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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بِسِم اهللِ الرَّحَمْن الرَِّحيْم 

ـِٰكناَّ أَْكَثرَ الناَّاِس َل يَْعلَُموَن. وََما أَْمَوالُُكْم وََل أَوَْلدُُكم بِالاَِّتي تَُقرِّبُُكْم ِعنَدنَا زُلَْفٰى إِلاَّ َمْن  }ُقْل إِناَّ رَبِّي يَْبُسُط الرِّزَْق ِلَن يََشاُء وَيَْقِدرُ وَلَ

ْعِف ِبَا َعِملُوا وَُهْم ِفي الُْغُرَفِت آِمُنوَن{ ِئَك لَُهْم َجزَاُء الضِّ ـٰ آَمَن وََعِمَل َصاِلًا َفأُولَ
صدق اهلل العظيم )اآلية 36 و37 من سورة سبأ(

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

المساهمون األفاضل ،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يسرني باألصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لبنك الكويت 
 ،2013 2013/12/31، الذي يتضمن أهم األعمال واإلنجازات التي حققها »الدولي« خالل عام  الدولي للسنة المالية المنتهية في 
وذلك في ظل التطورات اإلقتصادية المحلية واإلقليمية والعالمية التي شهدت تحسنا نسبيا مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم 
من التحسن النسبي التي أفرزته تلك التطورات، فإن التحديات ظلت قائمة في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي المحلي، حيث 
زادت المنافسة بين المصارف لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية في سوق اتسم بمحدودية الفرص االستثمارية، وغياب 
المحفزات التي من شأنها اإلسراع في تفعيل دور القطاع الخاص في االقتصاد المحلي، في ظل هيمنة القطاع العام على االقتصاد 

المحلي وبطء تنفيذ برامج خطة التنمية في البالد. 
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إنجازات »الدولي« في تنفيذ استراتيجيته

الكويت  بنك  إستمر  والتحديات،  ال��ظ��روف  تلك  من  وبالرغم 
وفقا  وإن��ج��ازات  أه��داف  من  إليه  يصبو  ما  تحقيق  في  ال��دول��ي 
زي��ادة  تضمنت  وال��ت��ي  ل��ألع��وام 2013-2011  الستراتيجيته 
إطار  ظل  في  الطويل،  األج��ل  في  المساهمين  حقوق  قيمة 
العاملين  وإمكانيات  قدرات  وتنمية  المخاطر،  منخفض  عمل 
والمزيد من االعتماد عليهم في تحقيق األهداف المستقبلية، 
أع��م��ال م��رن م��ن شأنه أن يسهم في  ن��م��وذج  ات��ب��اع  فضاًل ع��ن 
نظام  وتطبيق  وآمنة،  مقبولة  مستدامة  نمو  معدالت  تحقيق 
الجديدة.  المركزي  الكويت  بنك  لتعليمات  وفقا  الحوكمة 
هيكلة  إع��ادة  »ال��دول��ي«  إستطاع  األه���داف،  تلك  ض��وء  وعلى 
آلية عمله بنجاح ، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية لعام 
2013، والتي نجمت عن تنويع مصادر إيراداته وتوسيع قاعدة 
القطاعات  تمويل  تنويع  ف��ي  »ال��دول��ي«  نجح  كما  ع��م��الءه، 
كقطاع  جديدة  قطاعات  في  والدخول  المتعددة،  االقتصادية 
اإلن���ش���اءات وم���واد ال��ب��ن��اء وال��ن��ف��ط وال��غ��از وال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة 
وأعمال البنية التحتية، وقد تم اإلهتمام بالمشاريع المتوسطة 
المصرفية  خدماته  تقديم  في  »الدولي«  نجح  حيث  والصغيرة 
إلى  يضاف   .2013 عام  خالل  ملحوظ  بشكل  لها  والتمويلية 
فرعا،   26 اآلن  ع��دده��ا  يبلغ  التي  ال��ف��روع  شبكة  توسيع  ذل��ك 
تقدم خدماتها إلى مجموعة كبيرة من العمالء على مستوى 
أجهزة  م��ن  واس��ع��ة  شبكة  ج��ان��ب  ال��ى  ال��ك��وي��ت،  محافظات 
السحب االلي، كما استمر البنك في تحسين وتنويع عمليات 
التجزئة المقدمة لعمالء »الدولي« واالبتكار فيها لجذب عمالء 
مع  المستهدفة،  اإلستراتيجية  الشرائح   تحديد  خالل  من  جدد 
تلك  حاجة  لتلبية  »الدولي«  منتجات  وتطوير  العمالء  تصنيف 
التمويل  تكلفة  تقليص  تم  كما  وج��ه،  أكمل  على  الشرائح 

وتعظيم العائد من الموجودات السائلة.

بعض  وتفعيل  هيكلة  إع���ادة  إل��ى  »ال��دول��ي«  عمد  وق��د  ه��ذا 
اإلدارات، مما أفضى إلى تفعيل آلية عمل ودور إدارة االستثمار 
بهدف  االستثمارية  المحفظة  هيكلة  وإعادة  هيكلتها،  وإعادة 
إستثمارية  منتجات  وتقديم  المخاطر،  وخفض  العائد  تعزيز 
مقابل  ال��م��ح��ول��ة  ب��ال��ع��ق��ارات  للتصرف  آل��ي��ة  ووض���ع  ج��دي��دة، 
من  بالتخلص  »ال��دول��ي«  نجح  كما  العمالء،  بعض  مديونية 
تفعيل  و  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافقة  غير  االستثمارات 

دور اإلدارة المصرفية الدولية. 

الحوكمة، اإلفصاح، الفاتكا، مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تعزيز  صعيد  وعلى  العالمية  للتطورات  مواكبته  إط��ار  ف��ي 
أفضل الممارسات لإلدارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة، 
وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي »بشأن 

قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية«،  قام »الدولي« 
بالتعاون مع مستشار خارجي بتنفيذ كافة متطلبات الحوكمة 
وفقًا لتلك التعليمات، وقد خطى »الدولي« خطوات تنفيذية 
خالل  فعليًا  وممارستها  الحوكمة  مفاهيم  إدخ��ال  مجال  في 
من  السليمة  ال��م��م��ارس��ات  تلك  تكريس  ت��م  إذ   ،2013 ع��ام 
خالل تنظيم دورات وورش عمل ألعضاء مجلس اإلدارة وكافة 
في  الممارسات  أفضل  تطبيق  بأهمية  لتعريفهم  العاملين 
مجاالت الحوكمة. لهذا الغرض أسس »الدولي« وحدة خاصة 
الحوكمة  تطبيق  م��ن  التأكد  األساسية  مهمتها  للحوكمة 
قام  كما  المختلفة،  البنك  عمل  م��ج��االت  ف��ي  دوره���ا  وتعزيز 
من  والشفافية  ل��إلف��ص��اح  خ��اص��ة  وح���دة  بتأسيس  »ال���دول���ي« 
مهامها األساسية وضع اآللية المناسبة بشأن اإلفصاح الدقيق 
بالبنك،  المتعلقة  المهمة  والمعلومات  المسائل  جميع  عن 

في الوقت المالئم. 

على  الضريبي  اإلمتثال  قانون  متطلبات  مواكبة  سياق  وفي 
أوائ��ل  م��ن  »ال��دول��ي«  ك��ان  »ال��ف��ات��ك��ا«،  األمريكية  الحسابات 
وم��واءم��ة  وت��ع��دي��ل  »ال��ف��ات��ك��ا«  متطلبات  بتنفيذ  ال��م��ص��ارف 
سياساته وإجراءاته مع ذلك النظام، وهو جاهز األن للتسجيل 
ف��ي ذل���ك ال��ن��ظ��ام واإلم��ت��ث��ال ل���ه. ه���ذا وق���د ح���رص »ال��دول��ي« 
وتمويل  األم��وال  غسل  مكافحة  بموضوعات  اإلهتمام  على 
اإلره�����اب، ح��ي��ث ط��ب��ق ك��اف��ة متطلبات م��ا ج���اء ف��ي ال��ق��ان��ون 
وتمويل  األم����وال  غسل  »مكافحة  ب��ش��أن   2013/106 رق��م 
اإلرهاب« والئحته التنفيذية، إلى جانب تعليمات بنك الكويت 
إعتباراً  بها  العمل  تم  والتي  ذل��ك،  بشأن  الجديدة  المركزي 
من 2013/8/18. وهنا البد من اإلشارة الى ان  »الدولي« كان 
سباقًا في مجال إعداد الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء 
2013 بالتعاون مع جهات  مجلس إدارته، حيث قام خالل عام 
تدريبية وإستشارية محلية وعربية بتنظيم دورات تدريبية وورش 
عمل حول العديد من القضايا المصرفية والموضوعات التي 
تهم البنوك وتطوراتها المتالحقة على كافة الصعد المحلية 
الحوكمة،  موضوعات  تناولت  والتي  والعالمية،  واإلقليمية 
والفاتكا، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ودور إدارات 
العالمية،  الممارسات  ألفضل  وف��ق��ًا  البنوك،  ف��ي  المخاطر 
وأود التنويه أيضًا إلى أن »الدولي« مستمر في تنظيم المزيد 
ول��م��دراءه  إدارت���ه  مجلس  ألعضاء  التدريبية  ال���دورات  تلك  من 

التنفيذيين وكافة العاملين فيه.

A+ إلى  A- التصنيف االئتماني للبنك من

هذا وقد تُوجت اإلنجازات التي حققها الدولي خالل عام 2013، 
»فيتش«  وك��ال��ة  م��ن  عليه  ح��از  ج��دي��د  تصنيف  على  بحصوله 
كبرى  م��ن  ثالثة  إح��دى   ،”Fitch Rating“ اإلئتماني  للتصنيف 
تصنيف  رفعت  التي  العالم،  في  اإلئتماني  التصنيف  وكاالت 
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»الدولي« إلى +A من -A  والذي يقيس إحتمال تعثر اإلئتمان الصادر على المدى الطويل األجل، مع اإلبقاء على النظرة المستقبلية 
وفقًا   B+ تصنيف  على  أكدت  حين  في   ،F1 الى   F2 من  القصير  المدى  على  الصادر  اإلئتمان  لتعثر  تصنيفها  رفعت  كما  مستقرة، 
لتصنيف الجدوى المالية، وهذا التصنيف الجديد يعكس بال شك متانة المركز المالي وقوة أصول البنك الجيدة، حيث حقق »الدولي« 
إنجازات ملموسة على عدة أصعدة، طالت عملياته ونتائجه المالية، وبيئته التشغيلية، ومؤشراته المستقبلية، بما في ذلك التطور 
الذي  العالمي  والتقدير  للدولي،  الجديد  التصنيف  هذا  وإزاء  والشفافية،  الحوكمه  بمعايير  والتزامه  إداراته،  لكافة  والبشري  التقني 
حظي به من قبل وكالة تصنيف عالمية بحجم »Fitch Rating«، فإن حصول »الدولي« على هذا التصنيف المتقدم هو بمثابة تكريم 

لبنك كويتي إستمر بنجاح في تحقيق أهدافه اإلستراتيجية.

النتائج المالية للدولي

في عام 2013، حقق »الدولي« أرباحا تشغيلية قبل أخذ المخصصات بلغت نحو 32.2 مليون دينار، مقابل 21.8 مليونًا لعام 2012، 
2012، بزيادة نحو  44.91 مليونًا لعام  56.95 مليون دينار مقابل  48%، حيث بلغت اإليرادات التشغيلية نحو  بزيادة نسبتها نحو 
27%.  أما صافي أرباح »الدولي« لعام 2013 فقد بلغت 13.22 مليون دينار مقابل 13.17 مليونًا لعام 2012. وقد بلغت اإليرادات 
2012، حيث  35% عن عام  9.5 مليونًا، أي بزيادة بلغت نحو  مقابل   2013 مليون دينار في عام   12.79 الغير تمويلية ما يعادل 
ارتفعت إيرادات األتعاب والعموالت بنسبة 23%، وارتفعت اإليرادات من االستثمار بنسبة 42%، كما ارتفع صافي عمليات التمويل 
بعام  مقارنة   2013 عام  نهاية  في  »للدولي«  األخرى  الرئيسية  المؤشرات  على  إيجابيًا  الجيد  األداء  هذا  انعكس  وقد   ،%25 بنحو 
بلغ معيار  14.15 فلس، كما  إلى نحو   )EPS( السهم  ربحية  ارتفعت  5.96%، كما  العائد على األسهم نحو  بلغ معدل  إذ   ،2012
هذا  لقيمة  األدنى  الحد  حددت  والتي  الحالية  الرقابية  المتطلبات  يفوق  وبما   ،%25.24 مرتفع  معدل   )CAR( المال  رأس  كفاية 

المعيار بنسبة %12. 

 وقد نجح »الدولي« خالل عام 2013 في تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى األصول الخطرة التي عملت اإلدارة جاهدة على 
تقليصها بشكل كبير لتصل الى 5.5% خالل عام 2013 ، مقارنًة بنحو 6.7% لعام 2012. ومن الجدير بالذكر أن معدالت النمو التي 
تحققت قد عكستها بعض المؤشرات الهامة األخرى، كارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 20%، ومعدل نمو التمويل المقدم لكافة 
65%، وحجم االستثمار إلى إجمالي األصول بنحو  25%، ونسبة القروض الى إجمالي األصول التي بلغت نحو  القطاعات بنسبة 
7%، ومعدل نمو إجمالي األصول بنحو 20% في عام 2013 مقارنًة بعام 2012، وإن هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بال شك الى 

معدالت نمو مقبولة متناسقة مع آليات العمل. 

توزيعات األرباح

7% من  مساهمونا الكرام، لقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي التوصية للجمعية العامة العادية، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 
العامة  الجمعية  انعقاد  بتاريخ  البنك  سجالت  في  المقيدين  للمساهمين  وذلك  للسهم(،  فلوس   7 )أي  للسهم  اإلسمية  القيمة 

العادية، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك والجهات المختصة. 

وفقنا اهلل وإياكم لما فيه خير ومنفعة عمالئنا ومصلحة وطننا الحبيب الكويت، متمنين لكم وللجميع التوفيق والسداد، ولمصرفنا 
الواعد المزيد من اإلزدهار والنجاح تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، وسمو 

ولي العهد األمين الش�يخ/ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل.

»ربنا عليَك توَكلنا وإليَك أنبنا وإليَك المصير« والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة



أعضاء
مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

 الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد 
معرفي

عضو مجلس اإلدارة

السيدة/ نجاة حمد السويدي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالوهاب موسى 
العبدالرزاق

عضو مجلس اإلدارة

السيد/ جاسم حسن زينل
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد إبراهيم العصفور
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ د. حيدر حسن الجمعة
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء لجان مجلس اإلدارة

لجنة التمويل واالستثمار

الشيخ / محمد الجراح الصباح 

 السيد/ أنور جواد بوخمسين 

 السيد/ رائد جواد بوخمسين 

 السيد/ د.عبداهلل عبدالصمد معرفي 

 السيدة / نجاة حمد السويدي 

لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر  

السيد/ جاسم حسن زينل 

 السيد/ أحمد إ براهيم العصفور 

 السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي 

 السيدة / نجاة حمد السويدي

لجنة التدقيق 

 السيد/ د. حيدر حسن الجمعه 

السيد/ جاسم حسن زينل 

 السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق 

لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات 

 السيد/ أنور جواد بوخمسين 

 السيد / رائد جواد بوخمسين 

 السيد/ أحمد إبراهيم العصفور 

لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة   

 الشيخ/ محمد الجراح الصباح 

 السيد/ جاسم حسن زينل 

 السيد/ رائد جواد بوخمسين           
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لؤي فاضل مقامس
الرئيس التنفيذي

عبد الرحيم محمد العوضي
مدير عام إدارة الخدمات المساندة

ثنيان محمد علي الغانم
مدير عام إدارة الخزينة واالستثمار 

د. نسرين حسن القصير
المدير العام إلدارة المخاطر

مسعود أنطون
مدير عام اإلدارة المصرفية الدولية

زاهد إسماعيل كاسماني
مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط بالوكالة

لمياء براك الطبطبائي
نائب المدير العام للخدمات المساندة

مراد ميخائيل
مستشار مجلس اإلدارة 

فخرالدين إسماعيل
المدقق الداخلي العام

د. صادق جعفر أبل
المدير التنفيذي إلدارة شئون مجلس اإلدارة

جاسم عبد اهلل العبد الهادي
المدير التنفيذي لإلدارة المصرفية التجارية 

عصام عبد الحميد أبو الفضل
المدير التنفيذي إلدارة الشؤون القانونية

ماطر محمد الش��مري
المدير العام بالوكالة – اإلدارة المصرفية لألفراد

مجدي يحيى غنام
المدير التنفيذي إلدارة الموارد  البشرية

اإلدارة التنفيذية
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور  

رئيس الهيئة

الشيخ/ مصطفى سيد حسن الزلزلة 
 

نائب رئيس الهيئة

الشيخ/ علي محمد حجي الجدي  

عضواً

الشيخ/ د. عبد العزيز خليفة القصار 
 

عضواً ومقرراً
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كلمة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الحمُد هلَلَِ رب العالميْن  والصالُة والسالُم على رسولِهِِ األميْن و آله وصحبِهِ وتابعيهْم بإحساٍن إلى يوِم الديْن.

وبعد: فإن المصرفية اإلسالمية قدمت نموذجًا متميزاً في مجال الخدمات والتمويل واالستثمار ،حيث أدخلت أسسًا وأنظمًة للتعامل 

ال تعتمد على القيام بدور الوساطة المالية التقليدية، ألن فلسفة  المصرفية اإلسالمية  تعتمد السلعة ركيزة إستراتيجية في جميع 

صيغ التمويل والتي منها، التمويل بالمرابحة المصرفية لآلمر بالشراء ) باألقساط (، والتمويل باإلجارة المنتهية بالتمليك، والتمويل 

عقد  أساس  على  ذلك  ويتم  أخرى،   عقود  أو  اإلستصناع  بعقود  والتمويل  المستقبلية،  للسلع  السلم  بعقود  والتمويل  بالتورق، 

المضاربة الشرعية، أو الوكالة باالستثمار، أو المشاركة، أو أساليب اإلسترباح  بعقود أخرى، كما إستخدمت  أدوات لإلستثمار مستجدة 

كصناديق وصكوك االستثمار اإلسالمي  ...الخ.

فاالستثمار  والمضمون،  الشكل  حيث  من  التقليدية  المصرفية  عن  متميزاً  إقتصاديًا  نموذجًا  اإلسالمية  المصرفية  قدمت  وبذلك 

اإلسالمي هو استثمار يرتبط بإقتصاد حقيقي تكون الحركة المالية والنقدية فيه تابعة للنشاط االقتصادي ألصول حقيقية ولخدمات 

تلبي إحتياجات المجتمع المشروعة الواقعية.

ومن هنا كانت عملية اإلرتقاء بالمصرفية اإلسالمية من أوجب الواجبات التي تقتضي تضافر جهود اإلدارات الفنية  في المؤسسات 

الشرعية  المعايير  وفق  والخدمات  والتمويل  االستثمار  لعمليات  السليم  والتطبيق  التطوير  في  للمساهمة  اإلسالمية  المالية 

المعتمدة  للمؤسسات المالية اإلسالمية.

يحدونا أمل باهلل تعالى بأن ترتقي مسيرة »الدولي« المصرفية  إلى المستوى األمثل  الذي يعود بالخير على مجتمعنا الكويتي 

َطيَِّبًة  َحَياًة  َفلَُنْحِيَيناَُّه  ُمْؤِمٌن  وَُهَو  أُنَثٰى  أَوْ  ذََكٍر  ن  مِّ َصاِلًا  َعِمَل  َمْن   {  : القائل  القدير  العلي  اهلل  بهدي  البشرية  لتنعم  أجمع  والعالم 

وَلََنْجزِيَناَُّهْم أَْجرَُهم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن{ )سورة    النحل، اآلية 97(

د.عبدالعزيز خليفة القصار     

عضو و مقرر هيئة الفتوي و الرقابة الشرعية     
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الحمُد هلَلَِ رب العالميْن  والصالُة والسالُم على رسولِهِِ األميْن و آله وصحبِهِ وتابعيهْم بإحساٍن إلى يوِم الديْن.

السادة مساهمي بنك الكويت الدولي          المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وبع��د:
فوفقًا لقرار الجمعية العمومية القاضي بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  في بنك الكويت الدولي  وتكليفنا بذلك، نقدم 

لكم التقرير التالي:
إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في  »الدولي«  قد راقبنا وراجعنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت التي 
طرحها البنك خالل الفترة من 2013/1/1 إلى 2013/12/31،  ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كان البنك 
قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والمبادئ واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا، 
وأن مسئولية التنفيذ لهذه األحكام والمبادئ والفتاوى تقع على إدارة البنك، أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء على 

ما ُعرض علينا، واطلعنا عليه.
ولقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناسبة والمراجعة التي اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في البنك على أساس 
اختبار كل نوع من أنواع العمليات، كما حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات الضرورية إلصدار رأي في مدى تماشي أعمال 

البنك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
لعنا عليها تمت  وفي رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمها البنك خالل الفترة من 2013/1/1 إلى 2013/12/31 والتي اطَّ

وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ونحيطكم علمًا بأن البنك ال يقوم بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين.

هذا ونسأل اهلل العلي القدير أن يوفق القائمين على البنك لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز وأن يُحقق للجميع الرشاد والسداد، 
واهلل ولي التوفيق.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

    الشيخ / د. خ�الد مذكور المذكور                                       الشيخ / مصطفى سيد حسن الزلزلة                         
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية                                                   نائب رئيس الهيئة          

                                       
       الشيخ/ علي محمد حجي الجدي                                          الشيخ / د. عبد العزيز خليفة القصار                           

            عض��واً                                                                                            عض��واً ومق�رراً 



موجز
التطورات اإلقتصادية المحلية
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حقق اإلقتصاد المحلي خالل عام 2013 نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي الغير نفطي بلغ نحو 3%، وفي الناتج المحلي الحقيقي 

نمواً بلغ نحو 2.6%، وقد ساهمت  بعض التطورات اإليجابية في ذلك النمو، منها على سبيل المثال، إرتفاع حجم اإلستهالك المحلي 

الذي نجم أساسًا عن إرتفاع األجور في القطاع الحكومي في عام 2012 وزيادة حجم اإلنفاق الرأسمالي الحكومي، واستمرار أسعار 

2013 بشكل عام، وكذلك ارتفاع إنتاج  100 دوالر للبرميل خالل  النفط المرتفعة نسبيا ضمن متوسطات أسعارها التي زادت عن 

النفط بالكويت الذي وصل إلى ما يقارب ثالثة مليون برميل باليوم في أواخر ذلك العام، وقد ساهمت األجواء اإليجابية في العالقة 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك ارتفاع حجم اإلنفاق على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية من خالل البدء بتفعيل 

الخطة اإلنمائية للبالد 2014/2012، والتي من المتوقع ان تشهد مزيداً من اإلنفاق على مشاريعها خالل السنة المالية 2014/2013 

حيث يقدر معدل نمو اإلنفاق ضمن تلك الخطة خالل السنة المالية القادمة بنحو 47%. هذا وقد ساهمت كل تلك العوامل في 

إيجاد تحسن نسبي في البيئة التشغيلية للمصارف المحلية وإن كانت دون المستوى المنشود. حيث مازال االقتصاد المحلي يعاني 

من إختالالت هيكلية تتطلب المزيد من المعالجات الجوهرية، وذلك من خالل تفعيل دور القطاع الخاص في االقتصاد المحلي، 

وتصحيح الخلل في القوى العاملة الوطنية التي تتركز بنسب عالية في القطاع الحكومي، في حين يعتمد القطاع الخاص على 

العمالة الوافدة التي تشكل نسبتها فيه نحو 94%،  وعدم اإلعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل وذلك من خالل إيجاد 

الحكومة  من  المقدم  والدعم  واألجور  الرواتب  باب  على  الحكومي  اإلنفاق  وترشيد  للدولة،  العامة  للموازنة  أخرى  إيرادات  مصادر 

الحكومية  الخدمات  وكذلك  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %6 نحو  الدولة  يكلف  الذي  والوقود  والماء  الكهرباء  ألسعار 

األخرى. وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أن السمات األساسية لالقتصاد الكويتي إستمرت كما هي عليه، حيث يستحوذ النفط 

على 95% من الصادرات الكويتية وذلك بخالف دول مجلس 

التعاون التي شهدت اقتصاداتها تنويعًا ملحوظا في مصادر 

إيراداتها، وتفعياًل ملحوظًا لقطاعها الخاص. 

 

أواًل: المالية العامة

لوزارة  الشهرية  المتابعة  كشوف  من  المتوفرة  البيانات  تشير 

التسعة  لألشهر  الكويت  لدولة  العامة  الموازنة  أن  المالية 

المالية  السنة  من   )2013 ديسمبر  شهر  نهاية  )حتى  األولى 

بلغت  المحصلة  الفعلية  المالية  اإليرادات  بأن   2014/2012

ما يعادل 23.9 مليار دينار كويتي منها 22.1 مليار دينار إيرادات 

نفطية، ونشير في هذا السياق إلى أن نسبة تحصيل اإليرادات 

 ،%176.7 تعادل  ذاتها  للفترة  الميزانية  تقديرات  من  الفعلية 

وبلغت نسبة تحصيل اإليرادات النفطية من تقديرات الميزانية 

الزيادة في اإليرادات  175.3%، وتأتي  العامة لذات الفترة نحو 

أساسية  بصورة  للزيادة  إنعكاسًا  آنفًا  إليها  المشار  المحصلة 

ما  النفط  برميل  بيع  سعر  يفوق  حيث  النفطية  اإليرادات  من 

للبرميل،  دوالر   70 والبالغ  الحالية  الميزانية  في  إفتراضه  تم 

كما سجلت أيضا اإليرادات غير النفطية إرتفاعًا مقارنًةً بما هو 

مقدر لها، حيث بلغت نسبة تحصيل اإليرادات الغير نفطية من 

تقديرات الميزانية ما نسبته %147.4.
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التطورات االقتصادية المحلية

IMF Country Report No. 13/336, November 2013 :المصدر

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بالمليار دينار

متوسطات أسعار النفط بالدوالر األمريكي خالل 
الفترة 2004 إلى 2013
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نسبة اإليرادات النفطيةاإليرادات النفطيةإجمالي اإليراداتالسنة المالية

2008/200719022.617719.5%93.20

2009/200821005.819710.7%93.80

2010/200917687.916584.9%93.80

2011/20102150219947.4%92.80

2012/201113445.312307.1%91.90

2013/201213932.412768.2%91.60

نسبة مساهمة اإليرادات النفطية في إجمالي اإليرادات العامة )بالمليون دينار(

المصدر: وزارة المالية - بيان وزير المالية عن األوضاع االقتصادية والنقدية والمالية، ومشروع الميزانية 2013/2012

الموازنة  ضمن  الفعلية  المصروفات  صعيد  على  وأما  هذا 

العامة للدولة خالل األشهر التسعة األولى من السنة المالية 

وكمحصلة  دينار،  مليار   9.6 نحو  بلغت  فقد   2014/2013

فائضًا  الفترة  تلك  خالل  العامة  الميزانية  سجلت  فقد  لذلك 

يبلغ نحو 14.3مليار دينار كويتي، وبعد خصم ما نسبته %25 

الفائض  فإن  القادمة  األجيال  الحتياطي  اإليرادات  جملة  من 

8.4 مليار دينار كويتي لتسعة شهور فعلية  سيصل إلى نحو 

من السنة المالية للموازنة، وبافتراض إستمرار أسعار النفط و 

إنتاج الكويت على ما هو عليه خالل الشهور الثالث المتبقية 

فإن   )2014 ومارس  وفبراير  )يناير  المذكورة  المالية  السنة  من 

تقريبا  دينار  12مليار  عن  يزيد  قد  تحقيقه  المتوقع  الفائض 

للسنة المالية المذكورة.   

        

ثانيًا: التطورات النقدية

عام  نهاية  في   )M2( الواسع  بمفهومه  النقد  عرض  إرتفع 

ليصل   %9.5 مليون دينار وبنسبة   2844.1 2013 بما قيمته 

29888.1 مليونًا في  32732.3 مليون دينار مقارنًة بنحو  الى 

نهاية عام 2012، وقد جاءت تلك الزيادة من ارتفاع شبه النقد 

النقد  شبه  في  اإلرتفاع  هذا  وجاء  دينار،  مليون   977.2 بنحو 

الكويتي  بالدينار  ألجل  الخاص  القطاع  ودائع  الرتفاع  كنتيجة 

وكذلك  دينار،  مليون   686.5 قيمته  بما  المحلية  البنوك  لدى 

إرتفاع ودائع اإلدخار بما قيمته 330.9 مليون دينار.
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عرض النقد بالمفهوم االوسع M3عرض النقد بمعناه الواسع M2الكتلة النقدية M1شبه النقدالسنة

200612370.33550.315920.615946.7

2007 14813.24146.718959.918986

200817579.94531.722111.622168.4

200920181.84882.125063.925087.5

20102002753162534325371.6

201121381.36551.927933.127947.2

201222014.97873.329888.129916.2

201323881.88850.532732.332788.8

المصدر: بنك الكويت المركزي النشرة اإلحصائية الشهرية ديسمبر  2013

ودائع  إجمالي  إرتفاع  إلى  الحكومي  والقطاع  الخاص  القطاع  ودائع  عن  المركزي  الكويت  بنك  من  المتوفرة  البيانات  وتشير  هذا 

القطاع الخاص المقيم محليًا بالدينار وبالعملة األجنبية الى نحو 31251.1 مليون دينار في نهاية عام 2013 مقارنًة بنحو 28548.2 

مليونًا لنهاية عام 2012 أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 2702.9 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 9.4%، وقد استحوذت زيادة ودائع 

 2013 عام  نهاية  في  دينار  مليون   28129.4 نحو  إلى  ارتفعت  حيث  دينار،  مليون   1853.4 على  الكويتي  بالدينار  الخاص  القطاع 

مقارنًة بنحو 26276 مليونًا لنهاية عام 2012 أي بمعدل نمو 7%، وتأتي هذه الزيادة في ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي 

كمحصلة لزيادة الودائع تحت الطلب بنحو 836 مليون دينار، وودائع ألجل بنحو 686.5 مليون دينار، وحسابات اإلدخار بنحو 330.9 

مليون دينار، ويالحظ أن ارتفاع حجم الحسابات تحت الطلب بنسبة عالية، وهي ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار التي ال تعطي 

البنوك عليها عادًة عائد، وهذه الحسابات مرتبطة بشكل أو بأخر بنشاط العمالء، كما ارتفعت الودائع ألجل بنسبة 4.4% عن العام 

الماضي، وأما ودائع القطاع الحكومي فقد ارتفعت لتصل الى نحو 5056.7 مليون دينار، مقابل 4955.4 مليونًا لعام 2012، أي 

بنسبة 2%. هذا وقد بلغ إجمالي رصيد الودائع الحكومية والقطاع الخاص خالل نهاية عام 2013 نحو 36307.7 مليون دينار مقارنًة 

إشكالية  وتبقى   ،%8.3 وبنسبة  دينار  مليون   2804.1 نحو  قيمته  بلغت  بارتفاع  أي   ،2012 عام  نهاية  في  مليونا   33503.6 بنحو 

تطورات عرض النقد في الكويت خالل الفترة 2006 – 2013 )بالمليون دينار(

توظيف السيولة لدى القطاع المصرفي في الكويت مرتبطًة 

اإلنفاق  يعتبر  حيث  المشاريع  على  الحكومي  اإلنفاق  بحركة 

وهو  الكويتي،  االقتصاد  لعجلة  الرئيسي  المحرك  الحكومي 

الركيزة األساسية لحركة القطاع الخاص من خالل إسناد تلك 

المشاريع له، ففي ظل ضيق القنوات االستثمارية ومحدودية 

تكون  تكاد  والتي  الكويتي،  االقتصاد  في  المتاحة  الفرص 

آخر  مجال  فال  األسهم،  وسوق  العقاري  القطاع  في  محدودة 

إلى  الظروف  تلك  ظل  في  تتجه  التي  المدخرات  تلك  يجذب 

البنوك على شكل ودائع وحسابات إستثمارية مختلفة.   
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رابعًا: سوق الكويت لألوراق المالية

إرتفاعا   ،2013 عام  خالل  المالية  لألوراق  الكويت  سوق  شهد 
مؤشر  بلغ  حيث   ،%21.3 نسبته  بلغت  السعري  مؤشره  في 
نحو   2013 عام  نهاية  في  المالية  لألوراق  الكويت  سوق 
بارتفاع   2012 لعام  نقطة   5934.3 مقابل  نقطة   7549.5

وقدره 1615.2 نقطة عن اإلقفال السابق، وقد بلغ عدد األسهم 
المتداولة نحو 129921 مليون سهم مقابل 82805.7 مليونًا 
بقيمة 11389 مليون دينار مقابل 7215.9 مليونًا موزعة على 
بزيادة  أي  صفقة،   1,204,934 مقابل  صفقة   2,252,744

معدل  وبلغ  التوالي،  على   %46 و   %57 نحو  نسبتها  بلغت 
قيمة  بمتوسط  سهمًاً   525,997,325 نحو  اليومي  التداول 

تبلغ 46,111,009 دينار وبمتوسط 9,120 صفقة.    

المتداولة  األسهم  لقيمة  النسبية  األهمية  صعيد  على  أما 

حسب قطاعات السوق المختلفة، فقد احتل قطاع الخدمات 

30.2%، يليه القطاع العقاري  المالية المرتبة األولى وبنسبة 

يليه   ،%12 بنسبة  الصناعي  القطاع  يليه   ،%26.85 بنسبة 

بنسبة  والغاز  النفط  فقطاع   ،%17.5 بنسبة  البنوك  قطاع 

نهاية  في  بلغ  قد  الوزني  المؤشر  أن  بالذكر  والجدير   .%3.21

 35.21 بنحو  إرتفاعا  مسجاًلً  نقطة   452.86 نحو   2013 عام 

نقطة مقارنًة بالفترة الماضية.    

المحلية  البنوك  من  اإلئتمانية  التسهيالت  من  المستخدم  النقدي  الجزء  أرصدة  ارتفعت  فقد  المصرفي  اإلئتمان  صعيد  على  وأما 

إلى مختلف القطاعات االقتصادية خالل عام 2013 بما قيمته نحو 28960.9 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نسبتها 8%، وهي ضعف 

الزيادة خالل  4.6% فقط، وقد جاءت تلك  2011 التي وصلت أنذاك نحو  مقارنًة بعام   2012 الزيادة التي شهدتها في عام  نسبة 

عام 2013 أساسا نتيجة الرتفاع القروض المقسطة بنحو 995 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبها 16.4% والقروض العقارية بنحو 

486.4 مليون دينار، وبزيادة بلغت نسبتها 6.8%، كما ارتفعت القروض اإلستهالكية بنحو 122.4 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 

11.8% مقارنة بعام 2012.

ثالثًا: األرقام القياسية ألسعار المستهلك

بأن  لإلحصاء  المركزية  اإلدارة  من  المتوفرة  البيانات  تشير 
ألسعار  العام  القياسي  الرقم  يعكسه  الذي  التضخم  معدل 
المستهلك قد ارتفع بمعدل 2.66% خالل شهر ديسمبر 2013 
العام  القياس  الرقم  بلغ  حيث   ،2012 عام  بديسمبر  مقارنًة 
 2013 ديسمبر  في  نقطة   131.4 نحو  المستهلك  ألسعار 
الماضي،  العام  من  الفترة  لذات  نقطة   128 بنحو  مقارنًة 
المستهلك  ألسعار  القياسية  األرقام  معظم  ارتفعت  وقد 

بمكوناتها المختلفة كما هي مبينة بالرسم البياني.
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خامسًا: تقرير سوق العقار الكويتي عن عام 2013

يستعرض هذا التقرير بشيء من التحليل نشاط السوق العقاري في الكويت بجميع مكوناته خالل عام 2013 مقارنة بعام 2012، 
سنوي(  الربع  السوق  )أداء   2013 عام  عن  التفصيل  من  بشيء  السوق  هذا  نشاط  في  التطورات  أهم  على  الضوء  تسليط  مع 

ويتضمن التقرير في نهايته بعض التصورات والتوقعات لعام 2014.

1 - أهم التطورات في نشاط السوق العقاري خالل عام 2013:

 حقق سوق العقار الكويتي خالل عام 2013 رقما قياسيا جديدا في القيمة االجمالية للعقارات واألراضي التي تم تداولها خالل عام 
2013، حيث بلغت قيمة العقارات واألراضي المتداولة خالل هذا العام نحو 3.9 مليار دينار كويتي مقارنة ب� 3.3 مليار دينار لعام 2012، اي 
بارتفاع بلغت نسبته 19%، وهي اعلى قيمة تداول يصل اليها السوق منذ عام 2008، واما على صعيد عدد الصفقات فقد انخفضت 
لتصل الى 8,642 صفقة خالل عام 2013 مقارنة ب�9,999 صفقة لعام 2012 اي بانخفاض بلغت نسبته 13.5%، وذلك وفقا للبيانات 
الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويستفاد من البيانات التفصيلية الواردة في الجدول رقم )1( بأن نشاط 
السوق خالل عام 2013 قد نجم اساسا من الزيادة في قيمة العقارات المتداولة في القطاعين التجاري واالستثماري بنسبة 66% و 
4.85% فقط، وهذه التغييرات تشير بوضوح بأن أسعار  27.9% على التوالي، في حين ارتفعت القيمة المتداولة للسكنى بنسبة 
القطاع السكني قد وصلت الى حدود مبالغ فيها وسوف تتراجع تدريجيا الى مستوياتها الطبيعية، خاصة وأن القطاع السكنى، 
في ظل القرارات والقوانين الحالية، ال يمكن ان يكون وعاء استثماريا مستمرا ومدرا للدخل، فحركته مقيدة نوعا ما بالطلب من 
قبل الراغبين بالسكن، وصعود أسعاره تتأثر بفعل المضاربة، وذلك على العكس من قطاعي التجاري واالستثماري اللذان يشكالن 
عامالن جذب للمستثمرين ويتأثران بعوامل متعددة ذات عالقة بنشاط االقتصاد المحلي وحركة الوافدين ونشاط السوق المحلي. 

وفي هذا السياق يمكن االشارة بوضوح الى االهمية النسبية للزيادة التي شهدتها القيمة االجمالية للتداوالت في السوق في عام 2013 
332.8 مليون دينار، اي ما يزيد عن  زيادة قيمة تداوالت القطاع االستثماري فيها بنحو  634.7 مليون دينار، حيث ساهمت  التي بلغت نحو 
التجاري بنحو  القطاع  تليها قيمة تداوالت   ،%52.4 المتداولة في االستثماري وبما نسبته  العقارات  ارتفاع قيمة  الزيادة بسبب  نصف تلك 
175.2 مليون دينار وبما نسبته 27.6%، تليها في المرتبة االخيرة قيمة تداوالت القطاع السكني وبنحو 90.7 مليون دينار وبما نسبته %14.2 

فقط، وتشير هذه البيانات بشكل واضح إلى تغير توجهات السوق في عام 2013 نحو القطاع التجاري واالستثماري، بدال من السكني.

جدول رقم )1( قيمة صفقات العقارات و األراضي المتداولة من عام 2008 إلى عام 2013

2013 الى انخفاض عدد الصفقات المبرمة في القطاع السكنى حيث  البيانات الخاصة بعدد الصفقات المبرمة في عام  هذا وتشير 
اول  25%، وهذا هو  بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته  اي   2012 8247 صفقة لعام  6596 صفقة مقابل  2013 نحو  بلغ عددها في عام 
انخفاض في عدد الصفقات المبرمة على مكونات القطاع السكني منذ عام 2010، وقد يمكن االستدالل من ذلك على بداية تأسيسية 
سيشهدها السوق في القطاع السكني، وقد يستمر التراجع في الطلب على مكونات القطاع السكني ولربما اسعاره خالل عام 2014 
اذا ما قامت الحكومة باتخاذ اجراءات جادة في تنفيذ خطتها االسكانية وتوزيع القسائم والبيوت الحكومية حسب المواعيد المقترحة 
في تلك الخطة. وأما على صعيد القطاعات االخرى فقد كان الوضع افضل حيث ارتفع عدد الصفقات المبرمة في القطاع االستثماري 

والتجاري بنحو 11% و 102.5% على التوالي وهي في ذات االتجاه الصاعد الذي شهدته قيمة الصفقات المبرمة لكالهما.

المجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنصناعيتجارياستثماريسكنيقيمة الصفقات

20081111.91104.3527.631.214.70002789.7

2009821710.9337.618.88.10001896.4

-32 %000-44 %-39 %-36 %-35 %-26 %معدل التغير )%(

20101261.2750.6252.84.422.911.3002303.2

21%11300 %182 %-76 %-25 %5.6 %53 %معدل التغير )%(

201115601069.5247.8011.87.1002896.2

0025-37 %-48 %-100 %-1.9 %42 %23 %معدل التغير )%(

20121852.81189.1265.3023.79.75.53.43349.5

15%100 %100 %36 %100 %70 %11 %18 %معدل التغير )%(

20131943.51521.9440.5030.211.731.453984.2

18.9%47 %470 %20 %27 %660 %27.9 %4.8 %معدل التغير )%(

90.7332.8175.26.5225.91.6634.7الزيادة بالمليون

0.002100%0.4%0.0031%0.01%52.427.60%14.2%االهمية النسبية للزيادة
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جدول رقم )2( عدد الصفقات للعقارات واألراضي المتداولة من عام 2008  إلى عام 2013 

هذا ويشير الرسم البياني رقم )3( الى تطور نشاط القطاع السكني خالل الفترة من عام 2008 الى 2013.

المجموعمعارضحرفيالشريط  الساحليمخازنصناعيتجارياستثماريسكنيعدد  الصفقات 
2008531719351965190007472

200937681326112290005217

201056141664849304007405

201165601531780116018187

201282471635780264819999

20136596181515801545228,642

-13.5 %100 %550 %140 %102.50 %11 -25 %التغير النسبي )%(

رسم بياني رقم )1(: قيمة/عدد الصفقات العقارية من عام 2008 الى عام 2013 
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 1,815 مليار دينار موزعة على   1.5 2013 نحو  وأما على صعيد القطاع االستثماري فقد بلغت قيمة مبيعات هذا القطاع خالل عام 
صفقة مقابل 1.1 مليار دينار موزعة على 1,635 صفقة اي بزيادة بلغت نسبتها 27.9% و11% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي 

أي أن متوسط سعر الصفقة في القطاع االستثماري في عام 2013 بلغ نحو 838.5 ألف دينار مقابل 727.2 ألف دينار لعام 2012.

واما على صعيد القطاع التجاري فقد حقق هذا القطاع مستويات جديدة من حيث قيمة وعدد الصفقات خالل عام 2013، فقد بلغت 
2012 أي  78 صفقة لعام  265.3 مليون دينار موزعة على  158 صفقة مقابل  440.5 مليون دينار موزعه على  قيمة الصفقات نحو 

بارتفاع بلغت نسبته 66% و102% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، وهي أعلى أرقام يحققها منذ عام 2008.

2 - التحليل الفصلي ألداء السوق:

 1080.2 2013، حيث بلغت قيمة الصفقات حوالي  تشير البيانات المتاحة إلى استقرار نشاط السوق العقاري خالل الربع الرابع من عام 
مليون دينار مقابل 1047.4 مليون دينار للربع الثالث من عام 2013 اي بارتفاع محدود في قيمة الصفقات بلغت نسبته نحو 3.1% فقط، 
من  الثالث  للربع  صفقة   2,284 مقابل   2013 الرابع  الربع  في  صفقة   2,052 إلى  لتصل  انخفضت  فقد  الصفقات  عدد  صعيد  على  واما 
نفس العام اي بانخفاض بلغت نسبته 10.1%، ويعزى التراجع في إجمالي نشاط السوق بسبب تراجع قيمة وعدد الصفقات المتداولة 
 %12.7 و   %5.3 بنسبة  الصفقات  وعدد  قيمة  في  انخفاضا   2013 الرابع  الربع  خالل  السكني  القطاع  شهد  فقد  السكني،  القطاع  في 
على التوالي، مقارنة بالربع الثالث 2013، وقد تأثر نشاط القطاع السكني على ما يبدو باالهتمام  الذي أبداه مؤخرا أعضاء مجلس األمة 
والحكومة بالقضايا اإلسكانية والتي أصبحت على رأس أولويات مجلس األمة في هذا الدور من اإلنعقاد، لقد تضمنت الخطة االسكانية 
المقترحة للسنوات القادمة تنفيذ وإنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ المدن اإلسكانية وااللتزام بالجدول الزمني إلعداد وتوزيع الوحدات 
السكنية التي عرضتها الحكومة في الخطة اإلسكانية أمام المجلس خالل ذلك الربع وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخريطة بمجرد 
االنتهاء منها، مع التزام الحكومة بالرقابة المسبقة، والعمل على تقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية على أن يتم 
199 الف وحدة سكنية وشقة في المنظور االسكاني الجديد و66 مدينة وضاحية ومنطقة  إنجازها خالل شهر واحد، والتي تتضمن بناء 

سكنية في خطة الحكومة، ومن المتوقع في حال البدء بتنفيذ تلك الخطة ان تتأثر اسعار القسائم السكنية بشكل ملحوظ.

رسم بياني رقم )4(: قيمة وعدد الصفقات العقارية للقطاع االستثماري من عام 2008 إلى عام 2013  )مليون دينار(
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رسم بياني رقم )5(: قيمة وعدد الصفقات العقارية للقطاع التجاري عام 2008 إلى عام 2013 
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جدول رقم )3( قيمة الصفقات للعقارات واألراضي المتداولة من الربع األول 2011 إلى الربع الرابع 2013 )مليون دينار(

المجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنتجارياستثماريسكنيعدد الصفقات

Q1 2011395.5281.036.81.96.400721.6

Q2 2011557.4374.398.910.4001032

Q3 2011253.6232.450.53.10.300539.9

Q4 2011353.5181.861.65.8000602.7

Q1 2012504.3326.247.113.48.300899.3

Q2 2012486.938367.22.40.90.53.4944.3

Q3 2012345.4203.5373.602.10591.6

Q4 2012516.2276.41144.30.52.90914.3

Q1 2013434.1318.583.86.207.40850

Q2 2013499.3358113.314.811.74.551007

Q3 2013518.8379.5133.36.209.601047

Q4 2013491.3465.9110.1309.901080

جدول رقم )4(: عدد صفقات العقارات واألراضي المتداولة من الربع األول 2011 إلى الربع الرابع 2013

المجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنتجارياستثماريسكنيعدد الصفقات

Q1 20111,7613861923002,171

Q2 20111,8055062912002,343

Q3 20111,3003121321001,628

Q4 20111,2213271760001,571

Q1 20122,21041816132002,659

Q2 20122,2934741721212,790

Q3 20121,4643471470201,834

Q4 20122,2803963141402,716

Q1 20131,54940525301701,999

Q2 20131,6695467364722,307

Q3 20131,80443130401502,284

Q4 20131,57443330201302,052

هذا وقد تركز التداول في القطاع السكني خالل هذا الربع على األراضي الفضاء حيث احتلت منطقة صباح األحمد البحرية المرتبة 
األولى من حيث قيمة الصفقات فقد بلغت حوالي 85 مليون دينار موزعة على 421 صفقة تليها منطقة أبو فطيرة بقيمة 44 مليون 

دينار موزعة على 167 صفقة ثم منطقة الفنيطيس بقيمة 28 مليون دينار كويتي موزعة على 98 صفقة.

                                         
رسم بياني رقم )6(: قيمةوعدد الصفقات العقارية للقطاع السكني من الربع األول 2011  إلى الربع الرابع 2013
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جدول رقم )5(: المناطق األكثر تداوال في قطاع السكن الخاص خالل الربع الرابع لعام 2013 

القيمة د.ك عدد الصفقات المنطقة

85,679,962.342 421 صباح األحمد البحرية

44,073,108.340 167 أبو فطيره

28,644,996.000 98 الفنيطيس

8,421,250.000 68 الخيران

21,554,843.000 42 سلوى

واما على صعيد القطاع االستثماري فقد شهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصفقات المتداولة خالل الربع الرابع من عام 2013 مقارنة 
بالربع السابق فقد حققت قيمة الصفقات المتداولة حوالي 465.9 مليون دينار كويتي موزعة على 433 صفقة مقابل 379,5 مليون 

دينار موزعة على431 صفقة للربع الثالث من عام 2013. اي بارتفاع في قيمة الصفقات بلغت نسبته %18.

ويتوقع ان يشهد هذا القطاع نموا في عام 2014 نتيجة دخول عدد من مشاريع خطة التنمية ذات الميزانيات الضخمة حيز التنفيذ 
األمر الذي سوف يعزز الطلب على العقارات االستثمارية وخصوصا في المناطق الجديدة نسبيا، و أما على صعيد المناطق األكثر 
عدد  حيث  من  األولى  المرتبة  على  المهبولة  منطقة  حصلت  فقد  االستثماري  القطاع  في   2013 عام  من  الرابع  الربع  خالل  تداوال 
الصفقات بقيمة 119 مليون دينار تليها منطقة السالمية بعدد 54 صفقة بقيمة 125 مليون دينار )يذكر ان سعر المتر في منطقة 

السالمية أعلى من منطقة المهبولة( ثم منطقة حولي بعدد 31 صفقة بقيمة 33 مليون دينار.

جدول رقم )6(: المناطق األكثر تداوال في قطاع االستثماري خالل الربع الرابع لعام 2013 

القيمة د.ك عدد الصفقات المنطقة

119,944,554.900 163 المهبولة

125,478,338.000 54 السالمية

33,302,370.000 31 حولي

5,813,800.000 26 الشعب البحري

15,937,208.000 17 الفروانية

وبالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد القطاع التجاري خالل الربع الرابع من عام 2013 انخفاضا في قيمة الصفقات المتداولة مقارنة 
بالربع السابق من نفس العام، حيث بلغت فيه الصفقات في هذا القطاع حوالي 110.1 مليون دينار موزعة على 30 صفقة مقابل 
133.3 مليون دينار موزعة على 30 صفقة في الربع الثالث من عام 2013 اي بانخفاض بلغت نسبته 17.4%  للقيمة وعلى مستوى 

رسم بياني رقم )7(: قيمةوعدد الصفقات العقارية للقطاع االستثماري من الربع األول 2011  إلى الربع الرابع 2013
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المناطق األكثر تداوال فقد حصلت منطقة صباح األحمد البحرية على المرتبة األولى من حيث قيمة وعدد الصفقات تبلغ حوالي 23 
مليون دينار موزعة على 8 صفقات تليها منطقة خيطان تبلغ 15 مليون دينار موزعة على أربع صفقات، ثم منطقة الفروانية بقيمة 

13 مليون دينار موزعة على 3 صفقات.

هذين  مساهمة  نسبة  ان  بالذكر  والجدير  دينار  مليون   12.9 قيمته  بلغ  نسبيا  نشاطا  والحرفي  المخازن  قطاعي  شهد  وقد  هذا 
القطاع�ين تبلغ 1% من قيمة إجمالي السوق.

جدول رقم )7(: المناطق األكثر تداوال في قطاع التجاري خالل الربع الرابع لعام 2013 

القيمة د.ك عدد الصفقات المنطقة

23,103,900.000 8 صباح األحمد البحرية

15,087,717.500 4 خيطان

13,531,666.000 3 الفروانية

9,184,375.000 3 القبلة

13,033,614.000 2 الجهراء

هذا ويشير التوزيع النسبي في نشاط السوق العقاري خالل الربع الرابع 2013 إلى استحواذ القطاع السكني على ما نسبته 46% من 
إجمالي نشاط السوق يليه القطاع االستثماري بنسبة 43% ثم القطاع التجاري بنسبة 1% واخيرا الحرفي والمخازن مجتمعين بنسبة 
1%. وتشير البيانات الشهرية للربع الرابع من عام 2013 بحصول شهر ديسمبر على أعلى قيمة من حيث قيمة العقارات المتداولة 

فقد بلغت 449,1 مليون دينار يليه شهر نوفمبر بقيمة 342,6 يليه شهر اكتوبر بقيمة 288,7 مليون دينار.

رسم بياني رقم )8(: قيمةوعدد الصفقات العقارية للقطاع التجاري من الربع األول 2011  إلى الربع الرابع 2013
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رسم بياني رقم )9(: قيمةوعدد الصفقات العقارية من الربع األول 2011  إلى الربع الرابع 2013
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3 - الخالصة:

يستفاد مما جاء في هذا التقرير بأن نشاط السوق خالل عام 2013 قد نجم أساسا من الزيادة في قيمة العقارات المتداولة في القطاعين 
التجاري واالستثماري بنسبة 66% و 27.9% على التوالي، في حين ارتفعت القيمة المتداولة للقطاع السكني بنسبة 4.85% فقط، وهذه 
التغييرات تشير بوضوح إلى عدد من المعطيات التي يمكن االستعانة بها في التعرف على مالمح النشاط القادم في السوق العقاري 
في الكويت، فمن خالل تلك البيانات التحليلية نالحظ أن توجه المستثمرين قد بدأ ينحى نحو القطاع االستثماري بشكل عام والقطاع 
التجاري بشكل خاص، ويبدو أن عام 2014 واألعوام القادمة ستشهد المزيد من إقبال القطاع التجاري وذلك تزامنا مع تنفيذ مشاريع خطة 
التنمية التي بدأ تنفيذها مؤخرا، وبالتبعية فإن القطاع االستثماري سوف يتم االقبال عليه متأثرا بحركة السوق ونشاطه وارتفاع العمالة 
المستوردة، في حين سيظل االقبال على القطاع السكنى مرهونا بعدة عوامل منها على سبيل المثال التنفيذ الفعلي لخطة اإلسكان 
الحكومية، وبحركة سوق الكويت لألوراق المالية والعوائد المتوقعة فيه، والذي شهد مؤخرا تحسنا في مؤشراته مقارنة  باألعوام الماضية، 
ومن أهم العوامل أيضا هي توفير المزيد من األراضي لذلك الغرض، لقد كان التركيز خالل السنوات السابقة على تداول وإعادة تداول 

األراضي السكنية وقد لعبت المضاربة دورا بارزا في رفع األسعار واالستفادة منها في تحقيق عوائد مجزية خالل فترة زمنية قصيرة.

استثماري

%43

سكني

%46

جتاري

%10 Other
%1

حرفي
%0.9

مخازن

%0.1

رسم بياني رقم )10(: التوزيع النسبي لقيمة العقارات المتداولة حسب النوع في الربع الرابع 2013

رسم بياني رقم )12(: قيمة العقارات المتداولة في جميع القطاعات - شهري مليون دينار كويتي
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رسم بياني رقم )11(: قيمة وعدد الصفقات العقارية من شهر يناير 2013 إلى شهر ديسمبر 2013

ي
ويت

 ك
نار

 دي
ون

ملي
 - 

ت
قا

صف
ة ال

يم
ق

ت
قا

صف
 ال

دد
ع

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1،000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

20
13

ير 
ينا

20
13

ير 
برا
ف

20
13

س 
مار

20
13

ل 
بري
أ

20
13

يو 
ما

20
13

يو 
ون
ي

20
13

يو 
ول
ي

20
13

س 
ط
س
أغ

20
13

بر 
تم
سب

20
13

بر 
تو
أك

20
13

بر 
فم

نو
20

13
بر 
سم

دي

30
3.

4

23
9.

1

30
7.

5

30
9.

4

31
7.

7

37
9.

5

46
0.

5

24
0.

6 34
6.

4

28
8.

7

34
2.

6

44
9.

1

744

582

673

867

725 715

816

626

842

684

721

قيمة الصفقاتعدد الصفقات



التقرير اإلداري



32

اإلدارة المصرفية لألفراد
نجحت اإلدارة المصرفية لألفراد في »الدولي« بتوسيع ونمو وتطوير خدماتها المقدمة إلى العمالء وعلى عدة أصعدة من أهمها :

توسعة شبكة الفروع- إفتتاح ثالثة فروع جديدة

افتتح »الدولي« خالل عام 2013 ثالثة فروع جديدة لتضاف إلى فروعه االثنين والعشرين في مواقع هامة شملت أماكن استراتيجية 

في كل من منطقة الدعية وسوق السالمية وكلية القانون العالمية في منطقة الدوحة. ترمي هذه البادرة إلى تقديم »الدولي« 

خدماته بالقرب من عمالئه أينما كانوا.

توسعة شبكة أجهزة السحب اآللي

حرص »الدولي« على تطوير شبكة السحب اآللي لديه، بعد أن ازداد اعتماد عمالئه على ابداعات التكنولوجيا وتطبيقاتها، وقد بلغ 

تعداد أجهزة شبكة الدولي للسحب اآللي 42 جهازا يتم من خاللها تلبية جميع احتياجات عمالئه المتزايدة..

  POS -نقاط البيع

نجح »الدولي« بتوسعة شبكته الخاصة بنقاط البيع وتطويرها من أجل تقديم خدماته إلى العديد من التجار من خالل توفير طرق 

مختلفة لسداد قيمة المشتريات.

إطالق بطاقة فيزا مسبقة الدفع إحتفااًل بالعيد الوطني

طرح »الدولي« بطاقة فيزا خاصة بمناسبة احتفاالته بالعيد الوطني في 25 فبراير 2013، حيث القت البطاقة قبول العمالء وتقديرهم 

بشكل كبير.

الدخول إلى صاالت االنتظار الخاصة في المطارات حول العالم

أطلق »الدولي« خدمة الدخول إلى صاالت االنتظار الخاصة لحاملي بطاقات فيزا بالتينوم والذهبية، وهي خدمة تتيح لحاملي هذه 

البطاقات االستفادة من خدمات أكثر من 80 قاعة انتظار في كبرى مطارات العالم..

منتج المرابحة والمساومة  

الرعاية  ومراكز  البحرية  المعدات  وموزعي  السيارات  وكاالت  من  العديد  مع  مميزة  شراكة  بإبرام  العام  مدار  على  »الدولي«  نجح 

الصحية، لتقديم التمويل الالزم للعمالء من خالل منتج المرابحة والمساومة اللذان يعدان من صيغ ومنتجات المعامالت المصرفية 

اإلسالمية.
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الحمالت التسويقية

قام »الدولي« باطالق عدد من الحمالت والعروض التسويقية الناجحة إلى عمالئه، وذلك سعيا إلى زيادة حصته السوقية والترويج 

ألهم منتجاته وخدماته المصرفية..

خدمات صناديق البريد األجنبية – بوستا بلس

أجنبية  بريد  صناديق  ثالثة  في  الحياة  مدى  المجاني  االشتراك  ميزة  والذهبية  بالتينوم  فيزا  بطاقات  حاملي  لعمالئه  »الدولي«  قدم 

»بوستا بلس«، في كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد وفر »الدولي« هذه 

الخدمة المميزة للنخبة من عمالئه، بحيث تتيح لهم االشتراك بثالثة صناديق في هذه الدول من خالل شريكنا المتعاقد معه، وطلب 

الشركة  تقوم  أن  على  الدول،  تلك  في  مقيما  العميل  كان  لو  كما  الصناديق  تلك  من  أي  إلى  شحنها  ليتم   »On Line« البضائع 

باستالم الشحنة وايصالها إلى عنوان العميل في الكويت.

» CYFI -منظمة »تشايلد آند يوث فاينانشال انترناشيونال

عقد »الدولي« شراكة تعاون مع منظمة »تشايلد آند يوث فاينانشال انترناشيونال - CYFI«، وهي المنظمة العالمية غير الحكومية 

التي تهدف إلى تثقيف األطفال وتعليمهم مهارة االدخار في مرحلة مبكرة منذ الصغر، وذلك من خالل العديد من البرامج المتخصصة. 

هذا ويعمل »الدولي« بالتعاون والتنسيق مع CYFI على تثقيف طلبة أكثر من 20 مدرسة على مستوى دولة الكويت بهدف غرس 

مبادىء وقيم وعادة االدخار لدى طلبة هذه المدارس.

خدمات المساهمين الخاصة

خالل  من  ومميزة  خاصة  عناية  توفر  حيث  عمالئه،  لتصنيف  وافية  دراسة  بعد  وذلك  لمساهميه  خاصة  خدمة  بابتكار  »الدولي«  قام 

تقديم خدمات ومنتجات مصرفية تلبي كافة احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم عن طريق مسؤول تمويل خاص في خدمتهم.
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اإلدارة المصرفية التجارية
المتوافقة  التمويلية  والخدمات  المنتجات  من  العديد  اإلقتصادية،  القطاعات  جميع  في  لعمالئها  التجارية  المصرفية  اإلدارة  تقدم 
المشاريع،  تمويل  التجارية،  الشركات  تمويل  تشمل  التي  المتخصصة  أقسامها  خالل  من  اإلسالمية،  الشريعة  حكام  أ  مع  جميعًا 

تمويل المقاوالت، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قسم التمويل العقاري.

بفضل تضافر جهود كافة موظفي االدارات بهذه األقسام، نجحت اإلدارة المصرفية التجارية في تحقيق معظم األهداف اإلستراتيجية 
المرسومة لها من قبل اإلدارة العليا خالل هذا العام. ومن أبرز معالم تلك النجاحات:

• نمو المحفظة اإلئتمانية على الرغم من المنافسة الشديدة، بنسبة تعدت 20%  مقارنًة بالعام الماضي 2012.	

• القطاعات 	 في  وتوسعها  اإلئتمانية  المحفظة  تنويع  في  اإلدارة  نجاح  بعد  ملفت  بشكل  العقار  قطاع  في  التركيز  تخفيض 
اإلقتصادية األخرى.

• تخفيض نسبة التركيز ألكبر 20 عميل إلى مادون 30% من إجمالي المحفظة اإلئتمانية، نتيجة زيادة قاعدة العمالء.	

• المستمر مما 	 العليا  اإلدارة  اإلدارة ودعم  لموظفي  الحثيثة  المتابعة  اإلئتمانية من خالل جهود  المحفظة  أداء  اإلرتقاء بجودة 
ساهم في زيادة عوائد المحفظة اإلئتمانية.

هذا ولن تألو اإلدارة المصرفية التجارية جهداً من أجل تحقيق األهداف المرسومة لها في العام 2014 بإذن اهلل تعالى.

قسم أمالك الغير

لمالكي  جودة  وأكثرها  الخدمات  أعلى  وعرض  التكاليف  وتقليل  العائدات  وزيادة  األداء  حيث  من  أهدافه  الغير  أمالك  قسم  حقق 
الوحدات السكنية والتجارية، مع األخذ في االعتبار أسعار اإليجار المتغيرة والتي ال تتوافق مع أسعار السوق.

في عام 2013، ركز قسم أمالك الغير على بعض من األنشطة الرئيسة التي شملت القيام بأعمال الصيانة في جميع فروع »الدولي«، 
وإضافة عقارات جديدة لصالح األمانة العامة لألوقاف، وتطوير نظام إلكتروني جديد لتسهيل العمليات المحاسبية، وإعداد تقارير 
صيانة العقارات، وتحسين تنظيم أعمال مشرفي هذه العقارات، والبدء بسداد قيمة اإليجار عبر اإلنترنت من خالل موقع »الدولي« 

وأيضًا السداد المباشر في فروع البنك، مما ساعد على خفض تكاليف التحصيل وقلل من مخاطر السداد النقدي.      

قسم التقييم العقاري

وتكثيف  اإلدارة  تطويرنظام  في  اإلنجازات  هذه  تجسدت   .2013 عام  في  الهامة  اإلنجازات  من  العديد  العقاري  التقييم  قسم  حقق 
التدريب ، ما كان له عظيم األثر على تنظيم األعمال و اإلرتقاء بها، وتقديم  تقارير فورية عن مخرجات الموظفين، وتخفيض تكاليف 
التشغيل. وقد تمثل اإلنجاز اآلخر في تحقيق القسم إليرادات تجاوزت مخصصاته في الميزانية بقيمة-/820,000 دينار كويتي، بزيادة 
وسوق  المركزي  الكويت  بنك  أصدره  الذي  لإلعالن  نتيجة  وذلك   .%13 بنسبة  المقدرة  العقارات  عدد  إجمالي  وزيادة   ،%10 بنسبة 
الكويت لألوراق المالية، مطالبًا البنوك المحلية والشركات العقارية، سرعة المبادرة إلى تقييم عقاراتهم سنويًا من خالل »الدولي« 
وبيت التمويل الكويتي. وقد نجح »الدولي« في كسب ثقة وتقدير المؤسسات المالية في الكويت. في ذات السياق، تم تعاون 
مشترك بين قسم التقييم العقاري و جامعة الكويت والمعهد األمريكي للُمقيِمين العقاريين لتنظيم دورات تخصصية في التقييم 

العقاري. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة من مكانة »الدولي« الريادية في السوق العقاري الكويتي.

وقد ساهم القسم بدورٍ محوري على صعيد تقديم تقارير التقييم العقاري إلدارة االستثمار، ما أفضى إلى تعزيز أرباح »الدولي« وتقديم 

خدمات عقارية هامة لألقسام واإلدارات األخرى، ومنها دراسات تقييم الفروع الجديدة، باإلضافة إلى تدريب الموظفين حديثي التعيين.

إدارة الخدمات المساندة
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قسم الشئون اإلدارية والفنية

مارس قسم الشؤون اإلدارية دوراً جوهريًا في تحقيق أهداف»الدولي« بعد نجاحه في تجهيز أربعة فروع جديدة خالل العام في منطقة 
دراسات  بإعداد  القسم  قام  لذلك،  خالفًا  الخضار.  وسوق  الدوحة  منطقة  في  العالمية  القانون  وكلية  السالمية  وسوق  الدعية 
ربط  في  التي ساعدت  اإلستثنائية  المبادرات  و  الصيانة  خدمات  من  وغيرها  الفروع،  تكاليف هذه  تخفيض  في  ساهمت  تخصصية 

كاميرات جميع الفروع بمركز اإلتصال. 

العمليات
حرص قسم العمليات في »الدولي« على التأكد من األداء السلس والتشغيل المتقن للعمليات المصرفية اليومية وذلك لخدمة 

عمالئه وتطبيق أفضل الممارسات والسياسات واإلجراءات خالل عام 2013.

فضاًل عن ذلك، عملت إدارة العمليات على تطوير وإختبار نظم تقنية المعلومات لتطوير أنظمة فاعلة قادرة على مواكبة متطلبات 
إدارة  صممت  أخرى،  جهة  من  للتطبيق،  النهائية  المراحل  في  اآلن  وهي  النظم  هذه  إختبار  عملية  اكتملت  وقد  المتنامي.  السوق 
العمليات وطبقت نظام رقم الحساب المصرفي الدولي للتحويل بين البنوك، وكذلك طريقة التنفيذ اآللي المباشر، مما ساهم 

في تعزيز الخدمة وتقديم حلول أكثر كفاءة للسداد.

في ذات اإلطار تم تنقيح اإلجراءات التشغيلية لإلسراع بوقت المعالجة وكسب المزيد من رضا العمالء مع المحافظة على مراقبة 
جودة العمليات. وقد ساهمت إدارة العمليات في مساندة مبادرة اإلدارة التنفيذية  لتحسين نسبة التكويت، بتعيين وتدريب الكوادر 
الكويتية الشابة، كما عمدت اإلدارة إلى إخضاع وحدة عالقات البائعين للمراجعة والمراقبة المستمرة سعيًا للحفاظ على عالقات 

جيدة مع البائعين والموردين. 

إدارة تقنية المعلومات

تحديث  على  »الدولي«  في  المعلومات  تقنية  إدارة  إستراتيجية  إرتكزت  ومساندتها،  التنفيذية  اإلدارة  دعم  وبفضل   2013 عام  في 
نظم المعلومات المعتمدة من جهة، وتطوير تطبيقات جديدة أسهمت في مساعدة المستخدم على إنجاز أعماله اليومية، وفريق 
اإلدارة على إتخاذ القرارات، فضاًلعن اإلرتقاء بإجراءات إنجاز العمليات المصرفية وسالمة وأمن بياناتها، وتخفيف حدة عامل المخاطر 

من جهة ثانية. ومن أبرز هذه اإلنجازات :

مكننة عمليات الفروع - إيثيكس

كجزء من التطوير المستمر لما يقدم من خدمات مصرفية للعمالء، وسعيًا لالستجابة إلى متطلبات األعمال في المستقبل، عمد 
آخر  أساس  على  قائم  إيثيكس«   « جديد  مبتكر  آخر  بنظام  »موزايك«  الحالي   المصرفي  تطبيقاته  نظام  بإستبدال  البدء  »الدولي« 
المصرفية  العمليات  الصرف وغيرها من  أداء وظائف  النظام  الحديثة. من شأن هذا  المصرفية  التكنولوجيا  إليه نظم  ما توصلت 

اإلسالمية بمزيد من المرونة والكفاءة والفاعلية.

نظام التتبع المالي – الخدمات المصرفية لألفراد

خاص  األفراد  للعمالء  اإلئتمان  مراجعة  ووحدة  الدولي  فروع  بين  لتطبيقه  جديد  نظام  تطوير  في  المعلومات  تقنية  إدارة  نجحت 
بنماذج طلبات التمويل المصرفي لألفراد. يستهدف النظام الجديد اختصار الوقت المستغرق إلجراءات الموافقة على منح التمويل 

من يومين أوثالثة أيام إلى يوم واحد فقط، وكذلك الحد من إزدواجية وتكرار طلبات التمويل.
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تصنيف العمالء

إستجابة لتلبية حاجة إدارة التسويق وسعيًا لجهودها الرامية إلى ترويج منتجات »الدولي« المصرفية للعمالء المستهدفين والتعامل 
معهم بكفاءة أكثر، عمدت إدارة تقنية المعلومات إلى إعادة النظر في نظام تصنيف فئات العمالء وتطويره.

تحديث نظام الدولي أون الين - الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

البيانات  لسالمة  كفاءة  أكثر  وتطبيقات  جديدة  بوظائف  وتعزيزه  الين  أون  نظام»الدولي«  بتحديث  المعلومات  تقنية  إدارة  قامت 
وأمن المعلومات، ما أفضى إلى تحسين األداء العام وإثراء خبرة العمالء.

بطاقة اإلئتمان فيزا مسبقة الدفع

طورت إدارة تقنية المعلومات من وظائف بطاقة فيزا مسبقة الدفع، بحيث أتاحت للعمالء سداد مستحقات بطاقاتهم اإلئتمانية 
مسبقة الدفع، وإعادة ملىء الرصيد أون الين عبر اإلنترنت ومن خالل الفروع أيضًا. تشكل الوظيفة الجديدة خدمة ذاتية للعمالء من 

شأنها توفير الجهد والوقت معًا.

النظام المصرفي اإلسالمي  و تقارير بنك الكويت المركزي

اإلدارة  لمساعدة  وسعيًا  اإلسالمي،  المصرفي  النظام  تقارير  بتعديل  الخاصة  المركزي  الكويت  بنك  تعليمات  مواكبة  سياق  في 
المختلفة،  البنك  وأقسام  إدارات  في  التقارير  إلعداد  جديد  آلي  نظام  تطوير  تم  التعديل،  بمتطبات  لإليفاء  »الدولي«  في  المالية 
وإرسالها إلى اإلدارة المالية، ومن ثم رفعها إلى بنك الكويت المركزي بدقة وسالسة وسهولة، مع األخذ بعين اإلعتبار إمكانية تعديل 

إجراءت إعداد هذه التقارير في المستقبل.

نظام جديد لتصوير ومسح وحفظ الملفات والمستندات  

تنفيذاً الستراتيجية اإلدارة التنفيذية في »الدولي« الهادفة إلى تيسير ومساندة جهود التطوير والتوسع، أنشأت إدارة تقنية المعلومات 
نظامًا جديداً لحفظ الملفات والمستندات بإعتماد أحدث التقنيات. حيث يتيح النظام الجديد حفظ الوثائق والمستندات بطرق آمنة 
من  واألقسام  اإلدارات  جميع  تمكن  عملية  آلية  تطبيقات  خالل  من  وذلك  المستقبل،  في  الحاجة  بيسرعند  إليها  والرجوع  سهلة، 

إستخدامها.

نظام معلومات إدارة مؤشرات األداء الرئيسة الشاملة – أجهزة السحب اآللي والبطاقات المصرفية

اآللي  السحب  أجهزة  إلدارة  جديد  معلوماتي  نظام  إنشاء  إلى  الدولي  الكويت  بنك  في  المعلومات  تقنية  إدارة  توصلت 
والبطاقات المصرفية حيث يوفر النظام الجديد سبل مراقبة وتعزيز أداء شبكة أجهزة السحب اآللي بكفاءة تصل إلى 99% مع 

الحد من إهدار الوقت. 

شهادة معايير أمن البيانات للبطاقات المصرفية

لطالما شكل الحد من المخاطر واإلرتقاء بأمن البيانات وسالمة المعلومات هاجسًا لدى القطاع المصرفي. لذلك يفاخر »الدولي« 
في تسجيل عالمة فارقة على هذا الصعيد بعد حصوله على شهادة اإللتزام بمعايير أمن بيانات البطاقات المصرفية للسنة الثالثة 

على التوالي.
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نظام المساندة اإلحتياطي

مجموعة  »الدولي«  في  المعلومات  تقنية  إدارة  أقرت  المبتكرة،  اإلحتياطية  والتطبيقات  المساندة  الحلول  تطوير  صعيد  على 
يكفل  ما  واسترجاعها،  الملفات  حفظ  ونظام  التطبيقات  وحلول  المعلومات  لشبكة  واإلحتياطية  المساندة  التقنية  البرامج  من 

»للدولي« حماية أمن معلوماته وسالمة بياناته وعملياته المصرفية. وأبرز سمات وخصائص هذه البرامج ذات القيمة المضافة :

التدريجي لنظم المساندة، وبالتالي تعزيز سرعة اإلنجاز وتخفيض التكاليف. إعتماد سياسات اإلصالح  	•

إزدواجية األنظمة سعيًا إلى تخفيض التكاليف. الحد من  	•

البيانات توفيراً للوقت ومواكبة لمعايير مستوى الخدمات. سرعة تطبيق النظم المساندة واسترجاع  	•

آلية مبتكرة لنظم المساندة اإلحتياطية. إعتماد حلول  	•

الحد من عمليات نسخ األشرطة يدويًا بإعتماد النسخ اآللي على األقراص. 	•

باإلضافة إلى ما أسلفنا من إنجازات، نشطت إدارة تقنية المعلومات على صعيد اتخاذ العديد من المبادرات الهامة التي ساهمت 
بتبؤها مكانة ريادية، واكتساب كوادرها المؤهلة تقدير واحترام القطاع على مستوى منطقة الشرق األوسط. وما أدل على ذلك إال 

تأهلها للفوز بخمس جوائز في حفلين هامين شهدتهما إمارة دبي هذا العام.

المرشح فئة الترشيح

1 تطبيقات قطاع التمويل والبنوك للعام  تطوير نت باك آب من سيمانتك

2 فريق تكنولوجيا المعلومات للعام  إدارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك

3 الرئيس التنفيذي المقبل  للمعلومات للعام السيد ديبو توماس فيليب، مدير البنية التحتية للمعلومات

1 - جائزة كمبيوتر نيوز ميدل إيست:  )CNME ( - جوائز إنجازات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لعام 2013

2 - جائزة أريبيان كمبيوتر نيوز :  )ACN( - جوائز التكنولوجيا العربية لعام 2013

المرشح فئة الترشيح

تحول البنية التحتية 1 تطبيقات قطاع التمويل والبنوك للعام 

2 فريق تكنولوجيا المعلومات للعام  إدارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك

ملخص  إنجازات عام 2013

مشروع إدارة النظام المصرفي اإلسالمي لتقارير بنك الكويت المركزي إثيكس – أتمتة الفرع

نظام  المسح والتخزين نظام التتبع المالي )األفراد(

نظام معلومات إدارة مؤشرات األداء الرئيسية الشاملة – قنوات آالت الصرف 
اآللي وبطاقات الدين / االئتمان تصنيف شرائح العمالء

شهادة االلتزام بمعايير أمن المعلومات في مجال صناعة بطاقات الدفع تطوير نظام الدولي أونالين )نظام الخدمات المصرفية 
عبر االنترنت(

نظام النسخ االحتياطي بطاقة االئتمان )فيزا( مسبقة الدفع
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وحدة أمن المعلومات
التعريف  إجراءات  وكذلك  »الدولي«،  معلومات  وأمن  سرية  إجراءات  وأطر  استراتجيات  رسم  على  أنشطتها  ترتكز  مستقلة  وحدة 

والتثمين والتقييم والمراقبة ألعماله من خالل إعداد أمن وسالمة معلوماته، وغيرها من النظم.

تتبع وحدة أمن المعلومات في أعمالها الرئيس التنفيذي بشكل مباشر، علمًا بأن استقالليتها تستهدف توفير ما يحتاجه فريق عملها 
من مرونة وليونة لتحقيق سرية وأمن المعلومات. يشرف على إدارة هذه الوحدة فريق يتسم بالكفاءة  العالية والخبرة المستفيضة 

واألهلية، فضاًل عن التدريب المتخصص للفريق لدى كبرى المؤسسات العالمية ذات الصلة.

في ضوء جرائم اإلحتيال اإللكتروني المتعاظمة التي يشهدها عالم المال في يومنا هذا، أضحت نظم أمن المعلومات ترتكز إلى 
أمن وسرية وسالمة بيانات العمالء وحماية عملياتهم المصرفية وثرواتهم بشكل رئيسي، باإلضافة إلى اإلهتمام بتوعية وتثقيف 

الموظفين على هذا الصعيد. 

وسعيًا منه للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في مضمار أمن المعلومات، يعمل »الدولي« جاهداً لإلمتثال بأركان أمن المعلومات 
الثالثة من سرية وسالمة وإتاحة. ولن يتأتى له ذلك، سوى بتواجد خطة شاملة وإجراءات مدروسة وسياسات متكاملة، ناهيك عن 

إدارة عليا حكيمة حصيفة، تساند و تساعد في تنفيذ ما يتخذ من قرارات. 

في السياق ذاته، طرحت وحدة أمن المعلومات برنامج توعوي إلكتروني ألمن المعلومات خاص بجميع موظفي »الدولي«. يهدف 
البرنامج إلى مساعدة الموظفين في التعرف على أية انتهاكات ممكنة قد تؤدي إلى سرقة المعلومات أو  إختراقها، أو حتى فقدانها، 

من أجل تجنبها.

بمشروع  البدء  إلى  المعلومات  أمن  وحدة  بادرت  وجه،  أكمل  على  »الدولي«  معلومات  أمن  تحقيق  أجل  ومن   2013 عام  وفي 
تطبيقي من شأنه أن يرقى ب� »الدولي« إلى مستوى مواكبة معايير شهادة االيزو27001 واالستجابة إلى ما تنص عليه من قواعد 

وإرشادات من جهة، واإلرتقاء بثقة العمالء وتقديرهم من جهة أخرى، ما يجعلنا أهاًل لشعارنا “ ثقة ويسر”.

إدارة الخزينة 
نجحت إدارة الخزينة في مراقبة وإدارة نشاط  السيولة في البنك من خالل ضمان توافر األرصدة الالزمة لتغطية اإللتزامات المنتظمة 
لمخاطر  المستمر  تقييمها  خالل  من  السيولة  معدالت  وعلى  اإلجباري  اإلحتياطي  على  أيضًا  حافظت  كما  لها،  المخطط  وغير 
المجربة والعمل  التمويل واإلنتشار والمعايير  الموازنة من حيث تكلفة  اإلدارة جميع أهداف  السيولة واألرباح. وقد حققت  معدالت 

الجماعي المتميز.

المنخفضة  التكاليف  على  الحفاظ  وفي  السيولة  إدارة  في  التحديات  من  مزيد  على  القادم  العام  نحو  اإلنطالق  وينطوي  هذا 
للتمويل نظراً لوجود توقعات بتحسن اإلقتصاد العالمي وزيادة التفاؤل بشأن هذا اإلقتصاد، باإلضافة إلى توقع التراجع التدريجي 
في اإلحتياطي الفيدرالي. )حيث أستخدم تراجع شراء السندات من جانب بنك اإلحتياطي الفيدرالي كأداة إلنهاء برنامج التسهيالت 

الكمية الذي بدأ في عام 2008(.

إدارة االستثمار
المالي  بشقيها  االستثمارية  البنك  محفظة  إدارة  عن  والمسؤولة  »الدولي«  في  والداعمة  المساندة  الدخل  مصادر  إحدى  هي 
والمباشر. ففي عام 2013 نجحت إدارة االستثمار في اغتنام العديد من الفرص االستثمارية المتاحة في األسواق المحلية والخليجية 
إبرام  النجاح في  بارزاً على صعيد توظيف األموال واإلستفادة من فرص االستثمار المواتية. تجسد هذا  والدولية، بعد أن لعبت دوراً 
»الدولي«  أهداف  تحقيق  في  ساهم  ما  لها،  المشهود  وخبراتهم  الدولي  حضورهم  لهم  أطراف  مع  عدة  جديدة  إستثمار  صفقات 

الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتوزيع المخاطر، وجني العوائد المجزية المناسبة واآلمنة.

من خالل كوادرها المؤهلة ، تعمد إدارة االستثمار إلى إجراء دراسات السوق، وتحديد البدائل المتاحة، والتوقيت المناسب للدخول 
المخاطر على وجه الخصوص. إلى جانب ذلك، تعمل  اإلدارات األخرى عمومًا، وإدارة  بالتعاون مع  الخروج منها،  أو  في االستثمارات 

اإلدارة على تحديث اإلستراتيجيات المعمول بها وبشكل مستمر، بما يتناسب مع أوضاع السوق وفرصه المواتية.

اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  غير  المكونات  مجمل  استبعاد  في  أيضًا  نجحت  قد  االستثمار،  إدارة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
 في محفظة »الدولي« االستثمارية خالل عام 2013، مواكبة بذلك توجيهات الجهات الرقابية الداخلية والخارجية.  
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اإلدارة القانونية
وإعداد  األخرى  وفروعه  وأقسامه  »الدولي«  إدارات  لجميع  الالزمة  القانونية  المشورة  تقديم  في  جهودها  القانونية  اإلدارة  تواصل 
وإعداد  القانونية  القضايا  متابعة  فضاًل عن  الجهات،  هذه  كافة  مع  المستمر  والتعاون  التام  بالتنسيق  واإلتفاقيات، وذلك  العقود 

الدفاع الالزم، بما يضمن الحفاظ على حقوق »الدولي« ويحقق األهداف المرجوة التي يسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيقها.

إدارة المخاطر
 ERM التحول من اإلدارة التقليدية للمخاطر إلى المفهوم األشمل  بإدارة مخاطر المؤسسة

يتركز دور إدارة المخاطر بشكل أساسي في إدارة كافة مخاطر البنك و في سبيل ذلك تم هيكلة إدارة المخاطر بشكل يسهل معه التركيز 
على كل المخاطر بنوعيها النوعي و الكمي و الناتجة عن األدوات المالية المعتمدة كمخاطر االئتمان و مخاطر السيولة و المخاطر 

الناتجة عن التعامل في سوق العمالت األجنبية و كذلك هامش الربح و حقوق المساهمين و المخاطر األخرى كالمخاطر التشغيلية.

إن استقاللية إدارة المخاطر يعتبر أحد المبادئ األصيلة للحوكمة الصادرة بتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بحوكمة البنوك 
الكويتية، و وفقا للمحور الرابع من تلك التعليمات فإن إدارة المخاطر تتبع مباشرة لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر و إداريا لرئيس 

مجلس اإلدارة.

يرأس إدارة المخاطر مدير عام إدارة المخاطر، و  يدعمه فريق من ذوي الخبرة و المؤهالت من مديرين و محللي المخاطر.

إلى  المخاطر  التقليديين إلدارة  المفهوم و األسلوب  المخاطر من  إدارة  رفع كفاءة  البنك  خطوات جادة لتطوير و  اتخذ    هذا و قد 

أسلوب إدارة المخاطر الحديث بمفهومه الشامل “إدارة مخاطر المؤسسات” ERM مع األخذ في االعتبار توصيات لجنة بازل، تعليمات 

البنك  إن  الدولي.  و  المحلي  المستوى  على  المصرفي  القطاع  في  الممارسات  وأفضل  بالحوكمة  يتعلق  فيما  الرقابية  الجهات 

يقوم حاليا بتطوير هيكل أشمل إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة و يتوقع االنتهاء منه و التطبيق خالل عام 2014.

قامت إدارة المخاطر على مدار العام- بتطبيق العديد من المبادرات لتعزيز دور إدارة المخاطر على مستوى  المؤسسة ككل و ذلك 

ضمن إجراء التقييم الذاتي لمعيار كفاية رأس المال ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process )بما في 

ذلك اختبارات الضغط Stress Test(  لتحديد أثار المخاطر على مستوى البنك و إحاطة كل من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالمخاطر 

المترتبة في ضوء  نتائج تلك التقارير و اقتراح التحسينات و مخففات المخاطر. هذا و قد تم تطوير التصورات واالفتراضات المستخدمة 

CAMEL BECOM كأحد األدوات  في هذا االختبار بغرض تحسين طرق قياس المخاطر. و قد واصل البنك أيضا استخدامه لنظام 

المستخدمة لعمل تقييم ذاتي للمخاطر و يتم استخدام نتائج هذا النظام لعمل التحسينات الالزمة سواء الكمية أو النوعية و أيضا 

كإجراء تكميلي إلجراءات تقييم كفاية رأس المال.

رئيس مجلس اإلدارة

مدير عام إدارة المخاطر منسقة إدارية

قسم
السياسات وتحليل 

المخاطر

قسم
المخاطر التشغيلية 

واستمرارية األعمال

قسم
مخاطر السوق

قسم
مراقبة مخاطر 

االئتمان

قسم
مراجعة مخاطر 

االئتمان وتحليل 
المحافظ

وحدة
المخصصات

لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر
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استراتيجية مخاطر البنك 

تقوم إدارة المخاطر ب�تركيز جهودها على النواحي األساسية لدراسة و تقييم اثار اتفاقية بازل 3 و المتوقع  أن تكون ضمن المتطلبات 
الرقابية في السنوات القادمة، كما يخطط البنك إلجراء مراجعة شاملة لسياسات المخاطر المطبقة مع األخذ في االعتبار كل من 

تحديات السوق التنافسية، المتطلبات الرقابية و أفضل الممارسات المطبقة في القطاع المصرفي.
إن البنك يهدف أيضا لتطوير األنظمة و البرامج اآللية بما يخدم وظائف إدارة المخاطر.

تفويض الصالحيات

تتوفر لدى مجلس اإلدارة الصالحية الكاملة بشأن منح و ومراجعة تفويض الصالحيات للجان مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية، و يمكن 
منح هذا التفويض العتماد و إقرار المصروفات، و الموافقة على التسهيالت االئتمانية وغيرها من اإلجراءات المؤسسية األخرى. كما 
يمكن الموافقة على منح مثل تلك التفويضات  بموجب العديد من سياسات البنك بما يخدم المتطلبات التشغيلة للبنك. أما 
األمور الخاصة بكل من )المصروفات الرأسمالية الرئيسية و التنازل عن الموجودات و األصول و كذلك عمليات االستحواذ و الدمج 
وبعض االستثمارات االستراتيجية( فإنها تخضع لسلطة مجلس اإلدارة  مباشرة مع األخذ في االعتبار رأي إدارة المخاطر. إن البنك يعمل 
حاليا من خالل إدارة المخاطر و تحت إشراف مجلس اإلدارة على دراسة كافة الصالحيات الممنوحة و مصفوفة الصالحيات المالية و 

غير المالية بغرض تسهيل بيئة العمل و التأكد من أن األدوات الرقابية الموجودة حاليا كافية و مناسبة.

مخاطر االئتمان

إن قسم مراجعة المخاطر االئتمانية يمثل جزًء من إدارة المخاطر التي يرأسها مدير عام إدارة المخاطر. يقوم القسم بتحليل  طلبات 
التمويل و ذلك ضمن قواعد وإرشادات عامة تم  الرأي المناسب إلدارة و مراقبة مخاطر  إدارات األعمال إلعطاء  الواردة من  التمويل 

وضعها عن طريق مجلس إدارة البنك.
يتم إسناد مهمة اعتماد السياسات وفق معايير طلبات التمويل إلى قسم مخاطر االئتمان و كذلك التعديالت المطلوبة في العديد 
بمتطلبات  لاللتزام  ضروري  آخر  إجراء  أي  على  الموافقة  أو  السوق  سيناريو  في  التغييرات  او  للمعلومات  وفقا  التصنيف  نماذج  من 

الجهات الرقابية ضمن سياسة إدارة مخاطر االئتمان/ تعليمات بنك الكويت المركزي أو وفق متطلبات إدارة المخاطر االئتمانية.
و كجزء من مهامه و مسؤولياته يضع قسم مخاطر االئتمان االستراتيجيات الخاصة بعمليات منح التمويل و مراجعة و تعديل سياسة 
إدارة مخاطر االئتمان الشاملة و المعتمدة من مجلس اإلدارة و كذلك سياسة االئتمان المطبقة بالبنك سنويا. و يرتبط حجم كل 
الجهات  لتعليمات  وفقا  ذلك  و  البنك  مال  رأس  حجم  إلى  و  البنك  من  الممنوح  التمويل  إجمالي  مع  مستقبلي  أو  جديد  تمويل 
الرقابية و إجراءات المراقبة الداخلية. و يتم تحديد تصنيف ائتماني لكل تمويل يتم منحه و أن الحدود االئتمانية تكون متاحة فقط 

وفقا لحدود مقررة من مسؤوليات المخاطر.
يتم  الممنوح  التمويل  في  تدهور  وجود  حالة  في  و  سنويا.  واحدة  مرة  وجدت(  )إن  المتاحة  الضمانات  و  الحسابات  مراجعة  يتم 
تعديل طريقة المراجعة إلى نصف أو ربع سنوية حسب كل حالة. يتم تقييم الضمانات عن طريق مكاتب تقييم مستقلة أو وفقا 
لما هو مذكور بالسياسات. تقوم إدارة المخاطر بإعداد دراسة شاملة عن محفظة التمويل و القطاعات االقتصادية المرتبطة بها 
وعرضها على اإلدارة متضمنة البيانات النوعية و الكمية عن محفظة التمويل و غيرها من المالحظات الكلية أو الجزئية عن األسواق 

واالحتماالت القائمة.
تقوم وحدة مراقبة المخاطر االئتمانية أيضا بالمساعدة في حماية أصول البنك للتأكد من االستخدام المدر للربح في موارده و ذلك 
ليتواءم مع السياسات التمويلية للبنك و االلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي و الجهات الرقابية األخرى. كما تقوم إدارةالمخاطر 

بمراقبة و تقييم المخصصات لكافة المخاطر المحتملة و ذلك للتمويالت المنتظمة ، المستحقة و المتعثرة.

مخاطر السياسات 

موظفيه  و  عمالئه  مع  التعامل  في  البنك  صورة  يرسم  أساسي  عنصر  هي  التي  و  للسياسات  البنك  يوليها  التي  لألهمية  نظراً 
واألطراف المختلفة األخرى، فقد فوض مجلس اإلدارة لجنة المجلس إلدارة المخاطر بتحمل مسؤولية مراجعة السياسات، واعتماد 
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أية سياسات جديدة أو  التوصيات بالتعديالت على السياسات القائمة، و من ثّم رفعها للمجلس مع توصيات اللجنة إلقرارها بصفة 
نهائية. هذا و يقوم البنك في كل سنة بعمل مراجعة عامة لسياسات المخاطر المعتمدة لديه كجزء من مهامه وممارسته السنوية.

تحليالت المخاطر و بناء النماذج التحليلية

إن تحليل المخاطر جزء ال يتجزأ من أعمال إدارة المخاطر و تقوم إدارة المخاطر بتطوير نماذج المخاطر والنماذج المالية بشكل مستمر 
والتي تسهم في قياس المخاطر في البنك. تشتمل هذه النماذج على نماذج إجراءات تقييم كفاية رأس المال، واختبارات الضغط، 

ومعايير التقييم CAMEL BCOM ونماذج الدراسات المعيارية والتحليل القائم على دراسة المخاطر.

المخاطر التشغيلية

تطبيق  في  الفشل  عن  الناجم  الخطر  أو  المتبعة  الداخلية  اإلجراءات  عن  الناجم  الخسارة  خطر  بها  يقصد  التشغيلية  المخاطر  إن 
األنظمة الداخلية، سواء الموظفين أو األنظمة اآللية أو غيرها من األحداث الخارجية.

وتتحمل وحدات الدعم واألعمال بالبنك المسؤولية األولى عن تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التشغيلية. حيث تعمل هذه الوحدات 
على توظيف تقنيات المراقبة الداخلية لتقليل احتمالها Likelihood  أو أثارها Impact إلى المستويات المسموح بها وفقا لشهية 
Insurance” كلما كان ذلك  Risk Appetite، كما يتم تخفيف معدالت الخطر عن طريق االعتماد على “التأمين  البنك للمخاطر 

مناسبًا.
التشغيلية،  المخاطر  ومراقبة  وتقييم  لتحديد  مراعاتها  تم  التي  واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  تطبيق  على  البنك  يحرص 
باإلضافة إلى غيرها من المخاطر األخرى المرتبطة بأنشتطه المصرفية والمالية. إن إدارة المخاطر تقوم بإدارة المخاطر التشغيلية، 
حيث يقوم القسم المختص بالمخاطر التشغيلية بالتأكد من االلتزام بالسياسات و اإلجراءات المعتمدة لدى البنك لتعريف  وتقييم 

و مراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من إدارة المخاطر بشكل عام.
العامة  باإلرشادات  وأيضا  وجه،   أكمل  على  المركزي  الكويت  بنك  وتعليمات  بمتطلبات  أيضا  تلتزم  التشغيلية  المخاطر  إدارة  إن 

ألنظمة الرقابة الداخلية مع األخذ في االعتبار “الممارسات السليمة إلدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية”.
األعمال  في  المقتراحات  من  بالعديد  الخاصة  التوصيات  تقديم  يتم  و  التشغيلية  المخاطر  قسم  خبرات  المخاطر  إدارة  توظف 
والعمليات بصفة عامة، و أيضا التوصيات المتعلقة بتقليل المخاطر بفاعلية. إن القسم يتبني أسلوب استباقي واضعًا في االعتبار 
احتياجات األعمال والمصلحة العامة لمساهمي وعمالء البنك  باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات الرقابية و التنظيمية. و من خالل 
تطبيق  تم  كما  بالبنك،  المراقبة  وإجراءات  التشغيلية  المخاطر  تقييم  في  البدء  يتم   RCSA المختلفة  لألقسام  الذاتي  التقييم 
آليات مراقبة استباقية من خالل إجراءات مؤسسة بصورة جيدة لمراجعة اإلجراءات والسياسات، فضال عن متابعة حوادث الخسارة 

والحوادث األخرى ذات الصلة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأن تخفيف أثارها.

مخاطر السوق

تعتمد إدارة المخاطر العديد من اإلجراءات الحصيفة و الدقيقة لمتابعة ومراقبة مخاطر السوق بصفة دورية بما فيها معدالت الربحية، 
و يتخذ البنك بعض من التدابير الوقائية المتطورة لتقييم مخاطر السوق، كما تعمل لجنة األصول والخصوم ALCO على مراجعة 
وتنقيح اختبارات الضغط ST وفق أسس تحفظية إلى جانب مخاطر السيولة بصفة دورية و مستمرة، مع الحرص على اتخاذ خطوات 

تصحيحية مناسبة كلما لزم األمر. 
يعتمد البنك تعريف مخاطر السوق على أنها الخسارة المحتملة لقيمة األدوات المالية و الناجمة عن متغيرات عكسية في متغيرات 
السوق مثل الخطر الناجم عن نسب الربح القياسية كمعدل خصم بنك الكويت المركزي، والخطر الناتج عن التغيرات في أسعار 
أنها  التي تعرف على  التغير في أسعار األصول المتداولة وحقوق المساهمين. كما تشمل أيضا مخاطر السيولة و  الصرف، وعن 

المخاطر الناجمة عن احتمالية عدم قدرة البنك على تلبية جميع احتياجاته من السيولة على المدى القريب بتكلفة مناسبة.
إن إدارة المخاطر و من خالل هذا القسم، تقوم بمتابعة و رصد هذه المخاطر على أساس يومي، ويعد تقارير موجزه كل أسبوعين 
Trend Analysis، و إعداد نماذج قيمة المخاطر الذي تم تطويره داخليًا لقياس  وعلى أساس شهري أيضًا، و يقوم بعدة تحليالت 

المخاطر الناجمة عن التقلب في أسعار العملة، ومخاطر حقوق المساهمين.
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ولتعزيز آلية إعداد تقارير مراقبة مخاطر السوق، طرح القسم نموذجا لمعايير قياس مستويات المخاطر بهدف تحسين استغالل هذه 
التقارير، وحتى تتمكن اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.

إدارة استمرار األعمال

إن بنك الكويت الدولي هو أول بنك كويتي يحصل على شهادة الجودة أيزو 22301: 2012 من معهد المعايير البريطاني، وأول  
من قام بنجاح باتباع المعايير المستقلة للتقييم كما يلتزم بالمعايير المصرفية العالمية الجديدة. 

إن نجاح »الدولي« في الحصول على شهادة أيزو 22301 : 2012 تبرهن على تطبيق البنك لنظام مصرفي فعال ومتطور في إدارة 
كافة أنشطته و التي تشمل الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية التجارية والخزينة، فضال عن ما يتبعه من نظم مكتبية 

متقدمة. 
وتعد شهادة أيزو 22301 : 2012، من أحدث معايير نظام إدارة استمرار األعمال التي تمت صياغتها وعرضها بطريقة منظمة في 
إطار عمل يمكن المؤسسات من اتباع أسلوب منضبط في تحديد اإلجراءات الحرجة، والتأكد من استمرارية األعمال بانتظام حتى 
في حال توقف المراكز الرئيسية بصورة مؤقته. و بفضل ما يعتمده »الدولي« من إجراءات مرنة منظمة تكفل استمرارية العمل 
الحصول هذه  الشأن، فقد استحق  واإلدارة وغيرهم من أصحاب  الموظفين  المثلى من كل من  الحرجة، واالستجابه  األوقات  في 

الشهادة بجدارة. 
و ال شك في أن ذلك يعد سبقا للبنك في اعتماد أسلوبه لتقليل المخاطر، والتأكد من استمرارية  العمل عند التوقف غير المتوقع. 
يوفر نظام إدارة استمرار األعمال في البنك آلية قوية للتأكد من الحفاظ على الخدمات والمنتجات األساسية بفاعلية في حالة حدوث 
طاريء، ال قدر اهلل،  ما يكفل ل� » الدولي« القدرة على التعامل مع الحوادث الطارئة، وضمان سالمة أصوله وموظفيه، وحماية مصالح 

عمالئه وريادة سمعته.
وما حصول »الدولي« على شهادة  أيزو 22301 : 2012 لمعايير استمرار األعمال، إالّ  أكبر دليل على مكانته الريادية في هذا المجال 

من القطاع المصرفي.

مخاطر البنك ومشاريع االلتزام بالمتطلبات الرقابية

كما ذكرنا آنفا، وعلى مدار العام، فقد بادر »الدولي« بتنفيذ عدة مشاريع  بغرض االلتزام بالمتطلبات التنظيمية و الرقابية و بغرض 
تحقيق السبق نحو إدارة المخاطر بمفهومها الشامل. وقد أدار فريق المخاطر المشاريع التالية بإشراف من لجنة مجلس اإلدارة إلدارة 

المخاطر.

مشروع حوكمة الشركات:
التزاما بالتعليمات الرقابية لبنك الكويت المركزي، تبنى »الدولي« هذا المشروع للتأكد من أن هيكل الحوكمة القائم، يلبي معايير 
حوكمة الشركات مع حلول نهاية شهر يونيو2013،  و هو التاريخ الذي تم تحديده من قبل بنك الكويت المركزي لاللتزام بتعليماته، 

علمًا بأن »الدولي« كان أول من طرح كتيب حوكمة الشركات على موقعه في شبكة االنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية.

مشروع االلتزام بتطبيق قانون ضرائب الحسابات األجنبية األمريكي FATCA و فقا لتعليمات بنك الكويت المركزي
عنه  أعلن  الذي  و  األمريكية  األجنبية  الحسابات  ضرائب  بقانون  بااللتزام  المعنية  المركزي  الكويت  بنك  وتوصيات  إرشادات  وفق 
دوليا، سارع »الدولي« بالعمل مع فريق متخصص من ذوي الخبرات العالية في هذا المجال و قام بتأسيس لجنة توجيهية داخلية 
برئاسة إدارة المخاطر، إلدارة مشروع قانون ضرائب الحسابات األجنبية FATCA، بهدف االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية وفقا 

لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

مشاريع أخرى
كذلك  و  المخاطر  إلدارة  اآللية  األنظمة  تطوير  و  االئتمانية  الجدارة  نظام  تقييم  منها  أخرى  مشاريع  عدة  بإدارة  المخاطر  إدارة  تقوم 
مصفوفة الصالحيات و إعادة هيكلة أدلة السياسات و اإلجراءات في البنك بالتعاون مع اإلدارات األخرى و تحت إشراف لجنة مجلس 

اإلدارة إلدارة المخاطر.



43

إدارة الموارد البشرية
قسم تخطيط القوى العاملة والتطوير

 ،2013 لعام  المرسومة  خططه  إطار  ضمن  اإلستراتيجية  المشاريع  من  عدد  في  والتطوير  العاملة  القوى  تخطيط  قسم  ساهم 
الوظيفي  الوصف  تحديث  ثم  ومن  المستويات،  جميع  على  التنظيمي  الهيكل  تحديث  بمهام  يضطلع  فريق  تشكيل  من  بدًء 
البنك  األداء وفق أهداف  بالتوافق مع مستجدات قانون العمل، إلى تحديث دليل الموظف وتطوير نظم تقييم  اإلدارة  وسياسات 

وخططه اإلستراتيجية.

وقد شمل تحديث الهيكل التنظيمي خطط اإلحالل والتعاقب الوظيفي أهمية بالغة، تحقيقًا لألهداف الرامية إلى إتخاذ »الدولي« 
مكانته التنافسية المميزة في السوق المحلي. وانطالقًا من حرص القسم على المشاركة بنظام قاعدة بيانات إدارة الموارد البشرية 
المتكامل، نظراً لما يحققه هذا النظام من سرعة ودقة إنجاز األعمال، وتوفير كافة اإلحتياجات كالتقارير الفورية وغيرها من خدمات 
خاصة بالكادر الوظيفي. وال شك إن خطة التوظيف قد ساهمت بدور فعال في إستقطاب »الدولي« ألفضل الكفاءات في السوق 

المحلي واإلقليمي.

قسم التدريب

يولي قسم التدريب مهام تدريب الموظفين على أحدث مستجدات البرامج المصرفية اإلسالمية جّل اهتمامه. لهذا الغرض سارع 
القسم إلى إعداد خطط تدريب شاملة تكفل اإلستغالل األمثل للميزانية المعتمدة، سواًء بالتعاون مع مؤسسات التدريب المحلية 

أو العالمية المتخصصة، سعيًا إلى اإلرتقاء باألداء مما يسهم في تحقيق رؤية »الدولي« وأهدافه العامة.

في  المختلفة  وأقسامه  »الدولي«  إدارات  في  للعمل  المناسب  التأهيل  وتأهيلهم  الجدد،  التخرج  حديثي  الموظفين  تدريب  يأتي 
المقام األول عمومًا، فضاًل عن التركيز على موظفي اإلدارة المصرفية لألفراد، وتدريبهم ضمن برامج تعريفية وتنشيطية على وجه 

الخصوص، وكذا تدريب باقي الموظفين في اإلدارات األخرى على البرامج التخصصية المتوافقة مع طبيعة عملهم .

أحدث  مع  يتناسب  بما  المصرفي  المجال  في  »الدولي«  موظفي  جميع  بين  التعريفي  الوعي  نشر  على  التدريب  قسم  يحرص 
التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والظروف العملية المحيطة، وتماشيًا مع الشريعة اإلسالمية.

التدريب وتماشيًا مع سياسات »الدولي«، على تشجيع وتكريم المتفوقين، المشاركين في  الدورات ذات الشهادات  يعمل قسم 
التخصصية المعتمدة في شتى المجاالت المصرفية، وحث الموظفين على اإلنتظام بها من أجل صقل مواهبهم وزيادة معرفتهم 

وتمثيل »الدولي« تمثياًل مشرفًا الئقًا في المحافل ذات الصلة.

قسم شئون الموظفين

يعتبر عمل هذا القسم حلقة الوصل التي تربط الموظفين باإلدارات واألقسام المختلفة بعضهم ببعض. ومن أبرز مهام القسم 
ما يلي:

• رعاية شئون الموظفين اإلدارية وتلبية إحتياجاتهم، والتأكد من منحهم حقوقهم كاملة، مما يحقق الرضا الوظيفي وينعكس 	
إيجابا على إنتاجيتهم وأدائهم ألعمالهم.

• تطبيق السياسات المعتمدة إلدارة الموارد البشرية بما يتفق مع قانون العمل للقطاع األهلي الكويتي.	

• إعداد رواتب الموظفين ومتابعة اإلجازات السنوية والمرضية.	

• التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية لتسجيل الموظفين الكويتيين،  ومع وزارة الشئون اإلجتماعية 	
والعمل إلنجاز إقامات غير الكويتيين، وتحقيق سياسات دعم العمالة الوطنية.
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إدارة العمليات المصرفية الدولية
تضطلع إدارة العمليات المصرفية الدولية، إحدى أهم اإلدارات في الهيكل المؤسسي »الدولي« ، بمسؤوليات متعددة تهدف إلى 
تنفيذ اإلستراتيجية الموضوعة بعناية لبناء عالقات دولية والحفاظ عليها، فضاًل عن ترويج الخدمات المالية الدولية وما يرتبط بها من 

خدمات مصرفية .

يتولى إدارة العمليات المصرفية الدولية فريق مؤهل يتمتع بالخبرة والكفاءة واألداء الملتزم، وفق إطار عمل مدروس إلدارة المخاطر، 
والسعي الدؤوب لمواكبة أفضل ممارسات الصناعة المصرفية.

صالح  في  يصب  بما  المميزة  الخدمة  تطوير  بغية  اآلتية  الشرائح  ضمن  الدولية  المصرفية  العمليات  إدارة  عمليات  وتتضافر  هذا 
العمالء:

• أعمال المراسلة المصرفية الدولية،	

• الحلول التمويلية )القروض المشتركة والتمويل المركب وتمويل المشروعات والتمويل التجاري(،	

• األسواق المالية الدولية بغية توفير السيولة الالزمة واستثمارها.	

والثنائية،  المشتركة  القروض  تضمنت  التمويلية  الصفقات  من  عدد  الدولية  المصرفية  العمليات  إدارة  أنجزت   ،2013 عام  خالل 
وتمويل بعض المشروعات التي عززت جميعها من تواجد »الدولي« وساهمت في تحقيق أهدافه.

وعلى مدار العام، حرصت إدارة العمليات المصرفية الدولية بصورة إستراتيجية، على تنويع محفظتها من حيث المنتجات والتوزيع 
الجغرافي، مع التركيز على إقتصاديات الدول الصاعدة.

من جهتها، تواصل إدارة العمليات المصرفية الدولية جهودها، لتطوير العالقات الوثيقة مع أكبر عدد من البنوك الدولية الكبرى حول 
العالم، ما يساهم في زيادة عمليات التمويل البينية »للدولي« وتيسير تحويل األرصدة بالعمالت المتعددة للعمالء والمؤسسات 

بكفاءة عالية. 

هذا وقد أضحت إدارة العمليات المصرفية الدولية مصدراً هامًا لتحقيق القيمة »للدولي« وعمالئه، بعد أن نجحت في إحتالل مكانة 
رائدة، وإكتساب سمعة مرموقة، على صعيد الخدمات المصرفية اإلسالمية. كما دأبت اإلدارة على العمل إليجاد منتجات تمويلية 
مبتكرة تنافسية مطابقة للشريعة اإلسالمية. جدير بالذكر أن هذه الجهود قد ساهمت إلى حد كبير، في مساعدة »الدولي« على 
بلوغ مكانة خاصة بالسوق، سواًء على مستوى األعمال الدولية، أم أنشطة أعمال المراسلة المصرفية الدولية، في إطار الصناعة 

المصرفية اإلسالمية.

من ناحية أخرى، فقد أدى الطلب على الحلول المطابقة للشريعة اإلسالمية واتجاه السوق المتنامي لألدوات المالية اإلسالمية، إلى 
إتاحة فرص جديدة مجزية إلدارة العمليات المصرفية الدولية. 
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إدارة البحوث االقتصادية
تقوم إدارة البحوث االقتصادية بدور أساسي في تطوير عمل المصارف والمؤسسات المالية، إذ توفر المعلومات والدراسات التي 

من شأنها مساعدة متخذي القرار باتخاذ القرارات السليمة، ولهذه اإلدارة دوراً مهما في تقديم الدعم الفني لمختلف إدارات »الدولي«، 

فمن خالل الدراسات االستشرافية والتنبؤات االقتصادية، تستطيع هذه اإلدارة تقديم الكثير لكافة إدارات »الدولي« التي من شأنها 

ترشيد القرارات االئتمانية من خالل االلمام الكافي بالتطورات االقتصادية والنقدية والمالية، وانعكاساتها المحتملة على القطاعات 

باالستثمار  القيام  المصارف  القانون يجيز لهذه  المصارف اإلسالمية ألن  اإلدارات دور متنام ومهم في  المختلفة، ولهذه  االقتصادية 

المباشر في مجاالت مختلفة، والتي قد يترتب عليها تملك اصول منقولة وغير منقولة، وبالتالي فإنه لزامًا عليها اإللمام بالظروف 

والتطورات االقتصادية المحيطة بقطاعات تلك األنشطة، كما وتحتاج المصارف اإلسالمية عند وضع خططها االستراتيجية للعمل 

داخل أو خارج الكويت، أن تلم جيدا بالبيئة االقتصادية وآلية عمل تلك االقتصاديات.

هذا وتساهم إدارة البحوث بتقديم الدعم الفني في األبحاث التسويقية التي ترغب إدارة التسويق عملها بشأن بعض المنتجات، وال 

يقتصر دور إدارة البحوث االقتصادية على تقديم المعلومات والبيانات واإلحصائيات المتعلقة بأنشطة »الدولي« فقط، والتي تعتبر 

بال شك مهمة إلثراء خلفية العاملين في »الدولي«، بل لها دور اإلدارة في رصد كافة العوامل والمتغيرات ذات الصلة بأعماله، والتعرف 

على آثارها المتوقعة على أنشطته، وذلك عن طريق رصد تطورات المؤشرات االقتصادية وأثرها على السوق والعوامل المختلفة 

التي تتحكم منه، وألهمية دور إدارة البحوث االقتصادية فقد اهتم »الدولي« بتأسيس هذه اإلدارة واعطائها االهتمام الكافي من خالل 

2006 أن تخطو خطوات جادة  استقطاب الكوادر الفنية الالزمة للعمل فيها، وقد استطاعت اإلدارة منذ تأسيسها في أكتوبر عام 

في تكوين القاعدة األساسية للبيانات اإلحصائية والمعلومات االقتصادية )بيانات شاملة عن االقتصاد الكلي والقطاع المصرفي 

والمالي وأسواق التجزئة المختلفة المتصلة باهتمامات »الدولي«(، وتم تطويرها بناء على متطلبات اإلدارات المختلفة، مع تأسيس 

مركز للمعلومات متخصص يتضمن المراجع والدوريات االقتصادية والمالية والتقارير المختلفة، وتزويده بأحدث البرامج اإلحصائية 

والمتخصصة في االقتصاد القياسي الستخدامها في البحث والتحليل، وقد استمرت اإلدارة خالل عام 2013 في اصدار التقارير الدورية 

المتعلقة بالعقار، واعداد تقرير نصف سنوي يقيس مخاطر القطاعات االقتصادية في الكويت، وإعداد التقرير السنوي »الدولي«. بناء 

على تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20 يونيو 2012 بشأن إعداد تقرير دوري نصف سنوي يتضمن الجهود المبذولة 

»الدولي«  اعطى  فقد  والشركات،  التجزئة  لقطاعي  التطوير  تعوق  التي  التحديات  على  التغلب  سبيل  في  »الدولي«  قبل  من 

االهتمام الكافي لقطاعي الشركات والتجزئة خالل عام 2013، كما أعدت اإلدارة تقررين بهذا الشأن، ودراسة فنية عن قطاع التعليم 

الخاص، وأخرى عن القطاع الصحي في دولة الكويت.

من جانب اخر، استمرت إدارة البحوث االقتصادية بالمشاركة في الندوات سواء داخل البنك إلثراء مساهمة »الدولي« في مجاالت 

خالل  من  أو  المتخصصين،  واالقتصاديين  األكاديميين  من  نخبة  استضافة  طريق  عن  اإلسالمية  المصرفية  و  االقتصادية  األبحاث 

المشاركة في الندوات والخارجية حيث شاركت اإلدارة بورقة عمل في ندوة الملتقى الرابع للشركات المدرجة والمحللين 2013، أو 

من خالل حضور المؤتمرات الهامة ذات الصلة.

كما استمرت اإلدارة أيضًا في توفير أحدث الكتب والدوريات والمراجع الهامة، وتزويد مكتبة البنك بها،  كما دأبت اإلدارة على تعزيز 

أن يتم تحديثها  اإللكترونية ووضعها في متناول جميع الموظفين بكل سهولة ويسر، فضال عن  اليوم«  الكويت   « بيانات  قاعدة 

بشكل اسبوعي.
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موجز أعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ،،،

فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي توجز أعمالها التي قامت بها في عام 2013 فيما يلي:

• تم عقد أربع إجتماعات لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وصدر عنها قرارات بلغ عددها )22( إثنان وعشرون قراراً، تنوعت أحكامها 	
حسب اإلدارات المختلفة في البنك.

• وبلغت العقود واإلتفاقيات التي ُعرضت على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واإلدارة اإلسالمية )8( ثمانية عقود، ) عقود اإلنتفاع، 	
ع ، وعقود الوكالة باالستثمار الخليجية ، وعقد الوكالة باالستثمار الدولية (  وعقد المساومة، وعقود التمويل المصرفي المجمَّ

كما تمَّ إعتماد بعض الرسوم والعموالت في مجال خطابات الضمان ، وأجور خدمات إدارة أمالك الغير.   
• أما في مجال اإلدارة المصرفية لألفراد فقد تم إعتماد تعليمات شروط  التورق المحلي وضوابط إجازة شركات الموردين، وضوابط  	

الصرف  لألموال المجنبة  في  مجال البر والخدمات الخيرية ، وكذلك تم تعديل بعض الرسوم والعموالت المتعلقة بالخدمات 
المصرفية.

• أما في مجال إدارة االستثمار فقد تم مراجعة ما يتعلق بالمشاركة في صناديق االستثمار وصكوك االستثمار اإلسإلمي، والتمويل 	
ع  ، وتمَّ التخلص من المحفظة التقليدية والتي هي من متعلقات البنك السابقة لفترة ما قبل التحول . المصرفي المجمَّ

• أما في مجال إدارة التسويق والعالقات العامة فقد تم تعديل أو إقرار إعالنات التسويق، وإجراء مسابقة القرآن الكريم لموظفي 	
المحاسبة والتمويل   من  )20( طالبًا من خريجي  ل�  .وإقامة دورة تدريبية في المصرفية اإلسالمية  وعمالء »الدولي« وأبنائهم 

جامعات ومعاهد الكويت.  
• أما في مجال الرقابة الشرعية: فقد تم التأكد من أن أنشطة البنك قد تمت وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة الفتوى 	

والرقابة الشرعية في البنك.
• أما في مجال التدقيق الشرعي فقد تم تنفيذ الخطة المعتمدة للتدقيق النصف سنوي وفق السياسات المعتمدة في البنك 	

وشمل التدقيق جميع إدارات وأقسام وفروع البنك وتم رفع التقرير إلى التدقيق الخارجي ثمَّ إلى السادة / أعضاء مجلس اإلدارة، 
والسيد / الرئيس التنفيذي.

• ولقد تم هذا العمل وهلل الحمد بتعاون إيجابي من السادة المدراء التنفيذيين، ومدراء األقسام وجميع الموظفين العاملين 	
بالبنك.

• ومنتجاته( 	 اإلسالمي  المصرفي  العمل  أساسيات   ( برنامج  على  تدريبية  دورات  عقد  تم  فقد  الشرعي  التثقيف  مجال  في  أما 
الموضوعات  تناولت  وقد   ، اإلسالمية  االستثمارية  الصناديق   : وبرنامج   ) اإلسالمية  المصارف  في  المطورة  المنتجات   ( وبرنامج 
التالية: القواعد الحاكمة في المجال المصرفي واالستثماري - المضاربة - الوكالة باالستثمار - اإلجارة المنتهية بالتمليك - 
صيغ وأدوات االستثمار اإلسالمي، كما شمل التدريب دورات التأهيل الشرعي للموظفين الجدد. و بلغ عدد الدورات أحد عشرة 

دورة  تدريبية وبلغ مجموع عدد المتدربين )221( مائتان وواحد وعشرين موظفًا. 
• تم إنزال مقاالت في فقه المعامالت المصرفية على اإلنترانت.	
• طلبة 	 من  والزائرين  عمالئه،  أو  البن�ك  موظفي  من  ال�واردة  المختلفة  اإلستفس�ارات  على  بال�رد  الش�رعية  الهيئ�ة  قامت  كما 

الشرعية في  المصرفية اإلسالمية، والجوانب  إلى  بالتحول  المتعلقة  بالمعلومات  الجامعات وتزويدهم  العليا في  الدراسات 
المجال المصرفي والتمويلي واالستثماري اإلسالمي.

واهلل ولي التوفيق ، ، ،
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة مساهمي

 ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك.
 

 المجمعةتقرير حول البيانات المالية 
والتي تتكون )تعرف معاً بـ"المجموعة"( وشركته التابعة ، )"البنك"( .عالمرفقة لبنك الكويت الدولي ش.م.كالمجمعة لقد دققنا البيانات المالية 

 ى،اآلخر ةالشامل واإليراداتالربح أو الخسارة  الربح أو الخسارة،وبيانات  2713ديسمبر  31كما في المجمع من بيان المركز المالي 
 تفسيريةمعلومات لسياسات المحاسبية الهامة ولوملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ المجمعة والتدفقات النقدية ، والتغيرات في حقوق الملكية

 خرى.أ
 

 المجمعة مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
كما هو مطبق للمعايير الدولية للتقارير المالية  طبقاً  عادل بشكل المجمعة إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية

أخطاء مادية أية خالية من مجمعة إلعداد بيانات مالية  اً ضروري تراه الذي الرقابة الداخلي ن وضع نظاموكذلك عفي دولة الكويت  لالستخدام
 الغش أو الخطأ. ناتجة عنسواء كانت 

 
 مسؤولية مراقبي الحسابات

تلك تتطلب و ،لتدقيقلالدولية لمعايير لقاً وف ناتدقيققمنا ب لقد نا.استناداً إلى تدقيقالمجمعة إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية 
 البيانات المالية فيما إذا كانت معقول التدقيق للحصول على تأكيدإجراء تخطيط وأن نقوم بو قواعد السلوك المهنيبمتطلبات أن نتقيد  المعايير
 .الجوهريةخطاء األخالية من  المجمعة

 
دقيق حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية المجمعة. تستند اإلجراءات المختارة يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة ت

و عن إلى تقدير مراقبي الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية المجمعة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أ
مراقبو الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلّقة باإلعداد والعرض الخطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ 

العادل للبيانات المالية المجمعة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة 
ييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعّدة من قبل الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تق

 . جمالي للبيانات المالية المجمعةاإلدارة، وكذلك تقييم العرض اإل
 

 .لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيقنعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 
 

 الرأي
 2713ديسمبر  31كما في  للمجموعةتعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمعة لبيانات المالية في رأينا أن ا

 .في دولة الكويت كما هو مطبق لالستخداموعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 
 

 الف   د و ر ا 
               

     2 –       4  
             23049        

13091        –        
 

 :     2438060( 965 + )
 :     2468934( 965 + )
 :     2452080( 965 + )
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بيان المركز المالي المجمع كما
في 31 ديسمبر 2013
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بيان الربح أو الخسارة المجمع 
 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.عللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

 دولة الكويت 

 3131ديسمبر  13في للسنة المنت ية المجمع  الربح أو الخسارةبيان 

4 

(كويتي ألف دينار)    
 ديسمبر 13  
 3133  3131 إيضاح 
     

 44,965  51,326 16 إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسالمية أخرى
 (9,561)  (7,169) 17 توزيعات للمودعين

 35,474  44,157  صافي إيرادات التمويل
 5,379  6,607 18 صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 535  897  صافي الربح الناتج من العمالت األجنبية
 3,444  4,674 19 إيرادات استثمارات

 72  336 7 حصة من نتائج شركة زميلة
 76  279  إيرادات أخرى

 44,217  56,950  إجمالي إيرادات التشغيل
     

 (12,403)  (13,202)  يف موظفينتكال
 (6,273)  (7,744)  مصاريف عمومية وإدارية

 (4,425)  (3,800)  استهالك
 (23,171)  (24,746)  إجمالي مصروفات التشغيل 

 21,809  32,204  قبل خسائر انخفاض القيمة والمخصصات األخرىالربح من العمليات  
     

 (8,955)  (18,158) 27 خصصات األخرىخسائر االنخفاض في القيمة والم
 1,290  439  عكس خسائر االنخفاض في القيمة

 14,144  14,485  إيرادات التشغيل 
 (127)  (130)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (420)  (427)  ضريبة دعم العمالة الوطنية
 (157)  (156)  الزكاة

 (275)  (550) 24 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 13,165  13,222  ربح السنة

     إلى: العائد
 13,165  13,208  مساهمي البنك

 -  14  حصص غير مسيطرة
 13,165  13,222  صافي ربح  السنة

 14.17  34.35 21 الس م األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فلس( ربحية

 
 .من هذه البيانات المالية المجمعةزءاً ج تشكل 27إلى  1ن إن اإليضاحات المرفقة م
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بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

 الدولي ش.م.ك.عالكويت بنك 
 دولة الكويت 

 المجمع  خرالشامل اآلدخل ن الربح أو الخسارة والبيا

 3131ديسمبر  13للسنة المنت ية في 

5 

كويتي( ألف دينار)    
 ديسمبر  13  
 3133  3131 إيضاح 
     

 13,165  11,333  ربح السنة 
      الدخل الشامل اآلخر

     بيان الربح أو الخسارة المجمع للفترات المستقبليةإلى تصنيف ا سيعاد بنود 
     :بيعموجودات مالية متاحة لل

 758  2,988   التغيير في القيمة العادلة -
 237  664 27 المحول إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع من االنخفاض في القيمة -
 (474)  (1,368)  المحول إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع من البيع  -

 (74)  (31) 7 الشاملة األخرى لشركة زميلة من الخسارةحصة 
بيان الربح أو الخسارة المجمع للفترات إلى تصنيف ا سيعاد التي بنود مجموع ال
 المستقبلية

 
2,201  447 

     
     للفترات المستقبليةعاد تصنيف ا إلى  بيان الدخل أو الخسارة المجمع لن يبنود 

 -  (1,056)  عادة تقييم ممتلكات ومعداتإ
 447  1,145  في حقوق الملكيةمبا رةً المتضمنة للسنة  الدخل الشامل اآلخر

 13,612  343141  الشامل للسنة  الدخلمجموع 
     إلى: ةالعائد

 13,612  34,135  مساهمي البنك
  -  42  حصص غير مسيطرة

 13,612  14,141  الشامل للسنة  الدخلمجموع 

 
 .المجمعةمن هذه البيانات المالية جزءاً  تشكل 27إلى  1ن اإليضاحات المرفقة م إن
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع 
 لة الكويت دو

 3131ديسمبر  13بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنت ية في 

7 

كويتي( ألف دينار)    
ديسمبر 13    
 3133  3131 إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 13,165  313333  ربح السنة
     تسويات: 

 (1,125)  (1,395) 12 إيرادات توزيعات أرباح 
 (535)  (897)  األجنبية أرباح صرف العمالتصافي 

 (474)  (1,368) 12 صافي أرباح بيع استثمارات أوراق مالية
 (1,149)  (1,058) 12 صافي أرباح بيع استثمارات عقارية

 (72)  (336) 7 حصة في نتائج شركة زميلة
 (696)  (853) 12 إيرادات تأجير

 4,425  3,800  استهالكات
 8,955  13,158 27 خصصات األخرىخسائر انخفاض في القيمة والم

 (1,290)  (439)  عكس خسائر االنخفاض في القيمة
 21,274  28,314  ربح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 6,153  12,631  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 (116,592)  (215,313)  دينو تمويلم

 598  535  قروض وتسليفات 
 (2,301)  (3,139)  موجودات أخرى

 27,750  86,467  المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 90,247  154,516  حسابات المودعين

 4,152  1,111  مطلوبات أخرى
 31,211  68,313  األنشطة التشغيلية منصافي النقد الناتج 

     األنشطة االستثمارية
 (12,673)  (13,441)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 12,173  28,140  المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية
 -  (3,442) 11 حيازة شركة تابعة  

 23,154  3,351  المحصل من بيع عقارات استثمارية  
 (1,623)  335  شراء ممتلكات ومعدات
 1,125  1,395  توزيعات أرباح مستلمة

 87  -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة  زميلة
 226  45 7 المحصل من بيع بعض الموجودات من شركة زميلة

 626  853  إيرادات تأجير مستلمة 
 23,158  34,155  األنشطة االستثمارية صافي النقد الناتج من

     األنشطة التمويلية
 (4,546)  (6,373)  عات أرباح مدفوعةتوزي

 (4,546)  (6,373)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 42,823  13,431  في النقد والنقد المعادل صافي الزيادة

 254,278  304,101  يناير  1النقد والنقد المعادل في 
 374,171  382,714 22 ديسمبر  13النقد والنقد المعادل في 

 
.جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة تشكل 27إلى  1ن إن اإليضاحات المرفقة م

بيان التدفقات النقدية المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت

 3131ديسمبر  13 -إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

8 

 التأسيس واألنشطة األساسية .3

، كبنك متخصص 1273مايو  13بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت في 
 مدرجة لدى سوق الكويت لألوراق المالية. المركزي. إن أسهم البنك الكويت لدى بنكيخضع لرقابة و

، ومنذ ذلك 2777يوليو  1 ، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل كبنك إسالمي وذلك اعتباراً من2777في يونيو 
والرقابة  جميع أنشطة البنك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة كما يتم إقرارها من قبل هيئة الفتوىالتاريخ، يتم ممارسة 

 .الشرعية )"الهيئة"( في البنك

إن هيئة البنك هي المسؤولة عن مراقبة التزام البنك بالفتاوى والقرارات الصادرة. وتقوم الهيئة بمراجعة واعتماد نماذج العقود 
مراجعة عينات  واالتفاقيات بعد الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية إلبداء رأيها. ومن خالل الرقابة الشرعية، تتم

عشوائية من العمليات المتعلقة بكافة معامالت البنك وفقاً للخطة السنوية للتدقيق الشرعي على كافة اإلدارات ومن خالل التقارير 
الدورية التي ترفعها إدارة الرقابة الشرعية حول عمليات التدقيق والزيارات الميدانية وسير العمل ومدى شرعية تطبيق الفتاوى 

ارات الصادرة عن الهيئة. وبناًء على ذلك، يصدر تقرير سنوي حول التزام البنك بمبادئ وأحكام الشريعة وفقاً لتلك الفتاوى والقر
 والقرارات التي يتم إرفاقها مع التقرير السنوي للبنك ويعرض على المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

لبنكية اإلسالمية وشراء وبيع وتأجير العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام إن النشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدمات ا
باألنشطة التجارية على أساس شراء البضائع المختلفة وبيعها بالمرابحة بهامش دفتري قابل للتفاوض ويتم سدادها نقداً أو على 

 أقساط.

 ، الكويت.  13782 -، الصفاة 22822. ب. مجمع البنوك ، ص –يقع المركز الرئيسي للبنك في البرج الغربي 

للسنة المنتهية في  بنك وشركته التابعة  )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لل
ين لها الحق في تعديل الجمعية العمومية السنوية للمساهم . إن2714 فبراير 17وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في  2713ديسمبر  31

 هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

تم نشره في و)"قانون الشركات"(  2712لسنة  25بموجب المرسوم بقانون رقم  2712نوفمبر  26تم إصدار قانون الشركات في 
. تم الحقاً تعديل 1267لسنة  15قم والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات التجارية ر 2712نوفمبر  22الجريدة الرسمية بتاريخ 
التنفيذية للقانون الجديد الالئحة . تم إصدار 2713لسنة  27بموجب المرسوم بقانون رقم  2713مارس  27قانون الشركات بتاريخ 

يذية، فإنه التنفالالئحة من  3. ووفقاً للمادة 2713أكتوبر  6في الجريدة الرسمية بتاريخ  اوتم نشره 2713سبتمبر  22المعدل في 
 التنفيذية.  ئحةعام واحد من تاريخ نشر الال خالللقانون المعدل الجديد طبقاً ليتعين على الشركات توفيق أوضاعها 

 السياسات المحاسبية ال امة  .3

 أساس اإلعداد 3.3

ت للمؤسسات الخدمات المالية التي تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكوي
تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية، باستثناء متطلبات معيار 

ت المركزي األدوات المالية: التحقق والقياس حول المخصص المجمع والتي تحل محلها تعليمات بنك الكوي 32المحاسبة الدولي 
حول تكوين حد أدنى للمخصص العام، كما هو موضح بالسياسات المحاسبية المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم 

 تحصيلها. 

تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من 
 والمعدات وفقاً للقيمة العادلة. ممتلكات و الخسارة أو تلك المتاحة للبيع والأل الربح خال

لقد تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة مدورة ألقرب ألف دينار كويتي ما لم 
 ينص على خالف ذلك. 

إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة- 31 ديسمبر 2013
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت

 3131ديسمبر  13 -إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

9 

 واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية 3.3
هي نفس تلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المجمعة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 

و على التجميع بناًء كذلك تطبيق السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة أو المعدلة التالية والقابلة للتطبيق على أنشطة المجموعة 
 ( خالل السنة:11يضاح إ) على شركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك.م )"رتاج"( حيازةدمج األعمال و ذلك بعد ال

 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –عرض بنود الدخل الشامل األخرى  1معيار المحاسبة الدولي 
عرض بنود الدخل الشامل األخرى للمرة األولى خالل السنة  – 1قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

الحالية. تقدم التعديالت مصطلحات جديدة يُعد استخدامها غير اجباري، بالنسبة لبيان الدخل الشامل وبيان الدخل. ووفقاً للتعديالت 
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر"، كما تم ، تم إعادة تسمية بيان الدخل الشامل ليصبح "بيان الربح 1على معيار المحاسبة الدولي 

على خيار عرض الربح أو  1إعادة تسمية بيان الدخل ليصبح "بيان الربح أو الخسارة". أبقت تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر إما في بيان واحد أو في بيانين منفصلين ولكن متتاليين.

طريقة تجميع البنود المعروضة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم عرض  1على معيار المحاسبة الدولي وكذلك تُغير التعديالت 
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها )أو يعاد إدراجها( إلى ربح أو خسارة في فترة مستقبلية )على سبيل المثال: صافي الربح من تحّوط 

عمليات أجنبية، صافي الحركة على تحّوطات التدفقات النقدية، وصافي صافي استثمار، فروق تحويل عمالت أجنبية من ترجمة 
الخسائر أو األرباح من موجودات مالية متاحة للبيع( بصورة منفصلة عن البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها أبداً )على سبيل المثال: 

ضي والمباني(. يؤثر التعديل على العرض فقط وال يؤثر األرباح والخسائر االكتوارية من برامج المزايا المحددة وإعادة تقييم األرا
 على المركز أو األداء المالي للمجموعة. 

 البيانات المالية المنفصلة – 27معيار المحاسبة الدولي 
فصلة" "البيانات المالية المجمعة والمن 27الجزء الوارد في معيار المحاسبة الدولي  17استبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 

للجنة تفسيرات المعايير:  12والمتعلق بالمحاسبة عن البيانات المالية المجمعة. كما أنه يعالج أيضاً األمور المثارة في التفسير رقم 
 المؤسسات ذات األغراض الخاصة". لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر على المركز أو األداء المالي للمجموعة. –"التجميع 

 (2711االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة )معدل في  - 28ة الدولي معيار المحاسب
الجديد اإلفصاح  12الجديد الترتيبات المشتركة والمعيار الدولي للتقارير المالية  11نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

االستثمارات في شركات زميلة ليصبح معيار  28ة الدولي عن الحصص في منشآت أخرى، تم إعادة تسمية معيار المحاسب
االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة والذي يبين تطبيق طريقة حقوق الملكية على  28المحاسبة الدولي 

مادي على البيانات المالية االستثمارات في المشاريع المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة. لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر 
 المجمعة للمجموعة.

التعديالت على المعيار الدولي  –مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  –اإلفصاحات  - 7المعيار الدولي للتقارير المالية 
   7للتقارير المالية 

تيبات المرتبطة بها )على سبيل المثال اتفاقيات تتطلب هذه التعديالت أن تفصح المنشأة عن معلومات حول حقوق المقاصة والتر
الضمانات(. إن اإلفصاحات سوف توفر للمستخدمين معلومات مفيدة حول تقييم أثر ترتيبات التقاص على المركز المالي للمنشأة. 

األدوات المالية:  32الدولي إن اإلفصاحات الجديدة مطلوبة لكافة األدوات المالية المدرجة والتي تم تسويتها وفقاً لمعيار المحاسبة 
العرض. إن اإلفصاحات يتم تطبيقها أيضاً على األدوات المالية المدرجة التي تخضع لترتيبات تقاص رئيسية ملزمة أو اتفاقيات 

على أم ال. لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر مادي  32مماثلة، بغض النظر عما إذا تم تسويتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 : البيانات المالية المجمعة17المعيار الدولي للتقارير المالية 
"البيانات المالية المجمعة والمنفصلة"  27يحل محل دليل التجميع في معيار المحاسبة الدولي  17إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

المؤسسات ذات األغراض الخاصة" وذلك بتقديم نموذج تجميع فردي  –المعايير: "التجميع  للجنة تفسيرات 12وفي التفسير رقم 
لكافة المنشآت  بناًء على أساس السيطرة بغض النظر عن طبيعة الشركة المستثمر بها )أي فيما إذا كانت الشركة تم السيطرة عليها 

أخرى كما هو متعارف عليه في المؤسسات ذات األغراض من خالل حقوق تصويت المستثمرين أو من خالل ترتيبات تعاقدية 
 لجهة( سيطرة على ا1، فإن السيطرة تعتمد على فيما إذا كان لدى المستثمر 17الخاصة(. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

( القدرة 3و  لعوائد ؛في هذه ا حقوقامتالكه أو لعوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها ( تعرض 2المستثمر بها؛ 
 ة المستثمر بها في التأثير على مبلغ العوائد.جهعلى ال على استخدام سلطته

 ونتيجة لشراء المجموعة لشركة تابعة خالل السنة، نتج عن تطبيق هذا المعيار عرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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 الحصص في الشركات األخرى اإلفصاح عن 12المعيار الدولي للتقارير المالية 
التي تتعلق بالبيانات  27كافة اإلفصاحات الموجودة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي  12يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

عيار الحصص في المشاريع المشتركة وم 31المالية المجمعة وكذلك كافة اإلفصاحات المتضمنة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي 
االستثمارات في المنشآت الزميلة. تتعلق هذه اإلفصاحات بحصص المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات  28المحاسبة الدولي 

المشتركة والشركات الزميلة والمنشآت الهيكلية. ويوجد هناك أيضاً عدد من اإلفصاحات الجديدة المطلوبة. إن الغرض من المعيار 
هو طلب معلومات قد تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم أساس السيطرة وأية قيود على  12لية الدولي للتقارير الما

الموجودات والمطلوبات المجمعة والتعرض للمخاطر الناتجة عن المشاركة مع منشآت منظمة غير مجمعة ومشاركة أصحاب 
ق هذا المعيار أي إفصاحات إضافية جوهرية في البيانات الحقوق غير المسيطرة في أنشطة الشركات المجمعة. لم ينتج عن تطبي

 المالية المجمعة للمجموعة.
 قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية 

توقيت ضرورة استخدام المنشأة للقيمة العادلة، ولكن يطرح إرشادات حول كيفية قياس  13ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 
القيمة العادلة على أنها سعر البيع.  13مة العادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. يُعرف المعيار الدولي للتقارير المالية القي

، قامت المجموعة بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بقياس القيم العادلة. 13ونتيجة لإلرشادات في المعيار الدولي للتقارير المالية 
بشكل مادي على مقاييس القيمة العادلة  13المعيار ايضاً إفصاحات إضافية. لم يؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية يتطلب 

للمجموعة. عندما يكون من الضروري تحديد القيمة العادلة أو عندما يسمح بتطبيقها من خالل المعايير الدولية للتقارير المالية. يتم 
 ية، عند الضرورة، ضمن اإليضاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي تم تحديد قيمتها العادلة.  إدخال إفصاحات إضاف

 لم تسري بعدوتفسيرات جديدة  معايير 3.1
تم إصدار المعايير التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن لم يسري مفعولها حتى اآلن ولم تقم المجموعة 

. هذه القائمة من المعايير والتفسيرات الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بشكل معقول أن يكون لها تأثير على بتطبيقها مبكراً 
اإلفصاحات، والمركز أو األداء المالي عند تطبيقها في وقت الحق. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية 

 المفعول.
 : "األدوات المالية"2ة رقم المعيار الدولي للتقارير المالي

، قرر 2713، غير أنه في اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية المنعقد في يوليو 2772تم إصدار هذا المعيار في نوفمبر 
متاحاً  وأبقاه غير محدداً. غير أن المعيار ال يزال 2المجلس مبدئياً تأجيل موعد السريان اإللزامي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يعزز من قدرة مستخدمي البيانات المالية على تقييم مبالغ وتوقيت وعدم التأكد من  2للتطبيق المبكر. المعيار الدولي للتقارير المالية 
ها. التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وذلك بتبديل العديد من تصنيفات وقياس األدوات المالية وطرق االنخفاض في القيمة المتعلقة ب

 سيؤدي إلى تعديالت وإفصاحات إضافية متعلقة باألدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها.  2إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية   32معيار المحاسبة الدولي 

بالمقاصة". كما توضح التعديالت أيضاً تطبيق شروط المقاصة توضح هذه التعديالت المقصود بـ "لديها حق قانوني حالي ملزم 
معايير المقاصة حول أنظمة التسوية )مثل أنظمة بيوت المقاصة المركزية( التي تطبق آليات  32حسب معيار المحاسبة الدولي 

 .2714يناير  1عد التسوية اإلجمالية غير المتزامنة. تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو ب
من غير المتوقع أن يكون لتطبيق المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله أي أثر مادي على المركز المالي المجمع للمجموعة أو 

الذي سينتج عنه  2أدائها المالي، عندما تصبح سارية المفعول أو عند تطبيقها مبكراً، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية 
 الت و/أو إفصاحات إضافية تتعلق بالتصنيف، والقياس والمخاطر المصاحبة لألدوات المالية.تعدي

 أساس التجميع 3.4
 (. 11 إيضاح)رتاج ، شركة تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للبنك وشركته التابعة

 عمليات اندماج األعمال  
 انتقالالذي يتم فيه تاريخ عمليات اندماج األعمال كما في تاريخ الشراء، وهو ال يتم استخدام طريقة الحيازة المحاسبية الحتساب

 سيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط إذا كان لدى المجموعة:السيطرة إلى المجموعة. تُ 
 على توجيه أنشطة الشركة  السلطة على الشركة المستثمر بها )على سبيل المثال: الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية

 المستثمر بها(؛
 شاركتها في الشركة المستثمر بها،والتعرض للعائدات المتغيرة أو امتالك حقوق بها نتيجة م 
  .قدرة المجموعة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات 
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قل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر بها، فإن  عندما تكون حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها أ
  -المجموعة تراعي كافة الحقائق والظروف عند تقييم سيطرتها على الشركة المستثمر بها من عدمه، بما في ذلك:

 ؛الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها 

 ؛ن الترتيبات التعاقدية اآلخرىالحقوق الناشئة م 

 ؛حقوق تصويت البنك وحقوق التصويت المحتملة  

 تقوم المجموعة بقياس الشهرة كما في تاريخ الحيازة كـ:

 القيمة العادلة للمقابل المحول؛ باإلضافة إلى 

 المبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة؛ باإلضافة إلى 

 مطروحاً م على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقاً في الشركة المشتراة؛ إذا كان دمج األعمال يت
 من

 .صافي المبلغ المدرج للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة والتي يمكن تحديدها 

 في بيان الربح أو الخسارة المجمع. عندما يكون الفائض بالسالب، يتم االعتراف بالربح الناتج عن الشراء بأسعار منخفضة مباشرةً 

تُحّمل تكاليف المعامالت، غير تلك المتعلقة بإصدار دين أو أوراق مالية تمثل حقوق ملكية، و التي تتكبدها المجموعة إلندماج أعمال 
 كمصاريف عند تكبدها.

 حصص غير مسيطرة 

مجموعة كحصص غير مسيطرة في بيان المركز المالي يتم عرض الحصص في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تعود إلى ال
المجمع. تقاس الحصص غير المسيطرة بالحصة النسبية لصافي أصول الشركة التي يتم حيازتها، وتوزع الخسائر على الحصص 

ع الحصص غير المسيطرة حتى ولو تجاوزت نصيب الحصة غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة. يتم معالجة المعامالت م
غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق ملكية المجموعة. تسجل األرباح أو الخسائر نتيجة بيع الحصص غير المسيطرة دون فقدان 

 السيطرة في حقوق الملكية.

 الشر ات التابعة

التابعة ضمن البيانات المالية إن الشركات التابعة هي الشركات  التي تسيطر عليها المجموعة. يتم تجميع البيانات المالية للشركات 
 المجمعة اعتباراً من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.

حيث تجرى التعديالت الضرورية على البيانات المالية للشركات التابعة لتتفق سياساتها المحاسبية مع تلك المطبقة في البنك. عند 
يرادات أو مصروفات غير إرصدة والمعامالت فيما بين شركات المجموعة وكذلك أي لمالية المجمعة يتم استبعاد األاعداد البيانات ا

 محققة ناتجة عن تلك المعامالت. 

 فقدان السيطرة

 عندما يتم فقدان السيطرة، تقوم المجموعة باستبعاد موجودات والتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة والمكونات
ربح أو الخسارة األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في بيان ال

المجمع. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان 
 ، يتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية أو كأصل مالي وفقاً لمستوى تأثير الحصةالسيطرة. الحقاً 

 المحتفظ بها.

 وقياس األدوات المالية  وعدم االعترافالتصنيف واالعتراف  3.5

 التصنيف 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات ماليةكـ "وعة بتصنيف األدوات المالية متقوم المج ،39طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
متاحة للبيع" أو "مطلوبات مالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ماليةالخسارة"، و"قروض ومدينون"، و"

 الربح أو الخسارة". تحدد اإلدارة التصنيف المناسب لكل أداة عند االقتناء. 
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ألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى بما في ذلك التورق يتم تصنيف النقد وا
 الموجودات األخرى كـ "قروض ومدينين".بعض ومديني التمويل والقروض والتسليفات و

 قروض ومدينون 
دة غير مسعرة في سوق نشط. يقوم البنك بتقديم إن القروض والمدينون هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محد

التي يتم تصنيفها  والتورق المنتجات والخدمات التي تتفق مع تعليمات الشريعة اإلسالمية فقط مثل المرابحة واإلستصناع واإلجارة
ويتها على أقساط أو على كقروض ومدينين ويعرض كـ"مديني التمويل" في بيان المركز المالي المجمع. إن المبالغ المستحقة يتم تس

 أساس الدفع اآلجل. 
إن المرابحة هي اتفاقية بيع سلع وعقارات لعميل "مع وعد بالشراء" بسعر يتضمن التكلفة مضافاً إليها نسبة ربح متفق عليه وذلك 

 بعد قيام البنك باقتناء األصل.
ل بناء على طلب مالك العقد بتصنيع واقتناء المنتج اإلستصناع هو عقد بيع مبرم بين مالك العقد والمقاول حيث يتعهد المقاو

موضوع العقد وفقاً للمواصفات وبيعه لمالك العقد مقابل سعر متفق عليه وفقاً لطريقة سداد سواء من خالل السداد المقدم أو 
 باألقساط  أو بتأجيل السداد إلى تاريخ مستقبلي محدد. 

 مالء.اإلجارة هو عقد إيجار تمويلي بين البنك والع
 إن التورق هو اتفاقية بيع يشتري العميل بموجبها سلع من البنك على أساس الدفع اآلجل ثم يبيعها فوراً لطرف آخر نقداً.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ف كـ"استثمارات بالقيمة العادلة من هذه الموجودات المالية هي إما موجودات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة أو تلك التي تُصن  

خالل الربح أو الخسارة" عند االعتراف األولى. يتم تصنيف األصل المالي في هذه الفئة فقط إذا تم حيازته في األساس لغرض 
تم موثقة و ر أو استراتيجية استثمارتحقيق ربح من تقلب سعره على المدى القصير أو تم تصنيفه من قبل اإلدارة وفقاً إلدارة مخاط

 إلى أعضاء اإلدارة العليا وفقاً لهذا األساس.  بذلك رفع تقرير 

 موجودات مالية متاحة للبيع
وتمثل الموجودات المالية خالف المشتقة، والتي لم يتم تصنيفها ضمن أي من التصنيفات المشار إليها أعاله والتي يتم حيازتها 

من الزمن ويمكن بيعها عند الحاجة إلى سيولة أو عند تغير معدالت العائد أو أسعار بصورة رئيسية لالحتفاظ بها لفترة غير محددة 
 األسهم.

 المطلوبات المالية بخالف المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
بالقيمة العادلة من خالل  غير تلكإن المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة يتم تصنيفها كـ "مطلوبات مالية 

 الربح أو الخسارة".
تتضمن المطلوبات المالية المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وحسابات المودعين الناشئة عن عقود المضاربة والوكالة. 

عمالء االستثمارية إن المضاربة هي عقد بين البنك والعميل حيث يتفق الطرفان على توزيع الربح المحقق من ودائع وحسابات ال
حسب المتفق عليه مع العمالء. إن الوكالة هي عقد بين البنك والعميل حيث يوافق البنك على تقديم معدل عائد متوقع على العمليات 

 التي يدخلها البنك بالنيابة عن العميل.
 االعتراف وعدم االعتراف 

 في األحكام التعاقدية لألداة. جموعة طرفاً يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الم
يتم إدراج كافة عمليـات الشراء والبيع النظامية للموجودات المالية باستخدام تاريخ التسوية )التاريخ الذي يتسلم فيه البنك أو يسلم 

بيان الربح أو الخسارة المجمع أو األصل المالي(. ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في 
 المجمع وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة والخاصة بكل أداة مالية. الدخل الشامل اآلخرفي بيان الربح أو الخسارة و

إن عمليات الشراء والبيع االعتيادية هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية يتم 
 يدها عامة وفقاً للقوانين أو األعراف المتعامل بها في السوق. تحد
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 ال يتم االعتراف بالموجودات المالية )كلياً أو جزئياً( عندما:
 ،تنقضي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية 
 مالية، لكن مع تحمل التزام بدفع التدفقات النقدية بالكامل تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات ال

 دون تأخير إلى طرف آخر بموجب اتفاقية تنص على ذلك.
  تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تكون )أ( قامت بتحويل كافة المخاطر والمنافع

بتحويل كافة المخاطر أو المنافع المرتبطة باألصل وكذلك لم تحتفظ بهما لكنها  المرتبطة باألصل أو )ب( لم يتم المجموعة
 فقدت السيطرة على األصل. 

االحتفاظ بكافة المخاطر أو  أوعندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها للحصول على تدفقات نقدية من أحد األصول ولم تقم بتحويل 
لسيطرة على األصل؛ فإن األصل يتحقق إلى الحد الذي يبقى المجموعة عنده مستمرة المنافع المرتبطة باألصل، ولم تقم بتحويل ا

في السيطرة على األصل. يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية لألصل والحد 
 أيهما أقل.  ،األقصى للمبلغ الذي كان يتعين على المجموعة سداده

العتراف المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحية ا ال يتم
استحقاقها. في حالة استبدال مطلوبات مالية قائمة بمطلوبات أخرى من قبل نفس المقرض وذلك بشروط تختلف بشكل جوهري أو 

زام قائم بشكل جوهري فإن ذلك االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه على أنه عدم اعتراف في حالة تعديل الشروط التعاقدية اللت
 بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في المبالغ المحملة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

 القياس
قيمة العادلة للمقابل المدفوع باإلضافة إلى تكاليف المعاملة باستثناء يتم قيد كافة الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بال

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". يتم االعتراف بتكاليف المعاملة  موجودات ماليةالموجودات المالية المصنفة كـ"
 لخسارة" في بيان الربح أو الخسارة المجمع. خالل الربح أو امن للموجودات المالية المصنفة كـ"استثمارات بالقيمة العادلة 

قياس وإدراج الموجودات المالية المصنفة كـ"استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" بالقيمة  يتم عند القياس الالحق
ة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. العادلة. يتم إدراج األرباح / الخسائر المتحققة وغير المتحققة الناتجة عن تغيرات القيمة العادل

يتم إدراج "القروض والمدينين" بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مطروحاً منها أي مخصص لالنخفاض في 
بيع االستثمار أو القيمة. أما بالنسبة للموجودات المصنفة كـ "استثمارات متاحة للبيع" فيتم الحقا قياسها بالقيمة العادلة، حتى يتم 

الدخل الشامل انخفاض قيمته ويتم إثبات األرباح / الخسائر المتراكمة، المدرجة سابقاً في يتم تحديد بطريقة أخرى، أو  استبعاده
 ، في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة. اآلخر

 ل الربح أو الخسارة" بالتكلفة المطفأة. "المطلوبات المالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خال الحقاً قياس يتم

 القيم العادلة
ي سيتم استالمه جراء بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في ذي السعر الهالقيمة العادلة 

 تتم إما:السوق في تاريخ القياس. يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام 
  في السوق األصلي لألصل أو االلتزام؛ أو 
    .في غياب السوق األصلي، في السوق األكثر ربحاً لألصل أو االلتزام 

 يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربحاً متاحاً.  
ا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمه

 االلتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم االقتصادية.   
يأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق المنافع االقتصادية من خالل أفضل 

 صل أو ببيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام له. وأمثل استخدام لأل
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من 

 لملحوظة.       استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير ا
، ضمن تسلسل المجمعة يتم تصنيف كافة األصول وااللتزامات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية

 القيمة العادلة، كما هو أدناه، استناداً إلى مدخالت المستوى األقل التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: 
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 ألسعار المعلنة )غير معدلة( في السوق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛ ا -1المستوى 
 . معلناً بشكل مباشر أو غير مباشر أساليب التقييم التي يكون أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة -2لمستوى ا

 .لقياس القيمة العادلة غير معلناً  وهريةالتي يكون أدنى مستوى للمدخالت الجأساليب التقييم  -3المستوى 
بالنسبة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة لها بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم 

رات في صناديق مشتركة استخدام أسعار أوامر الشراء للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة لالستثما
  ووحدات استثمارية وأدوات استثمارية مماثلة بناء على آخر قيمة صافية معلنة لتلك األصول.

تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية  غير المسعرة بالرجوع إلى القيمة السوقية لالستثمارات المشابهة أو باالعتماد على التدفقات 
 و نماذج التقييم األخرى المالئمة أو باستخدام األسعار المعلنة من قبل السماسرة. النقدية المخصومة المتوقعة أ

 تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل العائد
 الحالي الساري في السوق لألدوات المالية المشابهة.

 لنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، عند عدم القدرة على تقدير القيمة العادلة بصورة معقولة، يدرج االستثمار بالتكلفة. وبا
على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت المجمعة وبالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية 

دثت بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية االنتقاالت قد ح
 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

ومن أجل إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات لألصول وااللتزامات على أساس طبيعة، خصائص، ومخاطر األصل 
 و االلتزام ومستوى تسلسل القيمة العادلة على النحو الموضح أعاله.  أ

 انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيل ا 
يتم بتاريخ كل تقارير مالية إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصل مالي محدد أو مجموعة اصول 

يمتها كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألصل وأن لهذا الحدث  تأثير على التدفقات مالية مماثلة قد انخفضت ق
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن قياسها بصورة موثوق منها. يتم قيد خسارة 

 إذا ما توفر مثل هذا الدليل. انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع 
 يتم تحديد االنخفاض في القيمة كما يلي: 

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يكون االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  .أ 
ستقبلية التي لم تتحقق( مخصومة بمعدل الربح الفعلي للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )مخصوماً منها خسائر االئتمان الم

  ؛األصلي
 بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.  .ب 
الية للتدفقات النقدية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الح .ج 

 المستقبلية المخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل.
يتم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة المسجل في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر أن خسائر انخفاض قيمة األصل المالي لم 

يل انخفاض القيمة. باستثناء األدوات في أسهم المصنفة تعد موجودة ويمكن ربط االنخفاض بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تسج
كمتاحة للبيع، فإنه يتم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع إلى الحد الذي ال يتجاوز معه القيمة 

، يتم تسجيل عكس خسائر االنخفاض سهم متاحة للبيعأالدفترية لألصل تكلفته المطفأة في تاريخ العكس. بالنسبة لالستثمارات في 
 .المجمع الشاملدخل خسارة والفي القيمة كزيادة من خالل بيان الربح أو ال

 يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها.

 المخصص العام 
التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب  وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب مخصص عام بحد أدنى على كافة

، أصدر بنك الكويت المركزي تعميم يقضي بتعديل 2777مخصصات محددة لها، بعد استبعاد بعض فئات الضمانات. في مارس 
% للتسهيالت غير 7.5% على التسهيالت النقدية و1% إلى 2أسس تكوين المخصصات العامة للتسهيالت وذلك بتغيير المعدل من 

على صافي الزيادة في التسهيالت، بعد خصم بعض فئات الضمانات خالل  2777يناير  1النقدية. تم تطبيق هذا المعدل اعتباراً من 
 فترة التقارير المالية. 

% للتسهيالت غير النقدية يتم 7.5% الحالية للتسهيالت النقدية ونسبة 1إن الحد األدنى للمخصص العام الذي يزيد عن نسبة الـ 
 االحتفاظ بها كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي. 
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 قاصتال
عند وجود  فقط في بيان المركز المالي المجمع الظاهر غإدراج صافي المبلبين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم  التقاصيتم 

 ية هذه المبالغ على أساس الصافي. وتنوي المجموعة تسوبإجراء التقاصي على المبالغ المسجلة حق قانوني يلزم 
 ضمانات قيد البيع

على موجودات غير نقدية لمديني التمويل وقروض وتسليفات. إن هذه الموجودات يتم إدراجها بالقيمة  حيازةأحياناً ب المجموعةقوم ت
إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن  الدفترية للتسهيالت المرتبطة بها أو القيمة العادلة الحالية لتلك الموجودات أيهما أقل. يتم

 .االستبعاد وخسائر إعادة التقييم في بيان الربح أو الخسارة المجمع
 الضمانات المالية

االعتيادي ضمانات مالية تتكوون مون خطابوات االعتمواد والضومان والقبووالت. يوتم إدراج الضومانات  اخالل نشاطه المجموعةمنح ت
مبدئياً بالقيمة العادلة، والتي تمثل العالوة المحصلة، في المطلوبات األخورى. يوتم إدراج العوالوة  المجمعة ليةالمالية في البيانات الما

المحصلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع ضمن بند "أتعاب وإيراد عموالت" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضومان. 
ناقصواً أو المبلغ المعترف به  تاريخ التقريربلسداد االلتزام الحالي قدير للمصروف المطلوب فضل توفقاً أل قياس االلتزاميتم الحقاً و

صووافي عنوودما يصووبح السووداد بموجووب الضوومان علووى وشووك االسووتحقاق، يووتم تحميوول القيمووة الحاليووة ل المتووراكم، أيهمووا أعلووى. اإلطفوواء
 الخسارة المجمع. لدفعات المتوقعة ناقصاً القسط غير المطفأ إلى بيان الربح أو ا

بطريقة مماثلة لموديني انخفاض القيمة مقابل مخصصات  احتسابالضمانات المالية وخطابات االعتماد ويتم تقييم مدى انخفاض يتم 
 التمويل. 

 استثمارات في  ر ات زميلة 3.4
ر في الشركات الزميلة باستخدام إن الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للبنك تأثير جوهري عليها. يتم المحاسبة عن االستثما

طريقة حقوق الملكية. عندما يتم حيازة شركة زميلة واالحتفاظ بها فقط إلعادة بيعها، يتم المحاسبة عنها كموجودات غير متداولة 
 .5محتفظ بها إلعادة بيعها طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ستثمار في شركة زميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم تعديله فيما بعد لتغيرات ما بعد الحيازة في وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج اال
حصة البنك في صافي موجودات الشركة الزميلة. تدرج الشهرة المرتبطة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم 

يمة. يقوم البنك بإدراج حصته من إجمالي األرباح أو الخسائر إطفاؤها أو اختبارها بصورة مستقلة لتحديد االنخفاض في الق
من تاريخ بدء سريان التأثير أو الملكية وحتى تاريخ توقفه. إن المجمع المعترف بها في الشركة الزميلة في بيان الربح أو الخسارة 

الت في القيمة الدفترية قد تكون أيضاً ضرورية التوزيعات المستلمة من الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. إن التعدي
للتغيرات في حصة البنك في الشركة الزميلة الناجمة من التغيرات في ملكية الشركة الزميلة والتي لم يتم تسجيلها في بيان الربح أو 

دخل وال المجمع الخسارة الخسارة الخاص بالشركة الزميلة. يتم إدراج حصة البنك من هذه التغيرات مباشرة في بيان الربح أو
 الشامل.

يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركة الزميلة إلى حد حصة البنك في الشركة الزميلة. وكذلك يتم 
مل تقييم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تشر التعامالت إلى وجود دليل على انخفاض في قيمة األصل الذي تم تحويله. يتم ع

لتحديد االنخفاض في قيمة االستثمارات في شركة زميلة عندما يكون هناك دليل على انخفاض قيمة األصل أو على أنه خسائر 
االنخفاض في القيمة والمدرجة في السنوات السابقة لم تعد موجودة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، يقوم البنك بتقدير القيمة 

. يتم تسجيل عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فقط إذا تم تغيير التقديرات المستعملة الممكن استردادها لألصل
في تحديد قيمة األصل الممكن استردادها منذ تاريخ تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة األخيرة. إن عملية العكس محدودة بحيث 

مكن استردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم تحديد قيمتها في حالة عدم أن القيمة الدفترية لألصل ال تتجاوز القيمة الم
 .المجمع تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. يتم تسجيل هذا العكس في بيان الربح أو الخسارة

إما لتاريخ تقرير البنك أو لتاريخ سابق لتاريخ تقرير  يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة
البنك بأقل من ثالثة أشهر. عندما يكون األمر ممكناً، يتم عمل تعديالت لتأثيرات المعامالت الجوهرية أو األحداث األخرى التي 

 حدثت بين تاريخ تقرير الشركة الزميلة وتاريخ تقرير البنك.  
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 عقارات استثمارية  3.1
التي ال يتم استخدامها بواسطة المجموعة، وإنما يتم اقتناؤها من أجل تأجيرها لفترات طويلة أو  يف األراضي والمبانييتم تصن

االستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية كعقارات استثمارية. وتتضمن هذه أيضاً العقارات التي تم اقتناؤها من قبل المجموعة لتسوية 
ات االستثمارية بالتكلفة التي تشمل سعر الشراء وتكاليف المعاملة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر مديني تمويل. تدرج العقار

االنخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األراضي ذات التملك الحر. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر 
 بواسطة مقيمين خارجيين. دورياً  العادلةلقيمة سنة. ويتم تحديد ا 27اإلنتاجي المقدر لها وهو 

د يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها عند اللزوم في نهاية كل سنة. يتم مراجعة القيمة الدفترية لكل بن
د مثل هذا الدليل، يتم تخفيض في تاريخ كل تقارير مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على انخفاض قيمتها.  في حال وجو

. يتم اختبار المجمع الموجودات للقيمة التي يمكن استردادها وتؤخذ خسائر االنخفاض في القيمة إلى بيان الربح أو الخسارة
 االنخفاض في القيمة عند أدنى مستوى من وحدة إنتاج النقد لألصل التابع لها.

استبعادها أو عند عدم استخدامها بشكل دائم، مع عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية  يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم
متوقعة من استبعادها. تتحقق األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد العقارات االستثمارية في بيان الربح أو الخسارة المجمع في 

 نفس الفترة التي تم فيها االستبعاد.

 ممتلكات ومعدات 3.3
اس األراضي والمباني بالقيمة العادلة ناقصاً االستهالك المتراكم للمباني وخسائر انخفاض القيمة المسجلة بعد تاريخ إعادة يتم قي

 التقييم. يتم إجراء التقييمات سنوياً للتأكد من أن القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمته الدفترية.
ت إعادة التقييم إلى احتياطي فائض إعادة التقييم في حقوق الملكية، باستثناء الحد الذي يتم عنده االحتفاظ بانخفاض يتم تحميل تغييرا

إعادة التقييم لنفس األصل المسجل سابقاً ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع، حيث يتم في تلك الحالة تسجيل الزيادة في بيان 
سجيل العجز في إعادة التقييم في بيان الربح أو الخسارة المجمع باستثناء الحد الذي يتم عنده مقاصة الربح أو الخسارة المجمع. يتم ت

 الفائض الحالي لنفس األصل المسجل في احتياطي فائض إعادة التقييم.
الذي يستند إلى القيمة  يتم إجراء التحويل السنوي من احتياطي فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتفظ بها بالفرق بين االستهالك

الدفترية المعاد تقييمها للموجودات واالستهالك الذي يستند إلى التكلفة األصلية للموجودات. إضافة إلى ذلك، فإنه يتم استبعاد 
لمبلغ المعاد االستهالك المتراكم كما في تاريخ إعادة التقييم لقاء إجمالي القيمة الدفترية لألصل ويتم إعادة إدراج صافي المبلغ إلى ا

 تقييمه لألصل. عند االستبعاد، يتم تحويل أي احتياطي إعادة تقييم يتعلق بأصل معين إلى األرباح المحتفظ بها عند بيع ذلك األصل. 
 سنة. 27تم تقدير العمر اإلنتاجي للمباني بـ 

متراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. يتم إدراج قيمة أجهزة الحاسب اآللي والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً االستهالك ال
 سنوات . 5-3يتم استهالك الموجودات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها بـ 

 مكافأة ن اية الخدمة 3.2
إن خطة المزايا  تلتزم المجموعة بموجب قانون العمل الكويتي بسداد مستحقات الموظفين عند ترك الخدمة وفقاً لخطة مزايا محددة.

المحددة هذه غير ممولة وتستند إلى االلتزام الذي قد ينتج عن إنهاء خدمة الموظفين إجبارياً في تاريخ التقارير المالية ويعتبر هذا 
 تقديراً مناسباً للقيمة الحالية لهذا االلتزام.

 أس م الخزينة 3.31
قوق الملكية. يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. تظهر ملكية البنك ألسهمه بتكلفة االقتناء ويتم ادراجها في ح

وفقاً لهذه الطريقة، تُحمل تكلفة المتوسط الموزون لألسهم المعاد حيازتها إلى حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند بيع أسهم 
نة"( وهو احتياطي ال يمكن توزيعه. تحمل الخزينة، تضاف األرباح إلى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية )"احتياطي أسهم الخزي

أية خسائر محققة على نفس الحساب بما يتناسب مع حد رصيد الدائن في هذا الحساب.  تحمل أية خسائر بالزيادة أوالً على األرباح 
هم الخزينة أوالً في مقاصة المحتفظ بها ثم على االحتياطي العام واالحتياطي القانوني. يتم استخدام األرباح المحققة الحقاً من بيع أس

أية خسائر مسجلة سابقاً وفقاً لترتيب االحتياطيات واألرباح المحتفظ بها وحساب احتياطي أسهم الخزينة. ال يتم توزيع أي أرباح 
هم دون نقدية على هذه األسهم قد يقترحها البنك. إن إصدار أسهم المنحة يزيد في عدد األسهم نسبياً ويخفض متوسط التكلفة لكل س

 أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. 
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 تحقق اإليراد 3.33
تتحقق اإليرادات من عمليات المرابحة واإلستصناع على أساس معدل العائد الفعلي والذي يتم تحديده عند االعتراف المبدئي 

 باألصل المالي وال يتم الحقا تغيير ذلك المعدل.
 ى مدار عقد اإلجارة بحيث يتحقق عائد ثابت على صافي قيمة االستثمار القائمة.تتحقق اإليرادات من عمليات اإلجارة عل

يتضمن احتساب معدل العائد الفعلي جميع األتعاب المدفوعة والمستلمة وتكاليف المعامالت وكذلك الخصم والعالوات والتي تعتبر 
 جزء ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي.

 المرتبط بمصاريف المعامالت والخدمات البنكية، عند تقديم الخدمة.يتحقق إيراد األتعاب و العموالت 
 تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح. تتحقق األتعاب األخرى عندما يتم تقديم الخدمة.

 تأجير.تتحقق إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية على القسط الثابت على مدى فترة ال
عندما يتم تخفيض قيمة أداة مالية مصنفة كـ "مدينو تمويل" إلى قيمتها االستردادية المقدرة، يتم االعتراف بإيراداتها على الجزء 
الذي لم تنخفض قيمته على أساس معدل العائد الفعلي األصلي الذي تم استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس 

 مكن استردادها.القيمة التي ي

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3.33
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا 

الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ المؤشر أو عندما يجب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ 
الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما 

األصل )أو الوحدة المنتجة أعلى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما )أو الوحدة المنتجة للنقد( عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر 
للنقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها. عند تحديد القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

والمخاطر المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال 
المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب، ويتم تأييد هذه العمليات 

 الحسابية بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات متداولة عامة أو بمؤشرات القيمة العادلة المتاحة. 
ي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن خسائر بالنسبة للموجودات الت

انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن 
المسجلة سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن  استرداده. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة

خر خسارة من انخفاض القيمة. إن عملية العكس محدودة بحيث أن القيمة الدفترية لألصل آادها لألصل حيث إنه قد تم إدراج استرد
ية التي قد يتم تحديد قيمتها بعد استقطاع االستهالك في حالة عدم ال تتجاوز القيمة الممكن استردادها وال تتجاوز القيمة الدفتر

 تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. يتم  تسجيل هذا العكس في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

 المخصصات  3.31
جة ألحداث وقعت في الماضي من أجل تؤخذ المخصصات عندما يكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق الموارد االقتصادية نتي

 سداد التزام حالي أو قانوني أو استداللي ويكون باإلمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق منه. 

 العمالت األجنبية  3.34
 يتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية وفقـاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. ويتم تحويل الموجـودات والمطلوبات النقدية

اح بالعمالت األجنبية القائمة في نهاية السنة إلى الدينار الكويتي وفقـاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير المالية، وتدرج األرب
 أو الخسائر الناتجة عن عملية التحويل في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

لعمالت األجنبية يتم تحويلها وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة با
القيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" تدرج ضمن 

ة المجمع. بينما تدرج فروق التحويل الناتجة من البنود غير أرباح أو خسائر التغير فـي القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسار
 .الشاملدخل النقدية المصنفة كموجودات مالية "متاحة للبيع" ضمن بيان الربح أو الخسارة وال

 النقد والنقد المعادل 3.35
)كما هو المؤسسات المالية النقد وأرصدة لدى البنوك و على النقد والنقد المعادل يشتمل، المجمع ةالنقدي اتألغراض بيان التدفق

استحقاق  ذاتمؤسسات مالية وبنوك أخرى  لدىوتمويل مرابحة  مع بنك الكويت المركزي(، معامالت تورق 3 إيضاحمبين في 
 .اً يوم 27خالل فترة ال تزيد عن تعاقدي 

إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة- 31 ديسمبر 2013



65

 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت

 3131ديسمبر  13 -إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

18 

 توزيعات األرباح لألس م العادية  3.34
يتم خصمها من حقوق المساهمين عندما يتم الموافقة عليها من قبل يتم إثبات توزيعات األرباح على األسهم العادية كالتزام و

 مساهمي البنك.
 إن توزيعات أرباح السنة التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ التقارير المالية يتم اإلفصاح عنها كأحداث بعد تاريخ التقارير المالية.

 المساهمات القانونية  3.31
 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

% وفقاً لالحتساب المعدل استناداً إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة 1ب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة تحتس
 والذي ينص على أنه يجب استبعاد المحول إلى االحتياطي القانوني من ربح السنة عند تحديد الحصة.

 ضريبة دعم العمالة الوطنية
بنسبة  2776لعام  24وقرار وزارة المالية رقم  2777لعام  12لة الوطنية طبقاً للقانون رقم تحتسب المجموعة ضريبة دعم العما

. بموجب القانون، إن توزيعات األرباح النقدية من الشركات المدرجة والخاضعة لضريبة سنة% من الدخل الخاضع للضريبة لل2.5
 ح الخاضع للضريبة.دعم العمالة الوطنية تم خصمها من ربح السنة وذلك لتحديد الرب

 الز اة
 .58/2777المالية رقم  ارة% من األرباح وفقاً لقرار وز1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

 الموجودات والمطلوبات المحتملة 3.33
 ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق المنافعالمجمعة ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية 

 االقتصادية.
ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد  المجمعة ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة في البيانات المالية

 االقتصادية مستبعداً. 

 المعلومات القطاعية 3.32
و تكبد خسائر. تستخدم إدارة إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يرتبط بأنشطة األعمال التي قد تؤدي إلى تحقيق أرباح أ

المجموعة قطاعات التشغيل لتخصيص المصادر وتقييم األداء. يتم تجميع قطاعات التشغيل والمنتجات والخدمات وفئة العمالء التي 
 تتمتع بخصائص اقتصادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات إذا كان ذلك مناسبا. 

 ةاألحكام والتقديرات المحاسبية ال ام 3.31
إن إعداد المجموعة للبيانات المالية المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المتعلقة بها وكذلك اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. ولكن عدم 

تقديرات قد يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت مادية على القيمة الدفترية لهذه الموجودات أو المطلوبات التأكد من هذه االفتراضات وال
 المتأثرة في الفترات المستقبلية. 

 األحكام
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي 

 أكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:لها 

 تصنيف االستثمارات
تقرر إدارة المجموعة عند حيازة استثمار فيما لو يجب أن تصنف كــ"موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" 

 أو "موجودات مالية متاحة للبيع".
تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات كـ"موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" إذا تم حيازتها بغرض تحقيق 
أرباح في األجل القصير أو إذا كانت تعتزم إدارتها وتقديم تقارير عن أدائها على أساس القيمة العادلة طبقاً الستراتيجية إدارة 

 م تصنيف جميع االستثمارات األخرى كـ "متاحة للبيع". استثمار معتمدة. يت
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة "الموجودات المالية المتاحة للبيع" في أسهم كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو 

ا. إن عملية تحديد االنخفاض "الكبير" أو "المتواصل" تتطلب أحكام هامة. باإلضافة متواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفته
التقلبات العادية في أسعار األسهم لالستثمارات المسعرة والتدفقات النقدية  -من بين عوامل أخرى  -إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم 

تبار االنخفاض في القيمة مناسب عند وجود دليل على تراجع المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المسعرة. يمكن اع
المركز المالي للشركة المستثمر بها، أو ألداء الصناعة والقطاع أو التغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية من أنشطة العمليات 

 والتمويل. 

 تصنيف العقارات
 فها كعقارات للمتاجرة أو استثمارية. تقرر اإلدارة عند حيازة العقارات ما إذا كان يتوجب تصني

 تقوم المجموعة بتصنيف العقارات كـ "عقارات للمتاجرة" إذا تم حيازتها بشكل رئيسي لبيعها في النشاط االعتيادي لألعمال. 
الستخدام  وتٌصنِف المجموعة العقارات كـ "عقارات استثمارية" إذا تم حيازتها لتحقيق إيراد إيجارات أو لتقييم رأس المال أو

 مستقبلي غير محدد. 
 كما تصنف المجموعة العقارات كـ "عقارات قيد التطوير" إذا تم اقتناؤها بنية تطويرها.

 عدم التأ د من التقديرات واالفتراضات
بتاريخ فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات 

 التقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

 خسائر انخفاض القيمة على مديني التمويل والقروض والتسليفات واالستثمارات في أدوات الديون
ظمة ومديني التمويل واالستثمارات في أدوات الديون بشكل دوري لتحديد ما إذا كان تقوم المجموعة بمراجعة القروض غير المنت

يجب تسجيل مخصص في بيان الربح أو الخسارة المجمع. وبصفة خاصة يجب أن تقدر اإلدارة مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 
رة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تلك التقديرات تستند بالضرو

 درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد.
 مسعرة  تقييم االستثمارات في أسهم غير

يتضمن أسلوب تقييم االستثمارات في أسهم غير مسعرة تقديرات مثل التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة 
ر المماثلة، وآخر عمليات تمت بالسوق، القيمة العادلة الحالية ألدوات أخرى مماثلة أو طرق التقييم للبنود ذات الشروط والمخاطـ

 الفنية األخرى.
إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات مختلفة ولكن معقولة قد تؤثر على القيم 

 رة. العادلة الستثمارات األسهم غير المسع

 النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  .1
 (كويتي ألف دينار)  
 ديسمبر  13  
  3131  3133 

 5,172  7,675  النقد في الصندوق
 12,148  10,317  حسابات جارية لدى بنوك أخرى ومؤسسات مالية 

 1,374  8,373  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي
  26,365  18,624 
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 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى .4
 (كويتي ألف دينار)  
 ديسمبر  13  
  3131  3133 

 235,567  292,966  عمليات توّرق مع بنك الكويت المركزي
 27)استحقاق تعاقدي لمدة   –بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ىتمويل مرابحات لد

 يوماً أو أقل(
 

63,383  42,217 
)استحقاق تعاقدي لمدة تزيد  –بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ىتمويل مرابحات لد

 14,227  5,392  يوماً( 27عن 
  361,741  222,774 

 مدينو تمويل وقروض وتسليفات .5
يمثل مدينو التمويل تلك التسهيالت التي يقدمها البنك لعمالئه في صورة عقود مرابحة وإجارة. وعند الضرورة يتم تغطية مديني 

 انات كافية للحد من مخاطر االئتمان ذات الصلة. ويشمل مدينو التمويل والقروض والتسليفات ما يلي:التمويل بضم
 (كويتي ألف دينار)  
 ديسمبر  13  
  3131  3133 

     مدينو التمويل
 622,631  890,978  مدينو مرابحة

 167,327  170,198  مدينو إجارة
 15,845  16,804  أرصدة مدينة أخرى

  1,077,980  868,873 
 (54,614)  (63,916)  ناقص: األرباح المؤجلة 

 814,252  1,014,064  صافي المديونية  
 (32,271)  (34,273)  ناقص: مخصص االنخفاض في القيمة 

  979,791  781,288 

 قروض وتسليفات 
تحويل بالبنك  قامقائمة بعد تاريخ التحويل إلى بنك إسالمي.  تتمثل في التسهيالت المصرفية التقليدية الممنوحة للعمالء والتي ظلت

سالمي في إهذه التسهيالت لتتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وقد تم تعليق وإدراج فوائد تلك التسهيالت منذ تاريخ التحويل إلى بنك 
 (.13 إيضاححساب التبرعات )

 (كويتي ألف دينار)  
 ديسمبر  13  
  3131  3133 

 512  -  ض شركاتقرو
 151  -  قروض استهالكية ومقسطة

  -  677 
 (135)  -  ناقصاً: االنخفاض في القيمة

  -  535 
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 فيما يلي مزيد من التحليل لمديني التمويل وقروض وتسليفات استناداً إلى فئة الموجودات المالية:
 (كويتي ألف دينار)  
 3131ديسمبر  13  
  3131  3133 
 652,815  828,613  ركات ش

 162,114  185,451  أفراد 
  1,014,064  814,222 

 (33,176)  (34,273)  ناقصاً: االنخفاض في القيمة
  979,791  781,823 

 :الحركة في االنخفاض في القيمة
 )ألف دينار كويتي( 
 3131 

 
 

3133 

 
 مخصص

 محدد
 مخصص

 المجموع عام
 مخصص

 محدد
 مخصص

 جموعالم عام
  27,727 17,791  9,936 33,106  23,284  9,822  يناير 1في كما الرصيد 

  8,221 5,423  2,728  16,992 10,151  6,841  (20 إيضاحمخصص محمل ) 
 (3,111) - (3,111) (15,916) -  (15,916) مبالغ مشطوبة

  857 -  857 - (7,573)  7,573  إعادة تصنيف مخصص
 (130) - (130) - -  -  ند التسويةعكس مخصص  ع

إلى بنود غير من / معاد تصنيفه 
 نقدية

 
        40 

 
51 

 
 91 

 
(458) 

 
- 

 
(458) 

  33,106 23,284  9,822  34,273 25,913  8,360  ديسمبر 31الرصيد كما في 

واحي المادية مع متطلبات بنك الكويت مخصص االنخفاض في قيمة التسهيالت االئتمانية يتفق من جميع النترى اإلدارة أن 
المركزي الخاصة بالمخصصات المحددة. إن الفائض في المخصص العام الناتج عن التغير في معدل المخصص العام كما في 

 ألف دينار كويتي وهو محتفظ به كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من بنك الكويت المركزي. 5,744يبلغ  2777مارس 

ألف دينار كويتي( تم إثباته ضمن  3,525: 2712ألف دينار كويتي ) 3,239سهيالت االئتمانية غير النقدية هو أن مخصص الت
 (. 13 إيضاحالمطلوبات األخرى )

والتعديالت الالحقة له، فإن استرداد المخصصات التي تم  1223لسنة  41ورقم  1222لسنة  32بموجب المرسوم األميري رقم 
المتعلقة بالقروض والتسليفات ومديني التمويل واالستثمارات والتي لم يتم شراؤها بموجب هذه  1221ديسمبر  31تحميلها كما في 

مقابل  : ال شيء(2712) دينار كويتي 6,322خالل السنة، استرد البنك مبلغ المراسيم يتم إضافتها لحساب بنك الكويت المركزي. 
 الكويت المركزي.بنك لصالح نازل عنها م التت يتلك االرصدة الت

بلغت أرصدة مدينو التمويل والقروض والتسليفات التي لم يتم تسجيل فوائد أو أرباح مستحقة عليها، أو التي  2713ديسمبر  31في 
ألف دينار كويتي(. بلغت الفوائد أو األرباح غير 58,987 : 2712ألف دينار كويتي )62,338  تم تعليق الفوائد المستحقة عليها

 ألف دينار كويتي(.2,068 : 2712ألف دينار كويتي ) 2,170المتعلقة بمديني التمويل والقروض والتسليفات المحققة 

 استثمار في أوراق مالية .4
 (كويتي ألف دينار)  
 ديسمبر 13  
  3131  3133 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 1,627  -   أوراق مالية مسعرة 

     موجودات مالية متاحة للبيع
 4,488  15,146  أوراق مالية مسعرة 

 3,412  492  صناديق غير مسعرة 
 27,822  33,117  أوراق مالية غير مسعرة 

 31,753  8,844  استثمارات في صكوك 
  57,599  67,475 
  57,599  62,172 
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 ألف دينار كويتي  445ية غير المسعرة والمتاحة للبيع بمبلغ فإن بعض الموجودات المال 2713ديسمبر  31كما في 
ألف دينار كويتي( مدرجة بالتكلفة نتيجة عدم توفر أسعار سوق أو قياسات أخرى موثوق بها للقيمة العادلة. ترى  731: 2712)

 االدارة أنه ال يوجد انخفاض في القيمة.
 ألف دينار كويتي 1,627من خالل الربح أو الخسارة استثمارات تقليدية قيمتها  تتضمن االستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة

بعد موافقة بنك الكويت إلى طرف ذي صلة التقليدية  اكل استثماراتهببيع  المجموعة تقامخالل السنة، . 2712ديسمبر  31كما في 
 .قريرالمركزي. وعليه فإن البنك ليس لديه أي استثمارات تقليدية في تاريخ الت

 استثمار في  ر ات زميلة .1
   حصة  النشاط  بلد  

  الرئيسي  التأسيس  
  الملكية % 

 )ألف دينار كويتي( 
      2013 2012  3131  3133 

المجموعة المالية الكويتية ش.م.ك. 
  الكويت  )مقفلة(

مؤسسة 
 -  -  50 50  مالية

شركة مشاريع الكويت للمقاوالت 
 فلة(والمباني ش.م.ك. )مق

 
  مقاوالت  الكويت 

 
50 50  -  - 

 شركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك.
 5,004  -  47 -  تأمين  الكويت  )مقفلة(

         -  5,004 
   
 كويتي( ألف دينار)  
 ديسمبر 13  

  3131  3133 
 5,086  5,004  يناير   1الرصيد في 

 72  336  حصة من نتائج 
 (74)  (83)  لشامل اآلخرالدخل احصة من 

 226  65  عكس خسارة انخفاض في القيمة 
 (80)  -  توزيعات أرباح مستلمة 

 (226)  (65)  حصة البنك من محصالت بيع بعض موجودات شركة زميلة 
 -  (5,257)  استبعادات

 5,004  -  ديسمبر  31الرصيد كما في 

. (11 إيضاح% )33.6ضافية بنسبة إحصص ملكية شراء ركة رتاج وذلك عقب بالسيطرة على ش المجموعة تخالل السنة، قام
 .من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لمجموعةل بيانات المالية المجمعةال ضمناالستثمار في رتاج  تجميعوعليه، تم 

قدرة الشركات الزميلة على تحويل  . كما أنه ال يوجد قيود هامة علىللمجموعةال يوجد تسعيرات معلنة ألي من الشركات الزميلة 
  تسليفات. سداد قروض أو األموال للبنك على شكل توزيعات أرباح نقدية أو

إلى ال  بتخفيض قيمة هذا االستثمار في المجموعة المالية الكويتية ش.م.ك. )مقفلة( المجموعة ت، قام2776و 2775خالل عامي 
 حتفظ بمخصص بمبلغت المجموعة ت. ما زال2717ديسمبر  31ة المنتهية في شيء والذي تم بعد ذلك شطبه بالكامل خالل السن

المالي مركز الدينار كويتي( حيث أنه ال يتوفر معلومات مالية موثوق فيها حول  ألف 521: 2712كويتي ) دينار ألف 521
 . 2713ديسمبر  31في  الكويتية كما المالية لمجموعةل

الكويتية  المالية ألف دينار كويتي( من المجموعة 226: 2712ألف دينار كويتي ) 65مبلغ عة ت المجمو، استلمالحاليةخالل السنة 
 الكويتية. المالية من محصالت البيع لبعض موجودات المجموعة المجموعةمثل حصة هو ما يو
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 عقارات استثمارية .3
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 49,100  44,881 يناير  1الرصيد كما في 

 18,870  - تم حيازته في تسوية مديني تمويل 
     -  3,190  (11 إيضاححيازة شركة رتاج )ناتج عن 
 (22,005)  (1,792) استبعاد 

 (1,013)  (610) استهالك 
 (71)  - (27 إيضاحخسارة انخفاض القيمة )

 44,881  45,669 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 ألف دينار كويتي  51,587بمبلغ  2713ديسمبر  31العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  تم تحديد القيمة
بواسطة مقيمي عقارات مستقلين لديهم مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة في والتي تم تحديدها  ألف دينار كويتي( 48,997: 2712)

وخالل عملية تقييم القيمة العادلة لتلك العقارات، نهج السوق  إلىعادلة استناداً تقييم العقارات في تلك المواقع. وقد تم تحديد القيمة ال
 تبين أن االستخدام الحالي للعقارت هو أفضل وأمثل استخدام لها. كما أنه لم يطرأ أي تغيير في طريقة التقييم المتبعة خالل السنة.

                    ألف دينار كويتي( بمقابل نقدي قدره  22,005: 2712كويتي ) ألف دينار 1,792خالل السنة، تم بيع عقارات استثمارية بمبلغ 
: 2712ألف دينار كويتي ) 1,058ألف دينار كويتي( مما نتج عنه صافي أرباح بمبلغ  23,154: 2712دينار كويتي )ألف  2,850
 ألف دينار كويتي(.  1,149

 ومعدات ممتلكات .2

ألف  19,927: 2712ألف دينار كويتي ) 18,177بمبلغ  2713ديسمبر  31حر والمباني في اللك مذات التم إعادة تقييم األراضي 
مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة  الديهم التي تم تحديدها من قبل اثنين مقيمين خارجيين العادلة باستخدام متوسط القيمدينار كويتي( 

من التسلسل  2المستوى وتم تضمينها في  السوق أسلوب العادلة استناداً إلى. وقد تم تحديد القيمة في تقييم العقارات في تلك المواقع
وخالل عملية تقييم القيمة العادلة لتلك العقارات، تبين أن االستخدام الحالي للعقارت هو أفضل وأمثل استخدام  الهرمي للقيمة العادلة.

 لسنة.لها. كما أنه لم يطرأ أي تغيير في طريقة التقييم المتبعة خالل ا

  المجمعة هي البيانات المالية  تضمينها في التي كان سيتم الدفترية القيمة، فإن صافي ناقص االستهالك بالتكلفةمباني تم تسجيل إذا 
 (.ألف دينار كويتي 6,644: 2712) ألف دينار كويتي 6,920 

 المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى .31
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 29,358  100,417 مرابحات مستحقة إلى البنوك 

 189,422  195,467 مرابحات مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى 
 3,154  9,257 حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 305,141  221,934 

 األعمال اندماج .33
)شركة زميلة رتاج في شركة  %33.6 ضافية بنسبةإبحيازة حصص ملكية  موعةالمج ت، قام2713شهر أغسطس سنة خالل 
نتيجة لتلك الحيازة، أصبحت  %.73.60إلى  حصة ملكيته في رتاج ارتفعتوبناء عليه دينار كويتي  ألف 3,730مقابل مبلغ سابقاً( 

 بداية تلك السيطرة.و تم دمجها من تاريخ شركة رتاج شركة تابعة للبنك 
 . "(3المعيار الدولي للتقارير المالية اندماج األعمال )": 3المعيار الدولي للتقارير المالية  وفقاً المحاسبة لتلك الحيازة وقد تمت 

 التيوشركة في السابقاً التقييم العادل لألسهم المملوكة  على بناءً ألف دينار كويتي  687 بإدراج خسارة بقيمةقامت المجموعة وقد  
 .المخصصات األخرىوسائر انخفاض القيمة ختسجيلها ضمن تم 

 ء:تاريخ الشرا كما فيالمخصصات المحددة لموجودات و مطلوبات معينة  ةفيما يلي المقابل المدفوع و قيم
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 كويتي ألف دينار  
   الموجودات

 288  مالية ومؤسساتالبنوك  ىلدأرصدة والنقد 
 4,070  مؤسسات مالية أخرىوالمستحق من البنوك 

 1,034  أوراق مالية ات فيثماراست
 3,190  (8 إيضاح) يةعقار اتاستثمار

 3,505  موجودات أخرى
 23  معداتوممتلكات 

  12,110 
   اإللتزامات

 (827)  التزامات أخرى
 11,283  المحددة المقتناةموجودات صافي الالمؤقتة لالقيمة التقريبية 

 3,730  مقابل الشراء
 2,979  غير مسيطرةحصص 

 4,574  القيمة العادلة لحقوق الملكية المملوكة سابقاً للمجموعة
  11,283 

 -  مؤقتة شهرة
 3,730  مقابل الشراء المدفوع نقداً 

 (288)  التابعة المقتناة النقد المعادل في الشركةوالنقد 
 3,442  الشراءناتج من التدفق النقدي ال

لموجودات والتزامات معينة كما في تاريخ الحيازة، حيث شاركت االدارة  لمخصصات المحددةعلى قيم ا دمج شركة رتاج بناءً تم 
 االلتزامات المفترض تكبدها.مة العادلة للموجودات المقتناة وفي تحديد الق

قد تمت فى  لمجموعة. إذا كانت الحيازةفي األرباح المجمعة لألف دينار كويتي  32شركة رتاج بمبلغ  ساهمتمنذ تاريخ الحيازة، 
ألف دينار كويتي  57,058تبلغ  إجماليةألف دينار كويتي بقيمة  152بمبلغ زيد بداية السنة، كانت إيرادات المجموعة للسنة ست

  .ألف دينار كويتي 15,221تبلغ  إجماليةألف دينار كويتي بقيمة  174بمبلغ  زيدوكذلك الدخل العائد لحاملي أسهم البنك كان سي

 عمالءيداعات من الإ .33
 يداعات من العمالء في إيداعات مستلمة من  بموجب عقود مضاربة ووكاالت.تتمثل إ

 مطلوبات أخرى .31
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 1,543  1,735 أرباح مستحقة للمودعين

 356  365 تبرعات مستحقة
 3,525  3,239 (5 إيضاحمخصص للتسهيالت غير النقدية )

 5,491  5,952 افأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص مك
 15,318  20,356 أخرى

 31,647  26,233 

خسائر من استثمارات تقليدية وإيرادات فوائد، ناقصاً مصروفات فوائد على تسهيالت مقدمة وتتضمن التبرعات المستحقة أرباح 
تم إدراج هذه المبالغ في بيان  مجموعةجنة الفتوى والشريعة بالوفقاً لشروط بنكية تقليدية. بناًء على توصيات ل مجموعةإلى عمالء ال

ومن تحويلها إلى التبرعات المستحقة حيث أن هؤالء العمالء لم يلتزموا بعد بتحويل تسهيالتهم إلى  المجمع الربح أو الخسارة
 منتجات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

 حقوق المساهمين  .34
 رأس المال (أ )

 فلس 177قيمة كل منها  يسهم عاد 1,737,326,672المصرح به والمصدر والمدفوع من يتكون رأس مال البنك 
 فلس(. 177سهم قيمة كل سهم  1,737,326,672: 2012) 
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 أس م خزينة (ب )
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 103,638  103,638 عدد أسهم الخزينة )ألف(

 %9.99  %9.99 نسبة أسهم الخزينة
 45,234  45,234 كويتي(تكلفة األسهم )ألف دينار 

 30,573  30,055 القيمة السوقية لألسهم )ألف دينار كويتي(

ال يجوز  % من رأس مال البنك.17تم منح مجلس اإلدارة الصالحية من قبل المساهمين لشراء أسهم الخزينة بحد أقصى يبلغ 
 المعادلة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها.التوزيع من االحتياطيات 

 يعات أرباح توز (ج )

فلس  7، اقترح أعضـاء مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقديـة بقيمة 2714 فبراير 17خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 
. 2713ديسمبر  31فلس لكل سهم( على األسهم القائمة )باستثناء أسهم الخزينة( فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  7: 2712) لكل سهم

 القتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.يخضع هذا ا

من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية  2712ديسمبر  31تمت الموافقة على التوزيعات النقدية للسنة المنتهية في  
 .2713مارس  27 المنعقدة في

 االحتياطيات .35

لسنة قبل ا% من ربح 17تحويل نسبة  مجموعة، يتعين على البنكللألساسي والنظام اوالتعديالت الالحقة له وفقاً لقانون الشركات 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي القانوني. 

لمال في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح % من رأس ا5إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بنسبة 
ديسمبر  31حتياطي القانوني للسنة المنتهية في ألف دينار كويتي إلى اال 1,447المحتفظ بها بتأمين هذا الحد. قام البنك بتحويل مبلغ 

2713. 
المتراكمة المرحلة( قبل حصة  % من ربح السنة )بعد مقاصة الخسائر17وفقاً للنظام األساسي للبنك يتعين على البنك تحويل 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري. وقد 
 بناًء على توصية من مجلس المجموعةلمساهمي السنوية يتم ايقاف مثل هذه التحويالت السنوية بقرار من الجمعية العمومية 

كويتي إلى اإلحتياطي االختياري للسنة  ألف دينار 1,447مبلغ االدارة. ان االحتياطي االختياري متاح للتوزيع. قام البنك بتحويل 
 .2713ديسمبر  31المنتهية في 

 إن حساب عالوة إصدار األسهم واحتياطي أسهم الخزينة غير قابل للتوزيع.

قية عن القيمة الدفترية لألراضي ملك حر والمباني )بالصافي بعد االستهالك اإلضافي(. يمثل فائض إعادة التقييم فائض القيمة السو
 يحول رصيد هذا االحتياطي مباشرة إلى األرباح المحتفظ بها عند استبعاد الموجودات الخاصة بها.

 إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسالمي أخرى .34
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 36,016  42,684 إيرادات مرابحة
 7,848  8,332 إيرادات إجارة

 1,101  310 إيرادات صكوك
 51,326  44,965 

 توزيعات المودعين .31
 بناًء على نتائج أعمال السنة.أقر مجلس إدارة البنك نسب أرباح المودعين 
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 صافي إيرادات األتعاب والعموالت .33
 كويتي( ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 5,544  6,652 إيرادات أتعاب وعموالت

 (165)  (45) مصاريف أتعاب وعموالت
 5,372  6,607 األتعاب والعموالتإيرادات  صافي

 إيرادات استثمارات .32
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 1,125  1,395 إيرادات توزيعات أرباح

 474  1,368 في أوراق مالية صافي األرباح المحققة من استثمارات
 1,149  1,058 صافي األرباح من بيع عقارات استثمارية
 696  853 إيرادات إيجارات من عقارات استثمارية

 4,674  3,444 

 خسائر االنخفاض في القيمة والمخصصات األخرى .31
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 8,221  16,992 (5 إيضاح) –مدينو تمويل وقروض وتسليفات 

 432  (195) تسهيالت ائتمانية غير نقدية)عكس(/ مخصص انخفاض قيمة 
 237  664  موجودات مالية متاحة للبيع

 -  687 (11 إيضاححصص ملكية مملوكة سابقاً )خسائر انخفاض قيمة 
 71  - ( 8 إيضاحانخفاض قيمة عقار استثماري )

 (6)  10 موجودات أخرى  (خسارة انخفاض قيمة رد) / خسارة انخفاض القيمة
 18,158  8,255 

 ربحية الس م األساسية والمخففة .33
علـى المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة، العائد لحاملي أسهم البنك  تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح السنة

 تحتسب ربحية السهم كما يلي:و ناقصاً أسهم الخزينة.
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 13,165  13,208 العائد لحاملي أسهم البنك ربح السنة

 لف(باأل) أس   م 
 1,037,327  1,037,327 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

 (103,638)  (103,638) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
 933,689  933,689 ائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم الق

    
 فل  س 

 14.10  14.15 ربحية السهم األساسية والمخففة 
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 النقد والنقد المعادل .33
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 18,624  26,365 (3 إيضاح) نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 235,560  292,966 (4 حإيضاعمليّات توّرق مع بنك الكويت المركزي )
 49,917  63,383 (4 يوم أو أقل( )إيضاح 27مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى ) اتمرابح

 382,714  304,101 

 التزامات محتملةوارتباطات  .31
الرغم  في عدة مطلوبات محتملة وارتباطات غير قابلة لإللغاء من أجل الوفاء باالحتياجات المالية للعمالء. وعلى المجموعةدخل ت

، إال أنها تتعرض لمخاطر االئتمان ولذلك فإنها تشكل المجمع من أن تلك المطلوبات قد ال تكون متضمنة في بيان المركز المالي
 .مجموعةتعرض لها التجزءاً من إجمالي المخاطر التي 

 إن إجمالي المطلوبات المحتملة وااللتزامات هي:
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 14,688  12,737 قبوالت

 7,838  5,619 اعتمادات مستندية
 85,048  113,450 خطابات الضمان

 111,033  127,163 التزامات بمنح تسهيالت غير قابلة لإللغاء
 258,969  218,677 

 صلةأطراف ذات  .34
وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين المساهمين والشركات الزميلة كبار ) صلةتتم تلك المعامالت مع بعض األطراف ذات 

وأفراد أسرهم المقربين والشركات التي يمتلكون فيها حصص جوهرية أو التي تمكنهم من مزاولة تأثير جوهري عليها(  مجموعةبال
الشروط  ت على أساس نفسكعمالء ضمن النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعامالت قد تم المجموعةالذين تعاملوا مع 

مع أطراف غير ذات صلة مماثلة على معامالت في الوقت نفسه كتلك المطبقة ، والتي تتضمن معدالت الربح وضمانات األساسية
 ولم تتضمن أكثر من القدر الطبيعي من المخاطر.
 :المجمعة والمتضمنة في البيانات المالية صلةفيما يلي المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات 

 كويتي( رألف دينا) 

 
لمساهمين ا

 الرئيسيين 
 
 

اإلدارة العليا 
وأعضاء مجلس 

 3133  3131  اإلدارة
        األرصدة

 926  13,284  3,444  23341 مدينو تمويل وقروض وتسليفات
 6,014  3,888  1,563  33135 الودائع

        العمليات
وإيوورادات أخوورى موون  اتمرابحوو

 تمويل إسالمي 
 

313   
43   

314   
23 

 26  1  3  3 التوزيعات للمودعين
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 فيما يلي المعامالت واألرصدة مع موظفي االدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ التقارير المالية:
 3131  3133 
عدد أعضاء  

مجلس اإلدارة أو 
 اإلدارة التنفيذية

 
 المبلغ

 ف  أل
 دينار  ويتي 

 
عدد أعضاء 
ة أو مجلس اإلدار

 اإلدارة التنفيذية
 

 المبلغ
 ف  أل

 دينار  ويتي 
        أعضاء مجلس اإلدارة

 838  2  13113  4 مدينو تمويل وقروض وتسليفات 
 1,217  8  33333  3 ودائع

 1,943  1  13513  3 ضمانات 
        موظفو اإلدارة التنفيذية

 88  3  13  3 مدينو تمويل وقروض وتسليفات
 299  19  115  34 ودائع

 خالل السنة كانت كما يلي: وأعضاء مجلس اإلدارة إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا
 (كويتي ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
    أعضاء مجلس اإلدارة: 

 275  550 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
    مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 

 946  1,439 مزايا قصيرة األجل
 65  66 مزايا ما بعد التوظيف

 2,055  1,286 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة.  تخضع

 .(11 إيضاحطرف ذي صلة )من قبل شركة رتاج خالل السنة في ضافية إحيازة حصص ملكية  تم

 المعلومات القطاعية  .35
وذلك الستخدامها في  التنفيذي التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل المدير المجموعةت يتم تحديد قطاعا

القرارات اإلستراتيجية. إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال إستراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة هذه 
عة مختلفة من حيث المنتجات والخدمات وفئات العمالء وكذلك االستراتيجيات القطاعات بشكل منفصل حيث إنه لكل منها طبي

 التسويقية.
 إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي:

  يقوم القطاع بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية  -قطاع الخدمات المصرفية التجارية والدولية
 ركات، كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.للش

  والمنتجات االستثمارية لألفراد كما يقدم ويشتمل على مجموعة من الخدمات المصرفية  –قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
 وكاالت.المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت ال

  وتشتمل على إدارة السيولة والبنوك المراسلة والمقاصة  –قطاع الخزينة وإدارة األموال والخدمات المصرفية للمؤسسات
 والمرابحات االستثمارية واستبدال الودائع مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

  خرى.وتشتمل على استثمار في شركات زميلة واستثمارات أ –إدارة االستثمار 
  القطاعات الموضحة أعاله باإلضافة إلى البنود المتعلقة بالشركة التابعة.دخل ضمن وتشتمل على كل ما لم ي –أخرى 

 تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم األداء. 
 والنتائج في نظام االدارة وإعداد التقارير. التشغيل بالقطاعل قياس ايرادات بقياس أداء قطاعات التشغيل من خال المجموعةقوم ت

  تتكون موجودات القطاع بشكل رئيسي من جميع الموجودات وتتكون مطلوبات القطاع من جميع المطلوبات الخاصة بالقطاع.
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 كويتي( ألف دينار) 

 

الخدمات 
المصرفية 
التجارية 
  والدولية

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

إدارة الخزينة 
والصناديق  

والخدمات 
المصرفية 
  للمؤسسات

إدارة 
 المجم  وع  أخرى  االستثمار

3131            
 56,950  1,773  5,231  (875)  12,039  38,782 إيرادات تشغيل القطاع 

            نتائج القطاع
 (3,800)  (3,800)  -  -  -  - االستهالك  -
اض في القيمة خسارة انخف -

 ومخصصات أخرى 
 

(15,349) 
  

(1,458) 
  

- 
  

(1,351) 
  

- 
  

(18,158) 
حصة في النتائج من  -

 شركة زميلة 
 

- 
  

- 
  

- 
  

336 
  

- 
  

336 
 13,222  (4,760)  151  5,822  5,929  6,080 ربح القطاع

 1,503,443  37,763  99,079  349,001  197,990  819,610 موجودات القطاع
 1,276,060  28,387  -  606,843  479,429  161,401 مطلوبات القطاع

2012            
 44,910  1,684  2,970  (1,698)  7,857  34,097 إيرادات تشغيل القطاع 

            نتائج القطاع
 (4,425)  (4,425)      -      -      -      - االستهالك  -
خسارة انخفاض في القيمة  -

 ومخصصات أخرى
 

(7,091) 
 
 

 
(1,556) 

 
 

 
-     

 
 

 
(308) 

 
 

 
-     

 
 

 
(8,955) 

حصة في النتائج من  -
 شركة زميلة 

 
-     

 
 

 
-     

 
 

 
-     

 
 

 
72 

 
 

 
-     

 
 

 
72 

 13,165  (4,026)  (1,136)  5,017  4,231  9,079 ربح القطاع
 1,249,496  30,287  87,234  299,501  162,036  670,438 موجودات القطاع
 1,032,923  26,233      -  536,550  381,714  88,426 مطلوبات القطاع

            إفصاحات أخرى 
 5,004      -  5,004      -      -      - استثمار في شركة زميلة  -

 في الكويت فقط. ابعملياتهالمجموعة قوم ت

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .34
 ية استخدام األدوات الماليةإستراتيج (أ )

، بتأمين األموال من خالل أدوات مالية تتماشى مع تعليمات يتتعلق أنشطة البنك بصورة رئيسية، باعتباره بنك إسالمي تجار
الشريعة اإلسالمية وفي ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي يتم توجيه تلك األموال ألنشطة التمويل واالستثمار التي تتماشى مع 

لشريعة اإلسالمية لتحقيق أرباح. يتم اقتسام األرباح بين المساهمين والمودعين وفقا لسياسات محددة مسبقا من قبل أعضاء مجلس ا
اإلدارة ولجنة الفتوى والتشريع. وتتنوع األموال من حيث تواريخ استحقاقها بين قصيرة األجل وطويلة األجل وهى تتمثل بشكل 

بخالف العمالت األجنبية الرئيسية )وتشمل عمالت دول مجلس التعاون الخليجي(. بينما يتم توجيه رئيسي في الدينار الكويتي 
األموال، يركز البنك على سالمة تلك األموال وكذلك االحتفاظ بمعدالت سيولة كافية لمواجهة أية مطالبات قد يحل موعد استحقاقها. 

خالل تنويع أنشطة التمويل على كال من القطاعات الجغرافية واالقتصادية إن سالمة أموال المساهمين والمودعين تدعم أيضا من 
 وكذلك نوعية العمالء المقترضين.
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 اإلطار العام إلدارة المخاطر (ب )
هو تحقيق التوازن األمثل بين هدفين هما تحقيق أعلى ربح  المجموعةإن الهدف الرئيسي من إدارة المخاطر المتعلقة بنشاط 

 لمال.والحفاظ على رأس ا
مصمم على أساس تلك األهداف، ويهدف إلى تحديد االعتبارات الخاصة لكل من  مجموعةستخدمه التإن إطار إدارة المخاطر الذي 

 المعنيين بالبنك على سبيل المثال المساهمين وبنك الكويت المركزي ووكاالت التصنيف والعمالء والمودعين والجهات العامة.
اإلشراف والمراقبة المنوطة بها لجنة إدارة  مسؤوليةوتطوير نظام إدارة مخاطر فعال، يتمثل في  بإنشاء المجموعةإن التزام 

 المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة.
بوضع منهج رشيد للتعامل مع الخطر يعتمد على المبادئ األساسية التالية، والتي تدعم اإلطار العام إلدارة قامت المجموعة 

 المخاطر لدى البنك:
 دعيم الثقافة العامة والتي تقود إلى االحتفاظ بإدارة فعالة للمخاطرت; 
 توظيف أفراد ذوي كفاءات ومؤهالت مهنية مالئمة للعمل بإدارة المخاطر; 
  نظم ولوائح لتقدير وقبول الخطر في حدود معدالت مالئمة للعمليات مع األفراد والمنتجات المختلفة وإدارة التمويل

 ؛واالستثمار
 قرير لإلدارة يوفر معلومات دقيقة عن المخاطر ألفراد اإلدارة، والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة وكذلك يتم تحديث ذلك نظام ت

النظام بأحدث األدوات التحليلية واألنظمة األخرى لتحديد وتقدير المخاطر بصورة مناسبة ومراقبة المركز وتحديد األثر 
 المحتمل ألفعال اإلدارة.

 يق داخلي للتحقق من مدى االلتزام المستمر بنظم إدارة المخاطر وكذلك التحقق من سالمة تلك النظم واللوائح.وجود وظيفة تدق 
. إن قسم إدارة المخاطر المجموعةول بشكل أساسي عن إدارة المخاطر لدى ؤتضمن قسم إدارة مخاطر، وهو المست المجموعةإن 

االهتمام بكل نوع خطر على حدة، على سبيل المثال مخاطر االئتمان ومخاطر لدى البنك قد تم تصميميه بطريقة تسهل التركيز و
السيولة ومخاطر السوق )يتكون من ومخاطر أسعار العمالت ومخاطر معدالت ومخاطر حقوق الملكية( ومخاطر أخرى مثل 

 مخاطر التشغيل.
 :المجموعةتتضمن مناهج إدارة المخاطر لدى 

 المخاطر  وتطوير وتنمية أدوات قياس المجموعةمرة التي تدعم سياسات ونظم إجراءات مناهج فعالة مثل المراجعة المست- 
ومراجعة مدخالت المخاطر المتعلقة بالتخطيط  -VaRعلى سبيل المثال نماذج تصنيف المخاطر ونماذج السعر ونماذج 

 .وكذلك تصميم ومراجعة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك مجموعةاإلستراتيجي لل
  مناهج مستمرة، مثل إدارة مدخالت المخاطر المتعلقة بتطبيقات تمويلية واستثمارية مقترحة، ومراجعة االلتزام السابق

للموافقة على تسهيالت تمويلية واستثمارية، والمراجعة الدورية لمحافظ التمويل واالستثمار عن طريق تقارير ومؤشرات 
 قبة مستمرة للمخاطر المرتبطة بكال من السوق والتشغيل وأنظمة تقنية المعلومات.توضح المخاطر لإلدارة العليا، وكذلك مرا

  مناهج الحقائق الفعلية على سبيل المثال مراجعة العروض واالتجاهات والتغيرات المرتبطة بالمخصصات وشطب الديون
 واستبعاد االستثمارات.

 مخاطر االئتمان  (3
درة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسبباً خسارة مالية للطرف إن مخاطر االئتمان هي مخاطر احتمال عدم ق

اآلخر. وتتضمن هذه المخاطر االنخفاض في المالءة المالية للعمالء. إن هذا االنخفاض ال يعنى بالضرورة عدم القدرة على الوفاء 
اللتزام. تشمل األدوات المالية المرتبط بها مخاطر االئتمان بااللتزام إال أنه يزيد من احتمال عدم قدرة العميل على الوفاء با

 ، أي االستثمار في الصكوك.التسهيالت التمويلية وااللتزامات بزيادة حد االئتمان واألوراق المالية واالستثمارات في أدوات دين
 هيكل إدارة مخاطر االئتمان
ية للتمويل واالستثمار منبثقة من مجلس اإلدارة وكذلك اللجان اإلدارية بتأسيس لجنة تنفيذ ت المجموعةإلدارة مخاطر االئتمان، قام

 التالية:
 لجنة التمويل واالستثمار 
  لجنة المخصصات 

إن اللجنة التنفيذية للتمويل واالستثمار مسئولة عن مراجعة واعتماد توصيات لجنة االئتمان بخصوص التسهيالت االئتمانية 
 والتسعير والربحية. وعالقات العمالء وحدود التمويل
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ولة عن حماية جودة أصول البنك وضمان االستخدام المربح لموارد البنك، كما إن لجنة االئتمان تحدد السياسة ؤإن لجنة االئتمان مس
جنة أو االئتمانية للبنك تماشياً مع تعليمات بنك الكويت المركزي لالئتمان التجاري والتجزئة وكذلك التعامالت الداخلية. تعتمد الل

تراجع عروض االئتمان في نطاق حدود صالحيات اللجنة وتقوم بالمساهمة في عملية الموافقة على تمديد االئتمان فيما وراء 
 سلطات اللجنة.

ولة مبدئياً عن تحديد المخصص المطلوب للقروض التي انخفضت قيمتها وذلك بالنسبة للتسهيالت التي ؤإن لجنة المخصصات مس
كقروض غير منتظمة طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي )مثل تصنيف قائمة المتابعة للتسهيالت(. باإلضافة إلى  لم يتم تصنيفها

ذلك، تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة المخصصات المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة للتأكد من تماشيها مع تعليمات بنك الكويت 
 المركزي في هذا الصدد.

، والمتعلقة بالقواعد الخاصة بتصنيف التسهيالت 1226ديسمبر  18نك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ بناًء على تعليمات ب
االئتمانية، قام البنك بتشكيل لجنة داخلية تضم موظفين مهنيين وتهدف إلى دراسة وتعميم التسهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل من 

هو تحديد المواقف غير الطبيعية للعمالء،  -لتي تجتمع سنوياً بصورة منتظمة ا -عمالء البنك. إن المطلوب من تلك اللجنة 
والصعوبات المتعلقة بموقف كل عميل، والتي من شأنها أن يتم تصنيف التسهيالت ضمن التسهيالت غير المنتظمة، وكذلك تحديد 

% من إجمالي ديونهم لتحديد 25هم غير المنتظمة المخصصات الالزمة. تقوم اللجنة أيضاً بدراسة مراكز العمالء الذين تبلغ أرصدت
 ما إذا كان هناك حاجة لمخصصات إضافية.

 إستراتيجية وسياسة إدارة مخاطر االئتمان
يقوم البنك بإدارة محفظة التسهيالت االئتمانية بغرض التأكد من تنوعها بشكل جيد واكتسابها لمستوى عائد مالئم للمخاطر التي 

 يتضمنها.
نشاط االعتيادي يقوم البنك باستخدام موارده في تسهيالت ائتمانية متنوعة، بهدف أساسي هو إنتاج أرباح للمساهمين في إطار ال

وحاملي الودائع وفي نفس الوقت يتطلع البنك للتأكد من جودة التسهيالت االئتمانية. يقوم البنك جاهداً بصفة مستمرة الوصول إلى 
 ظته االئتمانية.أنسب توازن بين العائد وجودة محف

إن سياسات عمل البنك في التعامل مع االئتمان، وتخفيض معدل المخاطر عن طريق تحديد مجموعة متنوعة من الشروط والمعايير 
 االئتمانية والتي تتضمن:

 ي.وليات المتضمنة في الوظائف المتنوعة للمراحل المختلفة لدورة حياة التسهيل االئتمانؤتعريف واضح لألدوار والمس 
 .تأسيس هيكل سلطة واضح العتماد عمليات التسهيالت االئتمانية الروتينية واالستثنائية 
 .قائمة المقترضين ومديني التمويل والتسهيالت الممنوحة والضمانات ونماذج تسعير منتجات البنك 
 .منح االئتمان على أساس شروط قياسية 
 نات.تعريف معايير لتقييم الضمانات وسياسات إلدارة الضما 
 .تفصيل اإلجراءات الكاملة لدورة الحياة االئتمانية، متضمناً مشاكل إدارة التسهيالت االئتمانية 
  التأكد بطريقة ما، من تنوع محفظة التسهيالت ومدينو التمويل على كل من المستويات الجغرافيةً )البلدان/ األقاليم( والقطاع

 واألطراف المتناظرة.
 قياس مخاطر االئتمان

البنك بقياس مخاطر االئتمان من حيث جودة األصل باستخدام طريقتي قياس أساسيتين هما نسبة المخصصات ونسبة مديني  يقوم
 التمويل والقروض والتسليفات غير المنتظمة. إن القروض غير المنتظمة هي نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض.

 في القيمةتعريفات تجاوز فترة االستحقاق واالنخفاض 
 -التصنيف التالي إلفصاحات مخاطر االئتمان تؤخذ في االعتبار من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها:

 التصنيف  عدد أيام تجاوز فترة االستحقاق
 قائمة المتابعة  يوم 27يوم وأقل من  37أكثر من 
 غير مقبول  يوم 187يوم وأقل من  27أكثر من 
 مشكوك في تحصيله  يوم 365يوم وأقل من  187أكثر من 
 معدومة  يوم 365أكثر من 
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 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
وبدون األخذ في االعتبار أية ضمانات أو  المجمع إن الجدول أدناه يبين أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي

مخاطر االئتمان تم توضيحه باإلجمالي، وذلك قبل تأثير عوامل تخفيف المخاطر من تعزيزات ائتمانية أخرى. إن أقصى تعرض ل
 خالل استخدام المقاصة واتفاقيات الضمانات.

 كويتي( ألف دينار) 
 إجمالي الحد األقصى للتع رض 
 3131  3133 

    :المجمع التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط ببنود بيان المر ز المالي
 13,452  18,690 صدة لدى البنوك والمؤسسات الماليةالنقد واألر

 299,774  361,741 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 781,823  979,791 مدينو تمويل والقروض والتسليفات

 31,753  8,844 استثمارات في الصكوك
 4,538  9,557 موجودات أخرى

 1,131,340  1,378,623 اإلجمالي

    ة:رض لمخاطر االئتمان المرتبط بااللتزامات والمطلوبات المحتملالتع
 14,688  12,737 قبوالت

 7,838  5,619  ةاعتمادات مستندي
 85,048  113,450 خطابات الضمان

 111,033  127,163 التزامات بمنح تسهيالت
 218,607  258,969 اإلجمالي

 1,349,947  1,637,592 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان يمكن أن تظهر كنتيجة للتركز الجوهري لموجودات البنك لدى طرف واحد. يتم إدارة هذه المخاطر من خالل 
%( قائم كنسبة من إجمالي التعرض 21: 2712) %23.5عميل يبلغ  27تنويع محفظة الموجودات المالية. إن إجمالي حساب أكبر 

 .2713ديسمبر  31ي لمخاطر االئتمان كما ف
 تر زات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

تظهر تركزات مخاطر االئتمان فيما لو تواجدت أطراف مقابلة تضطلع بأنشطة مماثلة أو أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو حين 
دية تتأثر بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو تكون لها خصائص اقتصادية مماثلة مما يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاق

ن تركز مخاطر االئتمان يعتبر مؤشرا على حساسية أداء البنك للتطورات التي توثر على قطاع صناعي أو إالسياسية أو غيرها. 
 جغرافي بعينة.
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 وى الجغرافي والقطاعات الصناعية هو كما يلي:على المست الميزانية العموميةإن تركز الموجودات المالية والبنود خارج نطاق 
 كويتي( ألف دينار) 
 3131  3133 

 
الموجودات  

 المالية

 
 

 

االلتزامات 
والمطلوبات 

 المحتملة

 
 

 
الموجودات  

 المالية

 
 

 

االلتزامات 
والمطلوبات 

 المحتملة
        :األقاليم الجغرافية

 889  9,618  -  6,471 سيـاآ
     -  1,552  -  4,201 يةأمريكا الشمال

 5,364  66,030  4,776  24,675 الشرق األوسط )باستثناء الكويت(
     -  30,296  -  29,721 أوروبا
 212,354  1,023,844  254,193  1,313,555 الكويت

 1,378,623  258,969  1,131,340  218,607 
        :القطاعات الصناعية

 -  197,532  -  230,330 شخصي 
 13,244  398,204  27,957  453,380 مؤسسات مالية

 62,558  349,013  8,489  392,344 عقاري
 87,722  108,780  171,610  130,624 إنشائي
 55,083  77,811  50,913  171,945 أخرى

 1,378,623  258,969  1,131,340  218,607 

 الحد من مخاطر االئتمان 
للحد من مخاطر االئتمان المسموح للبنك باستخدامها هي الضمانات وخصم تلك الضمانات وفقاً لشروط معينة  إن الطرق الفنية

 متفق عليها ومتضمنة تلك االتفاقيات مع استيفاء جميع الشروط القانونية.
م الضمانات. تحدد السياسة إن سياسة اإلقراض لدى البنك تحدد أنواع الضمان المطلوب ومصدر التقييم وصحة التقييم وتكرار تقيي

أيضاً الحد األقصى للتسهيالت والمرتبطة بضمانات ومستويات االعتماد الالزمة لمنح االئتمان والموافقة على الضمان. إن 
الضمانات البنكية من الدرجة األولى واألسهم في رؤوس أموال شركات مدرجة في سوق الكويت والضمانات المقبولة هي النقد 

 مالية وعقارات داخل وخارج الكويت.لألوراق ال
كجزء من آلية الرقابة على عمليات الضمان، يقوم البنك دورياً بتقييم كافة الضمانات للتأكد من أن قيمة تغطية الرهن ال تقل عن 

 من وقت تجديدها.القيمة في وقت الموافقة األصلية. يقوم البنك أيضاً باستمرار بمراقبة تواريخ صالحية وانتهاء الضمانات للتأكد 
إن األنواع الرئيسية من الضامنين هم األفراد والشركات. حيث إنه لم يتم تقييم الضامنين من قبل وكاالت التصنيف الثالثة )المعتمدة 
من بنك الكويت المركزي الحتساب كفاية رأس المال(، لم يأخذ البنك أي مخصص ضامن فيما يتعلق بضمان أثناء الوصول إلى 

 س المال.كفاية رأ
 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 

إن قيمة ونوع الضمانات المطلوبة تعتمد أساسا على تقدير مخاطر االئتمان لدى الطرف اآلخر لألداة المالية. يتم استخدام دليل 
 إجراءات فيما يتعلق بقبول الضمانات وأنواعها وكذلك طرق التقييم.

 ات هي النقد واألوراق المالية والرهن العقاري وضمانات طرف آخر.إن األنواع الرئيسية من الضمان
تقوم اإلدارة بمراقبة القيم السوقية للضمانات، كما تقوم بطلب ضمانات إضافية بناء على االتفاقيات مع العمالء، وكذلك متابعة 

 ر انخفاض القيمة.القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعة كفاية مخصصات خسائ
عليها بشكل تقليدي. يتم استخدام قيمة تلك العقارات لتخفيض أو لتسوية  حيازةإن سياسة البنك هي استبعاد العقارات التي تم ال

 المطالبات القائمة وبشكل عام ال يتم استخدام تلك العقارات في غير ذلك.
 التمويل والقروض والتسليفات القائمة مضمونة بالكامل. يين%( من إجمالي مد47 :2712) %42، إن 2713ديسمبر  31كما في 
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 االئتمانية لألدوات المالية ودةالج
 ودةيقوم البنك بتصنيف درجات التعرض لمخاطر االئتمان المختلفة، والتي لم تستحق ولم تنخفض قيمتها إلى ثالثة تصنيفات من الج

 -االئتمانية كما يلي:
 من إجمالي المبالغ القائمة.177الذي يتم تغطيته بالكامل من خالل الضمانات التي تزيد عن عالية: التعرض العادي و جودة % 
 .جودة متوسطة: هي كل درجات التعرض األخرى، حيث ال تغطي الضمانات المبالغ القائمة بالكامل 

يني التمويل والقروض االئتمانية لمد جودةيوضح الجدول التالي درجة التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى تصنيف ال
 والتسليفات المالية مصنفة حسب الفئة والدرجة إلجمالي الربح والمخصصات المؤجلة:

   كويتي( ألف دينار) 
   تنخفض قيمت الم وض تاريخ استحقاق ا ملم ي 
 اإلجمالي  جودة متوسطة  جودة عالية 

3131      
 18,690  -  18,690 أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية

 361,741  -  361,741 مستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى
 876,431  419,730  456,701 مدينو التمويل والقروض والتسليفات

 8,844  8,844  - استثمارات في صكوك
 9,557  -  9,557 موجودات أخرى

 846,689  428,574  1,275,263 
3133      

 13,452  -  13,452 أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية
 299,774  -  299,774 مستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى

 648,646  364,863  283,783 مدينو التمويل والقروض والتسليفات
 31,753  31,753  - استثمارات في صكوك

 4,538  -  4,538 موجودات أخرى
 601,547  396,616  998,163 

التمويل والقروض والتسليفات التي انقضى تاريخ استحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة على مستوى  فيما يلي تحليل تقادم مديني
 كل بند في الموجودات المالية:

   كويتي( ألف دينار) 
   تنخفض قيمت الم  ولكناستحقاق ا تاريخ ضى م 
 

ضى استحقاق ا م
 حتى

  يوماً  11

ضى استحقاق ا م
 من

 يوماً إلى 11
 يوماً  41

 
 

ضى استحقاق ا م
 من

 يوماً إلى 41
 اً يوم 21

 
 
 المجموع 

3131        
        مدينو تمويل وقروض وتسليفات:

 32,920  2,129  6,179  24,612 شركات -
 12,830  1,004  2,662  9,164 استهالكي -
 33,776  8,841  3,133  45,750 

 84,510  2,775  12,672  69,063 القيمة العادلة للضمانات

3133        
        :مدينو تمويل وقروض وتسليفات

 66,554  6,562  17,515  42,477 شركات -
 15,191  1,916  2,728  10,547 استهالكي -
 53,024  20,243  8,478  81,745 

 84,352  1,582  30,544  52,226 القيمة العادلة للضمانات
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 الموجودات المالية. حسب فئة النخفاض في القيمة بصورة فردية والتسليفات لمدينو التمويل والقروض تعرض 
 كويتي( ألف دينار)   

  
 

 

مديني تمويل 
 قروض و
 تسليفاتو

 منخفضي القيمة

 
 
 

 
القيمة العادلة 

 للضمانات
3131      

      مدينو تمويل وقروض وتسليفات:
 98,040  56,600   شركات -
 -  1,010   استهالكي -
   57,610  98,040 

3133      
      مدينو تمويل وقروض وتسليفات:

 105,259  50,567   شركات -
 125  865   استهالكي -
   51,432  105,384 

 مخاطر السيولة  (3
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في مواجهه البنك لصعوبات عند الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تم 

ويتها من خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر. وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بالترتيب لتنويع مصادر التمويل إضافة إلى تس
 أساس اإليداعات األصلية وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة يومية. 

والدخول إلى األسواق السوق، فعلى سبيل المثال، في حالة  المجمع المركز المالييقوم البنك بالتدخل في السيولة في صورة بيان 
األوضاع العكسية، ال توجد حاجة لزيادة حجم ودائع العمالء بتخصيص معدالت عائد غير معقولة أو تجعل البنك في حاجة لبيع 

المخاطر وتتضمن توفير عمل متطلبات لحد أدنى  موجوداته. إن إدارة البنك لمخاطر السيولة تتماشى مع اإلطار الشامل إلدارة
 لموجودات ذات السيولة مع وضع حدود لعملية قبول الودائع قصيرة األجل للحماية من متطلبات السيولة قصيرة األجل.

 يقوم البنك بمراقبة مخاطر السيولة من خالل قياس فجوات السيولة بصورة يومية ويتم مراجعة الموقف من قبل لجنة إدارة
للودائع مستوفية الموجودات والمطلوبات على أساس شهري. ويتم كذلك مراقبة مركز احتياطي السيولة ومعدل التسهيالت التمويلية 

 الشروط على أساس يومي.
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 يقوم البنك بقياس مخاطر السيولة عن طريق إعداد ومراقبة قائمة استحقاقات موجوداته والتزاماته كما يلي:
 

 لف دينار كويتي()أ 
 

  أ  ر 1-3    ر أقل من
1-33  

 أ  ر
 

 
 3أ ثر من 
 المجموع  سنة

3131          
          الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك 
 26,365  -  -  -  26,365 والمؤسسات المالية األخرى

المستحق من بنوك ومؤسسات 
 361,741  -  128,726  157,128  75,887 مالية أخرى

 979,791  339,607  421,964  100,343  117,877 مدينو تمويل وقروض وتسليفات 
 57,599  40,894  297  -  16,408 استثمار في أوراق مالية

 45,669  45,669  -  -  - عقارات استثمارية
 11,710  -  -  -  11,710 موجودات أخرى
 20,568  20,568  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1,503,443  4443113  550,987  257,471  248,247 لموجوداتمجموع ا
          

          المطلوبات 
ومؤسسات  للبنوكالمستحق 

 305,141  -  100,205  50,204  154,732 مالية أخرى
 939,272  -  352,288  125,174  461,810 ودائع عمالء 

 31,647  5,952  -  -  25,695 مطلوبات أخرى
 1,276,060  5,952  452,493  175,378  642,237 موع المطلوبات مج

 227,383  440,786  98,494  82,093  (393,990) صافي فجوة السيولة
 

 )ألف دينار كويتي( 
 

  أ  ر 1-3    ر أقل من
1-33  

 أ  ر
 

 
 3أ ثر من 
 المجموع  سنة

3133          
          الموجودات

بنوك نقد وأرصدة لدى ال
 18,624  -  -  -  18,624 والمؤسسات المالية األخرى

بنوك ومؤسسات الالمستحق من 
 299,774  -  80,122  114,466  105,186 مالية أخرى

 781,823  389,695  299,399  62,570  30,159 مدينو تمويل وقروض وتسليفات 
 69,102  47,003  -  -  22,099 استثمار في أوراق مالية

 5,004  5,004  -  -  - تثمارات في شركات زميلةاس
 44,881  44,881  -  -  - عقارات استثمارية
 6,216  -  -  -  6,216 موجودات أخرى
 24,072  24,072  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1,249,496  510,655  379,521  177,036  182,284 مجموع الموجودات
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          المطلوبات 
لبنوك ومؤسسات لالمستحق 

 221,934  -  163,377  18,727  39,830 مالية أخرى
 784,756  25  226,346  198,397  359,988 ودائع عمالء 

 26,233  5,492  - - -  20,741 مطلوبات أخرى
 1,032,923  5,517  389,723  217,124  420,559 مجموع المطلوبات 
 216,573  505,138  (10,202)  (40,088)  (238,275) صافي فجوة السيولة

علووى أسوواس شووروط تعاقديووة  2713ديسوومبر  31الماليووة كمووا فووي  المجموعووةيلخووص الجوودول التووالي قائمووة االسووتحقاقات لمطلوبووات 
 د تمت فوراً.والتزامات سداد غير المخصومة. بالنسبة لدفعات السداد التي تخضع إلشعارات فإنها تعامل كما لو أن اإلشعارات ق

 )ألف دينار كويتي( 
 

  سنوات 5-3  أ  ر  33-1  أ  ر 1-3    ر أقل من
  5أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

3131            
المستحق للبنوك 

والمؤسسات المالية 
 305,539  -  -  100,336  50,270  154,933 األخرى

 940,496  -  -  352,747  125,337  462,412 ودائع من عمالء
 31,647  5,952  -  -  -  25,695 مطلوبات أخرى

 643,040  175,607  453,083  -  5,952  1,277,682 
3133            

المستحق للبنوك 
والمؤسسات المالية 

 األخرى
 

39,896  
 

18,758  
 

163,651  
 

-      
 

-      
 

222,305 
 786,064      -  25  226,722  198,728  360,589 ودائع عمالء 

 26,233  5,492      -      -      -  20,741 مطلوبات أخرى
 421,226  217,486  390,373  25  5,492  1,034,602 

 :للمجموعةالتعاقدي للمطلوبات وااللتزامات المحتملة على  االنتهاءت ايوضح الجدول أدناه فتر

 )ألف دينار كويتي( 

 
  سنوات 5-3  أ  ر  33-1  أ  ر 1-3    ر أقل من

  5أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

3131            
 131,806  9,460  37,807  44,491  29,999  10,049 المطلوبات المحتملة

 127,163  25,086  23,051  69,250  4,717  5,059 التزامات
 15,108  34,716  113,741  60,858  34,546  258,969 

3133            
 107,574  6,230  32,029  39,526  21,321  8,468 لمطلوبات المحتملةا

 111,033  3,983  2,462  75,987  10,114  18,487 التزامات

 26,955  31,435  115,513  34,491  10,213  218,607 

 إدارة مخاطر السوق (1
مستقبلية ألداة مالية كنتيجة لتغيرات في أسعار السوق. تتكون إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ال

مخاطر أسعار العملة ومخاطر األسعار األخرى وومخاطر معدالت الفائدة وتشمل  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر
 )بخالف المرتبطة بمعدالت الفائدة والعملة(.

لتعرض لتلك المخاطر في حدود مقبولة وفي حدود ربحية معينة. في حدود إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو التحكم في مدى ا
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، فإن التعرض األساسي لمخاطر السوق يمثل مخاطر الخسارة الناتجة من التقلبات في للمجموعةقائمة األدوات المالية الحالية 
ر في المعدالت القابلة للتحقيق. ويتم إدارة ذلك بشكل التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة لتلك األدوات المالية نتيجة التغي

أساسي من خالل مراقبة الفجوات بين العائد الفعلي ومعدالت اإليجار ومن خالل وجود معدالت وحدود معتمدة معدالت معتمدة يتم 
 مراجعتها بشكل دوري في اجتماعات إعادة التسعير.

 هيكلة إدارة مخاطر السوق
مسؤولية إلدارة مخاطر السوق للبنك هي للجنة الموجودات والمطلوبات. إن إدارة مخاطر السوق يومياً هي  الكاملة مسؤوليةإن ال

ول عن اقتراح ؤول الخزينة والذي يرفع تقريره إلى الرئيس التنفيذي. إن قسم البنوك الدولية مسؤقسم الخزينة التي يرأسها مس
وكالة مودي لمعدالت دين العملة السيادية طويلة األجل ومراجعتها سنوياً. إن  الحدود المسموح بها في كل دولة بناًء على تصنيف
 قسم مخاطر السوق داخل قسم إدارة المخاطر. مسؤوليةالقياس والرقابة والتقرير عن مخاطر السوق هو من 

 استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السوق
 التحكم في التعرض لمخاطر السوق.وي من خاللها يتم مراقبة بوضع سياسات وحدود إلدارة المخاطر والت المجموعة تقام

ومخاطر مركز حقوق الملكية  الفائدةإن الجدول أدناه يوضح مصروف رأس المال لمخاطر السوق بالنسبة لمخاطر معدالت 
 .ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السلع

 مخاطر معدالت الفائدة (أ )
القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في معدالت أرباح  إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب

 .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السوق. ال يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة حيث إن البنك ال يقوم بتحميل فائدة

 مخاطر العمالت األجنبية  (ب )
ر الناتجة عن تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات إن مخاطر العمالت األجنبية هي المخاط

ككيان كويتي، والدينار الكويتي هو العملة الرئيسية. قام مجلس اإلدارة  انفسه المجموعةرى تفي أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 في الحدود التي تم وضعها. عليهااكز بشكل يومي وذلك للتأكد من الحفاظ بوضع حدود لمراكز العمالت، ويتم مراقبة تلك المر

 ديسمبر: 31صافي التعرض التالي لمخاطر العمالت األجنبية كما في  المجموعةكان لدى 
 كويتي( ألف دينار) 
 ديسمبر 13 

 3131  3133 
 31  (237) الدوالر األمريكي
 (30)  (54) الجنية اإلسترليني

 106  (425) أخرى
 (716)  107 

 ال يتعرض بصورة جوهرية لمخاطر العمالت األجنبية.مجموعة صاح عن تحليل الحساسية حيث إن اللـم يتم اإلف

 مخاطر أسعار األسهم (ج )
أسعار  إن مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في

السوق )بخالف تلك الناتجة عن تغيرات معدل العائد ومخاطر سعر صرف العمالت األجنبية(. سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن 
 هبإدارة هذ المجموعةقوم تعناصر محددة مرتبطة باألداة أو مصدرها أو عناصر تؤثر على األدوات التي يتم تداولها في السوق. 

إن حساسية البيانات  . جغرافي وكذلك على مستوى قطاعات الصناعةالتوزيع ال االستثمارات على مستوى المخاطر من خالل تنويع
 .أدناه لمخاطر أسعار األسهم مبينةالمالية المجمعة الخاصة بالمجموعة 

 2713ديسمبر  31% في أسعار األسهم كما في 5زيادة بنسبة الوبالنسبة لالستثمارات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، فإن 
ألف دينار كويتي(. كذلك التغير  224: زيادة بمبلغ  2712ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 757زيادة الملكية بمبلغ إلى ؤدي تس
ولكن معاكس علي المبالغ المذكورة أعاله، وذلك على أساس عادل ، سيؤدي كذلك إلى أثر مفي االتجاه المعاكس "النقص" معادلال

 األخرى ثابتة.  بقاء المتغيرات
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 السداد المبكرمخاطر  (د )
هي مخاطر أن يتكبد البنك خسارة مالية بسبب قدوم عمالئه واألطراف المقابلة على السداد أو طلب السداد  السداد المبكرإن مخاطر 

لتعاقدية الخاصة قبل التاريخ المتوقع مثل القروض ذات المعدالت الثابتة عند انخفاض أسعار الربح/ الفائدة. نتيجة للشروط ا
 لمخاطر السداد المبكر. ال يتعرض بصورة كبيرةبمنتجات البنك، فإن البنك 

 مخاطر التشغيل (4
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من إخفاق أو تعطل العمليات الداخلية بسبب الخطأ البشري أو خطأ األنظمة  أو 

 األحداث الخارجية.
ت مسؤولية رئيسية في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر التشغيل الخاصة بها ، حيث تستعمل تقنيات رقابة تتحمل وحدات الدعم والعمليا

. وعندما يكون ذلك المجموعةداخلية لتخفيض احتمالية حدوث أو تأثير تلك المخاطر إلى الحدود المسموح بها في نطاق سياسات 
 ، يتم تالفي تلك المخاطر عن طريق التأمين .مناسباً 

منظومة من السياسات واإلجراءات يتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر  المجموعةلدى إن 
األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي للبنك ، ويتم إدارة مخاطر التشغيل من خالل وحدة مخاطر التشغيل. إن مهمة هذه 

اإلجراءات التي يتم إتباعها لتحديد وتقدير واإلشراف والرقابة على مخاطر التشغيل كجزء من اإلدارة هي التأكد من السياسات و
 أسلوب إدارة مخاطر التشغيل الشامل. 

فيما يتعلق  1226نوفمبر  14تقوم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 
بالمبادئ االسترشادية للممارسات "فيما يتعلق  2773أكتوبر  13الرقابة الداخلية والتعليمات المؤرخة  باإلرشادات العامة ألنظمة

 . "السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية
 القيمة العادلة لألدوات المالية (5

طرق أخرى مناسبة. إن القيمة يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة و
  ديسمبر نظراً لطبيعة قصر فترة استحقاق هذه األدوات. 31العادلة كما في  االدفترية لألدوات المالية تعادل تقريباً قيمه

 .متكررعلى أساس  يتم قياسهاالمالية المجموعة لموجودات  القيمة العادلة حيث إن
الجدول التالي معلومات حول كيفية وفر يُ . ماليةالعادلة في نهاية كل فترة  بالقيمةبعض الموجودات المالية للمجموعة يتم قياس 

 (المدخالت المستخدمةوالتقييم  بخاصة أساليبوتحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية )
 

 الموجودات المالية
 

 القيمة العادلة  ما في
التسلسل ال رمي 
 للقيمة العادلة

 
 القطاع

ر ديسمب 13 
3131 

ديسمبر  13
3133 

  

 قطاع الخدمات 1المستوى  1,450 1,141 صكوك –استثمارات متاحة للبيع 

 القطاع المالي 1المستوى  15,807 1,433 

 قطاع االستثمار 1المستوى  11,468 2,626 

 قطاع العقارات 3المستوى  3,029 3,037             

 قطاع العقارات 2المستوى  3,412 492 غير مسعرة صناديق مالية  –استثمارات متاحة للبيع 

 قطاع الخدمات 1المستوى  - 7,695 أوراق مالية مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 

 قطاع االستثمار 1المستوى  2,607 3,468 

 القطاع المصرفي 1المستوى  1,881 2,421 

 قطاع العقارات 1المستوى  - 1,562 

 قطاع االستثمار 2المستوى  3,613 4,155 أوراق مالية غير مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 

 قطاع الخدمات 2المستوى  17,193 20,342 

 قطاع العقارات 2المستوى  3,099 2,821 

 القطاع الصناعي 2المستوى  1,441 1,714 

 القطاع المصرفي 3المستوى  1,744 1,749 
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 الرعاية الصحية 3المستوى  - 1,692 

دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو موجو
 أوراق مالية مسعرة  –الخسارة  

 قطاع التأمين 1المستوى  1,627 -

 يبين الجدول التالي تحليل االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

 كويتي( ألف دينار) 

 1المستوى  3ى المستو 3المستوى  3131
 

 
مجموع القيمة 

 العادلة
      استثمارات في أوراق مالية
      موجودات مالية متاحة للبيع

 15,146  - - 15,146 أوراق مالية مسعرة 
 492  - 492 - صناديق غير مسعرة 

 32,673  3,795 28,878 - أوراق مالية غير مسعرة 
 8,843  3,037 - 5,806 استثمارات في صكوك

 
 

 كويتي( ألف دينار) 

3133 
 

 3المستوى 
 

 3المستوى 
 

 1المستوى 
 

 
مجموع القيمة 

 العادلة
      استثمارات في أوراق مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
   الخسارة

 
  

 1,627  - - 1,627 أوراق مالية مسعرة 
      

      موجودات مالية متاحة للبيع
 4,488  - - 4,488 وراق مالية مسعرة أ

 3,412  - 3,412 - صناديق غير مسعرة 
 27,090  2,097 24,993 - أوراق مالية غير مسعرة 

 31,754  3,029 - 28,725 استثمارات في صكوك

( 2رقم ) إيضاحالعادلة"  إن الطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية قد تم توضيحها في "القيمة
 "السياسات المحاسبية الهامة".

بين المستوى األول والثاني من قياسات القيمة العادلة، ولم يكن  2713ديسمبر  31لم يكن هناك تحويالت خالل السنة المنتهية في 
 هناك تحويالت من وإلى المستوى الثالث من قياسات القيمة العادلة. 

 رأس المال  فاية رأس المال وإدارة .31
بااللتزام بتعليمات كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية الصادرة من بنك الكويت المركزي وفقاً لما هو  ةمطالب المجموعةإن 

 .والتعديالت الالحقة له 2772 يونيو 15المؤرخ في  RBA/44/2009/2منصوص عليه في تعميم بنك الكويت المركزي رقم 
استناداً إلى هيكل رأس المال  2713ديسمبر  31% كما في 25.24 كانت المجموعةحددة من قبل إن معدل كفاية رأس المال الم

 التالي والموجودات الموزونة بالمخاطر. 

  ويتي ألف دينار 
 183,856 1شريحة رأس المال 
 23,309 2شريحة رأس المال 

 820,799 إجمالي الموجودات الموزونة بالمخاطر
 25.24%   معدل كفاية رأس المال

 
 
 

إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة- 31 ديسمبر 2013



88

 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت

 3131ديسمبر  13 -إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

41 

 إدارة رأس المال 
بمتطلبات رأس المال المفروضة من  المجموعةمن إدارة رأس المال في التأكد من التزام  للمجموعةتتمثل األهداف الرئيسية 

حتفظ بفئات ائتمانية عالية ومعدالت رأسمال جيدة بهدف دعم أعماله وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها ت المجموعةالخارج وأن 
 ساهمون. الم

جري تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات المخاطر التي تحيط تهيكل رأس المال و المجموعةدير ت
بتعديل مبلغ مدفوعات توزيعات األرباح  المجموعةقوم ت. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن أن المجموعةبأنشطة 

المال إلى المساهمين أو إصدار أوراق رأسمالية. لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف والسياسات إلى المساهمين أو رد رأس 
 السابقة في هذا الشأن.  واتوالعمليات المتبعة منذ السن
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