات وجمالت 
   الن�شاط ال�شناعي التي تتالءم مع الظروف وال�ش�ابط الـمحلية لهذه التنمية.

• الـمبادرة اإىل تاأ�شي�س الـم�شروعات ال�شناعية فـي القطاعات ال�شناعية التي ي�ؤمل اأن تتحقق فـيها اأف�شل النتائج.

• الـم�شـاركــة الفعالـة فـي ملكيـة م�شاريـع جديـدة فـ�شـال عـن منحهـا القـرو�س لآجـال مت��شطـة وط�يلـة، وكــذلك اإقـرا�س 
   م�شاريع ت��شعة ال�شناعات القائمة وحتديثها.

• تقدمي خمتلف اخلدمات الـم�شرفـية لل�شناعة وال�شناعيني بالك�يت.

• مت�يــل الـم�شروعـات ال�شناعية خـارج الكـ�يت وبخـا�شـة فـي منطـقـة اخلليـج ول�شيما الـم�شــروعات التــي تنطـ�ي علـى 
   م�شاهمات ك�يتية.

• ا�شتقدام التكن�ل�جيا التي حتتاج اإليها الك�يت وحتديد �شركاء اأجانب تت�افر لديهم اخلربة الالزمة .

• تط�ير ال�ش�قني النقـديـة والـمالية فـي الك�يت والتعـاون مع غريهما من الـم�ؤ�ش�شات الـماليـة الرئي�شية الأخرى. ويهدف 
  البنك فـي م�شعاه هذا اإىل ت�شهيل ت�جيه الـمدخرات اخلا�شة اإىل ال�شتثمار ال�شناعي فـي داخل الك�يت وخارجها.
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2 – ملكية البنك وم�شادر متويله:

كان راأ�س مال البنك عند تاأ�شي�شه 10 ماليني د.ك مدف�عة بالكامل. وقد متت م�شاعفة هذا الـمبلغ اإىل 20 ملي�ن د.ك 

مدف�عة بالكامل اعتبارا من �شهر ي�ني� 1981.

وتبني القائمة التالية اأ�شماء م�شاهمي البنك ون�شب ملكيتهم:

قائمة الـم�شاهمون فـي بنك الكويت ال�شناعي ون�شبة الـملكية فـي راأ�ض الـمال 2015/12/31

ن�شبة الـم�شاهمة )%( عدد االأ�شهم ا�شم الـم�شاهم

31.39015 627,803 حك�مة دولة الك�يت 1

13.56870 271,374 �شركة وفرة لال�شتثمار الدويل  �س. م. ك. م 2

12.55605 251,121 بنك الك�يت الـمركزي 3

5.15695 103,139 الـم�ؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 4

4.48430 89,686 البنك التجاري الك�يتي  �س. م. ك 5

4.48430 89,686 البنك الأهلي الك�يتي  �س. م. ك 6

4.48430 89,686 البنك الأهلي الـمتحد  �س. م. ك 7

4.48430 89,686 �شركة مطاحن الدقيق والـمخابز الك�يتية  �س. م. ك 8

4.48430 89,686 ال�شركة الك�يتية ل�شناعات الأنابيب واخلدمات النفطية �س. م. ك 9

4.48430 89,686 جمم�عة التخ�شي�س القاب�شة �س. م. ك 10

3.58745 71,749 ال�شركة الك�يتية لال�شتثمار �س. م. ك 11

2.69060 53,812 ال�شركة العربية لال�شتثمار  �س. م. ك 12

2.47480 49,496 �شركة فاينن�شال اأ�شيت�س البحرين  ذ. م. م 13

0.89685 17,937 �شركة كامك� لال�شتثمار  �س. م. ك 14

0.67265 13,453 �شركة ب�بيان للبرتوكيماويات  �س. م. ك 15

0.10000 2,000 بيت ال�شتثمار العالـمي  �س. م. ك 16

100 2,000,000 الـمجموع

اأو الت��شع والتحديث فـي   يق�م البنك بت�فـري قرو�س �شناعية مت��شطة وط�يلة الأجل، لإقامة من�شاآت �شناعية جديدة 

�شناعات قائمة فـي الك�يت، ب�شعر فائدة ن�شبته 3.5%. هذه القرو�س يتم مت�يلها من خالل ت�شهيالت ائتمانية متكررة 

ط�يلة الجل بلغت 300 ملي�ن د.ك قامت حك�مة الك�يت بت�فـريها للبنك بناء على ت�شريع �شادر من جمل�س المة وميتد 

اأجل ا�شتحقاق هذه الت�شهيالت اىل ع�شرين عاما، حتى �شبتمرب 2027. وبجانب القرو�س ال�شناعية يقدم البنك العديد 

من الت�شهيالت الـم�شرفـية الـمتن�عة للقطاع ال�شناعي وفق اأ�شعار الفائدة ال�شائدة بال�ش�ق.
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التطورات العالـمية واالقليمية:

بعد م�شي �شت �شن�ات على خروج القت�شاد العالـمي من ازمة الرك�د الكبري، اأ�شبحت الع�دة اىل النم� الق�ي لالقت�شاد 

العالـمي عند الـم�شت�ى الذي كان عليه قبل الزمة الـمالية بعيدة الـمنال. فقد �شهد العام 2015 وترية تعافـي مت�ا�شعة فـي 

القت�شادات الـمتقدمة وهب�ط النم� فـي ال�ش�اق ال�شاعدة والنامية، وي�شري ذلك اإىل �شغ�ط الـمخاطر ال�شلبية على النم� 

العالـمي خالل العام ، وتت�شمن هذه الـمخاطر النم� الـمنخف�س لالإنتاجية منذ الأزمة وتركات الأزمة فـي بع�س القت�شادات 

الـمتقدمة )ارتفاع الدين العام واخلا�س، و�شعف القطاع الـمايل، وانخفا�س ال�شتثمار(، التح�لت الدمي�غرافـية، والت�شحيح 

اجلاري فـي العديد من ال�ش�اق ال�شاعدة بعد طفرة الئتمان وال�شتثمار الالحقة لالزمة وتعديل من�ذج النم� فـي ال�شني 

وتراجع ا�شعار ال�شلع الولية مبا فـيها النفط. هذا بالإ�شافة اىل ا�شتمرار الت�ترات اجلي��شيا�شية وال�شطرابات احلادة 

فـي ا�ش�اق الـمال العالـمية وارتفاع قيمة الدولر المريكي.

114

116

118

120

122

124

126

0.100

0.300

0.500

0.700

0.900

1.100

ø`«dGhQƒ``````«````dG»àjƒµdG QÉæjódG »æ«dÎ°S’G á«æ÷G

/ »æ«dÎ°S’G á«æ÷G

QÉæjódG / hQƒ«dG 2015 ΩÉ©dG ∫ÓN »µjôeC’G Q’hódG πHÉ≤e ±ô°üdG ô©°ùd …ô¡°ûdG §°Sƒàª`dG

ôj
Éæj

¢SQÉ
e

πjô
HEG

ƒ`````
jÉe ƒ«

fƒj
ƒ«

dƒj

¢ù£
°ùZ

CG

ÈªàÑ°
S

ôHƒ
àc

CG

Èªaƒf

Èª°ùj
O

ôj
GÈ

a

ø`«dG

فت�شري ت�قعات �شندوق النقد الدويل اإىل بل�غ من� االقت�شاد العالـمي بنح� 3.1% فـي عام 2015، مع حدوث حت�شن 

تدريجي فـي القت�شادات الـمتقدمة وتباط�ؤ النم� فـي اقت�شادات ال�ش�اق ال�شاعدة والنامية والتي ت�شاهم بن�شبة اكرب فـي 

النم� العالـمي، ومن الـمت�قع حت�شن النم� العالـمي فـي عام 2016 ليبلغ %3.6.

ومن الـمت�قع اأن يكـ�ن ارتفـاع النم� معـتـدل فـي االقت�شـادات الـمتقـدمـة خالل العامني 2015 و 2016 وذلك بنح� %2    

و 2.2% على الت�ايل. وتعك�س تط�رات هذا العام ازدياد ق�ة التعافـي فـي منطقة الي�رو والع�دة اىل معدلت النم� الـم�جبة 

فـي اليابان، بدعم من انخفا�س ا�شعار النفط، وال�شيا�شة التي�شريية النقدية وفـي بع�س احلالت انخفا�س ا�شعار العملة، 

ومن الـمالحظ اي�شا ان معدل البطالة يرتاجع ولكن من� النتاجية ال�شا�شي ليزال �شعيفا.

بال�شتهالك  2015 مدف�عا  فـي عام   %2.6 القت�شادي  النم�  يبلغ معدل  اأن  يت�قع  الـمتحدة االمريكية  الواليات  وفـي 

اأ�شعار ال�ق�د والتح�شن فـي �ش�ق الإ�شكان. ولقد بداأ بنك الحتياط الفـيدرايل  فـي نهاية العام  وال�شتثمار وانخفا�س 

2015 بت�شديد ال�شيا�شة النقدية، حيث ت�فرت ال�شروط لرفع �شعر الفائدة الأ�شا�شي ليرتاوح ما بني %0.25- %0.5، 
و�ش�ف ي�ا�شل ذلك ب�شكل تدريجي حتى ال��ش�ل اإىل الـم�شت�ى الـم�شتهدف عند 3.5%. من الـمت�قع ان يتح�شن النم� 

لي�شل اإىل 2.8% فـي عام 2016. اأما فـي الـمملكة الـمتحدة، فـيت�قع اأن يبلغ النم� 2.5% فـي عام 2015، مع انخفا�س 

2015
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البطالة لـم�شت�ياتها ال�شابقة التي �شادت من قبل الزمة الـمالية، وميثل الإنفاق العام واخلا�س وتك�ين راأ�س الـمال الثابت 

الـم�شاهم الكرب فـي هذا النم� والذي يت�قع اأن ينخف�س اإىل 2.2% فـي عام 2016.

2016 مدف�عا  1.6% فـي عام  اإىل  2015 وي�شل  فـي عام   %1.5 منطقة اليورو من�ا حمدودا بنح�  اأن ت�شهد  ويت�قع 

بال�شيا�شات النقدية التي�شريية وانخفا�س اأ�شعار النفط التي دعمت ال�شتهالك. اإل اأن تركة الأزمة الـمالية ل تزال وا�شحة 

فـي كثري من بلدان الي�رو، حيث جند اأن البن�ك ال�شعيفة وم�شت�يات الدين الـمرتفعة  فـي القطاع  العام اأو قطاع ال�شركات 

اأو الأ�شهم ل تزال عبئا مع�قا لالإنفاق والنم� واإن كان بدرجات متباينة ويعمل النم� الـمنخف�س بدوره على ابطاء عملية 

تخفـي�س الرفع الـمايل. 

اأما فـي اليابــان فـيت�قع اأن ت�شجل من�اً اإيجابياً بنح� 0.6% فـي عام 2015، بعد النم� الـمخيب لالآمال الذي �شجلته فـي 

العام الـما�شي، فقد انخف�س ال�شتهالك فـي الن�شف الثاين من العام باأكرث من الت�قعات، كما انخف�شت ال�شادرات فـي 

نف�س الفرتة. ويت�قع اأن ينتع�س النم� القت�شادي مدع�ما بانخفا�س �شعر �شرف الني، وتراجع اأ�شعار النفط. 

وعلى �شعيد اقت�شادات اال�شواق النا�شئة والنامية، يت�قع تباط�ؤ الن�شاط القت�شادي للعام اخلام�س على الت�ايل، و�ش�ف 

ت�شجل من�ا بنح� 4% فـي عام 2015، وي�شل اىل 4.5% فـي عام 2016. ويعك�س ذلك مزيجا من الع�امل، منها تراجع 

وتباط�ؤ  العالـمي  الطلب  اأ�شعاره، �شعف  انخفا�س  بعد  للنفط  الـم�شدرة  البلدان  فـي  النم�  وتراجع  الولية  ال�شلع  ا�شعار 

ال�ليات  الفائدة الأ�شا�شي فـي  اأن يرتبط رفع �شعر  الـمرجح  العام ، ومن  الثاين من  الن�شف  الراأ�شمالية فـي  التدفقات 

الـمتحدة الأمريكية ببع�س الت�شدد فـي الو�شاع الـمالية اخلارجية وا�شطرابات ا�ش�اق الـمال، ولتزال بع�س البلدان تعاين 

عجزا فـي ح�شاباتها اجلارية. ويقدر اأن ت�شجل ال�شني من�ا قدره 6.8% فـي عام 2015، ويع�د هذا التباط�ؤ فـي النم� 

اإىل انخفا�س ال�شتثمار مقارنة بالعام الـما�شي، كما انخف�شت ال�اردات وظلت ال�شادرات ا�شعف مما كان مت�قعا، و�ش�ف 

ي�شتمر تباط�ؤ النم� لي�شل اإىل 6.3% فـي عام 2016. ومن الـمقدر ان ي�شجل النم� فـي الهند نح� 7.3% فـي عام 2015 

مدف�عا بانخفا�س ا�شعار النفط ومن� ال�شتثمار الثابت وزيادة النفاق احلك�مي، بينما يقف الطلب اخلارجي عقبة للنم�. 

ويت�قع اإن يرتفع النم� اىل 7.5% فـي عام 2016 نتيجة لزيادة ال�شادرات. 

وفـي جانب التجارة الدولية يت�قع اأن ينخف�س معدل النم� عن العام ال�شابق لي�شل اإىل 3.2% فـي عام 2015، ويعك�س 

اأ�شعارها انخفا�شا حادا على مدار  ذلك تباط�ؤ النم� و�شعف الطلب العالـمي، خا�شة على ال�شلع الولية ، التي �شهدت 

الثالث �شن�ات الـما�شية بالإ�شافة اىل النخفا�شات احلادة الخرية  فـي اأ�شعار النفط. ومن الـمت�قع ان ي�شل معدل النم� 

اإىل 4% عام 2016، حيث يت�قع اأن يكت�شب الطلب العالـمي مزيدا من الق�ة بف�شل زيادة ال�شتثمار ومن� الناجت الـمحلي.

وعن معدلت الت�شخم العالـمي فمن الـمرجح اأن ي�شتمر معتدل عند 4.7% فـي عام 2015 ثم ينخف�س اىل 3.3% فـي 

عام 2016 ، وذلك نتيجة لتباط�ؤ تعافـي القت�شاد العالـمي. ومن الـمت�قع ان ينخف�س الت�شخم فـي الدول الـمتقدمة اإىل 

نح� 0.3% نتيجة لرتاجع اأ�شعار الـم�اد الولية مبا فـيها النفط، و�شعف النم� فـي منطقة الي�رو الـمهددة بالنكما�س. اأما فـي 
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اكرث الدول النا�شئة والنامية فقد اأدى انخفا�س العمالت فـي بع�س البلدان اإىل رفع معدل الت�شخم، اإل اأن انخفا�س اأ�شعار 

الـم�اد الولية ازاح بع�س من هذا الرتفاع، وبالتايل يت�قع اأن ت�شجل هذه البلدان معدل بنح� 5.6% فـي عام 2015.

اأما عن و�شع �شوق العمل الدويل ف�ش�ف يبقى حتديا رئي�شيا لل�شيا�شات العامة. وبرغم انخفا�س معدلت البطالة فـي 

بع�س الدول الـمتقدمة اإل اأن هناك بع�س ال�شغ�ط فـي �ش�ق العمل خا�شة من� الج�ر ب�شبب ما تعانيه هذه الدول وكثري 

من الدول النا�شئة والنامية من �شعف النتاجية. وبح�شب تقديرات منظمة العمل الدولية يت�قع اأن يبلغ معدل البطالة نح� 

5.9% فـي عامي 2015 ، 2016. ومن الـمت�قع اأن ي�شل معدل النم� نح� 6.9% فـي البلدان الـمتقدمة، ويبقى مرتفعا 
فـي منطقة الي�رو عند م�شت�ى 11% بينما ي�شجل فـي دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية 6.8% فـي عام 2015.

وعلى �شعيد دول جمل�ض التعاون اخلليجي، يت�قع �شندوق النقد الدويل اأن يبلغ النم� القت�شادي ح�ايل 3.3% فـي عام 

اأن ل يتجاوز من� القطاعات غري النفطية ن�شبة 4% فـي عامي  2015 وح�ايل 3.9% فـي عام 2016 ، ومن الـمت�قع 
2015 و 2016، وذلك نتيجة للهب�ط احلاد فـي ا�شعار النفط، الذي يت�قع اأن يحدث عجزا فـي الـمالية العامة بنح� %13 
من اجمايل الناجت الـمحلي الجمايل فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي جمتمعة. وقد دفع ذلك دول الـمجل�س اإىل اعادة 

التفكري فـي خططها النفاقية ال�شخمة حيث �شتك�ن ا�شتثماراتها فـي جمال البنية التحتية منتقاه بعناية و�شتقت�شر على 

الـم�شروعات ال�شرتاتيجية مع ت�قع تاأجيل بع�س الـم�شروعات ال�شتثمارية غري ال�شا�شية الـمخططة، وذلك بالتزامن مع 

برامج ل�شبط او�شاع الـمالية العامة. ومن الـممكن ان ي�ؤدي ارتفاع ا�شعار الفائدة الذي مت �شريعا ، نظرا لربط ا�شعار 

فمن غري  ذلك  ومع  النفطية  القطاعات غري  فـي  اخلا�شة  ال�شتثمارات  وترية  ابطاء  اإىل   ، المريكي  بالدولر  عمالتها 

الـمرجح اأن يت�شبب تراجع الئتمان الـمقدم للقطاع اخلا�س فـي حدوث اثار كبرية على الن�شاط القت�شادي الـمدف�ع ا�شا�شا 

بالإنفاق احلك�مي.

وفـيما يتعلق باأ�شعار النفط العالـمية فقد وا�شلت تراجعها خالل العام 2015 ب�شبب انخفا�س الطلب وزيادة الـمعرو�س وع�دة 

النتاج فـي البلدان التي حدث فـيها انقطاعات فـي امدادات النفط، بالإ�شافة اىل رف�س الدول الع�شاء فـي منظمة الدول 

الـمعرو�س فـي  اإىل التحذير من تفاقم تخمة  الـم�شدرة للنفط )OPEC( خف�س النتاج، مما دفع وكالة الطاقة الدولية 

ا�ش�اق النفط العالـمية الذي رمبا ي�شتمر حتى نهاية 2016 على القل، فـي ظل تباط�ؤ الطلب وزيادة انتاج اوبك، اإل اأنها 

ت�قعت اأن وترية التخزين �شتتباطاأ فـي العام الـمقبل، واأنه من الـم�شتبعد ان ينفد خمزون الطاقة العالـمي. ويقدر مت��شط 

اجمايل انتاج منظمة الدول الـم�شدرة للنفط خالل عام 2015 ح�ايل 31.1 ملي�ن برميل ي�ميا فـي حني يقدر الطلب عليها 

خالل عام 2015 ح�ايل 29.6 ملي�ن برميل ي�مياً.
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تطورات االقت�شاد الكويتي:

اأكدت وكالة فـيت�س العالـمية للت�شنيف الئتماين على ثبات الت�شنيف الئتماين ال�شيادي لدولة الك�يت لعام 2015  عند AA مع 

نظرة م�شتقبلية م�شتقرة، واعتربت ال�كالة ان و�شع الـم�ازنة العامة الق�ي ه� الداعم الرئي�شي لهذا الت�شنيف. وقدرت ال�كالة 

الأ�ش�ل ال�شيادية اخلارجية ال�شافـية بنح� 377% من الناجت الـمحلي الجمايل فـي ال�شنة الـمالية 2016/2015 مقارنة بـ %298 

ال�شيادي  الك�يتية  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  �شندوق  2015/2014، حيث حل  الـمالية  ال�شنة  فـي  الجمايل  الـمحلي  الناجت  من 

فـي الـمرتبة اخلام�شة من �شناديق احلك�مات الخرى. ومن الـمت�قع اأن يبلغ الفائ�س فـي الـميزانية العامة فـي ال�شنة  الـمالية 

2016/2015 نح� 4.9%  من الناجت الـمحلي الجمايل ، اأما الفائ�س فـي احل�شاب اجلاري فـيت�قع اأن يبلغ نح� 4.1% من الناجت 
 2017 و   2016 الـمالية واخلارجية خالل عامي  الـم�ازين  تتعافى  اأن  الـمت�قع كذلك  2015، ومن  فـي عام  الـمحلي الجمايل 

و�شتك�ن الت�قعات مره�نة بتعافـي النفاق الراأ�شمايل والنفاق الـمحلي.

ولقد اأقر جمل�س الأمة القان�ن اخلا�س باخلطة ال�شن�ية للعام 2017/2016 فـي 15 ي�ليـ� 2015 علـى اأن يراعي عند اعداد 

الـميزانية العامة للدولة لل�شنة الـمالية 2017/2016 الهداف وال�شيا�شات والربامج ال�اردة فـي هذه اخلطة. وتت�شمن هذه اخلطة 

الـم�شروعات ال�شرتاتيجيـة الكبرية ذات البعد التنم�ي الهام والتي ت�شاهم فـي حتفـيز النم� القت�شادي وجذب ال�شتثمارات وخلق 

فر�س وظيفـية وت��شيع دور القطاع اخلا�س. ولقد ا�شتهدفت اخلطة اعادة ت�زيع الق�ى العاملة الك�يتية بال�شكل الذي يخفف من 

اعباء الت�شغيل فـي القطاع احلك�مي ويحد من ت�شخمه من خالل ت�شجيع القطاع اخلا�س على خلق فر�س عمل حقيقية للعمالة 

الك�يتية ودعم الـم�شروعات ال�شغرية والـمت��شطة. 

الدرا�شية  الـمناهج  تط�ير  والعمل على  التنمية  دفع عجلة  فـي  التعليم  دور  وتاأكيد  ال�شحية  كفاءة اخلدمات  رفع  اإىل  بالإ�شافة 

وحت�شني مركز الك�يت فـي اختبارات التق�مي والقيا�س العالـمية. 

كما ا�شتهدفت اخلطة زيادة مت��شط معدل الناجت الـمحلي احلقيقي من 3.3% خالل الفرتة 2013-2014 اىل 5.9% خالل الفرتة 

2015-2020، وزيادة م�شاهمة القطاع اخلا�س من الناجت الـمحلي الجمايل من 26.4% اىل 41.9%، ون�شبة النفاق الراأ�شمايل 
11.9% خالل نف�س الفرتة. كما هدفت اخلطة اي�شا اىل تن�يع القاعدة النتاجية  اإىل   %9 اىل اجمايل النفاق احلك�مي من 

باإنتاج النفط حمليا وخارجيا، مثل م�شروع م�شفاة الزور وم�شفاة جديدة متكاملة مع جممع  من خالل تبني م�شروعات ترتبط 

البرتوكيماويات وحمطات ال�ق�د فـي فـيتنام وم�شروع ال�شرتاتيجية ال�شناعية لدولة الك�يت حتى عام 2035.

ومن جانب اآخر فقد قام بنك الك�يت الـمركزي فـي دي�شمرب 2015 برفع �شعر اخل�شم مبقدار 0.25%، لي�شبح 2.25% بدل من %2 

كما فـي ال�شابق، وذلك فـي اأعقاب قيام جمل�س الحتياطي الفـيدرايل المريكي برفع �شعر الفائدة الرئي�شي مبقدار 0.25%، ونتيجة 

لهذا التغري تاأثرت ا�شعار الفائدة على القرو�س الـم�شرفـية حيث ارتفعت، بعد ح�شاب هام�س الإقرا�س الـم�شم�ح به وه� ثالث نقاط 

مئ�ية ف�ق �شعر اخل�شم للقرو�س ال�شتهالكية واأربعة نقاط مئ�ية لالإقرا�س التجاري ط�يـل الأمد، اإىل ما بني %5.25-%6.25. 

ولقد جاء قرار رفع �شعر اخل�شم حر�شا من بنك الك�يت الـمركزي على �شمان تناف�شية وجاذبية العملة ال�طنية باعتبارها ال�عاء 

الرئي�شي للمدخرات ال�طنية ومبا ي�شاهم  فـي تهيئة الج�اء الداعمة لتمكني القت�شاد الـمحلي من جتاوز تداعيات الـمرحلة التي 

مير بها حاليا. كما �شاهمت ال�شيا�شات النقدية التي اتخذها بنك الك�يت الـمركزي فـي الـمحافظة على ا�شتقرار الأ�شعار، حيث 

بلغ معدل الت�شخم ال�شن�ي مقا�شاً بالتغيري الن�شبي فـي الرقم القيا�شي لأ�شعار الـم�شتهلك 3.03% فـي نهاية دي�شمرب 2015.

ومن الـمت�قع اأن ينم� الناجت الـمحلي االجمايل احلقيقي فـي الك�يت ح�شب تقديرات �شندوق النقد الدويل بن�شبة 0.8% فـي 

عام 2015 واأن ي�شل اىل 2.4% فـي عام 2016 مدف�عا بق�ة ال�شتهالك العام واخلا�س والنفاق الراأ�شمايل مما ي�ؤدي اإىل زيادة 

الناجت الـمحلي احلقيقي للقطاع الغري نفطي بن�شبة 3%. اأما الناجت الـمحلي النفطي احلقيقي فمن الـمت�قع اأن ينخف�س بن�شبة 

1.4% فـي عام 2015  نتيجة  لالنخفا�س فـي اأ�شعار النفط حيث بلغ مت��شط �شعر الربميل ح�ايل 51.6 دولر/برميل فـي نهاية 
�شبتمرب 2015 مقابل مت��شط �شعر 95.32 دولر/ برميل فـي عام 2014، بانخفا�س ن�شبته 45.8 %، فـي حني بلغ حجم انتاج 

الك�يت من النفط 2.855 ملي�ن برميل ي�مياً.

وت�شري البيانات اخلا�شة بالـميزانية العامة للدولة لل�شنة الـمالية 2016/2015 حتى دي�شمرب 2015 اىل حتقيق فائ�س قدره 2.2 

مليار د.ك مقارنة بعجز مقدر للفرتة ذاتها قيمته 6.1 مليار د.ك ولل�شنة الـمالية بقيمة 8.2 مليار د.ك. ويع�د ذلك الفارق بني 

البيانات الفعلية والتقديرية اإىل اختالف �شعر برميل النفط عند تقدير اليرادات النفطية الـمت�قعة لل�شنة الـمالية 2016/2015 
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عن ذلك الفعلي والتي بلغت 10.5 مليار د.ك فـي حني كان الـمقدر لها 8.1 مليار د.ك خالل نف�س الفرتة، و 10.8 مليار د.ك لل�شنة 

الـمالية، ولقد قدرت اليرادات النفطية عند اعداد الـميزانية ب�شعر برميل قدره 45 دولر / برميل. 

وبالن�شبة للم�شروفات الفعلية فلقد بلغت نح� 8.04 مليار د.ك فـي نهاية دي�شمرب 2015 ومن الـمقدر لها اأن ترتفع اىل نح� 12.7 مليار د.ك، 

نتيجة خل�شم 10% من اجمايل اليرادات حل�شاب احتياطي الجيال القادمة ولـم�شتحقات اخرى مل يتم تنفـيذها خالل الفرتة الـمعنية، 

مما ي�ؤدي اىل ظه�ر عجز فـي الـميزانية العامة للدولة تقدر قيمته بح�ايل 3.6 مليار د.ك حتى نهاية دي�شمرب 2015.

الـميزانية العامة التقديرية والفعلية لل�شنة الـمالية 2016/2015 )مليـون د.ك(

الفعلية )حتى دي�شمرب 2015 ( التقديرية )2016/2015(االإيرادات

10,757.510,522.9الإيرادات النفطية
1,453.2858.2الإيرادات غري النفطية

12,210.711,363.6الإيرادات الكلية
19,171.08,037.9الـم�شروفات

2,205.0)8,181.4(الفائ�ض )العجز(*

*بعد ا�شتقطاع 10% احتياطي الأجيال القادمة.

وبلغ فائ�ض الـميزان التجاري خالل الرباع الثالث الوىل من عام 2015 ح�ايل 6 مليار د.ك مقارنة بفائ�س قدره 16.5 

مليار د.ك خالل نف�س الفرتة من عام 2014 ، اأي بانخفا�س ن�شبته 63.9%. و�شجلت ال�اردات ارتفاع ن�شبته 9.1% خالل 

نف�س الفرتة. ومتثل ال�شادرات النفطية 89.3%  من  جملة  ال�شادرات خالل الفرتة ذاتها  من عام 2015 ، ولقد �شجلت 

انخفا�س ن�شبته 46% خالل الفرتة الـمعنية، فـي حني �شجلت ال�شادرات غري النفطية ارتفاع ن�شبته %1.7.

اأما بالن�شبة للت�شهيالت االئتمانية التي قدمتها البن�ك الـمحلية للقطاع اخلا�س فـي عام 2015، ممثلة بر�شيد اجلزء 

النقدي الـم�شتخدم من هذه الت�شهيالت والتي بلغت ح�ايل 33.2 مليار د.ك فـي نهاية العام 2015، فقد �شجلت ارتفاع 

ن�شبته ح�ايل 8.1% بالـمقارنة مع زيادة ن�شبتها 6.3% فـي عام 2014. 

توزيع الت�شهيالت االئتمانية ح�شب القطاع ومعدل النمو فـي عام 2015

معدل النمو )%(2015 القطاع

الر�شيد

)مليون د.ك(        

الن�شبة من الت�شهيالت 

الكلية )%(     
 20152014

3,114.89.49.43.7التجارة
1.7-2,035.86.116.8ال�شناعة

0.5-2.5 1,953.35.9البناء والت�شييد
13,835.341.711.110.4اخلدمات ال�شخ�شية

24.22.03.8 8,048.8العقار
4,221.612.78.38.4الأخرى

33,209.61008.16.3جملة الت�شهيالت  االئتمانية

من ناحية اأخرى، فقد �شجل عر�ض النقد زيادة ن�شبتها 1.2% فـي نهاية عام 2015، نتيجة للزيادة فـي املطالب على القطاع 

اخلا�س واملطالب على احلك�مة بن�شبة 7.6% و 1.1% على الت�ايل مقارنة بعام 2014 كما ه� م��شح باجلـدول التالـي:
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عر�ض النقد M2  )مليون دينار كويتي(

ن�شبة التغري 20142015%

2.1- 15,971.415,633.4�شافـي الأ�ش�ل الأجنبية
32,705.935,176.77.6الـمطالب على القطاع اخلا�س

1.1    1,562.61,579.6الـمطالب على احلك�مة
5,902.36,732.814.1ودائع احلك�مة وح�شاباتها

11,565.97.9          10,717.2 اأخرى
)M2(  33,972.634,392.11.2عر�ض النقود

وبالن�شبة لقطاع العقار، فعلى الرغم من زيادة مبيعات العقار فـي ن�فمرب 2015 بن�شبة 63% مقارنة ب�شهر اكت�بر من نف�س العام، 

وهي اأعلى ن�شبة من� ي�شهدها القطاع منذ عام 2009 وتع�د اإىل قيام بع�س ال�شركات والـم�شتثمرين بعمليات مبادلت وتعديل 

اأو�شاعها الـمالية وال�شتثمارية مع اقرتاب نهاية العام، اإل اأنه وبالـمقارنة مع عام 2014 تراجعت مبيعات العقار فـي عام 2015 

بن�شبة 29%، ويع�د ذلك اإىل النخفا�س الـم�شتمر خالل العام فـي اأ�شعار النفط وما �شاحبه من قلق وتخ�ف من الرتاجع فـي 

حركة ن�شاط القت�شاد الـمحلي، حيث بلغ مت��شط الـمبيعات العقارية ال�شن�ي فـي عام 2015 ح�ايل 253.5 ملي�ن د.ك مقابل 

355.8 ملي�ن د.ك فـي عام 2014. ولقد بلغ حجم العقار ال�شكني 1.4 مليار د.ك فـي عام 2015 ومبت��شط �شهري قيمته 
113.4 ملي�ن د.ك مقابل 158.3 ملي�ن د.ك فـي عام 2014 بانخفا�س ن�شبته 28.4%، كما �شجل مت��شط عدد ال�حدات 
الـمبيعات العقارية ال�شتثمارية فلقد بلغت 1.27 مليار د.ك  اأما  الـمباعة منها انخفا�شا ن�شبته 33.3% خالل نف�س الفرتة. 

ومبت��شط �شهري قيمته 102.2 ملي�ن د.ك مقابل 151 ملي�ن د.ك فـي عام 2014 بانخفا�س ن�شبته 32.3%، فـي حني بلغت 

مبيعات العقار التجاري 455 ملي�ن د.ك فـي نهاية عام 2015، بانخفا�س ن�شبته 18% عن الفرتة ذاتها من العام ال�شابق.

ا�شتمر �شوق الكويت لالأوراق الـمالية خالل عام 2015 بتكبد اخل�شائر للعام الثاين على الت�ايل رغم اأدائه اجليد فـي الربع الول 

من العام، حيث �شهد ال�ش�ق اأكرب انخفا�س لالأداء منذ 10 اأع�ام. وياأتي هذا الداء ال�شلبي لعدة ع�امل منها النخفا�س احلاد فـي 

اأ�شعار النفط، تاأثر ال�ش�ق اي�شا بظاهرة الن�شحاب الختياري للعديد من ال�شركات وانخفا�س الثقة لدى الـم�شتثمرين فـي ال�ش�ق 

والت�جه اإىل ال�شتثمار فـي قطاعات اأخرى. ولقد اأنهى الـم�ؤ�شر ال�شعري العام عند 5,615.12 نقطة بانخفا�س ن�شبته 14.1% من 

م�شت�ى اغالقه فـي نهاية عام 2014. اأما الـم�ؤ�شر ال�زين فلقد اأغلق عند 381.7 نقطة بانخفا�س قدره 13% عن الـم�شت�ى العام 

ال�شابق، فـي حني اقفل م�ؤ�شر ك�يت - 15 عند 900.4 نقطة بانخفا�س ن�شبته 15.1% . وبلغت قيمة التداولت 2.64 مليار د.ك 

بانخفا�س بلغ 56.7% عن م�شت�ى العام ال�شابق، وانخف�شت ال�شي�لة بن�شبة 35.2% لت�شل اىل 3.94 مليار د.ك. ولقد تراجعت 

قيمة ال�ش�ق الراأ�شمالية بن�شبة 9.7% حيث �شجلت 25.28 مليار د.ك مقارنة مع 27.98 مليار د.ك فـي العام 2014.
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قطاع ال�شناعة التحويلية فـي دولة الكويت  

لقد اأ�شبح حتقيق الـم�شتهدف فـي خطة التنمية احلالية 2016/2015 – 2020/2019 اأكرث احلاحا للتنفـيذ، حيث اإن 

ا�شالح القت�شاد ال�طني يتطلب تنفـيذ �شيا�شات وبرامج م�جهة لتنمية القطاعات القت�شادية والتي من �شمنها القطاع 

ال�شناعي، والتي �شتحدث تغريات هامة فـي حتفـيز النم� وم�شاركة القطاع اخلا�س فـي ال�شتثمار وتنفـيذ الـم�شروعات 

ال�شناعية.

وتهدف اخلطة اإىل زيادة معدلت من� القطاع ال�شناعي لتبلغ 8.3% �شن�يا، اإعادة هيكلة القطاع لت�شجيع ال�شناعات ذات 

القيمة الـم�شافة العالية واجلاذبة ل�شتثمارات القطاع اخلا�س لتبلغ بالـمت��شط 349 ملي�ن د.ك �شن�يا. كما ت�شعى اخلطة 

اإىل تعزيز دور الـم�شروعات ال�شغرية ومتكينها من تط�ير روابطها ال�شناعية خلدمة ال�شناعات الكبرية.

ومن خالل برامج اخلطة �شيتم تعزيز العمل على حماية الـمنتجات ال�طنية من الغراق، وتقدمي احل�افز الت�شجيعية لتنمية 

ال�شادرات ال�طنية.

وت�شعى الهيئة العامة لل�شناعة اىل تنفـيذ م�شروعاتها ال�اردة باخلطة واخلا�شة بت�فـري الق�شائم ال�شناعية، حيث اجنزت 

تهيئة قطعة 11 فـي منطقة �شبحان ال�شناعية والتي وفرت 172 ق�شيمة �شناعية ، وتعمل على تنفـيذ اجناز البنية ال�شا�شية 

لـمنطقة ال�شدادية ال�شناعية والتي �شت�شمل على )1036( ق�شيمة �شناعية م�زعة على ال�شناعات الكيميائية )299( ق�شيمة 

، ال�شناعات الغذائية )242( ق�شيمة ، و�شناعات متن�عة )495( ق�شيمة. بالإ�شافة اإىل م�شروع تعزيز القدرات الت�شديرية 

ال�شناعية  تنفـيذ  م�شروع  ال�شرتاتيجية  الهيئة فـي   الدولية. كما با�شرت  الـمنظمات  بالتعاون مع  ال�شناعية  للمن�شاآت 

القطاع  مع  بالت�شاور  ا�شرتاتيجية جديدة  ل�شياغة  عالـمي  ا�شت�شاري  مكتب  مع   2035 عام  الك�يت حتى  لدولة  ال�طنية 

نتيجة عدم  ال�شناعة  لقطاع  الـمت�ا�شع  الداء  ا�شتمر   ،2015 عام  للتطبيق. وخالل  وقابلية  فاعلية  اكرث  لتك�ن  اخلا�س 

ت�فر الق�شائم ال�شناعية، ط�ل الدورات الـم�شتندية لالإجراءات والرتاخي�س، ت�شارب الخت�شا�شات بني اجلهات الر�شمية، 

�شعف الـمناخ ال�شتثماري وتدين معدلت ال�شادرات ال�طنية.

وت�شري بيانات الهيئة العامة لل�شناعة للفرتة )2010-2014( اىل النم� الـمت�ا�شع فـي اعداد الـمن�شاآت ال�شناعية القائمة 

بنح� 1% ليبلغ عدد الـمن�شاآت 1141 من�شاأة �شناعية فـي عام 2014. وكما ه� م��شح اي�شا فـي اجلدول من جانب احلرف 

ال�شناعية الزيادة فـي اعدادها مبعدل من� 5% ليبلغ العدد 5343 حرفة �شناعية فـي عام 2014. 

التطور فـي عدد الـمن�شاآت واحلرف ال�شناعية

عدد احلرف ال�شناعية القائمة 

الـمرخ�شة

عدد الـمن�شاآت ال�شناعية القائمة 

الـمرخ�شة
االأن�شطة

2014 2010 2014 2010
322 211 127 119 الـمنتجات الغذائية والـم�شروبات

1,104 969 24 23 الـمن�ش�جات والـملب��شات وال�شناعات اجللدية

394 301 115 112 اخل�شب والـمنتجات اخل�شبية

539 508 95 92 ال�رق ومنتجات الطباعة والن�شر

315 203 168 156 الكيماويات والـم�شتقات النفطية

227 194 271 261 الـمنتجات التعدينية غري الـمعدنية

-- -- 26 25 منتجات معدنية اأ�شا�شية

2,405 1,969 305 297 الـمنتجات الـمعدنية

37 34 10 10 �شناعات حت�يلية اأخرى

5,343 4,389 1,141 1,095 االإجمايل

وت�شري البيانات الأخرية ال�شادرة من الإدارة الـمركزية لالإح�شاء واخلا�شة بح�شابات الدخل  والناجت الق�مي للعام  2014،  
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اإن م�شاهمة قطاع ال�شناعة التح�يلية )�شاماًل التكرير( بلغت ح�ايل 5.9% من الناجت الـمحلي الإجمايل ون�شبة 11% من 

الناجت الـمحلي غري النفطي فـي عام 2014. وبا�شتبعاد التكرير ، فاإن م�شاهمة القطاع متثل 3.4% من الناجت الـمحلي 

الإجمايل ون�شبة 6.4% من الناجت الـمحلي غري النفطي. وقد �شجل قطاع ال�شناعة التح�يلية (با�شتبعاد التكرير) معدل 

من� ن�شبته 4.3% فـي عام 2014 مقارنة مبعدل من� ن�شبته 1.3% فـي عام 2013. 

وت��شح بيانات الناجت الـمحلي الإجمايل لقطاع ال�شناعة ح�شب الأن�شطة ال�شناعية التط�ر فـي نتائجها خالل الفرتة 2013 

و 2014، حيث �شجلت جميع الأن�شطة ال�شناعية خالل العام 2014 من�اً، با�شتثناء �شناعة الـمنتجات الكيماوية والتي متثل 

46.7% من ناجت قطاع ال�شناعة التح�يلية حيث انخف�س الناجت الـمحلي لها بن�شبة 1.5% فـي عام 2014 بالـمقارنة مع 
ارتفاع ن�شبته 0.6% فـي عام 2013. ولقد �شجلت �شناعة الأغذية والـم�شروبات ارتفاعا فـي قيمتها الـم�شافة بلغ %17.6 

خالل عام 2014  بالـمقارنة مع انخفا�س بلغ 3.8% عام 2013.

وبلغ معدل من� القيمة الـم�شافة فـي كل من �شناعة الـمن�ش�جات والـمالب�س والـمنتجات اجللدية وال�شناعة التعدينية غري 

الـمعدنية ن�شبة 18.2% و11.1% على الت�ايل فـي عام 2014 بالـمقارنة مع معدل من� ن�شبته 4.9% و 5.5% على الت�ايل 

الـمعدنية  وال�شناعة  والطباعة  ال�رق  والأثاث  و�شناعة  2013. كما �شجلت كل من �شناعة اخل�شب ومنتجاته  فـي عام 

ال�شا�شية ارتفاع ن�شبته 6.6% ، 6%  و1.5% على الت�ايل  فـي عام 2014  مقارنة  مبعدل  من�  ن�شبته  %7.4 ، %6.5 

و46.3% على الت�ايل  فـي عام 2013. اأما �شناعة الـمعدنية الـم�شنعة وال�شناعات الخرى فلقد �شجال من�اً فـي قيمتها 

الـم�شافة خالل العام 2014 بلغت ن�شبته 5.2% و 6.3% على الت�ايل مقارنة بانخفا�س ن�شبته 2.7% و 24% على الت�ايل 

فـي عام 2013.

اإىل اختالف  وقد �شهد قطاع ال�شناعة التح�يلية تغريات هيكلية خالل الفرتة من عام 2000 اىل عام 2014، ويع�د ذلك 

على  اخلا�س  القطاع  تركيز  ب�شبب  الـمختلفة  ال�شناعية  لالأن�شطة  الإجمايل  الـمحلي  الناجت  فـي  ال�شن�ية  النم�  معدلت 

ال�شناعات ال�اعدة وذات القيمة الـم�شافة العالية. حيث تغري ال�زن الن�شبي لالأن�شطة ال�شناعية مثل انخفا�س ن�شبة ن�شاط 

ال�شناعات الغذائية والـم�شروبات من 23% اىل 15.1% فـي حني ارتفعت ن�شبة ن�شاط قطاع الـمنتجات الكيماوية اىل ح�ايل 

46.7% بالـمقارنة مع 12.3% خالل نف�س الفرتة، كما ه� م��شح باجلدول التايل:

الناتـج الـمحلـي االإجمالـي فـي قطـاع ال�شنـاعـة التحويلـيـة

2000* 2013 **2014 
 

ال�شناعة

الناجت

)ملي�ن د.ك(
الن�شبة اإىل 

الإجمايل )%(

الناجت

)ملي�ن د.ك(
الن�شبة اإىل 

الإجمايل )%(

الناجت

)ملي�ن د.ك(
الن�شبة اإىل 

الإجمايل )%(

68.823.0202.813.4238.515.1الغذائية والـم�شروبات
74.84.7    35.611.968.34.5املن�ش�جات والـمالب�س والـمنتجات اجللدية
13.24.436.32.438.72.4اخل�شب ومنتجاته والأثاث والتنجيد

5.3 28.29.478.65.283.3ال�رق والطباعة
740.346.7  49.5 36.912.3751.8الـمنتجات الكيماوية

15.1151.810.0168.610.6              45.2ال�شناعات التعدينية غري الـمعدنية
4.71.639.82.640.42.5 الـمعدنية الأ�شا�شية
191.512.1     12.0 60.220.1182.1الـمعدنية الـم�شنعة
6.92.27.90.58.40.5ال�شناعات الأخرى

اإجمايل الناجت الـمحلي لل�شنـاعة 

التحويليـة )اأ�شعار جارية(
299.7100.01,519.3100.01,584.5100.0

* بيانات معدلة
** بيانات اأولية



هيكل قطاع ال�شناعة التحويلية االأعوام 2000 ، 2013 ، 2014

) ن�شبة الناجت الـمحلي لالأن�شطة اإىل اإجمايل قطاع ال�شناعة التحويلية (
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لقد با�شرت ادارة البنك خالل عام 2015 فـي تنفـيذ خطتها ال�شرتاتيجية الرابعة لل�شن�ات )2015-2017( التي تهدف 

اىل حتقيق روؤية البنك فـي تعزيز دوره فـي دعم ال�شناعة وحتقيق قيمة م�شافة اأعلى لالقت�شاد ال�طني من خالل النم� 

فـي مت�يل الـم�شروعات ال�شناعية وت��شيع نطاق اأن�شطته التم�يلية لت�شمل قطاع اخلدمات الـم�شاندة للقطاع ال�شناعي. 

الئتمانية،  الت�شهيالت  فـي حمفظة  النم�  اأهمها:  والتي من  الـمالية  الهداف  البنك جمم�عة من  ا�شرتاتيجية  وحددت 

النم� فـي العائد على ال�ش�ل، النم� فـي حمفظة ال�شتثمار مع الـمحافظة على ج�دة الـمحفظة الئتمانية. كما حددت 

جمم�عة من الهداف الدارية والت�شغيلية والتي منها: حت�شني خدمة العمالء، تنفـيذ خطة التط�ير ال�ظيفـي، ا�شتكمال 

البنية التحتية لالأنظمة الآلية الـم�شرفـية وبناء نظم ق�اعد البيانات. وقام البنك بالتطبيق ال�شليم لنظم وق�اعد احل�كمة 

وعزز من اأ�شاليب تقييم وقيا�س الـمخاطر الئتمانية.

وعلى الرغم من ا�شتمرار النم� الـمت�ا�شع للقطاع ال�شناعي خالل عام 2015، اإل اأن البنك ا�شتطاع بعد اأخذ الـمخ�ش�شات 

11% عن عام  ن�شبته  انخفا�شا  2015 م�شجال  نهاية عام  9.285 ملي�ن د.ك فـي  الالزمة من حتقيق �شافـي ربح قدره 

2014. وبلغ اجمايل ال�ش�ل 624 ملي�ن د.ك مع نهاية 2015، بانخفا�س ن�شبته 6.6% بالـمقارنة مع 668 ملي�ن د.ك 
لعام 2014. وعزز البنك من ج�دة حمافظة الئتمانية حيث انخف�شت ن�شبة القرو�س الـمتعرثة من 1.2% عام 2014 اىل 

1.09% فـي نهاية عام 2015. و�شجل �شافـي ر�شيد حمفظة القرو�س وال�شلفـيات مع نهاية العام مبلغ 269.4 ملي�ن د.ك، 
بارتفاع ن�شبته 2.5% عن ر�شيد العام الـما�شي.

اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية

لقد و�شعت ادارة البنك نظماً للرقابة الداخلية لأن�شطتة وكافة عملياته بناًء على ت�جيهات وتعليمات جمل�س الدارة ووفق 

متطلبات بنك الك�يت الـمركزي. وحتر�س الدارة على تطبيق تلك الأنظمة ل�شبط �شحة ال�شجالت الـمحا�شبية وجميع 

معامالت البنك وحمايتها من الـمخاطر الـم�شرفـية. 

الـمنا�شبة على  التعديالت  واإجراء  الرقابة  نظم  الـمنبثقة عنه مبراجعة  الـمخاطر  الدارة من خالل جلنة  ويق�م جمل�س 

ال�شيا�شات ب�شكل �شن�ي )اإن وجدت( ورفعها للمجل�س لعتمادها، ويتم ت�زيعها على كافة الـم�ظفـني الـمعنيني بالأن�شطة 

الت�شغيلية. وتقع م�ش�ؤولية التحقق من اللتزام بالإجراءات الت�شغيلية الـمعتمدة لتلك الن�شطة على عاتق مدراء الدوائر 

وروؤ�شاء ال�حدات الـمختلفة فـي البنك.

ويق�م التدقيق الداخلي فـي البنك مبراجعة مدى مالءمة وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية فـي البنك ب�شكل دوري وحتديد 

مدى اللتزام بال�شيا�شات والجراءات الـمعتمدة. ويقدم رئي�س التدقيق الداخلي تقريره مبا�شرة اىل جمل�س الدارة وجلنة 

التدقيق الـمنبثقة عن جمل�س الدارة. 

ال�شيد/ علي عبدالنبي خاجة

الـرئـيــ�س التـنـفـيـذي

2015
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فبناًء على تقارير التدقيق الداخلي ودائرة ادارة الـمخاطر التي تقيم مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية وتقارير التقييم 

الذاتي لـمخاطر الت�شغيل فـي البنـك والتقارير الـمالية لعام 2015، خل�شت الدارة على اأنه ل ي�جد اأي خلل ج�هري فـي 

نظام الرقابة الداخلية فـي البنك.

وفـيما يلي ن�شتعر�س اأن�شطة البنك خالل العام 2015:

القرو�ض ال�شناعية

لـ 26  م�شروعا �شناعيا، متثلت فـي 18  وافق البنك خالل عام 2015 على منح قرو�س �شناعية مي�شرة ط�يلة الجل 

م�شـروع ت��شعـة ل�شنـاعات قائمـة و7 م�شاريـع جديـدة بالإ�شافة اىل م�شروع واحد تكلفة زائدة. ولقد ارتفـع عدد القرو�س 

الذي مت الـم�افقة عليها بن�شبة 36.8% عن عدد القرو�س الـم�افق عليها فـي عام 2014.

وكان جمم�ع اللتزامات بقرو�س �شناعية فـي عام 2015 ح�ايل 57.3 ملي�ن د.ك بلغت تكلفتها الجمالية 79.3 ملي�ن د.ك. 

وميثل ذلك ارتفاعاً ن�شبته 16.2% بالـمقارنة مع عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة فـي عدد الـم�شاريع الـمم�لة.

ويبني اجلدول التايل توزيع االلتزامات بقرو�ض �شناعية خالل عام 2015 ح�شب الن�شاط ال�شناعي:

الن�شاط
عــدد

الـم�شروعات

اإجمايل تكلفة 

الـم�شاريع
متويل البنك

الن�شيب

الن�شبي للتمويل 

% )األـــــــــــــــف د.ك(

221,79615,10026.4ا�شتخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي 
34,6382,7204.8�شناعة الـمنتجات الغذائية والـم�شروبات

�شناعة اخل�شب والـمنتجات اخل�شبية ما عدا الأثاث 

ومنتجات الق�س وم�اد ال�شفر
12,2531,4702.6

23,7683,3005.8�شناعة ال�رق ومنتجات ال�رق
13573000.5�شناعة الطباعة و الن�شر

311,6718,36614.6�شناعة الـم�اد والـمنتجات الكيميائية
726,60821,03536.7�شناعة منتجات الـمعادن الال فلزية الأخرى

11,4001,0001.7�شناعة الفلــزات الأ�شا�شية
44,7352,7604.8�شناعة منتجات الـمعادن الـم�شكلة ما عدا الـماكينات والـمعدات
�شناعة الأجهزة الطبية واأدوات القيا�س عالية الدقة 

والأدوات الب�شرية وال�شاعات باأن�اعها
11,0149001.6

�شناعة الـمركبات ذات الـمحركات والـمركبات 

الـمقط�رة ون�شف الـمقط�رة
11,0153000.5

2679,25557,251100.0االإجمـــالـــي

حجم  من  الكرب  الن�شيب  اأخذ  قد  الخرى  الالفلزية  الـمعادن  منتجات  �شناعة  قطاع  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  ويت�شح 

اللتزامات بقرو�س �شناعية جديدة خالل عام 2015 حيث بلغ ن�شيبها 36.7% من اجمايل اللتزامات بقرو�س �شناعية 

وذلك لتم�يل 7 م�شاريع �شناعية بقيمة 21,035 ملي�ن د.ك، وجاء ترتيب قطاع ا�شتخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي 

فـي الـمرتبة الثانية اإذ بلغ ن�شيبها 26.4% من اجمايل اللتزامات بقرو�س �شناعية، ثم جاء فـي الـمرتبة الثالثة وبن�شيب 

14.6% من اجمايل اللتزامات قطاع الـم�اد والـمنتجات الكيميائية.
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وميكن  التعرف  على  دور البنك  والتزاماته بقرو�س �شناعية خالل ال�شن�ات الـما�شية مـن خالل اجلدول التايل:

الـمرتاكم20112012201320142015

2015-1974
22254019261,017عدد القرو�س ال�شناعية 

72,01958,51051,64167,73279,2552,009,243تكلفة الـم�شروعات الـمم�لة )األف دينار ك�يتي(
41,44342,03533,99049,28657,2511,113,398اإجمايل اللتزام بالتم�يل )األف دينار ك�يتي(

587266737255.4ن�شبة التم�يل اإىل تكلفة الـم�شروع )%(
3,2742,3401,2913,5653,0481,975.7مت��شط تكلفة الـم�شروع )األف دينار ك�يتي(

1,8841,6818502,5942,2021,094.8مت��شط مت�يل البنك )األف دينار ك�يتي(

اأما بالن�شبة لـمرتاكم التزام البنك بالقرو�س ال�شناعية خالل الفرتة من 1974-2015 فاأ�شار اجلدول اىل اأن البنك قد 

وافق خالل هذه الفرتة على ت�فـري 1,017 قر�شا �شناعيا لـم�شاريع �شناعية بلغ اجماليها 1.1 مليار د.ك، ومتثل %55.4 

من اجمايل تكلفة الـم�شروعات والبالغة ح�ايل 2 مليار د.ك.

التمويل التجاري

ا�شتمر البنك خالل العام 2015 بتقدمي الدعم الفعال للقطاع ال�شناعي فـي دولة الك�يت وذلك عن طريق تقدمي جمم�عة 

قرو�س  ومنح  الـم�شاريع  ومت�يل  العامل  الـمال  راأ�س  ت�شهيالت مت�يل  مثل  التجارية  الـم�شرفـية  الت�شهيالت  من  متكاملة 

اأو حلني  ق�شرية الجل. كما قام مبنح العمالء ال�شناعيني ت�شهيالت التم�يل الـمعربي حلني �شحب القرو�س ال�شناعية 

ح�ش�لهم على قر�س �شناعي ط�يل الجل، ويتم ت�شعري الت�شهيالت الـممن�حة طبقا لـمعدل اأ�شعار ال�ش�ق، بالإ�شافة اىل 

منح ومراقبة احلدود النقدية والقطع الجنبي للبن�ك العالـمية والـمحلية والـم�ؤ�ش�شات ال�شتثمارية.

التوزيع الن�شبي لاللتزامات بقرو�ض �شناعية خالل عام 2015
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وفـي ظل انخفا�س النم� القت�شادي فقد انخف�س حجم الت�شهيالت النقدية خالل عام 2015 لي�شل اإىل 139.9 ملي�ن د.ك 

مقارنة مع 147.8 ملي�ن د.ك فـي نهاية عام 2014 ، كما يع�د النخفا�س اىل �شداد بع�س العمالء الرئي�شيني فـي البنك 

مدي�نيتهم ، وجتاوز حجم الت�شهيالت التجارية الفعلي بن�شبة 5.2% عن الـمبلغ الـمقدر فـي اخلطة ال�شرتاتيجية. اأما 

على �شعيد الت�شهيالت غري النقدية، فقد �شهد ارتفاعا بن�شبة 25.7% فـي عام 2015 مقارنة بالعام الـما�شي، من 66.8 

ملي�ن د.ك فـي نهاية عام 2014 اىل 84 ملي�ن د.ك فـي نهاية العام احلايل وذلك نتيجة لتم�يل عق�د وم�شاريع جديدة.

ومن جانب اآخر، ا�شتمر البنك مبنح ت�شهيالت لعمالء حاليني اإ�شافة اىل ا�شتقطاب عمالء جدد، وعلى وجه اخل�ش��س فـي 

قطاعات البرتوكيماويات ومنتجات م�اد البناء والـمنتجات الهند�شية والـمعدنية والـمنتجات الغذائية.

وا�شتمرارا فـي �شيا�شة البنك بالرتكيز ب�شكل اأكرب على ال�ش�ق الـمحلي، فاإن الن�شاط على ال�شعيد الدويل كان متحفظا 

خالل العام 2015.

اال�شتثمار الـمبا�شر

مدراء  مع  اخلا�شة  الـملكية  �شناديق  فـي  ال�اعدة  ال�شتثمارية  الفر�س  اقتنا�س  على   2015 العام  خالل  البنك  حر�س 

ال�شناديق احلاليني ومدراء �شناديق جدد ممن لهم اأداء مميز فـي قطاعاتهم على مدى ال�شنني بالإ�شافة اىل ال�شتثمارات 

اأ�شعار  وهب�ط  وعالـميا  ال�شتثماري حمليا  الـمناخ  تقلبات  ا�شتمرار  من  وبالرغم  الـمحلي.  ال�شناعي  بالقطاع  الـمبا�شرة 

النفط ، فلقد ارتفع ر�شيد ا�شتثمارات البنك بن�شبة 2.6% حيث بلغ ح�ايل 94.5 ملي�ن د.ك فـي عام 2015 بالـمقارنة مع 

92.1 ملي�ن د.ك فـي عام 2014. كما منت ال�ش�ل بن�شبة 1.7% لت�شل اىل 135.6 ملي�ن د.ك فـي عام 2015 بالـمقارنة 
مع 133.2 ملي�ن د.ك فـي عام 2014. وا�شتمر البنك فـي البحث عن اأف�شل الفر�س ال�شتثمارية الـمحلية والقليمية فـي 

القطاع ال�شناعي والقطاعات الـمكملة له حمليا وخارجيا خا�شة فـيما يتعلق بال�شناعات البرتوكيماوية وذلك عمال باأهداف 

لبنك الرامية اىل الـم�شاركة الفعالة فـي ملكية م�شاريع  �شناعية جديدة.
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اخلزينة وحمفظة االأوراق الـمالية

وا�شل البنك ن�شاطه فـي عام 2015 فـي الدوات الـمالية ال�شا�شية مثل القطع الجنبي واأ�ش�اق ال�دائع وحمافظ الوراق 

املالية، وكانت نتائجها ايجابية لربحية البنك رغم تدين اأ�شعار الف�ائد حمليا وعالـميا نتيجة ل�شتمرار تداعيات الزمة 

الـمالية العالـمية.

ونتيجة للتقلبات فـي ال�ش�اق الـمالية فقد تركز الن�شاط على ال�شتثمار فـي �شندات اخلزانة احلك�مية الـمق�مة بالدينار 

الك�يتي وذلك ل�شمان النم� اجليد واجلدارة الئتمانية العالية وجتنبا لأي انخفا�س فـي ال�شعار. كما عزز البنك ن�شاط 

الـمرابحات ال�شالمية مع البن�ك ال�شالمية بالدينار الك�يتي والعمالت الجنبية ك�نها بديل للتعامل فـي �ش�ق القرتا�س 

التقليدي ولقد اأدى هذا التعاون اىل من� العالقة بني البن�ك الـمحلية ال�شالمية والتقليدية ك�ش�ق مايل لالأنرتبنك ومت 

تغطية جانب مطل�بات البنك باأ�شعار تناف�شية.

كما قام البنك مبفاو�شات ناجحة لالقرتا�س الـمبا�شر مع م�ؤ�ش�شات مالية عالـمية حيث مت اقرتا�س 35 ملي�ن ي�رو لـمدة 

ثالث �شن�ات و 50 ملي�ن دولر اأمريكي لـمدة ثالث �شن�ات .

الـم�ش�رة  وتقدمي  تناف�شية  باأ�شعار �شرف  احتياجاتهم  وتلبية  البنك على خدمة عمالئه  القطع الجنبي فقد حر�س  اأما 

الفنية، والعمل على �شداد احتياجات البنك من العمالت الجنبية مع احلر�س على تطبيق تعليمات بنك الك�يت الـمركزي، 

مما عزز من دور البنك وجتنبه لأي خماطر بال�شي�لة.

البحـــوث

يحر�س البنك على ت�فـري اأحدث الدرا�شات والبح�ث القت�شادية لإداراته وجلانه الـمختلفة. وقد كثف العمل على اإعداد 

التقارير القت�شادية خالل العام 2015 متابعة للتط�رات القت�شادية الـمحلية والعالـمية والتي كان على راأ�شها النخفا�س 

العالـمية  ال�شيا�شية  الحداث  متابعة  اىل  بالإ�شافة   ، الك�يتي  القت�شاد  على  وتبعاته  العالـمية  النفط  اأ�شعار  فـي  احلاد 

ال�شناعي  الك�يت  "بنك  بعن�ان  كتاب  اإ�شدار   2015 العام  ولقد مت خالل   . الـمحلي  القت�شاد  واآثارها على  والقليمية 

وم�شرية القت�شاد الك�يتي فـي اأربعني عاما )1974-2014("، وكذلك درا�شة بعن�ان "انخفا�س اأ�شعار النفط واأثره على 

القت�شاد الك�يتي".

وقد قام البنك خالل عام 2015 باإجناز العديد من درا�شات اأبحاث ال�ش�ق للمنتجات ال�شناعية الـمختلفة فـي دولة الك�يت، 

وذلك بغر�س تقييم اجلدوى من اإنتاجها حملياً من خالل درا�شة حجم العر�س والطلب احلايل والـم�شتقبلي فـي الأ�ش�اق، 

ودرجة الـمناف�شة بني الـمنتجات الـمحلية والـم�شت�ردة وعنا�شر الـمزيج الت�ش�يقي وتقدير ح�شة الـمنتج اجلديد فـي تلك 

الأ�ش�اق. ومن اإ�شدارات الدائرة لهذا العام "اإح�شاءات الرتكيبة ال�شكانية لدولة الك�يت للفرتة 2011 – 2020"، كذلك 

"حركة الت�شييد والبناء والت�قعات الـم�شتقبلية لـم�شاحات البناء لل�شن�ات اخلم�س القادمة".

الزيارات  خالل  من  وذلك  الك�يت  فـي  بال�شناعة  اخلا�شة  الـمعل�مات  قاعدة  وت��شيع  على حتديث  البنك  يحر�س  كما 

الـميدانية للم�شانع والـم�ؤ�ش�شات الـمتعلقة بال�شناعة، واحل�ش�ل على ال�شدارات والدرا�شات من الندوات والـم�ؤمترات 

والـمعار�س ال�شناعية حملياً واقليمياً. 

ادارة الـمحافظ

يق�م بنك الك�يت ال�شناعي باإدارة ثالث حمافظ مالية نيابة عن احلك�مة، وهي حمفظة ال�شناعي للم�شروعات ال�شغرية 

وحمفظة التم�يل الزراعي، براأ�شمال قدره 50 ملي�ن د.ك لكل منهما، وحمفظة مت�يل ال�شناعة وفقا لل�شريعة ال�شالمية 

براأ�شمال قدره 100 ملي�ن د.ك.

اأن�شطة  ال�شريعة ال�شالمية اىل  التم�يل وفقا لأحكام  حمفظة ال�شناعي للم�شروعات ال�شغرية اىل دعم وت�فـري  تهدف 
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الك�يتيني فـي جمالت احلرف والـم�شروعات ال�شغرية فـي خمتلف القطاعات التي ل تزيد حجم اأ�ش�لها عن 500 األف د.ك. 

وخالل العام 2015 متت الـم�افقة على مت�يل 232 م�شروعاً فـي خمتلف الن�شطة بلغت تكلفتها ال�شتثمارية 29.8 ملي�ن د.ك 

وبلغ اجمايل مت�يل الـمحفظة ح�ايل 23.1 ملي�ن د.ك ، وبن�شبة 77.7% من التكلفة.

متويل حمفظة ال�شناعي للم�شروعات ال�شغرية خالل العام 2015

القطاع
عدد امل�شاريع

التكلفة 

اال�شتثمارية
الن�شيب الن�شبي مبلغ التمويل

للتمويل

%    (د.ك)

375,290,2364,296,99918.6ال�شناعات التح�يلية 
جتارة اجلملة والتجزئة واإ�شالح الـمركبات ذات الـمحركات 

والدراجات النارية وال�شلع ال�شخ�شية والـمنزلية
482,740,5332,281,3429.9

586,650,9774,925,69121.3الفنادق والـمطاعم 
181,917,0201,515,5216.6الأن�شطة العقارية واليجارية

257,493,5645,689,19824.6ال�شحة والعمل الجتماعي
344,087,3662,234,44414.0اأن�شطة خدمات املجتمع واخلدمات الجتماعية وال�شخ�شية الأخرى

5677,544429,9641.9تعليم
4343,203282,2431.2النقل والتخزين والت�شالت

3571,780471,3802.0الن�شاءات
23229,772,22323,126,782100االإجمـــايل 

يالحظ من اجلدول ال�شابق، اأن قطاع ال�شحة والعمل الجتماعي قد ح�شل على اأكرب ن�شبة من التم�يل بلغت  24.6% من 

مت�يل الـمحفظة لعدد 25 م�شروعا، تاله قطاع الفنادق والـمطاعم بن�شبة 21.3% من مت�يل الـمحفظة لعدد 58 م�شروعا، 

ومن ثم قطاع ال�شناعات التح�يلية بن�شبة 18.6% من مت�يل الـمحفظة لعدد 37 م�شروعا، ولقد ا�شتح�ذت هذه القطاعات 

جمتمعة على 64.5% من مت�يل الـمحفظة للعام 2015.
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وبالن�شبة لـمحفظة التمويل الزراعي فلقد قامت خالل العام 2015 بت�فـري التم�يل لـمختلف الن�شطة الزراعية واملرتبطة بالزراعة، مثل 

انتاج املحا�شيل الغذائية، انتاج الدواجن واللبان والنتاج احلي�اين واملزارع ال�شمكية بالإ�شافة اىل اأن�شطة تربيد وحفظ ونقل الـمنتجات 

الزراعية. ولقد وافقت جلنة القرو�س الزراعية خالل العام 2015 على مت�يل 64 م�شروعا بلغت تكلفتها الجمالية 15.4 ملي�ن د.ك 

بلغت م�شاهمة حمفظة التم�يل الزراعي لها  8 ملي�ن د.ك، بن�شبة 52% من اجمايل التكلفة . ولقد  بلغ  مرتاكم  حجم القرو�س الزراعية 

التي مت الـم�افقة عليها ح�ايل 101.7 ملي�ن د.ك منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2015 قدمت لـ 590 م�شروعاً.

متويل حمفظة التمويل الزراعي خالل العام 2015

 

عدد القرو�ض

تــكـلــفــة

الـم�شروع

تــمــويــل

الـمحفظة
الن�شيب الن�شبي 

للتمويل %
القطـاع

                   ديــنـــار كــويـتـي 

268,470,5725,105,50063نباتي
223,482,7051,499,00019تربية االأغنام

41,266,500340,0004األبان
3158,77945,0001اأ�شماك

2574,000320,0004الـمزرعة الـمتكاملة
21,125,500695,0008بي�ض

5323,868100,0001متنوعة ق�شرية االأجل
6415,401,9248,029,500100الـمجموع

اأن القطاع النباتي ح�شل على اأعلى ن�شبة من مت�يل القطاعات الزراعية حيث بلغت ن�شبة  يالحظ من اجلدول ال�شابق 

التم�يل ح�ايل 63% من اجمايل مت�يل الـمحفظة، يليه قطاع المن الغذائي بن�شبة %19.

الـمت��شط  التم�يل  ال�شناعي من خالل  القطاع  ت�شجيع  حمفظة متويل ال�شناعة وفقا لل�شريعة اال�شالمية اىل  وتهدف 

الـمرابحة،  منها  والتي  ال�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  تتفق  اأداوت  وفق  ال�شناعية  واخلدمات  للم�شاريع  الجل  والط�يل 

الجارة وال�شت�شناع. وقد قامت الـمحفظة بالـم�افقة على مت�يل م�شروع �شناعي واحد خالل العام 2015 فـي ن�شاط 

�شناعة منتجات الـمطاط واللدائن وفق نظام الـمرابحة بقيمة 300 الف د.ك بلغت تكلفته الجمالية ح�ايل 430 األف د.ك. 

ولقد بلغ مرتاكم اللتزامات بالتم�يل منذ ت�شغيل الـمحفظة فـي عام 2009 وحتى نهاية عام 2015 ح�ايل 41.6 ملي�ن 

د.ك قدمت اإىل 23 م�شروع �شناعي.

التزامات حمفظة متويل ال�شناعة وفقا لل�شريعة االإ�شالمية

الـمرتاكم 20122013201420152009-2015

527123عــدد الـم�شــروعات
4,1742,4079,078430115,349التكلفة الكلية للم�شاريع )األف دينار كويتي(

2,1861,7505,83030041,601متويل الـمحفظة )األف دينار كويتي(

تقنية الـمعلومات

�شاهم ن�شاط تقنية الـمعل�مات بالبنك خالل عام 2015 ب�ش�رة كبرية وفعالة فـي برنامج حت�يل وتط�ير النظام الـم�شرفـي 

ال�شا�شي للبنك، وحر�س على تدريب الـم�ظفـني ونقل الـمعل�مات واختبار النظام للت�شغيل ، وياأتي ذلك تلبية لحتياجات 

البنك من العمال الـم�شرفـية وال�شتثمارية وادارة الـم�ارد الب�شرية والبنية التحتية لتقنية الـمعل�مات لـم�اكبة التط�رات 

التقنية فـي جمال ال�شبكات والن�احي المنية متا�شيا مع ا�شرتاتيجية البنك. ومتكن الن�شاط من حتقيق التط�ر فـي البنية 

من  الـمزيد  لتحقيق  واخلدمات  للتكن�ل�جيا  الـم�ردين  من  مع جمم�عة  التن�شيق  طريق  عن  الـمعل�مات  لتقنية  التحتية 

الحتياجات المنية والرقابية وتعزيز النظم ل�شتخراج البيانات والتقارير الالزمة لأن�شطة البنك.
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الـموارد الب�شرية والـم�شوؤولية االجتماعية

ي�ىل بنك الك�يت ال�شناعي اهتماماً خا�شاً بتنمية وتط�ير ك�ادره الب�شرية ، باعتبارها الـم�رد الهام والق�ة الدافعة لتط�ير 

اأعمال واأن�شطة البنك ومبا يعزز ر�شالته التنم�ية للقطاع ال�شناعي. 

ولقد ا�شتمر البنك خالل العام 2015 على نف�س النهج الـمتبع فـي ا�شتقطاب الك�ادر ال�طنية من حديثي التخرج ومن 

ذوي اخلربات فـي التخ�ش�شات التي لها �شلة باأن�شطة البنك ، كما اأقام البنك عدة برامج تدريبية متخ�ش�شة لـم�ظفـيه 

بلغ عددها 75 برناجماً ب�اقع 347 م�شارك. ولقد عملت هذه الربامج على ت�شجيعهم وتط�ير قدراتهم الـمهنية ومنحهم 

الفر�س لكت�شاب املعارف واملهارات الفنية فـي الأعمال امل�شرفـية . وقد بلغ عدد امل�ظفـني فـي نهاية العام 186 م�ظفاً، 

�شّكل الك�يتي�ن ن�شبة 66.7 % منها. 

كما قام البنك خالل عام 2015 بامل�شاركة والرعاية للعديد من امل�ؤمترات والندوات واملعار�س املتخ�ش�شة، بالتعاون مع الهيئة 

العامة لل�شناعة واحتاد م�شارف الك�يت، وذلك بهدف رفع امل�شت�ى املهني مل�ظفـيه �شملت جمالت خمتلفة داخل الك�يت 

ت�ش�يق  املتخ�ش�شة على  املعار�س  ت�اجده فـي  البنك من خالل  . وحر�س  والقيادة  الإدارة  وخارجها وبالأخ�س فـي جمال 

خدماته التم�يلية وامل�شرفـية ، كما ا�شتمر فـي تنفـيذ حمالته الت�ش�يقية والعالنية وبرامج الزيارات امليدانية للم�شانع .

ويلتزم بنك الك�يت ال�شناعي بر�شالته امل�ؤ�ش�شية  فـي كل ما يخ�س تط�ير ودعم ال�شناعة املحلية، بالإ�شافة اإىل امل�ش�ؤولية 

امل�شروعات  لتم�يل  ال�شناعي  حمفظة  �شاركت  حيث  املجتمع.  ونفع  تنمية  اإىل  الهادفة  الأن�شطة  دعم  فـي  الجتماعية 

ال�شغرية فـي عدد من الأن�شطة والربامج التي تهدف اىل تغيري النمط الفكري لدى ال�شباب ، ودفعهم اىل اخل��س فـي 

جمالت العمل احلر. وقد جاءت رعاية البنك وم�شاركته فـي م�ؤمتر امل�شروعات ال�شغرية )ال�اقع والتطلعات( الذي نظمته 

اجلامعة العربية املفت�حة خط�ة هامة لتعزيز هذه الر�شالة التنم�ية التي ينتهجها البنك.

ومن خالل ع�ش�ية البنك فـي احتاد م�شارف الك�يت وتعاونه مع برامج بنك الك�يت املركزي ، �شارك البنك فـي تدريب 

الك�ادر ال�طنية حديثة التخرج فـي التخ�ش�شات املختلفة . كما كان لعمالء البنك ن�شيب من اأن�شطته لهذا العام وذلك من 

خالل دع�ة العمالء ل�ر�شة عمل بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة الك�يت للتقدم العلمي وجمم�عة من �شركات اأملانية متخ�ش�شة فـي 

جمال تط�ير الأداء ال�شناعي.
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االإدارة التنفيذية العليا
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تقرير احلوكمــــة

حوكمة ال�شركات

مقدمة

ويق�م جمل�س  مالئم.  ب�شكل  احل�كمة  التزامه مببادئ  ل�شمان  ال�شركات  �شامل حل�كمة  عمل  اإطار  بتطبيق  البنك  يق�م 

الإدارة ب��شع ال�شيا�شات وت�جيه اأطر العمليات الت�شغيلية وه� الـم�ش�ؤول عن �شمان تطبيق مبادئ احل�كمة ال�شليمة التزاما 

بتعليمات بنك الك�يت الـمركزي ن�ّشا وروحاً.

�شهادة الـمجل�ض بكفاية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية

وكفاءة  للتاأكد من فعالية  ت�شميمه  والذي مت  للبنك،  الداخلية  الرقابة  الـمجل�س م�ش�ؤول عن و�شع ومراجعة نظام  يعترب 

اأن هذا  بالذكر  والتعليمات. واجلدير  بالق�انني  واللتزام  والرقابة  واخلارجية  الداخلية  التقارير  اإعداد  العمليات وج�دة 

تاأكيداً  الداخلية   الرقابة  العمليات. ويقدم نظام  اأهداف  النظام مت ت�شميمه لإدارة ولي�س لإلغاء خماطر عدم  حتقيق  

معق�ل ولي�س مطلقا ك�شمان �شّد خماطر اخل�شارة الـم�ؤثرة. وتك�ن الإدارة م�ش�ؤولة عن و�شع واحلفاظ على نظام الرقابة 

الداخلية.

وتتم مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية ب�شكل دوري من قبل الـمجل�س وجلنة التدقيق التي تتلقى تقارير الـمراجعة التي 

تق�م بها دائرة التدقيق الداخلي. 

كما تق�م دائرة اإدارة الـمخاطر مبراجعة كافة ال�شيا�شات والإجراءات التي ت�شكل اأ�شا�س اإطار الرقابة الداخلية. كما تق�م 

دائرة ادارة الـمخاطر مبراجعة الـمخاطر على م�شت�ى الإدارات وعلى م�شت�ى البنك. وتق�م جلنة الـمخاطر مبراجعة كافة 

الـمخاطر التي يتم حتديدها وكيفـية تخفـيف هذه الـمخاطر.

وتق�م جلنة التدقيق بتقييم التقارير الـمقدمة من الـمدققني اخلارجيني، ومناق�شة الـم�ا�شيع الـمثارة فـي هذه التقارير 

معهم خالل الجتماعات الدورية. وتعترب جلنة التدقيق م�ش�ؤولة عن الإ�شراف على التقارير الـمالية وتقارير الـمراجعة ح�ل 

الرقابة الداخلية.

هذا ولقد قام الـمجل�س من خالل دائرة التدقيق الداخلي ودائرة اإدارة الـمخاطر بتقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية 

والتقارير ح�ل خماطر البنك والتقارير الـمالية للعام 2015، وخل�س اإىل اأنه ل ي�جد اأي خلل ج�هري فـيها م�ؤكداً على 

فعالية وانتظام عمل نظام الرقابة الداخلية للبنك.

االلتزام بقواعد حوكمة ال�شركات

قام البنك بتطبيق جميع ما ينطبق عليه من التزامات بح�شب ما ورد فـي دليل احل�كمة وميثاق ال�شل�ك الـمهني واأخالقيات 

العمل الذين ميكن الإطالع عليهما عرب الـم�قع اللكرتوين لبنك الك�يت ال�شناعي من خالل الرابط التايل:

www.ibkuwt.com/ibk/web/ar/About_IBK/CorpGov
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�شيا�شات البنك ب�شاأن الـمكافاآت الـمالية

�شيا�شة الـمكافاآت:

لقد مّت اإعداد �شيا�شة املكافاآت بالبنك جلذب والـمحافظة على الـم�ظفـني ذوي الكفاءة والـمعرفة والـمهارات واخلربات. وتت�شمن 

هذه ال�شيا�شة كافة الـمتطلبات ال�اردة بتعليمات احل�كمة ال�شادرة عن بنك الك�يت الـمركزي، وكذلك كافة اجل�انب ال�شرورية 

لـمنح الـمكافاآت الـمالية ومك�ناتها فـي اإطار تعزيز فاعلية و اإدارة الـمخاطر بالبنك.

البنك  فـي  الـمكافاآت  �شيا�شة  وتعديل  باعتماد  والـمكافاآت،  الرت�شيحات  ت��شيات جلنة  على  بناء  الإدارة،  ويق�م جمل�س 

والـمك�نات اخلا�شة بها، كما يق�م مبراجعة اإجراءات تطبيقها للتحقق من اأنها تعمل وفق ما ه� خمطط لها.

مكونات الـمكافاآت:

والن�شاط  بالبنك  الـم�ظف  الن�شاط ودرجة  يعك�س  للمكافاآت من حزمة منا�شبة ومت�ازنة ومبا  املتن�عة  الـمك�نات  تتاألف 

الـمهني وكذلك ممار�شات ال�ش�ق بالن�شبة للم�شت�يات ال�شائدة لتلك الـمكافاآت. 

وتتك�ن مكافاأة الـم�ظف من الـمكافاآت الـمالية الثابتة، كالراتب والـمزايا الأخرى، بالإ�شافة اإىل الـمكافاآت الـمتغرية القائمة 

على م�شت�ى الأداء ال�شن�ي.

وحتدد الـمكافاأة الثابتة على اأ�شا�س دور الـم�ظف وما يناط به من م�ش�ؤوليات وظيفـية ودرجة تعقيد هذه الـم�ش�ؤوليات، 

درجة الـم�ظف، وم�شت�ى الأداء واأو�شاع ال�ش�ق الـمحلية والق�انني النافذة.

ولقد مت ت�شميم برنامج الـمكافاآت على الأداء )برنامج احل�افز ق�شري الأجل جلميع امل�ظفـني وبرنامج احل�افز ط�يل الأجل 

لأع�شاء الإدارة العليا( لتحفـيز ودفع امل�ظفـني لتحقيق اأهداف واأغرا�س البنك طبقا لال�شرتاتيجية ط�يلة الأجل واخلطط 

ال�شن�ية للبنك.

وت�زع مكافاآت الأداء فـي �شكل منحة نقدية �شن�ية للم�ظفـني. وترتبط احل�افز مبجم�عة مت�ازنة من م�ؤ�شرات الأداء على 

م�شت�ى البنك و على م�شت�ى الـم�ظف. اإن الهدف الرئي�شي لربنامج احل�افز ق�شري الأجل ه� اأن تتم�شى ح�افز امل�ظفـني 

مع معدل الأداء ال�شن�ي للبنك واأداء الـم�ظفـني. اأما برنامج احل�افز ط�يل الأجل لأع�شاء الإدارة العليا فلقد �شمم مبا 

يحث على ا�شتمرار م�شت�يات اأداء ط�يلة الأجل مرتفعة ومعدلة على اأ�شا�س الـمخاطر.

ويطبق البنك نظام حديث لتقييم وقيا�س اأداء امل�ظفـني ملختلف امل�شت�يات بحيث ي�شع الـم�ظف�ن وروؤ�شاءهم فـي بداية 

التقييم   للم�ظفـني. وخالل  الذاتي   التط�ير  املطل�بة وخطط  الكفاءات  وبيان  الـم�شتهدف  ال�شن�ية  الأداء  ال�شنة خطط 

الأداء مقارنة مع م�ؤ�شرات  وت�ثيق  بتقييم  التقييم  والـم�شئ�ل�ن عن مراجعة  الـم�ظفـني  الـم�شرف�ن على  يق�م  ال�شن�ي،  

الأداء / اأهداف الأداء. وت�شدر القرارات بتعديل الراتب الثابت للم�ظف والـمكافاآت الـمرتبطة بالأداء بناء على الـمراجعة 

ال�شن�ية لأدائه.

ويتم تقدمي الـمزايا الأخرى كالإجازة ال�شن�ية، الإجازة الـمر�شية والإجازات الأخرى، التاأمني ال�شحي، تذاكر ال�شفر ال�شن�ية 

والعالوات طبقا لل�شيا�شة الـمعتمدة وممار�شات ال�ش�ق الـمحلية اخلا�شعة للق�انني النافذة.
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الـمعتمدة، مبا فـي ذلك الت�شميم  الـمكافاآت للم�ظفـني وفقا لل�شيا�شة  التنفـيذي على تطبيق نظام منح  ي�شرف الرئي�س 

كفاية   لـمدى  �شن�ي  بتقييم  الإدارة  من جمل�س  املنبثقة  والـمكافاآت  الرت�شيحات  وتق�م جلنة  بها.  الـمرتبطة  والإجراءات 

وفاعلية  �شيا�شة  الـمكافاآت ل�شمان حتقيقها لأهداف البنك. كما تق�م اللجنة مب�شاعدة الـمجل�س للقيام مبراجعة �شن�ية 

م�شتقلة ح�ل مدى التزام البنك بتطبيق �شيا�شة الـمكافاآت.

والتزاماً مبتطلبات ق�اعد احل�كمة، فاإن الـمكافاآت املالية الـمدف�عة لفئات الـم�ظفـني وفق الـمجم�عات التالية قد مّت 

الإف�شاح عنها اأدناه:

الفئة االأوىل: ت�شم الرئي�س التنفـيذي ون�ابه وم�شاعديه والـمدراء التنفـيذيني الأ�شا�شيني الذين يخ�شع تعيينهم لـم�افقة 

اجلهات الرقابية والإ�شرافـية.

الفئة الثانية: ت�شم الـمدراء الذين يت�ل�ن مهام رقابة مالية ورقابة خماطر.

الفئة الثالثة: ت�شم الـمدراء الـم�شاركني فـي اأن�شطة حتفها الـمخاطر.

واأن الـمكافاآت الـمالية الـمدف�عة للفئات املذك�رة اأعاله هي:

الفئة
عدد 

الـم�ظفـني

الـمكافاآت الـمدفوعة )�شنوية(

العنا�شر الـمتغريةاأ�شكال الدفعالعنا�شر الثابتة
اأ�شكال 

الدفع

الفئة 

الأوىل
4

- رواتب: 409,560 د.ك

- تذاكر �شفر: 5,592 د.ك

- مزايا التاأمني ال�شحي: 13,977 د.ك 

- الـمكافاأة ال�شن�ية العادية: 61,434 د.ك

- تاأمينات اجتماعية: 15,180 د.ك

نقدي

نقدي

نقدي

نقدي

نقدي م�ؤجل

الـمكافاأة ال�شن�ية اخلا�شة:   

143,652 د.ك
نقدي 

الفئة 

الثانية
5

- رواتب: 181,968 د.ك

- تذاكر �شفر: 5,596 د.ك

- مزايا التاأمني ال�شحي: 6,994 د.ك

- الـمكافاأة ال�شن�ية العادية: 27,295 د.ك

- تاأمينات اجتماعية: 3,795 د.ك

نقدي

نقدي

نقدي

نقدي

نقدي م�ؤجل

الـمكافاأة ال�شن�ية اخلا�شة: 

35,160 د.ك
نقدي 

الفئة 

الثالثة
7

- رواتب: 335,148 د.ك

- تذاكر �شفر:  8,127 د.ك

- مزايا التاأمني ال�شحي: 12,875 د.ك

- الـمكافاأة ال�شن�ية العادية: 50,272 د.ك

- تاأمينات اجتماعية: 26,565 د.ك

نقدي

نقدي

نقدي

نقدي

نقدي م�ؤجل

الـمكافاأة ال�شن�ية اخلا�شة: 

نقدي 74,609 د.ك

التاأمينات  ال�شّحي،  التاأمني  مزايا  ال�شفر،  تذاكر  العادية،  ال�شن�ية  الـمكافاأة  الرواتب،  (�شاملة  ال�شن�ية  الـمكافاآت  اإن 

الجتماعية، بالإ�شافة اإىل املكافاأة ال�شن�ية اخلا�شة) خلم�شة مدراء تنفـيذيني الذين تلق�ا اأعلى املكافاآت بالإ�شافة اإىل 

مكافاآت رئي�س دائرة اإدارة الـمخاطر ورئي�س دائرة التدقيق الداخلي (�شبعة اأ�شخا�س) بلغت 877,153 دينار ك�يتي. 

كما بلغت حزمة الـمكافاآت الـمدف�عة لأع�شاء جمل�س الإدارة مبلغ 273,000 دينار ك�يتي.
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�شهادة الـمدقق اخلارجي حول تقييم انظمة الرقابة الداخلية للبنك

تليف�ن : 6999 2242 965 + برج اجل�هرة، الدور ال�شاد�س  

فاك�س: 1666 2240 965 + �شارع خالدبن ال�ليد، �شرق  

www.bdo.com.kw �س.ب: 25578 ، ال�شفاة 13116 

الك�يت

ال�شادة/ اأع�شاء جمل�ض االإدارة  الـمحرتمني

بنك الكويت ال�شناعي �ض.م.ك

�ض.ب: 3146 ، ال�شفاة 13032

دولة الكويت

التاريخ : 25 ي�ني� 2015

حتية طيبة وبعد،،،

تقرير حول ال�شجالت الـمحا�شبية وال�شجالت االأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية

وفقا خلطاب تعييننا الـم�ؤرخ فـي 17 مار�س 2015 ، قمنا بفح�س ال�شجالت الـمحا�شبية وال�شجالت الأخرى واأنظمة الرقابة

الداخلية لبنك الك�يت ال�شناعي �س.م.ك (مقفلة) (“البنك”) لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2014:

وقد �شمل الفح�س كافة الإدارات بالبنك وهي كما يلي:

• وحدة مكافحة غ�شيل الأم�ال • دائرة ال�ش�ؤون الإدارية    
• دائرة اإدارة املخاطر • دائرة ال�شتثمار املبا�شر والرتويج   

• دائرة امل�شاريع  • دائرة التم�يل التجاري    
• دائرة الـمتابعة • دائرة اخلزينة والأوراق الـمالية   
• دائرة البح�ث • دائرة الـمحا�شبة     
• وحدة اللتزام • دائرة تقنية املعل�مات    

• وحدة الإف�شاح • دائرة العمليات الـم�شرفية   
• وحدة الرقابة املالية • الدائرة القان�نية    

• حمفظة التم�يل الزراعي • دائرة التدقيق الداخلي    
• حمفظة مت�يل الن�شاط احلرفـي والـم�شاريع ال�شغرية

لقد قمنا بفح�شنا وفقا ملتطلبات التعميم ال�شادر عن بنك الك�يت املركزي بتاريخ 22 فرباير 2015، اآخذين فـي العتبار 

متطلبات دليل الإر�شادات العامة ال�شادر عن بنك الك�يت املركزي بتاريخ 14 ن�فمرب 1996، والـمح�ر الرابع من تعليمات 

بتاريخ  الـمركزي  الك�يت  بنك  ال�شادرة عن  الداخلية  الرقابة  الـمخاطر و�ش�ابط  باإدارة  واملتعلقة  ق�اعد ونظم احل�كمة 

20 ي�ني� 2012، والتعليمات ال�شادرة بتاريخ 23 ي�لي� 2013 ب�شاأن مكافحة غ�شيل الأم�ال ومت�يل الإرهاب والتعليمات 
ال�شادرة بتاريخ 9 فرباير 2012 ب�شاأن �شرية معل�مات العمالء واأن�شطة الأوراق الـمالية للبنك.

BDO الن�شف و�شركاه ع�ش� يف BDO الدولية املحدودة، �شركة حمدودة ب�شمان م�شجلة فـي اململكة املتحدة، وت�شكل جزءاً من ال�شبكة الدولية ل�شركات BDO امل�شتقلة.
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BDO الن�شف و�شركاه ع�ش� يف BDO الدولية املحدودة، �شركة حمدودة ب�شمان م�شجلة فـي اململكة املتحدة، وت�شكل جزءاً من ال�شبكة الدولية ل�شركات BDO امل�شتقلة.

وب�شفتكم اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك فاإنكم م�شئ�ل�ن عن اإر�شاء النظم املحا�شبية والحتفاظ بال�شجالت املحا�شبية املنا�شبة 

وال�شجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية مع الأخذ فـي العتبار الـمنافع املت�قعة والتكاليف الـمتعلقة بتاأ�شي�س تلك 

الأنظمة. اإن الهدف من التقرير ه� اعطاء تاأكيدات معق�لة ولي�شت قاطعة عن مدى ان�شيابية الجراءات و النظمة املتبعة 

بغر�س حماية امل�ج�دات �شد اأية خ�شائر ناجتة عن اأي ا�شتخدام اأو ت�شرف غري م�شرح به، واأن املخاطر الرئي�شية يتم 

مراقبتها وتقييمها ب�شكل مالئم، واأن املعامالت يتم تنفيذها طبقا لإجراءات التف�ي�س املقررة و انه يتم ت�شجيلها ب�شكل 

�شحيح. وذلك لتمكينكم من القيام باأعمالكم ب�شكل �شليم.

ونظرا لن�احي الق�ش�ر فـي اأي نظام من اأنظمة الرقابة الداخلية، قد حتدث اأخطاء اأو خمالفات ول يتم اكت�شافها. اإ�شافة اإىل

ذلك فاإن ت�قع التقييم لالأنظمة على الفرتات امل�شتقبلية يخ�شع خلطر اأن ت�شبح معل�مات الإدارة واإجراءات الرقابة غري كافية

ب�شبب التغيريات فـي الظروف، اأو اأن تتدنى درجة اللتزام بتلك الإجراءات.

مع الإ�شتثناءات لالأم�ر امل��ش�عة للتقارير املرافقة، ونظرا لطبيعة وحجم عمليات البنك، خالل ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب

2014 ، واأهمية وتقييم املخاطر ملالحظاتنا فـي راأينا:

اأ. ال�شجـالت الـمحا�شبيـة وال�شجـالت الأخرى واأنظمــة الرقابة الداخلية للبنك فـي الأجزاء التي مت فح�شها من قبلنا قد مت 

   اإن�شاوؤها والحتفـاظ بهـا طبقا لـمتطلبات دليل الإر�شادات العامة ال�شادر من قبل بنك الك�يت املركزي بتاريخ 14 ن�فمـرب 

   1996 والتعميم ال�شـادر من بنك الك�يت الـمركزي بتاريخ 22 فرباير 2015 .

ب. املالحظات التي مت رفعها فـي فح�س وتقييم الرقابة الداخلية ل ت�ؤثر على م�شداقية عر�س الق�ائم الـمالية للبنك لل�شنة        

    الـمنتهية 31 دي�شمرب 2014 .

ج. الإجراءات التي مت اأخذها من قبل البنك ملعاجلة املالحظات التي مت ذكرها فـي التقرير، مبا فـي ذلك مالحظات ال�شن�ات

    ال�شابق، مر�شية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

قي�ض حممد الن�شف               

ترخي�س رقم 38 فئة "اأ"         

BDO الن�شف و�شركاه         
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اإف�شاحات اإدارة الـمخاطر وفقا لـمعايري بازل 3 

الركن الثالث كما فـي 2015/12/31

اأهداف اإدارة الـمخاطر:

يتبع بنك الك�يت ال�شناعي جمم�عة من الأهداف ال�ا�شحة فـي اإدارة الـمخاطر الـمرتبطة به على ا�شا�س اإطار ا�شرتاتيجي 

را�شخ م�شمم لتحقيق تلك الأهداف من خالل اإجراءات اأ�شا�شية فـي اإدارة عمليات الـمخاطر. 

على الـم�شت�ى الإ�شرتاتيجي، تعمل اإدارة الـمخاطر فـي البنك على حتقيق الأهداف التالية:  

1. حتديد الـمخاطر الـمادية للبنك
2. حتديد حدود الـمخاطر الـمقب�لة لدى البنك و�شمان ت�افق خطط وعمليات البنك مع تلك احلدود، 

3. حت�شني القرارات الـمتعلقة بالـمخاطر/العائد عن طريق الت�ا�شل مع ال�حدات الت�شغيلية ل�شمان اتبـاع عمليـة مراجعة 
    م�شتقلة وق�ية على عمل هذه ال�حدات،

4. التقيد بالـمباديء الت�جيهية التنظيمية ذات ال�شلة باإدارة الـمخاطر،
5. �شمان اأن خطط البنك الإ�شرتاتيجية وخطط تنمية الأعمال تعتمد ب�شكل �شليم على اإجراءات فعالة فـي تقييم الـمخاطر  
6. ر�شد الـمخاطر ل�شمان ا�شتمرار تقدمي الأهداف الـمالية الـمحددة فـي ظل جمم�عة من الظروف الت�شغيلية الـمعاك�شة
7. م�شاعدة الإدارات التجارية والإدارات الـم�شاندة على حت�شني نظم مراقبة وتن�شيق عمليات التعامل مع الـمخاطر على 

    م�شت�ى البنك .

8. تعزيز ثقافة ال�عي بالـمخاطر على م�شت�ى البنك 

اإطار الهيكل التنظيمي الإدارة الـمخـاطـر: 

 • تقع م�ش�ؤولية اإدارة الـمخاطر على كاهل كافة الـم�شت�يات فـي البنك، ابتداء من جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية نزول اإىل 
جميع مدراء الإدارات وخرباء اإدارة الـمخاطر.  وقد مت ت�ثيق هذا الإطار من خالل دليل تف�شيلي لل�شيا�شات والإجراءات 

مت�فر لإطالع جميع م�ظفـي البنك على �شبكة الإنرتانت الداخلية.  كما تقع م�ش�ؤولية الـمراجعة الفعالة للـمخاطر-وفقا 

لقاعدة الرقابة الثالثية-على عبء كل مدير اإدارة ب�شفته الـمالك الرئي�شي للـمخاطر الـمرتبطة باإدارته، وعلى اإدارة خماطر 

غرا�س تطبيق اإطار احل�كمة، يق�م رئي�س اإدارة  تعمل ب�شكل م�شتقل داخل البنك وكذلك على اإدارة التدقيق الداخلي. ولأ

لعملية  الفعالة  التطبيقات  والإ�شراف على  للـمخاطر بهدف ت�جيه  الإدارة  للجنة جمل�س  الفني  الدعم  بتقدمي  الـمخاطر 

اإدارة الـمخاطر على م�شت�ى البنك. كذلك، تقدم اإدارة الـمخاطر الدعم الفني لـمجل�س اإدارة البنك فـي الـمهام الـمطل�بة 

من اللجان الـمنبثقة عن جمل�س الإدارة. ويعترب جمل�س الإدارة م�ش�ؤولً عن اعتماد احلدود الق�ش�ى الـمقب�لة للـمخاطر 

وهي م�شت�يات الـمخاطر التي يختار البنك حتملها فـي �شعيه لتحقيق اأهدافه الت�شغيلية. ويتم مراجعة احلدود الق�ش�ى 

للـمخاطر فـي البنك �شن�ياً ب�ا�شطة جلنة جمل�س الإدارة للـمخاطر متا�شيا مع بيئة الأعمال ومع الـمعايري الإ�شرتاتيجية 

الداخلية للبنك.

• كذلك، يك�ن الـمجل�س م�ش�ؤولً عن اإطار �ش�ابط الرقابة الداخلية. وبغر�س تعزيز تطبيقات احل�كمة واإدارة الـمخاطر، 
الـمخاطر، جلنة  للتدقيق، جلنة جمل�س الإدارة لإدارة  اأدواراً حمددة: جلنة جمل�س الإدارة  لتنفـيذ  التالية  اللجان  اأن�شئت 

جمل�س الإدارة للرت�شيحات والأج�ر، وجلنة جمل�س الإدارة للح�كمة. 

• اإدارة التدقيق الداخلي هي الـم�ش�ؤولة عن الـمراجعة ب�شفة م�شتقلة على فعالية عمليات اإدارة الـمخاطر وبيئة الرقابة 
الداخلية فـي البنك، وحتقيق الهدف منها وه� رفع بيان م�ث�ق به وذو م�شم�ن عايل القيمة وفـي الـم�اعيد الـمحددة اإىل 

الـمرتفعة  الـمخاطر  الرقابة الداخلية والتخفـيف من حدة  التنفـيذية ب�شاأن مدى فعالية �ش�ابط  جمل�س الإدارة والإدارة 

احلالية والـمتط�رة وقيامها بتعزيز الثقافة الرقابية داخل البنك. 
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وفقاً  بالبنك  الـمرتبطة  الـمخاطر  بيانات  م�جز  الـمخاطر،  اإدارة  خالل  من  للـمخاطر،  الإدارة  جمل�س  جلنة  تر�شد   •
للحدود الق�ش�ى لتحمل الـمخاطر، م�ثقة كمياً ون�عيا فـي ال�شيا�شة اخلا�شة باحلدود الق�ش�ى لتحمل الـمخاطر، وحتدد 

الق�ش�ى  احلدود  لبيان  التف�شيلية  الـمك�نات  مراجعة  يتم  الـمخاطر.  اإدارة  على  والإ�شرافـية  الرقابية  الق�ش�ى  احلدود 

الت�قعات،  الفعلي عن  الأداء  بيانات  يتم ر�شد اختالفات فـي  الـمخاطر. وحيثما  من قبل جلنة  الـمخاطر �شن�ياً  لتحمل 

يجري ا�شتعرا�س الإجراءات التي تتخذها الإدارة ل�شمان اطمئنان اللجنة بهذا اخل�ش��س. تتلقى اللجنة تقارير منتظمة 

ت�ؤثر  التي  الرئي�شية  والأم�ر  الـمخاطر،  ع�امل  بتقييم جميع  بيان  واأي�شا  للبنك،  الـمخاطر  بيانات  م�جز  ب�شاأن  و�شاملة 

على كل حمفظة اأعمال ومنهجيات قيا�س الـمخاطر واجتاهات الـمخاطر الـم�شتقبلية.  وتكفل جلنة الـمجل�س للـمخاطر  

وج�د �شيا�شات واإجراءات مالئمة لإدارة الـمخاطر بطريقة مهنية وفعالة، مع ا�شتعرا�س مدى ا�شتقاللية ونزاهة وظيفة 

اإدارة الـمخاطر فـي البنك وتاأثريها الفعال فـي تقييم الأعمال والـمخاطر ال�شرتاتيجية �شمن اإجراءات و�شيا�شات اإدارة 

الـمخاطر الـمتبعة. 

• يك�ن رئي�س اإدارة الـمخاطر م�ش�ؤولً مبا�شرة اأمام رئي�س جمل�س الإدارة.  وتك�ن وظيفة اإدارة الـمخاطر م�ش�ؤولة ب�ش�رة 
بالإ�شافة  الت�شغيلية.   الـمخاطر  اأن�اع  وال�شي�لة وجميع  ال�ش�ق  الئتمانية وخماطر  الـمخاطر  واإدارة  تقييم  م�شتقلة عن 

اإىل ذلك، تك�ن وظيفة اأمن الـمعل�مات واإدارة اأمن الـمعل�مات م�ش�ؤولني مبا�شرة اأمام رئي�س اإدارة الـمخاطر )والتي تعمل 

ب�شفة م�شتقلة عن اإدارة تكن�ل�جيا الـمعل�مات(. وبينما يتم اإدارة الـمخاطر الأولية من قبل مدراء الإدارات، فاإن وظيفة 

الت�شغيلية  الـمخاطر  اأن�اع  وجميع  وال�ش�ق  وال�شي�لة  الئتمان  على خماطر  وم�شتقل  منظم  تقييم  تطبق  الـمخاطر  اإدارة 

ب�شكل ا�شتباقي وتعمل مع مدراء الإدارات فـي حتديد وت�ثيق والقيا�س الكمي، وتتبع ور�شد م�ؤ�شرات الـمخاطر الرئي�شية 

وت�فـري احلل�ل كلـما بداأت م�ؤ�شرات الـمخاطر الرئي�شية KRI اأن متيل اإىل اأن تذهب اإىل اأبعد من الـم�شت�يات الـمقب�لة. 

واأي�شا فاإنها تعمل على ت�شهيل تنفـيذ مبادرات الـمخاطر وتتبع خماطر  الـمحافظ الإ�شتثمارية ف�شال عن القرو�س الفردية 

وال�شتثمار، والـم�شاريع اجلديدة وعرو�س الـمنتجات. كما تعمل على التاأكد اأن الـمخاطر ت�شنف فـي جمم�عات من خماطر 

منخف�شة ومت��شطة وعالية، واأن الـمخاطر الكبرية هي اأبرز القيم الـمتطرفة �شمن احلدود التي ت�فرها ال�شيا�شة اخلا�شة 

باحلدود الق�ش�ى لتحمل الـمخاطر، وتلك التي تك�ن لها اآثاراً حمتملة على اخل�شائر الت�شغيلية حيث يتم حتديدها وتقييمها 

وتخفـي�شها. 

• تطبيقاً للـمناخ التعاوين لنظام الـم�شائلة عن الـمخاطر، فقد مت تاأ�شي�س جلان لر�شد جمالت حمددة للـمخاطر.  فهناك 
ي�شارك  والتي  الأ�ش�ل،  وت�قعات  ال�شتثمارية  والـمخاطر  ال�شي�لة  تر�شد خماطر  التي  )األيك�(  واخل�ش�م  الأ�ش�ل  جلنة 

فـيها رئي�س اإدارة الـمخاطر ب�شفته ع�ش�ا ن�شطا فـي اأعمال اللجنة.  جلنة الئتمان والـمخ�ش�شات تتعامل مع  الت�شهيالت 

الئتمانية والدرا�شات التم�يلية للـم�شاريع والأم�ر الـمتعلقة بحالت التعرث والـمخ�ش�شات.  هناك اأي�شا جمم�عة ال�شيا�شات 

من  بالبنك مب�شاركة  اخلا�شة  والإجراءات  ال�شيا�شات  �شياغة وحتديث  على  والإ�شراف  مراجعة  على  تعمل  والإجراءات 

اإدارات الأعمال التجارية فـي البنك. وتتمتع اإدارة الـمخاطر مب�ش�ؤوليات لها احلق فـي الت�ش�يت من خالل ع�ش�يتها فـي 

جلنة ال�شيا�شات والإجراءات. كما اأن لديها م�ش�ؤوليات اإدارية ل�شيانة وحتديث جميع ال�شيا�شات والإجراءات. ومن اأجل 

الـم�شاعدة فـي هذا الـم�شعى، فقد طبقت اإدارة الـمخاطر نظام على �شبكة الإنرتانت ي�شمن ال�شفافـية واإتاحة الفر�شة 

ا�شتمرارية  تن�شيق خطط  على  الـمخاطر  اإدارة  وتعمل  والإجراءات.  ال�شيا�شات  ومتابعة  الإطالع  فـي  الـم�ظفـني  جلميع 

�شلي. 
ً
الأعمال فـي البنك واأن�شطة الإنعا�س فـي حالت الأزمات والك�ارث من خارج م�قع البنك الأ

• اختبارات ال�شغط: اأحد ال�اجبات الأ�شا�شية لإدارة الـمخاطر هي التاأكد من اأن البنك ل يهمل جاهزيته فـي حالت حدوث 
اأ�ش�اأ �شيناري�هات الـمخاطر بينما ي�شتعد فـي تطبيق خطط تنمية الأعمال.  ت�شاعد اختبارات ال�شغط البنك على فهم 

طبيعة ردود فعل حمافظ الأعمال فـي حال اأ�شبحت ظروف ت�شغيل الأعمال �شعبة بدرجة كبرية.  تعمل اإدارة الـمخاطر 

على تط�ير �شيناري�هات م�شتقبلية حمددة وحتليل مدى �شم�د ال�شي�لة والربحية فـي ظل تلك ال�شيناري�هات، وما اإذا كانت 

م�شت�يات راأ�س الـمال �شتظل كافـية فـي م�اجهة ال�شدمات الكبرية وما ميكن اأن يفعله مدراء الإدارات فـي الفرتات ما قبل 

حدوث تلك ال�شيناري�هات للتخفـيف من حدة تاأثري الـمخاطر.  تلتقط اختبارات ال�شغط جمم�عة وا�شعة من الـمتغريات 

ذات ال�شلة بالبيئة احلالية.  وتن�شق وظيفة اإدارة الـمخاطر عملية اختبارات ال�شغط با�شتخدام التحليل الت�شاعدي على 

اخل�شائر الـمت�قعة وغري الـمت�قعة. ويتم اأخذ القراءات التقديرية على خم�ش�شات الئتمان وتعرثات ال�شتثمار الـمقدمة 
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من اإدارات الأعمال التجارية كخ�شائر مت�قعة وتقيم اإدارة الـمخاطر على اأ�شا�شها با�شتخدام اأ�شاليب النمذجة الداخلية 

الت�قعات التقديرية للخ�شائرغري مت�قعة وتغطية راأ�س الـمال الـمطل�ب لفرتات قيا�س �شيناري�هات ال�شغط.  تقدم نتائج 

بنك   – الرقابية  وال�شلطات  الإدارة  ولـمجل�س  للـمخاطر  الإدارة  وجلنة جمل�س  التنفـيذية  اللجنة  اإىل  ال�شغط  اختبارات 

الك�يت الـمركزي – لأغرا�س تقييم درجة �شم�د البنك فـي حالت �شغط الـمخاطر الئتمانية وخماطر ال�ش�ق والظروف 

القت�شادية.  تاأخذ �شيناري�هات ال�شغط فـي العتبار طائفة وا�شعة من الع�امل، مبا فـي ذلك: اإمكانيات البنك فـي حتقيق 

واحتمالت  للبنك؛  الدفرتية  الفرتا�شية  واخل�شائر  القرو�س  تعرث  واحتمالت  القرو�س  خ�شائر  الإيرادات، خم�ش�شات 

انخفا�س القيمة ال�ش�قية لالأ�ش�ل ال�شتثمارية والآثار على معدلت كفاية راأ�س الـمال.  

كذلك فاإن نتائج اختبارات ال�شغط تعمل كم�ؤ�شرات مرجعية لتحريك العمل فـي �شيا�شة خطط البنك لراأ�س الـمال واتخاذ 

القرارات ح�ل ما اإذا كان يتطلب الأمر تغيريا ا�شرتاتيجي اأو اعتماد راأ�شمال اإ�شافـي للبنك. فـي ال�قت احلا�شر، ر�شملة 

البنك عالية للغاية وخماطر دعم راأ�س الـمال تعترب منخف�شة.

• البيئة الـمالية والتنظيمية: �شهد عام 2015 ا�شتمرارا لالإنتعا�س البطيء الذي تال الرك�د الكبري على م�شت�ى العالـم 
الذي كان قد بداأ فـي عام 2008 بقيادة ال�ليات الـمتحدة على الرغم من �شعف الـم�ؤ�شرات الـمقارنة فـي اأوروبا وال�شني.  

وفـي »الك�يت، ظلت م�ؤ�شرات وه�ام�س الأعمال لقطاع الإنتاج ثابتة مع ميل اإىل النخفا�س وا�شتمرت م�ؤ�شرات ال�شغ�ط 

النكما�س  منذ  ال�شابقة  ال�شن�ات  مع  بالـمقارنة  الـمتدنية  م�شت�ياتها  من  الرغم  على  البنك،  عمالء  وعلى  النظام  على 

والـمخ�ش�شات التقديرية. ومع ا�شتمرار هب�ط اأ�شعار النفط اإىل اأعلى من 50% كم�شت�يات الذروة، فقد بداأت الأثار تزحف 

على الرغم من الك�يت تتاأثر بن�شبة اأقل من �شائر منتجي النفط فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي.  

• ا�شتمر البنك فـي �شقل الـمبادئ الت�جيهية اخلا�شة ببازل 3 ح�شبما اعتمدها بنك الك�يت الـمركزي.  ودخل البنك مرحلة 
جديدة بف�شل الـم�شاركة الن�شطة والت�شجيع من ال�شلطات الرقابية والتفاعل الـم�شتمر مع فريق جمم�عة اإدارة الـمخاطر. 

وقد طبقت مباديء بازل 3 التنظيمية ب�شاأن ن�شبة تغطية ال�شي�لة ومعدل �شافـي التم�يل الـم�شتقر على التقارير الـمقدمة. 

• وقد مت اإدخال جمم�عة جديدة من م�شت�يات التحمل tolerance levels �شمن بيان مط�ر للحدود الق�ش�ى لتحمل 
الـمخاطر؛  واأجريت اختبارات ال�شغط داخليا ب�شفة دورية خالل ال�شنة.  وقام اخلرباء اخلارجيني بتقييم البنك ونظامه 

الإداري ووظيفة اإدارة الـمخاطر للبنك ونظم العمل بالبنك والإدارة واخلطط وال�شرتاتيجيات وقام اخلرباء باإجراء اختبارات 

ال�شغط ب�شكل م�شتقل. ولـم يخفق البنك فـي هذه الختبارات الـم�شتقلة فـي اأي من الفئات والـمعايري التي مت تقييمها. 

وفـي اأعقاب هذا العمل والـمناق�شة مع فريق اخلرباء، تاأكدت قدرة البنك على اأن و�شع راأ�شمال البنك وم�ارده بعد التعر�س 

لل�شغط على الإ�شتمرار  فـي الإ�شتجابة لـمتطلبات راأ�س الـمال وفقا لـمعايري بنك الك�يت الـمركزي.  

• ومع ذلك، وبعد تطبيق بازل 3، اأوقف بنك الك�يت الـمركزي العمل باإدراج القر�س احلك�مي ط�يل الأجل �شمن راأ�شمال 
البنك على ال�شريحة الثانية Tier II ، نظراً لأنه ل ميكن ت�شنيفه »قر�شاً ثان�ياً« وب�شبب اأنه لـم يذكر فـي عقد القر�س ما 

يفـيد بالقدرة ال�شتيعابية للخ�شارة loss absorption capacity . وقد اأدي ذلك اإىل مراجعة �شاملة لـمعدل كفاية راأ�س 

الـمال، على الرغم من اأنها ل تزال اأعلى بكثري من الـمتطلبات التنظيمية، واأعلى من الـم�شت�يات الداخلية وفقا ل�شيا�شة 

الئتماين حيث �شهد عدد قليل من  الرتكز  بالفعل على م�شت�يات  اثر  التخفـي�س قد  فاإن  الـمال. ومع ذلك،  راأ�س  خطة 

ال�شركات التي لديها ن�شبة انك�شاف ارتفاعا ن�شبيا ف�ق الـم�شت�يات التنظيمية للرتكز الإئتماين، وقد طلب البنك وح�شل 

على م�افقة بنك الك�يت الـمركزي على الإ�شتمرار فـي التعامل مع هذه ال�شركات �شمن حدود اأعلى من م�شت�ى الرتكز  

الـمعم�ل به بن�شبة 15% من راأ�س الـمال. 

الـمركزي  الك�يت  بنك  قبل  من  الـم�شتخدم   CAMEL BCOM لأ�شل�ب  مطابقة  ن�شخاً  الـمخاطر  اإدارة  اأن�شاأت  وقد   •
واأدخلت بيانات الـمخاطر من خالل جلنة الـمجل�س لالأ�ش�ل واخل�ش�م وجلنة الـمجل�س للـمخاطر وت�شتخدم النتائج ال�شادرة 

عنه من قبل جلان الـمجل�س مبا فـي ذلك جلنة الرت�شيح والـمكافاآت. وفـي عام 2015، قام بنك الك�يت الـمركزي بتنقيح 

اأ�شل�ب CAMEL BCOM وحتديث وتعزيز معايري التقييم لتتنا�شب مع البيئة احلالية. وعليه قامت وظيفة اإدارة الـمخاطر 

للبنك ال�شناعي بتحديث الأ�شل�ب الـمتبع لديها تزامنياً.  
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ت�شنيفات الـمخاطر ح�شب وكاالت الت�شنيف اخلارجية:

فـي �شهر ن�فمرب 2015، اأكدت وكالة »فيت�س« للت�شنيف العالـمي ت�شنيف بنك الك�يت ال�شناعي كما ه� مبني اأدناه:

ت�شنيفات وكالة فـيت�ض

العملة الأجنبية

+Aتاأكيد الت�شنيف ط�يل الأجل
F1تاأكيد الت�شنيف ق�شري الأجل

bb+ )رفع الت�شنيف من bb (ت�شنيف اجلدوى
C/Dالت�شنيف الفردي

1تاأكيد الإ�شناد
+Aتاأكيد احلد الأدنى من الإ�شناد

الـمخاطر ال�شيادية

AAالعمالت الأجنبية – ط�يل الأجل
AAالعملة الـمحلية – ط�يل الأجل

النظرة الـم�شتقبلية

م�شتقر العمالت الأجنبية على الـمدى الط�يل

م�شتقرالعمالت الأجنبية ال�شيادية على الـمدى الط�يل

م�شتقرالعملة الـمحلية ال�شيادية على الـمدى الط�يل

تعك�س تعليقات فـيت�س اأن اجلدارة الإئتمانية ط�يلة الأجل لبنك الك�يت ال�شناعي والت�شنيفات الـم�شاندة اإمكانيات مرتفعة 

للغاية للدعم الـمقدم من حك�مة الك�يت فـي حالت احلاجة.  وي�شتند ذلك على الـملكية الـمبا�شرة للحك�مة بن�شبة  %49 

والـملكية غري الـمبا�شرة بن�شبة 12% من بنك الك�يت ال�شناعي، ف�شال عن التم�يل احلك�مي ط�يل الأجل لأن�شطة البنك 

التنم�ية. كما روعي فـي الت�شنيفات التاريخ الط�يل للدعم الق�ي للحك�مة الك�يتية للـم�شارف الك�يتية. 

من ناحيتها، اأكدت وكالة »كابيتال اأنتلجن�س« للت�شنيف ›الإئتماين ت�شنيفها لبنك الك�يت ال�شناعي عند م�شت�ى +A لعام 

2015 مع ت�قعات ›م�شتقرة‹.  ون�شتعر�س م�جز التقييم على النح�التايل:

+A العمالت الأجنبية - ط�يل الأجل
A2العمالت الأجنبية - ق�شري الأجل

Aالـمالءة الـمالية
2الإ�شناد

م�شتقرالنظرة الـم�شتقبلية - عمالت اأجنبية

م�شتقرالنظرة الـم�شتقبلية - الـمالءة الـمالية
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االإف�شاحات الـمجمعة ح�شب بازل 3 – الركن الثالث 

نظرة عامة على بازل 3 والركن الثالث: 

طبق بنك الك�يت ال�شناعي منذ �شهر دي�شمرب 2005، اإطار بازل كجزء من ا�شرتاتيجيتها لإدارة الـمخاطر وراأ�س الـمال. 

ويتك�ن التفاق من ثالث اأركان:

الركن االأول: يغطي ح�شاب الأ�ش�ل الـمرجحة بالـمخاطر  اخلا�س مبخاطر الئتمان وخماطر ال�ش�ق والـمخاطر الت�شغيلية.

الركن الثاين: ي�شمح لل�شركات والـمراقبني باتخاذ وجهة نظر ب�شاأن ما اإذا كان ينبغي لل�شركة اأخذ راأ�س مال اإ�شافـي لتغطية 

ثالثة اأن�اع الـمخاطر حتت الركن الأول، اأو لتغطية خماطر اأخرى. وتدعم النماذج والتقييمات الداخلية لل�شركة هذه العملية 

التي هي تفاعلية بني البنك واجلهة الرقابية، اأي بنك الك�يت الـمركزي. 

الركن الثالث: يغطي الت�شال اخلارجي للـمخاطر ومعل�مات راأ�س الـمال بالـم�شارف. 

ت�شمح الـمبادئ الت�جيهية لبازل 3 باتباع اأ�شاليب خمتلفة لحت�شاب متطلبات راأ�س الـمال: 

• الأول ه� الأ�شل�ب الـمقيا�شي حيث ت�شتخدم اأوزان الـمخاطر لتقييم الحتياجات مقابل الإنك�شاف الئتماين وهي ثابتة 
  عرب هذا القطاع 

• الثاين ه� اأ�شل�ب التقييمات الداخلية IRB الذي يعتمد على مناذج البنك الداخلية فـي ا�شتقاق اأوزان الـمخاطر. 
• الثالث ه� الأ�شل�ب الـمتقدم والذي يتنا�شب مع هياكل كبرية  واأكرث تعقيداأ 

وفقا لتعليمات بنك الك�يت الـمركزي، تعتمد ح�شابات البنك لكفاية راأ�س الـمال وفقاً للركن الأول على الأ�شل�ب الـمقيا�شي 

لالإنك�شافات  خ�شي�شا  الـم�شمم  الداخلية  النمذجة  اأ�شل�ب  البنك  ي�شتخدم  ال�شغط،  اختبارات  لأغرا�س  لكن  الـم�حد. 

الئتمانية الكبرية، والتي ت�شكل ع�شب الأعمال الرئي�شية للبنك مب�جب نظام البنك الأ�شا�شي فاإنه ل يج�ز للبنك حتمل اأي 

انك�شافات قرو�س جتزئة اأو العقارات. ولأغرا�س ال�شغط فقط، فاإن البنك يطبق اأ�شل�ب النمذجة الداخلي الداخلي حل�شاب 

احتمالت التعرث  لكن ي�شتخدم الـمعايري القيا�شية حلالت التعرث  الفرتا�شية  )loss given default( ولع�امل التح�يل 

الئتماين credit conversion. وجتري فـي نف�س ال�قت اختبارات ال�شغط وفقا للـمقايي�س الـمعيارية وال�شيناري�هات 

الـمقدمة من بنك الك�يت الـمركزي. وقد ا�شتندت تقارير اختبارات ال�شغط على اأ�شا�س اأ�شاليب قيا�س داخلية وتنظيمية. 

لتعليمات بنك  الثالث، ووفقا  الركن  بازل -  ب�شاأن  البنك  ل�شيا�شة  ال�شغط مرتني فـي �شنة، وفقا  اإجراء اختبارات  تطبق 

الك�يت الـمركزي؛  ويتم اإعداد تقرير متكامل )على اأ�شا�س البيانات الن�عية والكمية( ا�شتناداً اإىل نتائج نهاية ال�شنة كما فـي 

�شهر ي�شمرب، ف�شاًل عن التقرير الكمي فقط ا�شتناداً اإىل نتائج ن�شف ال�شن�ي كما فـي �شهر ي�ني� وكذلك ح�شب البيانات 

التقديرية. 

اإدارة خماطر راأ�ض الـمال: 

كفاية راأ�س الـمال هي الدرجة التي تك�ن فـيها م�ارد البنك من راأ�س الـمال فـي الـميزانية العم�مية للبنك كافـية لتغطية 

متطلبات راأ�س الـمال لالأعمال حا�شراً وفـي الـم�شتقبل القريب. ويعترب اإذن الـمجم�عة كي تعمل كم�شرف مره�ناً باحلفاظ 

على م�ارد كافـية من راأ�س الـمال.  واإدارة خماطر راأ�س الـمال هي عملية ا�شتعرا�س ومراجعة متطلبات راأ�س الـمال لتمكني 

البنك من: 

• تلبية احلد الأدنى من الـمتطلبات التنظيمية فـي الك�يت حيث يرتكز ن�شاط البنك التجاري، وحيث يتمركز عمله ب�ش�رة ح�شرية
• دعم ت�شنيفاته الئتمانية واحلفاظ على تكلفة الأم�ال

• دعم من� الأعمال التجارية، والقدرة على ال�شم�د والتغلب على ال�شدمات

ي�شمن البنك كفاية راأ�شماله عن طريق الإ�شتمرار فـي تقييم م�شادر  ومتطلبات  راأ�س الـمال ومتطلبات فـي �ش�ء  الت�قعات 

الـمالية احلالية. وهذا ياأخذ فـي العتبار الـمخاطر الـمادية للت�قعات ف�شال عن ال�شرتاتيجيات الـم�شتخدمة فـي اإدارة 

تلك الـمخاطر.
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تاأخذ اإدارة راأ�س الـمال البنك كال من راأ�س الـمال القت�شادي وراأ�س الـمال التنظيمي على حد �ش�اء. يح�شب راأ�س الـمال 

التنظيمي على اأ�شا�س الركن الأول والركن الثاين من اإطار بازل. ي�شمل راأ�س الـمال ح�شب الركن الأول خماطر  الئتمان 

وخماطر ال�ش�ق والـمخاطر الت�شغيلية.  ت�شمل ق�اعد بازل 3 طرق احل�شاب واأوزان الـمخاطر ، وميكن اأي�شا تطبيق الركن 

الثاين لراأ�س الـمال مقابل اأن�اع الـمخاطر الثالثة اأعاله، بل اأنه يغطي اأ�شا�شا اأن�اع اأخرى من الـمخاطر.  وك�نه بنكاً �شناعيا 

يعمل على اأ�شا�س نظام عمل مركز لكنه ُمقيد، ذلك يعطي وزنا كبريا لـمخاطر الرتكز. 

وي�شتخدم البنك اإطار راأ�س الـمال واإجراءات ال�شغط داخلياً للـم�شاعدة فـي حتديد احتياجاته من راأ�س الـمال القت�شادي. 

تقييم  ويتم  الأوقات.  فـي جميع  التنظيمية  الدنيا  احلدود  من  اأعلى  كافـية   buffers احتفاظه مب�ّشدات  البنك  وي�شمن 

هذه الـم�شّدات من قبل اإدارة الـمخاطر وتقدم بها تقارير دورية اإىل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق وجلنة الـمجل�س لإدارة 

الـمخاطر كجزء من �شيا�شة اإدارة راأ�س الـمال وعملية اإدارة ح�كمة الـمخاطر، وعملية مراجعة احلدود الق�ش�ى لتحمل 

الـمخاطر  وعملية اختبارات ال�شغط.  

تنتج عملية اختبار ال�شغط فـي البنك ت�قعات تقديرية بالحتياجات الـمت�قعة من روؤو�س الأم�ال والـم�شادر  �شمن جمم�عة 

من �شيناري�هات ال�شغط للبنك. وهذا يتيح البنك التاأكد من اأنه ميكنه ال�فاء باحلدود الدنيا من الـمتطلبات الراأ�شمالية 

الـمال  راأ�س  باحتياجات  لل�فاء  التنظيمي  الـمال  راأ�س  ف�ق  الـم�شّدات  كفاية  مدى  وتقييم  ال�شغط؛  بيئة  فـي  التنظيمية 

القت�شادي اإذا اقرتب من نقاط احلد الأق�شى. وت�شكل عملية اختبار ال�شغط عن�شرا رئي�شيا فـي عملية التقييم الداخلي 

  .)ICAAP( لكفاية روؤو�س الأم�ال

ب�شاأن ح�شاب كفاية راأ�س الـمال التنظيمي ح�شب الركن الأول، فقد اعتمد البنك األأ�شل�ب الـمقيا�شي الـم�حد من بازل 3، 

الـمطل�ب لكل مك�ن من مك�نات خماطر الئتمان وال�ش�ق  الـمال  راأ�س  الـمركزي فـي حتديد  الك�يت  لت��شية بنك  تبعا 

والـمخاطر الت�شغيلية.  كما اأن البنك ه� بنك تنم�ي متخ�ش�س يقدم اأي�شا الت�شهيالت الـم�شرفـية التجارية لعمالئه، ويتمتع 

بدعم ط�يل الأجل من حك�مة دولة الك�يت. هذا، جنبا اإىل جنب مع الإحتياطيات ال�شخمة الـمف�شح عنها، يجعل راأ�س 

الـمال الـمت�فر للبنك اأعلى بكثري من احلد الأدنى لـمتطلبات بازل 3، حتى بعد اأخذ متطلبات ICAAP  الإ�شافـية فـي 

الإعتبار ح�شب الإطار اجلديد للركن الثاين والـم�شّدات فـي حتديد راأ�س الـمال القت�شادي. 

ومع الت��شع الـمخطط له فـي حمفظة الأ�ش�ل وفقا للخطة ال�شرتاتيجية للبنك لل�شن�ات الثالث القادمة، فاأنه من الـمت�قع 

ان تظل ن�شبة كفاية راأ�س الـمال اإىل حد كبري ف�ق احلد الأدنى من الـمتطلبات التنظيمية وتقديرات راأ�س الـمال القت�شادي 

الت�شريعات  ب�شبب  التن�يع  فر�س  انخفا�س  �شد   cushion وقاية  ت�فر  الق�ية  الر�شملة  وهذه  القريب؛  الـم�شتقبل  فـي 

احلك�مية لنظام البنك فـي خدمة وتط�ير القطاع ال�شناعي فـي الك�يت.  نظرياً، حتى ل� مت رفع الدعم احلك�مي كلياً من 

معادلة كفاية راأ�س الـمال، فاإن البنك �شي�ا�شل احلفاظ على معدلت ق�ية لكفاية راأ�س الـمال بن�شبة تتجاوز معايري بازل 3 

بفارق كبري.  وفـي ال�اقع، فاإن ن�شبة كفاية راأ�س الـمال الإجمايل ا�شتناداً اإىل بازل 3  با�شتثناء القر�س احلك�مي الدائري 

ط�يل الأجل ، كانت 46.89% كما فـي 31 دي�شمرب 2015.

هيكلة وكفاية راأ�ض الـمال: 

بالإ�شافة اإىل راأ�س الـمال الـمدف�ع بقيمة 20 ملي�ن دينار ك�يتي والإحتياطيات اال�شخمة لإختيارية الـم�شرح بها ، فاإن  

الهيكل الرئي�شي لأم�ال البنك ط�يلة الأجل هي عبارة عن قر�س ط�يل الأجل قابل للتجديد ط�يل مببلغ 300,000,000 

دينار ك�يتي )»دك«( )= 990 ملي�ن دولر اأمريكي تقريبا(، مقدم من حك�مة دولة الك�يت فـي اأول مرة مب�جب الـمر�ش�م 

الأجل  وط�يلة  مت��شطة  الـم�شاريع  مت�يل  فـي  البنك  فـي  الـم�شاريع  اإدارة  ت�شتعمله   ،1973 �شنة  فـي  ال�شادر  الأمريي 

للـمقرت�شني من القطاع ال�شناعي ب�شروط مي�شرة.  كما قدمت حك�مة دولة الك�يت قر�شاأ اإ�شافـيا مببلغ 100 ملي�ن دك 

)= 330 ملي�ن دولر اأمريكي تقريبا( فـي �شكل اعتماداً ا�شتثمارياً لبنك الك�يت ال�شناعي بغر�س مت�يل حمفظة الـم�شاريع 
ال�شغرية وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.  ولي�س لدى البنك اي اأدوات مالية معقدة اأو مركبة فـي هيكل راأ�س الـمال.
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الكيانات الفرعية: 

الك�يت  لبنك  بالكامل  ممل�كتني  تابعتني  �شركتني  البنك  ميتلك  ال�شناعي.  الك�يت  بنك  ه�  الرئي�شي  العتباري  الكيان 

ال�شناعي، هما: �شركة م�شاريع الك�يت ال�شناعية )كيبك�(، وهي �شركة م�شاهمة ك�يتية مغلقة )"كيبك�"(، و�شركة �شناعي 

الـمحدودة، وهي �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة م�شجلة فـي ج�رج تاون، جزيرة جراند كاميان، جزر الهند الغربية الربيطانية 

)معا "الـمجم�عة"(.  
�شركة كيبك� هي اأداة الـمجم�عة لال�شتثمارات الـمحلية وعقد واإدارة الأ�ش�ل التي ا�شتح�ذ عليها البنك نتيجة عدم �شداد 

القرو�س الـمحلية؛ وت�شكل ن�شبة 6 فـي الـمائة تقريبا من جمم�ع اأ�ش�ل الـمجم�عة. �شركة �شناعي لي�شت ذي بال، ول 

ت�شكل عن�شراً مادياً من البيان الـمايل للـمجم�عة، وتقدم بيانات كفاية راأ�س الـمال الـمقدمة اإىل بنك الك�يت الـمركزي فـي 

كبيانات جممعة لل�شركات التابعة.

 هيكل راأ�ض الـمال – 31 دي�شمرب 2015

222,276  راأ�ض الـمال – ال�شريحة 1
20,000حق�ق الـملكية الدائمة

االحتياطيات

32,598احتياطي اإجباري

136,887احتياطي اختياري

11,792احتياطي القيمة العادلة

20,999اأرباح مرحلة

-راأ�س مال اإ�شافـي �شريحة 1

5,739راأ�ض الـمال ال�شريحة 2

5,739الـمخ�ش�شات العامة الـم�شم�ح بها
228,014اإجمايل راأ�س الـمال الـم�ؤهل بعد الإ�شتقطاعات

 
األف د.كراأ�ض الـمال الـمطلوب لالأ�شول الـموزونة مبخاطر االإئتمان كما فـي 2015/12/31

م�زونة بالـمخاطر�شافـي الإئتمانفئات الأ�ش�ل

تكلفة راأ�س الـمالالإنك�شاف (بعد ا�شتبعاد CRM)لـمخاطر الإئتمان (الـمحفظة القيا�شية)

-144البن�د النقدية1
147,490693مطالبات على جهات �شيادية2
--مطالبات على منظمات دولية3
4PSE مطالبات على--
5MDB مطالبات على--
127,29425,464مطالبات على بن�ك6
353,276334,696مطالبات على م�ؤ�ش�شات جتارية7
--مطالبات على اأ�ش�ل م�شم�نة8
--مطالبات اإئتمانية9

--قرو�س جزئية تنظيمية10
3,7473,669انك�شافات متاأخرة الأداء11
94,59894,598اإنك�شافات اأخرى12

726,549459,120اإجمايل الإنك�شافات
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57,343راأ�ض الـمال الـمطلوب مقابل خماطر االإئتمان
احلد الأدنى من راأ�س الـمال الـمطل�ب لـمخاطر الإئتمان

راأ�ض الـمال الـمطلوب لـمخاطر ال�شوق

5,609                                     اإجمايل الإنك�شافات الـم�زونة لـمخاطر ال�ش�ق
659احلد الأدنى لراأ�س الـمال الـمطل�ب لـمخاطر ال�ش�ق

راأ�ض الـمال الـمطلوب للـمخاطر الت�شغيلية

40,068اإجمايل الإنك�شافات الـم�زونة للـمخاطر الت�شغيلية
5,209احلد الأدنى لراأ�س الـمال الـمطل�ب للـمخاطر الت�شغيلية 

486,237اإجمايل االإنك�شافات الـموزونة للـمخاطر
63,211اإجمايل احلد االأدنى لراأ�ض الـمال الـمطلوب لـمخاطر االإئتمان وخماطر ال�شوق والـمخاطر الت�شغيلية 

                                   راأ�ض الـمال الـموؤهل
222,276ال�شريحة 1
        5,739ال�شريحة 2

164,803 راأ�ض الـمال الـموؤهل غري الـم�شتخدم
 معدل كفاية راأ�ض الـمال

46.89 %معدل كفاية را�ض الـمال وفقا لبازل 3 / بنك الكويت الـمركزي

45.71 %معدل كفاية را�ض الـمال وفقا لراأ�ض الـمال ال�شريحة 1 فقط 
45.71 %معدل كفاية را�ض الـمال – ال�شريحة 1

  

ن�شبة الرافعة الـمالية: 

اأدخل اإطار بازل 3 ن�شبة رافعة مالية تعترب ب�شيطة و�شفافة وغري قائمة على الـمخاطر لتطبيقها كتدبري تكميلي م�ث�ق 

به  على متطلبات راأ�س الـمال القائمة على الـمخاطر. تهدف ن�شبة الرافعة الـمالية اإىل )1( تقييد تراكم النف�ذ فـي القطاع 

الـم�شرفـي لتجنب عمليات زعزعة وخف�س الإ�شتقرار والتي ميكن اأن ت�شر بالنظام الـمايل الأو�شع وكذلك بالقت�شاد؛ و)2( 

تعزيز الـمتطلبات القائمة على با�شتخدام تدبري »م�شاند« �شهل وب�شيط وغري قائم على الـمخاطر  .

تعتمد جلنة بازل الراأي القائل باأن اإطار لن�شبة ب�شيطة للرافعة الـمالية يعترب هاماً ومكماًل لإطار راأ�س الـمال القائم على 

بن�د  لكال من م�شادر  وا�شع وكاف  التقاط  ت�شمن  التي  الـم�شداقية هي  ذات  الـمالية  الرافعة  ون�شبة  الـمخاطر؛  اأ�شا�س 

الـميزانية وبن�د خارج الـميزانية ل��شع البنك. 

 )Capital 1 Tier  تعرف ن�شبة الرافعة الـمالية وفقا لبازل 3 اأنها اإجراء راأ�س الـمال )الب�شط، �شريحة راأ�س الـمال الأوىل

مق�ش�ماً على ن�شبة الإنك�شاف )القا�شم الـم�شرتك(، مع اإظهار هذه الن�شبة فـي �ش�رة ن�شبة مئ�ية: 

ن�شبة الرافعة الـمالية =  اإجراء راأ�س الـمال/ ن�شبة الإنك�شاف )%(. فـي الك�يت، فاأن الن�شبة الرقابية الدنيا هي %3.
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ن�شبة الرافعة الـمالية لبنك الكويت ال�شناعي كما فـي 31 دي�شمرب 2015 – جممعة

اإطار ن�شبة الرفع الـمالية "000"البند

بنود داخل الـميزانية

624,028بن�د داخل الـميزانية1.

0الأ�ش�ل الـمخ�ش�مة عند ح�شاب راأ�س الـمال �شريحة 21.

624,028اإجمايل االإنك�شافات داخل الـميزانية3.
 انك�شافات الـم�شتقـات الـماليـة

6,552اإجمايل اإنك�شافات الـم�شتقات الـمالية (�شامل العامل الإ�شافـي)4.

0(التعديالت)5.

6,552اإجمايل اإنك�شافات الـم�شتقات الـمالية6.
 انك�شافات متويل االأوراق الـمالية

0اأ�ش�ل مت�يل الأوراق الـمالية7.

0اإجمايل اإنك�شافات متويل االأوراق الـمالية8.
 البنود خارج الـميزانية

181,620اللتزامات9.
145,296-(تعديالت للتح�يل اإىل القيمة الـمعادلة لالئتمان)10.
36,324اإجمايل االلتزامات11.

84,012التزامات حمتملة12.

48,188-(تعديالت للتح�يل اإىل القيمة الـمعادلة لالئتمان)13.

35,824اإجمايل االلتزامات الـمحتملة14.

72,148اإجمايل البنود خارج الـميزانية15.
راأ�ض الـمال واإجمايل االإنك�شافات

222,276راأ�س مال �شريحة 161.

702,728اإجمايل الإنك�شافات17.

 ن�شبة الرفع الـمالية

31.63%ن�شبة الرافعة الـمالية بازل 183.

اإدارة خماطر االئتمان:

 خماطر الئتمان هي خماطر اخل�شارة الـمالية الناجتة فـي حال عجز اأي من عمالء البنك اأو  الأطراف الـمقابلة فـي 

ال�ش�ق من ال�فاء بالتزاماتهم التعاقدية جتاه البنك. منح الئتمان يعترب اأحد م�شادر الدخل الرئي�شية للبنك، واأكرثها حتماًل 

للـمخاطر الأكرث اأهمية؛ وبهذا اخل�ش��س، يخ�ش�س البنك قدرا كبريا من م�ارده وطاقته لل�شيطرة عليها. 

 تن�شاأ الـمخاطر الئتمانية التي ت�اجه البنك اأ�شا�شا من مت�يل الـم�شاريع ومت�يل راأ�س الـمال العامل.  كما ينك�شف البنك  

اأي�شا على خماطر ائتمانية اأخرى نا�شئة عن عمليات اخلزانة، مبا فـي ذلك �شندات الدين، واأر�شدة الت�ش�يات مع اأطراف 

مقابلة فـي ال�ش�ق واأ�ش�ل مت�فرة للبيع.
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دور وظيفة اإدارة الـمخاطر ه� تقدمي الت�جيهات على م�شت�ى البنك وتقييم الـمخاطر با�شتقاللية والرقابة وحتمل الـمخاطر 

الئتمانية.  ولقد و�شع البنك �شيا�شات الئتمان على م�شت�ى الإدارات متت مراجعتها من قبل جلنة ال�شيا�شات والإجراءات 

اخلا�س  الهيكل  ي�شع  الذي  الئتمان  رقابة خماطر  عمل  اإطار  الإدارة  يعتمد جمل�س  الـمخاطر(.  اإدارة  رئي�س  )بع�ش�ية 
باإدارة خماطر الئتمان، جنبا اإىل جنب مع �شيا�شات اإدارة الـمخاطر على م�شت�ى الإدارات. وت�شكل القرو�س وال�شلفـيات 

اأخرى  لأ�شكال  اأي�شا  ينك�شف  قد  البنك  اأن  من  الرغم  على  للـمجم�عة  الئتمانية  للـمخاطر  الرئي�شي  الـم�شدر  للعمالء 

�شممت  وقد  الدين.  و�شندات  القرو�س  والتزامات  للبن�ك  الـمقدمة  القرو�س  الـمثال،  �شبيل  على  الئتمان،  من خماطر 

�شيا�شات واإجراءات البنك لإدارة الـمخاطر بهدف ر�شد وحتليل الـمخاطر، بغر�س حتديد درجة مالئمة قابلية البنك لتحمل 

الـمخاطر appropriate risk appetite، واحلدود وال�ش�ابط، ومراقبة الـمخاطر والتعرثات وقيا�س مدى كفاية تقييمات 

الـمتابعة وت�شنيف الـمخاطر. تعمل اإدارة الـمخاطر ب�شكل م�شتقل مبراجعة وت�شنيف جميع ت��شيات القرو�س كل على حدة 

الـمقدمة من اإدارتي منح الئتمان الـمتعلقة بالتم�يل الـمايل والتجاري للـم�شاريع وراأ�س الـمال العامل  ومت�يل التجارة. كما 

تق�م اإدارة الـمخاطر بالقيا�س الكّمي للـمراجعات ور�شد اجل�دة الن�عية وحركة الـمحفظة الئتمانية على م�شت�ى البنك. 

تق�م اإدارة الـمخاطر ب�شفة خا�شة مبراجعة تركز الـمخاطر. ويحدث تركز للـمخاطر الئتمانية عند انتماء عدد من العمالء 

اإىل نف�س الـمجم�عة، اأو ي�شارك�ن فـي اأن�شطة مماثلة ولديهم خ�شائ�س اقت�شادية مماثلة مبا قد ي�ؤثر فـي قدرتهم على 

ال�فاء بالتزاماتهم التعاقدية خا�شة فـي حالت التغريات القت�شادية وظروف الأعمال التجارية. نتيجة لذلك، يعتمد البنك 

الـمراجعة الـم�شتمرة حلالت الرتكز  فـي عدد من الـمجالت مبا فـي ذلك، على �شبيل الـمثال، الرتكزات اجلغرافـية وفرتات 

باحلدود  ت�جيهية  مبادئ  و�شع  خالل  من  التن�يع  ويتحقق  والـملكية.  ال�شيطرة  وحالت  ال�شناعية  والقطاع  ال�شتحقاق 

الق�ش�ى لالإنك�شاف لالأطراف الـمقابلة على حدة ل تتجاوز 15% من راأ�س الـمال. ومع ذلك، ونظراً للنظام الأ�شا�شي للبنك، 

الذي يحدد نطاق عمل البنك �شمن القطاعات ال�شناعية، لذلك مييل خطر الرتكز اإىل الإرتفاع.  

و�شع البنك نظاما لت�شنيف الـمخاطر الئتمانية داخلياً جلميع حالت الإنك�شاف على مقيا�س من 1 اإىل 10.  وت��شي 

اإدارة الـمخاطر بالت�شنيفات الئتمانية للعمالء اجلدد وتق�م بالـمراجعة الدورية جلميع ت�شنيفات الـمقرت�شني فـي البنك 

الئتمان،  لـمحفظة  الـم�زونة  الت�شنيفات  مت��شط  الـمخاطر  اإدارة  وتراقب  داخلياً.  للت�شنيف  معايري حمددة  با�شتخدام 

وكذلك لكل فئة من فئات الـمخاطر داخل الـمحفظة. 

كذلك، طبقت اإدارة الـمخاطر نظام قائم على اأ�ش�س خ�ارزمية يحدد الحتمالت الفرتا�شية للتعرث يقا�س اإىل قاعدة بيانات 

للتحقق من �شحة  النظام حالياً  الداخلي؛ وي�شتخدم هذا  الت�شنيف الئتماين  بنظام  والنظام مرتبط  خارجية �شخمة.  

التقييمات الداخلية للقرو�س الفردية وحمفظة الئتمان ب�جه عام.  وحيث اأن القطاع يتجه اإىل الإنتقال اإىل نظام الإبالغ 

الرقابي الدويل ب�شاأن التحديد الـمبكر للـمخ�ش�شات ا�شتناداً اإىل اخل�شائر الـمت�قعة دون حدوث حالت تعرث فعلية، فمن 

الـمت�قع اأن ت�ؤدي قاعدة البيانات هذه وظائف اإ�شنادية متعددة.

وبغر�س احلد من خماطر الئتمان، يتم تاأمني الإنك�شافات عادة بال�شمانات الـمقب�لة. وتعك�س حمفظة القرو�س وال�شلفـيات 

احلالية حر�س البنك على الإقرا�س داخل الك�يت وعلى الأخ�س لل�حدات ال�شناعية فـي الك�يت – وهي البلد التي يتفهم 

ائتمانياً  البنك لديه تركزاً  اإن  الكامنة فـيها.  للـمخاطر  اأف�شل  للبنك فهماً  البنك ديناميكياتها ب�ش�رة جيدة وحيث ت�فر 

للقطاع ال�شناعي ب�شبب نظامه الأ�شا�شي ويدير البنك الـمخاطر ذات ال�شلة عن طريق جتنب الرتكز فـي اجلانب الـمدين 

فـي قطاع �شناعي معني وفـي حالت الإنك�شافات عرب احلدود، ح�شب الـمناطق اجلغرافـية.

ي�يل البنك اهتماماً خا�شاً باحل�شابات الـمتاأخرة عن طريق اللجان التي اأن�شئت خ�شي�شاً لهذا الغر�س. ويجري مناق�شة 

التدابري اخلا�شة مبتابعة هذه احلالت والإجراءات العالجية الـمتخذة؛ واإذا لزم الأمر، يتم حتديد الـمخ�ش�شات الـمالئمة 

مقابلها.  
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وقد و�شع البنك على م�شت�ى الإدارات، ف�شال عن م�شت�ى البنك كامال، عمليات اإئتمانية من�شبطة، تهدف اإىل �شمان دقة 

تقييم الـمخاطر  واعتمادها ور�شدها ومراقبتها ب�شكل �شحيح و�شليم.  وتعترب الأداة الأ�شا�شية فـي اإدارة خماطر الئتمان 

هي جمم�عة ال�شيا�شات والإجراءات الئتمانية التي يجري مراجعتها وحتديثها دورياً. ويتبع البنك نظام �شارم للـم�افقات 

ي�شرتط اإجراء تقييم دقيق و�شامل للجدارة الئتمانية لكل مدين، كما تق�م اإدارة الـمخاطر بتقييم جميع الت��شيات بطلبات 

الإئتمان وال�شتثمار وطلبات التمديد والتجديد للحالت الإئتمانية القائمة.  

تقرر احلدود الئتمانية جلميع العمالء بعد اإجراء تقييم دقيق لطلبات الئتمان، وتبعاً لالإجراءات، فـيتطلب الأمر احل�ش�ل 

على م�افقة جمل�س الإدارة فـي تقرير حدود الئتمان اعلى من م�شت�يات معينة؛ ويتم التعبري عن قابلية الإدارة العامة 

لتحمل الـمخاطر باحلدود الإئتمانية  الـمخ�ش�شة ح�شب الدولة والقطاع الإقت�شادي والـمقرت�س ون�ع الـمنتج. كذلك، يلزم 

ا�شتخدام �شالحيات منح الإئتمان داخل البنك ب�شاأن اأي جتاوزات للحدود الإئتمانية الـمقررة. 

الرتكزات  وتعترب هذه  ال�شناعة  والقطاعات  التجارية  والأعمال  الإقت�شادي  والقطاع  الرتكزات ح�شب احلجم  يتم ر�شد 

حمدودة. وبهذا اخل�ش��س، يحدد بنك الك�يت الـمركزي الرتكز ن�شبة الرتكز عند 15 فـي الـمائة من قاعدة راأ�س الـمال 

مبفه�مه ال�شامل للبنك ح�شب تعريف اإطار بازل 3/البنك الـمركزي؛ وجميع الرتكزات فـي الـمحفظة ح�شب القطاع يتم 

مراقبتها عن كثب حت�شباً لظروف مالية اأو اقت�شادية معاك�شة. 

كفاية  ب�شمان  العناية  مع  الئتمان؛  منح  قبل  ال�شمانات  ل��شع  الـم�شتندات  وا�شتكمال  ت�ثيق  عملية  على  البنك  يحر�س 

مقابل  اأول  عقارياً  رهناً  تقدمي  العميل  من  يطلب  ال�شناعية،  القرو�س  حالة  فـي  الالزمة.  وال�ثائق  الـم�شتندات  وحماية 

م�ج�دات الـم�شروع الثابتة والـمنق�لة، ويحتفظ بحد اأدنى كغطاء لل�شمانات ي�شاوي مرة ون�شف لقيمة القر�س. وفـي حالة 

حق�ق ملكية قابلة للت�ش�يق، يتم التقييم على اأ�شا�س ربع �شن�ي مع مراقبة غطاء ال�شمانات من قبل وحدة الـمتابعة، ويلتزم 

الـمقرت�س برتتيب تاأمني �شامل على الـم�ج�دات الـم�شم�لة فـي اإطار القر�س مع اعتبار البنك م�شتفـيد اأول.  

الـم�شتمر  الـمحفظة وذلك بالت�ا�شل  الـمخاطر بر�شد ومراقبة التجاوزات على م�شت�ى البنك وعلى م�شت�ى  اإدارة  تق�م 

وال�شيطرة  الـمنا�شب  ال�قت  فـي  الـمخالفات  ب�شاأن  منا�شبة  اإجراءات  اتخاذ  بحيث ميكن  التجارية،  الأعمال  اإدارات  مع 

واأ�شل�ب حتديد  الـمخالفات  ت�شنيف  كيفـية  التايل  اجلزء  فـي  ون�شرح  الإمكان.  بقدر  ال�شتحقاق  ت�اريخ  على جتاوزات 

الـمخ�ش�شات. 

ي�شنف القر�س اأنه غري منتج فـي حال تاأخر �شداد الفائدة اأو مبالغ اأ�شل القر�س لـمدة 90 ي�ما؛ ويتم التعامل مع ت�شنيف 

"غري منتج" ب�شفة �شرية ول يف�شح عنها لأي اأطراف خارج البنك.

بالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شنف القرو�س على اأنه غري منتج فـي حالة ت�فر الإعتقاد ب�ج�د احتمالت بدرجة معق�لة اأن لن 

اإعادة هذه القرو�س مرة اأخرى اإىل ت�شنيفها كقرو�س منتجة ما لـم  يتم حت�شيل 100% من الفائدة م�شتقبلياً. ول يتم 

ت�شدد جميع مبالغ الف�ائد واأ�شل القر�س الـم�شتحقة.  بالن�شبة للقرو�س التي مت تاأمينها ب�شكل �شليم، ويتم حت�شيلها ب�شكل 

منتظم، فاإنها ت�شنف كقرو�س منتجة. كما يحدد البنك خم�ش�شات اإ�شافـية لكل حالة على حدة على اأ�شا�س ت��شيات جلنة 

باأن مت  الـمخ�ش�شات  اإجراءات متحفظة فـي تقدير  اتباع  التقديرية لالإدارة. وي�شمن  ال�شلطة  الـمخ�ش�شات وبا�شتخدام 

حتديد خم�ش�شات جتاوزت بكثري الـمعايري الرقابية التنظيمية بهذا اخل�ش��س.

معلومات عن االإنك�شافات االإئتمانية

االأ�شول متاأخرة  ال�شداد / الـمتعرثة والـمخ�ش�شات مقابلها: 

يتبع بنك الك�يت ال�شناعي تعريفات بنك الك�يت الـمركزي ب�شاأن القرو�س غري الـمنتظمة والتعليمات ب�شاأن الـمخ�ش�شات 

مقابل احلالت الـمتعرثة.  
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نبني ما يلي ت�شنيف االإنك�شافات االئتمانية وكيفـية احت�شاب الـمخ�ش�شات:

اأ. الت�شهيالت االإئتمانية )للعمالء الـمقيمني وغري الـمقيمني(:

1. ي�شنف القر�ض اأنه غري منتظم فـي احلاالت التالية: 

•  الر�شيد الـمدين فـي احل�شاب اجلاري يظهر با�شتمرار وج�د فائ�س مبا يزيد عن 10% عن احلد الـمعتمد لل�شحب على 
الـمك�ش�ف 

•  احل�شاب اجلاري مدين دون حد معتمد لل�شحب على الـمك�ش�ف 
•  الت�شهيالت الإئتمانية انتهت �شالحيتها ولـم يتم �شداد ر�شيدها القائم  وقرر البنك عدم جتديد الت�شهيالت على اأ�شا�س 

ال��شع الإئتماين 

•  دفعات �شداد القر�س متعرثة
•  تاأخر �شداد الف�ائد الـم�شتحقة

2. ت�شنيف القرو�ض غري الـمنتظمة: 

•  دون الـم�شت�ى: فـي حال وج�د اأي من الـمخالفات الـمبينة اأعاله لـمدة تزيد عن 90 ي�ماً واأقل من 180 ي�ما؛ اأو فـي حال 
تقدير البنك وج�د تده�ر ملح�ظ فـي ال��شع الـمايل للعميل

•  الدي�ن الـم�شك�ك فـي حت�شيلها: وج�د اأي من الـمخالفات الـمبينة اأعاله لفرتة تزيد عن 180 ي�ما واأقل من 365 ي�ما، 
اأوفـي حال تقدير البنك وج�د تده�ر ملح�ظ فـي ال��شع الـمايل للعميل

•  الدي�ن الـمعدومة: فـي حال وج�د اأي من الـمخالفات الـمبينة اأعاله لفرتة تتجاوز مدة 365 ي�ما، اأو فـي تقدير البنك 
وج�د تده�ر ملح�ظ فـي ال��شع الـمايل للعميل.

3. الـمخ�ش�شات الـمطلوبة:  
حتدد الـمخ�ش�شات ح�شب ما ه� مبني اأدناه: 

  %20 دي�ن دون الـم�شت�ى:    

 %50 دي�ن م�شك�ك فـي حت�شيلها:   

 %100 الدي�ن الـمعدومة:    

بع�س  خ�شم  بعد  الـمحددة  للـمخ�ش�شات  تخ�شع  ل  التي  الإنك�شاف  حالت  جميع  مقابل  عامة  1% خم�ش�شات  حتدد 

ال�شمانات الـم�شم�ح بها وفقا لتعليمات بنك الك�يت الـمركزي. وي�شتعد البنك حاليا لتطبيق الـمعايري الدولية لالإبالغات 

الرقابية رقم 9 ب�شاأن اأ�شل�ب التحديد الـمبكر للـمخ�ش�شات. يبني اجلدول اأدناه كيفـية معاجلة حالت القرو�س متاأخرة 

من   % 3.65 الف�ائد(  ا�شتبعاد  )بعد  الـم�شتحق  الفعلي  النقدي  الر�شيد  بلغ  حيث  الإئتمانية؛  الـمحفظة  �شمن  ال�شداد 

الإنك�شافات الإئتمانية كما فـي 2015.12.31.
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كما فـي 31 دي�شمرب 2015

% من اإجمايل الـمبلغ الـم�شتحقالـمبالغ الـمتعرثة  )األف د.ك(فئة فرتات وجوب ال�شداد
30<01,2629.15

90<3110,67977.45
180<910-

364<1810-
year 3 < )365( year 11,84713.40

-الدي�ن الـم�شك�ك فـي حت�شيلها )3 – 5 �شن�ات(
--الدي�ن الـمعدومة )اأكرث من 5 �شن�ات(

13,788   اإجمايل الـم�شتحق الـمتاأخر 
378,005اإجمايل الإنك�شافات الإئتمانية 

االإنك�شافات الـم�شتحقة الـمتاأخرة كن�شبة مئوية % من 

اإجمايل االإنك�شافات االإئتمانية
% 3.65

كما بلغت ن�شبة القرو�س غري الـمنتجة )NPL( اإىل الإنك�شافات الئتمانية ن�شبة 1.09% كما فـي 2015.12.31

ب - القرو�ض ال�شيادية: 

ت�شنف القرو�س الـمتعرثة والـمخ�ش�شات مقابلها ح�شب الت�شنيف الإئتماين وفقاً لـم�شف�فة بنك اإجنلرتا. 

ج - الت�شنيفات االئتمانية: 

يتبع البنك نظام ت�شنيف ائتماين داخلي ي�شتند اإىل مقيا�س ت�شنيفـي من 1 – 10. وتعترب القرو�س بني 1-4 قرو�س ممتازة، 

"حتت  على  اأو  منتجة  قرو�س غري  ت�شنف   10-6 بني  والقرو�س  منتجة،  قرو�س   C5و  B5و  A5 الفئات  فـي  والقرو�س 

الـمالحظة": 

معلومات حول االإنك�شافات االإئتمانية 

بنود خارج الـميزانية **** بنود الـميزانيةفئة االأ�شول )الـمحفظة العادية( 

144 بن�د نقدية 1
147,490مطالبات على قرو�س �شيادية2
 مطالبات على منظمات دولية3

4 PSE مطالبات على 

5 MDB مطالبات على

120,6796,614مطالبات على بن�ك6
290,41162,866 مطالبات على م�ؤ�ش�شات جتارية7
مطالبات على اأ�ش�ل م�شم�نة8

 مطالبات على م�شتقات اإئتمانية9

  قرو�س جزئية مت�افقة رقابيا10

قرو�س اإ�شكانية م�ؤهلة11

3,66681انك�شافات متاأخرة ال�شداد12
85,3969,202انك�شافات اأخرى13

647,78678,762 الإجمايل
**** مالحظة: جميع الإنك�شافات الئتمانية غري الـمم�لة م�ج�دة فـي الك�يت
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التوزيع اجلغرافـي لالإنك�شافات كما فـي 2015/12/31

قرو�ض و�شلفـيات – ت�شهيالت اإئتمانية قرو�ض و�شلفـيات: القر�ض ال�شناعي 1اإجمايل القرو�ض وال�شلفـيات

دي�شمرب 2014 دي�شمرب 2015 دي�شمرب 2014  دي�شمرب 2015دي�شمرب 2014دي�شمرب 2015

99.13%99.19132,665%100.00138,784%100.00148,174%99.59154,082%99.62280,839%292,866الكويت
0.33%0.32441%0.00446%0.000%0.160%0.15441%446اأوروبا
اأ�شيا و 

0.54%0.49723%0.00680%0.000%0.260%0.23723%680البا�شيفـيكي

االإجمايل 

100.00%100.00133,829%100.00139,911%100.00148,174%100.00154,082%100.00282,003%293,992الكلي

الـمتو�شط اليومي الإجمايل القرو�ض وال�شلفـيات كما فـي 31 دي�شمرب 2015

31 دي�شمرب 312015 دي�شمرب 2015
   %مت��شط الر�شيد الي�مي   %مت��شط الر�شيد الي�مي

299,231,723.28100.00283,880,350.65100.00الإجمايل الكلي للقرو�س وال�شلفـيات
151,861,313.6650.75149,783,855.5452.76قرو�س و�شلفـيات: القر�س ال�شناعي 1
147,370,409.6249.25134,096,495.1147.24قرو�س و�شلفـيات – ت�شهيالت اإئتمانية

115,733,261.6238.68100,022,267.2435.23القرو�س ال�شناعية - جتارية
1,175,947.240.391,157,309.780.41قرو�س اأخرى

30,129,681.7210.0732,843,504.9711.57ح�شابات �شحب على الـمك�ش�ف/ مك�ش�فة
69,422.230.0269,998.570.02خطابات اعتماد معلقة وم�شاتندات

262,096.810.093,414.540.00اأوامر دفع

حمفظة االأ�شتحقاقات الـمتبقية للقرو�ض وال�شلفـيات كما فـي 2015/12/31

 القرو�س وال�شلفـيات ب�شروط جتارية القر�س ال�شناعي ب�شروط مي�شرة الـمحفظة الإجمالية

دي�شمرب 2014 دي�شمرب 2015  دي�شمرب 2014دي�شمرب 2015 دي�شمرب 2014 دي�شمرب 2015

62,55539,8618,0947,27854,46132,583 لغاية �شهر واحد
49,23346,81214,3479,90234,88736,910 1 – 3 اأ�شهر
61,74251,68322,61625,01439,12526,669 3 – 12 �شهر

63,83387,16161,96565,3861,86821,775 1 – 3 �شنة
44,74846,15536,85841,7257,8894,430 3 – 5 �شن�ات 

1,68011,463)1,132(11,88210,33110,201 اأكرث من 5 �شن�ات 
293,992282,003154,082148,174139,911133,829 الر�شيد كما فـي نهاية العام
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القرو�ض الـمتعرثة – ح�شب التوزيع اجلغرافـي كما فـي 2015/12/31

خم�ش�شات مقابل القرو�س الـمتعرثةقرو�س متاأخرة ال�شداد 

2015201420152014
1,0191,693800839الك�يت

دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى

1,0191,693800839 الإجمايل الكلي
 القرو�س الـمتعرثة كن�شبة مئ�ية % من حمفظة

49.50%81.5%0.57%0.35%القرو�س القائمة
 ن�شبة التغطية

                                                                                        

 حمفظة القرو�ض و ال�شلفـيات – ح�شب القطاع كما فـي 2015/12/31
القرو�ض وال�شلفيات الـمنتظمة اأو غري الـمنتظمة

جمم�ع الـمخ�ش�شاتجمم�ع الـمخ�ش�شاتالر�شيد القائمالر�شيد القائمالقطاع

  2015 2014  2015 2014

4.33%4.55162,234.79%5.78169,480.29%5.7616,291,182.15%16,947,731.86الكيماويات

3.71%3.78138,800.68%5.36140,689.27%5.1315,109,457.26%15,081,805.12االأغذية والـم�شروبات
الـمنتجات الـمعدنية 

31.03%31.951,161,719.38%32.361,190,195.64%31.0491,267,159.23%91,247,485.13والهند�شية

32.53%29.951,217,807.17%24.401,115,523.69%19.9268,799,627.47%58,555,284.29االإن�شاءات ومواد البناء

0.04%0.051,602.25%0.061,969.50%0.07160,225.00%196,950.00التداول والتجارة

0.71%0.8226,709.19%0.9530,681.37%1.042,670,424.39%3,067,642.38االأثاث

0.03%0.031,026.90%0.041,164.85%0.04102,689.86%116,484.63االأن�شجة

0.00%0.001.00%0.001.00%0.001.00%1.00البحرية

2.08%2.3478,033.22%2.7787,003.70%2.967,803,223.20%8,700,270.68ال�شناعات الورقية واملطبوعات

0.19%0.187,225.04%0.266,803.05%0.23722,503.65%680,304.49احلكومية

11.52%16.08431,173.46%15.29598,782.32%20.3743,117,345.86%59,878,232.35النفط والغاز

0.11%0.104,300.00%0.153,792.65%0.13430,000.00%379,262.12الزراعية وال�شمكية

9.86%10.05369,031.69%12.44374,275.32%13.1635,088,117.59%38,694,878.22اأخرى )غري مالية(

96.14%99.883,599,664.77%99.843,720,362.63%99.85281,561,956.66%293,546,332.25القطاعات غري الـمالية

3.86%0.12144,414.28%0.164,468.22%0.15440,932.78%446,128.68القطاعات الـمالية

100.00%100.003,744,079.05%100.003,724,830.85%100.00282,002,889.44%293,992,460.93اإجمايل القطاعات

        

 15,523,293.00 20,863,733.98  خم�ش�شات عامة وقرارات اإدارية

 19,267,372.05 24,588,564.83   اإجمايل الـمخ�ش�شات  
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احلد من الـمخاطر االئتمانية:

ويتخذ  الـمقا�شة  البنك ميار�س حق  فاإن  العمالء،  البنك �شد  ت�ش�ية مطالبات  فـيها  يتم  التي ل  الت�ش�يات: فـي احلالت 

اإجراءات الـمطالبة على اأ�شا�س �شافـي الـمبلغ.  واأثناء �شري الإجراءات القان�نية، يحتفظ البنك بحقه فـي الـمطالبة على 

اأ�شا�س الـمبلغ ال�شافـي الأ�شلي، وجتاهل اأية دفعات جزئية لتجنب اإحداث عن غري ق�شد منه ن�ش�ء اأي اأم�ر قان�نية. تقييم 

واإدارة ال�شمانات: فـي احلالت التي يلزم فـيها اأخذ �شمانات، فاإن البنك يقبل اأن�اع ال�شمانات الإعتيادية مثل النقد، والره�ن على 

الـم�ج�دات الـمنق�لة، والرهن على الأ�ش�ل الثابتة، وال�شمانات ال�شخ�شية/ التجارية/ الـم�شرفـية ..اإلخ.  وفـي حالة الرهن، ي�شر 

البنك على اإدراجه فـي وثيقة التاأمني ذات ال�شلة باعتباره الـم�شتفـيد فـي حال اخل�شارة. وفـي حالت وج�د كفـيل، فاإن البنك يتخذ ما 

يلزم لالإطمئنان ب�شاأن اجلدارة الئتمانية لل�شامن باحل�ش�ل على معل�مات مالية كاملة عن ال�شامن، على الأ�شا�س الـمنطقي اأن البنك 

ينظر اإىل ال�شامن كما ل� كان نف�شه ه� الـمدين الأ�شا�شي الذي يلزم اأن يك�ن م�ؤهاًل  ب�ش�رة متنا�شبة مع حجم اللتزام الإئتماين.  

وفـيما يتعلق بال�شمانات الـم�شرفـية، يجب تقدمي حد ائتماين ر�شمي من الـم�شرف الـمعني ك�شرط م�شبق. 

ونظراً لطبيعته باعتباره م�ؤ�ش�شة متخ�ش�شة للتم�يل ال�شناعي، فاإن البنك يتمتع بالـمهارات والـم�ارد الكافـية داخليا متكنه 

من تقييم الـم�شاريع والـم�شانع وغريها من الأن�اع الأخرى من الأ�ش�ل الثابتة الـمره�نة للبنك.  

تركز الـمخاطر الئتمانية: يحدد النظام الأ�شا�شي للبنك قاعدة عمالئه فـي ال�شناعات الإنتاجية على وجه التحديدـ تلك 

الكيانات التي حتمل تراخي�س �شناعية.  وبناء على ذلك، يحدث تركز ائتماين فـي القطاع ال�شناعي، و�شمن تلك الفئة، تتك�ن 

حمفظة البنك من عمالء ميثل�ن جمم�عة وا�شعة من الأن�شطة. بالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شارك البنك فـي القرو�س الـم�شرتكة 

للـم�شارف غري الـمقيمة. مع مالحظة اأن قاعدة عمالء البنك ل تخ�شع لأي درجة من درجات الدورات الإقت�شادية. 

االإنك�شافات االئتمانية بعد تطبيق عامل خف�ض الـمخاطر وحتويل االئتمان كما فـي 2015.12.31

خماطر االإئتمان

�شــافــي

االإنك�شافات االإئتمانية 

االإنكـ�شـافـات

االإئتمانيــة  )األف د.ك(

بعد قبل

فئة االأ�شول 

)الـمحفظة العادية(

- 144 144 بن�د نقدية

693 147,490 147,490 مطالبات على قرو�س �شيادية

- - - مطالبات على منظمات دولية

- - -  PSE مطالبات على

- - - MDB مطالبات على

25,464 127,294 127,293 مطالبات على بن�ك

334,696 334,696 353,276 مطالبات على م�ؤ�ش�شات جتارية

- - - قرو�س جتارية رقابية

- - - قرو�س اإ�شكانية م�ؤهلة

3,669 3,747 3,747 انك�شافات واجبة الأداء

94,598 94,598 94,598 انك�شافات اأخرى

459,120 707,969 726,548 الإجمايل

459,120 االإجمايل الكلي
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اإدارة خماطر ال�شوق: 

خماطر ال�ش�ق هي الـمخاطر الـمرتبطة باأرباح البنك اأو راأ�س ماله، اأو قدرته على تلبية اأهداف اأعماله التجارية والتي قد 

تتاأثر �شلباً ب�شبب التغريات فـي م�شت�ى اأو تقلبات اأ�شعار ال�ش�ق اأو الأ�شعار مثل اأ�شعار الفائدة، اأ�شعار القرو�س واأ�شعار 

ال�شلع الأ�شا�شية واأ�شعار الأ�شهم واأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية.  هذه الـمخاطر متاأ�شلة فـي ال�شك�ك الـمالية الـمرتبطة 

بعمليات و/اأو اأن�شطة البنك مبا فـي ذلك القرو�س الـممن�حة تبعاً لالأ�شعار التجارية وال�دائع والأوراق الـمالية والتجارية 

وح�شاب الأ�ش�ل والـم�شتقات. وتكمن غالبية الإنك�شافات على خماطر ال�ش�ق فـي عمليات اخلزانة وال�شتثمار وخماطر 

ال�ش�ق من خالل حق�ق الـملكية الـمحلية ل�شركة كيبك� التابعة للبنك والتي هي اأ�شهم �شلبية للـم�ؤ�ش�شة القاب�شة.  

حتدد اأهداف اإدارة الـمخاطر  فـي بنك الك�يت ال�شناعي فـي اإدارة خماطر ال�ش�ق كما يلي: 

• فهم وال�شيطرة على خماطر ال�ش�ق ب�ا�شطة اتباع نظام �شارم لقيا�س وتطبيق احلدود ومراقبتها
• �شمان الدقة فـي اإجراءات ال�شفقات/ الت�ش�يات 

• ت�شهيل من� الأعمال التجارية �شمن اإطار رقابي و�شفاف لإدارة الـمخاطر 
• قيا�س والإبالغ عن خماطر  ال�ش�ق غري الـمتداول 

تعترب خماطر ال�ش�ق الـمرتبطة بالبنك حمدودة ن�شبيا، با�شتثناء اإدارة دفرت العمالت الأجنبية حل�شابها اخلا�س ولعمالئه 

اأن البنك  من القطاع ال�شناعي الـمحلية، وفـي احلالت النادرة التي ي�شتخدم فـيها الـم�شتقات لأغرا�س التح�ط، حيث 

يتجنب اإىل حد كبري الإنك�شاف على خماطر ال�ش�ق. وقد و�شعت احلدود الـمنا�شبة لذلك ويجري با�شتمرار ر�شد اأن�شطة 

اخلزانة وال�شتثمار بهذا اخل�ش��س.

ين�شب اهتمام بنك الك�يت ال�شناعي على القرو�س ال�شناعية واخلدمات الـم�شرفـية لل�شركات.  لدى البنك ا�شتثمار ط�يل 

ك�يتية  اأ�شهم  ولديها حمفظة  الـمحلية  ال�ش�ق  فـي  ت�شتثمر  التي  )كيبك�(  بالكامل  له  الـممل�كة  التابعة  �شركته  فـي  الأجل 

غري متداولة. وهناك اأي�شا مك�ن دويل فـي دفرت اأ�شهم البنك ي�شتثمر فـي الـم�شاريع الـمبتدئة من خالل مدراء ا�شتثمار 

عالـميني معروفـني. هذه ال�شتثمارات هي ذات طبيعة ط�يلة الأجل وانك�شافاتها حمدودة فـي خماطر هب�ط ال�شتثمارات 

فـي الأ�شهم الـمبا�شرة. ويتم تن�يع هذه ال�شتثمارات وهناك حدود ق�ش�ى على ال�شتثمارات الفردية. والبنك ل ي�شارك فـي 

عمليات الأ�شهم اأو ال�شندات التجارية اأوالتجارة فـي الـم�شتقات واخليارات وال�شلع اأو فـي من الأن�شطة ذات خماطر ال�ش�ق 

الأخرى التي ت�شارك فـيها عادة معظم الـم�شارف التجارية وال�شتثمارية العادية. 

يتم ر�شد ومراقبة خماطر ال�ش�ق مع الأخذ فـي العتبار حتليل ظروف ال�ش�ق ومعدلت ال�شي�لة فـي ال�ش�ق، وا�شرتاتيجية 

الأعمال التجارية وخربة تداولت ال�ش�ق.  وي�شع البنك حدوداً ح�شب حجم ال�شتثمار والدولة والإنك�شافات على الأطراف 

الـمقابلة ف�شال عن الـمراكز الـمفت�حة للـمتعاملني والبنك ككل. ت�شاعد هذه احلدود على خف�س الـمبالغ الـمطلقة لـمخاطر 

ال�ش�ق. بالإ�شافة اإىل ذلك، و�شع البنك حدود وقف اخل�شارة لبع�س الأن�شطة التي تنط�ي على خماطر ال�ش�ق. 

خماطر ال�ش�ق اخلا�شة بانك�شافات حمفظة التداول و�شرف العمالت الأجنبية: البنك ل ميلك حاليا حمفظة تداول فـي 

الأ�شهم ذات قيمة تذكر فـي عمليات �شرف العمالت الأجنبية اأو اأ�ش�اق الـمال. ولي�س لديه اأي انك�شافات فـي عمليات 

التداول فـي الـم�شتقات اأو فـي ال�شلع؛ ومع ذلك، فقد مت اعتبار جميع الـمراكز عمليات الـمبادلة الآجلة بالعمالت الأجنبية 

كجزء من الإنك�شاف على الـم�شتقات بقيمة تبلغ 6.5 ملي�ن دينار ك�يتي.
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خماطـر ال�شوق

متطلبات راأ�ض الـمال وفقًا الأ�شلوب القيا�ض الـموحد

تكلفة راأ�ض الـمال   فئة الـمخاطر

1  خماطر اأ�شعار الفائدة  0
2  خماطر مراكز ال�شهم  0

3  خماطر �شعر ال�شرف بالعمالت الأجنبية  406
4  خماطر ال�شلع  0

659 احلد االأدنى لراأ�ض الـمال الـمطلوب مقابل خماطر ال�شوق

 
5069  اإجمايل االأ�شول الـموزونة لـمخاطر ال�شوق

مراكـز حقوق الـملكية كما فـي دفاتر البنك 

اأ�شهم ال�شركات لأغرا�س ا�شرتاتيجية  للطبيعة الـمتخ�ش�شة للبنك، ومب�جب نظامه الأ�شا�شي، ي�شتثمر البنك فـي  نظراً 

ولأ�شباب تتعلق بعالقات الأعمال التجارية، ف�شال عن حتقيق اأرباح راأ�شمالية.  تق�م اإدارة ال�شتثمارات الـمبا�شرة والرتقيات 

باإدارة حمفظة الأ�شهم التي لها اأبعاد حملية وعالـمية، وتدخل فـي ا�شتثمارات فـي م�شاريع جديدة بهدف حتقيق مكا�شب 

راأ�شمالية فـي اأ�ش�اق الأ�شهم اخلا�شة عالـميا. وتدار حمفظة الأ�شهم لال�شتثمارات داخل الك�يت ب�ا�شطة �شركة م�شاريع 

الك�يت ال�شناعية  )كيبك�( وهي �شركة تابعة ممل�كة بالكامل لبنك الك�يت ال�شناعي ويتم جتميع بياناتها الـمالية مع بيانات 

بنك الك�يت ال�شناعي. 

اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية هي تلك التي تتالءم مع اأهداف البنك للتنمية ال�شناعية على الـمدى الط�يل، ومن الـمت�قع 

اأن ي�شتفـيد البنك من حيث وج�د �شبكة عالقات الأعمال التجارية ذات ال�شلة. وال�شتثمارات ال�شرتاتيجية فـي الأ�شهم 

تهدف اإىل �شمان النم� والتنمية لل�شركات القائمة وال�شتثمار فـي م�شاريع جديدة، وكذلك فـيما يتعلق مبمار�شة الرقابة 

على ال�شركات التي تعر�شت للتعرث احلاد ومنخفظة الأداء مما تطلب الإ�شتح�اذ عليها. وتدير �شركة الك�يت لالإ�شتثمارات 

ال�شناعية الإ�شتثمار فـي الأ�شهم ك�دائع قبل الكتتاب، اأو الدخ�ل مبا�شرة فـي عمليات تبادل لالأ�شهم لل�شركات الـمدرجة 

فـي الب�ر�شة. وحيث اأن هذه ا�شتثمارات ط�يلة الأجل، فاإن هذه الـمحفظة الإ�شتثمارية تعترب �شلبية وتخ�شع التقييمات 

اإىل حتركات ال�ش�ق، وب�شبب تاأثريات اجتاهات ال�ش�ق الإقليمية والعالـمية، فال يزال م�ؤ�شر ب�ر�شة الك�يت ي�شهد تقلبات 

�شديدة. 

على  العالجية  ال�شيطرة  لـممار�شة  بها  الإحتفاظ  ويتم  الأ�شهم.  من حمفظة  �شئيال  الـمتعرثة جزءا  ال�شتثمارات  ت�شكل 

ال�شركات التي تعر�شت اإىل تده�ر اأو�شاعها و�شعف اأداءها، وتدخل حتت اإدارة كيبك� كاإنك�شافات حملية فقط. 

الـمك�نة  وتلك  الـمال  راأ�س  مكا�شب  حتقيق  فـي  الـمتمثل  الهدف  لغر�س  الـمك�نة  الـمحفظة  مك�نات  بني  التفريق  يتم 

لالأغرا�س ال�شرتاتيجية الـمبينة اأعاله. ومن الـم�شلـم به اأن ال�شتثمارات فـي الأ�شهم حتمل خماطر الهب�ط ف�شال عن 

ت�قعات بتحقيق عائدات عالية.  ووفقا للـمبادئ الت�جيهية لبازل 3، يتم تك�ين راأ�شمال بن�شبة 100% فـي دفاتر البنك 

لتغطية انك�شافات خماطر جميع ال�شتثمارات فـي الأ�شهم. وت�شنف اإدارة الـمخاطر جميع ال�شتثمارات التي تق�م بها اإدارة 

ال�شتثمارات الـمبا�شرة والرتقيات با�شتخدام اأ�شل�ب ت�شنيف الأ�شهم الـمط�ر داخليا فـي اإدارة الـمخاطر. 

اإدارة خماطر �شعر الفائدة

ب�جه عام، الهدف ه� اإدارة مدى ح�شا�شية �شعر الفائدة بحيث ل ت�ؤثر حتركات اأ�شعار الفائدة �شلبا على �شافـي اإيرادات 

البنك من الفائدة. يتم قيا�س خماطر اأ�شعار الفائدة على اأنها التقلبات الـمحتملة فـي �شافـي الدخل من اإيرادات الفائدة 
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  interest rate gap analysis الناجمة عن التغريات فـي اأ�شعار ال�ش�ق للفائدة. وي�شتخدم البنك حتليل الفج�ات لأ�شعار الفائدة

لقيا�س ح�شا�شية الإيرادات من �شعر الفائدة الناجمة عن عدم م�اءمات mismatches اإعادة الت�شعري بني مراكز الأ�ش�ل 

والـمطل�بات القابلة للتاأثر بال�شعر وبني البن�د خارج الـميزانية.

ح�شل البنك على قر�س لـمدة  20 عاما من حك�مة دولة الك�يت )اعتبارا من �شنة 1973 مع دوران القر�س( ي�شعر جزئيا 

مبعدل ثابت بن�شبة 2/1 فـي الـمائة �شن�ياً على مدى اإجمايل القرو�س والإلتزلمات ال�شناعية التي تعهد بها البنك. وفـي 

عام 2007، مت متديد القر�س فـي �شكل قر�س اإ�شافـي مببلغ 100 ملي�ن دينار ك�يتي من حك�مة دولة الك�يت. هذا الـم�رد 

منخف�س التكلفة يعترب عن�شراً هاماً جداً فـي ح�شاب قاعدة التكلفة الإجمالية للبنك. وي�شارك البنك فـي عمليات اإقرا�س 

مدع�مة مبعدل ثابت للقطاع ال�شناعي. واإىل هذا احلد، يتعامل مع م�شادر وتطبيقات التكلفة الثابتة خارج اإطار ح�شابات 

خماطر �شعر الفائدة.. 

الك�يت  بنك  �شعر اخل�شم لدى  الك�يتي عائمة وم�شعرة ح�شب  بالدينار  الـمتبقية  القرو�س  تعترب جميع   ، اإىل حد كبري 

الـمركزي، زائد الهام�س  ويتم اإعادة ت�شعريها عند تغيري البنك الـمركزي ل�شعر اخل�شم. 

اأهمها؛  الأمريكي  الدولر  العمالت الأخرى، يعترب  الك�يتي. ومن بني  بالدينار  البنك مق�مة  90% من م�ج�دات  ح�ايل 

وفـيما يتعلق بجميع العمالت الأخرى، فاإن الإنك�شاف، رغم عدم اأهميته، اإل اأنه ومع ذلك يتطابق عم�ما مع كل وعاء من 

اأوعية الإ�شتحقاق.

من وقت لآخر، يتم اإجراء اختبارات ال�شغط لقيا�س تاأثري ذلك على الدخل حتت ظروف ال�شغط، مثال ح�شا�شية التاأثر  اإىل 

الإنخفا�س بن�شبة 1% فـي �شعر اخل�شم لدى بنك الك�يت الـمركزي.

خماطر اأ�شعار الفائدة فـي دفاتر البنك  

 تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة فـي دفاتر البنك نتيجة لعدم التطابق بني الأ�ش�ل واخل�ش�م فـي اأوعية الأ�شتحقاق الـمختلفة؛ 

ومع ذلك، حتفظ تلك �شمن احلدود الـمقررة لكل وعاء ا�شتحقاق. وهناك خماطر الإنخفا�س فـي قيمة عمليات التح�ط 

ب�شبب افتقار �ش�ق الدينار  الك�يتي اإىل العمق، مع وج�د عدد حمدود من الالعبني فـي �ش�ق الدينار الك�يتي بني الـم�شارف، 

حيث اأن العمليات بني الـم�شارف تظل ع�ش�ائية وخارج الإ�شتحقاقات ق�شرية الأجل. والأدوات الـمتاحة فقط ح�شب بنك 

الك�يت الـمركزي هي �شندات التدخل، و�شندات التدخل الـمبا�شر لل�شهر ال�احد، و�شندات اخلزانة هي من الأدوات ال�حيدة 

الـمتاحة لن�شرالفائ�س من ال�شي�لة. نتيجة لذلك، ميكن لتدخالت بنك الك�يت الـمركزي اأن يك�ن لها تاأثري كبري على �شعر 

الكيب�ر  KIBOR؛ ومن �شاأن عدم وج�د اأدوات حت�ط ب�شعر فائدة فـي �ش�ق الدينار الك�يتي اأن تك�ن م�شدر قلق؛ اإل اأن 

الإنك�شاف الإجمايل للبنك اأمام خماطر اأ�شعار الفائدة يتم ال�شيطرة عليه بف�شل الع�امل التالية: )اأ( ن�شاط وفعالية اإدارة 

حمفظة ا�شتثمارات عمليات اخلزانة؛ )ب( ت�شعري القرو�س التجارية على اأ�شا�س �شعر عائم؛ و)ج( مت�يل قرو�س الـم�شاريع 

ب�ا�شطة القر�س احلك�مي وبذلك هي م�شتقلة عن ال�ش�ق.

ح�شا�شية �شعر الفائدة )األف د.ك(
دي�شمرب 2015

بالدينار الكويتي 

فوق 5 �شنوات 1-5 �شنوات لغاية 1 �شنة

23,664 137,876 390,060 الأ�ش�ل الـمدرة للف�ائد

- - 304,042 مطل�بات بالفائدة

23,664 137,876 86,019 GAP
247,559 223,895 86,019 تراكمية gap ن�شبة

KD   2,475.6  احل�شا�شية اإىل 1% تغيري على ال�شعر
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ح�شا�شية �شعر الفائدة 

الدوالر االأمريكي بالدينار الكويتي )األف(

دي�شمرب 2015

بالدولر الأمريكي

فوق 5 �شنوات 1-5 �شنوات لغاية 1 �شنة

- - 35,162 الأ�ش�ل الـمدرة للف�ائد

- 50,000 75,801 مطل�بات بالفائدة

- )50,000( )40,639( GAP
)90,639( )90,639( )40,639( تراكمية gap ن�شبة

KD   )906.4( احل�شا�شية اإىل 1% تغيري على ال�شعر 

KD 1569.20    اإجمايل احل�شا�شية بالدينار الك�يتي اإىل 1% تغيري على ال�شعر

اإدارة خماطر ال�شيولة: 

�شافـي  فـي  مفاجئة  لزيادة  نتيجة  ا�شتحقاقها  بالتزاماته عند  ال�فاء  البنك على  قدرة  فـي عدم  ال�شي�لة  تتمثل خماطر 

التدفقات النقدية؛ وفـي هذه احلالة، �ش�ف ت�شتنفذ هذه التدفقات الـم�ارد النقدية الـمتاحة لإقرا�س العميل والن�شاطات 

التجارية وال�شتثمارات وال�دائع.  وفـي اأق�شى احلالت، ميكن اأن ي�ؤدي نق�س ال�شي�لة اإىل تخفـي�س الـميزانية العم�مية 

ومبيعات الأ�ش�ل، اأو احتمال عدم القدرة على ال�فاء بالتزامات الإقرا�س. وتعترب خماطر عدم القدرة على القيام بذلك 

وعلى  الـمالية  بالـم�ؤ�ش�شة  الـمرتبطة  الظروف  من  تتاأثر مبجم�عة  اأن  وميكن  الـم�شرفـية،  العمليات  جميع  فـي  متاأ�شلة 

م�شت�ى ال�ش�ق. 

يتم اإدارة خماطر ال�شي�لة ب�ا�شطة ر�شد فج�ات عدم م�ائمات ا�شتحقاقات الأ�ش�ل واخل�ش�م ون�شب ال�شي�لة الـم�شتهدفة.  

2015؛  الـمحلية والأجنبية، م�شتقرة عند م�شت�يات مريحة خالل  البنك، �ش�اء بالعملة  ال�شي�لة فـي  وقد ظلت معدلت 

وا�شتمر البنك فـي بناء عالقات مع الـم�ؤ�ش�شات الك�يتية التي هي فـي و�شع ميكنها من الإقرا�س بالعملة الأجنبية، مما 

ي�فر تن�يع قاعدة مت�يلية للبنك. كذلك، ت�جد خطط للط�ارئ لـمعاجلة حالت �شدمات ال�شي�لة ق�شرية الأجل.  وتخ�شع 

هذه الـمخاطر لـمراقبة اإدارة الـمخاطر وتقييمها جماعيا ب�ا�شطة جلنة الأ�ش�ل واخل�ش�م والإ�شتثمارات )األك�(.  ويتم�شك 

البنك بتعليمات بنك الك�يت الـمركزي ب�شاأن اإدارة ال�شي�لة ولطالـما التزم على الدوام باحلدود التنظيمية للفج�ات؛  ف�شال 

عن ذلك، فقد طبق البنك الـمباديء الت�جيهية لبازل 3 ب�شاأن اإدارة والإبالغ الرقابي لـمخاطر ال�شي�لة.  وح�ل ن�شبة تغطية 

ال�شي�لة، فاإنها متقلبة، لكن فـي كل الأوقات كما فـي ال�قت احلا�شر )2015.12.31( فاإنها تتجاوز احلدود التنظيمية بن�شبة 

.%100

ال�شيا�شات الـمحا�شبية:

الأ�ش�ل الـمالية التي يت�جب الإحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من ال�قت والتي ل ت�شنف بالقيمة العادلة فـي   بيان الدخل 

للبيع.   اأ�شتثمارات متاحة  اأنها  ا�شتحقاقها فهي ت�شنف على  بها حتى  الـمحتفظ  والـم�شتحقات والأ�ش�ل  القرو�س  وبيان 

ويتم الإبالغ الرقابي عن هذه ال�شتثمارات بقيمتها العادلة على اأ�شا�س ربع �شن�ي وي�ؤ�شر بها فـي ال�ش�ق الذي تت�افر به 

تقييمات ال�ش�ق. وبالن�شبة لـم�شاركات الأ�شهم غري الـمدرجة اأو ال�شتثمارات اخلا�شة فـي ال�شناديق التي ل ميكن حتديد 

قيمتها العادلة ب�ش�رة م�ث�ق فـيها، فـيتم اإدراجها بتكلفة اأقل تعرثاً. الإ�شتثمارات الأخرى الـمتاحة للبيع تقدر بداية بقيمة 

تكلفتها ثم تقا�س مرة اأخرى بالقيمة العادلة بدون مكا�شب اأو خ�شائر حمققة مقدرة مبا�شرة فـي عم�د "دخل �شامل اأخر       

Other Comprehensive Income". ت�شتند ا�شتثمارات القيمة العادلة الـمدرجة فـي الب�ر�شة على �شعر ال�ش�ق الـمعلن 
(�شعر ال�شراء) كما فـي تاريخ الـميزانية العم�مية دون اأي خ�ش�مات لتكلفة الـمعامالت. 

ت�شتند جميع ت�شنيفات ال�شتثمارات  على الـمعايري الدولية لالإبالغ الرقابي الـمايل. 

مالحظة: تت�فر الـمعل�مات الكمية الـمتعلقة بال�شتثمارات فـي البيانات الـمالية.
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اإدارة الـمخاطر الت�شغيلية: 

الـمخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�شائر الـمبا�شرة اأو غري الـمبا�شرة الناجمة عن الع�امل الب�شرية والأحداث اخلارجية، 

وعدم كفاية اأو ف�شل العمليات والنظم الداخلية، وتعترب الـمخاطر الت�شغيلية متاأ�شلة فـي عمليات البنك. ت�شمل الـم�شادر 

الـمعل�مات، وال�شتعانة مب�شادر خارجية  تكن�ل�جيا  واأمن  الت�شغيلية  العمليات  الت�شغيلية: م�شداقية  للـمخاطر  الرئي�شية 

الإ�شتح�اذ   عمليات  وتكامل  ال�شرتاتيجية  التغيريات  وتنفـيذ  الرئي�شيني،  الـم�ردين  على  والعتماد  الت�شغيلية  للعمليات 

الحتيال والأخطاء الب�شرية وج�دة خدمة العمالء والمتثال الرقابي والت�ظيف والتدريب والحتفاظ بالـم�ظفـني، والآثار 

الجتماعية والبيئية.  ويلتزم البنك بتحديد وقيا�س واإدارة الـمخاطر الت�شغيلية، وتتم اإدارة هذه الـمخاطر من خالل منظ�مة 

متكاملة على م�شت�ى البنك اأو على م�شت�ى ال�شيا�شات والإجراءات الإدارية وال�ش�ابط الرقابية والأدوات الرقابية. واأحد 

اإدارات  م�شت�ى  على  ومراقبتها  الت�شغيلية  بالعمليات  اخلا�شة  الرئي�شية  الـمخاطر  م�ؤ�شرات  الهامة ه� حتديد  العنا�شر 

العمل،  وعلى وجه اخل�ش��س، فقد عملت اإدارة الـمخاطر عن كثب مع وحدات العمل فـي تطبيق وحت�شني اأ�شاليب العمل 

الذاتي، والدرا�شات ال�شتق�شائية بهدف الرتكيز على نقاط  التقييم  الت�شغيلية مبا فـي ذلك مناذج  الـمخاطر  اإدارة  فـي 

الـمخاطر احلرجة بغر�س تعزيز الرقابة والتقليل من اخل�شائر الت�شغيلية.

يهدف اإطار البنك فـي اإدارة الـمخاطر الت�شغيلية اإىل:

• فهم والإبالغ الرقابي للـمخاطر الت�شغيلية التي يتحملها البنك 
• ر�شد والإبالغ عن م�ؤ�شرات الـمخاطر الرئي�شية واأخطاء الت�شغيل

• فهم وخف�س حالت تكرار حالت الـمخاطر الت�شغيلية واأثارها على ا�شا�س التكلفة مقابل الفائدة، 
• اإدارة الإنك�شافات الـمتبقية با�شتخدام التاأمني

الرقابة   �ش�ابط  اتباع  عن  الـم�ش�ؤولة  الإدارات  مدراء  عاتق  على  الت�شغيلية  الـمخاطر  لإدارة  الرئي�شية  الـم�ش�ؤولية  تقع 

الداخلية الـمالئمة للبيئة الت�شغيلية لدى كل منهم.  وتتبع اآلية للتقييم الذاتي لـمراقبة الـمخاطر الت�شغيلية مع الرتكيز على 

اإدارة الـمخاطر واإدارة التدقيق الداخلي دوراً  م�ؤ�شرات الـمخاطر الرئي�شية اخلا�شة مبجال العمليات الت�شغيلية.  ت�ؤدي 

حي�يا فـي اإجراء مراجعة واحلفاظ على �شالمة البيئة الرقابية؛ بالإ�شافة اإىل ذلك، فقد عمد البنك اإىل تغطية بع�س 

الـمخاطر الت�شغيلية، التي ل ميكن التحكم بها داخليا، ب�ا�شطة وثائق تاأمينية.  وتعترب الن�شبةالعالية من  حالت الـمخاطر 

الت�شغيلية للبنك تكلفتها الـمالية منخف�شة، فـي حني ن�شبة �شئيلة جداً من حالت الـمخاطر الت�شغيلية تك�ن ذات تاأثريات 

مادية، وا�شتمر هذا ال��شع على مدى عام 2015.

يطبق البنك الإجراءات الالزمة حلماية �شرية و�شالمة الـمعل�مات والبيانات الـمخزنة، مبا فـي ذلك: 

• تطبيق نظم اجلدار الناري firewall حلماية ال�شبكة من التدخل اخلارجي 
• تطبيقات التحكم على الدخ�ل اإىل تطبيقات النظم

• المتثال لـمبداأ الرقابة الـمزدوجة فـي الإجراءات الت�شغيلية
• تطبيق اإجراءات وعمليات خمتلفة فـي �ش�ابط الرقابة الداخلية

• تطبيق عمليات الن�شخ الـمتماثل للبيانات عرب الإنرتنت على خ�ادم م�شتقلة
• خطط الط�ارئ فـي الـم�قع

•  خطط ط�اريء خارج الـم�قع لأغرا�س ا�شتمرارية ت�شغيل الأعمال business continuity plans وبرامج الإنعا�س فـي  
disaster recovery programs حالت الك�ارث   

تعترب وظيفة اأمن م�ش�ؤولة اأمام رئي�س اإدارة الـمخاطر وتق�م ب�شفة م�شتقلة بر�شد البيئة الأمنية واحلالت والـمخالفات الأمنية 

للـمعل�مات؛ وفـي عام 2015، دخلت هذه ال�ظيفة باعتبارها جزءاً اأ�شا�شياً من النظام الـم�شرفـي حيز التطبيق، ويجري العمل 

على اإجناز اإجراءات تقييم داخلية وخارجية لـم�اطن ال�شعف vulnerability assessment فـي النظم الـمتبعة.  
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ويعمل البنك على تعزيز ورفع قدرات البنية التحتية لنظام تكن�ل�جيا الـمعل�مات لديه مبا فـي ذلك الـمعامالت وحل�ل اإدارة 

تخزين البيانات واإدارة الـمخاطر بغر�س تاأ�شي�س قاعدة ت�شمح بفر�س النم� م�شتقبال.

بهدف الإلتزام مبعيار كفاية راأ�س الـمال وفقا لبازل 3، فاإن البنك فـي ال�قت احلايل يطبق اأ�شل�ب القيا�س الـم�حد فـي 

ح�شاب الـم�شروفات الراأ�شمالية للـمخاطر الت�شغيلية على اأ�شا�س الدخل الإجمايل لثالث �شن�ات. ويتم ح�شابه وفقا لع�امل 

بيتا Beta الـمن�ش��س عليها فـي الـمبادئ الت�جيهية لبازل 3 والتي تعمل ك�كيل للعالقة بني اخل�شارة الت�شغيلية اإدارة عمل 

جتاري معني والدخل الإجمايل لهذا الـم�شروع اأو العمل التجاري. وقد احت�شبت الـم�شاريف الإجمالية للـمخاطر الت�شغيلية 

على اأ�شا�س مت��شط ثالث �شن�ات من جمم�ع الـم�شاريف الراأ�شمالية التنظيمية على اإدارات الأعمال التجارية، حتديدا: 

اإدارة الأعمال التجارية الـم�شرفـية، مبا فـي ذلك اإقرا�س الـم�شاريع واإقرا�س راأ�س الـمال العامل، و›التجارة &  الـمبيعات‹ 

التي ت�شنف حتتها الإ�شتثمارات الـمبا�شرة ل�شندوق الأ�شهم.  ونظراً لـما جاء فـي النظام الأ�شا�شي للبنك، وطبيعة عمله 

كم�شرف متخ�ش�س، فاإنه يحظر عليه العمل فـي جمالت معينة، على وجه التحديد: جمالت البيع بالتجزئة الـم�شرفـية، 

وزيادة مت�يل ال�شركات من خالل اأ�ش�اق الأ�شهم، خدمات الدفع لطرف ثالث، خدمات ال�كالة، اإدارة الأ�ش�ل وال��شاطة 

الـمالية وخدمات اأمني الأم�ال custodian حل�شاب طرف ثالث. البنك.  هذا، ويحتفظ البنك بقاعدة بيانات خل�شائره 

الت�شغيلية م�شنفة وفقا لـمعايري بازل. 

 

األف دكالـمخاطر الت�شغيلية

الدخل االإجمايل *ن�شاط االأعمال
متو�شط 3 

تكلفة راأ�ض الـمال�شنوات

اإجمايل الدخل201320142015)وفقا لت�شنيف بازل 3(

15,03218,22512,89215,3832,307.45م�شرفـي جتاري
5,0543,8986,0144,989897.96اأخرى

20,08622,12318,90620,3723,205اإجمايل
41,499اإجمايل االإنك�شافات الـموزونة للـمخاطر الت�شغيلية  

�شيا�شات البنك ب�شاأن مكافحة عمليات غ�شل االأموال 

اأعماله  ت�شريف  فـي  الـمركزي  الك�يت  بنك  اأي  الإ�شرافـية،  الرقابة  ال�شادرة عن جهة  والأنظمة  للق�اعد  البنك  يخ�شع 

الـم�شرفـية؛ وبهذا اخل�ش��س، يلتزم البنك بتعلـميات بنك الك�يت الـمركزي رقم )2/رب/2002/92( والقان�ن رقم 35 لعام 

2002، والتعديالت عليها ب�شاأن مكافحة عمليات غ�شل الأم�ال. 

يطبق البنك �شيا�شات واإجراءات داخلية مكت�بة معتمدة من جمل�س الإدارة، �شممت لـمنع ور�شد ومكافحة عمليات غ�شل 

الأم�ال، حيث ت�شمل نظم البنك فـي مكافحة عمليات غ�شل الأم�ال العمليات وال�شيا�شات، والـم�ظفـني والربامج التدريبية 

للتعليمات اجلديدة ال�شادرة عن بنك الك�يت  وال�ثائق والـم�شتندات والتقارير والنظم الرقابية.  فـي عام 2013، وتبعاً 

الـمركزي، فقد جرى حتديث �شيا�شة واإجراءات البنك فـي مكافحة عمليات غ�شل الأم�ال لت�شمل هذه التغيريات. 

حر�شا من البنك على الإلتزام بالـمتطلبات الرقابية اخلا�شة ب�شرورة احل�ش�ل على ن�شخ من الرخ�شة التجارية وال�شجل 

التجاري من العميل وقت فتح احل�شاب للعميل، فاإن البنك يطبق اإجراءات »اأعرف عميلك )KYC(، لأغرا�س التحقق من 

ه�ية عمالء البنك منذ بداية عالقة العمل من خالل ال�ثائق والـم�شتندات الر�شمية؛ ويتم حفظ �شجالت العمالء لـمدة 

5 �شن�ات من بعد انتهاء العالقة الـم�شرفـية.  بالن�شبة للـمعامالت الـم�شب�هة، فـيجري تعقبها ور�شدها؛ كما تعقد برامج 
التدريب والت�عية لـم�ظفـي البنك من وقت لآخر. وقد طبق البنك اأحدث النظم الآلية فـي مكافحة عمليات غ�شل الأم�ال 

 .FATCA لر�شد وحتليل الـمعامالت الـم�شب�هة.  كذلك، فقد اتخذ البنك الـمبادرة فـي الإلتزام باإجراءات
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وبح�شب تعليمات بنك الك�يت الـمركزي الأخرية، فهي تق�شي بت�شنيف جميع عمالء البنك تبعاً لـمخاطر عمليات غ�شل 

الأم�ال وخماطر عمليات مت�يل الإرهاب. وعليه، مت تطبيق نظام داخلي لتقييم خماطر عمليات غ�شل الأم�ال لل�شركات 

والـم�ؤ�ش�شات التجارية واإدماجها �شمن ال�شيا�شات الـمعتمدة من جمل�س الإدارة.  وفـي عام 2015، جرى تطبيق النظم على 

كامل قاعدة عمالء البنك. 

معلومات حول �شيا�شة البنك للرواتب والـمزايا  

نظرة عامة على الـمالمح الرئي�شية واأهداف �شيا�شة البنك للرواتب والـمزايا  

�شممت �شيا�شة البنك للرواتب والـمزايا يهدف اجتذاب وا�شتبقاء الـمهنيني الـم�ؤهلني ممن يتمتع�ن بالـمهارات والـمعارف 

والدراية الإحرتافـية، وذلك وفقاً لتعلـميات بنك الك�يت الـمركزي ح�شبما ذكر فـي التعليمات اخلا�شة بح�كمة ال�شركات.  

وتت�شمن ال�شيا�شة جميع اجل�انب ال�شرورية ومك�نات الـمكافاآة الـمالية مع الأخذ فـي الإعتبار اأهداف تعزيز اأداء البنك 

والإدارة الفعالة للـمخاطر؛ اإىل جانب ت�شمينها كافة متطلبات بنك الك�يت الـمركزي كما ورد ذكره فـي تعليمات ح�كمة 

ال�شركات. 

وا�شتناداً على ت��شيات جلنة جمل�س الإدارة للرت�شيحات والـمكافاآت، فاإن جمل�س الإدارة من �شاأنه اعتماد وتعديل م�شم�ن 

وهيكل �شيا�شة البنك للـمكافاآت، كما يق�م مبراجعة تنفـيذها ل�شمان حتقيقها لالأهداف التي و�شعت من اأجلها. 

مكونات الراتب والـمزايا:  يتم جتميع كافة مك�نات الراتب والـمزايا ل�شمان تقدمي حزمة منا�شبة ومت�ازنة تعك�س خ�شائ�س 

وحدة الأعمال ودرجة الـم�ظف فـي البنك وال�ظيفة ف�شال عن ممار�شات ال�ش�ق ب�شاأن م�شت�ى الأج�ر ال�شائدة. وت�شمل 

مك�نات الراتب والـمزايا الـمدف�عة للـم�ظف ما يلي:

1.  الراتب الثابت
2.  مكافاأة احلافز ال�شن�ي جلميع الـم�ظفـني على اأ�شا�س الأداء 

3.  مكافاأة احل�افز ط�يلة الأجل لكبار الـم�ظفـني على ا�شا�س الـمخاطر والعائد
4.  مزايا اأخرى

5.  مكافاأة نهاية اخلدمة 
يتقرر الراتب الثابت على اأ�شا�س الدور الذي ي�ؤديه الـم�ظف، مبا فـي ذلك الـم�ش�ؤوليات ال�ظيفـية ومدى تعقيداتها والدرجة 

ال�ظيفـية وم�شت�ى الأداء واأح�ال ال�ش�ق الـمحلية والق�انني الـمعم�ل بها.

�شممت مكافاأة احلافز ال�شن�ي جلميع الـم�ظفـني على اأ�شا�س الأداء ومكافاأة احل�افز ط�يلة الأجل لكبار الـم�ظفـني على 

ا�شا�س الـمخاطر والعائد )STI/ LET( باعتبارها ح�افز حتت�شب على اأ�شا�س الأداء، بهدف حتفـيز ومكافاأة الـم�ظفـني على 

م�شاهماتهم فـي حتقيق غايات واأهداف البنك وفقا لال�شرتاتيجية واخلطط ال�شن�ية لبنك الك�يت ال�شناعي.  ت�شرف 

احل�افز القائمة على قيا�س الأداء فـي �ش�رة مكافاأة نقدية �شن�ية اإىل جميع الـم�ظفـني )STI( ومكافاأة نقدية م�ؤجلة اإىل 

كبار الـم�ظفـني )LTI(.  مت ربط برامج احل�افز مبزيج مت�ازن من م�ؤ�شرات الأداء على م�شت�ى البنك، اإدارة/م�شت�ى ال�حدة 

وعلى م�شت�ى الـم�ظفـني. والهدف الأ�شا�شي من مكافاأة احلافز ال�شن�ي جلميع الـم�ظفـني على اأ�شا�س الأداء ه� الـمقاربة 

مع معدلت اأداء البنك وم�شاهمات الأداء الفردية؛ بينما �شممت مكافاأة احل�افز ط�يلة الأجل لكبار الـم�ظفـني على ا�شا�س 

الـمخاطر والعائد بهدف ت�شجيع الأداء الـم�شتدام الـمن�شبط على اأ�شا�س الـمخاطر للبنك على نح� ط�يل الأمد، ودخل 

برنامج مكافاأة احل�افز ط�يلة الأجل لكبار الـم�ظفـني على ا�شا�س الـمخاطر والعائد حيز التنفـيذ اعتبارا من عام 2015 

ف�شاعدا. 

قام البنك باإدخال برنامج تقييم الأداء وقيا�س اأداء الـم�ظفـني ر�شمياً على جميع الـم�شت�يات؛ حيث يتم و�شع خطة الأداء 

الأداء  م�ؤ�شرات  ح�شب   )KPIs( الأداء  اأهداف خطة  وت�ثيق  الـمبا�شر  وم�ش�ؤوله  الـم�ظف  بني  بالتعاون  ال�شنة  بداية  فـي 
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الرئي�شية، وحتديد الكفاءات الـمطل�بة وخطة تط�ير التنمية ال�شخ�شية للـم�ظفـني.  وتقعد مقابلة تقييم الأداء ال�شن�ي 

حيث يق�م الـمدير  والـم�ظف الـمعني مبراجعة وتقييم وت�ثيق الأداء مقابل الأهداف الـم�ثقة. ومن ثم، تتخذ القرارات 

لتعديل الراتب الثابت للـم�ظف وح�افز الأداء ا�شتناداً اإىل نتائج الأداء ال�شن�ية.

ف�شال عن ذلك، مينح البنك مزايا اأخرى مثل الإجازات ال�شن�ية والطبية وغريها من الإجازات، والتاأمني الطبي وتذاكر 

ال�شفر ال�شن�ية والبدلت، وذلك فـي �ش�ء اأحكام عق�د العمل الفردية وممار�شات ال�ش�ق الـمحلية تبعاً للق�انني الـمعم�ل 

بها.  اأما مكافاأة نهاية اخلدمة، فتدفع وفقا لأحكام عقد العمل وللق�انني ال�شارية. 

ي�شرف الرئي�س التنفـيذي للبنك على تطبيق نظام الرواتب والـمزايا للـم�ظفـني وفقا لل�شيا�شة الـمعتمدة، مبا فـي ذلك هيكل 

واإجراءات ال�شيا�شات ذات ال�شلة.  وجتري »جلنة جمل�س الإدارة للرت�شيحات والرواتب والـمزايا« الـمراجعة الدورية للتاأكد 

من كفاية وفعالية �شيا�شة الرواتب والـمزايا ل�شمان م�اءمتها مع اأهداف البنك. كما ت�شاعد اللجنة الـمذك�رة  الـمجل�س على 

اإجراء مراجعة �شن�ية م�شتقلة للبنك ل�شمان المتثال مع �شيا�شة البنك للرواتب والـمزايا.

ال�فـاء مب�ش�ؤوليـاته  فـي  الإدارة  اللجنـة ه� م�شـاعــدة جمل�س  جلنة جمل�ض االإدارة للرت�شيحـات والرواتــب والـمزايــا: دور 

الإ�شرافـية فـي حتديد الأ�شخا�س الـم�ؤهلني لع�ش�ية جمل�س الإدارة؛ وبهذا ال�شاأن، تقدم اللجنة ت��شياتها اإىل الـمجل�س 

ب�شاأن الـمر�شحني لع�ش�ية اجلان الـمختلفة؛ كما اأن اللجنة م�ش�ؤولة عن �شياغة ومراجعة وحتديث �شيا�شة البنك للرواتب 

والـمزايا، وم�شاعدة الـمجل�س فـي تقييم مدى فعالية واإن�شاف هذه ال�شيا�شة و�شمان م�اءمتها مع الأهداف ال�شرتاتيجية 

اإىل  اأية حتديثات  ب�شاأن  ت��شياتها  ورفع  والـمزايا  الرواتب  �شيا�شة  لبن�د  منتظمة  مراجعة  باإجراء  اللجنة  تق�م  للبنك.  

اأهداف البنك.  الـمنتظم لـمدى كفاية وفعالية �شيا�شة الرواتب ل�شمان ات�شاقها مع  اأنها ت�شطلع بالتقييم  الـمجل�س؛ كما 

بالن�شبة  وكذلك  الـمبا�شرة،  وم�ش�ؤولياته  التنفـيذي  الـمدير  راتب  ومك�نات  م�شت�ى  ب�شاأن  الـمجل�س  اإىل  ت��شيات  وتقدم 

للـم�ظفـني التنفـيذيني فـي البنك. وتعمل جلنة جمل�س الإدارة للرت�شيحات والرواتب والـمزايا عن كثب مع جلنة الـمخاطر 

فـي البنك ومع رئي�س اإدارة الـمخاطر بغية تقييم احل�افز التي يقرتحها نظام الرواتب والـمزايا. 

اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة 7 اجتماعات خالل 2015

االأع�شاء )الدائمني فـي جلنة جمل�ض االإدارة للرت�شيحات والرواتب والـمزايا: 

رئـيـ�شــا  ال�شيد/  �شـــالح الكــليــب  

نائب الرئي�س ال�شيد/  عادل احلمي�شي  

ال�شيد/  اأحمد الطاح��س   

ال�شيد/  خـالـد الربـيـعــان

ال�شيد/  خـــالـــد الـعــلــــي 

اخلرباء االإ�شت�شاريون اخلارجيني لت�شميم هيكل الرواتب والـمزايا وم�شت�شار اللجنة: ال�شادة/ �شركة اإرن�شت اآند ي�جن. فـي 

اإطار الت��شيات الـمقدمة من اخلرباء ال�شت�شاريني، مت و�شع �شيا�شة جديدة فـي 2014 لتنظيم احل�افز ونفذت بحل�ل عام 

2015، والتي مت ا�شتعرا�س وو�شف مك�ناتها اأعاله. اعتمد جمل�س الإدارة ميثاق ونظام عمل جلنة الرواتب فـي 2014، كما 
مت تطبيق نظام تقييم اأداء جميع الـم�ظفـني – جرى تنقيحه بالكامل - فـي عام 2015.

تقييم الـمخاطر:  يتمح�ر الـمجال الرئي�شي لعمل البنك فـي طبيعة اجلمع بني الن�شاط التنم�ي والعمل الـم�شرفـي التجاري 

مرتبطتني  حك�مياً  اأي�شا حمفظتني مم�لتني  يدير  البنك  اأن  كما  الإ�شتثمارية.  الـمحفظة  فـي  التعامل  ذلك  فـي  ويكمله 

مب�شروعات ال�شناعات ال�شغرية واحلرف اليدوية والتم�يل الزراعي. 
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ت�شتند �شيا�شة البنك للرواتب والـمزايا على تقييم اإدارة الـمخاطر لتحقيق الت�ازن بني النتائج ط�يلة ومن��شطة الأمد، وقد 

مت ت�ثيق ذلك ب�شكل �شليم فـي النظام اجلديد لتقييم الأداء، وذلك من خالل تطبيق نظام »�شمارت« اأي للقيا�س بناء على 

اأ�ش�س )حمددة، قابلة للقيا�س، قابلة للتحقيق، ذات �شلة وقائمة على العن�شر الزمني(، وذلك با�شتخدام م�ؤ�شرات الأداء 

الرئي�شية KPIs الكمبية الـمف�شلة فـي الـمراقبة الـم�شتمرة لالأداء مع الت�جيه والإر�شاد واإجراء الـمراجعات الدورية ومن 

ثم تقييم الأداء النهائي ا�شتناداً اإىل النتائج الـمالية ف�شال عن الأهداف الـمحددة على اأ�شا�س ن�عية.  وتقع م�ش�ؤولية تقييم 

اأداء اأع�شاء الإدارة العليا على عاتق جلنة الرواتب والـمزايا بناء على ع�امل القيا�س الت�زيعي واجلمعي لن�شبة العائد على 

الإ�شتثمار ، وتدابري الـمخاطر الـمحددة مبا فـي ذلك عنا�شر  التقييم الداخلي CAMEL-BCOM واأخرياً على العنا�شر 

الـمتعلقة بالن�شاط التجاري.  

وقد اأكدت اإدارة الـمخاطر فـي عام 2014، عدم وج�د اأية خماطر مادية وعدم وج�د حماولت لأي ع�ش� من اأع�شاء الإدارة 

العليا لتحقيق مكا�شب ق�شرية الأجل مثل التداول فـي الأل�ش�اق الـمالية اأو الدخ�ل فـي اأي جمالت ذات انك�شافات على 

خماطر عالية فـي مقابل اإمكانية احل�ش�ل على اأي ن�ع من الـمكا�شب اأو الإنغما�س فـي اأي جمازفات مفرطة فـي حتمل.  

وقد مت تقييم جميع تعامالت البنك والـمحفظة الإجمالية للبنك من قبل اإدارة الـمخاطر ب�شكل م�شتقل ورفع تقرير بذلك 

اإىل جلنة جمل�س الإدارة للـمخاطر. 

وفـيما يتعلق بتحديد العالقة بني الأداء وم�شت�يات الرواتب والـمزايا ، فقد اأن�شاأ البنك روابط واأوزان كافـية لتقييم الأداء 

الفردي واأداء وحدات الأعمال واأداء التجاري وفقا للـم�شت�يات الإدارية الـمختلفة لـم�ظفـي البنك ومب�شاعدة من اخلرباء 

ال�شت�شاريني اخلارجيني. وفـي الـمقابل، فاإن الأداء التجاري ي�شتند على معايري تقييم مقل العائد على الإ�شتثمار واأداء 

حمافظ الأ�ش�ل والإجراءات الـمحددة للـمخاطر .  

الأجل.  الأجل وط�يلة  الـم�ظفـني حتت�ي على مك�نات ق�شرية  لكبار  الـمقدمة  والـمزايا  الرواتب  الـمتغرية من  العنا�شر 

ويبداأ اإدراج الـمك�ن ط�يل الأجل بعد مرور 3 �شن�ات من تاريخ الـمنح. وهذا الـمبلغ قابل زيادة اأو النق�شان وفقا لـمت��شط 

الأداء فـي الثالث �شن�ات من حيث معدلت EPS واإجراءات الـمخاطر. ويتعامل البنك فقط على اأ�شا�س الـمكافاأت النقدية 

الـممن�حة على العنا�شر الـمتغرية من الراتب ول يخ�ش�س خيارات اأو ح�ش�س الأ�شهم.  كذلك، يعتد اأداء م�ظفـي الإدارة 

العليا على قيا�س ن�شبة العائد على الإ�شتثمار وحمددة ب�زن 40%، و30% ل�زن اأداء حمفظة  الأ�ش�ل و30% وزن  ت�شنيف 

الـمخاطر، تبعاً للهيكل الذي و�شعه ال�شت�شاري�نال�شادة/ مكتب اإرن�شت اأند ي�جن. ويحق جلميع م�ظفـي البنك احل�ش�ل على 

ح�افز متغرية على ا�شا�س الأداء، فقط اأع�شاء وم�ظفـي الإدارة العليا الذين ل يتجاوز عددهم 20، هم الـم�ؤهل�ن حل�افز 

متغرية ط�يل الأجل. ولـم تكن اأي م�ؤ�شرات لـمكافاأت من هذا الن�ع مت منحها لأي م�ظف.

التنفـيذي  للرئي�س  ن�اب   3 من  وفريقه  التنفـيذي  الرئي�س  مثل:  الـم�ظفـني،  كبار  العليا  بالإدارة  الـمحدد  التعريف  ي�شم 

الرئي�س  الـمالية والعمليات، نائب  لل�ش�ؤون  التنفـيذي  الرئي�س  التنفـيذي؛ وهم: نائب  الرئي�س  اأمام  وهم م�ش�ؤولني مبا�شرة 

التنفـيذي للـم�شاريع والـمحافظ، ونائب الرئي�س التنفـيذي للـمالية وال�شتثمارات. اأما ال�ظائف التي تعترب »حاملة للـمخاطر 

الـمادية material risk-takers فت�شمل روؤ�شاء اإدارات الأعمال الـمدرة للدخل، وهي: مت�يل الـم�شاريع والـمتابعة، ومت�يل 

ال�شركات، وال�شتثمارات الـمبا�شرة، واخلزانة، ومت�يل الـم�شروعات ال�شغرية والـم�شروعات الزراعية.  اأما الـمهام الرقابية، 

فت�شمل: رئي�س اإدارة الـمخاطر، ورئي�س التدقيق الداخلي والـمراقب الـمايل، ورئي�س وحدة مكافحة عمليات غ�شل الأم�ال 

وم�ش�ؤول وحدة الإلتزام الرقابي. 
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بيان الرواتب والـمزايا الـمدفوعة فـي 2015 )بالدينار الكويتي(

الفئة رقم 1: ت�شمل 4 موظفـني 

ثابت

اأخرى - غري مقيدة م�ؤجلة على اأ�شا�س نقدي بدون قيد على اأ�شا�س نقدي 

470994  5592 13977

متغرية
اأخرى - غري مقيدة م�ؤجلة على اأ�شا�س نقدي بدون قيد على اأ�شا�س نقدي

-158832-

 الفئة رقم 2: ت�شمل 7 موظفـني 

ثابت

 اأخرى - غري مقيدةم�ؤجلة على اأ�شا�س نقدي  بدون قيد على اأ�شا�س نقدي

 385420 812712875 

متغرية
اأخرى - غري مقيدةم�ؤجلة على اأ�شا�س نقدي  بدون قيد على اأ�شا�س نقدي

-  101174-

الفئة رقم 2: ت�شمل 5 موظفـني

ثابت

 اأخرى - غري مقيدةم�ؤجلة على اأ�شا�س نقدي  بدون قيد على اأ�شا�س نقدي

 209263 55966994 

متغرية
اأخرى- غري مقيدةم�ؤجلة على اأ�شا�س نقدي  بدون قيد على اأ�شا�س نقدي

-  38955-
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من اأن�شطة البنك فـي عام 2015

تكرمي بنك الك�يت ال�شناعي فـي الـم�ؤمتر ال�شناعي اخلليجي اخلام�س ع�شر

ور�شة عمل لـم�ظفي حمفظة ال�شناعي للم�شروعات ال�شغرية فـي �شئ�ن حا�شنات الـم�شاريع ال�شغرية
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الـم�شاركة فـي ور�شة العمل بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة الك�يت للتقدم العلمي

م�شاركة م�ظفي البنك فـي دورة مكافحة غ�شل الأم�ال
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ال�شادة اأع�شاء جمل�ض االإدارة    الـمحرتمني

بـنـك الكـويـت ال�شــنــاعي �ض.م.ك. )مـقفـلـة(

دولــة الــكــــويــت

تقرير حول البيانات الـمالية الـمجمعة

التابعة  وال�شركات  )“البنك”(،  )مقفلة(  ال�شناعي �س.م.ك.  الك�يت  لبنك  الـمرفقة  الـمجمعة  الـمالية  البيانات  لقد دققنا 

)ي�شار اإليهم معا مب�شطلح “الـمجم�عة”( والتي تتك�ن من بيان الـمركز الـمايل الـمجمع كما فـي 31 دي�شمرب 2015 وبيانات 
الدخل والدخل ال�شامل والتغريات فـي حق�ق الـملكية والتدفقات النقدية الـمجمعة لل�شنة الـمنتهية بذلك التاريخ وملخ�س 

ال�شيا�شات الـمحا�شبية الهامة والـمعل�مات الإي�شاحية الأخرى.

م�شوؤولية االإدارة عن البيانات الـمالية

اإن الإدارة هي الـم�ش�ؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات الـمالية الـمجمعة ب�ش�رة عادلة وفقاً للـمعايري الدولية للتقارير 

الـمالية الـمطبقة فـي دولة الك�يت وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �شرورية لإعداد بيانات مالية جممعة 

خالية من الأخطاء الـمادية �ش�اء كانت ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ.

م�شوؤولية مراقبي احل�شابات

اإن م�ش�ؤوليتنا هي اإبداء راأي ح�ل هذه البيانات الـمالية ا�شتناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً لـمعايري التدقيق 

الدولية التي تتطلب منا اللتزام بالـمتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ش�ل على تاأكيدات معق�لة 

باأن البيانات الـمالية الـمجمعة خالية من الأخطاء الـمادية.

ي�شتمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�ش�ل على اأدلة تدقيق ح�ل الـمبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنها البيانات الـمالية 

الـمجمعة. ت�شتند الإجراءات الـمختارة اإىل تقدير مراقبي احل�شابات، مبا فـي ذلك تقييم خماطر الأخطاء الـمادية فـي 

مراقب�  ياأخذ  الـمخاطر،  هذه  تقييم  عند  اخلطاأ.  اأو  الغ�س  ب�شبب  الأخطاء  تلك  كانت  �ش�اء  الـمجمعة  الـمالية  البيانات 

احل�شابات فـي العتبار اأدوات الرقابة الداخلية الـمتعلقة باإعداد البنك للبيانات الـمالية الـمجمعة والعر�س العادل لها، 

وذلك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب مع الظروف، ولكن لي�س بغر�س التعبري عن راأي ح�ل فاعلية اأدوات الرقابة 

الداخلية للبنك. وي�شتمل التدقيق اأي�شاً على تقييم مالءمة ال�شيا�شات الـمحا�شبية الـمتبعة و�شحة التقديرات الـمحا�شبية 

الهامة التي اأجرتها اإدارة البنك، وكذلك تقييم العر�س ال�شامل للبيانات الـمالية الـمجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

تقرير مراقب احل�شابات الـم�شتقل
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الــــــراأي

الـمجمع  الـمايل  الـمركز  الـمادية، عن  الن�احي  ب�ش�رة عادلة، من جميع  تعرب  الـمجمعة  الـمالية  البيانات  اأن  راأينا،  فـي 

للـمجم�عة كما فـي 31 دي�شمرب 2015 وعن اأدائه الـمايل الـمجمع وتدفقاته النقدية لل�شنة الـمنتهية بذلك التاريخ وفقاً 

للـمعايري الدولية للتقارير الـمالية الـمطبقة فـي دولة الك�يت.

اأمــر اآخــر 

اإن البيانات الـمالية الـمجمعة للـمجم�عة كما فـي ولل�شنة الـمنتهية 31 دي�شمرب 2014 مت تدقيقها من قبل مراقب ح�شابات 

اآخر والذي عرب فـي تقريره عن راأي غري متحفظ على تلك البيانات الـمالية الـمجمعة. 

تقرير حول الـمتطلبات القانونية والرقابية االأخرى

اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات الـمالية الـمجمعة والبيانات ال�اردة فـي تقرير  فـي راأينا اأي�شاً 

جمل�س اإدارة البنك فيما يتعلق بهذه البيانات الـمالية الـمجمعة متفقة مع ما ه� وارد فـي هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا 

على كافة الـمعل�مات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات الـمالية الـمجمعة تت�شمن جميع 

الـمعل�مات التي تتطلبها التعليمات ال�شادرة عن بنك الك�يت الـمركزي ب�شاأن كفاية راأ�س الـمال والتعليمات ب�شاأن معدل 

الرفع الـمايل والتي ين�س عليها تعميما بنك الك�يت الـمركزي رقم 2/رب، ر ب اأ/ 2014/336 الـم�ؤرخ 24 ي�ني� 2014 ورقم 

2/رب/2014/343 الـم�ؤرخ 21 اأكت�بر 2014 على الت�ايل، وقان�ن ال�شركات رقم 25 ل�شنة 2012 والتعديالت الالحقة له، 
ولئحته التنفيذية وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي للبنك، واأنه قد اأجري اجلرد وفقاً لالأ�ش�ل الـمرعية. ح�شبما و�شل 

اإليه علـمنا واعتقادنا لـم تقع خمالفات للتعليمات ال�شادرة عن بنك الك�يت الـمركزي ب�شاأن كفاية راأ�س الـمال والتعليمات 

ب�شاأن معدل الرفع الـمايل والتي ين�س عليها تعميما بنك الك�يت الـمركزي رقم 2/رب، ر ب اأ/ 2014/336 الـم�ؤرخ 24 ي�ني� 

2014 ورقم 2/رب/2014/343 الـم�ؤرخ 21 اأكت�بر 2014 على الت�ايل، ولقان�ن ال�شركات رقم 25 ل�شنة 2012 والتعديالت 
الالحقة له، اأو لئحته التنفيذية اأو لعقد التاأ�شي�س اأو للنظام الأ�شا�شي للبنك خالل ال�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015 

على وجه قد يك�ن له تاأثرياً مادياً على ن�شاط الـمجم�عة اأو مركزه الـمايل. 

اأنه خالل تدقيقنا لـم يرد اإىل علـمنا وج�د اأية خمالفات لأحكام القان�ن رقم 32 ل�شنـة 1968 والتعديــالت  نبني اأي�شاً 

الالحقة له فـي �شاأن النقد وبنك الك�يت الـمركزي وتنظيم الـمهنة الـم�شرفية والتعليمات الـمتعلقة به خالل ال�شنة الـمنتهية 

فـي 31 دي�شمرب 2015 على وجه قد يك�ن له تاأثرياً مادياً على ن�شاط الـمجم�عة اأو مركزه الـمايل.

  

    الك�يت فـي

 18 فرباير 2016

�شافى عبد العزيز الـمطوع           

مراقب ح�شابات - ترخي�ض رقم 138 فئة “اأ”      

من كي بي اإم جي �شافى الـمطوع و�شركاه          

ع�شو فـي كي بي اإم جي العالـمية              
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بنك الكويت ال�شناعي �ض.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

بيان الـمركز الـمايل الـمجمع كما فـي 31 دي�شمرب 2015

   اإي�شاح
2015

األف دينار كويتي

2014
األف دينار ك�يتي

الـموجودات

422,5577,685النقد والنقد الـمعادل 
5146,101191,777اأذونات و�شندات اخلزانة

98,189115,034ودائع لدى البن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
666,30468,292ا�شتثمارات متاحة للبيع

7269,404262,735قرو�س و�شلفيات للعمالء
86,4476,492ا�شتثمارات فـي �شركات زميلة

11,23312,182م�ج�دات اأخرى
93,7933,806اأر�س ومباين 

624,028668,003اإجمايل الـموجودات

الـمطلوبات

9,55162,797ودائع من بن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
44,87962,352ودائع العمالء

14,53614,376مطل�بات اأخرى
-1026,786 اأ قرو�س لأجل

10300,000300,000 بقر�س من حك�مة دولة الك�يت
395,752439,525اإجمايل الـمطلوبات

حقوق الـملكية

1120,00020,000راأ�س الـمال
1132,59731,620احتياطي اجباري

11136,886135,909احتياطي اختياري
21,00019,669اأرباح مرحلة

116,0008,000ت�زيعات اأرباح مقرتحة
1111,79313,280احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

228,276228,478اإجمايل حقوق الـملكية
624,028668,003اإجمايل الـمطلوبات وحقوق الـملكية

اإن الإي�شاحات الـمرفقة من )1( اإىل )28( ت�شكل جزءاً من هذه البيانات الـمالية الـمجمعة.

    عبد الـمح�شن يو�شف احلنيف          علي عبدالنبي خاجه

            رئي�ض جمل�ض االإدارة                         الرئي�ض التنفيذي
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بنك الكويت ال�شناعي �ض.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

بيان االأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل االآخر الـمجمع لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015

اإي�شاح
2015

األف دينار كويتي

2014
األف دينار ك�يتي

16,66716,521اإيراد الف�ائد
)2,963()3,194(م�شاريف الف�ائد

13,47313,558�شافـي اإيراد الفوائد

4,3484,604اأتعاب وعم�لت
57)427()خ�شائر( / اأرباح فروقات عملة

697625اإيرادات ت�زيعات
7,9537,403�شافـي اأرباح بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

357538ح�شة من نتائج اأعمال �شركات زميلة
)472(-خ�شارة من بيع ا�شتثمار فـي �شركة تابعة 

3993,699دي�ن معدومة م�شرتدة
)487(58�شافـي اإيرادات/ )خ�شائر( اأخرى

26,85829,525اإجمايل االإيرادات

)7,088()6,782(12تكاليف م�ظفني
)93()106(ا�شتهالكات

)1,975()2,094(م�شاريف اأخرى
)6,196()5,320(7خم�ش�س حممل لقرو�س و�شلفيات

)275()342(خم�ش�شات اأخرى حمملة
)2,969()2,436(انخفا�س فـي قيمة ا�شتثمارات

)18,596()17,080(اإجمايل الـم�شاريف

ربح ال�شنة قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلـمي  

ومكافاأة اأع�شاء جمل�ض االإدارة والزكاة
9,77810,929

)103()97(ح�شة م�ؤ�ش�شة الك�يت للتقدم العلـمي
)273()295(13مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

)121()101(الزكاة
9,28510,432�شافـي ربح ال�شنة
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الدخل ال�شامل االآخر لل�شنة

البنود التي ميكن اأن يعاد ت�شنيفها الحقا اىل بيان االأرباح واخل�شائر

2,028)1,228(�شافـي التغريات فـي القيمة العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع
�شافـي التغريات فـي القيمة العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع 

لل�شركات التابعة 
)153()337(

32)106(ح�شة الدخل ال�شامل الآخر لل�شركات الزميلة
1,723)1,487(الدخل  ال�شامل االآخر لل�شنة

7,79812,155اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة
144.6435.216ربحية ال�شهم )دينار كويتي(

 

اإن الإي�شاحات الـمرفقة من )1( اإىل )28( ت�شكل جزءاً من هذه البيانات الـمالية الـمجمعة.
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بنك الكويت ال�شناعي �ض.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية الـمجمع لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015

اإي�شاح
2015

األف دينار كويتي

2014
األف دينار ك�يتي

تدفقات نقدية من االأن�شطة الت�شغيلية

9,28510,432ربح ال�شنة
ت�ش�يات:

)7,403()7,953(�شافـي اأرباح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع
)538()357(8  ح�شة من نتائج اأعمال �شركات زميلة 

472-  خ�شارة من بيع ا�شتثمار فـي �شركات تابعة
10693  ا�شتهالكات

8,0989,440  خم�ش�شات 
9,17912,496

   التغريات فـي:

45,67632,265   اأذونات و�شندات اخلزانة
)66,506(16,845   ودائع لدى البن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى

10,133)11,989(   قرو�س و�شلفيات للعمالء
)1,532(106   م�ج�دات اأخرى

26,159)53,246(   ودائع من البن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
)18,914()17,473(   ودائع العمالء

943)181(   مطل�بات اأخرى
)4,956()11,083(�شافـي النقد الـم�شتخدم فـي االأن�شطة الت�شغيلية

تدفقات نقدية من االأن�شطة اال�شتثمارية

6,1234,386�شافـي احلركة على ا�شتثمارات متاحة للبيع
7501,850الـمح�شل من بيع ا�شتثمار فـي �شركة تابعة

8296296ت�زيعات اأرباح نقدية م�شتلـمة من �شركات زميلة 
7,1696,532�شافـي النقد الناجت من االأن�شطة اال�شتثمارية

تدفقات نقدية من االأن�شطة التمويلية

-26,786الـمح�شل من قرو�س لأجل
)6,000()8,000(11ت�زيعات ارباح مدف�عة

)6,000(18,786�شافـي النقد الناجت من / )الـم�شتخدم فـي( االأن�شطة التمويلية

)4,424(14,872�شافـي الزيادة/ )النق�ض( فـي النقد والنقد الـمعادل
7,68512,109النقد والنقد الـمعادل فـي 1 يناير

422,5577,685النقد والنقد الـمعادل فـي 31 دي�شمرب

اإن الإي�شاحات الـمرفقة من )1( اإىل )28( ت�شكل جزءاً من هذه البيانات الـمالية الـمجمعة.
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بنك الكويت ال�صناعي �ش.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

اإي�صاحات حول البيانات الـمالية الـمجمعة لل�صنة الـمنتهية 31 دي�صمرب 2015

1- التاأ�شي�ض والن�شاط
دولة  فـي  تاأ�ش�شت  مقفلة  م�شاهمة  �شركة  ه�  “البنك“(  اأو  كي“  بي  )“اآي  )مقفلة(  �س.م.ك.  ال�شناعي  الك�يت  بنك  اإن 

الك�يت عام 1973 وه� م�شجل كبنك لدى بنك الك�يت الـمركزي للقيام بالأعمال الـم�شرفية للـم�شاريع ال�شناعية والقيام 

بال�شتثمارات التي تتعلق بن�شاطاته كما يلي:

الإ�شهام فـي اإمناء القت�شاد الك�يتي وتن�يع هيكله الإنتاجي عن طريق ت�شجيع اإن�شاء ال�شناعات اجلديدة وتدعيم ال�شناعات 

القائمة ولها حتقيقا لهذا الغر�س القيام بالعمليات الـمذك�رة �شراحة فـي هذا النظام مبا يلزم من العمليات الأخرى التي 

تقت�شيها هذه الـمهمة.

ويج�ز لل�شركة اأن تك�ن لها م�شلحة اأو اأن ت�شرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعمالً �شبيهة باأعمالها اأو التي قد تع�نها 

على حتقيق غر�شها فـي الك�يت اأو فـي اخلارج ولها اأن ت�شرتي هذه الهيئات اأو اأن تلحقها بها.

اإن البيانات الـمالية الـمجمعة للبنك لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015 تت�شمن البنك و�شركاته التابعة الـمذك�رة اأدناه، 

)ي�شار اإليهم جمتمعني “الـمجم�عة“ وب�شكل منفرد “�شركات الـمجم�عة“( وم�شاهمة الـمجم�عة فـي ال�شركات الزميلة.

ن�شبة الـملكية

20152014االأن�شطة الرئي�شيةبلد التاأ�شي�ضا�شم ال�شركة التابعة

99.6%99.6%ا�شتثماراتدولة الك�يتال�شركة الك�يتية للـم�شروعات ال�شناعية �س.م.ك. )مقفلة(*

100%100%ا�شتثماراتبريت�س وي�شت اإنديز�شناعي انرتبرايز�س ليمتد

دولة الك�يتال�شركة الرائدة للبرتوكيماويات �س.م.ك. )مقفلة(**
اإنتاج الـم�اد 

البرتوكيماوية
%96%96

دولة الك�يت�شركة الـمنتجات البرتوكيماوية ال��شيطة �س.م.ك. )مقفلة(** 
اإنتاج الـم�اد 

البرتوكيماوية
%96%96

دولة الك�يت�شركة وربة لإنتاج اخلر�شانة اجلاهزة �س.�س.و
اإنتاج اخلر�شانة 

اجلاهزة
%100-

* اإن ما ن�شبته 0.4% ممل�كة من قبل مدراء / وم�ظفني تلك ال�شركات بالنيابة عن البنك.

** اإن مان�شبته 4% ممل�كة من قبل مدراء / وم�ظفني تلك ال�شركات بالنيابة عن البنك.

اإن مقر البنك الر�شمي يقع فـي دولة الك�يت وعن�انه الـم�شجل ه� جممع البن�ك – الـمنطقة التجارية التا�شعة – �شارع 

مبارك الكبري – دروازة العبد الرزاق – �س. ب 3146 ال�شفاة 13032 – الك�يت. بلغ اإجمايل عدد م�ظفي الـمجم�عة كما 

فـي 31 دي�شمرب 2015 185 )191 :2014(.

متت الـم�افقة على اإ�شدار هذه البيانات الـمالية الـمجمعة من قبل جمل�س الإدارة فـي 18 فرباير 2016. اإن اجلمعية 

العم�مية ال�شن�ية لـم�شاهمي البنك لها احلق فـي تعديل هذه البيانات الـمالية الـمجمعة بعد اإ�شدارها.

2- اأ�ش�ض االإعداد
اأ( بيان االلتزام

تخ�شع  التي  الـمالية  اخلدمات  لـم�ؤ�ش�شات  الك�يت  دولة  لق�انني  وفقا  للـمجم�عة  الـمجمعة  الـمالية  البيانات  اإعداد  مت 

لإ�شراف بنك الك�يت الـمركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة الـمعايري الدولية للتقارير الـمالية ال�شادرة عن جمل�س 

معايري الـمحا�شبة الدولية با�شتثناء متطلبات معيار الـمحا�شبة الدويل رقم 39: الأدوات الـمالية: التحقق والقيا�س ح�ل 

خم�ش�س انخفا�س القيمة الـمجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الك�يت الـمركزي ح�ل احلد الأدنى للـمخ�ش�س العام 

كما مت ت��شيحه �شمن ال�شيا�شة الـمحا�شبية اخلا�شة بالنخفا�س فـي القيمة للـم�ج�دات الـمالية.
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ب( االأ�شا�ض الـمحا�شبي

يتم اإعداد البيانات الـمالية الـمجمعة على اأ�شا�س مبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا الـم�ج�دات الـمالية الـم�شنفة كمتاحة 

للبيع والأدوات الـمالية الـم�شتقة والتي يتم قيا�شها بقيمتها العادلة.

ج( عملة التعامل والعر�ض

يتم عر�س البيانات الـمالية الـمجمعة بالدينار الك�يتي وهي عملة التعامل للبنك. مت تقريب كافة الـمبالغ اإىل اأقرب األف 

ما لـم يتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك.

د( ا�شتخدام التقديرات واالأحكام

تطبيق  ت�ؤثر على  والتي  وافرتا�شات،  وتقديرات  اأحكام  باتخاذ  الإدارة  تق�م  الـمجمعة  الـمالية  البيانات  اإعداد هذه  عند 

تختلف  وقد  والـم�شروفات.  والإيرادات  والـمطل�بات  للـم�ج�دات  الـمدرجة  والـمبالغ  للـمجم�عة  الـمحا�شبية  ال�شيا�شات 

النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

باأثر  الـمحا�شبية  التقديرات  فـي  التغريات  اإدراج  ويتم  م�شتمرة.  ب�شفة  ال�شمنية  والفرتا�شات  التقديرات  مراجعة  تتم 

م�شتقبلي.

االأحكام

من خالل عملية تطبيق ال�شيا�شات الـمحا�شبية للـمجم�عة والـمبينة فـي اإي�شاح 3، قامت الإدارة باإبداء الأحكام التالية التي 

لها اأبلغ الأثر على الـمبالغ الـمدرجة �شمن البيانات الـمالية الـمجمعة.

ت�شنيف ال�شتثمارات

اأو اخل�شائر“  اإذا كان �شيتم ت�شنيفه “بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح  عند اقتناء ال�شتثمار، تقرر الـمجم�عة ما 

لت�شنيف   39 الدويل  الـمحا�شبة  اإر�شادات معيار  الـمجم�عة  تتبع  “حمتفظ به حتى ال�شتحقاق“.  اأو  للبيع“  “متاح  اأو 

ا�شتثماراتها.

تق�م الـمجم�عة بت�شنيف ال�شتثمارات “بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر“ اإذا مت اقتناوؤها مبدئياً بهدف 

حتقيق الربح الق�شري الأجل اأو اإذا مت ت�شنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيـان الأرباح اأو اخل�شائر عند القتناء، حيث اأنه 

من الـممكـن تقدير قيمها العادلة ب�ش�رة م�ث�قة. يتم ت�شنيف جميع ال�شتثمارات الأخرى كا�شتثمارات “متاحة للبيع”.

انخفا�س قيمة ال�شتثمارات

تعترب اإدارة الـمجم�عة اأن “ال�شتثمارات الـمتاحة للبيع“ قد تعر�شت لالنخفا�س فـي قيمتها عند وج�د انخفا�س ج�هري 

اأو مط�ل للقيمة العادلة عن التكلفة. اإن حتديد ما اإذا كان النخفا�س ج�هري اأو مط�ل يتطلب اآراء هامة.

التقديرات واالفرتا�شات

اإن الفرتا�شات الرئي�شية التي تتعلق باأ�شباب م�شتقبلية والـم�شادر الرئي�شية الأخرى للتقديرات غري الـم�ؤكدة فـي تاريخ 

للـم�ج�دات والـمطل�بات خالل  الـمالية والتي لها خماطر ج�هرية فـي حدوث تعديالت مادية للقيم الدفرتية  البيانات 

ال�شنة الـمالية الالحقة هي على ال�شكل التايل:
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القيمة العادلة لال�شتثمارات غري الـم�شعرة

تق�م الـمجم�عة باحت�شاب القيمة العادلة لال�شتثمارات التي لي�س لها �ش�ق ن�شط )اأو الأوراق الـمالية غري الـمدرجة( عن 

وبالرج�ع  متكافئة،  اأ�ش�س  على  ا�شتخدام عمليات جتارية حديثة  التقييم  اأ�ش�س  تت�شمن  التقييم.  اأ�ش�س  ا�شتخدام  طريق 

لأدوات مالية اأخرى م�شابهة، والعتماد على حتليل للتدفقات النقدية الـمخ�ش�مة، وا�شتخدام مناذج ت�شعري اخليارات التي 

تعك�س ظروف الـم�شدر الـمحددة. اإن هذا التقييم يتطلب من الـمجم�عة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية الـم�شتقبلية 

الـمت�قعة ومعدلت اخل�شم والتي تتعر�س لعدم التاأكد من التقديرات.

خم�ش�شات خ�شائر القرو�س وال�شلفيات وال�شتثمارات فـي اأدوات الـملكية

تق�م الـمجم�عة مبراجعة القرو�س وال�شلفيات الـمتعرثة وال�شتثمارات فـي اأدوات الدين ب�شكل ربع �شن�ي وذلك لتقييم 

احلاجة لت�شجيل اأية خم�ش�شات للخ�شائر فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع، وعليه فان ذلك 

يتطلب على الأخ�س تقديرات حلجم وزمن التدفقات النقدية الـمحتملة بغر�س حتديد حجم الـمخ�ش�شات الـمطل�بة. لذا 

فاإن مثل هذه التقديرات تعتمد بال�شرورة على افرتا�شات لعدة ع�امل ت�شمل درجات متفاوتة من احلكم وعدم التاأكد وقد 

تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي اإىل تغريات م�شتقبلية على هذه الـمخ�ش�شات.

هـ( التغريات فـي ال�شيا�شات الـمحا�شبية

قامت الـمجم�عة بتطبيق التعديل التايل الذي ي�شري خالل ال�شنة.

التعديالت على معيار الـمحا�شبة الدويل رقم 19 برامج الـمزايا الـمحددة: م�شاهمات الـم�ظفني

يتطلب معيار الـمحا�شبة الدويل رقم 19 من الـمن�شاأة النظر فـي الـم�شاهمات الـمقدمة من الـم�ظفني اأو اأطراف اأخرى 

الـم�شاهمات  اأن تن�شب تلك  الـم�شاهمات ترتبط باخلدمة، ينبغي  اأن  الـمزايا الـمحددة. ومبا  عند الـمحا�شبة عن برامج 

اإىل فرتات اخلدمة على �شكل مزايا �شالبة. ت��شح هذه التعديالت اأنه اإذا كان مبلغ الـم�شاهمات م�شتقال عن عدد �شن�ات 

يتم فيها تقدمي  التي  الفرتة  فـي  تكلفة اخلدمات  فـي  كانخفا�س  الـم�شاهمات  ت�شجل هذه  باأن  للـمن�شاأة  ي�شمح  اخلدمة، 

اخلدمة، بدل من تخ�شي�س الـم�شاهمات اإىل فرتات اخلدمة. ي�شري هذا التعديل للفرتات ال�شن�ية التي تبداأ فـي اأو بعد 

1 ي�لي� 2014. ل يتعلق هذا التعديل بالـمجم�عة، نظرا لأنه لـم تقم اأيا من �شركات الـمجم�عة لديها برامج مزايا حمددة 
مع م�شاهمات من الـم�ظفني اأو اأطراف اأخرى.

من غري الـمت�قع اأن يك�ن للتح�شينات ال�شن�ية للدورة 2010-2012 و2011-2013 اأي تاأثري مادي على الـمجم�عة والتي 

ت�شري على الفرتات ال�شن�ية التي تبداأ فـي اأو بعد 1 ي�لي� 2014.

لـم تقم الـمجم�عة بالتطبيق الـمبكر لأي معيار اأو تف�شري اأو تعديل اآخر �شدر ولكنه لـم ي�شري بعد.

و( الـمعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة ال�شادرة ولكن لـم ت�شري بعد

 ي�جد عدد من الـمعايري اجلديدة والتعديالت على الـمعايري التي ت�شري على الفرتات ال�شن�ية للـمجم�عة التي تبداأ بعد

1 يناير 2015، مع ال�شماح بالتطبيق الـمبكر اإل اأن الـمجم�عة لـم تقم بالتطبيق الـمبكر للـمعايري اجلديدة اأو الـمعدلة 
التالية عند اإعداد هذه البيانات الـمالية الـمجمعة.

الـمعيار الدويل للتقارير الـمالية 9 - الأدوات الـمالية

اأ�شدر جمل�س معايري الـمحا�شبة الدولية الـمعيار الدويل للتقارير الـمالية 9 – الأدوات الـمالية بن�شخته النهائية فـي ي�لي� 

2014، وي�شري على الفرتات التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يناير 2018، مع ال�شماح بالتطبيق الـمبكر. يحدد الـمعيار الدويل 
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للتقارير الـمالية 9 متطلبات التحقق والقيا�س للـم�ج�دات والـمطل�بات الـمالية وبع�س العق�د لبيع اأو �شراء الـم�ج�دات 

غري الـمالية. يحل الـمعيار الدويل للتقارير الـمالية 9 حمل معيار الـمحا�شبة الدويل 39 الأدوات الـمالية: التحقق والقيا�س. 

اإن تطبيق هذا الـمعيار له تاأثري على ت�شنيف وقيا�س الـم�ج�دات الـمالية للبنك، ولكن لي�س من الـمت�قع اأن يك�ن له تاأثرياً 

ج�هرياً على ت�شنيف وقيا�س الـمطل�بات الـمالية. يعمل البنك على حتديد الأثر الكمي لتطبيق هذا الـمعيار على البيانات 

الـمالية للبنك، عند تطبيقه.

من غري الـمت�قع اأن يك�ن للـمعايري اجلديدة اأو الـمعدلة التالية اأي تاأثري هام على البيانات الـمالية الـمجمعة للـمجم�عة.

• الـمعيار الدويل للتقارير الـمالية 15 - الإيرادات من العق�د مع العمالء
• الزراعة: النباتات الـمحم�لة )تعديالت على معيار الـمحا�شبة الدويل 16، ومعيار الـمحا�شبة الدويل 41(؛

• الـمعيار الدويل للتقارير الـمالية 14 - ح�شابات الـمبالغ الـم�ؤجلة من الأن�شطة اخلا�شعة للرقابة على الأ�شعار؛
• حما�شبة ال�شتح�اذ على ح�ش�س فـي عمليات م�شرتكة )تعديالت على الـمعيار الدويل للتقارير الـمالية 11(؛

• ت��شيح الطرق الـمقب�لة لال�شتهالك والإطفاء )تعديالت على معيار الـمحا�شبة الدويل 16 ومعيار الـمحا�شبة الدويل 38(؛
• طريقة حق�ق الـملكية فـي البيانات الـمالية الـمنف�شلة )التعديالت على معيار الـمحا�شبة الدويل 27(؛

• بيـع اأو م�شاهمـة الـم�جـ�دات بني الـم�شتثمـر و�شركتــه الزميلة اأو الـم�شاريـع الـم�شرتكـة )التعديالت على الـمعيار الدولـي 
  للتقاريـر الـمالية 10 ومعيار الـمحا�شبة الدويل 28(؛

• التح�شينات ال�شن�ية على الـمعايري الدولية للتقارير الـمالية دورة 2012-2014 - معايري خمتلفة؛
• من�شـاآت ال�شتثمـار: تطبيـق ا�شتثنـاء التجميـع )التعديـالت على الـمعيـار الدولـي للتقـاريـر الـماليـة 10 والـمعيـار الدولـي 

  للتقارير الـمالية 12 ومعيار الـمحا�شبة الدولـي 28(؛ و

• مبادرة الإف�شاح )التعديالت على معيار الـمحا�شبة الدويل 1(.

3- ال�شيا�شـات الـمحا�شبية الهامـة

قامت الـمجم�عة بتطبيق ال�شيا�شات الـمحا�شبية الـمبينة اأدناه بثبات جلميع الفرتات الـمعرو�شة فـي هذه البيانات الـمالية 

الـمجمعة، با�شتثناء الـمبني فـي اإي�شـاح 2 (هـ).

اأ( اأ�ش�ض التجميع

اإن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ي�شيطر عليها البنك. وت�جد ال�شيطرة عندما يك�ن البنك:

• لديه �شلطة على الـم�شتثمر فيه.
• يتعر�س، اأو لديه حق�ق ع�ائد متغرية من م�شاركته مع الـم�شتثمر فيه.

• لديه الـمقدرة على ا�شتخدام ال�شلطة فـي التاأثري على ع�ائده.

يق�م البنك باإعادة تقييم ما اإذا كان اأو لـم يكن ي�شيطر على الـم�شتثمر فيه اإذا اأ�شارت احلقائق والظروف باأنه هناك تغيريات 

على واحد اأو اأكرث من عنا�شر ال�شيطرة الثالثة الـمبينة اأعاله.

عندما ميتلك البنك اأقل من اأغلبية حق�ق الت�ش�يت لل�شركة الـم�شتثمر فيها، يك�ن للبنك �شلطة على الـم�شتثمر فيه عندما 

تك�ن حق�ق الت�ش�يت تكفي لإعطائه القدرة العملية لت�جيه الأن�شطة ذات ال�شلة لل�شركة الـم�شتثمر بها من جانب واحد. 

يق�م البنك  باأخذ جميع احلقائق والظروف التالية ذات ال�شلة عند اإجراء تقييم فيما اإذا كان اأو لـم يكن حق�ق الت�ش�يت 

فـي ال�شركة الـم�شتثمر بها كافية لإعطاء ال�شلطة، مبا فـي ذلك:

• حجم حق�ق ت�ش�يت البنك من حق�ق الت�ش�يت الن�شبي حلجم احليازات ومدى ت�شتتها بني اأ�شحاب الأ�ش�ات الأخرى.
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• حق�ق الت�ش�يت الـمحتملة التي يحتفظ بها البنك، واأ�شحاب الأ�ش�ات الأخرى اأو الأطراف الأخرى.
• احلق�ق النا�شئة عن ترتيبات تعاقدية اأخرى.

• اأية حقائق وظروف اإ�شافيـة قد ت�شري اإىل اأن البنك لديه اأو لي�س لديه القدرة احلاليـة لت�جيه الأن�شطـة ذات ال�شلـة فـي 
  ال�قت عند اتخاذ القرار، مبا فـي ذلك اأمناط الت�ش�يت فـي الجتماعــات ال�شابقـة للـم�شاهمني.

الـمالية لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�شيطرة الفعلية وحتى تاريخ زوال  الـمالية الـمجمعة البيانات  تت�شمن البيانات 

الأرباح  فيها  مبا  ال�شركات،  بني  الـمتبادلة  والـمعامالت  الأر�شدة  جميع  ا�شتبعاد  يتم  التجميع،  عند  الفعلية.  ال�شيطرة 

الـمتبادلة واخل�شائر والأرباح غري الـمحققة بالكامل. يتم اإعداد البيانات الـمالية الـمجمعة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية 

م�حدة للـمعامالت الـمتماثلة ولالأحداث الأخرى التي تتم فـي ظروف مت�شابهة.

يتم اإظهار احل�ش�س غري الـم�شيطرة من �شافـي م�ج�دات ال�شركات التابعة الـمجمعة فـي بند م�شتقل من حق�ق ملكية 

الـمجم�عة. اإن احل�ش�س غري الـم�شيطرة تتك�ن من مبلغ تلك احل�ش�س فـي تاريخ بدء دمج الأعمال ون�شيب احل�ش�س غري 

الـم�شيطرة فـي التغري فـي حق�ق الـملكية منذ تاريخ الدمج.

تقا�س احل�ش�س غري الـم�شيطرة اإما بالقيمة العادلة، اأو بح�شتها الن�شبية من الـم�ج�دات والـمطل�بات الـمحددة لل�شركة 

الـم�شرتاة، وذلك على اأ�شا�س كل عملية على حدة.

يتم الـمحا�شبة عن التغري فـي ح�شة الـملكية ل�شركة تابعة، مع عدم التغري فـي ال�شيطرة، كمعاملة حق�ق ملكية. يتم تعديل 

فـي  بها  الـمتعلقة  للح�ش�س  التغريات  لتعك�س  الـم�شيطرة  غري  واحل�ش�س  الـمجم�عة  ملكية  الدفرتية حل�ش�س  الـمبالغ 

ال�شركات التابعة. اأية فروقات بني الـمبلغ الـمعدل للح�ش�س غري الـم�شيطرة والقيمة العادلة للـمبلغ الـمدف�ع اأو الـمح�شل 

يتم العرتاف بها مبا�شرة فـي حق�ق الـملكية والـمتـعلقة مبالك البنك. يتم ت�زيع اخل�شائر على احل�ش�س غــري الـم�شيطرة 

حتى ل� كانت النتائج ر�شيد عجز. اإذا فقدت الـمجم�عة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها:

• ت�شتبعد م�ج�دات )مبا فـي ذلك ال�شهرة( ومطل�بات ال�شركة التابعة.
• ت�شتبعد القيمة الدفرتية للح�ش�س غري الـم�شيطرة.

• ت�شتبعد فروق حت�يل العمالت الأجنبية الـمرتاكمة الـم�شجلة فـي حق�ق الـملكية.
• تدرج القيمة العادلة للـمقابل الـم�شتلـم.

• تدرج القيمة العادلة لأي ا�شتثمار حمتفظ به.
• تدرج اأي فائ�س اأو عجز فـي الأرباح اأو اخل�شائر.

• تعيد ت�شنيف ح�شة البنك من البن�د الـم�شجلة �شابقا فـي الدخل ال�شامل الآخــــر اإىل الأرباح اأو اخل�شائر اأو الأرباح الـمحتفظ 
  بها، متى كان ذلك منا�شبا.

ب( االأدوات الـمالية

الت�شنيف

(i )الـم�ج�دات الـمالية

قـامـت الـمجمـ�عـة بت�شنيـف م�ج�داتها الـماليـة اإلـى “م�جـ�دات بالقيمة العادلة من خـالل بيان الأربــاح اأو اخل�شائر“ 

و“القرو�س والـمدينني“ و “م�ج�دات متاحة للبيع“. 

وتنق�شم الـم�ج�دات الـمالية الـمقيمة بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر حتت بندين : “م�ج�دات مالية 

بغر�س الـمتاجرة“ و“م�ج�دات مالية م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر“ عند العرتاف الـمبدئي 

اإذا مت ال�شتح�اذ عليها بغر�س بيعها على الـمدى  من تاريخ ال�شتح�اذ، ويتم ت�شنيف الـم�ج�دات حتت هذا الت�شنيف 

الق�شري اأو اإذا كانت الإدارة تدير هذه ال�شتثمارات وتقيم اأداءها وت�شنفها داخلياً بالقيمة العادلة وفق خطة البنك الأم 
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ال�شتثمارية ال�شرتاتيجية. ويتم ت�شنيف الـم�شتقات �شمن الـم�ج�دات الـمالية “بغر�س الـمتاجرة“ ما لـم يتم اعتبارها 

لغر�س احلماية وتكن اأداة احلماية فاعلة.

اإن القرو�س والـمدينني هي اأدوات مالية بخالف الـم�شتقات ولها دفعات حمددة اأو ثابتة ولي�س لها �شـ�ق ن�شط. 

اإن الـم�ج�دات متاحة للبيع هي تلك الـم�ج�دات الـمالية بخالف الـم�شتقات وهناك نية لالحتفاظ بها لفرتة غري حمددة 

وهي غري م�شنفة �شمن الـم�ج�دات الـمالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر اأو القرو�س والـمدينني اأو 

ال�شتثمارات الـمحتفظ بها حتى ال�شتحقاق.

(ii ) الـمطل�بات الـمالية

ت�شنف الـمطل�بات الـمالية باأنها “خالف ما ه� بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر“ وت�شمل ال�دائع من 

البن�ك والـم�ؤ�ش�شات الـمالية والعمالء وقرو�س لأجل وقر�س من حك�مة دولة الك�يت. وهذه الـمطل�بات الـمالية يتم اإعادة 

قيا�شها لحقا بالتكلفة الـمطفاأة ا�شتنادا اإىل طريقة العائد الفعلي.

 )iii( التحقق وعدم التحقق 

تق�م الـمجم�عة باإثبات الـم�ج�دات الـمالية اأو الـمطل�بات الـمالية عندما ت�شبح الـمجم�عة طرفاً فـي عقد ح�ل الأداة. 

ويتم ا�شتبعاد الـم�ج�دات الـمالية عندما تفقد الـمجم�عة حق�قها التعاقدية ل�شتالم التدفقات النقدية اأو قيامها بنقل 

كافة احلق�ق الـمادية وعدم الحتفاظ باأية ملكية لالأ�شل. ت�شتمر الـمجم�عة باإثبات الـم�ج�دات الـمالية فـي حال احتفاظها 

بالـملكية وبحدود ال�شتثمار بها. يتم اإلغاء العرتاف بالـمطل�بات الـمالية عند ت�شديدها اأو اإلغائها اأو انتهاء مدتها.

تثبت ال�شتثمارات الـم�شرتاة والـمباعة “بالطريقة العتيادية“ با�شتخدام تاريخ الت�ش�ية للـمعاملة وعليه يتم اإثبات التغري 

فـي القيمة العادلة بني تاريخ الـمتاجرة والت�ش�ية فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع وفقا لل�شيا�شة 

الـمرتبطة بتلك الأداة. اإن ال�شراء والبيع لال�شتثمارات يتطلب ت�شليمها خالل مدة زمنية حمددة، عادًة ما يتم حتديدها من 

قبل الـم�شرعني اأو الأعراف فـي الأ�ش�اق.

 )vi(القيا�س 

يتم اإثبات كافة الأدوات الـمالية مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم اإ�شافة تكاليف الـمعاملة فقط لالأدوات الـمالية التي لـم يتم 

قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر.

العادلة. يتم ت�شجيل القرو�س وال�شلفيات  بالقيمة  للبيع لحقا  الـمتاحة  الـمبدئي، يتم ت�شجيل ال�شتثمارات  التحقق  بعد 

للعمالء بالتكلفة الـمطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�شا اأي خم�ش�س انخفا�س فـي القيمة. اإن القيمة العادلة 

لال�شتثمارات الـم�شعرة مبنية على �شعر اآخر اأمر �شراء. يتم احت�شاب القيمة العادلة لال�شتثمارات التي ل متار�س ن�شاطها 

فـي �ش�ق ن�شط (اأو الأوراق الـمالية غري الـمدرجة) عن طريق ا�شتخدام اأ�ش�س التقييم. تت�شمن اأ�ش�س التقييم ا�شتخدام 

النقديــة  للتدفقــات  بالعتماد على حتليل  اأو  اأخرى م�شابهة  بالرج�ع لأدوات مالية  عمليات جتارية بحتة حديثة، وذلك 

الـمخ�ش�مـة اأو با�شتخدام مناذج ت�شعري اخليارات التي تعك�س ظروف الـم�شدر الـمحددة.

لحقا للت�شجيل الـمبدئي يتم اإثبات التغري فـي القيمة العادلة للـم�ج�دات الـمالية الـمقيمة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 

اأو اخل�شائر، يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�شائر غري الـمحققة والناجتة من تغري القيمة العادلة فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر 

والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع. ويتم اإثبات الـم�ج�دات الـمالية الـم�شنفة حتت بند القرو�س والـمدينني بالتكلفة الـمطفاأة 

با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي.
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اأما بالن�شبة للـم�ج�دات الـمتاحة للبيع، فيتم قيا�شها لحقا بالقيمة العادلة واثبات الأرباح واخل�شائر الغري حمققة الناجتة 

اأما بالن�شبة لال�شتثمارات فـي  من التغريات فـي القيمة العادلة �شمن احتياطي اإعادة تقييم فـي الدخل ال�شامل الآخر. 

حق�ق الـملكية والتي ل يت�فر لها �شعر �ش�قي مدرج فـي �ش�ق ن�شط اأو التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�ش�رة م�ث�ق 

فيها والـم�شتقات الـمرتبطة بها والتي يتم ت�ش�يتها من خالل ت�شليم هذه الأدوات فاإنها تدرج بالتكلفة ناق�شاً خم�ش�س 

النخفا�س فـي القيمة. يتم اإثبات الـمطل�بات الـمالية غري التجارية بالتكلفة الـمطفاأة با�شتخدام معدل العائد الفعلي.

عند بيع م�ج�دات متاحة للبيع اأو تك�ين خم�ش�س النخفا�س فـي القيمة، يتم نقل احتياطي اإعادة التقييم الـمرتاكم فـي 

الدخل ال�شامل الآخر اإىل بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر كاأرباح اأو خ�شائر.

 )v( النخفا�س فـي قيمة الـم�ج�دات الـمالية

فـي نهاية كل فرتة مالية، تق�م الـمجم�عة بتقييم وحتديد ما اإذا كان هناك دليل م��ش�عي على وج�د انخفا�س فـي قيمة 

الـمالية الـم�شنفة كا�شتثمارات متاحة  الـمالية. فـي حالة الأوراق  اأو جمم�عة من الـم�ج�دات  الـمالية  اأحد الـم�ج�دات 

ي�ؤخذ  ال�شتثمار  تكلفة  من  اقل  ي�شبح  بحيث  لال�شتثمار  العادلة  القيمة  فـي  اأو مط�ل  انخفا�س ج�هري  اأي  فاإن  للبيع، 

فـي العتبار عند حتديد ما اإذا كان هناك انخفا�س فـي القيمة. يتم تقييم النخفا�س اجل�هري مقابل التكلفة ال�شلية 

لال�شتثمار والنخفا�س الـمط�ل مقابل الفرتة عندما تقل القيمة العادلة عن التكلفة الأ�شلية. فـي حالة وج�د اأي دليل على 

حدوث انخفا�س فـي قيمة ال�شتثمارات الـمتاحة للبيع، فاإن اإجمايل اخل�شارة الرتاكمية - الفرق بني تكلفة القتناء والقيمة 

العادلة احلاليـة خم�ش�ما منها اأي خ�شائر انخفا�س فـي القيمة لهذه ال�شتثمارات والتي �شبق العرتاف بها فـي بيان الأرباح 

اأو اخل�شائر الـمجمع - حت�ل من الدخل ال�شامل الخر اإىل بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع. اإن 

خ�شائر النخفا�س فـي القيمة الـمعرتف بها فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع لال�شتثمارات 

الـمتاحة للبيع ل يتم عك�شها من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر الـمجمع. 

تخ�شع القرو�س الـممن�حة من قبل الـمجم�عة لحت�شاب الـمخ�ش�شات لـمقابلة خماطر النخفا�س فـي القيمة، اإذا كان 

هناك دليل م��ش�عي باأن الـمجم�عة لن تتمكن من حت�شيل الـمبالغ الـم�شتحقة. ويتم تك�ين الـمخ�ش�س باأخذ الفرق بني 

القيمة الدفرتية والقيمة القابلة لال�شرتداد وهي القيمة احلالية من خالل خ�شم التدفقات النقدية الـم�شتقبلية الـمت�قعة، 

الفعلية احلالية  الفائدة  با�شتخدام  اأو  الأ�شلي  الفعلي  العائد  با�شتخدام معدل  والكفالت خم�ش�مة  ال�شمانات  مت�شمنة 

ح�شب العقد بالن�شبة للقرو�س التي حتمل معدل فائدة متغرية، ل يتم خ�شم الأر�شدة ق�شرية الأجل. اإ�شافة لذلك، فـي 

مار�س 2007، اأ�شدر بنك الك�يت الـمركزي تعليمات مت فيها تعديل اأ�ش�س احت�شاب احلد الأدنى للـمخ�ش�شات العامة على 

الت�شهيالت الئتمانية، وذلك بتغيريها من 2% اإىل 1% للت�شهيالت النقدية و0.5% للت�شهيالت غري النقدية. مت تطبيق 

هذه التعديالت اعتباراً من 1 يناير 2007 على �شافـي الزيادة فـي الت�شهيالت الئتمانية بعد خ�شم بع�س بن�د ال�شمانات 

الـمحددة ح�شب التعليمات خالل الفرتة الـمالية. 

فـي حالة نق�س خ�شائر النخفا�س فـي القيمة فـي فرتة لحقة واإمكانية ربط النق�س وب�شكل م��ش�عي بحدث يقع بعد 

التخفي�س، يتم عك�س التخفي�س اأو الـمخ�ش�س من خالل بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع.

ج( م�شتقات االأدوات الـمالية

يتم اإثبات التغري الإيجابي فـي القيمة العادلة )اأرباح غري حمققة( للـم�شتقات الـمالية �شمن الـم�ج�دات الأخرى واإثبات 

التغري ال�شلبي فـي القيمة العادلة )خ�شائر غري حمققة( للـم�شتقات الـمالية �شمن الـمطل�بات الأخرى فـي الـمركز الـمايل 

الـمجمع.

مـالءمتها  ح�شب  الت�شعري  ومناذج  الـمخ�ش�مة  النقدية  التدفقات  اأو  ال�ش�ق  اأ�شعار  اإىل  بالإ�شارة  ال�ش�قية  القيم  تعتمد 

اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل  اإثبات التغريات فـي القيمة العادلة للـم�شتقات بغر�س الـمتاجرة �شمن بيــان الأربــاح  ويتـم 

الآخر الـمجمع، وت�شمـل الـم�شتقـــات بغـر�س الـمتـاجــرة تلك التــي لي�س بالإمكان تاأهيلها لتك�ن بغر�س التغطية. لأغرا�س 

تغطية الـم�شتقات، فاأنه يتم ت�شنيف الـم�شتقات حتت بندين، )اأ( م�شتقات لتغطية التغري فـي القيمة العادلة للـم�ج�دات 
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اأو الـمطل�بات واللتزامات غري الـمعرتف بها والتي ت�ثر على الربح اأو اخل�شارة، و)ب( م�شتقات لتغطية التدفقات النقدية 

الـمرتبطة مبخاطر م�ج�دات اأو مطل�بات حمددة اأو لتقدير معامالت اأو التزامات قد ت�ؤثر فـي �شافـي الربــح اأو اخل�شارة. 

بالن�شبة لـمعامالت تغطية القيمة العادلة التي ت�شت�فـي �شروط حما�شبة التغطيــة، ت�شجــل اأي اأربــاح اأو خ�شائر ناجتة من 

اإعادة قيا�س اأدوات التغطية وفقاً للقيمة العادلة مبا�شرة فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع. تعدل 

اأي اأرباح اأو خ�شائر ذات �شلة بالبند الـمغطى والـمتعلقة بن�ع الـمخاطر الـمغطاة مقابل القيمة الدفرتية للبند الـمغطى 

وت�شجل فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع.

بالن�شبة لـمعامالت تغطية التدفقات النقدية التي ت�شت�فـي �شروط حما�شبة التغطية، ي�شجل اجلزء من الأرباح اأو اخل�شائر 

من اأدوات التغطية الذي تقرر على اأنه تغطية فعالة مبا�شرة فـي الدخل ال�شامل الآخر كمـا يتـم ت�شجيل اجلزء غري الفعال 

فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع. بالن�شبة لتغطية التدفقات النقدية التي ت�ؤثر على الـمعامالت 

الـم�شتقبلية التي ت�ؤدي لحقاً اإىل حتقق اأ�شل اأو التزام مايل، يتم اإعادة ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شائر الـمتعلقة بها والتي 

حتققت فـي الدخل ال�شامل الخر �شمن بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمــع فــي نفــ�س الفرتة اأو 

الفرتات التي ي�ؤثر الأ�شل اأو اللتزام الـمايل خاللها على بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع.

بالن�شبة لأدوات التغطية التي ل ت�شت�فـي �شروط حما�شبة التغطية، يتم اإدراج اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة عن التغري فـي 

القيمة العادلة لأدوات التغطية مبا�شرة فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع. 

د ( الـمقا�شة

يتم اإجراء تقا�س بني الـم�ج�دات والـمطل�بات الـمالية ويتم اإظهار ال�شافـي فـي بيان الـمركز الـمايل الـمجمع عندما متتلك 

الـمجم�عة حق قان�ين ملزم بذلك للتنفيذ وعند وج�د نية لت�شديد الـمعامالت بال�شافـي اأو لبيع الأ�شل وت�ش�ية الـمطل�بات 

فـي اآن واحد.

هـ( النقد والنقد الـمعادل

ي�شتمل النقد والنقد الـمعادل لغر�س اإعداد بيان التدفقات النقدية الـمجمع على النقد واأر�شدة ق�شرية الأجل لدى البن�ك 

والـم�ؤ�ش�شات الـمالية )مت�شمنة بنك الك�يت الـمركزي( والتي تك�ن فرتة ا�شتحقاقها خالل 7 اأيام.

و( القرو�ض الـُمَجدولة

ت�شعى الـمجم�عة لإعادة جدولة القرو�س الـمتعرثة بدلً من الإ�شتح�اذ على �شمانات تلك القرو�س، وذلك من خالل متديد 

بع�س دفعات القرو�س وفر�س �شروط جديدة. وعند ذلك، ل يتم اعتبار تلك القرو�س متخلفة عن ال�شداد. تق�م الإدارة 

مبراجعة القرو�س الـُمجدولة ب�شكل م�شتمر ل�شمان ا�شتيفاء كافة الـمتطلبات والتاأكد من قدرة العميل على �شداد الدفعات 

الـم�شتقبلية، ويتم اإخ�شاع هذه القرو�س للتقييم الـمنفرد اأو اجلماعي ب�شكل م�شتمر لدرا�شة ما اإذا كان هناك انخفا�س 

فـي قيمتها.

ز( ال�شركات الزميلة

اإن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يك�ن للـمجم�عة تاأثري ج�هري، والتي تتمثل فـي �شالحيتها على الـم�شاركة 

فـي قرارات ال�شيا�شات الـمالية والت�شغيلية لل�شركة الزميلة. تت�شمن البيانات الـمالية الـمجمعة ح�شة الـمجم�عة من نتائج 

وم�ج�دات ومطل�بات ال�شركات الزميلة با�شتخدام طريقة حق�ق الـملكية من تاريخ البداية الفعلية للتاأثري اجل�هري حتى 

الزوال الفعلي لهذا التاأثري اجل�هري، فيما عدا ال�شتثمارات الـم�شنفة كا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س البيع حيث يتم 

البيع  الـمحتفظ بها لغر�س  الـمتداولة  الـمالية رقم 5 “الـم�ج�دات غري  للـمعيار الدويل للتقارير  الـمحا�شبة عنها وفقا 
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والعمليات غري الـم�شتمرة“. وفقا لطريقة حق�ق الـملكية، فاإن ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة تدرج فـي بيان الـمركز 

م�ج�دات  �شافـي  فـي  الـمجم�عة  فـي ح�شة  القتناء  لتاريخ  تغريات لحقة  اأية  باأثر  الـمعدلة  بالتكلفة  الـمجمع  الـمايل 

ال�شركة الزميلة.

تق�م الـمجم�عة باإدراج ح�شتها من التغريات فـي الدخل ال�شامل الآخر لل�شركة الزميلة �شمن الدخل ال�شامل الآخر.

تت�قف الـمجم�عة عن ت�شجيل اخل�شائر اإذا جتاوزت خ�شائر ال�شركة الزميلة ح�شة الـمجم�عة بها (مت�شمنة اأية ح�ش�س 

ط�يلة الأجل والتي متثل جزء من �شافـي ا�شتثمار الـمجم�عة فـي ال�شركة الزميلة) فـيما عدا اإذا كان على الـمجم�عة التزام 

جتاه ال�شركة الزميلة اأو قامت بالدفع نيابة عن ال�شركة الزميلة.

يتم ا�شتبعاد الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن الـمعامالت مع ال�شركات الزميلة مقابل ال�شتثمار فـي ال�شركة الزميلة فـي 

حدود ح�شة الـمجم�عة من ال�شركة الزميلة.

اإن اأي زيـادة فـي تكلفـة القتـنـاء عـن حـ�شـة الـمجمـ�عــة مـن �شـافـي القيمـة العادلـة للـم�جــ�دات والـمطل�بـات الـمحــددة 

واللتزامات الـمحتملة الـمعرتف بها لل�شركة الزميلة كما فـي تاريخ عملية القتناء يتم العرتاف بها ك�شهرة. وتظهر ال�شهرة 

قيمتها  انخف�شت  كانت  اإذا  ما  لتحديد  تقييمها  يتم  حيث  الزميلة  ال�شركات  فـي  لال�شتثمار  الدفرتية  القيمة  من  كجزء 

باعتبارها جزء من ال�شتثمار. اإذا كانت تكلفة القتناء اأقل من ح�شة الـمجم�عة من �شافـي القيمة العادلة للـم�ج�دات 

والـمطل�بات الـمحددة واللتزامات الـمحتملة، يتم اإدراج الفرق مبا�شرة �شمن بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل 

الآخر الـمجمع.

عند فقــدان التاأثري اجل�هري على ال�شركة الزميلة، تق�م الـمجم�عة بقيا�س والعرتاف باأية ا�شتثمارات حمتفظ بها بالقيمة 

العادلة. اإن اأي فرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة عند فقدان التاأثري اجل�هري والقيمة العادلة لال�شتثمار الـمحتفظ 

به بالإ�شافة اإىل الـمح�شل من البيع، يتم العرتاف به فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع.

بعد تطبيق طريقة حق�ق الـملكية، حتدد الـمجم�عة ما اإذا كان من ال�شروري حتقيق خ�شارة قيمة اإ�شافية ل�شتثمارات 

الـمجم�عة فـي �شركاتها الزميلة. حتدد الـمجم�عة بتاريخ كل تقرير مايل ما اإذا كان هناك اأي دليل م��ش�عي على اأن 

ال�شتثمار فـي ال�شركة الزميلة قد انخف�شت قيمته. فاإذا ما وجد ذلك الدليل، تق�م الـمجم�عة باحت�شاب مبلغ النخفا�س 

فـي القيمة بالفرق بني القيمة الـممكن ا�شرتدادها لل�شركة الزميلة وقيمتها الدفرتية وتدرج هذا الـمبلغ فـي بيان الأرباح اأو 

اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع.

ح( الـموجودات الثابتة

تدرج الـم�ج�دات الثابتة با�شتثناء الأرا�شي - ملك حر- بالتكلفة بعد خ�شم ال�شتهالك الـمرتاكم وخ�شائر النخفا�س فـي 

القيمة. تدرج الأرا�شي بالتكلفة ناق�شا خ�شائر النخفا�س فـي القيمة. يتم ا�شتهالك البن�د غري الـمادية للـم�ج�دات الثابتة 

بالكامل فـي �شنة ال�شراء.

يتم ا�شتهالك تكلفة الـمباين على اأ�شا�س الق�شط الثابت مبعدل ا�شتهالك على مدى العمر الإنتاجي الـمت�قع لها وه� 20 �شنة.

ط( العمالت االأجنبية

يتم ت�شجيل الـمعامالت بالعملة الأجنبية بالدينار الك�يتي ح�شب اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة فـي تاريخ الـمعاملة. ويتم حت�يل 

الـم�ج�دات والـمطل�بات النقدية بالعمالت الأجنبية اإىل الدينار الك�يتي بتاريخ بيان الـمركز الـمايل الـمجمع ح�شب �شعر 

اأو اخل�شائر  اأ�شعار ال�شرف فـي بيان الأرباح  ال�شرف ال�شائد بذلك التاريخ وتدرج الأرباح واخل�شائر الناجتة عن فروق 

والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع. 



92

بنك الكويت ال�صناعي �ش.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

اإي�صاحات حول البيانات الـمالية الـمجمعة لل�صنة الـمنتهية 31 دي�صمرب 2015

يتم حت�يل الـم�ج�دات والـمطل�بات غري النقدية بالعمالت الأجنبية الـمدرجة بالتكلفة التاريخية اأو التكلفة الـمطفاأة ح�شب 

الـمدرجة  الأجنبية  بالعمالت  النقدية  والـم�ج�دات غري  الـمطل�بات  يتم حت�يل  الـمعاملة.  بتاريخ  ال�شائد  ال�شرف  �شعر 

بالقيمة العادلة اإىل الدينار الك�يتي ح�شب �شعر ال�شرف ال�شائد بتاريخ حتديد القيمة العادلة. اإن فروق التح�يل الناجتة 

من البن�د غري النقدية كال�شتثمارات فـي الأدوات الـمالية والـم�شنفة كال�شتثمارات فـي اأدوات ملكية متاحة للبيع بينما 

يتم اإدراج فروق التح�يل الناجتة من الأدوات الـمالية الـم�شنفة كا�شتثمارات فـي اأدوات دين متاحة للبيع كال�شندات مبا�شرة 

فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر. فتدرج �شمن “احتياطي تقييم ا�شتثمارات بالقيمة العادلة“ �شمن 

الدخل ال�شامل الآخر.

ي( حتقق االإيراد

يتم اإدراج اإيرادات الف�ائد فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع عند حتققها اآخذين فـي العتبار 

اختالفات  اأو  اأو عالوة  اأي خ�شم  اإطفاء  الف�ائد  اإيرادات  تت�شمن  الـمالئم.  العائم  ال�شعر  اأو  للـم�ج�دات  الفعلي  العائد 

يتم  الفعلي.  الفائدة  اأ�شا�س معدل  الأداة ومبلغها عند ال�شتحقاق على  التي حتملها  للفائدة  الـمبدئية  القيمة  اأخرى بني 

التحقق لالإيراد من الر�ش�م والعم�لت عند حت�شيلها. عندما يك�ن هناك انخفا�س فـي قيمة الـمدينني، تق�م الـمجم�عة 

بتخفي�س القيمة الدفرتية لتلك الـمبالغ اإىل قيمتها القابلة لال�شرتداد والتي تقدر بالتدفقات النقدية الـم�شتقبلية الـمت�قعة 

والـمخ�ش�مة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي الـمتعلق بالأداة الـمالية، ويتم ال�شتمرار فـي اإطفاء اخل�شم كاإيراد ف�ائد. 

اإن اإيرادات الف�ائد للقرو�س التي ي�جد انخفا�س دائم فـي قيمتها يتم التحقق منها اإما فـي حالة حت�شيلها اأو على اأ�شا�س 

التكلفة الـم�شرتدة ح�شبما تقت�شيه الظروف.

يتم حتقق اإيرادات ت�زيعات الأرباح عندما يثبت احلق فـي ا�شتالم تلك الدفعات.

حتت�شب اإيرادات الف�ائد با�شتخدام اأ�شل�ب الفائدة الفعلية.

ك( االنخفا�ض فـي القيمة للـموجودات غري الـمالية

فـي نهاية كل فترة مالية، تق�م الـمجم�عة مبراجعة القيم الدفرتية للـم�ج�دات الـملـم��شة وغري الـملـم��شة للتاأكد فيما اإذا 

كان هناك دليل على انخفا�س فـي قيمة تلك الـم�ج�دات. اإذا كان ي�جد دليـل على هذا النخفا�س، يجب تقدير القيمة القابلة 

لال�شرتداد للـم�ج�دات لحت�شاب خ�شائر النخفا�س فـي القيمة، اإن وجدت. اإذا لـم يكن من الـممكن احت�شاب القيمة القابلة 

لال�شرتداد لأ�شل منفرد، يجب على الـمجم�عة تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد من وحدة ت�ليد النقد لالأ�شل التابع لها.

اإن القيمة القابلة لال�شرتداد هي القيمة العادلة ناق�شا تكاليف البيع اأو القيمة الـم�شتخدمة، اأيهما اأعلى. يتم تقدير القيمة 

اخل�شم  معدل  بتطبيق  لها  احلالية  القيمة  مقابل  الـم�شتقبلية  النقدية  التدفقات  خ�شم  من خالل  لالأ�شل  الـم�شتخدمة 

الـمنا�شب. يجب اأن يعك�س معدل اخل�شم تقديرات ال�ش�ق احلالية للقيمة الزمنية للنق�د والـمخاطر الـمتعلقة بالأ�شل.

اإذا كانت القيمة القابلة لال�شرتداد لالأ�شل الـمقـدرة (اأو وحدة اإنتاج النقد) اأقل مـن القيمـة الدفرتيـة لالأ�شل، فاإنه يجب 

تخفي�س القيمة الدفرتية (اأو وحدة اإنتاج النقد) اإىل القيمة القابلة لال�شرتداد. يجب العرتاف بخ�شارة النخفا�س فـي 

القيمة مبا�شرة فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع، اإل اإذا كانت القيمة الدفرتية احلالية لالأ�شل 

معاد تقييمها، وفـي هذه احلالة يجب معاجلة خ�شارة انخفا�س قيمة الأ�شل كانخفا�س اإعادة تقييم.

التقديرية  القيمة  اإىل  النقد)  اإنتاج  (اأو وحدة  الدفرتية لالأ�شل  القيمة  القيمة، تزداد  عند عك�س خ�شارة النخفا�س فـي 

الـمعدلة القابلة لال�شرتداد. يجب اأن ل يزيد الـمبلغ الدفرتي لالأ�شل (اأو وحدة اإنتاج النقد) ب�شبب عك�س خ�شارة انخفا�س 

القيمة عن الـمبلغ الدفرتي الذي كان �شيحدد ل� اأنه لـم يتم العرتاف باأية خ�شارة من انخفا�س قيمة الأ�شل خالل ال�شن�ات 

ال�شابقة. يجب العرتاف بعك�س خ�شارة النخفا�س مبا�شرة فـي بيان الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل الآخر الـمجمع 

اإل اإذا كانت القيمة الدفرتية احلالية لالأ�شل معاد تقييمها وفـي هذه احلالة يجب معاجلة عك�س خ�شائر النخفا�س فـي 

القيمة كزيادة فـي اإعادة التقييم.
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ل( مكافاأة نهاية اخلدمة 

الـم�ظفني الك�يتني

اإن حق�ق التقاعد واحلق�ق الجتماعية الأخرى اخلا�شة بالـم�ظفني الك�يتني يتم تغطيتها ح�شب اأنظمة الـم�ؤ�ش�شة العامة 

للتاأمينات الجتماعية والتي يتم مب�جبها حت�شيل ا�شرتاكات �شهرية من ال�شركة والعاملني على اأ�شا�س ن�شبة مئ�ية ثابتة 

تقاعدي ذو م�شاهمات حمددة  النظام وه� نظام  فـي هذا  الـم�شاهمات  الـمجم�عة من  يتم حتميل ح�شة  الرواتب.  من 

كم�شروفات فـي بيان الدخل الـمجمع فـي ال�شنة التي تن�شاأ فيها.

الـم�ظفني الأجانب 

ي�شتحق الـم�ظف�ن الـمقيم�ن مكافاأة نهاية خدمة مب�جب اأحكام قان�ن العمل الك�يتي ول�ائح البنك بناًء على مدة اخلدمة 

الـمرتاكمة وعلى اأ�شا�س اآخر راتب يتقا�شاه الـم�ظف والبدلت. مت عمل خم�ش�س لهذا اللتزام غري الـمم�ل الذي ميثل 

م�شروع منافع حمددة باحت�شاب الـمطالبات فـي حال ترك كافة الـم�ظفني البنك بتاريخ بيان الـمركز الـمايل.

م( خم�ش�شات اأخرى

يتم العرتاف بالـمخ�ش�س فـي بيان الـمركز الـمايل الـمجمع فقط عندما يك�ن على الـمجم�عة التزام قان�ين حايل اأو 

لت�ش�ية اللتزام  للـم�ارد القت�شادية  �شادراً  اأن يتطلب ذلك تدفقاً  الـمرجح معه  نتيجة حلدث �شابق يك�ن من  حمتمل، 

احلايل اأو القان�ين اأو الـمحتمل، مع اإمكانية اإجراء تقدير م�ثـ�ق لـمبلغ اللتزام. وعندما يك�ن التاأثري مادياً، يتم حتديد 

الـمت�قعة للتدفقات النقدية مبعدل يعك�س تقييمات ال�ش�ق احلالية للقيمة الزمنية  الـمخ�ش�س عن طريق خ�شم القيمة 

للنق�د واخلطر الـمتعلق باللتزام عندما يك�ن مالئما. 

ن( موجودات االأمانة 

اإن الـم�ج�دات الـمدارة لأطراف اأخرى اأو الـمحتفظ بها حتت ال��شاية اأو ب�شفة اأمانة ل يتم اعتبارها �شمن م�ج�دات 

الـمجم�عة، وبالتايل لـم يتم اإدراجها فـي هذه البيانات الـمالية الـمجمعة، واإمنا يتم الإف�شاح عنها �شمن الإي�شاحات فـي 

البيانات الـمالية الـمجمعة.

�ض( ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلـمي

يتم احت�شاب ح�شة م�ؤ�ش�شة الك�يت للتقدم العلـمي ب�اقع 1% من ربح البنك بعد خ�شم ح�شته من اأرباح �شركات م�شاهمة 

تابعة وزميلة والـمح�ل اإىل الحتياطي الجباري.

ع( الزكاة

يتم احت�شاب ح�شة الزكاة ب�اقع 1% من ربح البنك الأم الـمجمع بعد خ�شم ح�شته فـي اأرباح ال�شركات الـم�شاهمة الك�يتية 

الزميلة والتابعة غري الـمجمعة اخلا�شعة لنف�س القان�ن وكذلك ح�شة الزكاة الـمدف�عة من ال�شركات الـم�شاهمة الك�يتية 

الـم�شاهمة الك�يتية اخلا�شعة لنف�س  الـم�شتلـمة من ال�شركات  التابعة اخلا�شعة لنف�س القان�ن وت�زيعات الأرباح النقدية 

القان�ن طبقا للقان�ن رقم 46 ل�شنة 2006 والقرار ال�زاري رقم 58 ل�شنة 2007 والق�اعد التنفيذية لهما.
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4- النقد والنقد الـمعادل

20152014
األف دينار ك�يتي األف دينار كويتي 

17785اأر�شدة لدى بنك الك�يت الـمركزي
1,3802,476نقد فـي ال�شندوق وفـي ح�شابات جارية لدى بن�ك اأخرى

21,0005,124ودائع لدى البن�ك والـم�ؤ�ش�شات الـمالية ت�شتحق خالل 7 اأيام
22,5577,685

5- اأذونات و�شندات اخلزانة  

20152014
األف دينار ك�يتي األف دينار كويتي 

4,49815,978�شندات بنك الك�يت الـمركزي
141,603175,799�شندات خزانة

146,101191,777

وفقا لتعليمات بنك الك�يت الـمركزي، يجب على البنك الحتفاظ بن�شبة 18% من ودائع العمالء بالدينار الك�يتي على 

هيئة اأذونات و�شندات اخلزانة.

6- ا�شتثمارات متاحة للبيع

20152014
األف دينار ك�يتي األف دينار كويتي 

1,6082,497�شندات 
10,74212,030اأ�شهم م�شعرة

2,1952,349اأ�شهم غري م�شعرة
51,75951,416�شناديق 

66,30468,292

م�ث�قة،  ب�ش�رة  الـم�شعرة ل ميكن حتديدها  للبيع غري  الـمتاحة  الـم�شعرة  لالأ�شهم غري  العادلة  القيمة  اأن  الإدارة  ترى 

وبالتايل يتم اإدراج هذه ال�شتثمارات بالتكلفة ناق�شا خ�شائر النخفا�س فـي القيمة. ل ي�جد �ش�ق ن�شط لتلك ال�شتثمارات 

ول ت�جد اأية معاملة حديثة ت�فر دليال على قيمتها العادلة احلالية.

بلغت التغريات فـي القيمة العادلة لال�شتثمارات الـمتاحة للبيع خ�شارة مببلغ 1,381 األف دينار ك�يتي )2014: ربح مببلغ 

1,691 األف دينار ك�يتي(.
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7- قرو�ض و�شلفيات للعمالء

20152014
األف دينار ك�يتي األف دينار كويتي 

154,082148,174قرو�س �شناعية ذات اأ�شعار فائدة ت�شجيعية
139,910133,829قرو�س و�شلفيات ذات اأ�شعار فائدة جتارية

293,992282,003
)19,268()24,588(ناق�شاً: خم�ش�شات عامة وحمددة

269,404262,735

فيما يلي بيان باحلركة على الـمخ�ش�شات:

االإجمايلالقرو�ض التجاريةالقرو�ض ال�شناعية

االإجمايلعامةحمددة االإجمايلعامة حمددة

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

 األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

5855,7846,36925412,64512,89919,268الر�شيد فـي 1 يناير 2015

4,9944,958273353625,320)36(الـمحمل خالل ال�شنة

-)165()165(-165165-الـمحول بني القرو�ض

54910,94311,49228112,81513,09624,588الر�شيد فـي 31 دي�شمرب 2015

الإجمايلالقرو�س التجاريةالقرو�س ال�شناعية

الإجمايلعامة حمددة الإجمايلعامة حمددة 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

6202,6463,26618024,12624,30627,572الر�شيد فـي 1 يناير 2014
4653,1383,603742,5192,5936,196الـمحمل خالل ال�شنة
--)14,000(14,000---الـمح�ل بني القرو�س

)14,500()14,000(-)14,000()500(-)500(دي�ن م�شط�بة
5855,7846,36925412,64512,89919,268الر�شيد فـي 31 دي�شمرب 2014

ي�شتند حتليل الـمخ�ش�شات الـمذك�رة اأعاله اإىل متطلبات بنك الك�يت الـمركزي. وفقاً لتعليمات بنك الك�يت الـمركزي، 

يتم تك�ين خم�ش�س عام بحد اأدنى بن�شبة 1% على الت�شهيالت الئتمانية النقدية و 0.5% على الت�شهيالت الئتمانية غري 

النقدية بال�شافـي بعد فئات ال�شمانات الـمحددة التي ت�شري عليها تعليمات بنك الك�يت الـمركزي ول تخ�شع لـمخ�ش�س 

دينار  األف   20,863 مبلغ  وي�شمل  النقدية  الئتمانية  الت�شهيالت  على  اأعاله  الـمذك�ر  العام  الـمخ�ش�س  يت�شمن  حمدد. 
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ك�يتي زيادة عن احلد الأدنى لـمتطلبات بنك الك�يت الـمركزي )2014: 15,523 األف دينار ك�يتي(. يتم �شمل الـمخ�ش�س على 

الت�شهيالت الإئتمانية غري النقدية والبالغ قيمتها 1,904 الف دينار ك�يتي )2014: 1,846 األف دينار ك�يتي(، اىل مطل�بات 

اأخرى.

األف دينار ك�يتي كما فـي   يقدر خم�ش�س انخفا�س القيمة الـمحت�شب وفقا لـمعيار الـمحا�شبة الدويل )39( مببلغ 830 

31 دي�شمرب 2015 )2014: 839 األف دينار ك�يتي(.

ك�يتي  دينار   3,000 ف�ائدها  علقت  والتي  الـمنتظمة  غري  وال�شلفيات  للقرو�س  الدفرتية  القيمة  و�شافـي  اإجمايل  بلغ 

و3,000 دينار ك�يتي على الت�ايل )2014: ل �شيء دينار ك�يتي ول �شيء دينار ك�يتي على الت�ايل(.

8- ا�شتثمارات فـي �شركات زميلة

القيمة الدفرتيةن�شبة الـملكية

20152014
بلد 

التاأ�شي�ض

االأن�شطة 

الرئي�شية
األف دينار 20152014

كويتي

األف دينار 

ك�يتي

�شركة تعبئة مياه الرو�شتني -�شركة 

م�شاهمة ك�يتية مقفلة 

دولة 

الك�يت 

اإنتاج وتعبئة 

مياه ال�شرب
30%30%3,7473,776

�شركة قاروه لـمنتجات البي.اآي.تي 

- �شركة م�شاهمة ك�يتية مقفلة 

دولة 

الك�يت 

اإنتاج مادة 

P.E.T30%30%1,4341,375

�شركة تكن�ل�جيا لإنتاج الغازات 

ال�شناعية – �شركة م�شاهمة ك�يتية مقفلة

دولة 

الك�يت 

اإن�شاء م�شانع 

انتاج الغاز
20%20%1,2661,341

6,4476,492

كما فـي بداية ال�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015، بلغ اإجمايل الـم�ج�دات والـمطل�بات والدخل والـم�شاريف لل�شركات 

الزميلـة، التي لـم يتـم تعديلهـا بالن�شبة التي متلكهـا الـمجمـ�عة، 30,474 األـف ديـنـار ك�يتـي و 8,421 األــف دينــار ك�يتـي

و10,241 األف دينار ك�يتي و 9,174 األف دينار ك�يتي على الرتتيب )2014: الـم�ج�دات والـمطل�بات والدخل والـم�شاريف 

مببلغ 29,702 األف دينار ك�يتي و 7,373 األف دينار ك�يتي و 10,869 األف دينار ك�يتي و 9,195 األف دينار ك�يتي على 

الرتتيب(.

بلغت ح�شة الـمجم�عة فـي نتائج ال�شركات الزميلة وت�زيعات الأرباح الـم�زعة من قبل ال�شركات الزميلة للـمجم�عة خالل 

ال�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015، 375 األف دينار ك�يتي و 296 األف دينار ك�يتي على الرتتيب )2014: 538 األف 

دينار ك�يتي و 296 األف دينار ك�يتي على الرتتيب(.
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9- اأر�ض ومـبـانـي

االإجمايلمبايناأرا�ض

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

التكلفة

3,6729,06812,740الر�شيد فـي 31 دي�شمرب 2014  
3,6729,06812,740الر�شيد فـي 31 دي�شمرب 2015

اال�شتهالك الـمرتاكم 

8,9218,921-الر�شيد فـي 1 يناير 2014  
1313-الـمحمل على ال�شنة

8,9348,934-الر�شيد فـي 31 دي�شمرب 2014  
1313-الـمحمل على ال�شنة

8,9478,947-الر�شيد فـي 31 دي�شمرب 2015  

القيمة الدفرتية

3,6721213,793فـي 31 دي�شمرب 2015  

3,6721343,806فـي 31 دي�شمرب 2014  

10- القرو�ض
اأ. قرو�ض الأجل

فـي ماي� 2015، ح�شل البنك على قر�س مت��شط الأجل مببلغ 35 ملي�ن ي�رو )ما يُعادل 11,611 دينار ك�يتي( )2014: ل 

�شيء( من بنك اأجنبي. يحمل القر�س معدل فائدة ثابتة بن�شبة 1.05% �شن�ياً، وت�شتحق الفائدة الدفع ب�ش�رة ن�شف �شن�ية. 

اإن القر�س ي�شتحق ال�شداد بالكامل فـي �شهر ماي� 2018.

فـي �شبتمرب 2015، ح�شل البنك على قر�س مت��شط الأجل مببلغ 50 ملي�ن دولر اأمريكي )اأي ما يعادل 15,175 األف دينار 

ك�يتي( من اأحد البن�ك الأجنبية. يحمل القر�س �شعر الفائدة ليب�ر لـمدة �شهر واحد بالإ�شافة اإىل فائدة بن�شبة %1.20. 

ويتم اإعادة حتديد الفائدة كل �شهر. كما فـي 31 دي�شمرب 2015، بلغ �شعر الفائدة الفعلي لهذا القر�س 1.443%. ي�شتحق 

القر�س ال�شداد بالكامل فـي �شبتمرب 2018.

ب. قر�ض من حكومة دولة الكويت

متثل ت�شهيالت ائتمانية متجددة مببلغ 300 ملي�ن دينار ك�يتي مت منحها من قبل حك�مة دولة الك�يت مب�جب القان�ن رقم 

43 ل�شنة 2007 ال�شادر فـي 1 ي�لي� 2007 على اأ�شا�س نف�س �شروط الت�شهيالت الئتمانية ال�شابقة. اإن هذه الت�شهيالت 
�شارية لفرتة 20 �شنة وت�شتحق فـي 2027.

يحمل قر�س حك�مة دولة الك�يت اأ�شعار فائدة كالتايل:

• الـمبالغ التي ت�شاوي الأر�شدة القائمة واللتزامات غري الـم�شح�بة للقرو�س ال�شناعية حتمل معدل فائدة 0.5% �شن�يا، ويتم 
  منح القرو�س من قبل البنك باأ�شعار فائدة ت�شجيعية.

• الر�شيد غري الـم�شتخدم من القرو�س ال�شناعية يحمل معدل فائدة كيب�ر ثالثة �شه�ر.  
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11- حقوق الـملكيـة
اأ.   يتكـ�ن راأ�س الـمال الـم�شـرح بــه والـم�شـدر والـمدف�ع بالكـامل نقـدا من 2 ملي�ن �شهم قيمـة ال�شهـم 10 دينار ك�يتي

     )2014: 2 ملي�ن �شهم قيمة ال�شهم 10 دينار ك�يتي(. 

ب.  وفقا لقان�ن ال�شركات رقم 25 ل�شنة 2012 وتعديالته وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي للبنك، يتم حت�يل 10% من ربح 

     ال�شنة اإىل الحتيـاطي الإجباري. تقت�شر الت�زيعات من الحتياطي الإجباري على �شداد ت�زيعات بن�شبة 5% من راأ�س 

     الـمال الـمدف�ع فـي ال�شن�ات التي تك�ن فيها الأرباح الـمرحلة غري كافية ل�شداد الت�زيعات. 

جـ. وفقا للـمادة 48 من النظام ال�شا�شي للبنك اقرتح جمل�س الدارة حت�يل مبلغ 977 الف دينار ك�يتي )10%( اىل 

     الحتياطي الختياري عن ال�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015.

 
د.   بالن�شبة لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015، يقرتح جمل�س الإدارة ت�زيعات نقدية بن�شبة 30% مبا يعادل 3 دينار ك�يتي 

     لل�شهم )2014: 40% مبا يعـادل 4 ديـنار ك�يتي لل�شهـم(. اإن هذا القتــراح خا�شع لـم�افـقـة الـم�شاهمني فـي اجتمـاع 

     اجلمعيـة العامـة.

هـ.  يتاألف احتياطي القيمة العادلة من �شافـي التغري الـمرتاكم فـي القيمة العادلة لال�شتثمارات الـمتاحة للبيع الـمحتفظ بها من 

     قبل الـمجم�عة.

12- تكاليف الـموظفني

20152014
األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

4,4754,108رواتب واأج�ر
8941,526مكافاأة نهاية اخلدمة وم�شاهمات التاأمينات الجتماعية

1,4131,454منافع اأخرى 
6,7827,088

13- مكافاأة اأع�شاء جمل�ض االإدارة 
اقرتح جمل�س الإدارة ت�زيع مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة مببلغ 295 األف دينار ك�يتي متثل مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

واللجان الـمنبثقة منه لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015 )2014: مببلغ 273 األف دينار ك�يتي(.

وافقت اجلمعية العامة للـم�شاهمني والـمنعقدة فـي 22 اأبريل 2015 على مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة واللجان الـمنبثقة 

منه مببلغ 273 األف دينار ك�يتي لل�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2014.

14- ربحية ال�شهم
حتت�شب ربحية ال�شهم عن طريق ق�شمة �شافـي ربح ال�شنة على الـمت��شط الـمرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة.

20152014
9,28510,432�شافـي ربح ال�شنة )األف دينار ك�يتي(

2,0002,000الـمت��شط الـمرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )األف �شهم(
4.6435.216ربحيـة ال�شهـم )دينار كويتي(
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15- معامالت مع اأطراف ذات �شلة
متثل معامالت مع بع�س الأطراف ذات ال�شلة )�شركات تابعة و�شركات زميلة وم�شاهمني رئي�شيني واأع�شاء جمل�س الإدارة 

واجلهاز التنفيذي للـمجم�عة واأفراد اأ�شرهم وال�شركات التي يك�ن الـمالكني الرئي�شيني فيها اأو التي ميكنهم اأن ميار�ش�ا 

تاأثريا ج�هريا عليها( الذين كان�ا عمالء لدى الـمجم�عة خالل ال�شنة. اإن �شروط تلك الـمعامالت مت الـم�افقة عليها من 

قبل اإدارة الـمجم�عة.

بلغ عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة واجلهاز التنفيذي بتاريخ بيان الـمركز الـمايل الـمجمع 10 اأع�شاء )2014: 9 اأع�شاء( و 15 

م�ظف تنفيذي )2014: 15 م�ظف تنفيذي(.

فيما يلي اأر�شدة الأطراف ذات ال�شلة الـمدرجة فـي البيانات الـمالية الـمجمعة:

20152014
األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

بيان الـمركز الـمايل الـمجمع

220191النقد والنقد الـمعادل
146,101191,777اأذونات و�شندات خزانة 

9,39523,340ودائع لدى البن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
5,3355,180قرو�س و�شلفيات للعمالء

6,4476,492ا�شتثمار فـي �شركات زميلة
1,4821,969م�ج�دات اأخرى

-4,000ودائع من بن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
6,0309,041ودائع العمالء

3148مطل�بات اأخرى
300,000300,000قر�س من حك�مة دولة الك�يت

7,9114,739اللتزامات والـمطل�بات الطارئة

بيان االأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل االآخر الـمجمع

357538ح�شة من نتائج اعمال �شركات زميلة
5246م�شاريف اخرى*

* اإن الـم�شاريف الأخرى متثل مكافاآت خم�ش�شة عن ح�ش�ر اجتماعات جمل�س الدارة واللجان الـمنبثقة منه. 

فيما يلي تفا�شيل مزايا الإدارة العليا:

20152014
األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

491482رواتب ومزايا ق�شرية الأجل
8079مكافاأة نهاية اخلدمة
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تتاألف الإدارة العليا للـمجم�عة من م�ظفي الإدارة الرئي�شيني الذين لديهم ال�شالحيات ويت�ل�ا الـم�شئ�لية عن تخطيط 

وت�جيه ومراقبة اأن�شطة البنك. اإن مزايا الإدارة العليا متثل الـمكافاآت الـمدف�عة اإىل الرئي�س التنفيذي ون�ابه الثالثة. 

16- االلتـزامـات والـمطلوبـات الطارئـة 

فـي اإطار الن�شاط العتيادي لتلبية احتياجات عمالء البنك من ال�شي�لة والعمالت الأجنبية وحلماية معدل �شعر ولإدارة 

تعر�س البنك للتقلبات فـي اأ�شعار الفائدة واأ�شعار ال�شرف الأجنبي ولتحقيق اإيرادات الر�ش�م، فاإن الـمجم�عة تك�ن طرف 

فـي عدة اأدوات مالية خارج الـمركز الـمايل الـمجمع. تخ�شع هذه الأدوات الـمالية لق�اعد الئتمان العتيادية والرقابة 

الـمالية واإدارة الـمخاطر واإجراءات الرقابة.

اأ. اأدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية متثل خماطر ائتمانية

يبني اجلدول التايل الـمبالغ التعاقدية لالأدوات الـمالية خارج الـمركز الـمايل الـمجمع للبنك، والتي التزم بها البنك لـمنح 

الـمبالغ  اإن  الطلب.  للعمالء عند  الأم�ال  ت�افر  التاأكد من  الأدوات ه�  الأ�شا�شي من هذه  الغر�س  اإن  للعمالء.  الئتمان 

التعاقدية متثل خماطر الئتمان على افرتا�س اأن تلك الـمبالغ مت منحها بالكامل واأن اأي تاأمني اأو �شمان اآخر لي�س له قيمة. 

ومع ذلك، فاإن اإجمايل الـمبلغ التعاقدي لاللتزامات مبنح الئتمان ل متثل بال�شرورة الـمتطلبات النقدية الـم�شتقبلية حيث 

اأن بع�س اللتزامات قد تنتهي اأو يتم اإلغاوؤها دون اأن يتم مت�يلها.

20152014
األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

3,0561,406قب�لت
17,55115,189اعتمادات م�شتندية

63,40650,236خطابات �شمان
84,01366,831

غالبا ، تنتهي كافة القب�لت والعتمادات الـم�شتندية خالل فرتة ل تزيد عن عام واحد. اإن ما ن�شبته %65 )2014: %58( 

من خطابات ال�شمان تنتهي خالل فرتة �شنة واحدة.

بلغت اللتزامات مبنح قرو�س و�شلفيات فـي تاريخ البيانات الـمالية 134,264 األف دينار ك�يتي )2014: 134,269 األف 

دينار ك�يتي( منها مبلغ 24,057 األف دينار ك�يتي )2014 : 26,883 األف دينار ك�يتي( غري قابلة لالإلغاء.

ب. اأدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية اأو ا�شمية تتعدى الـمخاطر الئتمانية 

20152014
األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

6,967774عق�د ال�شرف الأجنبي – ط�يل 

اإن الـمبالغ التعاقدية اأو ال�شمية فيما يتعلق بالأدوات الـمالية الـمبينة اأعاله يتم ا�شتخدامها لحت�شاب الـمدف�عات وهي 

مقيا�س عام حلجم الأعمال. ومع ذلك، فهي لي�شت م�ؤ�شرا للتعر�س لـمخاطر الئتمــان. اإن الـمخاطر الئتمانية الكامنة فـي 

مثل هذه العق�د، فـي حال عدم متكن الطرف الثاين من ال�شداد، تقت�شر على الفرق بني القيمة التعاقدية للـمعاملة وتكلفة 

اإجنازها مع طرف اآخر. تنتهي كل عق�د ال�شرف الأجنبي خالل فرتة �شنة واحدة.
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ج. التزامات اأخرى

فـي 31 دي�شمرب 2015، كان لدى الـمجم�عة التزامات متعلقة مب�شاهمة راأ�شمالية غري م�شتدعاة متعلقة بال�شتثمارات 

مببلغ 40,466 األـف دينار ك�يتي )2014: 33,641 األف دينار ك�يتي(.

17- موجودات االأمانة
اأو الـمحتفظ بها على �شبيل الأمانة ل يتم اعتبارها �شمن م�ج�دات الـمجم�عة،  اإن الـم�ج�دات الـمدارة ل�شالح الغري 

وبالتايل لـم يتم اإدراجها فـي هذه البيانات الـمالية الـمجمعة. بتاريخ بيان الـمركز الـمايل، بلغت اإجمايل مبلغ م�ج�دات 

الأمانة 229,869 األف دينار ك�يتي )2014: 236,125 األف دينار ك�يتي(.

18- خماطر االئتمان
خماطر الئتمان هي خماطر عجز الطرف الـمقابل فـي الأداة الـمالية عن �شداد التزاماته، وبالتايل يت�شبب للطرف الآخر 

فـي تكبد خ�شارة مالية. لدى الـمجم�عة �شيا�شة ائتمان وتتم مراقبة التعر�س لـمخاطر الئتمان ب�شفة م�شتمرة من خالل 

احلد من الـمعامالت ذات تركز معني، والتقييم الـم�شتمر للجدارة الئتمانية لالأطراف الـمقابلة.

اإن احلد الأق�شى للتعر�س لـمخاطر الئتمان كما فـي تاريخ البيانات الـمالية يتمثل فـي القيمة الدفرتية لكل من الـم�ج�دات 

الـمالية ال�اردة فـي بيان الـمركز الـمايل الـمجمع. اإن الـمعل�مات عن خماطر الئتمان التي تتعلق بالأدوات الـمالية خارج 

الـمركز الـمايل الـمجمع مت ت��شيحها فـي الإي�شاح رقم 16.

والـم�ؤ�ش�شات  البن�ك  ومتثل   ،)%94.88  :2014(  %99.61 ن�شبة  ال�شناعة  بقطاع  الـمتعلقة  الئتمان  تركز خماطر  بلغ 

الـمالية ن�شبة 0.16% )2014: 4.87%( وحك�مة دولة الك�يت بن�شبة 0.23% )2014: 0.25%(. مت بيان الت�زيع اجلغرافـي 

وتركز خماطر الئتمان فـي الإي�شاح رقم 19.

يلخ�س اجلدول التايل احلد الأق�شى للتعر�س لـمخاطر الئتمان بالن�شبة لعنا�شر بيان الـمركز الـمايل الـمجمع مبا فـي ذلك 

الـم�شتقات ودون الأخذ فـي العتبار اأية �شمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى. مت عر�س احلد الأق�شى للتعر�س لـمخاطر 

الئتمان بالإجمايل قبل تاأثري اأي اإجراءات لتخفيف خماطر الئتمان من خالل ا�شتخدام اتفاقيات ال�شمانات والـمقا�شة.

جمموع احلد االأق�شى للتعر�ض لـمخاطر االئتمان

2015
األف دينار كويتي

2014
األف دينار ك�يتي

التعر�ض لـمخاطر االئتمان للبنود الـمتعلقة بالـموجودات الـمالية داخل  بيان الـمركز الـمايل الـمجمع:

22,4657,460النقد والنقد الـمعادل
146,101191,777اأذونات و�شندات خزانة 

98,189115,034ودائع لدى البن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
1,6082,497ا�شتثمارات متاحة للبيع

269,404262,735قرو�س و�شلفيات للعمالء
11,23311,664م�ج�دات اأخرى 

549,000591,167االإجمايل
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2015
األف دينار كويتي

2014
األف دينار ك�يتي

التعر�ض للـمخاطر االئتمانية لبنود خارج بيان الـمركز  الـمايل الـمجمع:

3,0561,406قب�لت
17,55115,189اعتمادات م�شتندية

63,40650,236خطابات �شمان
84,01366,831االإجمايل

633,013657,998اإجمايل التعر�س لـمخاطر الئتمان

ميكن اأن تن�شاأ خماطر الئتمان اأي�شاً نتيجة الرتكز الكبري لـم�ج�دات الـمجم�عة بالن�شبة لأي طرف مقابل فردي، ويتم 

اإدارة هذه الـمخاطر من خالل تن�يع الـمحفظة. اإن اأكرب 8 ت�شهيالت ائتمانية قائمة كن�شبة مئ�ية من اإجمايل التعر�س 

لـمخاطر الئتمان كما فـي 31 دي�شمرب 2015 بلغت %48.55 )2014: %46.76(. 

ال�شمانات واإجراءات تخفيف خماطر االئتمان

البنك للح�ش�ل على  لقد طبق بنك الك�يت ال�شناعي �شيا�شات عديدة لتخفيف خماطر الئتمان، ولهذا الغر�س ي�شعى 

تغطية كافية من ال�شمانات وح�الة احلق فـي ع�ائد العق�د وال�شتعانة باأ�شكال اأخرى حلماية الإقرا�س وتقليل الـمخاطر 

للبنك باإجراء مقا�شة للقرو�س وال�دائع، مما ميكن البنك  الئتمانية. كذلك، تت�شمن عق�د الإقرا�س بن�د ت�شمح قان�ناً 

اأو من خالل  الـم�شتحقة عليهم  القرو�س  لتغطية  للعمالء  الدائنة  الأر�شدة  البنك وحت�يل  العمالء لدى  جتميع ح�شابات 

جتميد الأر�شدة الدائنة حلني ت�ش�ية العميل للتزاماته الـم�شتحقة للبنك.

ال�شناعية  الـم�شاريع  رهن  من  اأ�شا�شاً  تتاألف  ب�شمانات  تغطيتها  يتم  البنك  قبل  الـممن�حة من  الئتمانية  الت�شهيالت  اإن 

والأ�شهم الك�يتية والأوراق التجارية.

جودة االئتمان لالأدوات الـمالية

الت�شنيف الداخلي جلودة االئتمان

ي�شتخدم البنك نظام ت�شنيف داخلي حيث ي�شنف الـمقرت�شني على مقيا�س من 1 اإىل 10. تعترب الت�شنيفات من 1 اإىل 4 

ائتمان ممتاز ولذلك ي�شنف بدرجة “ت�شنيف ائتماين عايل“ فـي حني تعترب الدرجات من 5اأ اإىل 5ج ائتمان اآخر منتظم 

وت�شنف بدرجة “ت�شنيف ائتماين معياري“. فـي حني اأن الدرجات من 6 اإىل 10 متثل ائتمان متاأخر ال�شداد وغري منتظم. 

ي�شنف البنك التعر�شات لالئتمان الـمنتظم كالآتي:

نظام الت�شنيف الداخليدرجة اجلودة االئتمانية

1 اإىل 4عايل
5اأ اإىل 5جمعياري
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الدرجة  الئتمانية من حيث  الـمالية م�شنفة ح�شب اجل�دة  لالأدوات  الئتمانية  التعر�شات  التايل خماطر  يبني اجلدول 

وال��شع:

غري متاأخرة ال�شداد ولـم تنخف�ض قيمتها2015

ت�شنيف ائتماين 

عايل

ت�شنيف ائتماين 

معياري
االإجمايل

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

قرو�ض و�شلفيات للعمالء

36,285109,801146,086- قرو�ض �شناعية
6,847115,798122,645- قرو�ض جتارية

43,132225,599268,731االإجمايل

غري متاأخرة ال�شداد ولـم تنخف�س قيمتها2014

ت�شنيف ائتماين  

عايل

ت�شنيف ائتماين 

معياري
الإجمايل

 

األف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتي

قرو�س و�شلفيات للعمالء

31,908110,710142,618- قرو�س �شناعية
17,911104,825122,736- قرو�س جتارية

49,819215,535265,354الإجمايل

فيما يلي حتليل اأعمار القرو�س وال�شلفيات متاأخرة ال�شداد ولكن لـم تنخف�س قيمتها:

2015
متاأخرة ال�شداد

حتى 30 يومًا

متاأخرة ال�شداد

من 31 يومًا 

حتى 60 يومًا

متاأخرة ال�شداد 

من 61 يومًا 

حتى 90 يومًا

متاأخرة ال�شداد

الأكرث من 90 

يومًا

االإجمايل

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

قرو�ض و�شلفيات للعمالء

2002,9997,307-4,108-  قرو�ض �شناعية
4,54615316,935-12,236-  قرو�ض جتارية

4,7463,15224,242-16,344االإجـمـالـي
6,44541,59684,784-36,743 القيمة العادلة لل�شمانات 
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2014
متاأخرة ال�شداد

حتى 30 ي�ماً

متاأخرة ال�شداد

من 31 ي�ماً 

حتى 60 ي�ماً

متاأخرة ال�شداد 

من 61 ي�ماً 

حتى 90 ي�ماً

متاأخرة ال�شداد

لأكرث من 90 

يومًا

الإجمايل

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

قرو�س و�شلفيات للعمالء

1,6631191532,4824,417-  قرو�س �شناعية
10510,703-4,5216,077-  قرو�س جتارية

6,1846,1961532,58715,120الإجمـالـي
10,04723,655-12,0251,583 القيمة العادلة لل�شمانات 

فيما يلي القرو�س متاأخرة ال�شداد والتي انخف�شت قيمتها ب�ش�رة فردية:

انخفا�ض القيمةاإجمايل التعر�شات2015
القيمة العادلة 

لل�شمانات

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

قرو�ض و�شلفيات للعمالء

689549140- قرو�ض �شناعية

33028149- قرو�ض جتارية

1,019830189االإجمايل

انخفا�س القيمةاإجمايل التعر�شات2014
القيمة العادلة 

لل�شمانات

األف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتي

قرو�س و�شلفيات للعمالء

1,139585554- قرو�س �شناعية
390254137- قرو�س جتارية

1,529839691الإجمايل
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19- الرتكـز اجلغـرافــي للـموجـودات والـمطلوبـات والـمطلوبـات الـمحتملـة

الكويت 2015

دول جمل�ض 

التعاون 

اخلليجي

اأوروبا
اأمريكا 

ال�شمالية

اآ�شيا 

والبا�شيفيك 

اأمريكا 

الالتينية 
االإجمايل

األف دينار 

كويتي 

األف دينار 

كويتي 

األف دينار 

كويت ي 

األف دينار 

كويتي 

األف دينار 

كويتي 

األف دينار 

كويتي 

األف دينار 

كويتي 

الـموجـودات

22,557-21,69118529436522النقد والنقد الـمعادل

146,101-----146,101اأذونات و�شندات اخلزانة

ودائع لدى البنوك وموؤ�ش�شات 

مالية اأخرى
98,189-----98,189

4,91719,08814,57921,1154,5672,03866,304ا�شتثمارات متاحة للبيع

269,404-681-446-268,277قرو�ض و�شلفيات للعمالء

6,447-----6,447ا�شتثمار فـي �شركات زميلة

11,233-----11,233موجودات اأخرى

3,793-----3,793اأرا�شي ومباين

560,64819,27315,31921,4805,2702,038624,028اإجمايل الـموجودات

 الـمطلوبات وحقوق الـملكية

ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات 

9,551---9,225-326مالية اأخرى

44,879-----44,879ودائع العمالء

14,536-----14,536مطلوبات اأخرى

26,786---15,17511,611-قر�ض الأجل

قر�ض من حكومة دولة 

الكويت
300,000-----300,000

228,276-----228,276حقوق الـملكية

اإجمايل الـمطلوبات

وحقوق الـملكية
588,01715,17520,836---624,028

قبوالت واعتمادات م�شتندية 

وخطابات �شمان
76,8351,9601,6918372,49319784,013
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الك�يت 2014

دول جمل�س 

التعاون 

اخلليجي

اأوروبا
اأمريكا 

ال�شمالية

اآ�شيا 

والبا�شيفيك 

اأمريكا 

الالتينية 
الإجمايل

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

األف دينار 

ك�يتي 

الـموجودات

7,685-2,9781793,2141,28826النقد والنقد الـمعادل
191,777-----191,777اأذونات و�شندات اخلزانة

ودائع لدى البن�ك 

وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
115,034-----115,034

6,81619,57116,06020,2774,2571,31168,292ا�شتثمارات متاحة للبيع
262,735-723-441-261,571قرو�س و�شلفيات للعمالء
ا�شتثمارات فـي �شركات 

زميلة
6,492-----6,492

12,182-----12,182م�ج�دات اأخرى
3,806-----3,806اأرا�شي ومباين

600,65619,75019,71521,5655,0061,311668,003اإجمايل الـموجودات

 الـمطل�بات وحق�ق الـملكية

ودائع من بن�ك وم�ؤ�ش�شات 

مالية اأخرى
15,60336,52210,672---62,797

62,352-----62,352ودائع العمالء
14,376-----14,376مطل�بات اأخرى

-------قر�س لأجل
قر�س من حك�مة دولة 

الك�يت
300,000-----300,000

228,478-----228,478حقوق الـملكية
اإجمايل الـمطلوبات

668,003---620,80936,52210,672وحقوق الـملكية

قبوالت واعتمادات م�شتندية 

وخطابات �شمان
57,1241,2916823947,3142666,831
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20- خماطر ال�شيولة
اإن خماطر ال�شي�لة تتمثل فـي خماطر م�اجهة الـمجم�عة ل�شع�بة ت�فري الأم�ال لـمقابلة اللتزامات. قــد تنتج خماطر 

ال�شي�لة كذلك من عدم القدرة على بيع م�ج�دات مالية ب�شكل �شريع وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.

يلخ�س اجلدول اأدناه حتليل ا�شتحقاقات الـمطل�بات الـمالية للـمجم�عة. وقد مت حتديد م�اعيد ا�شتحقاق الـمطل�بات على 

اأ�شا�س الفرتة الـمتبقية لت�اريخ ال�شتحقاقات التعاقدية بتاريخ بيان الـمركز الـمايل الـمجمع. ال�شتحقاقات الفعلية ميكن 

اأن تختلف عن ال�شتحقاقات الـمبينة اأدناه، حيث قد يك�ن للـمقرت�شني احلق فـي دفع التزاماتهم فـي وقت مبكر �ش�اء 

بغرامات ال�شداد الـمبكر اأو بدونها، وقد تدفع ودائع العمالء عند الطلب.

:2015 31 دي�شمرب  فيما يلي حتليل ال�شتحقاقات كما فـي 

اأقل من 

�شهر

من �شهر 

اإىل 3 اأ�شهر

من 3 اأ�شهر 

اإىل 12 

�شهر

من �شنة 

اإىل 5 

�شنوات

اأكرث من 5 

�شنوات
االإجمايل

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

الـمطلوبات الـمالية غري الـمخ�شومة 

9,563--9,563--ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
45,692-15,942-28,4921,258ودائع العمالء

14,536--14,536--مطلوبات اأخرى
27,700-27,700---قر�ض الأجل

322,063322,063----قر�ض من حكومة دولة الكويت
28,4921,25824,09943,642322,063419,554اإجمايل الـمطلوبات الـمالية غري الـمخ�شومة

فيما يلي حتليل ال�شتحقاقات كما فـي 31 دي�شمرب 2014:

اأقل من 

�شهر

من �شهر 

اإىل 3 

اأ�شهر

من 3 اأ�شهر 

اإىل 12 

�شهر

من �شنة 

اإىل 5 

�شن�ات

اأكرث من 5 

�شن�ات
الإجمايل

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

الـمطلوبات الـمالية غري الـمخ�شومة 

63,066--63,066--ودائع من بن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
63,540-35,738-26,3971,405ودائع العمالء

14,376--14,376--مطل�بات اأخرى
------قر�س لأجل

323,941323,941----قر�س من حك�مة دولة الك�يت
26,3971,40577,44235,738323,941464,923اإجمايل الـمطلوبات الـمالية غري الـمخ�شومة
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يلخ�س اجلدول التايل تاريخ النتهاء التعاقدي ل�شتحقاق الـمطل�بات الطارئة للبنك:

2015
اأقل من 

�شهر

من �شهر 

اإىل 3 اأ�شهر

من 3 اأ�شهر 

اإىل 12 �شهر

من �شنة 

اإىل 5 

�شنوات

اأكرث من 5 

�شنوات
االإجمايل

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

12,92921,52326,51812,12810,91584,013الـمطلوبات الطارئة

اأقل من 2014

�شهر

من �شهر 

اإىل 3 

اأ�شهر

من 3 اأ�شهر 

اإىل 12 �شهر

من �شنة 

اإىل 5 

�شن�ات

اأكرث من 5 

�شن�ات
الإجمايل

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

األف دينار 

ك�يتي

7,78715,74422,16921,0844766,831الـمطلـ�بـات الطـارئـة

فيما يلي حتليل ال�شتحقاقات لبن�د الـم�ج�دات والـمطل�بات فـي نهاية ال�شنة على اأ�شا�س ترتيبات ال�شداد التعاقدية:

اأقل من �شنة2015
من �شنة اإىل 

خم�ض �شنوات

اأكرث من خم�ض 

�شنوات
االإجمايل

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

الـموجودات

22,557--22,557النقد والنقد الـمعادل
94,23638,86513,000146,101اأذونات و�شندات اخلزانة

98,189--98,189ودائع لدى البنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
1,0001,69363,61166,304ا�شتثمارات متاحة للبيع

148,941108,58111,882269,404قرو�ض و�شلفيات للعمالء
6,4476,447--ا�شتثمارات فـي �شركات زميلة

18611,233-11,047موجودات اأخرى
3,7933,793--اأرا�شي ومباين

375,970149,13998,919624,028اإجمايل الـموجودات

الـمطلوبات وحقوق الـملكية 

9,551--9,551ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
44,879-29,70415,175ودائع العمالء

14,536--14,536مطلوبات اأخرى
26,786-26,786-قر�ض الأجل

300,000300,000--قر�ض من حكومة دولة الكويت
228,276228,276--حقوق الـملكية

53,79141,961528,276624,028اإجمايل الـمطلوبات وحقوق الـملكية
-)429,357(322,179107,178فجوة بيان الـمركز الـمايل الـمجمع 
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اأقل من �شنة2014
من �شنة اإىل 

خم�س �شن�ات

اأكرث من خم�س 

�شن�ات
الإجمايل

األف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتياألف دينار ك�يتي

الـموجودات

7,685--7,685النقد والنقد الـمعادل
132,32244,45515,000191,777اأذونات و�شندات اخلزانة

115,034--115,034ودائع لدى البن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
68,29268,292--ا�شتثمارات متاحة للبيع

119,088133,31610,331262,735قرو�س و�شلفيات للعمالء
6,4926,492--ا�شتثمارات فـي �شركات زميلة

12,182--12,182م�ج�دات اأخرى
3,8063,806--اأرا�شي ومباين

386,311177,771103,921668,003اإجمايل الـموجودات

الـمطلوبات وحقوق الـملكية 

62,797--62,797ودائع من بن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
62,352-47,71114,641ودائع العمالء

14,376--14,376مطل�بات اأخرى
----قر�س لأجل

300,000300,000--قر�س من حك�مة دولة الك�يت
228,478228,478--حقوق الـملكية

124,88414,641528,478668,003اإجمايل الـمطلوبات وحقوق الـملكية
-)424,557(261,427163,130فجوة بيان الـمركز الـمايل الـمجمع 

21- خماطر اأ�شعار الفائدة

تنتج خماطر �شعر الفائدة من احتمالت تغري اأ�شعار الفائدة والتي قد ت�ؤثر على قيمة الأدوات الـمالية. تتعر�س الـمجم�عة 

لـمخاطر اأ�شعار الفائدة نتيجة لعدم الت�افق اأو الفج�ات فـي الـمبالغ بني الـم�ج�دات والـمطل�بات لبيان الـمركز الـمايل 

الـمجمع التي ت�شتحق اأو يتم اإعادة ت�شعريها فـي فرتة معينة.

يبني اجلدول التايل تعر�س الـمجم�عة لـمخاطر �شعر الفائدة. وبناًء عليه، مت عر�س الأدوات الـمالية ذات العائد الثابت 

وفقا لتاريخ ا�شتحقاقها، اأما الأدوات الـمالية ذات العائد الـمتغري فقد مت عر�شها وفقا للـمدة الـمتبقية حتى تاريخ اإعادة 

الت�شعري القادم.
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2015
اأقل من �شنة 

واحدة 

من �شنة اإىل 

5 �شنوات
اأكرث من 5 

�شنوات

بنود 

ال حتمل فائدة
االإجمايل

معدل/ نطاق �شعر 

الفائدة 

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

الـموجـودات

0.568% - 0.288%14422,557--22,413النقد والنقد الـمعادل
1.340% - 1.325%146,101-94,23638,86513,000اأذونات و�شندات اخلزانة

ودائع لدى البنوك وموؤ�ش�شات 

مالية اأخرى
83,230--14,95998,189%1 - %1.203

11.338% - 6.166%95718846364,69666,304ا�شتثمارات متاحة للبيع
4.110% - 3.857%269,404)24,588(184,96998,82310,200قرو�ض و�شلفيات للعمالء
-6,4476,447---ا�شتثمار فـي �شركات زميلة

-11,23311,233---موجودات اأخرى
-3,7933,793---اأرا�شي ومباين

385,805137,87623,66376,684624,028اإجمايل الـموجودات

الـمطلوبات وحقوق الـملكية 

ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات 

مالية اأخرى
9,543--89,551%0.521 - %0.735

0.496% - 0.417%18,98644,879-10,71815,175ودائع من العمالء
-14,53614,536---مطلوبات اأخرى

1.290% - 1.162%26,786--15,17511,611قر�ض الأجل
قر�ض من حكومة دولة 

الكويت
31,908-268,092-300,000%0.601 - %0.621

-228,276228,276---حقوق الـملكية
جمموع الـمطلوبات وحقوق 

الـملكية
67,34426,786268,092261,806624,028

فجوة البنود داخل نطاق بيان 

الـمركز الـمايل الـمجمع
318,461111,090)244,429()185,122(

فجوة ح�شا�شية معدل 

الفائدة الرتاكمي
318,461429,551185,122-
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اأقل من �شنة 2014

واحدة 

من �شنة اإىل 

5 �شنوات
اأكرث من 5 

�شنوات

بنود 

ال حتمل فائدة
االإجمايل

معدل/ نطاق �شعر 

الفائدة 

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

الـموجودات

0.945% - 0.600%2257,685--7,460النقد والنقد الـمعادل
1.323% - 1.287%191,777-132,32244,45515,000اأذونات و�شندات اخلزانة

ودائع لدى البن�ك وم�ؤ�ش�شات 

مالية اأخرى
101,352--13,682115,034%0.987 - %1.379

9.8% - 4.5%1,74718856265,79568,292ا�شتثمارات متاحة للبيع
4.3% - 3.99%262,735)19,268(-190,02491,979قرو�س و�شلفيات للعمالء

-6,4926,492---ا�شتثمار فـي �شركات زميلة
-12,18212,182---م�ج�دات اأخرى
-3,8063,806---اأرا�شي ومباين

432,905136,62215,56282,914668,003اإجمايل الـموجودات

الـمطلوبات وحقوق الـملكية 

ودائع من بن�ك وم�ؤ�ش�شات 

مالية اأخرى
62,781--1662,797%0.400 - %0.485

1.573% - 0.490%18,74062,352--43,612ودائع من العمالء
-14,37614,376---مطل�بات اأخرى

------قر�س لأجل
قر�س من حك�مة دولة 

الك�يت
54,982-245,018-300,000%0.540 - %0.552

-228,478228,478---حق�ق الـملكية
جمموع الـمطلوبات وحقوق 

الـملكية
161,375-245,018261,610668,003

فجوة البنود داخل نطاق بيان 

الـمركز الـمايل الـمجمع
271,530136,622)229,456()178,696(

فجوة ح�شا�شية معدل 

الفائدة الرتاكمي
271,530408,152178,696-

اإن تاأثري 1% من اجمايل التغري فـي �شافـي الفائدة على الـمدى الط�يل يبلغ 1,569 األف دينار ك�يتي )2014: 2,237 

األف دينار  ك�يتي(.
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22- خماطر ال�شوق

تتمثل خماطر ال�ش�ق فـي خماطر اأن تتاأثر اأرباح البنك اأو راأ�س الـمال اأو قدرته البنك على تلبية اأن�شطة العمل �شلبا نتيجة 

التغريات فـي م�شت�ى اأو التقلب فـي اأ�شعار ال�ش�ق اأو الأ�شعار مثل اأ�شعار الفائدة وه�ام�س الئتمان، واأ�شعار ال�شلع، واأ�شعار 

الأ�شهم واأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. تكمن تلك الـمخاطر فـي الأدوات الـمالية الـمرتبطة بعملياتنا و / اأو اأن�شطتنا 

تتمثل  والـم�شتقات.  التداول  وال�شندات وم�ج�دات ح�شاب  وال�دائع  فائدة جتارية،  باأ�شعار  الـممن�حة  القرو�س  مت�شمنة 

الغالبية العظمى من التعر�س لـمخاطر ال�ش�ق فـي اإدارتي اخلزانة وال�شتثمار لدى البنك وكذلك خماطر ال�ش�ق من خالل 

ممتلكات الأ�شهم الـمحلية ل�شركة كيبك� التابعة للبنك. تت�شمن اأهداف خماطر ال�ش�ق لدى اإدارة الـمخاطر فـي البنك ما 

يلي:

• فهم ومراقبة خماطر ال�ش�ق عن طريق قيا�س وو�شع حدود لـمخاطر ال�ش�ق ومراقبتها.
• �شمان الدقة فـي اإجراءات ال�شفقة/ الت�ش�ية.

• ت�شهيل زيادة الأعمال �شمن اإطار للرقابة وال�شفافية لإدارة الـمخاطر.
• قيا�س خماطر ال�ش�ق غري الـمتداولة ورفع تقرير بها.

راجع اإي�شاح 21 و 23 و 24 و 25 للت��شيح.

23- خماطر العملة االأجنبية

هي الـمخاطر الناجتة عن التقلبات فـي قيم الأدوات الـمالية نتيجة لتغري اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية.

فيما يلي الأثر على الربح نتيجة لتغري �شعر ال�شرف مع ثبات كافة الـمتغريات الأخرى:

2015

العملــة

معدل التغري فـي 

�شعر ال�شرف الن�شبة 

%

االأثر على

 الربح األف دينار 

كويتي

االأثر على الدخل 

ال�شامل االخر األف 

دينار كويتي

143.90160.11 % ±دوالر اأمريكي
10.2750.130 % ±جنيه ا�شرتليني

112.4037.71 % ±يورو

2014

العملــة

معدل التغري فـي 

�شعر ال�شرف الن�شبة 

%

الأثر على

 الربح األف دينار 

ك�يتي

الأثر على الدخل 

ال�شامل الخر األف 

دينار ك�يتي

140.88162.47 % ±دولر اأمريكي
10.3040.130 % ±جنيه اإ�شرتليني

113.7039.13 % ±ي�رو
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فيما يلي �شافـي التعر�س لـمخاطر العمالت الأجنبية الهامة للـمجم�عة كما فـي 31 دي�شمرب:

20152014
ط�يل / )ق�شري(طويل / )ق�شري(

األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

4,6906,690دولر اأمريكي
34ين ياباين

109239ي�رو
)244()216(جنيه ا�شرتليني
5943درهم اإماراتي 

186309اأخرى
4,8317,041

24- خماطر اأ�شعار االأ�شهم
وهي خماطر انخفـا�س القيمة العادلة لالأ�شهم نتيجة للتغري فـي م�ؤ�شر ال�ش�ق واأ�شعار الأ�شهم الـمنفردة. 

فيما يلي الأثر على الدخل ال�شامل الآخر )نتيجة للتغري فـي القيمة العادلة لالأدوات الـمالية الـمتاحة للبيع كما فـي 31 

دي�شمرب 2015( وذلك نتيجة للتغريات الـمحتملة والـمعق�لة لـم�ؤ�شرات الأ�شهم، مع افرتا�س ثبات الـمتغريات الأخرى:

20152014
األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

التغري فـي م�ؤ�شر �ش�ق الك�يت لالأوراق الـمالية

1,203 ±1,074 ±اأثر تغري الـم�ؤ�شر بن�شبة 10% على الـمحفظة ال�شتثمارية

يتم الحتفاظ با�شتثمارات الـمجم�عة اجل�هرية الأخرى فـي حمافظ متن�عة والتي ت�شتثمر فـي اأوراق مالية متن�عة ول 

يقت�شي قيا�س اأداءها فيما يتعلق باحلركة فـي اأي م�ؤ�شر اأ�شهم حمدد. 

25- خماطر ال�شداد الـمبكر

ب�شداد  طلبهم  اأو  الـمقابلة  والأطراف  العمالء  ل�شداد  نتيجة  مالية  خل�شائر  البنك  تكبد  عن  تن�شاأ  التي  الـمخاطر  هي 

م�شتحقاتهم ب�شكل مبكر، مثل القرو�س التي حتمل اأ�شعار فائدة ثابتة اأثناء انخفا�س اأ�شعار الف�ائد. تتمثل خماطر ال�شداد 

الـمبكر فـي اأعمال التم�يل ال�شتهالكي.

26- خماطر الت�شغيل

تن�شاأ خماطر الت�شغيل من اإخفاق الأنظمة الآلية والأخطاء الب�شرية وعمليات الحتيال اأو العمليات اخلارجية. عند اإخفاق 

اأنظمة الرقابة الداخلية، قد ت�شبب خماطر الت�شغيل فـي الأ�شرار ب�شمعة البنك اأو قد يك�ن لها اآثار قان�نية اأو ت�شريعية 

اأو قد ت�ؤدي اإىل خ�شائر مالية. بالرغم من اأن البنك الأم ل ي�شتطيع منع الـمخاطر الت�شغيلية، األ اأنه ي�شتطيع اإدارة هذه 

الـمخاطر من خالل اأنظمة ال�شبط الداخلية والتي ت�شمل الف�شل بني الـمهام وتقييد الدخ�ل اإىل الأنظمة الآلية وحتديد 

ال�شالحيات واإجراء الت�ش�يات وتدريب وتقييم الـم�ظفني وا�شتخدام التدقيق الداخلي.



114

بنك الكويت ال�صناعي �ش.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

اإي�صاحات حول البيانات الـمالية الـمجمعة لل�صنة الـمنتهية 31 دي�صمرب 2015

27- القيمة العادلة لالأدوات الـمالية

تتمثل القيمة العادلة فـي القيمة التي �شيتم ا�شتالمها من بيع اأ�شل اأو تدفع لتح�يل التزام فـي معاملة اعتيادية بني اأطراف 

ال�ش�ق كما فـي تاريخ التقييم. ومن الـمفه�م �شمنيا فـي تعريف القيمة العادلة افرتا�س ال�شتمرارية لأعمال الـمجم�عة 

وعدم وج�د نية اأو حاجة لت�شفية اأو تقلي�س عملياتها ب�شكل مادي اأو الدخ�ل فـي معامالت ب�شروط غري مالئمة.

يتطلب ذلك الإف�شاح عن طرق قيا�س القيمة العادلة ح�شب الـم�شت�ى با�شتخدام ت�شل�شل القيمة العادلة التايل:

• الأ�شعار الـمعلنة )غري معدلة( فـي الأ�ش�اق الن�شطة للـم�ج�دات والـمطل�بات الـمطابقة )الـم�شت�ى الأول(. 
• مدخالت بخالف الأ�شعار الـمعلنة الـمت�شمنة فـي الـم�شت�ى الأول التي ميكن قيا�شها للـم�ج�دات والـمطل�بات بطريقة مبا�شرة 

  )مثال: الأ�شعار( اأو غري مبا�شرة )مثال: م�شتقة من الأ�شعار( )الـم�شت�ى الثاين(. 
• مدخالت للـم�جـ�دات والـمطل�بات التي ل تعتمد على بيانات الأ�ش�اق التي ميكن قيا�شها )مدخالت غري قابلة للقيا�س( 

  )الـم�شت�ى الثالث(.

العادلة  القيمة  قيا�س  اأ�شا�س  على  للبيع  متاحة  ا�شتثمارات  بند  الـم�شعرة حتت  لال�شتثمارات  العادلة  القيمة  يتم حتديد 

با�شتخدام الـم�شت�ى الأول والتي متثل اأ�شعار ال�ش�ق الـمعلنة ال�شائدة بتاريخ البيانات الـمالية. اإن القيمة العادلة لـمعظم 

باقي لال�شتثمارات الـمتاحة للبيع مت حتديدها على اأ�شا�س قيا�س القيمة العادلة با�شتخدام الـم�شت�ى الثالث والـم�شتمدة 

من تقرير اإدارة ال�شتثمار. خالل ال�شنة الـمنتهية فـي 31 دي�شمرب 2015، لـم يكن هناك حت�يالت بني م�شت�يات قيا�س 

القيمة العادلة.

اإن اجلدول التايل يبني م�ج�دات والتزامات الـمجم�عة التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة لل�شنة احلالية وال�شنة الـمقارنة:

2015
الـم�شتوى االول

األف دينار كويتي

الـم�شتوى الثاين

األف دينار كويتي

الـم�شتوى الثالث

األف دينار كويتي

االإجمايل

األف دينار كويتي

1,608-1,608-�شندات
10,742--10,742اأ�شهم م�شعرة

51,75951,759--�شناديق
)22(-)22(-عقود ال�شرف االأجنبي

10,7421,58651,75964,087االإجمايل

الـم�شت�ى الول2014

األف دينار ك�يتي

الـم�شت�ى الثاين

األف دينار ك�يتي

الـم�شت�ى الثالث

األف دينار ك�يتي

الإجمايل

األف دينار ك�يتي

2,497-2,497-�شندات
12,030--12,030اأ�شهم م�شعرة

51,41651,416--�شناديق
8-8-عق�د ال�شرف الأجنبي

12,0302,50551,41665,951الإجمايل
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كما فـي 31 دي�شمرب، كانت القيمة العادلة للـم�ج�دات والـمطل�بات الـمالية، با�شتثناء ال�شتثمارات غري الـم�شعرة )اإي�شاح 

6( ل تختلف ب�شكل ج�هري عن قيمتها الدفرتية. اإن القيمة العادلة للـم�ج�دات والـمطل�بات الـمالية الـم��شحة �شابقا 
غري م��ش�عية فـي طبيعتها وتتاأثر ب�شكل ج�هري بالفرتا�شات ومعدلت اخل�شـم الـم�شتـخدمة. فيما يلي ملخ�س بطرق 

التقييم والفرتا�شات الـم�شتخدمة لتقدير القيمة العادلة:

اأ. اأدوات مالية مدرجة بالـمركز الـمايل

يتم تقدير القيمة العادلة لكافة الأدوات الـمالية الأخرى الـمدرجة ببيان الـمركز الـمايل الـمجمع لتعادل قيمتها الدفرتية 

ب�شبب طبيعتها ق�شرية الأجل و/ اأو لأنها حتمل �شعر عائد متغري.

ب. اأدوات مالية خارج الـمركز الـمايل

ل يتطلب تعديالت للقيمة العادلة فيما يتعلق بالأدوات الـمالية الـمتعلقة بالئتمان خارج بيان الـمركز الـمايل الـمجمع، 

والتي تت�شمن قب�لت واعتمادات م�شتندية و�شمانات وتعهدات لـمنح ت�شهيالت، حيث اأن الإيراد الـم�شتقبلي يعك�س ماديا 

الر�ش�م والعم�لت التعاقدية التي �شرفت بالفعل بتاريخ بيان الـمركز الـمايل الـمجمع لتفاقيات بنف�س ال��شع وال�شتحقاق 

الئتماين. مت عمل خم�ش�شات حمددة فيما يتعلق مبعامالت الأفراد التي مت حتديد احتمال تكبدها اخل�شائر، ومثل تلك 

الـمخ�ش�شات يتم اإدراجها �شمن الـمطل�بات الأخرى.

28- اإدارة راأ�ض الـمال

تتمثل الأهداف الرئي�شية للـمجم�عة من اإدارة راأ�س الـمال فـي التاأكد من اإلتزام الـمجم�عة مبتطلبات راأ�س الـمال الرقابي 

اإن الـمجم�عة حتتفظ بت�شنيفات اإئتمانية عالية ومعدلت راأ�شمال جيدة بهدف دعم اأعماله وتعظيم القيمة للـم�شاهمني. 

تراقب اإدارة الـمجم�عة معدل كفاية راأ�س الـمال، ون�شبة الرفع الـمايل، وا�شتخدام خمتلف م�شت�يات راأ�س الـمال النظامي 

باإنتظام وتنظمها تعليمات جلنة بازل اخلا�شة بالإ�شراف على الأعمال الـم�شرفية التي يطبقها البنك الـمركزي.

اإن معدلت راأ�س الـمال النظامي وكفاية راأ�س الـمال الـمحت�شبة وفقا لبازل 3 كما ن�س عليها تعميم بنك الك�يت الـمركزي 

رقم 2 / ر ب، ر ب اأ / 336 / 2014 الـم�ؤرخ 24 ي�ني� 2014 م��شحة باجلدول التايل:

20152014

األف دينار ك�يتياألف دينار كويتي

486,237476,516الـم�ج�دات الـمرجحة بالـمخاطر 
63,21161,947اإجمايل راأ�س الـمال الـمدف�ع 
)CET 1( 222,276220,478حق�ق الـم�شاهمني
)AT 1( راأ�س الـمال الإ�شافـي--

5,7395,508راأ�س مال ال�شريحة الثانية
228,015225,986

 46.27 %45.71 %معدل كفاية راأ�س الـمال – حق�ق الـم�شاهمني 
46.27 %45.71 %معدل كفاية راأ�س الـمال – ال�شريحة الأوىل
47.42 %46.89 %معدل كفاية راأ�س الـمال مبفه�مه ال�شامل
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يتم احت�شاب معدل القدرة الـمالية للـمجم�عة لل�شنة الـمنتهية 31 دي�شمرب 2015 وفقا للتعميم ال�شادر من بنك الك�يت 

الـمركزي رقم 2/ بي اأ�س/ 342/ 2014 بتاريخ 21 اأكت�بر 2014 على النح� التايل:

2015
األف دينار كويتي

222,276راأ�ض مال ال�شريحة 1
702,728اجمايل التعر�ض 

31.63%معدل القدرة الـمالية 
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