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بِسِم اهللِ الرَّحَمْن الرَِّحيْم 

يََشاء  َمن  يُْؤتِيِه  اللَِّه  بَِيِد  اْلَفْضَل  إِنَّ  »ُقْل   : تعالى  اهلل  قال 
َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم«

صدق اهلل العظيم ) آل عمران من اآلية 73(

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

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

وأخ��وات��ي  إخ��وان��ي  ع��ن  ونيابة  نفسي  ع��ن  ب��اإلص��ال��ة  يسرني 
أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لبنك 
المالية  للسنة  المدققة  المالية  والبيانات  الدولي  الكويت 
البنك  بنجاح  تميزت  والتي   ،2014 ديسمبر   31 في  المنتهية 
الظروف  من  الرغم  على  وذل��ك  األرب��اح  بتحقيق  استمراره  في 
أسعار  بانخفاض  ت��أث��رت  وال��ت��ي  مشجعة  الغير  االق��ت��ص��ادي��ة 
2014، حيث حقق البنك  النفط خالل النصف الثاني من عام 
نحو لتبلغ   %8.6 نسبتها  بلغت  التشغيلية  إيراداته  في   نموا 

عام  ف��ي  دي��ن��ار  مليون   64.1 بنحو  مقارنة  دي��ن��ار  مليون   69.6

2013، هذا وقد استطاع البنك تنويع إيراداته التشغيلية حيث 

مصادر  تكون  بحيث  أعماله  هيكلة  إع��ادة  باتجاه  مستمر  انه 
النتائج  بوضوح  تعكسه  ما  وهو  ومستقرة،  متنوعة  إي��رادات��ه 

إيراداته ونمو قاعدة  المالية، والتي نجمت عن تنويع مصادر 
القطاعات  تمويل  تنويع  في  »ال��دول��ي«  نجح  كما  عمالءه، 
االقتصادية المتعددة، وتقديم خدماته المصرفية لقطاعات 
وال��غ��از  وال��ن��ف��ط  ال��ب��ن��اء  وم���واد  اإلن��ش��اءات  كقطاع  متنوعة 
االهتمام  تم  وقد  التحتية،  البنية  وأعمال  والتجارة  والطاقة 
في  »الدولي«  نجح  حيث  والصغيرة  المتوسطة  بالمشاريع 
ملحوظ،  بشكل  لها  والتمويلية  المصرفية  خدماته  تقديم 
يضاف إلى ذلك توسيع شبكة الفروع التي سيبلغ عددها 30 
فرعا بنهاية العام 2015، تقدم خدماتها إلى مجموعة كبيرة 
إلى  الكويت،  دول��ة  محافظات  مستوى  على  العمالء  من 
استمر  كما  اآلل��ي،  السحب  أجهزة  من  واسعة  شبكة  جانب 
البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعمالء 
تحديد  خالل  من  جدد  عمالء  لجذب  فيها  واالبتكار  »الدولي« 
الشرائح االستراتيجية المستهدفة، وتطوير منتجات »الدولي« 

لتلبية حاجة الشرائح على أكمل وجه.

هذا وقد بلغت األرباح الصافية نحو 13.7 مليون دينار، وبلغت 
نسبته  بما  النقدي  العائد  وارتفع  فلسا،   14.6 السهم  ربحية 
وبلغ   ،2013 ل��ع��ام   %2.4 مقابل   %3.6 إل��ى  ليصل   %50

مليار   1.50 بنحو  مقارنة  دينار  مليار   1.66 األص��ول  إجمالي 
ومن   .%11 نحو  نسبتها  بلغت  بزيادة  أي   2013 لعام  دينار 
جانب آخر فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 9% لتصل إلى 
دينار كويتي  980 مليون  تقريبا مقارنة مع  دينار  1.072 مليار 

 %5 بنسبة  نموا  البنك  في  ال��ودائ��ع  وشهدت   ،2013 لعام 
2014 مقارنة مع  987 مليون دينار كويتي لعام  لتصل إلى 
غير  اإلي��رادات  ان  2013. كما  لعام  كويتي  دينار  مليون   939

التمويلية »باستثناء إيرادات االستثمار« بلغت في عام 2014 
ما يعادل 11.4 مليون دينار مقابل 7.8 مليونا أي بزيادة بلغت 
ارتفعت  قد  والعموالت  األتعاب  إي��رادات  أن  كما   ،%46 نحو 
الرقابة  مؤشرات  تحسنت  كما   ،2013 عام  عن   %23 بنسبة 
إل��ى  ال��ت��ك��ال��ي��ف  نسبة  انخفضت  ح��ي��ث  ال��م��ص��روف��ات  ع��ل��ى 
2013 وانعكس هذا األداء  %5 مقارنة بعام  اإلي��رادات بنسبة 
الجيد إيجابيا. وإن هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بال شك 

إلى معدالت نمو مستدامة ومتناسقة مع آليات العمل.

وعلى صعيد آخر، بلغ معدل كفاية رأس المال وفقا لمعدل 
من  وأعلى  مرتفعة  معدالت  وهي   ،%24.38 نحو   )III( ب��ازل 
متانة  وتعكس  الرقابية  الجهات  من  المطلوبة  المعدالت 
نحو  المالي  ال��رف��ع  معيار  بلغ  كما  للبنك،  المالي  ال��وض��ع 

.%11.56
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هذا وعلى ضوء تلك النتائج فقد أوصى مجلس إدارة البنك 
بواقع  نقدية  أرب���اح  بتوزيع  للمساهمين  العامة  للجمعية 
للسهم(  ف��ل��وس   9 )أي  للسهم  االس��م��ي��ة  القيمة  م��ن   %9

انعقاد  بتاريخ  البنك  سجالت  ف��ي  المقيدين  للمساهمين 
الجمعية  لموافقة  التوصية  هذه  وتخضع  العامة  الجمعية 

العامة العادية للبنك والجهات الرقابية المختصة. 

المساهمون األفاضل 

وتطبيق  السليمة  ل��إدارة  الممارسات  أفضل  تعزيز  إطار  في 
بنك  م��ن  ال��ص��ادرة  للتعليمات  وتنفيذا  الحوكمة،  معايير 
الكويت المركزي »بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك 
ال��دول��ي بتكريس تلك  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  ال��ك��وي��ت��ي��ة«،  اس��ت��م��ر 
الممارسات  أفضل  تطبيق  خ��الل  من  السليمة  الممارسات 
في مجاالت الحوكمة. ولهذا الغرض فقد عزز »الدولي« وحدة 
نقل  حيث  التامة  االستقاللية  من  مزيدا  وأعطاها  الحوكمة 
وجعل  للحوكمة  اإلدارة  مجلس  لجنة  إلى  مباشرة  تبعيتها 
مهمتها األساسية التأكد من تطبيق الحوكمة وتعزيز دورها 
في مجاالت عمل البنك المختلفة، كما قام »الدولي« بتعزيز 
دور وحدة اإلفصاح والشفافية وعزز كوادرها بالدورات التدريبية 
األساسية  مهامها  وم��ن  عملها،  م��ج��االت  ف��ي  المتخصصة 
جميع  عن  الدقيق  اإلفصاح  بشأن  المناسبة  اآللية  استخدام 
في  بالبنك  المتعلقة  ال��ج��وه��ري��ة  وال��م��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 

الوقت المالئم. 

قبل  من  له  الممنوح  التصنيف  على  البنك  حافظ  وق��د  ه��ذا 
وهي   ،”Fitch Rating“ االئتماني  للتصنيف  »فيتش«  وكالة 
في  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف  وك����االت  ك��ب��رى  م��ن  ث��الث��ة  إح����دى 
االئتمان  تعثر  احتمال  يقيس  وال��ذي   +A بدرجة  وهو  العالم، 
النظرة  على  اإلبقاء  مع  األج��ل،  الطويل  المدى  على  الصادر 
المستقبلية مستقرة، مع تصنيف تعثر االئتمان الصادر على 
 +B تصنيف  على  أك��دت  حين  في   ،F1 وه��و  القصير  المدى 
بال  يعكس  التصنيف  وه��ذا  المالية،  الجدوى  لتصنيف  وفقا 
حيث  الجيدة،  البنك  أصول  وقوة  المالي  المركز  متانة  شك 
طالت  أص��ع��دة،  ع��دة  على  ملموسة  إن��ج��ازات  ال��دول��ي  حقق 
وم��ؤش��رات��ه  التشغيلية،  وبيئته  المالية،  ونتائجه  عملياته 
لكافة  والبشرى  التقني  التطور  ذلك  في  بما  المستقبلية، 

إداراته، والتزامه بمعايير الحوكمة والشفافية.

ومن واقع المؤشرات المرتقبة، فإن التطورات المتسارعة في 
الصناعة المصرفية اإلسالمية محليًا وإقليميا مع زيادة اإلقبال 
وخ��ارج  داخ��ل  منها  العديد  وتأسيس  انتشارها  وزي���ادة  عليها 
الكويت، سوف تؤدي بال شك إلى خلق بيئة تنافسية تتسم 
التحديات التي تتطلب بذل المزيد من الجهود  بالعديد من 
والعمل المتواصل، وفي هذا السياق قرر مجلس إدارة البنك 
لوضع  متخصص  ع��ال��م��ي  اس��ت��ش��اري  بمكتب  االس��ت��ع��ان��ة 
وحتى   2015 من  الممتدة  للفترة   للبنك  شاملة  استراتيجية 
عام 2020، ومن شأن تنفيذ أهداف تلك االستراتيجية تحقيق 
نقلة نوعية لمصرفكم خالل تلك السنوات وبما يعود بالخير 

على المساهمين والمودعين جميعا. 

ومصلحة  عمالئنا  ومنفعة  خير  فيه  لما  وإي��اك��م  اهلل  وفقنا 
التوفيق  وللجميع  لكم  متمنين  الكويت،  الحبيب  وطننا 
تحت  والنجاح  االزده��ار  من  المزيد  الواعد  ولمصرفنا  والسداد، 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ/  البالد  أمير  السمو  صاحب  رعاية 
الصباح حفظه اهلل ورعاه، وسمو ولي العهد األمين الش�يخ/ 

نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل.

»ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير« 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                                                        محمد جراح الصباح
                                                               رئيس مجلس اإلدارة
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بِسِم اهللِ الرَّحَمْن الرَِّحيْم 

يََشاء  َمن  يُْؤتِيِه  اللَِّه  بَِيِد  اْلَفْضَل  إِنَّ  »ُقْل   : تعالى  اهلل  قال 
َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم«

صدق اهلل العظيم ) آل عمران من اآلية 73(

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

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

وأخ��وات��ي  إخ��وان��ي  ع��ن  ونيابة  نفسي  ع��ن  ب��اإلص��ال��ة  يسرني 
أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لبنك 
المالية  للسنة  المدققة  المالية  والبيانات  الدولي  الكويت 
البنك  بنجاح  تميزت  والتي   ،2014 ديسمبر   31 في  المنتهية 
الظروف  من  الرغم  على  وذل��ك  األرب��اح  بتحقيق  استمراره  في 
أسعار  بانخفاض  ت��أث��رت  وال��ت��ي  مشجعة  الغير  االق��ت��ص��ادي��ة 
2014، حيث حقق البنك  النفط خالل النصف الثاني من عام 
نحو لتبلغ   %8.6 نسبتها  بلغت  التشغيلية  إيراداته  في   نموا 

عام  ف��ي  دي��ن��ار  مليون   64.1 بنحو  مقارنة  دي��ن��ار  مليون   69.6

2013، هذا وقد استطاع البنك تنويع إيراداته التشغيلية حيث 

مصادر  تكون  بحيث  أعماله  هيكلة  إع��ادة  باتجاه  مستمر  انه 
النتائج  بوضوح  تعكسه  ما  وهو  ومستقرة،  متنوعة  إي��رادات��ه 

إيراداته ونمو قاعدة  المالية، والتي نجمت عن تنويع مصادر 
القطاعات  تمويل  تنويع  في  »ال��دول��ي«  نجح  كما  عمالءه، 
االقتصادية المتعددة، وتقديم خدماته المصرفية لقطاعات 
وال��غ��از  وال��ن��ف��ط  ال��ب��ن��اء  وم���واد  اإلن��ش��اءات  كقطاع  متنوعة 
االهتمام  تم  وقد  التحتية،  البنية  وأعمال  والتجارة  والطاقة 
في  »الدولي«  نجح  حيث  والصغيرة  المتوسطة  بالمشاريع 
ملحوظ،  بشكل  لها  والتمويلية  المصرفية  خدماته  تقديم 
يضاف إلى ذلك توسيع شبكة الفروع التي سيبلغ عددها 30 
فرعا بنهاية العام 2015، تقدم خدماتها إلى مجموعة كبيرة 
إلى  الكويت،  دول��ة  محافظات  مستوى  على  العمالء  من 
استمر  كما  اآلل��ي،  السحب  أجهزة  من  واسعة  شبكة  جانب 
البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعمالء 
تحديد  خالل  من  جدد  عمالء  لجذب  فيها  واالبتكار  »الدولي« 
الشرائح االستراتيجية المستهدفة، وتطوير منتجات »الدولي« 

لتلبية حاجة الشرائح على أكمل وجه.

هذا وقد بلغت األرباح الصافية نحو 13.7 مليون دينار، وبلغت 
نسبته  بما  النقدي  العائد  وارتفع  فلسا،   14.6 السهم  ربحية 
وبلغ   ،2013 ل��ع��ام   %2.4 مقابل   %3.6 إل��ى  ليصل   %50

مليار   1.50 بنحو  مقارنة  دينار  مليار   1.66 األص��ول  إجمالي 
ومن   .%11 نحو  نسبتها  بلغت  بزيادة  أي   2013 لعام  دينار 
جانب آخر فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 9% لتصل إلى 
دينار كويتي  980 مليون  تقريبا مقارنة مع  دينار  1.072 مليار 

 %5 بنسبة  نموا  البنك  في  ال��ودائ��ع  وشهدت   ،2013 لعام 
2014 مقارنة مع  987 مليون دينار كويتي لعام  لتصل إلى 
غير  اإلي��رادات  ان  2013. كما  لعام  كويتي  دينار  مليون   939

التمويلية »باستثناء إيرادات االستثمار« بلغت في عام 2014 
ما يعادل 11.4 مليون دينار مقابل 7.8 مليونا أي بزيادة بلغت 
ارتفعت  قد  والعموالت  األتعاب  إي��رادات  أن  كما   ،%46 نحو 
الرقابة  مؤشرات  تحسنت  كما   ،2013 عام  عن   %23 بنسبة 
إل��ى  ال��ت��ك��ال��ي��ف  نسبة  انخفضت  ح��ي��ث  ال��م��ص��روف��ات  ع��ل��ى 
2013 وانعكس هذا األداء  %5 مقارنة بعام  اإلي��رادات بنسبة 
الجيد إيجابيا. وإن هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بال شك 

إلى معدالت نمو مستدامة ومتناسقة مع آليات العمل.

وعلى صعيد آخر، بلغ معدل كفاية رأس المال وفقا لمعدل 
من  وأعلى  مرتفعة  معدالت  وهي   ،%24.38 نحو   )III( ب��ازل 
متانة  وتعكس  الرقابية  الجهات  من  المطلوبة  المعدالت 
نحو  المالي  ال��رف��ع  معيار  بلغ  كما  للبنك،  المالي  ال��وض��ع 

.%11.56

8

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

layout idari.indd   8 3/1/15   1:32 PM

هذا وعلى ضوء تلك النتائج فقد أوصى مجلس إدارة البنك 
بواقع  نقدية  أرب���اح  بتوزيع  للمساهمين  العامة  للجمعية 
للسهم(  ف��ل��وس   9 )أي  للسهم  االس��م��ي��ة  القيمة  م��ن   %9

انعقاد  بتاريخ  البنك  سجالت  ف��ي  المقيدين  للمساهمين 
الجمعية  لموافقة  التوصية  هذه  وتخضع  العامة  الجمعية 

العامة العادية للبنك والجهات الرقابية المختصة. 

المساهمون األفاضل 

وتطبيق  السليمة  ل��إدارة  الممارسات  أفضل  تعزيز  إطار  في 
بنك  م��ن  ال��ص��ادرة  للتعليمات  وتنفيذا  الحوكمة،  معايير 
الكويت المركزي »بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك 
ال��دول��ي بتكريس تلك  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  ال��ك��وي��ت��ي��ة«،  اس��ت��م��ر 
الممارسات  أفضل  تطبيق  خ��الل  من  السليمة  الممارسات 
في مجاالت الحوكمة. ولهذا الغرض فقد عزز »الدولي« وحدة 
نقل  حيث  التامة  االستقاللية  من  مزيدا  وأعطاها  الحوكمة 
وجعل  للحوكمة  اإلدارة  مجلس  لجنة  إلى  مباشرة  تبعيتها 
مهمتها األساسية التأكد من تطبيق الحوكمة وتعزيز دورها 
في مجاالت عمل البنك المختلفة، كما قام »الدولي« بتعزيز 
دور وحدة اإلفصاح والشفافية وعزز كوادرها بالدورات التدريبية 
األساسية  مهامها  وم��ن  عملها،  م��ج��االت  ف��ي  المتخصصة 
جميع  عن  الدقيق  اإلفصاح  بشأن  المناسبة  اآللية  استخدام 
في  بالبنك  المتعلقة  ال��ج��وه��ري��ة  وال��م��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 

الوقت المالئم. 

قبل  من  له  الممنوح  التصنيف  على  البنك  حافظ  وق��د  ه��ذا 
وهي   ،”Fitch Rating“ االئتماني  للتصنيف  »فيتش«  وكالة 
في  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف  وك����االت  ك��ب��رى  م��ن  ث��الث��ة  إح����دى 
االئتمان  تعثر  احتمال  يقيس  وال��ذي   +A بدرجة  وهو  العالم، 
النظرة  على  اإلبقاء  مع  األج��ل،  الطويل  المدى  على  الصادر 
المستقبلية مستقرة، مع تصنيف تعثر االئتمان الصادر على 
 +B تصنيف  على  أك��دت  حين  في   ،F1 وه��و  القصير  المدى 
بال  يعكس  التصنيف  وه��ذا  المالية،  الجدوى  لتصنيف  وفقا 
حيث  الجيدة،  البنك  أصول  وقوة  المالي  المركز  متانة  شك 
طالت  أص��ع��دة،  ع��دة  على  ملموسة  إن��ج��ازات  ال��دول��ي  حقق 
وم��ؤش��رات��ه  التشغيلية،  وبيئته  المالية،  ونتائجه  عملياته 
لكافة  والبشرى  التقني  التطور  ذلك  في  بما  المستقبلية، 

إداراته، والتزامه بمعايير الحوكمة والشفافية.

ومن واقع المؤشرات المرتقبة، فإن التطورات المتسارعة في 
الصناعة المصرفية اإلسالمية محليًا وإقليميا مع زيادة اإلقبال 
وخ��ارج  داخ��ل  منها  العديد  وتأسيس  انتشارها  وزي���ادة  عليها 
الكويت، سوف تؤدي بال شك إلى خلق بيئة تنافسية تتسم 
التحديات التي تتطلب بذل المزيد من الجهود  بالعديد من 
والعمل المتواصل، وفي هذا السياق قرر مجلس إدارة البنك 
لوضع  متخصص  ع��ال��م��ي  اس��ت��ش��اري  بمكتب  االس��ت��ع��ان��ة 
وحتى   2015 من  الممتدة  للفترة   للبنك  شاملة  استراتيجية 
عام 2020، ومن شأن تنفيذ أهداف تلك االستراتيجية تحقيق 
نقلة نوعية لمصرفكم خالل تلك السنوات وبما يعود بالخير 

على المساهمين والمودعين جميعا. 

ومصلحة  عمالئنا  ومنفعة  خير  فيه  لما  وإي��اك��م  اهلل  وفقنا 
التوفيق  وللجميع  لكم  متمنين  الكويت،  الحبيب  وطننا 
تحت  والنجاح  االزده��ار  من  المزيد  الواعد  ولمصرفنا  والسداد، 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ/  البالد  أمير  السمو  صاحب  رعاية 
الصباح حفظه اهلل ورعاه، وسمو ولي العهد األمين الش�يخ/ 

نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل.

»ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير« 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                                                        محمد جراح الصباح
                                                               رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء لجان مجلس اإلدارة

لجنة مجلس اإلدارة  للتمويل واالستثمار
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عضوا  السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق  

لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات 

الرئيس  السيد/ أنور جواد بوخمسين   

نائب الرئيس السيد/ أحمد ابراهيم العصفور 

عضوا  السيد / رائد جواد بوخمسين   

عضوا  السيدة/ نجاة حمد السويدي   

لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة   

الرئيس  الشيخ/ محمد جراح الصباح   

نائب الرئيس  السيد/ جاسم حسن زينل   

عضوا  السيدة/ نجاة حمد السويدي   

                                   

12

layout idari.indd   12 3/1/15   1:33 PM

اإلدارة التنفيذية

د. صادق جعفر أبل
المدير العام

 إلدارة شؤون مجلس اإلدارة

لؤي فاضل مقامس
الرئيس التنفيذي

لمياء براك الطبطبائي
نائب المدير العام

للخدمات المساندة
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المدير التنفيذي

إلدارة الخزينة

فخر الدين دسوقي إسماعيل
المدقق الداخلي العام
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كلمة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وآله وصحبه وتابعيهم بإحساٍن إلى يوم الدين، وبعد،، 

منذ انطالقة العمل المصرفي اإلسالمي لبنك الكويت الدولي وهو يقدم نموذجًا متميزاً من الخدمات المالية اإلسالمية التي تواكب 

التطور في العمل المالي اإلسالمي على العموم، حيث يعتمد البنك بفضل اهلل تعالى على األسلوب المتضمن للفلسفة المالية 

اإلسالمية القائم على المشاركة في الربح والخسارة، كما يتعزز ذلك من خالل األدوات المالية القائمة على السلع المحركة لالقتصاد 

الفعلي في الدولة مما يقوي االقتصاد المحلي ويعزز دوره من خالل منتجات إسالمية متعددة كاإلجارة والمضاربة والخدمات المصرفية 

المتنوعة.

وقد حقق هذا النجاح بفضل اهلل تعالى و جهود متعددة من المالك والموظفين والمتعاملين مع البنك ليثبت علو ورسوخ المصرفية 

{اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَتَْمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َورَِضيُت  اإلسالمية في األوساط المالية المتعددة وهو امتثال لقول اهلل تعالى 

لَُكُم اْلإِْسَلاَم ِدينًا }. )املائدة من الآية 3(

فحقًا هو الدين الكامل في المعامالت واألخالق والدنيا واآلخرة.

نسأل اهلل تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يوفق العاملين والقائمين على البنك لخدمة المالية والمصرفية اإلسالمية.

د.عبدالعزيز القصار     

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

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة  مساهمي بنك الكويت الدولي          المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وبع��د:

لكم  نقدم  بذلك،  وتكليفنا  الدولي  الكويت  لبنك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  بتعيين  القاضي  العمومية  الجمعية  لقرار  فوفقا 
التقرير التالي:

إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي قد راقبنا وراجعنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت 
التي طرحها البنك خالل الفترة من 2014/1/1 م إلى 2014/12/31 م، 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 مسؤولية 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 
 2014/12/31 2014/1/1 إلى  رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمها البنك خالل الفترة من  أحكام الشريعة اإلسالمية. وفي 

والتي اطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

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 
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البنك  مجموعة  عن  حديثا  الصادرة  االقتصادية  التقارير  أظهرت 

متواضعة  نمو  مستويات  العالمي  االق��ت��ص��اد  ب��ش��أن  ال��دول��ي 

 ،2014 ودون المتوقع لالقتصاد العالمي بشكل عام خالل عام 

حيث بلغ معدل نمو االقتصاد العالمي ما قارب »2.6%« مقارنة 

بمعدل »2.5%« في العام 2013، و برغم هذا التحسن الطفيف، 

إال أن تعافي االقتصاد العالمي ال زال ضعيفا بسبب التفاوت في 

مستويات األداء االقتصادي للعديد من دول وأقاليم العالم، ففي 

حين شهد اقتصاد كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 

في  بتحسن  مدفوعا   ،2014 ع��ام  خ��الل  مقبوال  تحسنا  المتحدة 

أسواق العمل واستمرار فعالية أدوات السياسة النقدية، إال أن كل 

من اليابان ومنطقة اليورو وروسيا وبعض دول أمريكا الالتينية ال 

زالت تعاني من تبعات األزمة المالية العالمية،  في حين استمرت 

عام  في   »%7« لتبلغ  بالتراجع  الصيني  االقتصاد  نمو  مستويات 

2014 مقابل »7.4%« في عام 2013، كما ألقت التراجعات في 

حين  ففي  العالمي،  االقتصاد  أداء  على  بظاللها  النفط  أسعار 

الدخل  تحول  على  يساعد  أن  النفط  أسعار  بانخفاض  يفترض 

العديد  أن  إال  للنفط،  المستوردة  الدول  إلى  المصدرة  الدول  من 

هيكلية  اقتصادية  اختالالت  من  تعاني  زالت  ال  النامية  الدول  من 

تمنعها من االستفادة بالشكل األمثل من هذه التراجعات.

األوسط  الشرق  منطقة  في  االقتصادي  النمو  معدالت  زالت  وال 

وشمال إفريقيا أضعف من المتوسط العالمي، حيث بلغ معدل 

النمو االقتصادي للدول النامية في المنطقة ما يقارب »%1.2« 

وتونس  ومصر  كالمغرب  ال��دول  بعض  شهدت  حين  في  فقط، 

تبعات  زال��ت  ال  و   ،2014 ع��ام  خ��الل  اقتصاداتها  أداء  في  تحسنا 

الناتج  من   »%20« نسبته  ما  على  تؤثر  السيئة  األمنية  األوض��اع 

من  العديد  تعاني  فيما  المنطقة،  ل���دول  اإلج��م��ال��ي  المحلي 

الدول من تبعات انعدام االستقرار السياسي، و لتبقى التحديات 

المنطقة  في  النامية  ال��دول  من  الكثير  تعانيها  التي  الرئيسية 

والبطالة، وتحسين نوعية  الفقر  والمتمثلة بمعالجة مشكالت 

البنى التحتية، وتغطية العجز في المالية العامة للدولة حاضرة 

رأسها  وعلى  المنطقة  في  للنفط  المصدرة  ال��دول  أما  وبقوة. 

على  حافظت  فقد  العربية  الخليج  ل��دول  التعاون  مجلس  دول 

اقتربت  حيث   2014 ع��ام  خ��الل  ثابته  اقتصادي  نمو  مستويات 

أداء  ف��ي  بتحسن  مدفوعة   ،»%2« مستويات  م��ن  بالمتوسط 

قد  النفط  أسعار  تراجع  استمرار  أن  إال  نفطية،  الغير  القطاعات 

يلقي بظالله سريعا على المالية العامة لهذه الدول، خاصة في 

قد  ما  منها،  الكثير  لميزانيات  التعادلي  النفط  سعر  ارتفاع  ظل 

يؤثر سلبا على وتيرة تنفيذ الخطط اإلنمائية التي أقرتها العديد 

من هذه الدول، وفي هذا السياق ال بد من التنويه من جديد على 

دولة  ومنها  النفطية  ال��دول  تتبعها  التي  المالية  السياسة  أن 

تمثل  الحكومي  اإلنفاق  في  التوسع  على  والقائمة  الكويت 

نموذجا غير قابل لالستمرار على المدى الطويل.

التطورات االقتصادية العالمية

مقارنة لسعر النفط التعادلي للمالية العامة لعام 2014  لدولة الكويت والبلدان النفطية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المصدر: نشرة آفاق االقتصاد العالمي، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، صندوق النقد الدولي- عدد أكتوبر 2014
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التطورات االقتصادية المحلية
الدولي  النقد  صندوق  مؤخرا  أصدرها  التي  البيانات  أظهرت 
بشأن توقعاته ألداء االقتصاد الكويتي بأن معدل النمو للناتج 
مدفوعا   »%1.3« نحو  نسبته  تبلغ  س��وف  اإلجمالي  المحلي 
باألداء الجيد للقطاعات الغير نفطية في االقتصاد، ، ففي حين 
لتلك  مشابهة  مستويات  على  النفطية  القطاعات  حافظت 
متأثرة  يذكر،  نمو  أي  تحقيق  وب��دون   2013 ع��ام  في  السائدة 
بالتراجع في أسعار النفط الذي شهده النصف الثاني من عام 
عجلة  دف��ع  ف��ي  نفطية  الغير  القطاعات  نجحت  فقد   ،2014

اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  ليبلغ  الكويتي  االقتصاد 

الغير نفطي ما نسبته »3.5%« خالل عام 2014 مقارنة بنسبة 

»2.8%« في عام 2013، تحققت هذه المستويات جرّاء الزيادة 

في كل من مستويات االستهالك واالستثمار المحليين، حيث 

العامة للدولة نموا بنسبة  المرحلية للمالية  البيانات  أظهرت 

»21%« في مستويات اإلنفاق الرأسمالي خالل األشهر الثمانية 

في  تحسنا  يظهر  ما   2014/2015 المالية  السنة  من  األول��ى 

الماضية  بالسنوات  مقارنة  اإلنمائية  المشاريع  تنفيذ  وتيرة 

ل��م��ش��روع الخطة  ال�����وزراء  إق����رار مجلس  وب��ش��ك��ل م��ت��زام��ن م��ع 

اإلنمائية الثانية لألعوام 2015 – 2019 وإحالته لمجلس األمة 

لمناقشته.

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ومستويات النمو االقتصادي الحقيقي للفترة 2007 – 2014

مقارنة لمجموع خسائر انخفاض النفط المتوقعة خالل عام 2015 وإجمالي حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات لدول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط المصدرة للنفط في حال استمرار مستويات أسعار النفط السائدة في نهاية عام 2014

األعمدة تمثل خسائر إيرادات تصدير النفط المتوقعة في العام 2015 في حال 
استمرار مستويات أسعار النفط الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق 
األوسط المصدرة للنفط )كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي(. األرقام بجانب 
األعمدة تمثل قيمة الخسائر بالمليار دوالر أمريكي

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  خسائر  مجموع 
المتوقعة )300( مليار دوالر أمريكي أي بنسبة 21% من 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس. وفي 
بنسبة  أي  أمريكي.  دوالر  مليار   )90( المجلس  دول  خارج 

10% من إجمالي قيمة الناتج المحلي لهذه الدول.

األعمدة تمثل حصة الصادرات النفطية المتوقعة خالل العام 2015 من إجمالي 
الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق األوسط المصدرة للنفط. 
)٪ من مجموع الصادرات(

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء، وصندوق النقد الدولي  |  )*(: بيانات أولية
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البنك  مجموعة  عن  حديثا  الصادرة  االقتصادية  التقارير  أظهرت 

متواضعة  نمو  مستويات  العالمي  االق��ت��ص��اد  ب��ش��أن  ال��دول��ي 

 ،2014 ودون المتوقع لالقتصاد العالمي بشكل عام خالل عام 

حيث بلغ معدل نمو االقتصاد العالمي ما قارب »2.6%« مقارنة 

بمعدل »2.5%« في العام 2013، و برغم هذا التحسن الطفيف، 

إال أن تعافي االقتصاد العالمي ال زال ضعيفا بسبب التفاوت في 

مستويات األداء االقتصادي للعديد من دول وأقاليم العالم، ففي 

حين شهد اقتصاد كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 

في  بتحسن  مدفوعا   ،2014 ع��ام  خ��الل  مقبوال  تحسنا  المتحدة 

أسواق العمل واستمرار فعالية أدوات السياسة النقدية، إال أن كل 

من اليابان ومنطقة اليورو وروسيا وبعض دول أمريكا الالتينية ال 

زالت تعاني من تبعات األزمة المالية العالمية،  في حين استمرت 

عام  في   »%7« لتبلغ  بالتراجع  الصيني  االقتصاد  نمو  مستويات 

2014 مقابل »7.4%« في عام 2013، كما ألقت التراجعات في 

حين  ففي  العالمي،  االقتصاد  أداء  على  بظاللها  النفط  أسعار 

الدخل  تحول  على  يساعد  أن  النفط  أسعار  بانخفاض  يفترض 

العديد  أن  إال  للنفط،  المستوردة  الدول  إلى  المصدرة  الدول  من 

هيكلية  اقتصادية  اختالالت  من  تعاني  زالت  ال  النامية  الدول  من 

تمنعها من االستفادة بالشكل األمثل من هذه التراجعات.

األوسط  الشرق  منطقة  في  االقتصادي  النمو  معدالت  زالت  وال 

وشمال إفريقيا أضعف من المتوسط العالمي، حيث بلغ معدل 

النمو االقتصادي للدول النامية في المنطقة ما يقارب »%1.2« 

وتونس  ومصر  كالمغرب  ال��دول  بعض  شهدت  حين  في  فقط، 

تبعات  زال��ت  ال  و   ،2014 ع��ام  خ��الل  اقتصاداتها  أداء  في  تحسنا 

الناتج  من   »%20« نسبته  ما  على  تؤثر  السيئة  األمنية  األوض��اع 

من  العديد  تعاني  فيما  المنطقة،  ل���دول  اإلج��م��ال��ي  المحلي 

الدول من تبعات انعدام االستقرار السياسي، و لتبقى التحديات 

المنطقة  في  النامية  ال��دول  من  الكثير  تعانيها  التي  الرئيسية 

والبطالة، وتحسين نوعية  الفقر  والمتمثلة بمعالجة مشكالت 

البنى التحتية، وتغطية العجز في المالية العامة للدولة حاضرة 

رأسها  وعلى  المنطقة  في  للنفط  المصدرة  ال��دول  أما  وبقوة. 

على  حافظت  فقد  العربية  الخليج  ل��دول  التعاون  مجلس  دول 

اقتربت  حيث   2014 ع��ام  خ��الل  ثابته  اقتصادي  نمو  مستويات 

أداء  ف��ي  بتحسن  مدفوعة   ،»%2« مستويات  م��ن  بالمتوسط 

قد  النفط  أسعار  تراجع  استمرار  أن  إال  نفطية،  الغير  القطاعات 

يلقي بظالله سريعا على المالية العامة لهذه الدول، خاصة في 

قد  ما  منها،  الكثير  لميزانيات  التعادلي  النفط  سعر  ارتفاع  ظل 

يؤثر سلبا على وتيرة تنفيذ الخطط اإلنمائية التي أقرتها العديد 

من هذه الدول، وفي هذا السياق ال بد من التنويه من جديد على 

دولة  ومنها  النفطية  ال��دول  تتبعها  التي  المالية  السياسة  أن 

تمثل  الحكومي  اإلنفاق  في  التوسع  على  والقائمة  الكويت 

نموذجا غير قابل لالستمرار على المدى الطويل.

التطورات االقتصادية العالمية

مقارنة لسعر النفط التعادلي للمالية العامة لعام 2014  لدولة الكويت والبلدان النفطية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المصدر: نشرة آفاق االقتصاد العالمي، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، صندوق النقد الدولي- عدد أكتوبر 2014
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التطورات االقتصادية المحلية
الدولي  النقد  صندوق  مؤخرا  أصدرها  التي  البيانات  أظهرت 
بشأن توقعاته ألداء االقتصاد الكويتي بأن معدل النمو للناتج 
مدفوعا   »%1.3« نحو  نسبته  تبلغ  س��وف  اإلجمالي  المحلي 
باألداء الجيد للقطاعات الغير نفطية في االقتصاد، ، ففي حين 
لتلك  مشابهة  مستويات  على  النفطية  القطاعات  حافظت 
متأثرة  يذكر،  نمو  أي  تحقيق  وب��دون   2013 ع��ام  في  السائدة 
بالتراجع في أسعار النفط الذي شهده النصف الثاني من عام 
عجلة  دف��ع  ف��ي  نفطية  الغير  القطاعات  نجحت  فقد   ،2014

اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  ليبلغ  الكويتي  االقتصاد 

الغير نفطي ما نسبته »3.5%« خالل عام 2014 مقارنة بنسبة 

»2.8%« في عام 2013، تحققت هذه المستويات جرّاء الزيادة 

في كل من مستويات االستهالك واالستثمار المحليين، حيث 

العامة للدولة نموا بنسبة  المرحلية للمالية  البيانات  أظهرت 

»21%« في مستويات اإلنفاق الرأسمالي خالل األشهر الثمانية 

في  تحسنا  يظهر  ما   2014/2015 المالية  السنة  من  األول��ى 

الماضية  بالسنوات  مقارنة  اإلنمائية  المشاريع  تنفيذ  وتيرة 

ل��م��ش��روع الخطة  ال�����وزراء  إق����رار مجلس  وب��ش��ك��ل م��ت��زام��ن م��ع 

اإلنمائية الثانية لألعوام 2015 – 2019 وإحالته لمجلس األمة 

لمناقشته.

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ومستويات النمو االقتصادي الحقيقي للفترة 2007 – 2014

مقارنة لمجموع خسائر انخفاض النفط المتوقعة خالل عام 2015 وإجمالي حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات لدول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط المصدرة للنفط في حال استمرار مستويات أسعار النفط السائدة في نهاية عام 2014

األعمدة تمثل خسائر إيرادات تصدير النفط المتوقعة في العام 2015 في حال 
استمرار مستويات أسعار النفط الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق 
األوسط المصدرة للنفط )كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي(. األرقام بجانب 
األعمدة تمثل قيمة الخسائر بالمليار دوالر أمريكي

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  خسائر  مجموع 
المتوقعة )300( مليار دوالر أمريكي أي بنسبة 21% من 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس. وفي 
بنسبة  أي  أمريكي.  دوالر  مليار   )90( المجلس  دول  خارج 

10% من إجمالي قيمة الناتج المحلي لهذه الدول.

األعمدة تمثل حصة الصادرات النفطية المتوقعة خالل العام 2015 من إجمالي 
الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق األوسط المصدرة للنفط. 
)٪ من مجموع الصادرات(
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بيئة  على  للحفاظ  كافية  السابقة  النمو  مستويات  ك��ان��ت 

اقتصادية و تشغيلية مستقرة نسبيا، إال أن النمو في القطاعات 

مستويات  ع��ل��ى  كبير  بشكل  و  معتمدا  زال  ال  نفطية  ال��غ��ي��ر 

األجور  فاتورة  الذي تقوده  و  الجاري  الحكومي  اإلنفاق  النمو في 

النمو  بمستويات  و  أنواعها،  بمختلف  والدعومات  والمرتبات 

األقل نسبيا في اإلنفاق الرأسمالي، والذي رغم زيادته فال زال أقل 

االقتصاديات  بعض  في  والمتحققة  المأمولة  المستويات  من 

الوضع  ص��الب��ة  ورغ���م  ب��أن��ه  التذكير  إل��ى  يدفعنا  م��ا  المشابهة، 

واالحتياطيات،  الفوائض  وتوافر  للدولة،  العامة  للمالية  الحالي 

إال أن مشاكل تضخم اإلنفاق العام وعدم إصالح بنيته الهيكلية، 

النمو  واالعتماد على اإليرادات النفطية بشكل متزايد، واستمرار 

والدعومات(،  والمرتبات  األج��ور  في  )خاصة  الجاري  اإلنفاق  في 

والتأخر في تطبيق الخطط اإلنمائية وتنفيذ مشاريعها، والتراجع 

في أسعار النفط، كل تلك العوامل تسلط الضوء على مخاطر 

المالية العامة التي قد تواجهها الدولة على المدى المتوسط، 

وزي��ادة  ال��ع��ام،  اإلن��ف��اق  ترشيد  تتبنى  سياسات  تبني  يجعل  م��ا 

االستثمار وخاصة في البنى التحتية، وتبني استراتيجيات التنويع 

الحوكمة  معايير  وتطبيق  األع��م��ال  بيئة  وتحسين  االق��ت��ص��ادي، 

ورفع األداء المؤسسي مع تشجيع ريادة األعمال ودعم المشاريع 

جذب  ومحاولة  الخاص،  القطاع  وتحفيز  والمتوسطة  الصغيرة 

المزيد من االستثمارات األجنبية، أمرا ال بد منه لتجنب آثار المخاطر 

االقتصادية المحتملة.

قبل  م��ن  أول��ي��ة  خ��ط��وات   2014 ع��ام  شهد  فلقد  المقابل  ف��ي 

األجهزة التنفيذية والتشريعية نجم عنها مجموعة من اإلصالحات 

تمثلت  الحكومية،  المصروفات  تخفيض  جانب  في  الهيكلية 

في رفع الدعم عن الديزل، و إعادة النظر في نفقات المبتعثين 

للعالج في الخارج، مع دراسة إمكانية إعادة النظر في مستويات 

الدعم المقدمة لكل من البنزين والكهرباء، كما أعدت الحكومة 

إلع��ادة  ال��دراس��ة  قيد  زال��ت  ال  خطة  الدولي  البنك  مع  وبالتعاون 

األم��ة  مجلس  ناقش  حين  ف��ي  للدولة،  العامة  المالية  هيكلة 

وأقرّ مجموعة من القوانين الهامة و الهادفة لتشجيع االستثمار 

األجنبي المباشر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

االقتصاد  شهدها  التي  ال��ت��ط��ورات  أه��م  نستعرض  يلي  وفيما 

المحلي وذلك على النحو التالي:

أوال: المالية العامة
مليار   »5« نحو   2014/2013 المالية  للسنة  الميزانية  فائض  بلغ 

دينار كويتي، وذلك بعد استقطاع »25%« من إجمالي اإليرادات 

القادمة،  دينار كويتي كاحتياطي لألجيال  »31.8« مليار  البالغة 

لحسابات  الشهرية  المتابعة  تقارير  أح��دث  بيانات  أظهرت  فيما 

األول��ى  الثمانية  األش��ه��ر  تغطي  وال��ت��ي  للدولة  المالية  اإلدارة 

شهر  نهاية  حتى  الممتدة  وللفترة  الحالية  المالية  السنة  من 

متوسط سعر برميل النفط ومستويات النمو االقتصادي في القطاعات النفطية والغير نفطية للفترة 2007 - 2014

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة البلدان المصدرة  للنفط أوبك|  )*(: بيانات أولية
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كويتي،  دينار  مليار   »19« قاربت  إي���رادات  تحقيق  نوفمبر/2014 

لتبلغ نسبة إجمالي اإليرادات المحصلة فعليا عن الفترة ما يقارب 

»94.8%« من إجمالي تقديرات الميزانية للسنة المالية بأكملها، 

ولتظهر تراجع مستوى اإليرادات المحصلة فعليا عن مستوياتها 

لنفس الفترة خالل السنة المالية الماضية بنسبة »9.5%«، فيما 

العامة  اإلي��رادات  إجمالي  من  النفطية  اإلي��رادات  حصة  استمرت 

كما   ،»%94« ق��ارب��ت  مرتفعة  مستويات  تسجيل  ف��ي  للدولة 

الميزانية  تقديرات  من  النفطية  اإلي��رادات  تحصيل  نسبة  بلغت 

للفترة »143%« وذلك نظرا الرتفاع متوسط سعر برميل النفط 

السعر  عن  نوفمبر/2014(  نهاية  حتى  أبريل  )بداية  الفترة  خالل 

الواحد،  الميزانية والبالغ »70« دوالرا أمريكيا للبرميل  المقدر في 

تقديرات  من  نفطية  الغير  اإلي���رادات  تحصيل  نسبة  بلغت  فيما 

الميزانية لنفس الفترة ما نسبته »%128«.

أما في جانب النفقات الحكومية،  فقد ارتفعت النفقات الفعلية 

خالل فترة الثمانية أشهر األولى لتبلغ »8.49« مليار دينار كويتي، 

مؤكدة على تسارع وتيرة اإلنفاق العام مقارنة بنفس الفترة من 

في  االرتفاع  جاء  ولقد   ،»%13« فاقت  بنسبة  و  الماضي  العام 

جانب اإلنفاق نتيجة للزيادة في اإلنفاق الجاري والرأسمالي على 

حد سواء، ففي حين استقر اإلنفاق على األجور والرواتب ليسجل 

رواتب العسكريين( مقارنة  »2.17« مليار دينار كويتي )باستثناء 

بنفس الفترة من العام 2013، وهو مازال يشكل نسبة عالية في 

العمالة  تركز  استمرار   بسبب  وذلك  الحكومي  اإلنفاق  إجمالي 

فقد  الخاص،  بالقطاع  مقارنة  الحكومي  القطاع  في  الوطنية 

ارتفع باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بنسبة 

فيما  الماضي،  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   »%17.6« فاقت 

بنسبة  وال��خ��دم��ي��ة  السلعية  المستلزمات  على  اإلن��ف��اق  ارت��ف��ع 

»21%«، في المقابل فقد شهد اإلنفاق الرأسمالي ارتفاعا بنسبة 

فقط   »%33.8« ليبلغ  و  دينار  مليار   »0.7« من  ليقترب   »%21.3«

مستويات  على  متفوقا  الميزانية،  في  المعتمد  المستوى  من 

القليلة  ال��س��ن��وات  ف��ي  ال��س��ائ��دة  ال��رأس��م��ال��ي  اإلن��ف��اق  متوسط 

الماضية، األمر الذي قد يشير إلى تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع 

التنموية كما أشرنا سابقا.

فترة  ع��ن  األّول���ي  الميزانية  ف��ائ��ض  بلغ  فقد  سبق  م��ا  على  ب��ن��اء 

ق��ارب  م��ا  نوفمبر/2014  ف��ي  المنتهية  األول���ى  أش��ه��ر  الثمانية 

عن  دينار  مليار    »13.5« عن  متراجعا  كويتي  دينار  مليار   »10.5«

مدفوعا  االنخفاض  ه��ذا  ج��اء  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس 

بالتراجع في اإليرادات نتيجة النخفاض أسعار النفط، حيث تراجع 

يقارب  بما   2014 عام  خالل  الخام  النفط  برميل  سعر  متوسط 

عام  ف��ي  ال��س��ائ��دة  األس��ع��ار  بمستويات  م��ق��ارن��ة  دوالرات   »10«

النفط  أسعار  شهدته  ال��ذي  الحاد  التراجع  بسبب  وذل��ك   ،2013

41 دوالر أمريكي، وكأثر للزيادة  الخام الكويتي لتصل إلى نحو 

ال��ج��اري وال��رأس��م��ال��ي، و يتوقع  األن��ف��اق  ف��ي مستويات ك��ل م��ن 

النفط  أسعار  ومستويات  الحالية  اإلنفاق  وتيرة  استمرار  حال  في 

المنخفضة تحقيق الميزانية لفائض أقل بنسبة  تقارب »%10« 

الماضية  المالية  السنة  في  المتحقق  الفائض  مستويات  من 

والذي بلغ »5« مليار دينار كويتي.

حصة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات الحكومية لدولة الكويت للسنوات المالية 2005/2004 – 2015/2014

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء، و وزارة المالية|  )*(: بيانات عام 2014 تغطي الفترة )بداية أبريل – نهاية نوفمبر 2014(
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بيئة  على  للحفاظ  كافية  السابقة  النمو  مستويات  ك��ان��ت 

اقتصادية و تشغيلية مستقرة نسبيا، إال أن النمو في القطاعات 

مستويات  ع��ل��ى  كبير  بشكل  و  معتمدا  زال  ال  نفطية  ال��غ��ي��ر 

األجور  فاتورة  الذي تقوده  و  الجاري  الحكومي  اإلنفاق  النمو في 

النمو  بمستويات  و  أنواعها،  بمختلف  والدعومات  والمرتبات 

األقل نسبيا في اإلنفاق الرأسمالي، والذي رغم زيادته فال زال أقل 

االقتصاديات  بعض  في  والمتحققة  المأمولة  المستويات  من 

الوضع  ص��الب��ة  ورغ���م  ب��أن��ه  التذكير  إل��ى  يدفعنا  م��ا  المشابهة، 

واالحتياطيات،  الفوائض  وتوافر  للدولة،  العامة  للمالية  الحالي 

إال أن مشاكل تضخم اإلنفاق العام وعدم إصالح بنيته الهيكلية، 

النمو  واالعتماد على اإليرادات النفطية بشكل متزايد، واستمرار 

والدعومات(،  والمرتبات  األج��ور  في  )خاصة  الجاري  اإلنفاق  في 

والتأخر في تطبيق الخطط اإلنمائية وتنفيذ مشاريعها، والتراجع 

في أسعار النفط، كل تلك العوامل تسلط الضوء على مخاطر 

المالية العامة التي قد تواجهها الدولة على المدى المتوسط، 

وزي��ادة  ال��ع��ام،  اإلن��ف��اق  ترشيد  تتبنى  سياسات  تبني  يجعل  م��ا 

االستثمار وخاصة في البنى التحتية، وتبني استراتيجيات التنويع 

الحوكمة  معايير  وتطبيق  األع��م��ال  بيئة  وتحسين  االق��ت��ص��ادي، 

ورفع األداء المؤسسي مع تشجيع ريادة األعمال ودعم المشاريع 

جذب  ومحاولة  الخاص،  القطاع  وتحفيز  والمتوسطة  الصغيرة 

المزيد من االستثمارات األجنبية، أمرا ال بد منه لتجنب آثار المخاطر 

االقتصادية المحتملة.

قبل  م��ن  أول��ي��ة  خ��ط��وات   2014 ع��ام  شهد  فلقد  المقابل  ف��ي 

األجهزة التنفيذية والتشريعية نجم عنها مجموعة من اإلصالحات 

تمثلت  الحكومية،  المصروفات  تخفيض  جانب  في  الهيكلية 

في رفع الدعم عن الديزل، و إعادة النظر في نفقات المبتعثين 

للعالج في الخارج، مع دراسة إمكانية إعادة النظر في مستويات 

الدعم المقدمة لكل من البنزين والكهرباء، كما أعدت الحكومة 

إلع��ادة  ال��دراس��ة  قيد  زال��ت  ال  خطة  الدولي  البنك  مع  وبالتعاون 

األم��ة  مجلس  ناقش  حين  ف��ي  للدولة،  العامة  المالية  هيكلة 

وأقرّ مجموعة من القوانين الهامة و الهادفة لتشجيع االستثمار 

األجنبي المباشر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

االقتصاد  شهدها  التي  ال��ت��ط��ورات  أه��م  نستعرض  يلي  وفيما 

المحلي وذلك على النحو التالي:

أوال: المالية العامة
مليار   »5« نحو   2014/2013 المالية  للسنة  الميزانية  فائض  بلغ 

دينار كويتي، وذلك بعد استقطاع »25%« من إجمالي اإليرادات 

القادمة،  دينار كويتي كاحتياطي لألجيال  »31.8« مليار  البالغة 

لحسابات  الشهرية  المتابعة  تقارير  أح��دث  بيانات  أظهرت  فيما 

األول��ى  الثمانية  األش��ه��ر  تغطي  وال��ت��ي  للدولة  المالية  اإلدارة 

شهر  نهاية  حتى  الممتدة  وللفترة  الحالية  المالية  السنة  من 

متوسط سعر برميل النفط ومستويات النمو االقتصادي في القطاعات النفطية والغير نفطية للفترة 2007 - 2014

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة البلدان المصدرة  للنفط أوبك|  )*(: بيانات أولية
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كويتي،  دينار  مليار   »19« قاربت  إي���رادات  تحقيق  نوفمبر/2014 

لتبلغ نسبة إجمالي اإليرادات المحصلة فعليا عن الفترة ما يقارب 

»94.8%« من إجمالي تقديرات الميزانية للسنة المالية بأكملها، 

ولتظهر تراجع مستوى اإليرادات المحصلة فعليا عن مستوياتها 

لنفس الفترة خالل السنة المالية الماضية بنسبة »9.5%«، فيما 

العامة  اإلي��رادات  إجمالي  من  النفطية  اإلي��رادات  حصة  استمرت 

كما   ،»%94« ق��ارب��ت  مرتفعة  مستويات  تسجيل  ف��ي  للدولة 

الميزانية  تقديرات  من  النفطية  اإلي��رادات  تحصيل  نسبة  بلغت 

للفترة »143%« وذلك نظرا الرتفاع متوسط سعر برميل النفط 

السعر  عن  نوفمبر/2014(  نهاية  حتى  أبريل  )بداية  الفترة  خالل 

الواحد،  الميزانية والبالغ »70« دوالرا أمريكيا للبرميل  المقدر في 

تقديرات  من  نفطية  الغير  اإلي���رادات  تحصيل  نسبة  بلغت  فيما 

الميزانية لنفس الفترة ما نسبته »%128«.

أما في جانب النفقات الحكومية،  فقد ارتفعت النفقات الفعلية 

خالل فترة الثمانية أشهر األولى لتبلغ »8.49« مليار دينار كويتي، 

مؤكدة على تسارع وتيرة اإلنفاق العام مقارنة بنفس الفترة من 

في  االرتفاع  جاء  ولقد   ،»%13« فاقت  بنسبة  و  الماضي  العام 

جانب اإلنفاق نتيجة للزيادة في اإلنفاق الجاري والرأسمالي على 

حد سواء، ففي حين استقر اإلنفاق على األجور والرواتب ليسجل 

رواتب العسكريين( مقارنة  »2.17« مليار دينار كويتي )باستثناء 

بنفس الفترة من العام 2013، وهو مازال يشكل نسبة عالية في 

العمالة  تركز  استمرار   بسبب  وذلك  الحكومي  اإلنفاق  إجمالي 

فقد  الخاص،  بالقطاع  مقارنة  الحكومي  القطاع  في  الوطنية 

ارتفع باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بنسبة 

فيما  الماضي،  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   »%17.6« فاقت 

بنسبة  وال��خ��دم��ي��ة  السلعية  المستلزمات  على  اإلن��ف��اق  ارت��ف��ع 

»21%«، في المقابل فقد شهد اإلنفاق الرأسمالي ارتفاعا بنسبة 

فقط   »%33.8« ليبلغ  و  دينار  مليار   »0.7« من  ليقترب   »%21.3«

مستويات  على  متفوقا  الميزانية،  في  المعتمد  المستوى  من 

القليلة  ال��س��ن��وات  ف��ي  ال��س��ائ��دة  ال��رأس��م��ال��ي  اإلن��ف��اق  متوسط 

الماضية، األمر الذي قد يشير إلى تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع 

التنموية كما أشرنا سابقا.

فترة  ع��ن  األّول���ي  الميزانية  ف��ائ��ض  بلغ  فقد  سبق  م��ا  على  ب��ن��اء 

ق��ارب  م��ا  نوفمبر/2014  ف��ي  المنتهية  األول���ى  أش��ه��ر  الثمانية 

عن  دينار  مليار    »13.5« عن  متراجعا  كويتي  دينار  مليار   »10.5«

مدفوعا  االنخفاض  ه��ذا  ج��اء  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس 

بالتراجع في اإليرادات نتيجة النخفاض أسعار النفط، حيث تراجع 

يقارب  بما   2014 عام  خالل  الخام  النفط  برميل  سعر  متوسط 

عام  ف��ي  ال��س��ائ��دة  األس��ع��ار  بمستويات  م��ق��ارن��ة  دوالرات   »10«

النفط  أسعار  شهدته  ال��ذي  الحاد  التراجع  بسبب  وذل��ك   ،2013

41 دوالر أمريكي، وكأثر للزيادة  الخام الكويتي لتصل إلى نحو 

ال��ج��اري وال��رأس��م��ال��ي، و يتوقع  األن��ف��اق  ف��ي مستويات ك��ل م��ن 

النفط  أسعار  ومستويات  الحالية  اإلنفاق  وتيرة  استمرار  حال  في 

المنخفضة تحقيق الميزانية لفائض أقل بنسبة  تقارب »%10« 

الماضية  المالية  السنة  في  المتحقق  الفائض  مستويات  من 

والذي بلغ »5« مليار دينار كويتي.

حصة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات الحكومية لدولة الكويت للسنوات المالية 2005/2004 – 2015/2014

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء، و وزارة المالية|  )*(: بيانات عام 2014 تغطي الفترة )بداية أبريل – نهاية نوفمبر 2014(
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ثانيا: التطورات النقدية
تظهر بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه 

الواسع )M2( على أساس سنوي و بما يقارب “1.11” مليار دينار 

“33.8” مليار  إلى   2014 كويتي ليصل في نهاية شهر ديسمبر 

هذا  ج��اء  س��ن��وي،  أس���اس  على   ”%3.36“ بنسبة  مرتفعا  دي��ن��ار، 

االرتفاع نتيجة الزيادة في رصيد الودائع تحت الطلب، و الحسابات 

الطلب  تحت  الودائع  حجم  ارتفع  حيث  ألجل،  والودائع  االدخارية 

ليصل إلى “7.97” مليار دينار مرتفعا بنسبة “6.2%” على أساس 

 ”%3.9“ بنسبة  االدخ��اري��ة  الحسابات  رصيد  ارت��ف��ع  فيما  س��ن��وي، 

لتقترب من مستويات “4.83” مليار دينار كويتي، فيما بلغ رصيد 

على   ”%3.31“ بنسبة  مرتفعا  دينار  مليار   ”16.6“ ألج��ل  ال��ودائ��ع 

أساس سنوي.

من  كل  في  ارتفاع  إلى  بالودائع  الخاصة  البيانات  تشير  كما   

إجمالي  رصيد  ليبلغ  والحكومي،  ال��خ��اص  القطاعين  ودائ���ع 

مليار   »37.6« قيمته  ما  المحلية  البنوك  لدى  المقيمين  ودائع 

عام  مستويات  ع��ن   »%3.63« بلغت  ب��زي��ادة  ك��وي��ت��ي،  دي��ن��ار 

 »32.3« ليبلغ  الخاص  القطاع  ودائ��ع  رصيد  ارتفع  فقد    ،2013

مليار دينار كويتي و ليحقق نموا سنويا بنسبة قاربت »%3.5«، 

الودائع  من  وك��ل  الطلب  تحت  ال��ودائ��ع  في  بارتفاع  مدفوعا 

الودائع  انخفاض في رصيد  ألجل والحسابات االدخارية، مقابل 

كويتي.  دينار  مليار   »2.9« من  اقترب  ال��ذي  األجنبية  بالعملة 

نموا  حققت  فقد  الحكومي  القطاع  ودائ���ع  يخص  فيما  أم��ا 

اإليراداتالسنة
المصروفات 

والمخصصات
المخصصاتالمصروفات

الفائض قبل احتياطي 

األجيال القادمة

الفائض بعض خصم 

احتياطي األجيال القادمة

2008/200719.011.69.71.99.37.4
2009/200821.020.418.32.12.70.6
2010/200917.713.011.31.86.44.7
2011/201021.518.416.22.25.33.1
2012/201130.220.017.03.013.210.2
2013/201232.027.319.38.012.74.7
2014/201331.826.918.98.012.95.0

* 2015/201419.013.28.54.810.55.8

بيان الفائض/العجز في الميزانية الحكومية لدولة الكويت )مليار دينار كويتي( للفترة 2007 / 2008 – 2014 / 2015

المصدر: اإلدارة المركزية لإحصاء، وبيانات الحساب الختامي لوزارة المالية ، * بيانات عام 2014 تغطي الفترة )بداية أبريل – نهاية نوفمبر 2014(

مستويات عرض النقد –مليار دينار كويتي-  خالل الفترة 2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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جاء  كويتي،  دينار  مليار   »5.28« لتبلغ   »%4.5« بنسبة  سنويا 

 »%4.1« بنسبة  ألجل  الحكومة  ودائع  زيادة  نتيجة  االرتفاع  هذا 

لتبلغ »5.1« مليار دينار، وبتتبع مستويات نمو رصيد الودائع منذ 

2014، يالحظ انخفاض في نسبة نمو  2007 وحتى عام  عام 

االرتفاع  رغم   ،2012 السنوي منذ عام  اإلجمالي  الودائع  رصيد 

يكون  ق��د  ال���ذي  األم���ر  ال��ط��ل��ب،  تحت  ال��ودائ��ع  ف��ي  المضطرد 

ومعدالت  االقتصادي  النشاط  مستوى  في  بالتغيرات  مرتبطا 

االدخار، السيما في ظل تدني أسعار الفائدة على الودائع ألجل، 

أو بمستويات مساهمة العمالة الوافدة في اإلنتاج و مستويات 

تحويالت العاملين، و بتطور جهود البنوك الهادفة الستقطاب 

األموال المنخفضة التكاليف، و بالتطورات الرقابية، أو بكل أو 

بعض هذه العوامل مجتمعة.

لمختلف  الممنوح  االئ��ت��م��ان  حجم  ارت��ف��ع  فقد  آخ���ر،  ج��ان��ب  وم��ن 

القطاعات االقتصادية ليحقق نموا سنويا قارب »6.2%« مرتفعا 

دينار  مليار   »30.7« قارب  إجماليا  ليبلغ  دينار  مليار   »1.79« بقيمة 

التسهيالت  رص��ي��د  ف��ي  النمو  م��ن  االرت��ف��اع  ه��ذا  نجم  ك��وي��ت��ي، 

الشخصية و بخاصة في باب القروض المقسطة والتي ارتفعت 

بأكثر من مليار دينار كويتي، ليحقق قطاع التسهيالت الشخصية 

التسهيالت  ارت��ف��ع��ت  ف��ي��م��ا   ،»%10.4« ب��ن��س��ب��ة  س��ن��وي��ا  ن��م��وا 

الممنوحة للقطاع العقاري بواقع »289.6« مليون دينار مرتفعة 

والغاز  النفط  قطاع  ت��اله  سنوي،  أس��اس  على   »%3.8« بنسبة 

عام  في  تحقق  ما  ضعف  وهو  دينار  مليون   »204« بنحو  بارتفاع 

للقطاع  الممنوحة  التسهيالت  ارت��ف��ع��ت  فيما  تقريبا،   2013

التجاري بنحو »94« مليون دينار ليحقق نموا سنويا قارب »%3.4«.

تطور أرصدة ودائع القطاع الخاص والقطاع الحكومي )مليار دينار كويتي( للفترة  2007 – 2014

تطور أرصدة مكونات ودائع القطاع الخاص )%( للفترة  2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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ثانيا: التطورات النقدية
تظهر بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه 

الواسع )M2( على أساس سنوي و بما يقارب “1.11” مليار دينار 

“33.8” مليار  إلى   2014 كويتي ليصل في نهاية شهر ديسمبر 

هذا  ج��اء  س��ن��وي،  أس���اس  على   ”%3.36“ بنسبة  مرتفعا  دي��ن��ار، 

االرتفاع نتيجة الزيادة في رصيد الودائع تحت الطلب، و الحسابات 

الطلب  تحت  الودائع  حجم  ارتفع  حيث  ألجل،  والودائع  االدخارية 

ليصل إلى “7.97” مليار دينار مرتفعا بنسبة “6.2%” على أساس 

 ”%3.9“ بنسبة  االدخ��اري��ة  الحسابات  رصيد  ارت��ف��ع  فيما  س��ن��وي، 

لتقترب من مستويات “4.83” مليار دينار كويتي، فيما بلغ رصيد 

على   ”%3.31“ بنسبة  مرتفعا  دينار  مليار   ”16.6“ ألج��ل  ال��ودائ��ع 

أساس سنوي.

من  كل  في  ارتفاع  إلى  بالودائع  الخاصة  البيانات  تشير  كما   

إجمالي  رصيد  ليبلغ  والحكومي،  ال��خ��اص  القطاعين  ودائ���ع 

مليار   »37.6« قيمته  ما  المحلية  البنوك  لدى  المقيمين  ودائع 

عام  مستويات  ع��ن   »%3.63« بلغت  ب��زي��ادة  ك��وي��ت��ي،  دي��ن��ار 

 »32.3« ليبلغ  الخاص  القطاع  ودائ��ع  رصيد  ارتفع  فقد    ،2013

مليار دينار كويتي و ليحقق نموا سنويا بنسبة قاربت »%3.5«، 

الودائع  من  وك��ل  الطلب  تحت  ال��ودائ��ع  في  بارتفاع  مدفوعا 

الودائع  انخفاض في رصيد  ألجل والحسابات االدخارية، مقابل 

كويتي.  دينار  مليار   »2.9« من  اقترب  ال��ذي  األجنبية  بالعملة 

نموا  حققت  فقد  الحكومي  القطاع  ودائ���ع  يخص  فيما  أم��ا 

اإليراداتالسنة
المصروفات 

والمخصصات
المخصصاتالمصروفات

الفائض قبل احتياطي 

األجيال القادمة

الفائض بعض خصم 

احتياطي األجيال القادمة

2008/200719.011.69.71.99.37.4
2009/200821.020.418.32.12.70.6
2010/200917.713.011.31.86.44.7
2011/201021.518.416.22.25.33.1
2012/201130.220.017.03.013.210.2
2013/201232.027.319.38.012.74.7
2014/201331.826.918.98.012.95.0

* 2015/201419.013.28.54.810.55.8

بيان الفائض/العجز في الميزانية الحكومية لدولة الكويت )مليار دينار كويتي( للفترة 2007 / 2008 – 2014 / 2015

المصدر: اإلدارة المركزية لإحصاء، وبيانات الحساب الختامي لوزارة المالية ، * بيانات عام 2014 تغطي الفترة )بداية أبريل – نهاية نوفمبر 2014(

مستويات عرض النقد –مليار دينار كويتي-  خالل الفترة 2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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جاء  كويتي،  دينار  مليار   »5.28« لتبلغ   »%4.5« بنسبة  سنويا 

 »%4.1« بنسبة  ألجل  الحكومة  ودائع  زيادة  نتيجة  االرتفاع  هذا 

لتبلغ »5.1« مليار دينار، وبتتبع مستويات نمو رصيد الودائع منذ 

2014، يالحظ انخفاض في نسبة نمو  2007 وحتى عام  عام 

االرتفاع  رغم   ،2012 السنوي منذ عام  اإلجمالي  الودائع  رصيد 

يكون  ق��د  ال���ذي  األم���ر  ال��ط��ل��ب،  تحت  ال��ودائ��ع  ف��ي  المضطرد 

ومعدالت  االقتصادي  النشاط  مستوى  في  بالتغيرات  مرتبطا 

االدخار، السيما في ظل تدني أسعار الفائدة على الودائع ألجل، 

أو بمستويات مساهمة العمالة الوافدة في اإلنتاج و مستويات 

تحويالت العاملين، و بتطور جهود البنوك الهادفة الستقطاب 

األموال المنخفضة التكاليف، و بالتطورات الرقابية، أو بكل أو 

بعض هذه العوامل مجتمعة.

لمختلف  الممنوح  االئ��ت��م��ان  حجم  ارت��ف��ع  فقد  آخ���ر،  ج��ان��ب  وم��ن 

القطاعات االقتصادية ليحقق نموا سنويا قارب »6.2%« مرتفعا 

دينار  مليار   »30.7« قارب  إجماليا  ليبلغ  دينار  مليار   »1.79« بقيمة 

التسهيالت  رص��ي��د  ف��ي  النمو  م��ن  االرت��ف��اع  ه��ذا  نجم  ك��وي��ت��ي، 

الشخصية و بخاصة في باب القروض المقسطة والتي ارتفعت 

بأكثر من مليار دينار كويتي، ليحقق قطاع التسهيالت الشخصية 

التسهيالت  ارت��ف��ع��ت  ف��ي��م��ا   ،»%10.4« ب��ن��س��ب��ة  س��ن��وي��ا  ن��م��وا 

الممنوحة للقطاع العقاري بواقع »289.6« مليون دينار مرتفعة 

والغاز  النفط  قطاع  ت��اله  سنوي،  أس��اس  على   »%3.8« بنسبة 

عام  في  تحقق  ما  ضعف  وهو  دينار  مليون   »204« بنحو  بارتفاع 

للقطاع  الممنوحة  التسهيالت  ارت��ف��ع��ت  فيما  تقريبا،   2013

التجاري بنحو »94« مليون دينار ليحقق نموا سنويا قارب »%3.4«.

تطور أرصدة ودائع القطاع الخاص والقطاع الحكومي )مليار دينار كويتي( للفترة  2007 – 2014

تطور أرصدة مكونات ودائع القطاع الخاص )%( للفترة  2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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األكبر  الحصة  احتالل  في  الشخصية  التسهيالت  استمرت  ولقد 
لمختلف  الممنوحة  النقدية  االئتمانية  التسهيالت  إجمالي  من 
القطاع  ت��اله   ،»%40.5« ق��ارب��ت  بحصة  االقتصادية  القطاعات 
في  التجاري  القطاع  حل  فيما   ،»%25.7« بلغت  بحصة  العقاري 
المرتبة الثالثة بحصة بلغت »9.2%«، كما استمرت حصة قطاع 
 »%4.6« لتبلغ  باالنخفاض  مصرفية  الغير  المالية  المؤسسات 

فقط، وبحساب حصة القطاعات اإلنتاجية الغير نفطية )التجارة 
والصناعة والزراعة واإلنشاءات( فقد حصلت مجتمعة على حصة 
بلغت »21.1%« كما أن التسهيالت الممنوحة لهذه القطاعات 
إيجابيا وهو ما قد يعطي إشارات حول تحسن  قد شهدت نموا 

أنشطة القطاعات الغير نفطية في االقتصاد.

ثالثا: األرقام القياسية ألسعار المستهلك
القياسية  األرق��ام  باستخدام  المحسوب  التضخم  معدل  ارتفع 

ألسعار المستهلك خالل عام 2014 ليبلغ »3.04%« مرتفعا عن 

مستوياته عند »2.66%« في عام 2013، ويعزى هذا االرتفاع إلى 

ضغوط تضخمية من أغلب المكونات الرئيسية المكونة للرقم 

القياسي العام ألسعار المستهلك، حيث ارتفع معدل التضخم 

في مكون خدمات المسكن بنسبة »5%« وهو المكون صاحب 

الوزن األكبر لترجيح الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك، 

باألغذية  المتمثل  ال��ث��ان��ي  الرئيسي  ال��م��ك��ون  ف��ي  ارت��ف��اع  ت��اله 
األسعار  مستويات  ارتفعت  فيما   ،»%2.6« بنسبة  والمشروبات 
بنسبة  ال��ص��ي��ان��ة  وم��ع��دات  المنزلية  ال��م��ف��روش��ات  م��ك��ون  ف��ي 
والتبغ  السجائر  م��ك��ون  ف��ي  ارت��ف��اع  أك��ب��ر  تحقق  فيما   ،»%3.5«
بنسبة »11.8%« إالّ أن هذا المكون يحمل الوزن الترجيحي األقل 
سوى  األسعار  مستويات  تتراجع  ول��م  المكونات،  كل  بين  من 
القدم بنسبة »0.2-%« و مكون  في قطاعي الكساء وملبس 

االتصاالت بنسبة »0.1-%« كما يظهر الرسم البياني.

السنوات
القطاع 

التجاري

القطاع 

الصناعي

قطاع 

اإلنشاءات

المؤسسات 

المالية الغير 

مصرفية

التسهيالت 

الشخصية

القطاع 

العقاري

قطاع النفط 

والغاز

تسهيالت 

أخرى

إجمالي 

التسهيالت 

االئتمانية
200719001071136723997102500259122220137

2008228514651699285978705766111159123666

2009225615001633289783926597218159925108

2010229916171757282984566478211154925201

2011230717501688238089476756173160225612

20122478176717211905100597131165165926797

20132744177419171612112827601209180828961

20142838174319061412124627889413200530751

تطور أرصدة أهم القطاعات االقتصادية من التسهيالت االئتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية للفترة 2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.

تطور حصة أهم القطاعات االقتصادية من إجمالي التسهيالت االئتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية للفترة  2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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رابعا: سوق الكويت لألوراق المالية
انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية بنسبة 

مستوى   عند  المؤشر  أقفل  حيث   ،2014 العام  خالل   »%13.8«

متراجعا  ديسمبر/2014   31 ي��وم  نهاية  م��ع  نقطة   »6535.5«

األسهم  قيمة  إجمالي  بلغ  فيما   ،2013 عام  في   »7549.5« من 

كويتي  دينار  مليار   »6.08« من  يقرب  ما  السوق  في  المتداولة 

موزعة على »1.18« مليون صفقة مقارنة بما قارب »11.1« مليار 

 2013 دينار كويتي موزعة على »2.14« مليون صفقة في عام 

أي بتراجع نسبته »45.2%« و  »44.9%« على التوالي، وبلغ العدد 

سهم  مليار   »52.7« العام  خ��الل  المتداولة  لألسهم  اإلجمالي 

متراجعا عن مستواه في عام 2013 وليبلغ »126.5« مليار سهم، 

خاصة  مؤشراته  كل  في  تراجعا  حقق  قد  السوق  يكون  وبهذا 

في الربع األخير من العام متأثرا بالتراجعات التي شهدتها أسعار 

إجمالي  مؤشرات  من  كل  تراجعت  حيث  عالميا،   الخام  النفط 

قيمة  ومتوسط  للصفقات  اإلجمالي  وال��ع��دد  ال��س��وق،  سيولة 

مؤشر  وليبلغ  منها،  لكل   »%45« قاربت  بنسبة  اليومية  التداول 

كويتي  دينار  مليون   »24.93« اليومية  ال��ت��داول  قيمة  متوسط 

مؤشر  في  ارتفاعا  شهد  قد  العقار  سوق  أن  نذكر  أن  بقي  فقط، 

إجمالي المبيعات بأكثر من مليار دينار كويتي خالل عام 2014، 

وهو ما قد يرجح تحول جزء من سيولة السوق المالي إلى سوق 

العقار بحثا عن استثمارات أكثر استقرارا على المدى المتوسط.

السنة

إجمالي عدد  

األسهم المتداولة 

)مليار  سهم(

إجمالي قيمة 

األسهم المتداولة 

)مليار  دينار(

إجمالي عدد 

الصفقات 

)مليون صفقة(

متوسط عدد 

الصفقات 

اليومي

عدد أيام 

التداول

متوسط قيمة 

التداول اليومية 

)مليون دينار(

المؤشر 

السعري في 

نهاية السنة

200772.938.5082.188412.94259148.6812558.9

200887.338.4612.148183.14262146.807782.6

2009111.222.7082.027753.7926187.007005.3

201076.412.9191.294992.1625850.086955.5

201139.66.2810.642471.0925924.255814.2

201284.67.3401.224772.1525528.795934.3

2013126.511.1032.148683.1224645.137549.5

201452.76.0871.184845.7424324.936535.7

تطور أهم مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية للفترة 2007 – 2014

المصدر حسابات وحدة البحوث االقتصادية الترجمة بنك الكويت الدولي باستخدام بيانات سوق الكويت لألوراق المالية.

معدل التضخم ومستويات التغير في مكونات الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2014 

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء
.
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األكبر  الحصة  احتالل  في  الشخصية  التسهيالت  استمرت  ولقد 
لمختلف  الممنوحة  النقدية  االئتمانية  التسهيالت  إجمالي  من 
القطاع  ت��اله   ،»%40.5« ق��ارب��ت  بحصة  االقتصادية  القطاعات 
في  التجاري  القطاع  حل  فيما   ،»%25.7« بلغت  بحصة  العقاري 
المرتبة الثالثة بحصة بلغت »9.2%«، كما استمرت حصة قطاع 
 »%4.6« لتبلغ  باالنخفاض  مصرفية  الغير  المالية  المؤسسات 

فقط، وبحساب حصة القطاعات اإلنتاجية الغير نفطية )التجارة 
والصناعة والزراعة واإلنشاءات( فقد حصلت مجتمعة على حصة 
بلغت »21.1%« كما أن التسهيالت الممنوحة لهذه القطاعات 
إيجابيا وهو ما قد يعطي إشارات حول تحسن  قد شهدت نموا 

أنشطة القطاعات الغير نفطية في االقتصاد.

ثالثا: األرقام القياسية ألسعار المستهلك
القياسية  األرق��ام  باستخدام  المحسوب  التضخم  معدل  ارتفع 

ألسعار المستهلك خالل عام 2014 ليبلغ »3.04%« مرتفعا عن 

مستوياته عند »2.66%« في عام 2013، ويعزى هذا االرتفاع إلى 

ضغوط تضخمية من أغلب المكونات الرئيسية المكونة للرقم 

القياسي العام ألسعار المستهلك، حيث ارتفع معدل التضخم 

في مكون خدمات المسكن بنسبة »5%« وهو المكون صاحب 

الوزن األكبر لترجيح الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك، 

باألغذية  المتمثل  ال��ث��ان��ي  الرئيسي  ال��م��ك��ون  ف��ي  ارت��ف��اع  ت��اله 
األسعار  مستويات  ارتفعت  فيما   ،»%2.6« بنسبة  والمشروبات 
بنسبة  ال��ص��ي��ان��ة  وم��ع��دات  المنزلية  ال��م��ف��روش��ات  م��ك��ون  ف��ي 
والتبغ  السجائر  م��ك��ون  ف��ي  ارت��ف��اع  أك��ب��ر  تحقق  فيما   ،»%3.5«
بنسبة »11.8%« إالّ أن هذا المكون يحمل الوزن الترجيحي األقل 
سوى  األسعار  مستويات  تتراجع  ول��م  المكونات،  كل  بين  من 
القدم بنسبة »0.2-%« و مكون  في قطاعي الكساء وملبس 

االتصاالت بنسبة »0.1-%« كما يظهر الرسم البياني.

السنوات
القطاع 

التجاري

القطاع 

الصناعي

قطاع 

اإلنشاءات

المؤسسات 

المالية الغير 

مصرفية

التسهيالت 

الشخصية

القطاع 

العقاري

قطاع النفط 

والغاز

تسهيالت 

أخرى

إجمالي 

التسهيالت 

االئتمانية
200719001071136723997102500259122220137

2008228514651699285978705766111159123666

2009225615001633289783926597218159925108

2010229916171757282984566478211154925201

2011230717501688238089476756173160225612

20122478176717211905100597131165165926797

20132744177419171612112827601209180828961

20142838174319061412124627889413200530751

تطور أرصدة أهم القطاعات االقتصادية من التسهيالت االئتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية للفترة 2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.

تطور حصة أهم القطاعات االقتصادية من إجمالي التسهيالت االئتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية للفترة  2007 – 2014

المصدر: بنك الكويت المركزي.

24

layout idari.indd   24 2/26/15   2:32 PM

رابعا: سوق الكويت لألوراق المالية
انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية بنسبة 

مستوى   عند  المؤشر  أقفل  حيث   ،2014 العام  خالل   »%13.8«

متراجعا  ديسمبر/2014   31 ي��وم  نهاية  م��ع  نقطة   »6535.5«

األسهم  قيمة  إجمالي  بلغ  فيما   ،2013 عام  في   »7549.5« من 

كويتي  دينار  مليار   »6.08« من  يقرب  ما  السوق  في  المتداولة 

موزعة على »1.18« مليون صفقة مقارنة بما قارب »11.1« مليار 

 2013 دينار كويتي موزعة على »2.14« مليون صفقة في عام 

أي بتراجع نسبته »45.2%« و  »44.9%« على التوالي، وبلغ العدد 

سهم  مليار   »52.7« العام  خ��الل  المتداولة  لألسهم  اإلجمالي 

متراجعا عن مستواه في عام 2013 وليبلغ »126.5« مليار سهم، 

خاصة  مؤشراته  كل  في  تراجعا  حقق  قد  السوق  يكون  وبهذا 

في الربع األخير من العام متأثرا بالتراجعات التي شهدتها أسعار 

إجمالي  مؤشرات  من  كل  تراجعت  حيث  عالميا،   الخام  النفط 

قيمة  ومتوسط  للصفقات  اإلجمالي  وال��ع��دد  ال��س��وق،  سيولة 

مؤشر  وليبلغ  منها،  لكل   »%45« قاربت  بنسبة  اليومية  التداول 

كويتي  دينار  مليون   »24.93« اليومية  ال��ت��داول  قيمة  متوسط 

مؤشر  في  ارتفاعا  شهد  قد  العقار  سوق  أن  نذكر  أن  بقي  فقط، 

إجمالي المبيعات بأكثر من مليار دينار كويتي خالل عام 2014، 

وهو ما قد يرجح تحول جزء من سيولة السوق المالي إلى سوق 

العقار بحثا عن استثمارات أكثر استقرارا على المدى المتوسط.

السنة

إجمالي عدد  

األسهم المتداولة 

)مليار  سهم(

إجمالي قيمة 

األسهم المتداولة 

)مليار  دينار(

إجمالي عدد 

الصفقات 

)مليون صفقة(

متوسط عدد 

الصفقات 

اليومي

عدد أيام 

التداول

متوسط قيمة 

التداول اليومية 

)مليون دينار(

المؤشر 

السعري في 

نهاية السنة

200772.938.5082.188412.94259148.6812558.9

200887.338.4612.148183.14262146.807782.6

2009111.222.7082.027753.7926187.007005.3

201076.412.9191.294992.1625850.086955.5

201139.66.2810.642471.0925924.255814.2

201284.67.3401.224772.1525528.795934.3

2013126.511.1032.148683.1224645.137549.5

201452.76.0871.184845.7424324.936535.7

تطور أهم مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية للفترة 2007 – 2014

المصدر حسابات وحدة البحوث االقتصادية الترجمة بنك الكويت الدولي باستخدام بيانات سوق الكويت لألوراق المالية.

معدل التضخم ومستويات التغير في مكونات الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2014 

المصدر: بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء
.
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أعلى  المالية  ل��ألوراق  الكويت  لسوق  السعري  المؤشر  بلغ  وقد 

قيمة له )عند اإلقفال( خالل عام 2014 بتاريخ 2014/2/9، مسجال 

»7863« نقطة،  ثم شهد موجة معتدلة من التراجع )رغم االستقرار 

 ،2014/6/19 ت��اري��خ  حتى  استمرت  النفط(  أس��ع��ار  ف��ي  النسبي 

النفط(  أسعار  في  المستمر   االنخفاض  )رغ��م  الصعود  ليعاود 

وصوال حتى تاريخ 2014/10/9، ليعاود الهبوط مجددا حتى نهاية 

العام تقريبا، وفي محاولة لفهم العالقة بين التطورات في سوق 

معامل  احتساب  تم  فقد  النفط  وأسعار  المالية  لألوراق  الكويت 

خام  سلة  سعر  ومتوسط  للسوق  السعري  المؤشر  بين  االرتباط 

العام  خالل  المتغيران  بين  االرتباط  معامل  قيمة  أن  لنجد  أوب��ك 

اليومية  اقتربت من »64%«، كما قمنا بتمثيل القيمة  2014 قد 

للمؤشرين لتوضيح العالقة كما يظهر في الرسم البياني.

وب��ح��س��اب األه��م��ي��ة ال��ن��س��ب��ي��ة إلج��م��ال��ي ق��ي��م��ة األس���ه���م ال��م��ت��داول��ة 
البنوك في المرتبة  للقطاعات االقتصادية المختلفة، فقد حّل قطاع 
 ،2013 العام  في   »%17.5« بنسبة  مقارنة   »%29.6« بنسبة  األول��ى 
وهو ما قد يعكس ثقة أكبر من قبل المستثمرين والمضاربين بأداء 

قطاع البنوك خالل فترات تذبذب السوق مقارنة ببقية القطاعات، فيما 
تراجع قطاع الخدمات المالية ليحل ثانيا بنسبة »26.4%« متراجعا من 
ليحل  العقاري  القطاع  تراجع  كما   ،2013 العام  في   »%30.2« نسبة 

ثالثا بنسبة »16.3%« متراجعا من نسبة »26.8%« في عام 2013.

العالقة بين المؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية، ومتوسط السعر اليومي لسلة أوبك خالل العام 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات سوق الكويت لألوراق المالية، وبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك.

األهمية النسبية ألكبر خمس قطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة  اإلجمالية في سوق الكويت لألوراق المالية في عام 2013

القطاع
قيمة التداوالت 

)مليون دينار(
كمية األسهم 
)مليون سهم(

عدد الصفقات
 )ألف صفقة(

قيمة التداوالت 
)%(

كمية األسهم 
)%(

عدد الصفقات 
)%(

%33.9%38.6%3,44450,12876430.2خدمات مالية

%28.9%33.6%3,05843,62065026.8عقار

%11.7%5.7%1,9987,42226417.5بنوك

%11.0%12.2%1,36715,89824912.0صناعية

%1.9%1.4%3751,835433.3اتصاالت

األهمية النسبية ألكبر خمس قطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة  اإلجمالية في سوق الكويت لألوراق المالية في عام 2014

القطاع
قيمة التداوالت 

)مليون دينار(
كمية األسهم 
)مليون سهم(

عدد الصفقات
 )ألف صفقة(

قيمة التداوالت 
)%(

كمية األسهم 
)%(

عدد الصفقات 
)%(

%12.6%8.3%1,8294,52215429.6بنوك

%36.8%44.0%1,63124,05245226.4خدمات مالية

%21.1%24.8%1,00813,57425916.3عقار

%10.5%9.9%7225,40612911.7صناعية

%6.3%2.3%4131,245776.7اتصاالت

األهمية النسبية ألكبر خمس قطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة اإلجمالية خالل السنة لألعوام 2013 - 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات  سوق الكويت لألوراق المالية.
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المدرجة في السوق ما قارب »11%« من  الشركات  كما فقدت 

وباستعراض  األس��ه��م،  أس��ع��ار  لتراجع  نتيجة  السوقية  قيمتها 

بالمرتبة  االت��ص��االت  قطاع  ج��اء  فقد  خ��س��ارة  األك��ب��ر  القطاعات 

ال��خ��دم��ات  ق��ط��اع��ي  م��ن  ك��ل  ت���اله   ،»-27.1%« بنسبة  األول����ى 

االستهالكية  »22.7-%« و التكنولوجيا »19.2-%«.

خامسا: سوق العقار الكويتي في العام 2014
متوافر  ه��و  لما  وف��ق��ا  ج��دي��دا  قياسيا  رق��م��ا   2014 ع��ام  سجل 

ال��س��وق  ف��ي  اإلج��م��ال��ي��ة  المبيعات  ح��ج��م  ليبلغ  ب��ي��ان��ات،  م��ن 

السنوي  النمو  م��ع��دل  ليبلغ  و  كويتي،  دي��ن��ار  مليار   »4.86«

القياسي  الرقم  عن  متفوقا   ،»%21.9« السوق  مبيعات  في 

 ،»%9.2« قاربت  بنسبة  و   2007 عام  في  والمسجل  السابق 

 2014 العام  خالل  المسجل  اإلجمالي  الصفقات  عدد  أن  إال 

ُسّجلت  حيث   ،2013 بعام  مقارنة   »%4.4« بنسبة  انخفض 

مؤشر  ارت��ف��ع  فيما  ووك����االت(  )ع��ق��ود  فقط  صفقة   »8271«

اق��ت��رب��ت من  ال��ع��ام بنسبة  ال��ص��ف��ق��ة خ���الل  ق��ي��م��ة  م��ت��وس��ط 

 »587.7« ال��واح��دة  الصفقة  قيمة  متوسط  ليبلغ   ،»%27.4«

عن  يزيد  بما  النف�������ط  أسع���ار  تراجع  برغم  و  كويتي.  دينار  ألف 

الكويتي  العق������ار  س��وق  استطاع  فقد  العام،  خ��الل   »%50«

لم  حي�����ث  مقبول�������ة،  نم���و  وبنسب  قوي  أداء  على  الحفاظ 

ف�����ي األشهر األخيرة  تراجع واضحة حتى  يظهر السوق إشارات 

القطاع  ف�����ي  التراج�����ع  ع��الم��ات  بعض  س��وى  ال��س��ن��ة،  م��ن 

الس����وق  أداء  متابعة  مواصلة  يحتم  الذي  األمر  االستثم�������اري، 

لفترة األشه����ر القليلة القادمة بهدف متابعة تأثيرات التغيرات 

المدى  ف��ي  الكويتي  ال��ع��ق��ار  س��وق  على  النفط  أس��ع��ار  ف��ي 

المتوسط.

التغير في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية حسب القطاعات لألعوام 2013 - 2014

)مليون دينار كويتي(

معدل التغير السنوي )%(القيمة السوقي )2014(القيمة السوقي )2013(القطاع

%5.6-15,433.914,576.3قطاع البنوك

%27.1-4,597.83,350.2قطاع االتصاالت

%14.7-3,637.83,101.8قطاع خدمات مالية

%10.9-3,046.42,713.4قطاع الشركات الصناعية

%15.1-2,785.82,365.5قطاع العقار

%1,128.41,217.37.9قطاع السلع استهالكية

%22.7-1,006.2777.5قطاع الخدمات استهالكية

%3.3-671.3649.0قطاع المواد األساسية

%4.1-498.9478.2القطاع الموازي

%11.4-441.7391.2قطاع النفط و الغاز

%7.3-359.1332.9قطاع التأمين

%17.2-222.2183.9قطاع الرعاية صحية

%19.2-69.756.3قطاع التكنولوجيا

إجمالي القيمة السوقية 
للشركات المدرجة في السوق

33,899.130,193.5-10.9%

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات  سوق الكويت لألوراق المالية.
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أعلى  المالية  ل��ألوراق  الكويت  لسوق  السعري  المؤشر  بلغ  وقد 

قيمة له )عند اإلقفال( خالل عام 2014 بتاريخ 2014/2/9، مسجال 

»7863« نقطة،  ثم شهد موجة معتدلة من التراجع )رغم االستقرار 

 ،2014/6/19 ت��اري��خ  حتى  استمرت  النفط(  أس��ع��ار  ف��ي  النسبي 

النفط(  أسعار  في  المستمر   االنخفاض  )رغ��م  الصعود  ليعاود 

وصوال حتى تاريخ 2014/10/9، ليعاود الهبوط مجددا حتى نهاية 

العام تقريبا، وفي محاولة لفهم العالقة بين التطورات في سوق 

معامل  احتساب  تم  فقد  النفط  وأسعار  المالية  لألوراق  الكويت 

خام  سلة  سعر  ومتوسط  للسوق  السعري  المؤشر  بين  االرتباط 

العام  خالل  المتغيران  بين  االرتباط  معامل  قيمة  أن  لنجد  أوب��ك 

اليومية  اقتربت من »64%«، كما قمنا بتمثيل القيمة  2014 قد 

للمؤشرين لتوضيح العالقة كما يظهر في الرسم البياني.

وب��ح��س��اب األه��م��ي��ة ال��ن��س��ب��ي��ة إلج��م��ال��ي ق��ي��م��ة األس���ه���م ال��م��ت��داول��ة 
البنوك في المرتبة  للقطاعات االقتصادية المختلفة، فقد حّل قطاع 
 ،2013 العام  في   »%17.5« بنسبة  مقارنة   »%29.6« بنسبة  األول��ى 
وهو ما قد يعكس ثقة أكبر من قبل المستثمرين والمضاربين بأداء 

قطاع البنوك خالل فترات تذبذب السوق مقارنة ببقية القطاعات، فيما 
تراجع قطاع الخدمات المالية ليحل ثانيا بنسبة »26.4%« متراجعا من 
ليحل  العقاري  القطاع  تراجع  كما   ،2013 العام  في   »%30.2« نسبة 

ثالثا بنسبة »16.3%« متراجعا من نسبة »26.8%« في عام 2013.

العالقة بين المؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية، ومتوسط السعر اليومي لسلة أوبك خالل العام 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات سوق الكويت لألوراق المالية، وبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك.

األهمية النسبية ألكبر خمس قطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة  اإلجمالية في سوق الكويت لألوراق المالية في عام 2013

القطاع
قيمة التداوالت 

)مليون دينار(
كمية األسهم 
)مليون سهم(

عدد الصفقات
 )ألف صفقة(

قيمة التداوالت 
)%(

كمية األسهم 
)%(

عدد الصفقات 
)%(

%33.9%38.6%3,44450,12876430.2خدمات مالية

%28.9%33.6%3,05843,62065026.8عقار

%11.7%5.7%1,9987,42226417.5بنوك

%11.0%12.2%1,36715,89824912.0صناعية

%1.9%1.4%3751,835433.3اتصاالت

األهمية النسبية ألكبر خمس قطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة  اإلجمالية في سوق الكويت لألوراق المالية في عام 2014

القطاع
قيمة التداوالت 

)مليون دينار(
كمية األسهم 
)مليون سهم(

عدد الصفقات
 )ألف صفقة(

قيمة التداوالت 
)%(

كمية األسهم 
)%(

عدد الصفقات 
)%(

%12.6%8.3%1,8294,52215429.6بنوك

%36.8%44.0%1,63124,05245226.4خدمات مالية

%21.1%24.8%1,00813,57425916.3عقار

%10.5%9.9%7225,40612911.7صناعية

%6.3%2.3%4131,245776.7اتصاالت

األهمية النسبية ألكبر خمس قطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة اإلجمالية خالل السنة لألعوام 2013 - 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات  سوق الكويت لألوراق المالية.
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المدرجة في السوق ما قارب »11%« من  الشركات  كما فقدت 

وباستعراض  األس��ه��م،  أس��ع��ار  لتراجع  نتيجة  السوقية  قيمتها 

بالمرتبة  االت��ص��االت  قطاع  ج��اء  فقد  خ��س��ارة  األك��ب��ر  القطاعات 

ال��خ��دم��ات  ق��ط��اع��ي  م��ن  ك��ل  ت���اله   ،»-27.1%« بنسبة  األول����ى 

االستهالكية  »22.7-%« و التكنولوجيا »19.2-%«.

خامسا: سوق العقار الكويتي في العام 2014
متوافر  ه��و  لما  وف��ق��ا  ج��دي��دا  قياسيا  رق��م��ا   2014 ع��ام  سجل 

ال��س��وق  ف��ي  اإلج��م��ال��ي��ة  المبيعات  ح��ج��م  ليبلغ  ب��ي��ان��ات،  م��ن 

السنوي  النمو  م��ع��دل  ليبلغ  و  كويتي،  دي��ن��ار  مليار   »4.86«

القياسي  الرقم  عن  متفوقا   ،»%21.9« السوق  مبيعات  في 

 ،»%9.2« قاربت  بنسبة  و   2007 عام  في  والمسجل  السابق 

 2014 العام  خالل  المسجل  اإلجمالي  الصفقات  عدد  أن  إال 

ُسّجلت  حيث   ،2013 بعام  مقارنة   »%4.4« بنسبة  انخفض 

مؤشر  ارت��ف��ع  فيما  ووك����االت(  )ع��ق��ود  فقط  صفقة   »8271«

اق��ت��رب��ت من  ال��ع��ام بنسبة  ال��ص��ف��ق��ة خ���الل  ق��ي��م��ة  م��ت��وس��ط 

 »587.7« ال��واح��دة  الصفقة  قيمة  متوسط  ليبلغ   ،»%27.4«

عن  يزيد  بما  النف�������ط  أسع���ار  تراجع  برغم  و  كويتي.  دينار  ألف 

الكويتي  العق������ار  س��وق  استطاع  فقد  العام،  خ��الل   »%50«

لم  حي�����ث  مقبول�������ة،  نم���و  وبنسب  قوي  أداء  على  الحفاظ 

ف�����ي األشهر األخيرة  تراجع واضحة حتى  يظهر السوق إشارات 
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الس����وق  أداء  متابعة  مواصلة  يحتم  الذي  األمر  االستثم�������اري، 

لفترة األشه����ر القليلة القادمة بهدف متابعة تأثيرات التغيرات 

المدى  ف��ي  الكويتي  ال��ع��ق��ار  س��وق  على  النفط  أس��ع��ار  ف��ي 

المتوسط.

التغير في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية حسب القطاعات لألعوام 2013 - 2014

)مليون دينار كويتي(

معدل التغير السنوي )%(القيمة السوقي )2014(القيمة السوقي )2013(القطاع

%5.6-15,433.914,576.3قطاع البنوك

%27.1-4,597.83,350.2قطاع االتصاالت

%14.7-3,637.83,101.8قطاع خدمات مالية

%10.9-3,046.42,713.4قطاع الشركات الصناعية
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إجمالي القيمة السوقية 
للشركات المدرجة في السوق

33,899.130,193.5-10.9%

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات  سوق الكويت لألوراق المالية.
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المتوسط المتحرك لعدد الصفقات العقارية المنفذة في سوق العقار الكويتي للفترة )يناير/ 2007 - ديسمبر/ 2014( 

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي.

 المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي.

28

layout idari.indd   28 2/26/15   2:32 PM

المؤشرات الرئيسية ألداء سوق العقار الكويتي للفترة )2004 - 2014(

المجموع السنوي لقيمة الصفقات العقارية )عقود ووكاالت( المسجلة في سوق العقار الكويتي للفترة 2004 - 2014 )مليون د.ك(

المجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنصناعيتجارياستثماريسكنيقيمة الصفقات
20041705.3973.434.00.03.20.00.00.02715.9

20051398.8636.2190.60.02.20.00.00.02227.8

20061478.4930.2316.52.04.80.00.00.02731.9

20072346.81728.6367.01.54.20.00.00.04448.1

20081111.91104.3527.631.214.70.00.00.02789.7

2009821.0710.9337.618.88.10.00.00.01896.4

20101261.2750.6252.84.422.911.30.00.02303.2

20111560.01069.5247.80.011.87.10.00.02896.2

20121852.81189.1265.30.023.79.75.53.43349.5

20131943.51521.9440.50.030.211.731.45.03984.2

20142064.02106.5582.60.031.935.239.21.14860.5

المجموع السنوي لعدد الصفقات العقارية )عقود ووكاالت(  المسجلة في سوق العقار الكويتي للفترة 2004 - 2014

المجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنصناعيتجارياستثماريسكنيقيمة الصفقات
2004110642213760700013360

200576141050115060008785

2006862415921452700010370

20071150522081633500013884

2008531719351965190007472

200937681326112290005217

201056141664849304007405

201165601531780116018187

201282471635780264819999

20136596181515801545228642

201462991771108017106518271

المتوسط اإلجمالي لقيمة الصفقة )عقود ووكاالت(،  للصفقات العقارية المسجلة في سوق العقار الكويتي للفترة 2004 - 2014 )ألف. د.ك(

المجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنصناعيتجارياستثماريسكنيقيمة الصفقات
2004154.1439.9447.40.0457.10.00.00.0203.3

2005183.7605.91657.40.0366.70.00.00.0253.6

2006171.4584.32182.81000.0685.70.00.00.0263.4

2007204.0782.92251.5500.0840.00.00.00.0320.4

2008209.1570.72691.86240.0773.70.00.00.0373.4

2009217.9536.13014.39400.0900.00.00.00.0363.5

2010224.7451.13009.5488.9763.32825.00.00.0311.0

2011237.8698.63176.90.01072.71183.30.00.0353.8

2012224.7727.33401.30.0911.52425.0687.53400.0335.0

2013294.6838.52788.00.02013.32925.0603.82500.0461.0

2014327.71189.45394.40.01876.53520.0603.11100.0587.7
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2007204.0782.92251.5500.0840.00.00.00.0320.4
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سوقي  بين  ما  العالقة  طبيعة  على  للتعرف  منا  محاولة  وف��ي 
األوراق المالية والعقار في دولة الكويت وأثر تغيرات أسعار النفط 
النفط  أسعار  تغيرات  تتبع  تم  فقد  السوقين،  من  كل  أداء  على 
سلة  )سعر  الخام  النفط  أسعار  أن  لنجد   2014 ع��ام  خ��الل  الخام 
 20/6/2014 بتاريخ  مستوياتها  أعلى  إلى  وصلت  قد  أوب��ك(  خام 
لتبلغ »110.48« دوالر /برميل، ثم بدأ السعر بالتأرجح محافظا على 
التراجع  عالمات  أولى  لتبدأ  و  للبرميل،   »100$« تفوق  مستويات 
بعض  شهدت  قد  النفط  أسعار  أن  إال  أغسطس،  شهر  بداية  مع 
التعديل في بعض أيام هذا الشهر، لتبدأ موجة جديدة من التراجع 
وليصل   ،2014 عام  من  سبتمبر  شهر  بداية  مع  مستمر  وبشكل 
دوالرا،   »52« يقارب  ما  العام  نهاية  مع  الواحد  النفط  برميل  سعر 
التراجع في  النفط أكثر من نصف قيمته. وفي ظل هذا  و ليخسر 
أسعار النفط فقد أظهر سوق الكويت لألوراق المالية تراجعا في 
سوق  في  المدرجة  الشركات  نتائج  تأثر  الحتمال  ونظرا  مؤشراته، 
قد  وما  النفط  أسعار  تراجع  بسبب  سلبا  المالية  ل��ألوراق  الكويت 
يواكبها من احتماالت تراجع النشاط االقتصادي المحلي بالتبعية 
إلى  األس��ه��م  ف��ي  المستثمرين  إل��ى تحول  ي��ؤدي  ق��د  ال��ذي  األم��ر 

القطاع العقاري الذي يتسم باالستقرار وبالعائد الجيد وهو بمثابة 
مؤشري  من  كل  بين  بيانيا  العالقة  فبتمثيل  لالدخار،  بديل  وعاء 
للقيمة  الموسمي(  األث��ر  لتحييد  شهرا   12( المتحرك  المتوسط 
المتحرك  والمتوسط  الشهرية،  العقارية  للصفقات  اإلجمالية 
ل��ألوراق  الكويت  س��وق  ف��ي  الشهرية  ال��ت��داوالت  قيمة  إلجمالي 
نجد   ،2014 العام  نهاية  وحتى   2007 العام  بداية  منذ  المالية، 
عالقة عكسية في بعض الفترات بين أداء كل من السوقين، مع 
األحيان،  أغلب  العالقة مشروطة في  أن هذه  إشارات تظهر  وجود 
وتنزع للظهور في المدى الطويل أو المتوسط  - فالعالقة ليست 
تؤثر  والمضاربين  المستثمرين  توقعات  أن  يعتقد  حيث   ،  - آنية 
على أداء كال السوقين بالتوازي في المدى الطويل، خاصة فيما 
يتعلق بمستويات أسعار النفط وأثرها المتوقع على االقتصاد، أي 
أن النظرة المستقبلية الغير مستقرة ألداء االقتصاد الكلي )كما 
حصل إبّان األزمة االقتصادية( قد تؤثر على كال السوقين وبنفس 
االتجاه سلبا،  بينما تبقى العالقة العكسية بانتقال السيولة من 
سوق المال نحو سوق العقار كمالذ آمن واضحة نسبيا في المدى 

المتوسط، كما يظهر في الرسم البياني التالي.

كما قمنا بتمثيل العالقة بين حركة أسعار النفط الخام، وقيمة 

عام  نهاية  وحتى   2007 ع��ام  بداية  منذ  العقار  س��وق  مبيعات 

حصول  بإمكانية  تنبئ  التي  المؤشرات  بعض  لتظهر   ،2014

حال  في  الكويتي  العقار  سوق  مؤشرات  في  مستقبلي  تراجع 

وهو  نسبيا،  أط��ول  لمدى  النفط  أسعار  هبوط  موجة  استمرت 

من  يظهر  وكما  القادمة  القليلة  األشهر  خالل  جليا  يظهر  قد  ما 

طبيعة العالقة في الرسم البياني التالي.

العالقة بين المتوسط المتحرك إلجمالي قيمة الصفقات العقارية وإجمالي قيمة التداوالت في سوق الكويت لألوراق المالية – شهريا، للفترة 2007 - 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات وزارة العدل وسوق الكويت لألوراق المالية.
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للتغيرات  العقاري  السوق  استجابة  السابق  الرسم  من  يظهر 
في أسعار النفط في المدى الطويل، إال أن أثر التراجع في أسعار 
النفط يبقى محدودا في المدى القصير و كما يظهر من الرسم 
إال أن ذلك   ،2014 بمتابعة العالقة خالل األشهر األخيرة من عام 
ال ينفي احتمالية بدء سوق العقار الكويتي باالستجابة بشكل 

أشهر  لبضعة  استمراره  ح��ال  في  النفط  أسعار  لهبوط  سلبي 
لسوق  ال��س��ن��وي  األداء  وب��اس��ت��ع��راض  س��اب��ق��ا.  أش��رن��ا  كما  أخ���رى 
العقار الكويتي، فقد تحقق خالل العام 2014 المستوى األعلى 
ألف   »587.7« ليبلغ  الواحدة  العقارية  الصفقة  قيمة  لمتوسط 

دينار كما يظهر في الرسم البياني التالي:

إجمالي قيمة وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة في سوق العقار الكويتي - سنويا خالل الفترة )2004 - 2014( 

العالقة بين المتوسط المتحرك إلجمالي قيمة الصفقات العقارية والمتوسط المتحرك لمتوسط أسعار سلة خام أوبك – شهريا، للفترة 2007 – 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات وزارة العدل ومنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك.

31

layout idari.indd   31 2/26/15   2:32 PM
anwaal repoort 1-52 / new.indd   30 3/5/15   2:27 PM



سوقي  بين  ما  العالقة  طبيعة  على  للتعرف  منا  محاولة  وف��ي 
األوراق المالية والعقار في دولة الكويت وأثر تغيرات أسعار النفط 
النفط  أسعار  تغيرات  تتبع  تم  فقد  السوقين،  من  كل  أداء  على 
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وليصل   ،2014 عام  من  سبتمبر  شهر  بداية  مع  مستمر  وبشكل 
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التراجع في  النفط أكثر من نصف قيمته. وفي ظل هذا  و ليخسر 
أسعار النفط فقد أظهر سوق الكويت لألوراق المالية تراجعا في 
سوق  في  المدرجة  الشركات  نتائج  تأثر  الحتمال  ونظرا  مؤشراته، 
قد  وما  النفط  أسعار  تراجع  بسبب  سلبا  المالية  ل��ألوراق  الكويت 
يواكبها من احتماالت تراجع النشاط االقتصادي المحلي بالتبعية 
إلى  األس��ه��م  ف��ي  المستثمرين  إل��ى تحول  ي��ؤدي  ق��د  ال��ذي  األم��ر 
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للقيمة  الموسمي(  األث��ر  لتحييد  شهرا   12( المتحرك  المتوسط 
المتحرك  والمتوسط  الشهرية،  العقارية  للصفقات  اإلجمالية 
ل��ألوراق  الكويت  س��وق  ف��ي  الشهرية  ال��ت��داوالت  قيمة  إلجمالي 
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األحيان،  أغلب  العالقة مشروطة في  أن هذه  إشارات تظهر  وجود 
وتنزع للظهور في المدى الطويل أو المتوسط  - فالعالقة ليست 
تؤثر  والمضاربين  المستثمرين  توقعات  أن  يعتقد  حيث   ،  - آنية 
على أداء كال السوقين بالتوازي في المدى الطويل، خاصة فيما 
يتعلق بمستويات أسعار النفط وأثرها المتوقع على االقتصاد، أي 
أن النظرة المستقبلية الغير مستقرة ألداء االقتصاد الكلي )كما 
حصل إبّان األزمة االقتصادية( قد تؤثر على كال السوقين وبنفس 
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المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات وزارة العدل وسوق الكويت لألوراق المالية.
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للتغيرات  العقاري  السوق  استجابة  السابق  الرسم  من  يظهر 
في أسعار النفط في المدى الطويل، إال أن أثر التراجع في أسعار 
النفط يبقى محدودا في المدى القصير و كما يظهر من الرسم 
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ال ينفي احتمالية بدء سوق العقار الكويتي باالستجابة بشكل 

أشهر  لبضعة  استمراره  ح��ال  في  النفط  أسعار  لهبوط  سلبي 
لسوق  ال��س��ن��وي  األداء  وب��اس��ت��ع��راض  س��اب��ق��ا.  أش��رن��ا  كما  أخ���رى 
العقار الكويتي، فقد تحقق خالل العام 2014 المستوى األعلى 
ألف   »587.7« ليبلغ  الواحدة  العقارية  الصفقة  قيمة  لمتوسط 

دينار كما يظهر في الرسم البياني التالي:

إجمالي قيمة وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة في سوق العقار الكويتي - سنويا خالل الفترة )2004 - 2014( 

العالقة بين المتوسط المتحرك إلجمالي قيمة الصفقات العقارية والمتوسط المتحرك لمتوسط أسعار سلة خام أوبك – شهريا، للفترة 2007 – 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي، باستخدام بيانات وزارة العدل ومنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك.
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انتزع  فقد   ،2014 ال��ع��ام  خ��الل  قطاعيا  ال��س��وق  أداء  وب��دراس��ة 
القطاع االستثماري صدارة القطاعات من القطاع السكني في 
مؤشر إجمالي قيمة الصفقات، وبحصة بلغت »43.5%« مقابل 
السكني  القطاع  تراجع  فيما   ،2013 العام  في  فقط   »%38«

إلى المرتبة الثانية بنسبة »42.1%« متراجعا من نسبة »%49« 
خالل العام 2013، وارتفع القطاع التجاري بشكل بسيط ليحقق 
الرسم  ف��ي  يظهر  وك��م��ا  ال��س��وق  مبيعات  م��ن   »%12« نسبة 

البياني التالي:

االس��ت��ث��م��اري  ال��ق��ط��اع  مبيعات  ارت��ف��ع��ت  ف��ق��د  التفاصيل  وف���ي 
2013، في المقابل فقد انخفض  بنسبة »38%« مقارنة بالعام 
ليرتفع   ،»%2« قاربت  ضئيلة  بنسبة  للصفقات  اإلجمالي  العدد 
القطاع  في  أما   ،»%42« بنسبة  الصفقة  قيمة  متوسط  مؤشر 
بنسبة  اإلجمالية للصفقات  القيمة  مؤشر  ارتفع  فقط  السكني 
»6%« ليقارب »2« مليار دينار تقريبا، فيما انخفض العدد اإلجمالي 

متوسط  مؤشر  ليحقق   ،»%5« بنسبة  القطاع  في  للصفقات 
قيمة الصفقة ارتفاعا بنسبة »11%«، وفي القطاع التجاري فقد 
فيما   ،»%32« بنسبة  للصفقات  اإلجمالية  القيمة  مؤشر  ارتفع 
وليرتفع  تقريبا،  النسبة  بنفس  الصفقات  ع��دد  مؤشر  انخفض 
متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنسبة كبيرة بلغت 

»93%« وكما يظهر في الرسوم البيانية الالحقة.

الحصة النسبية لقيمة التداوالت في القطاعات العقارية المختلفة خالل العام 2014

إجمالي قيمة وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة سنويا – القطاع االستثماري خالل الفترة )2004 - 2014( 

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.
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األحمدي  محافظة  احتلت  فقد  المحافظات  مستوى  على  أم��ا 

المرتبة األولى في حجم المبيعات بنسبة قاربت »27.7%«، تلتها 

محافظة حولي بنسبة »24.8%«، فيما حلت محافظة العاصمة 

في المرتبة الثالثة بنسبة »18.1%« من إجمالي مبيعات السوق.

إجمالي قيمة وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة سنويا – القطاع السكني خالل الفترة )2004 - 2014( 

إجمالي قيمة وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة سنويا – القطاع التجاري خالل الفترة )2004 - 2014( 

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.
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المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.
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تم  فق��������د  األس���ع���ار،  مستوي��������������ات  ت��ط��ور  دراس����ة  وب��ه��دف 

احتس���������اب متوسط سعر المتر المربع الواحد في محافظ���������ات 

بشكل  العقاري��������ة  القطاع���������ات  أله����������م  وفقا  الك��ويت  دولة 

المربع  المتر  سعر  متوسط  ارتفاع  البيانات  لتظهر  سنوي،  ربع 

ل��ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ث��الث وب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة في 

محافظة العاصمة.

وبدراسة مستويات األسعار في محافظة حولي فقد تحقق ارتفاع 

في متوسط سعر المتر المربع في القطاع التجاري في المحافظة 

ارتفاع في متوسط سعر المتر المربع في  بشكل ملحوظ، تبعه 

القطاعين السكني واالستثماري ولكن بدرجات متفاوتة.

عدد الصفقاتالحصة من المساحة اإلجمالية )%(الحصة من القيمة اإلجمالية للصفقات )%(المحافظة

%46.8%44.3%27.7محافظة األحمدي

%14.7%14.8%24.8محافظة حولي

%7.1%13.2%18.1محافظة العاصمة

%17.9%16.8%14.7محافظة مبارك الكبير

%9.5%7.9%11.3محافظة الفروانية

%4.0%3.0%3.4محافظة الجهراء

حصة المحافظات من القيمة والمساحة وعدد الصفقات اإلجمالي خالل عام 2014

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل

الربع الرابع 2014          الربع الثالث 2014         الربع الثاين 2014      الربع الأول 2014           الربع الرابع 2013           الربع الثالث 2013       الربع الثاين 2013        الربع الأول 2013

متوسط سعر المتر المربع )د.ك( للقطاعات الرئيسية في محافظة العاصمة للفترة )الربع األول/ 2013 - الربع الرابع/ 2014(

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.
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فقد  الفروانية،  محافظة  في  األسعار  مستويات  تتبع  أظهر  كما 

التجاري  القطاع  في  ال��واح��د  المربع  المتر  سعر  متوسط  تراجع 

من  ك��ل  ف��ي  متفاوتة  ب��درج��ات  ارت��ف��اع  مقابل  ملحوظ،  بشكل 

القطاعين السكني واالستثماري.

متوسط سعر المتر المربع )د.ك( للقطاعات الرئيسية في محافظة حولي خالل الفترة )الربع األول/ 2013 - الربع الرابع/ 2014(

متوسط سعر المتر المربع )د.ك( للقطاعات الرئيسية في محافظة الفروانية خالل الفترة )الربع األول/ 2013 - الربع الرابع/ 2014(

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.

الربع الرابع 2014          الربع الثالث 2014         الربع الثاين 2014      الربع الأول 2014           الربع الرابع 2013           الربع الثالث 2013       الربع الثاين 2013        الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014          الربع الثالث 2014         الربع الثاين 2014      الربع الأول 2014           الربع الرابع 2013           الربع الثالث 2013       الربع الثاين 2013        الربع الأول 2013
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في  المربع  المتر  أسعار  استمرت  فقد  األحمدي،  محافظة  وفي 

القطاع التجاري في االنخفاض للربع الثالث على التوالي، مقابل 

قطاعي  م��ن  ك��ل  ف��ي  المربع  المتر  أس��ع��ار  ف��ي  نسبي  اس��ت��ق��رار 

السكني واالستثماري.

كما ساهمت القطاعات الرئيسية الثالث في رفع متوسط سعر 

ارتفاع  لوحظ  حيث  الجهراء،  محافظة  في  الواحد  المربع  المتر 

في أسعار المتر المربع في كل من قطاعات السكني والتجاري 

واالستثماري على التوازني.

متوسط سعر المتر المربع )د.ك( للقطاعات الرئيسية في محافظة األحمدي خالل الفترة )الربع األول/ 2013  - الربع الرابع/ 2014(

متوسط سعر المتر المربع )د.ك( للقطاعات الرئيسية في محافظة الجهراء خالل الفترة )الربع الثاني/ 2013 - الربع الرابع/ 2014( 

المصدر: حسابات وحدة البحوث االقتصادية والترجمة، بنك الكويت الدولي. باستخدام بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل.
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في  المربع  المتر  أس��ع��ار  متوسط  اس��ت��ع��راض  أظ��ه��ر  فقد  أخ��ي��را، 

من  لكل  األسعار  مستويات  في  تراجع  الكبير،  مبارك  محافظة 

القطاعين السكني واالستثماري وبدرجات متفاوتة وكما يظهر 

من الرسم البياني.
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الكويتي  العقار  سوق  في  التطورات  اهم  استعراض  وبعد  هذا 

خالل عام 2014 فإن النمو المستمر الذي يشهده السوق يمكن 

ساهمت  حيث  المتظافرة،  العوامل  م��ن  لمجموعة  يعزى  أن 

أساسا  والمرتبطة  المتوقعة  المحلية  االقتصادية  التغيرات  

من  العديد  توجه  في   2014 عام  خالل  النفط  أسعار  بانخفاض 

على  العقاري  السوق  في  لالستثمار  والمضاربين  المستثمرين 

استيعاب  على  ال��ق��ادرة  االستثمارية  القنوات  أه��م  أح��د  اعتباره 

في  النسبي  االن��خ��ف��اض  ظ��ل  ف��ي  المحلية  السيولة  ف��وائ��ض 

سوق  مؤشرات  وتراجع  الودائع،  على  الفائدة  أسعار  مستويات 

الكويت لألوراق المالية، وغياب الفرص االستثمارية المجدية في 

السوق المحلي، كما ساهم النمو السكاني في ارتفاع الطلب 

على القطاع السكني مع بقاء المشكلة اإلسكانية بدون حلول 

جذرية واضحة، فيما ساعد تزايد أعداد الوافدين في تعزيز الطلب 

مباشر  الغير  األثر  إلى  إضافة  والتجاري،  االستثماري  القطاع  على 

الذي يفرضه تسارع تنفيذ مشاريع خطة التنمية لما تتطلبه من 

زيادة الطلب على العمالة األجنبية.

المالي  السوقين  على  النفط  أس��ع��ار  ان��خ��ف��اض  أث��ر  تحليل  إن 

والعقاري، قد أظهر تجاوبهما سويا وبدرجات متفاوتة لمستويات 

األسعار، ففي حين يستجيب السوق المالي بدرجة أسرع وبعالقة 

إلى  العقاري  القطاع  يحتاج  العالمية،  النفط  أسعار  مع  طردية 

مستويات  استمرار  أن  إال  األسعار،  في  بالتغير  للتأثر  أط��ول  فترة 

األسعار الحالية، قد يلقي بظالله على السوق العقاري خالل عام 

والمستثمرين  الباحثين  من  كل  على  يفرض  الذي  األمر   ،2015

وم��ت��خ��ذي ال��ق��رار االس��ت��م��رار ف��ي دراس����ة م��ؤش��رات س���وق العقار 

عالمات  أي  الستكشاف  وتتبعيه،  مستمرة  بطريقة  الكويتي 

السوق،  نشاط  على  متوقعة  مستقبلية  لتغيرات  مبكرة  إن��ذار 

وبطريقة تضمن استمرارية استقراره.

شهدت  ق��د  ال��ف��ض��اء  األراض�����ي  وخ��اص��ة  السكنية  ف��ال��ع��ق��ارات 

بمثابة  وه��ي  الماضية  ال��س��ن��وات  خ��الل  أس��ع��اره��ا  ف��ي  تضخما 

شك  ب��ال  تعكس  وه��ي  ج���ادة  م��ب��ررات  أي��ة  ت��ف��وق  سعرية  فقاعة 

انخفاض العرض مقابل الطلب األمر الذي خلق فرصا للمضاربات 

المفتعلة لتحقيق عوائد سريعة من خالل إعادة تداول األراضي، 

قبل  من  الطلب  وزي��ادة  االستثماري  العقار  أسعار  ارتفاع  أن  كما 

كما  أدى  النموذجية  المناطق  في  االستئجار  على  المواطنين 

وإعادة  السكنية  العقارات  لشراء  المستثمرين  توجه  إلى  يبدو 

الشريحة  تلك  على  وتأجيرها  سكنية  شقق  شكل  على  بناءها 

تنفيذ  غياب  ظل  في  وذلك   ،%8 نحو  عليها  العائد  يصل  حيث 

السكنية،  المناطق  في  الشقق  تأجير   بمنع  المتعلقة  القرارات 

كما ق��د ت��س��اه��م  بعض ال��ع��وام��ل ف��ي ال��ح��د م��ن ارت��ف��اع أسعار 

العقارات السكنية منها على سبيل المثال ال الحصر ، تحرير المزيد 

من األراضي وإسنادها إلى شركات التطوير العقاري لكي تقوم 

بالمساهمة في حل األزمة اإلسكانية في الكويت، و اإلسراع في 

المزيد  وإنشاء  العمودي  السكن  لتوفير  البدائل  من  عدد  وضع 

للمناطق  المنظمة  القوانين  تطبيق  و  السكنية،  المناطق  من 

السكنية وعدم السماح باستغاللها للتأجير.
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اإلدارة المصرفية لألفراد

نجحت اإلدارة المصرفية لألفراد ومن خالل دراسة احتياجات عمالئها 

بتوسعة  المتغيرة،  واحتياجاتهم  لتطلعاتهم  االستجابة  بغرض 

أص��ع��دة،  ع��دة  وع��ل��ى  عمالئها  إل��ى  المقدمة  خدماتها  وت��ط��وي��ر 

الجغرافي  التوسع  كان في بدايتها االستمرار في تطبيق سياسة 

الهادفة لخدمة عمالء »الدولي« في جميع مناطق دولة الكويت، 

2014 افتتاح فرع جديد في منطقة سوق الخضار  ليتم خالل عام 

في الصليبية، ليضاف إلى شبكة فروع »الدولي« وليبلغ إجمالي 

عدد الفروع »26«فرعا منتشرة في مختلف المناطق الحيوية لدولة 

الكويت، كما يجري العمل على افتتاح المزيد من الفروع الجديدة 

مع  تماشيا  ج��دي��دة  حيوية  مناطق  لتغطي   2015 ال��ع��ام  خ��الل 

الخطة التوسعية الهادفة لزيادة عدد الفروع.

ولقد حرص »الدولي« على تطوير شبكة الصرف اآللي خالل العام 

التكنولوجيا  إب��داع��ات  على  العمالء  اعتماد  ازداد  ان  بعد   2014

وتطبيقاتها ليبلغ عدد تلك األجهزة 75 جهازا موزعة كالتالي: 34 

جهاز  في شبكة الفروع الحالية والبالغة 26 فرع، و 41 جهاز صرف 

والجمعيات  الوقود  تزويد  كمحطات  أماكن  عدة  في  م��وزع  آلي 

العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  االستراتيجية  والمواقع  التعاونية 

نقاط  أجهزة  عدد  زي��ادة  على  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  عملت  كما 

البيع، بهدف توسيع شبكة الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل 

البنك، وذلك تلبية للطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، 

ليتم زيادة عدد تلك األجهزة بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي.

كما استمر »الدولي« في توفير خدمة الدخول إلى صاالت االنتظار 

خدمة  وه��ي  الذهبية،  و  بالتنيوم  فيزا  بطاقات  لحاملي  الخاصة 

 80 من  اكثر  خدمات  من  االستفادة  البطاقات  هذه  لحاملي  تتيح 

قاعة انتظار في كبرى مطارات العالم، وفي ذات اإلطار فقد نجح 

»الدولي« في العمل على استقطاب شرائح مختلفة من العمالء 

مع  بالتعاون  تسويقية  ع��روض  تقديم  طريق  عن  المستهدفين، 

»ال��دول��ي«  تحقيق  ف��ي  ذل��ك  ليساهم  ال��م��وردي��ن،  م��ن  مجموعة 

والمساومات،  المرابحات  خالل  من  التمويلية  محفظته  في  زيادة 

الخاصة بالتمويل بدون أرباح، ومن هذه العروض التسويقية:

عدة  مع  بالتعاون  أرب��اح  ب��دون  العالجية  الخدمات  قطاع  تمويل    �

مستشفيات وعيادات طبية.

مع  بالتعاون  أرباح  بدون  والبرية  البحرية  المعدات  قطاع  تمويل    �

مجموعة وكاالت متخصصة ببيع تلك المعدات.

�  تمويل قطاع السيارات بدون أرباح بالتعاون مع مجموعة وكاالت 

متخصصة ببيع تلك السيارات.

جامعات  م��ع  بالتعاون  أرب���اح  ب��دون  التعليمي  القطاع  تمويل    �

ومؤسسات تعليمية.

االحتياجات  كافة  لتوفير  الهادفة  “ال��دول��ي”  جهود  ضمن  وذل��ك 

المرابحة  منتجات  من  متنوعة  بمجموعة  و  لعمالئه  التمويلية 

والمساومة.

والتفاعل  التواصل  على   2014 ع��ام  خ��الل  ال��دول��ي  ح��رص  كما 

بشكل مستمر مع عمالئه من خالل إطالق مجموعة من الحمالت 

منتجاته  أله��م  للترويج  الهادفة  الناجحة،  التسويقية  وال��ع��روض 

فقد  اإلطار  ذات  وفي  السوقية،  حصته  وزيادة  المصرفية  وخدماته 

وفي  متنوعة  أنشطة  ذات  م��ع��ارض  ع��دة  ف��ي  »ال��دول��ي«  ش���ارك 

القطاعات  من  العديد  شملت  الكويت  داخ��ل  مختلفة  مناطق 

)العقارية والصناعية والتعليمية والصحية وغيرها(.

اإلدارة المصرفية التجارية

القطاعات  جميع  في  لعمالئها  التجارية  المصرفية  اإلدارة  تقدم 

االق���ت���ص���ادي���ة، ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 

ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، م��ن خ��الل  أ ح��ك��ام  ال��م��ت��واف��ق��ة جميعًا م��ع 

التجارية،  الشركات  تمويل  تشمل  التي  المتخصصة  أقسامها 

الصغيرة  الشركات  تمويل  المقاوالت،  تمويل  المشاريع،  تمويل 

والمتوسطة، إلى جانب قسم التمويل العقاري.

أقسامها،  بمختلف  اإلدارة  موظفي  كافة  جهود  تضافر  وبفضل 

األه��داف  معظم  تحقيق  ف��ي  التجارية  المصرفية  اإلدارة  نجحت 

االستراتيجية المرسومة لها من قبل اإلدارة العليا خالل هذا العام. 

ومن أبرز معالم تلك النجاحات:

الشديدة،  المنافسة  من  الرغم  على  االئتمانية  المحفظة  نمو  	•

بنسبة تعدت 9% مقارنًة بالعام الماضي 2013 .

ضمن  حيوية  مشاريع  تمويل  في  محلية  بنوك  مع  المشاركة  	•

خطة التنمية االقتصادية للدولة.

حيث  العقار،  قطاع  في  التركز  تخفيض  جهود  في  االستمرار  	•

وتوسيعها  االئتمانية  المحفظة  تنويع  زيادة  في  اإلدارة  نجحت 

خالل  العمالء  قاعدة  وزي��ادة  األخ��رى  االقتصادية  القطاعات  في 

العام 2014.

نسبة  وتخفيض  االئتمانية   المحفظة  أداء  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  	•

المتابعة  جهود  خ��الل  م��ن  ملحوظ  بشكل  المتعثرة  ال��دي��ون 

مما  المستمر  العليا  اإلدارة  ودع��م  اإلدارة  لموظفي  الحثيثة 

ساهم في زيادة عوائد المحفظة االئتمانية.

تحقيق  أج��ل  م��ن  ج��ه��داً  التجارية  المصرفية  اإلدارة  تألو  ول��ن  ه��ذا 

األهداف المرسومة لها في العام 2015 بإذن اهلل تعالى.

التقرير اإلداري
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إدارة الخدمات المساندة

قسم الشئون اإلدارية والفنية

تحقيق  في  جوهريًا  دوراً  الفنية  و  اإلداري���ة  الشؤون  قسم  م��ارس 

أه����داف ال��ب��ن��ك ب��ع��د ن��ج��اح��ه ف��ي تجهيز ف��رع��ي��ن ج��دي��دي��ن  خ��الل 

العام2014  في منطقتي سعد العبداهلل  وجابر األحمد.  خالفًا  

لذلك، فقد قام القسم بإعداد دراسات تخصصية ساهمت في 

الصيانة  خ��دم��ات  م��ن  وغيرها  ال��ف��روع،  إن��ش��اء  تكاليف  تخفيض 

جميع  كاميرات  ربط  في  ساعدت  التي  االستثنائية  والمبادرات 

الفروع بمركز االتصال، كما قام القسم بتجديد وتحديث وإعادة 

االستغالل  ولضمان  األداء  ك��ف��اءة  لرفع  اإلدارات  م��واق��ع  ت��وزي��ع 

األمثل للمساحات باإلضافة إلى تحديث أنظمة مكافحة الحريق 

الموقع  في  العالمية  المعايير  حسب  المعتمدة  بالمواصفات 

الرئيسي ألنظمة تقنية المعلومات 

إدارة العمليات

األداء  م��ن  التأكد  على  “ال��دول��ي”  ف��ي  العمليات  إدارة  ح��رص��ت 

اليومية  المصرفية  للعمليات  المتقن  والتشغيل  السلس 

والسياسات  الممارسات  أفضل  وتطبيق  عمالئه  لخدمة  وذل��ك 

إدارة  عملت  ذل���ك،  ع��ن  ف��ض��اًل   .  2014 ع���ام  خ���الل  واإلج������راءات 

العمليات على تطوير نظم تقنية المعلومات  وتطبيق أنظمة 

وقد  المتنامي.  ال��س��وق  متطلبات  م��واك��ب��ة  على  ق���ادرة  فاعلة 

صممت  أخ��رى،  جهة  من   . النظم  ه��ذه  تطبيق  عملية  اكتملت 

الدولي  المصرفي  الحساب  رقم  نظام  وطبقت  العمليات  إدارة 

للتحويل بين البنوك، وكذلك طريقة التنفيذ اآللي المباشر، مما 

ساهم في تعزيز الخدمة وتقديم حلول أكثر كفاءة للسداد.

هذا وسيتم تطبيق النظام اآللي في تحصيل شبكات المقاصة 

اإللكترونية بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي في عام 

بالتعاون  الرواتب  لصرف  اآلل��ي  النظام  تطبيق  تم  كما   .2015

المدنية  الخدمة  ودي��وان  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع 

الدولة  ل����وزارات   )IBAN( آي��ب��ان  الحساب  رق��م  تطبيق  خ��الل  م��ن 

التشغيلية  اإلج��راءات  تنقيح  تم  فقد  اإلطار  ذات  .في  والشركات 

مع  العمالء  رض��ا  من  المزيد  وكسب  المعالجة  بوقت  لإسراع 

إدارة  ساهمت  وق��د  العمليات.  ج��ودة  مراقبة  على  المحافظة 

نسبة  لتحسين  التنفيذية  اإلدارة  مبادرة  مساندة  في  العمليات 

التكويت، بتعيين وتدريب الكوادر الكويتية الشابة.

قسم إدارة أمالك الغير

نفس  ع��ل��ى   2014 ع���ام  خ���الل  ال��غ��ي��ر  أم���الك  إدارة  ق��س��م  ح��اف��ظ 
الشركات  المنافسة مع  المصاريف رغم اشتداد  األداء مع تقليل 
على  المحافظة  القسم  واستطاع  الصفة،  ذات  والمؤسسات 
معدالت  ارت��ف��اع  ظ��ل  ف��ي  واإلن��ت��اج��ي��ة،  األداء  حيث  م��ن  مستواه 
اإليجار سواء السكنى والتجاري مراعيا في ذلك مصلحة المالك 
والمستأجرين. ومع زيادة عدد فروع بنك الكويت الدولي لتصبح 
)26( فرع موزعه بجميع محافظ دولة الكويت، مما ساهم وساعد 

في عمليات التسديد لإيجارات .
وأما بخصوص سداد القيمة اإليجارية عبر اإلنترنت من خالل موقع 
بنك الكويت الدولي فإنها نالت استحسان مستأجري الوحدات 
خدمات  إج��م��ال��ي  م��ن   %30 ع��ن  ت��زي��د  نسبة  تشكل  أن��ه��ا  حيث 
الدفع وذلك لسهولة استخدامها مما توفر الوقت والجهد وهذا 
وتقليل  التحصيل  تكاليف  خفض  على  كبير  بشكل  ساعد  قد 
النظام  تطوير  و  المتميز  ل��ألداء  ونظرا  النقدي.  السداد  مخاطر 
إلى استقطاب  أدى  الغير مما  إدارة أمالك  االلكتروني في قسم 
العقارات  الجدد وإضافة عقارات جديده إلى عدد  العمالء  بعض 

المدارة من القسم.

قسم التقييم العقاري

في  الهامة  اإلن��ج��ازات  من  العديد  العقاري  التقييم  قسم  حقق 
عام 2014، تجسدت هذه اإلنجازات في زياده أعداد تقارير التقييم 
مما  التدريب،  وتكثيف  اإلدارة  نظام  تطوير  و  المنجزة  العقارية 
وتقديم  بها،  واالرت��ق��اء  األعمال  تنظيم  في  األث��ر  عظيم  له  كان 
ت��ق��اري��ر دوري�����ه  ع��ن م��خ��رج��ات ال��م��وظ��ف��ي��ن  وت��خ��ف��ي��ض تكاليف 
التشغيل، حيث زادت  إيرادات  القس���م  25% عن العام السابق 
نج��ح  حيث   .%15 بنسبه  المقيمة  العقارات  عدد  لزياده  وذل��ك 
كافه  المالية  المؤسسات  وتق��دير  ثقة  كس���ب  في  »ال��دول��ي« 
بالكويت. و في ذات السياق  فقد تم تفعيل التعاون المشترك 
بين قسم التقييم العقاري وجامعة الكويت والمعهد األمريكي 
التقييم  في  تخصصية  دورات  لتنظيم  العقاريين  للُمقيِمين 
ال���دورات  القسم  مهندسي  م��ن  ال��ع��دي��د  حضر  حيث  ال��ع��ق��اري، 
ساهم  مما  اإلنجازات  أفضل  حققوا  و  المجال  بهذا  المتخصصة 

بتعزيز  مكانة »الدولي« الريادية في السوق العقاري الكويتي .
 كما ساهم القسم بدور محوري من خالل تقديم النصح واإلرشاد 
بالعقار مما أفضى  بالبنك والتي يتعلق عملها  اإلدارات  لمختلف 
إلى تعزيز أرباح »الدولي« وتقديم خدمات عقارية مميزه  لإقسام 
واإلدارات األخرى، ومنها على سبيل المثال  دراسات تقييم الفرص 
المقترحة  الجديدة  ال��ف��روع  تقييم  و  االستثمار  إلدارة  االستثمارية 
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اإلدارة المصرفية لألفراد

نجحت اإلدارة المصرفية لألفراد ومن خالل دراسة احتياجات عمالئها 

بتوسعة  المتغيرة،  واحتياجاتهم  لتطلعاتهم  االستجابة  بغرض 

أص��ع��دة،  ع��دة  وع��ل��ى  عمالئها  إل��ى  المقدمة  خدماتها  وت��ط��وي��ر 

الجغرافي  التوسع  كان في بدايتها االستمرار في تطبيق سياسة 

الهادفة لخدمة عمالء »الدولي« في جميع مناطق دولة الكويت، 

2014 افتتاح فرع جديد في منطقة سوق الخضار  ليتم خالل عام 

في الصليبية، ليضاف إلى شبكة فروع »الدولي« وليبلغ إجمالي 

عدد الفروع »26«فرعا منتشرة في مختلف المناطق الحيوية لدولة 

الكويت، كما يجري العمل على افتتاح المزيد من الفروع الجديدة 

مع  تماشيا  ج��دي��دة  حيوية  مناطق  لتغطي   2015 ال��ع��ام  خ��الل 

الخطة التوسعية الهادفة لزيادة عدد الفروع.

ولقد حرص »الدولي« على تطوير شبكة الصرف اآللي خالل العام 

التكنولوجيا  إب��داع��ات  على  العمالء  اعتماد  ازداد  ان  بعد   2014

وتطبيقاتها ليبلغ عدد تلك األجهزة 75 جهازا موزعة كالتالي: 34 

جهاز  في شبكة الفروع الحالية والبالغة 26 فرع، و 41 جهاز صرف 

والجمعيات  الوقود  تزويد  كمحطات  أماكن  عدة  في  م��وزع  آلي 

العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  االستراتيجية  والمواقع  التعاونية 

نقاط  أجهزة  عدد  زي��ادة  على  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  عملت  كما 

البيع، بهدف توسيع شبكة الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل 

البنك، وذلك تلبية للطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، 

ليتم زيادة عدد تلك األجهزة بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي.

كما استمر »الدولي« في توفير خدمة الدخول إلى صاالت االنتظار 

خدمة  وه��ي  الذهبية،  و  بالتنيوم  فيزا  بطاقات  لحاملي  الخاصة 

 80 من  اكثر  خدمات  من  االستفادة  البطاقات  هذه  لحاملي  تتيح 

قاعة انتظار في كبرى مطارات العالم، وفي ذات اإلطار فقد نجح 

»الدولي« في العمل على استقطاب شرائح مختلفة من العمالء 

مع  بالتعاون  تسويقية  ع��روض  تقديم  طريق  عن  المستهدفين، 

»ال��دول��ي«  تحقيق  ف��ي  ذل��ك  ليساهم  ال��م��وردي��ن،  م��ن  مجموعة 

والمساومات،  المرابحات  خالل  من  التمويلية  محفظته  في  زيادة 

الخاصة بالتمويل بدون أرباح، ومن هذه العروض التسويقية:

عدة  مع  بالتعاون  أرب��اح  ب��دون  العالجية  الخدمات  قطاع  تمويل    �

مستشفيات وعيادات طبية.

مع  بالتعاون  أرباح  بدون  والبرية  البحرية  المعدات  قطاع  تمويل    �

مجموعة وكاالت متخصصة ببيع تلك المعدات.

�  تمويل قطاع السيارات بدون أرباح بالتعاون مع مجموعة وكاالت 

متخصصة ببيع تلك السيارات.

جامعات  م��ع  بالتعاون  أرب���اح  ب��دون  التعليمي  القطاع  تمويل    �

ومؤسسات تعليمية.

االحتياجات  كافة  لتوفير  الهادفة  “ال��دول��ي”  جهود  ضمن  وذل��ك 

المرابحة  منتجات  من  متنوعة  بمجموعة  و  لعمالئه  التمويلية 

والمساومة.

والتفاعل  التواصل  على   2014 ع��ام  خ��الل  ال��دول��ي  ح��رص  كما 

بشكل مستمر مع عمالئه من خالل إطالق مجموعة من الحمالت 

منتجاته  أله��م  للترويج  الهادفة  الناجحة،  التسويقية  وال��ع��روض 

فقد  اإلطار  ذات  وفي  السوقية،  حصته  وزيادة  المصرفية  وخدماته 

وفي  متنوعة  أنشطة  ذات  م��ع��ارض  ع��دة  ف��ي  »ال��دول��ي«  ش���ارك 

القطاعات  من  العديد  شملت  الكويت  داخ��ل  مختلفة  مناطق 

)العقارية والصناعية والتعليمية والصحية وغيرها(.

اإلدارة المصرفية التجارية

القطاعات  جميع  في  لعمالئها  التجارية  المصرفية  اإلدارة  تقدم 

االق���ت���ص���ادي���ة، ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 

ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، م��ن خ��الل  أ ح��ك��ام  ال��م��ت��واف��ق��ة جميعًا م��ع 

التجارية،  الشركات  تمويل  تشمل  التي  المتخصصة  أقسامها 

الصغيرة  الشركات  تمويل  المقاوالت،  تمويل  المشاريع،  تمويل 

والمتوسطة، إلى جانب قسم التمويل العقاري.

أقسامها،  بمختلف  اإلدارة  موظفي  كافة  جهود  تضافر  وبفضل 

األه��داف  معظم  تحقيق  ف��ي  التجارية  المصرفية  اإلدارة  نجحت 

االستراتيجية المرسومة لها من قبل اإلدارة العليا خالل هذا العام. 

ومن أبرز معالم تلك النجاحات:

الشديدة،  المنافسة  من  الرغم  على  االئتمانية  المحفظة  نمو  	•

بنسبة تعدت 9% مقارنًة بالعام الماضي 2013 .

ضمن  حيوية  مشاريع  تمويل  في  محلية  بنوك  مع  المشاركة  	•

خطة التنمية االقتصادية للدولة.

حيث  العقار،  قطاع  في  التركز  تخفيض  جهود  في  االستمرار  	•

وتوسيعها  االئتمانية  المحفظة  تنويع  زيادة  في  اإلدارة  نجحت 

خالل  العمالء  قاعدة  وزي��ادة  األخ��رى  االقتصادية  القطاعات  في 

العام 2014.

نسبة  وتخفيض  االئتمانية   المحفظة  أداء  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  	•

المتابعة  جهود  خ��الل  م��ن  ملحوظ  بشكل  المتعثرة  ال��دي��ون 

مما  المستمر  العليا  اإلدارة  ودع��م  اإلدارة  لموظفي  الحثيثة 

ساهم في زيادة عوائد المحفظة االئتمانية.

تحقيق  أج��ل  م��ن  ج��ه��داً  التجارية  المصرفية  اإلدارة  تألو  ول��ن  ه��ذا 

األهداف المرسومة لها في العام 2015 بإذن اهلل تعالى.

التقرير اإلداري
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إدارة الخدمات المساندة

قسم الشئون اإلدارية والفنية

تحقيق  في  جوهريًا  دوراً  الفنية  و  اإلداري���ة  الشؤون  قسم  م��ارس 

أه����داف ال��ب��ن��ك ب��ع��د ن��ج��اح��ه ف��ي تجهيز ف��رع��ي��ن ج��دي��دي��ن  خ��الل 

العام2014  في منطقتي سعد العبداهلل  وجابر األحمد.  خالفًا  

لذلك، فقد قام القسم بإعداد دراسات تخصصية ساهمت في 

الصيانة  خ��دم��ات  م��ن  وغيرها  ال��ف��روع،  إن��ش��اء  تكاليف  تخفيض 

جميع  كاميرات  ربط  في  ساعدت  التي  االستثنائية  والمبادرات 

الفروع بمركز االتصال، كما قام القسم بتجديد وتحديث وإعادة 

االستغالل  ولضمان  األداء  ك��ف��اءة  لرفع  اإلدارات  م��واق��ع  ت��وزي��ع 

األمثل للمساحات باإلضافة إلى تحديث أنظمة مكافحة الحريق 

الموقع  في  العالمية  المعايير  حسب  المعتمدة  بالمواصفات 

الرئيسي ألنظمة تقنية المعلومات 

إدارة العمليات

األداء  م��ن  التأكد  على  “ال��دول��ي”  ف��ي  العمليات  إدارة  ح��رص��ت 

اليومية  المصرفية  للعمليات  المتقن  والتشغيل  السلس 

والسياسات  الممارسات  أفضل  وتطبيق  عمالئه  لخدمة  وذل��ك 

إدارة  عملت  ذل���ك،  ع��ن  ف��ض��اًل   .  2014 ع���ام  خ���الل  واإلج������راءات 

العمليات على تطوير نظم تقنية المعلومات  وتطبيق أنظمة 

وقد  المتنامي.  ال��س��وق  متطلبات  م��واك��ب��ة  على  ق���ادرة  فاعلة 

صممت  أخ��رى،  جهة  من   . النظم  ه��ذه  تطبيق  عملية  اكتملت 

الدولي  المصرفي  الحساب  رقم  نظام  وطبقت  العمليات  إدارة 

للتحويل بين البنوك، وكذلك طريقة التنفيذ اآللي المباشر، مما 

ساهم في تعزيز الخدمة وتقديم حلول أكثر كفاءة للسداد.

هذا وسيتم تطبيق النظام اآللي في تحصيل شبكات المقاصة 

اإللكترونية بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي في عام 

بالتعاون  الرواتب  لصرف  اآلل��ي  النظام  تطبيق  تم  كما   .2015

المدنية  الخدمة  ودي��وان  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع 

الدولة  ل����وزارات   )IBAN( آي��ب��ان  الحساب  رق��م  تطبيق  خ��الل  م��ن 

التشغيلية  اإلج��راءات  تنقيح  تم  فقد  اإلطار  ذات  .في  والشركات 

مع  العمالء  رض��ا  من  المزيد  وكسب  المعالجة  بوقت  لإسراع 

إدارة  ساهمت  وق��د  العمليات.  ج��ودة  مراقبة  على  المحافظة 

نسبة  لتحسين  التنفيذية  اإلدارة  مبادرة  مساندة  في  العمليات 

التكويت، بتعيين وتدريب الكوادر الكويتية الشابة.

قسم إدارة أمالك الغير

نفس  ع��ل��ى   2014 ع���ام  خ���الل  ال��غ��ي��ر  أم���الك  إدارة  ق��س��م  ح��اف��ظ 
الشركات  المنافسة مع  المصاريف رغم اشتداد  األداء مع تقليل 
على  المحافظة  القسم  واستطاع  الصفة،  ذات  والمؤسسات 
معدالت  ارت��ف��اع  ظ��ل  ف��ي  واإلن��ت��اج��ي��ة،  األداء  حيث  م��ن  مستواه 
اإليجار سواء السكنى والتجاري مراعيا في ذلك مصلحة المالك 
والمستأجرين. ومع زيادة عدد فروع بنك الكويت الدولي لتصبح 
)26( فرع موزعه بجميع محافظ دولة الكويت، مما ساهم وساعد 

في عمليات التسديد لإيجارات .
وأما بخصوص سداد القيمة اإليجارية عبر اإلنترنت من خالل موقع 
بنك الكويت الدولي فإنها نالت استحسان مستأجري الوحدات 
خدمات  إج��م��ال��ي  م��ن   %30 ع��ن  ت��زي��د  نسبة  تشكل  أن��ه��ا  حيث 
الدفع وذلك لسهولة استخدامها مما توفر الوقت والجهد وهذا 
وتقليل  التحصيل  تكاليف  خفض  على  كبير  بشكل  ساعد  قد 
النظام  تطوير  و  المتميز  ل��ألداء  ونظرا  النقدي.  السداد  مخاطر 
إلى استقطاب  أدى  الغير مما  إدارة أمالك  االلكتروني في قسم 
العقارات  الجدد وإضافة عقارات جديده إلى عدد  العمالء  بعض 

المدارة من القسم.

قسم التقييم العقاري

في  الهامة  اإلن��ج��ازات  من  العديد  العقاري  التقييم  قسم  حقق 
عام 2014، تجسدت هذه اإلنجازات في زياده أعداد تقارير التقييم 
مما  التدريب،  وتكثيف  اإلدارة  نظام  تطوير  و  المنجزة  العقارية 
وتقديم  بها،  واالرت��ق��اء  األعمال  تنظيم  في  األث��ر  عظيم  له  كان 
ت��ق��اري��ر دوري�����ه  ع��ن م��خ��رج��ات ال��م��وظ��ف��ي��ن  وت��خ��ف��ي��ض تكاليف 
التشغيل، حيث زادت  إيرادات  القس���م  25% عن العام السابق 
نج��ح  حيث   .%15 بنسبه  المقيمة  العقارات  عدد  لزياده  وذل��ك 
كافه  المالية  المؤسسات  وتق��دير  ثقة  كس���ب  في  »ال��دول��ي« 
بالكويت. و في ذات السياق  فقد تم تفعيل التعاون المشترك 
بين قسم التقييم العقاري وجامعة الكويت والمعهد األمريكي 
التقييم  في  تخصصية  دورات  لتنظيم  العقاريين  للُمقيِمين 
ال���دورات  القسم  مهندسي  م��ن  ال��ع��دي��د  حضر  حيث  ال��ع��ق��اري، 
ساهم  مما  اإلنجازات  أفضل  حققوا  و  المجال  بهذا  المتخصصة 

بتعزيز  مكانة »الدولي« الريادية في السوق العقاري الكويتي .
 كما ساهم القسم بدور محوري من خالل تقديم النصح واإلرشاد 
بالعقار مما أفضى  بالبنك والتي يتعلق عملها  اإلدارات  لمختلف 
إلى تعزيز أرباح »الدولي« وتقديم خدمات عقارية مميزه  لإقسام 
واإلدارات األخرى، ومنها على سبيل المثال  دراسات تقييم الفرص 
المقترحة  الجديدة  ال��ف��روع  تقييم  و  االستثمار  إلدارة  االستثمارية 
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ميزة اإلبالغ عن الوضع الحالي لتقييم المخاطر.   -
ضوابط النظام لمراقبة العمالء ذوي المخاطر المرتفعة.  -

ضوابط النظام لتعقب المعامالت غير العادية.  -
المساندة باللغة العربية لفحص األسماء ومتطلبات التحقق   -

 .)STR( من العميل لدعم تقارير المعامالت المشتبه بها
ستكون ضوابط النظام متاحة إلجراء المراقبة األنية للتحويالت 
العمليات  رف��ض  تعليق/  م��ن��ع/  خ��الل  م��ن  وال��خ��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

وتعقب أي متطلبات ناقصة للحواالت.

أول بنك يقبل اإليداع بالعملة الكويتية الجديدة 
المعلومات،  تكنلوجيا  ف��ي  المتواصلة  استثماراته  خ��الل  م��ن 
الكويت  بنك  نجح  اآلل���ي،  السحب  ألج��ه��زة  ال��واس��ع  واالن��ت��ش��ار 
بالعملة  اإلي���داع  يقبل  كويتي  بنك  أول  يكون  أن  في  ال��دول��ي 

الكويتية الجديدة اعتبارا من 17 سبتمبر 2014.

خرائط جوجل وتعزيزات الموقع االلكتروني
الكويت  لبنك  الرسمي  الموقع  على  جوجل  خ��رائ��ط  توفر  إن 
الدولي يمكن عمالء البنك من معرفة وتحديد مواقع فروع البنك 
بشكل دقيق. حيث أن ذكر اسم الفرع والعنوان قد ال يكون  كافيا 
لمساعدة العميل على الوصول إلى فروع البنك المختلفة، في 
النقالة،  األجهزة  وعبر  جوجل  خرائط  استخدام  خالل  من  أنه  حين 
يستطيع العمالء أن يتحركوا بشكل اسرع وأن يبحثوا عن الطرق 
المألوفة لديهم للوصول إلى موقع فرع البنك المنشود. وتعد 

هذه أحد طرق توفير المعلومات للعمالء بشكل دقيق.

 Lync 2013 تحديث لينك
 Lync ال��ب��ارزة  المتخصصة  الفنية  العمل  آلية  تحديث  خ��الل  من 
تعزيز  النظام  ه��ذا  شكل  فقد   ،Lync 2013 إل��ى  وص��وال   ،2010

ودعم  البنك  فريق  لخدمة  عالية  توفر  سعة  ذو  وتشغيل  ودع��م 
استئناف العمل خالل فترات الطوارئ بشكل مميز. وسيتم تعزيز 
بارز من خالل مشروع الهاتف الفريق ومساندته على نحو  تواصل 

IP  الحالي وتكامله مع Lync من أجل استكمال التواصل بشكل 

موحد وتزويد الموظفين بالقدرة على إجراء االجتماعات الظاهرية 
والمشاركة في العروض والتواصل المستمر لرفع كفاءة العمل.

  VMware infrastructure  البنية التحتية
من   VMware infrastructure التحتية  البنية  برنامج  تطبيق  إن 
المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  إدارة  على  يساعد  أن  شأنه 
التخزين،  وس��ع��ة  ال���خ���وادم،  ذل��ك  ف��ي  بما  متكامل  نحو  على 
والشبكات كما إنها تساعد على تجميع كافة الموارد المتوفرة  
والتكلفة ويرفع من  الجهد  بما يوفر  األمثل  وأتاحتها لالستخدام 
البنية  برنامج  تطبيق  خ��الل  وم��ن  التشغيلية.  الكفاءة  مستوى 
م��وارد  ك��اف��ة  إدارة  يمكن   ،VMware infrastructure التحتية 
للفروق  يخضع  ال  متجانس  بشكل  المختلفة  المعلومات  تقنية 
الجوهرية بين مكوناتها المختلفة والذي من شأنه أن يرفع من 
إنتاجية فريق العمل، باإلضافة إلى اإلسهام في توفير متطلبات 

العمل المتالحقة بشكل سريع وفعال. 

الدفع  بطاقات  الستخدام  البيانات  أمن  مقاييس  تطبيقات 
PCI-DSS اإلصدار 3.0 

إن إدارة المخاطر ودرئها وتعزيز الجوانب األمنية من أهم التحديات 
التي يعيرها القطاع المصرفي اهتماما بالغا ويضعها دوما على 
رأس أولوياته، وفي هذه السنة، نجح البنك في تطبيق متطلبات 
PCI-DSS في  الدفع  البيانات الستخدام بطاقات  مقاييس أمن 
وقت قياسي كما حصل على شهادة االلتزام بتلك التطبيقات 
والدقيق  ال��الزم  الفحص  إج��راء  بعد  تمنح  عالمية  شهادة  وه��ي 

لضمان أمن البيانات الخاصة ببطاقات الدفع  Visa بأنواعها. 
وعالوة على اإلنجازات سالفة الذكر، دأبت إدارة تقنية المعلومات 
االعتراف بها كفريق عمل  المبادرات، وتم  العديد من  تبني  على 
الكفاءات  ذوي  المدربة  المحترفة  الكوادر  من  نخبة  يضم  مميز 
االستثنائية في منطقة الشرق األوسط، وذلك من خالل ترشيحهم 
للعديد من الجوائز في  احتفاليتين كبيرتين في دبي هذا العام .

ملخص كافة إنجازات 2014
مدخل تقنية نقاط المشاركة SharePointأتمتة النظم في الفروع – نظام إيثيكس

تحديثات شبكة ساي نت Ci-Netخرائط جوجل وتعزيزات الموقع االلكتروني

PCI-DSS مقاييس أمن البيانات من خالل استخدام بطاقات الدفعVMware تنفيذ البنية التحتية

NET presenter تحديثات مقدم الشبكةIP للهاتف Lync2013 خدمة

سياسات وإجراءات مقياس األيزو 27001 وتحديثات تقييم GAPانتقال مركز االتصال إلى جنوب السرة

تحديثات تقارير التدقيق للدخول المنطقي للمستخدم على جهاز 
ADAuditPlus الكمبيوترMacAfee 4.6.6 تحديثات
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لعمالئه   للخدمات  توفيرها  و  البنك  الحتياجات  مالئمتها  مدى  و 
وتدريب الموظفين حديثي التعيين .كما قام القسم باستحداث 
نظام محاسبي جديد مما له األثر الكبير في سرعه إنجاز المعامالت 
المالية و المحاسبية المتعلقة بالقسم لتزويد اإلدارة العليا بالبنك 
التقارير  استخراج  و  القسم  بربحيه  المتعلقة  المستجدات  بآخر 
اإللكترونية  األرشفة  نظام  باستحداث  القسم  قام  كما   . الدورية 
من  قريبًا  منه  االنتهاء  عند  سيسهل  ال��ذي  األم��ر  العقارية  للتقارير 

عمل القسم و يساهم بتوفير الوقت و سرعه إنجاز المعامالت.

إدارة تقنية المعلومات

2014 على تطوير  تركز اهتمام إدارة تقنية المعلومات في عام 

وإط��الق  تطوير  وك��ذل��ك  حاليا  القائمة  والتطبيقات  األن��ظ��م��ة 

الحلول الجديدة المتعلقة باألعمال وتعزيز نظم إدارة المعلومات 

لدعم فريق البنك في تنفيذ خطط البنك ودعم اتخاذ القرار. 

تقنية  ل����دور  للبنك  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  وت��ب��ن��ي  دع���م  ع��ل��ى  واس��ت��ن��ادا 

المعلومات في تنفيذ استراتيجية البنك، تركزت خطة عمل إدارة 

العمل  آليات  كفاءة  رف��ع  على   2014 لسنة  المعلومات  تقنية 

وإدارة  األمنية  الضوابط  تعزيز  جانب  إلى  العمالء  خدمة  وتطوير 

المخاطر. فيما يلي بعض اإلنجازات:

تطوير النظم في الفروع – نظام إيثيكس

بدأ بنك الكويت الدولي وعمالؤه في جني ثمار نظام إيثيكس 

على  النظام  ه��ذا  عمل  فقد  ال��ف��روع،  جميع  في  حديثا  المطبق 

المصرفية  بالعمليات  القيام  آلية  وتطوير  العمل  دورة  تبسيط 

المعلومات  تقنية  إدارة  تركيز  خ��الل  وم��ن  ال��خ��دم��ات.  وت��ق��دي��م 

المستمر  التطوير  في  الجديد  النظام  إمكانيات  استثمار  على 

آلية  العمالء من خالل تقديم  البنك من تحسين خدمة  لتمكن 

فتح حسابات أسرع باإلضافة إلى سرعة تعريف وطرح المنتجات 

مع  وت��واف��ق��ا  ان��ض��ب��اط��ا  أك��ث��ر  بشكل  األع��م��ال  وتنفيذ  ال��ج��دي��دة 

الضوابط األمنية والرقابية. 

 KIB Portal تواصل – بوابة بنك الكويت الدولي

إدارات  بين  والتعاون  االندماج  زي��ادة  في  البنك  رؤية  لتحقيق  سعيا 

البنك من خالل الشبكة الداخلية للبنك )تواصل( والمرتكزة على 

تقنية SharePoint تم إطالق بوابة األعمال الجديدة التي تعزز تبادل 

وميكنة  المهام  في  والمشاركة  الكترونيا  والوثائق  المعلومات 

اإلجراءات الداخلية وفيما يلي بعض الخصائص الرئيسية للبوابة: 

توفر للبنك آلية تبسيط إجراءات العمل بما تحتويه من إمكانيات   -

إلدارة المحتوى وتكامل المهام مع رسائل البريد اإللكترونية.  

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وم��ص��ادر  ال��م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  ت��ج��م��ع مختلف   -

المعلومات واألدوات في مكان واحد وتوفر الوقت من خالل 

عمل  آليات  خ��الل  من  الداخلية  البنك  مهام  معظم  ميكنة 

مطورة حديثا أهمها نماذج الطلبات ومكتب المساعدة. 

وقت  توفر  قوية  بحث  أدوات  أيضا  ال��ج��دي��دة  الشبكة  تضم   -

واسع  نطاق  ضمن  البحث  آلية  خالل  من  الموظفين  وجهد 

من المعلومات في أجزاء من الثانية.  

“موقعي” )My Site( وهو بوابة تعمل بشكل ذاتي ومتكامل   -

بحيث لم يعد للموظف حاجة لالتصال بإدارة الموارد البشرية 

لالستفسار عن إجازاته وحضوره وتفاصيله الشخصية وبيانات 

راتبه وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. 

نظام العمليات المصرفية عبر الهاتف النقال

 Mobile Banking Solution

الحالي  النقال  الهاتف  عبر  المصرفي  للنظام  بديل  نظام  وهو 

بنك  ع��م��الء  سيتمكن  دول��ي��ا  بها  المعترف  حلوله  خ��الل  وم��ن 
الكويت الدولي من تنفيذ عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر. 
فيما يلي بعض الخدمات الرئيسية التي يقدمها النظام الجديد: 

إدارة حسابات
إدارة بطاقات االئتمان/ الدفع المسبق

إدارة التمويل 
الحواالت والدفعات

 Mobile« سيتمكن عمالء البنك من الدخول إلى النظام الجديد

Banking Solution” من خالل ثالثة نظم للهواتف النقالة وهي 

 .Windows و الويندوز ،Android و األندرويد ،iOS iPhone نظام

 New AML Solution حلول مكافحة غسيل األموال الجديدة
األم��وال  غسيل  مكافحة  نظام  ال��دول��ي  الكويت  بنك  استبدل 
Siron Embargo( والتي  الحالي بنسخة جديدة )سيرون إمبارغو 

يتعلق  فيما  آني  بشكل  الالزمة  الرقابة  أداء  على  بقدرتها  تتميز 

بالكشف عن أي عميل محتمل لغسيل األموال وذلك من أجل 
إلى خاصية  باإلضافة  ذل��ك.  األم��ر  استدعى  إن  ف��ورا  اإلج��راء  اتخاذ 
Siron Embargo الرقابة  الكشف الفوري في حينه، يدعم نظام 

المختلفة.  العقوبات  لقوائم  ومسح  اإلنترنت  شبكة  آلية  عبر 

متطلبات  م��ع  الجديد  النظام  ه��ذا  يتوافق  ذل��ك،  على  وع���الوة 

قانون االمتثال الضريبي األمريكي )فاتكا(.
:Siron Embargo وفيما يلي بعض المميزات الرئيسية لنظام

ف��ح��ص واع���ت���م���اد األس���م���اء آن��ي��ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��م��الء ال��ج��دد   -
والعمليات عبر شبكة اإلنترنت.

مصفوفة تقييم المخاطر وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي.  -
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ميزة اإلبالغ عن الوضع الحالي لتقييم المخاطر.   -
ضوابط النظام لمراقبة العمالء ذوي المخاطر المرتفعة.  -

ضوابط النظام لتعقب المعامالت غير العادية.  -
المساندة باللغة العربية لفحص األسماء ومتطلبات التحقق   -

 .)STR( من العميل لدعم تقارير المعامالت المشتبه بها
ستكون ضوابط النظام متاحة إلجراء المراقبة األنية للتحويالت 
العمليات  رف��ض  تعليق/  م��ن��ع/  خ��الل  م��ن  وال��خ��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

وتعقب أي متطلبات ناقصة للحواالت.

أول بنك يقبل اإليداع بالعملة الكويتية الجديدة 
المعلومات،  تكنلوجيا  ف��ي  المتواصلة  استثماراته  خ��الل  م��ن 
الكويت  بنك  نجح  اآلل���ي،  السحب  ألج��ه��زة  ال��واس��ع  واالن��ت��ش��ار 
بالعملة  اإلي���داع  يقبل  كويتي  بنك  أول  يكون  أن  في  ال��دول��ي 

الكويتية الجديدة اعتبارا من 17 سبتمبر 2014.

خرائط جوجل وتعزيزات الموقع االلكتروني
الكويت  لبنك  الرسمي  الموقع  على  جوجل  خ��رائ��ط  توفر  إن 
الدولي يمكن عمالء البنك من معرفة وتحديد مواقع فروع البنك 
بشكل دقيق. حيث أن ذكر اسم الفرع والعنوان قد ال يكون  كافيا 
لمساعدة العميل على الوصول إلى فروع البنك المختلفة، في 
النقالة،  األجهزة  وعبر  جوجل  خرائط  استخدام  خالل  من  أنه  حين 
يستطيع العمالء أن يتحركوا بشكل اسرع وأن يبحثوا عن الطرق 
المألوفة لديهم للوصول إلى موقع فرع البنك المنشود. وتعد 

هذه أحد طرق توفير المعلومات للعمالء بشكل دقيق.

 Lync 2013 تحديث لينك
 Lync ال��ب��ارزة  المتخصصة  الفنية  العمل  آلية  تحديث  خ��الل  من 
تعزيز  النظام  ه��ذا  شكل  فقد   ،Lync 2013 إل��ى  وص��وال   ،2010

ودعم  البنك  فريق  لخدمة  عالية  توفر  سعة  ذو  وتشغيل  ودع��م 
استئناف العمل خالل فترات الطوارئ بشكل مميز. وسيتم تعزيز 
بارز من خالل مشروع الهاتف الفريق ومساندته على نحو  تواصل 

IP  الحالي وتكامله مع Lync من أجل استكمال التواصل بشكل 

موحد وتزويد الموظفين بالقدرة على إجراء االجتماعات الظاهرية 
والمشاركة في العروض والتواصل المستمر لرفع كفاءة العمل.

  VMware infrastructure  البنية التحتية
من   VMware infrastructure التحتية  البنية  برنامج  تطبيق  إن 
المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  إدارة  على  يساعد  أن  شأنه 
التخزين،  وس��ع��ة  ال���خ���وادم،  ذل��ك  ف��ي  بما  متكامل  نحو  على 
والشبكات كما إنها تساعد على تجميع كافة الموارد المتوفرة  
والتكلفة ويرفع من  الجهد  بما يوفر  األمثل  وأتاحتها لالستخدام 
البنية  برنامج  تطبيق  خ��الل  وم��ن  التشغيلية.  الكفاءة  مستوى 
م��وارد  ك��اف��ة  إدارة  يمكن   ،VMware infrastructure التحتية 
للفروق  يخضع  ال  متجانس  بشكل  المختلفة  المعلومات  تقنية 
الجوهرية بين مكوناتها المختلفة والذي من شأنه أن يرفع من 
إنتاجية فريق العمل، باإلضافة إلى اإلسهام في توفير متطلبات 

العمل المتالحقة بشكل سريع وفعال. 

الدفع  بطاقات  الستخدام  البيانات  أمن  مقاييس  تطبيقات 
PCI-DSS اإلصدار 3.0 

إن إدارة المخاطر ودرئها وتعزيز الجوانب األمنية من أهم التحديات 
التي يعيرها القطاع المصرفي اهتماما بالغا ويضعها دوما على 
رأس أولوياته، وفي هذه السنة، نجح البنك في تطبيق متطلبات 
PCI-DSS في  الدفع  البيانات الستخدام بطاقات  مقاييس أمن 
وقت قياسي كما حصل على شهادة االلتزام بتلك التطبيقات 
والدقيق  ال��الزم  الفحص  إج��راء  بعد  تمنح  عالمية  شهادة  وه��ي 

لضمان أمن البيانات الخاصة ببطاقات الدفع  Visa بأنواعها. 
وعالوة على اإلنجازات سالفة الذكر، دأبت إدارة تقنية المعلومات 
االعتراف بها كفريق عمل  المبادرات، وتم  العديد من  تبني  على 
الكفاءات  ذوي  المدربة  المحترفة  الكوادر  من  نخبة  يضم  مميز 
االستثنائية في منطقة الشرق األوسط، وذلك من خالل ترشيحهم 
للعديد من الجوائز في  احتفاليتين كبيرتين في دبي هذا العام .

ملخص كافة إنجازات 2014
مدخل تقنية نقاط المشاركة SharePointأتمتة النظم في الفروع – نظام إيثيكس

تحديثات شبكة ساي نت Ci-Netخرائط جوجل وتعزيزات الموقع االلكتروني

PCI-DSS مقاييس أمن البيانات من خالل استخدام بطاقات الدفعVMware تنفيذ البنية التحتية

NET presenter تحديثات مقدم الشبكةIP للهاتف Lync2013 خدمة

سياسات وإجراءات مقياس األيزو 27001 وتحديثات تقييم GAPانتقال مركز االتصال إلى جنوب السرة

تحديثات تقارير التدقيق للدخول المنطقي للمستخدم على جهاز 
ADAuditPlus الكمبيوترMacAfee 4.6.6 تحديثات
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لعمالئه   للخدمات  توفيرها  و  البنك  الحتياجات  مالئمتها  مدى  و 
وتدريب الموظفين حديثي التعيين .كما قام القسم باستحداث 
نظام محاسبي جديد مما له األثر الكبير في سرعه إنجاز المعامالت 
المالية و المحاسبية المتعلقة بالقسم لتزويد اإلدارة العليا بالبنك 
التقارير  استخراج  و  القسم  بربحيه  المتعلقة  المستجدات  بآخر 
اإللكترونية  األرشفة  نظام  باستحداث  القسم  قام  كما   . الدورية 
من  قريبًا  منه  االنتهاء  عند  سيسهل  ال��ذي  األم��ر  العقارية  للتقارير 

عمل القسم و يساهم بتوفير الوقت و سرعه إنجاز المعامالت.

إدارة تقنية المعلومات

2014 على تطوير  تركز اهتمام إدارة تقنية المعلومات في عام 

وإط��الق  تطوير  وك��ذل��ك  حاليا  القائمة  والتطبيقات  األن��ظ��م��ة 

الحلول الجديدة المتعلقة باألعمال وتعزيز نظم إدارة المعلومات 

لدعم فريق البنك في تنفيذ خطط البنك ودعم اتخاذ القرار. 

تقنية  ل����دور  للبنك  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  وت��ب��ن��ي  دع���م  ع��ل��ى  واس��ت��ن��ادا 

المعلومات في تنفيذ استراتيجية البنك، تركزت خطة عمل إدارة 

العمل  آليات  كفاءة  رف��ع  على   2014 لسنة  المعلومات  تقنية 

وإدارة  األمنية  الضوابط  تعزيز  جانب  إلى  العمالء  خدمة  وتطوير 

المخاطر. فيما يلي بعض اإلنجازات:

تطوير النظم في الفروع – نظام إيثيكس

بدأ بنك الكويت الدولي وعمالؤه في جني ثمار نظام إيثيكس 

على  النظام  ه��ذا  عمل  فقد  ال��ف��روع،  جميع  في  حديثا  المطبق 

المصرفية  بالعمليات  القيام  آلية  وتطوير  العمل  دورة  تبسيط 

المعلومات  تقنية  إدارة  تركيز  خ��الل  وم��ن  ال��خ��دم��ات.  وت��ق��دي��م 

المستمر  التطوير  في  الجديد  النظام  إمكانيات  استثمار  على 

آلية  العمالء من خالل تقديم  البنك من تحسين خدمة  لتمكن 

فتح حسابات أسرع باإلضافة إلى سرعة تعريف وطرح المنتجات 

مع  وت��واف��ق��ا  ان��ض��ب��اط��ا  أك��ث��ر  بشكل  األع��م��ال  وتنفيذ  ال��ج��دي��دة 

الضوابط األمنية والرقابية. 

 KIB Portal تواصل – بوابة بنك الكويت الدولي

إدارات  بين  والتعاون  االندماج  زي��ادة  في  البنك  رؤية  لتحقيق  سعيا 

البنك من خالل الشبكة الداخلية للبنك )تواصل( والمرتكزة على 

تقنية SharePoint تم إطالق بوابة األعمال الجديدة التي تعزز تبادل 

وميكنة  المهام  في  والمشاركة  الكترونيا  والوثائق  المعلومات 

اإلجراءات الداخلية وفيما يلي بعض الخصائص الرئيسية للبوابة: 

توفر للبنك آلية تبسيط إجراءات العمل بما تحتويه من إمكانيات   -

إلدارة المحتوى وتكامل المهام مع رسائل البريد اإللكترونية.  

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وم��ص��ادر  ال��م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  ت��ج��م��ع مختلف   -

المعلومات واألدوات في مكان واحد وتوفر الوقت من خالل 

عمل  آليات  خ��الل  من  الداخلية  البنك  مهام  معظم  ميكنة 

مطورة حديثا أهمها نماذج الطلبات ومكتب المساعدة. 

وقت  توفر  قوية  بحث  أدوات  أيضا  ال��ج��دي��دة  الشبكة  تضم   -

واسع  نطاق  ضمن  البحث  آلية  خالل  من  الموظفين  وجهد 

من المعلومات في أجزاء من الثانية.  

“موقعي” )My Site( وهو بوابة تعمل بشكل ذاتي ومتكامل   -

بحيث لم يعد للموظف حاجة لالتصال بإدارة الموارد البشرية 

لالستفسار عن إجازاته وحضوره وتفاصيله الشخصية وبيانات 

راتبه وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. 

نظام العمليات المصرفية عبر الهاتف النقال

 Mobile Banking Solution

الحالي  النقال  الهاتف  عبر  المصرفي  للنظام  بديل  نظام  وهو 

بنك  ع��م��الء  سيتمكن  دول��ي��ا  بها  المعترف  حلوله  خ��الل  وم��ن 
الكويت الدولي من تنفيذ عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر. 
فيما يلي بعض الخدمات الرئيسية التي يقدمها النظام الجديد: 

إدارة حسابات
إدارة بطاقات االئتمان/ الدفع المسبق

إدارة التمويل 
الحواالت والدفعات

 Mobile« سيتمكن عمالء البنك من الدخول إلى النظام الجديد

Banking Solution” من خالل ثالثة نظم للهواتف النقالة وهي 

 .Windows و الويندوز ،Android و األندرويد ،iOS iPhone نظام

 New AML Solution حلول مكافحة غسيل األموال الجديدة
األم��وال  غسيل  مكافحة  نظام  ال��دول��ي  الكويت  بنك  استبدل 
Siron Embargo( والتي  الحالي بنسخة جديدة )سيرون إمبارغو 

يتعلق  فيما  آني  بشكل  الالزمة  الرقابة  أداء  على  بقدرتها  تتميز 

بالكشف عن أي عميل محتمل لغسيل األموال وذلك من أجل 
إلى خاصية  باإلضافة  ذل��ك.  األم��ر  استدعى  إن  ف��ورا  اإلج��راء  اتخاذ 
Siron Embargo الرقابة  الكشف الفوري في حينه، يدعم نظام 

المختلفة.  العقوبات  لقوائم  ومسح  اإلنترنت  شبكة  آلية  عبر 

متطلبات  م��ع  الجديد  النظام  ه��ذا  يتوافق  ذل��ك،  على  وع���الوة 

قانون االمتثال الضريبي األمريكي )فاتكا(.
:Siron Embargo وفيما يلي بعض المميزات الرئيسية لنظام

ف��ح��ص واع���ت���م���اد األس���م���اء آن��ي��ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��م��الء ال��ج��دد   -
والعمليات عبر شبكة اإلنترنت.

مصفوفة تقييم المخاطر وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي.  -
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إدارة المخاطر
استراتيجية مخاطر البنك

النمو  بين  ال��ت��وازن  إيجاد  إل��ى  البنك  مخاطر  استراتيجية  تهدف 
تحيط  التي  المخاطر  إدارة  و  المستهدفة  األس��واق  في  المتوقع 
الجوانب  على  الجهد  تركيز  مع  األس��واق  تلك  في  العمل  ببيئة 
 Basel)  3 بازل  تعليمات  تطبيق  تأثير  وتقييم  بدراسة  المتعلقة 
تلك  تزايد  وتوقع  بالفعل  رقابيا  مستلزما  أصبح  الذي  األمر   )III
إلى  أيضا  البنك  يهدف  كما  القادمة.  األع��وام  خالل  المتطلبات 
بمفهومها  المخاطر  إلدارة  متكامل  آلي  نظام  على  االستحواذ 
الشامل ERM Solution وكذلك إجراء مراجعة شاملة لسياسات 
السوق  مستجدات  االعتبار  بعين  األخ��ذ  مع  به  الخاصة  المخاطر 
وأفضل  الرقابية  والمستلزمات  العمالء  واحتياجات  المنافس 
. ومن أجل تدعيم  الممارسات المطبقة في المجال المصرفي 
الدور الهام إلدارة المخاطر و استمرار العمل على تطويرها، فإن 

تحديث النظم اآللية بات أمرا البد منه.

مخاطر  إدارة  إلى  التقليدية  المخاطر  إدارة  من  التحول 
)ERM( المؤسسة بمفهومها الشامل

بشكل  المسؤولة  اإلدارة  هي  البنك  في  المخاطر  إدارة  تعتبر 
هيكلة  تمت  فقد  البنك.  في  المخاطر  كافة  إدارة  عن  رئيسي 
كل  على  الواجبة  العناية  بتوجيه  يسمح  بشكل  المخاطر  إدارة 
المالية  األدوات  اس��ت��خ��دام��ات  ع��ن  الناشئة  المخاطر  م��ن  خطر 
والتي  السوق  ومخاطر  السيولة  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  مثل 
تتضمن العمالت األجنبية ونسبة الربح ومخاطر حقوق الملكية 
والفنية  التشغيلية  ال��م��خ��اط��ر  م��ث��ل  ال��م��خ��اط��ر  م��ن  ذل���ك  وغ��ي��ر 

المخاطر  إدارة  مهام  استقاللية  أن  وحيث  األع��م��ال.  واستمرارية 
حوكمة  من  وكجزء  المركزي  الكويت  لبنك  بالنسبة  ه��ام  أم��ر 
الشركات، فإن تقارير إدارة المخاطر تقدم فنيا/ ومهنيا إلى رئيس 
مجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر وإداريا للرئيس 
عام  مدير  من  المخاطر  إدارة  هيكل  يتشكل  بالبنك.  التنفيذي 
إدارة المخاطر يتبعه أقسام إدارات المخاطر المختلفة وتدار اإلدارة 
حاليا من قبل مدير عام إلدارة المخاطر بالوكالة مدعوما بفريق 
عمل يتضمن مدراء مخاطر مؤهلين وذوي خبرة و مجموعة من 

محللي المخاطر و مسؤولي إدارة المخاطر.
آلية  الالزمة للمضي قدما لتحديث إطار و  البنك الخطوات  أتخذ 
آلية  إلى  وصوال  التقليدية  المخاطر  مفهوم  من  المخاطر  إدارة 
حديثة تتمثل في إدارة مخاطر المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار 
المخاطر  ب��إدارة  المتعلقة  الرقابية  والتعليمات  ب��ازل  تعليمات 
العالمية  الممارسات  وأفضل  والحوكمة  الداخلية  والضوابط 
إع��داد  ف��ي  البنك  نجح  كما  اإلس��الم��ي.  المصرفي  القطاع  ف��ي 

هيكل قوي إلدارة مخاطر المؤسسة خالل عام 2015.
إن البنك اآلن بصدد تحديث نظم إدارة المخاطر وكذلك الحصول 
من  االنتهاء  ويتوقع  المخاطر  أنواع  لمختلف  فعالة  حلول  على 

ذلك في خالل عام 2015.

استقاللية أعمال إدارة المخاطر
المخاطر  إلدارة  اإلداري���ة  والتبعية  التنظيمي  الهيكل  يعكس 
إدارة المخاطر حيث تتبع لجنة  الدولي استقاللية  ببنك الكويت 
مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر مباشرة و قد أضيفت التبعية اإلدارية 
عام  خ��الل  التنفيذي  الرئيس  إل��ى  المتقطع  بالخط  المتمثلة 

2014 إلى الهيكل التنظيمي:
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وحدة أمن المعلومات

تعتبر وحدة أمن المعلومات وحدة مستقلة تتبع الرئيس التنفيذي 
وإعداد  المعلومات  حماية  هو  الوحدة  هذه  من  والغرض  مباشرة. 
ال��وح��دة  تلتزم  ول���ذا  أم��ن��ي��ة.  مخاطر  أي��ة  لمنع  الوقائية  اإلج����راءات 
بالمحافظة على سرية وسالمة وتوفر كافة المعلومات المتعلقة 
وكذلك  وااللتزام  القانونية  المستلزمات  وحفظ  مصرفنا  بعمالء 

المحافظة على صورة وسمعة البنك.
وعالوة على ذلك، يحرص رئيس الوحدة على تنفيذ دوره باستمرار 
من أجل الحفاظ على سرية المعلومات وعلى توعية الموظفين 
فمن  مصرفنا.  في  المعلومات  أم��ن  ومخاطر  المعلومات  بأمن 
يتم  المعلومات،  أمن  وح��دة  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  إدارة  خالل 
ويتم  مقبولة  مستويات  إل��ى  المعلومات  أم��ن  مخاطر  خفض 
التوجهات  م��ع  تنسجم  بحيث  المعلومات  أم��ن  أه���داف  تحقيق 

االستراتيجية لمصرفنا.
األخيرة  المرحلة  في  البنك  يعد  الذكر،  السالفة  األهداف  ولتحقيق 
إلدارة  الفعال  المعيار  يعتبر  وال��ذي   ،27001 األي��زو  معيار  تبني  من 
من  المعيار  ه��ذا  تطبيق  أن  إل��ى  ال��ذك��ر  وي��ج��در  المعلومات.  أم��ن 
األمنية  العالمية  بالمتطلبات  المطلوب  االلتزام  يحقق  أن  شأنه 

التنظيمية والتشريعية.
طرحت  قد  المعلومات  أم��ن  وح��دة  ف��إن  سبق،  ما  إل��ى  وباإلضافة 
استخدام  م��ن  تمكن  المحمول  للهاتف  ج��دي��دة  أمنية  إم��ك��ان��ات 
للوصول  المزمع  للتطور  أولى  كمرحلة  الحمول  الهاتف  طاقات 
إل���ى ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ق��ادم��ة وال��ت��ي يمكن م��ن خ��الل��ه��ا إج���راء 

معامالت األعمال على نحو آمن خالل االنتقال من مكان إلى آخر.
جنبا  الوحدة  تعمل  الوحدة،  التزام  متطلبات  من  وكجزء  أنه  كما 
بالنسخة  االلتزام  سبيل  في  المعلومات  تقنية  إدارة  مع  جنب  إلى 
أخرى  استباقية  إج���راءات  وإع��داد   ،PCI-DSS تطبيقات  من  األخيرة 
للحد من المخاطر وتعزيز االلتزام بالمعايير األمنية المعروفة عالميا 

والتي من شأنها أن ترفع درجة حماية معلومات بطاقة العميل.

إدارة الخزينة

لعبت إدارة الخزينة دورا بارزا من خالل ضبط وإدارة تكلفة التمويل، 
كما عملت على زيادة العائد على األصول النقدية وتوفير األموال 
البنك،  في  األخ��رى  واألص��ول  التمويل  محفظة  لتوسيع  الالزمة 
باإلضافة إلى تقديم خدمة صرف العمالت األجنبية لعمالء اإلدارة 

المصرفية لألفراد واإلدارة المصرفية التجارية.
كما استوفت إدارة الخزينة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كافة 
القصوى  التمويل  نسب  م��ع  تماشيها  و  الرقابية  المتطلبات 
ونسب متطلبات االحتياطي وسلم السيولة. كما استمرت إدارة 
من  المرتفع  الودائع  تركز  معدل  من  الحد  على  بالتركيز  الخزينة 
خالل التوسع في قاعدة العمالء لتحقيق استقرار التمويل. كما 

ضّمنت إدارة الخزينة ضمن خطتها للعام 2015 تأسيس مكتب 
لتداول الصكوك مما يحقق دخل إضافي لإدارة ويعزز العالقات 

مع البنوك األخرى المحلية واألجنبية.

إدارة االستثمار 

الكويت  المساندة والداعمة في بنك  الدخل  هي إحدى مصادر 
االستثمارية  ال��ب��ن��ك  محفظة  إدارة  ع��ن  وال��م��س��ؤول��ة  ال���دول���ي، 
بشقيها المالي والمباشر.  ففي عام 2014 نجحت إدارة االستثمار 
في اغتنام العديد من الفرص االستثمارية المتاحة في األسواق 
توظيف  صعيد  على  ب��ارزاً  دوراً  لعبت  أن  بعد  والدولية،  المحلية 
األموال واالستفادة من فرص االستثمار المواتية، وقد تجسد هذا 
النجاح في إبرام المزيد من صفقات االستثمار الجديدة مع أطراف 
لهم حضورهم الدولي وخبراتهم المشهود لها، مما ساهم في 
تحقيق أهداف “الدولي” الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتوزيع 

المخاطر، وجني العوائد المجزية المناسبة واآلمنة.
هذا وقد توسعت أصول محافظ البنك االستثمارية جغرافيًا ابتداء 
من دولة الكويت ودول الخليج العربي وصوال إلى شمال أمريكا 
وأوروبا وشرق آسيا، وفي القطاعات االقتصادية المتنوعة بهدف 
الوصول إلى التوزيع األمثل لمواجهة المتغيرات االقتصادية حيث 
ومن خالل كوادرها المؤهلة، تقوم إدارة االستثمار بإجراء دراسات 
للدخول  المناسب  والتوقيت  المتاحة،  البدائل  وتحديد  للسوق، 
األخ��رى  اإلدارات  م��ع  بالتعاون  منها،  ال��خ��روج  أو  االس��ت��ث��م��ارات  ف��ي 
ذلك،  جانب  إلى  الخصوص.  وجه  على  المخاطر  وإدارة  عمومًا، 
تعمل اإلدارة على تحديث االستراتيجيات المعمول بها وبشكل 

مستمر، بما يتناسب مع أوضاع السوق والفرص المواتية.
اقتناص  أيضًا في  إدارة االستثمار، قد نجحت  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
أرباح  وتحقيق  االستثمارات  بعض  من  للتخارج  المناسب  الوقت 
جيدة، كما تم الدخول في استثمارات جديدة ذات جودة عالية و 

مدرة للدخل تضاف إلى الناتج الكلي لإيرادات المحققة.

إدارة الشؤون القانونية

تعتبر إدارة الشؤون القانونية من اإلدارات المساندة في البنك، إال 
أن لها دور حيوي وبارز بما تساهم به من تقديم المشورة القانونية 
الالزمة إلدارات البنك وفروعه المختلفة وإعداد و مراجعة العقود 
البنك ومساهميه،  الحفاظ على حقوق  االتفاقيات بما يكفل  و 
فضال عن حماية موظفيه وعمالئه، كما أن لإدارة القانونية دور 
بارز في الدفاع عن حقوق البنك أمام القضاء بدرجاته المختلفة، 
تحديد  خ��الل  م��ن  اإلدارة  مجلس  توجيهات  ض��وء  ف��ي  كله  ه��ذا 
مهامها ومسئولياتها بالتنسيق مع إدارات البنك المختلفة و بما 
بارزا محليا وإقليميا ودوليا وذلك من  رائدة ودورا  يحقق له مكانة 

خالل نخبة متميزة من المستشارين و المحامين الكويتيين.
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إدارة المخاطر
استراتيجية مخاطر البنك

النمو  بين  ال��ت��وازن  إيجاد  إل��ى  البنك  مخاطر  استراتيجية  تهدف 
تحيط  التي  المخاطر  إدارة  و  المستهدفة  األس��واق  في  المتوقع 
الجوانب  على  الجهد  تركيز  مع  األس��واق  تلك  في  العمل  ببيئة 
 Basel)  3 بازل  تعليمات  تطبيق  تأثير  وتقييم  بدراسة  المتعلقة 
تلك  تزايد  وتوقع  بالفعل  رقابيا  مستلزما  أصبح  الذي  األمر   )III
إلى  أيضا  البنك  يهدف  كما  القادمة.  األع��وام  خالل  المتطلبات 
بمفهومها  المخاطر  إلدارة  متكامل  آلي  نظام  على  االستحواذ 
الشامل ERM Solution وكذلك إجراء مراجعة شاملة لسياسات 
السوق  مستجدات  االعتبار  بعين  األخ��ذ  مع  به  الخاصة  المخاطر 
وأفضل  الرقابية  والمستلزمات  العمالء  واحتياجات  المنافس 
. ومن أجل تدعيم  الممارسات المطبقة في المجال المصرفي 
الدور الهام إلدارة المخاطر و استمرار العمل على تطويرها، فإن 

تحديث النظم اآللية بات أمرا البد منه.

مخاطر  إدارة  إلى  التقليدية  المخاطر  إدارة  من  التحول 
)ERM( المؤسسة بمفهومها الشامل

بشكل  المسؤولة  اإلدارة  هي  البنك  في  المخاطر  إدارة  تعتبر 
هيكلة  تمت  فقد  البنك.  في  المخاطر  كافة  إدارة  عن  رئيسي 
كل  على  الواجبة  العناية  بتوجيه  يسمح  بشكل  المخاطر  إدارة 
المالية  األدوات  اس��ت��خ��دام��ات  ع��ن  الناشئة  المخاطر  م��ن  خطر 
والتي  السوق  ومخاطر  السيولة  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  مثل 
تتضمن العمالت األجنبية ونسبة الربح ومخاطر حقوق الملكية 
والفنية  التشغيلية  ال��م��خ��اط��ر  م��ث��ل  ال��م��خ��اط��ر  م��ن  ذل���ك  وغ��ي��ر 

المخاطر  إدارة  مهام  استقاللية  أن  وحيث  األع��م��ال.  واستمرارية 
حوكمة  من  وكجزء  المركزي  الكويت  لبنك  بالنسبة  ه��ام  أم��ر 
الشركات، فإن تقارير إدارة المخاطر تقدم فنيا/ ومهنيا إلى رئيس 
مجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر وإداريا للرئيس 
عام  مدير  من  المخاطر  إدارة  هيكل  يتشكل  بالبنك.  التنفيذي 
إدارة المخاطر يتبعه أقسام إدارات المخاطر المختلفة وتدار اإلدارة 
حاليا من قبل مدير عام إلدارة المخاطر بالوكالة مدعوما بفريق 
عمل يتضمن مدراء مخاطر مؤهلين وذوي خبرة و مجموعة من 

محللي المخاطر و مسؤولي إدارة المخاطر.
آلية  الالزمة للمضي قدما لتحديث إطار و  البنك الخطوات  أتخذ 
آلية  إلى  وصوال  التقليدية  المخاطر  مفهوم  من  المخاطر  إدارة 
حديثة تتمثل في إدارة مخاطر المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار 
المخاطر  ب��إدارة  المتعلقة  الرقابية  والتعليمات  ب��ازل  تعليمات 
العالمية  الممارسات  وأفضل  والحوكمة  الداخلية  والضوابط 
إع��داد  ف��ي  البنك  نجح  كما  اإلس��الم��ي.  المصرفي  القطاع  ف��ي 

هيكل قوي إلدارة مخاطر المؤسسة خالل عام 2015.
إن البنك اآلن بصدد تحديث نظم إدارة المخاطر وكذلك الحصول 
من  االنتهاء  ويتوقع  المخاطر  أنواع  لمختلف  فعالة  حلول  على 

ذلك في خالل عام 2015.

استقاللية أعمال إدارة المخاطر
المخاطر  إلدارة  اإلداري���ة  والتبعية  التنظيمي  الهيكل  يعكس 
إدارة المخاطر حيث تتبع لجنة  الدولي استقاللية  ببنك الكويت 
مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر مباشرة و قد أضيفت التبعية اإلدارية 
عام  خ��الل  التنفيذي  الرئيس  إل��ى  المتقطع  بالخط  المتمثلة 

2014 إلى الهيكل التنظيمي:
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وحدة أمن المعلومات

تعتبر وحدة أمن المعلومات وحدة مستقلة تتبع الرئيس التنفيذي 
وإعداد  المعلومات  حماية  هو  الوحدة  هذه  من  والغرض  مباشرة. 
ال��وح��دة  تلتزم  ول���ذا  أم��ن��ي��ة.  مخاطر  أي��ة  لمنع  الوقائية  اإلج����راءات 
بالمحافظة على سرية وسالمة وتوفر كافة المعلومات المتعلقة 
وكذلك  وااللتزام  القانونية  المستلزمات  وحفظ  مصرفنا  بعمالء 

المحافظة على صورة وسمعة البنك.
وعالوة على ذلك، يحرص رئيس الوحدة على تنفيذ دوره باستمرار 
من أجل الحفاظ على سرية المعلومات وعلى توعية الموظفين 
فمن  مصرفنا.  في  المعلومات  أم��ن  ومخاطر  المعلومات  بأمن 
يتم  المعلومات،  أمن  وح��دة  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  إدارة  خالل 
ويتم  مقبولة  مستويات  إل��ى  المعلومات  أم��ن  مخاطر  خفض 
التوجهات  م��ع  تنسجم  بحيث  المعلومات  أم��ن  أه���داف  تحقيق 

االستراتيجية لمصرفنا.
األخيرة  المرحلة  في  البنك  يعد  الذكر،  السالفة  األهداف  ولتحقيق 
إلدارة  الفعال  المعيار  يعتبر  وال��ذي   ،27001 األي��زو  معيار  تبني  من 
من  المعيار  ه��ذا  تطبيق  أن  إل��ى  ال��ذك��ر  وي��ج��در  المعلومات.  أم��ن 
األمنية  العالمية  بالمتطلبات  المطلوب  االلتزام  يحقق  أن  شأنه 

التنظيمية والتشريعية.
طرحت  قد  المعلومات  أم��ن  وح��دة  ف��إن  سبق،  ما  إل��ى  وباإلضافة 
استخدام  م��ن  تمكن  المحمول  للهاتف  ج��دي��دة  أمنية  إم��ك��ان��ات 
للوصول  المزمع  للتطور  أولى  كمرحلة  الحمول  الهاتف  طاقات 
إل���ى ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ق��ادم��ة وال��ت��ي يمكن م��ن خ��الل��ه��ا إج���راء 

معامالت األعمال على نحو آمن خالل االنتقال من مكان إلى آخر.
جنبا  الوحدة  تعمل  الوحدة،  التزام  متطلبات  من  وكجزء  أنه  كما 
بالنسخة  االلتزام  سبيل  في  المعلومات  تقنية  إدارة  مع  جنب  إلى 
أخرى  استباقية  إج���راءات  وإع��داد   ،PCI-DSS تطبيقات  من  األخيرة 
للحد من المخاطر وتعزيز االلتزام بالمعايير األمنية المعروفة عالميا 

والتي من شأنها أن ترفع درجة حماية معلومات بطاقة العميل.

إدارة الخزينة

لعبت إدارة الخزينة دورا بارزا من خالل ضبط وإدارة تكلفة التمويل، 
كما عملت على زيادة العائد على األصول النقدية وتوفير األموال 
البنك،  في  األخ��رى  واألص��ول  التمويل  محفظة  لتوسيع  الالزمة 
باإلضافة إلى تقديم خدمة صرف العمالت األجنبية لعمالء اإلدارة 

المصرفية لألفراد واإلدارة المصرفية التجارية.
كما استوفت إدارة الخزينة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كافة 
القصوى  التمويل  نسب  م��ع  تماشيها  و  الرقابية  المتطلبات 
ونسب متطلبات االحتياطي وسلم السيولة. كما استمرت إدارة 
من  المرتفع  الودائع  تركز  معدل  من  الحد  على  بالتركيز  الخزينة 
خالل التوسع في قاعدة العمالء لتحقيق استقرار التمويل. كما 

ضّمنت إدارة الخزينة ضمن خطتها للعام 2015 تأسيس مكتب 
لتداول الصكوك مما يحقق دخل إضافي لإدارة ويعزز العالقات 

مع البنوك األخرى المحلية واألجنبية.

إدارة االستثمار 

الكويت  المساندة والداعمة في بنك  الدخل  هي إحدى مصادر 
االستثمارية  ال��ب��ن��ك  محفظة  إدارة  ع��ن  وال��م��س��ؤول��ة  ال���دول���ي، 
بشقيها المالي والمباشر.  ففي عام 2014 نجحت إدارة االستثمار 
في اغتنام العديد من الفرص االستثمارية المتاحة في األسواق 
توظيف  صعيد  على  ب��ارزاً  دوراً  لعبت  أن  بعد  والدولية،  المحلية 
األموال واالستفادة من فرص االستثمار المواتية، وقد تجسد هذا 
النجاح في إبرام المزيد من صفقات االستثمار الجديدة مع أطراف 
لهم حضورهم الدولي وخبراتهم المشهود لها، مما ساهم في 
تحقيق أهداف “الدولي” الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتوزيع 

المخاطر، وجني العوائد المجزية المناسبة واآلمنة.
هذا وقد توسعت أصول محافظ البنك االستثمارية جغرافيًا ابتداء 
من دولة الكويت ودول الخليج العربي وصوال إلى شمال أمريكا 
وأوروبا وشرق آسيا، وفي القطاعات االقتصادية المتنوعة بهدف 
الوصول إلى التوزيع األمثل لمواجهة المتغيرات االقتصادية حيث 
ومن خالل كوادرها المؤهلة، تقوم إدارة االستثمار بإجراء دراسات 
للدخول  المناسب  والتوقيت  المتاحة،  البدائل  وتحديد  للسوق، 
األخ��رى  اإلدارات  م��ع  بالتعاون  منها،  ال��خ��روج  أو  االس��ت��ث��م��ارات  ف��ي 
ذلك،  جانب  إلى  الخصوص.  وجه  على  المخاطر  وإدارة  عمومًا، 
تعمل اإلدارة على تحديث االستراتيجيات المعمول بها وبشكل 

مستمر، بما يتناسب مع أوضاع السوق والفرص المواتية.
اقتناص  أيضًا في  إدارة االستثمار، قد نجحت  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
أرباح  وتحقيق  االستثمارات  بعض  من  للتخارج  المناسب  الوقت 
جيدة، كما تم الدخول في استثمارات جديدة ذات جودة عالية و 

مدرة للدخل تضاف إلى الناتج الكلي لإيرادات المحققة.

إدارة الشؤون القانونية

تعتبر إدارة الشؤون القانونية من اإلدارات المساندة في البنك، إال 
أن لها دور حيوي وبارز بما تساهم به من تقديم المشورة القانونية 
الالزمة إلدارات البنك وفروعه المختلفة وإعداد و مراجعة العقود 
البنك ومساهميه،  الحفاظ على حقوق  االتفاقيات بما يكفل  و 
فضال عن حماية موظفيه وعمالئه، كما أن لإدارة القانونية دور 
بارز في الدفاع عن حقوق البنك أمام القضاء بدرجاته المختلفة، 
تحديد  خ��الل  م��ن  اإلدارة  مجلس  توجيهات  ض��وء  ف��ي  كله  ه��ذا 
مهامها ومسئولياتها بالتنسيق مع إدارات البنك المختلفة و بما 
بارزا محليا وإقليميا ودوليا وذلك من  رائدة ودورا  يحقق له مكانة 

خالل نخبة متميزة من المستشارين و المحامين الكويتيين.
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قسم مراجعة مخاطر االئتمان و تحليل المحافظ و يتبع إلدارة 

المخاطر ويرأسه مدير عام إدارة المخاطر.

تمويل  طلب  كل  بتحليل  االئتمان  مخاطر  مراجعة  قسم  يقوم 

رأيا عمليا ومدروسا بشكل  إدارات األعمال ويقدم  ائتماني تقدمه 

اإلرش���ادات  إط��ار  ضمن  االئتمان  مخاطر  وضبط  إلدارة  وذل��ك  جيد 

والتوجيهات العامة المعتمدة من مجلس إدارة البنك. و يناط إلى 

القسم مهمة مراجعة الطلبات بما يتماشى مع السياسات و مدى 

تطلب  وإن  المقدمة  التمويل  طلبات  مع  المعايير  مع  تطابقها 

ذلك بعض التعديالت البسيطة على بعض أنماط التسعير بناء 

وكذلك  السوق  سيناريوهات  في  التغيير  أو  تقديمه  يتم  ما  على 

الموافقة على أي إجراء آخر ضروري لاللتزام بالمستلزمات المحددة 

الكويت  ب��ن��ك  ت��وج��ي��ه��ات  و  االئ��ت��م��ان  م��خ��اط��ر  إدارة  س��ي��اس��ة  ف��ي 

المركزي و ما قد يكون مطلوبا إلدارة مخاطر االئتمان من إجراءات 

مخاطر  استراتيجية  ف��إن  المخاطر،  إدارة  مهام  من  وكجزء  أخ��رى. 

عمليات  في  االئتمان  مخاطر  إدارة  إل��ى  تهدف  االئتمان  مراجعة 

التمويل التي يمنحها بنك الكويت الدولي.

الشاملة  االئتمان  مخاطر  مراجعة  سياسة  وتعديل  مراجعة  تتم 

واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وكذلك سياسة ائتمان البنك 

بشكل سنوي.  يرتبط كل تمويل جديد أو يتم تقديمه مستقبال 

البنك  م��ال  وب��رأس  البنك  من  الممنوحة  التمويالت  بإجمالي 

حسبما تتطلبه التعليمات الرقابية والضوابط الداخلية. 

إن لكل تمويل تصنيف ائتماني حسب سياسة البنك المعتمدة 

االئتمانية  التمويالت  بمنح  ويسمح  المخاطر،  تقييم  و  لتصنيف 

الحسابات  م��راج��ع��ة  تتم  ال��م��خ��اط��ر.  تصنيف  لمستويات  وف��ق��ا 

ولكن  السنة.  في  واح��دة  م��رة  وج��دت،  إن  المتاحة،  والضمانات 

المراجعات  ف��إن  الضمانات  قيمة  و  ج��ودة  انخفاض  حالة  ف��ي 

يتم  الحالة.  بحسب  ذل��ك  و  سنوية  رب��ع  أو  سنوية  نصف  تصبح 

حسبما  أو  مستقلة  تقييم  مكاتب  قبل  من  الضمانات  تقييم 

دراس��ة  ب��إع��داد  المخاطر  إدارة  تقوم  السياسات.  في  محدد  هو 

قطاع   وح��ول  البنك  محفظة  ح��ول  سنوية  ونصف  سنوية  رب��ع 

إلدارة  الالزمة  المعلومات  يوفر  مما  شامل،  نطاق  على  الصناعة 

التمويلية  لإنكشافات  والنوعية  الكمية  الجوانب  حول  البنك 

وكذلك مختلف المالحظات العامة والخاصة حول السوق حاليا 

االئتمان  مخاطر  ضوابط  تساعد  كما  المستقبلية.  والتوقعات 

في حماية أصول البنك لضمان االستخدام األمثل لموارد  البنك 

االلتزام  أيضا  و  بالبنك  الخاصة  التمويل  سياسة  مع  ولتتماشى 

بتعليمات بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية األخرى. كما 

لمخصصات  التقييم  بعمل  تقوم  و  أيضا  المخاطر  إدارة  تراقب 

مختلف المخاطر )الحسابات المنتظمة و المتأخرة والمتعثرة(.

)Pre Factمراقبة مخاطر االئتمان )ما قبل التمويل

االئ��ت��م��ان )م���ا قبل  ال��م��خ��اط��ر م��ن خ���الل ض��واب��ط م��خ��اط��ر  إدارة 

التمويل( مسؤولة عن إجراء عملية إدارة االئتمان وضمان االلتزام 

بالسياسات واإلجراءات القانونية والتشريعية المناسبة الخاصة 

بالبنك. ويتضمن ذلك مراجعة طلبات / تقارير التمويل من إدارات 

العمل لضمان التزامها مع السياسات و اإلجراءات المعتمدة من 

قبل مصرفنا و تعليمات بنك الكويت المركزي وتشارك في إعداد 

اإلداري��ة  والعمليات  االئتمان  وإج��راءات  سياسات  وتنفيذ  وتجهيز 

الوحدات  و  العمل  إدارات  مع  بالتنسيق  وذل��ك  مستمر،  بشكل 

الزمنية  الفترة  تقليص  ضمان  مع  المخاطر  إدارة  في  المختلفة 

الالزمة لمنح الموافقات على طلبات التمويل وتعزيز اإلنتاجية.

)Post Factمراقبة مخاطر االئتمان )بعد منح التمويل

تقوم الوحدة بمراقبة مخاطر التمويل واالستثمار الموافق عليه 

االئتمانية،  التسهيالت  صالحية  فترة  ط��وال  التمويل  منح  بعد 

ورفع التقارير للجان المختصة بما فيها تقارير االنكشافات الكبيرة 

مع وضع التوصيات المناسبة بشأنها.

سياسات و تحليل المخاطر

نظرا ألهمية سياسات البنك، فقد كلف مجلس اإلدارة لجنة مجلس 

اإلدارة إلدارة المخاطر بالقيام بمراجعة مخاطر السياسات وتقديم 

التوصيات الالزمة بشأنها واعتماد أية تغييرات عليها إلى مجلس 

السنوية،  ممارساته  ضمن  ومن  نهائي.  بشكل  العتمادها  اإلدارة 

يقوم البنك بإجراء مراجعة سنوية لسياسات مخاطر البنك.

تحليالت المخاطر و بناء النماذج التحليلية

في  المخاطر  إدارة  مهام  م��ن  يتجزأ  ال  ج��زء  المخاطر  تحليل  إن 

البنك ويساعد بشكل مستمر في إعداد نماذج المخاطر بشكل 

ذلك  و   Financial Risk المالية  المخاطر  نماذج  فيها   بما  عام 

للمساعدة في قياس و إدارة المخاطر في البنك. ومن بين هذه 

 ICAAP المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  النماذج 

المحلية  البنوك  أداء  تقييم  ون��م��وذج   ST, الضغط  واخ��ت��ب��ارات 

ال��م��رك��زي  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  لتعليمات  وف��ق��ا   CAMEL BCOM

ودراسات التقييم الذاتي مقارنة بالبنوك المثيلة أخذا في االعتبار 

المعايير القياسية والتحليل بناء على المخاطر.

المخاطر التشغيلية

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر التعرض للخسائر الناتجة 

في  أو  الداخلية  اإلج����راءات  ف��ي  فشل  أو  خلل  أو  كفاية  ع��دم  ع��ن 

التي  و  خارجية  أح��داث  عن  الناتجة  أو  األنظمة  أو  البشري  العنصر 
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القانونية و مخاطر  المخاطر  الحصر  المثال ال  تشمل على سبيل 

 Money Laundry و عمليات غسيل األموال Fraud Risk االحتيال

و مخاطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسالمية، و ال يشمل هذا التعريف 

مخاطر السمعة و المخاطر االستراتيجية. 

عن  رئيسي  بشكل  مسؤولة  الدعم  ووح���دات  البنك  إدارات  إن 

اإلدارات  تلك  تقوم  و  التشغيلية.  المخاطر  وإدارة  وتقييم  تحديد 

بتطبيق المعايير الداخلية للحد من احتمالية المخاطر التشغيلية 

التي  للمخاطر  المحتملة   impact اآلث��ار  تخفيف  و   likelihood

tolerable risks ضمن نطاق نزعة مخاطر البنك  يمكن تحملها 

.Risk Appetite

التأمين.  طريق  عن  المخاطر  من  الحد  يتم  مالئما،  كان  وحيثما 

يتم  واإلج�����راءات  السياسات  م��ن  مجموعة  البنك  ل��دى  وي��وج��د 

تطبيقها من أجل تحديد وتقييم وضبط عمليات المخاطر عالوة 

البنكية  باألنشطة  المتعلقة  المخاطر  من  األخ��رى  األن��واع  على 

إدارة  خالل  من  التشغيلية  المخاطر  إدارة  وتتم  بالبنك.  والمالية 

بالسياسات  االل��ت��زام  من  بالتأكد  اإلدارة  تلك  وتقوم  المخاطر. 

المخاطر  وم��راق��ب��ة  وضبط  وتقييم  تحديد  أج��ل  م��ن  واإلج����راءات 

كما  ع��ام.  بشكل  المخاطر  إدارة  عملية  من  كجزء  التشغيلية 

الجوانب  بكافة  االل��ت��زام  من  التأكد  على  المخاطر  إدارة  تحرص 

بشأن  ال��م��رك��زي  ال��ك��وي��ت  بنك  بتعليمات  المتعلقة  ال��م��ادي��ة 

التوجيهات العامة لنظم المراقبة الداخلية مع األخذ في االعتبار 

التشغيلية”.  المخاطر  وض��ب��ط  ل����إدارة  السليمة  “ال��م��م��ارس��ات 

بشأن  وتوصياتها  خبراتها  تقديم  على  دائ��م��ا  اإلدارة  وت��ح��رص 

الحد  بهدف  التشغيلية  والمقترحات  األعمال  مقترحات  مختلف 

من المخاطر على نحو فعال. وقد تم تطبيق خطوات  استباقية 

العامة  والمصلحة  األعمال  متطلبات  على  التركيز  على  حرصا 

بتعليمات  االلتزام  على  الحفاظ  مع  وعمالئه  البنك  لمساهمي 

والضوابط  المخاطر  تقييم  في  البدء  تم  وقد  الرقابية.  الجهات 

الذاتية  التقييمات  خالل  من  البنك  إدارات  كافة  في  التشغيلية 

مراقبة  آل��ي��ات  تنفيذ  ت��م  كما  اإلدارات.  مختلف  بها  تقوم  التي 

استباقية من خالل عملية تم تأسيسها جيدا لمراجعة اإلجراءات 

وال��س��ي��اس��ات. وت��ت��م م��راق��ب��ة ال��خ��س��ائ��ر ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ال��م��خ��اط��ر 

توصيات  تقديم  ويتم  األخ��رى  الصلة  ذات  واألح��داث  التشغيلية 

تخفيض المخاطر المالئمة.

قسم مخاطر السوق

السوق،  ومخاطر  السيولة،  مخاطر  بمراقبة  المخاطر  إدارة  تقوم 

إج���راءات  وض��ع  وي��ت��م  مستمر.  نحو  على  ال��رب��ح  م��ع��دل  ومخاطر 

الربح  ومعدل  وال��س��وق  السيولة  مخاطر  إلدارة  داخلية  احترازية 

خالل  م��ن  ال��س��وق  مخاطر  بتقييم  البنك  ي��ق��وم  كما  بالبنك. 

داخليا.  إع��داده��ا  تم  التي  للمخاطر  المعرضة  القيمة  إج���راءات 

وتقوم لجنة إدارة األصول والخصوم بمراجعة اختبارات الضغط 

على نحو دوري فيما يخص مخاطر معدل الربح ومخاطر السيولة 

بغرض تبني إجراءات تصحيحية مالئمة. كما يتم تعريف مخاطر 

السوق على أنها المخاطر المحتملة لقيمة  األدوات المالية التي 

السوقية،  المتغيرات  في  المعاكسة  التحركات  نتيجة  حدثت 

على سبيل المثال، مخاطر معدل الربح )المخاطر نتيجة التغيرات 

سبيل  على  السوق،  في  الربح  لمعدالت  القياسية  المعايير  في 

مخاطر  ال��م��رك��زي(،  الكويت  بنك  ل��دى  الخصم  م��ع��دل  المثال 

معدالت  ف��ي  التغيرات  ع��ن  الناتجة  )المخاطر  ال��ص��رف  م��ع��دل 

األص��ول  أس��ع��ار  ف��ي  التغير  )نتيجة  التسعير   ومخاطر  ال��ص��رف(  

المتداولة( وأسعار االلتزامات كما تتضمن أيضا مخاطر السيولة 

قصيرة  باحتياجاته  الوفاء  على  البنك  ق��درة  عدم  مخاطر  )وه��ي 

األجل من السيولة في حدود التكلفة المعقولة(. وتقوم اإلدارة 

أسبوعين  وك��ل  يومي  بشكل  الذكر  سابقة  المخاطر  بمراقبة 

وتحليل  الكمية،  الحدود  مختلف  أس��اس  على  شهري  وبشكل 

 VaR للمخاطر  المعرضة  القيمة  نموذج  على  عالوة  االتجاهات 

الذي يهدف لقياس مخاطر معدل الصرف  بالبنك  المعد داخليا 

األجنبي ومخاطر  األوراق المالية. وتتم مراجعة اختبارات الضغط 

األصول  لجنة  قبل  من  السيولة  ومخاطر  الربح  معدل  لمخاطر 

والخصوم بشكل منتظم بغرض اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

ومن أجل تعزيز آلية رفع التقارير المتعلقة بمخاطر السوق ومراقبتها، 

قامت اإلدارة بطرح مستويات مخاطر في تقارير مخاطر السوق من 

أجل تحسين طريقة استخدام تلك التقارير وتمكين القيام بإجراءات 

تصحيحية في الوقت المناسب من قبل اإلدارة العليا.

)BCM( إدارة استمرارية األعمال

ال��ق��درة على االس��ت��م��رار ف��ي تقديم  إن اس��ت��م��راري��ة األع��م��ال ه��ي 

أعقاب  في  مسبقا  محددة  مقبولة  مستويات  على  الخدمات 

أحداث تسببت في تعطل األعمال. تتناول استراتيجية استمرارية 

األعمال في بنك الكويت الدولي المخاطر الكامنة في تعطل 

استمرارية  إدارة  ن��ظ��ام  أن  كما  متوقع،  غير  نحو  على  األع��م��ال 

آلية  يقدم  عليه  والحفاظ  وتنفيذه  تصميمه  تم  ال��ذي  األع��م��ال 

جادة تهدف إلى التأكد أن نظم البنك وإجراءاته قادرة على إدارة 

حاالت تعطل األعمال كما هو محددا من قبل اللجنة اإلدارية.
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قسم مراجعة مخاطر االئتمان و تحليل المحافظ و يتبع إلدارة 

المخاطر ويرأسه مدير عام إدارة المخاطر.

تمويل  طلب  كل  بتحليل  االئتمان  مخاطر  مراجعة  قسم  يقوم 

رأيا عمليا ومدروسا بشكل  إدارات األعمال ويقدم  ائتماني تقدمه 

اإلرش���ادات  إط��ار  ضمن  االئتمان  مخاطر  وضبط  إلدارة  وذل��ك  جيد 

والتوجيهات العامة المعتمدة من مجلس إدارة البنك. و يناط إلى 

القسم مهمة مراجعة الطلبات بما يتماشى مع السياسات و مدى 

تطلب  وإن  المقدمة  التمويل  طلبات  مع  المعايير  مع  تطابقها 

ذلك بعض التعديالت البسيطة على بعض أنماط التسعير بناء 

وكذلك  السوق  سيناريوهات  في  التغيير  أو  تقديمه  يتم  ما  على 

الموافقة على أي إجراء آخر ضروري لاللتزام بالمستلزمات المحددة 

الكويت  ب��ن��ك  ت��وج��ي��ه��ات  و  االئ��ت��م��ان  م��خ��اط��ر  إدارة  س��ي��اس��ة  ف��ي 

المركزي و ما قد يكون مطلوبا إلدارة مخاطر االئتمان من إجراءات 

مخاطر  استراتيجية  ف��إن  المخاطر،  إدارة  مهام  من  وكجزء  أخ��رى. 

عمليات  في  االئتمان  مخاطر  إدارة  إل��ى  تهدف  االئتمان  مراجعة 

التمويل التي يمنحها بنك الكويت الدولي.

الشاملة  االئتمان  مخاطر  مراجعة  سياسة  وتعديل  مراجعة  تتم 

واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وكذلك سياسة ائتمان البنك 

بشكل سنوي.  يرتبط كل تمويل جديد أو يتم تقديمه مستقبال 

البنك  م��ال  وب��رأس  البنك  من  الممنوحة  التمويالت  بإجمالي 

حسبما تتطلبه التعليمات الرقابية والضوابط الداخلية. 

إن لكل تمويل تصنيف ائتماني حسب سياسة البنك المعتمدة 

االئتمانية  التمويالت  بمنح  ويسمح  المخاطر،  تقييم  و  لتصنيف 

الحسابات  م��راج��ع��ة  تتم  ال��م��خ��اط��ر.  تصنيف  لمستويات  وف��ق��ا 

ولكن  السنة.  في  واح��دة  م��رة  وج��دت،  إن  المتاحة،  والضمانات 

المراجعات  ف��إن  الضمانات  قيمة  و  ج��ودة  انخفاض  حالة  ف��ي 

يتم  الحالة.  بحسب  ذل��ك  و  سنوية  رب��ع  أو  سنوية  نصف  تصبح 

حسبما  أو  مستقلة  تقييم  مكاتب  قبل  من  الضمانات  تقييم 

دراس��ة  ب��إع��داد  المخاطر  إدارة  تقوم  السياسات.  في  محدد  هو 

قطاع   وح��ول  البنك  محفظة  ح��ول  سنوية  ونصف  سنوية  رب��ع 

إلدارة  الالزمة  المعلومات  يوفر  مما  شامل،  نطاق  على  الصناعة 

التمويلية  لإنكشافات  والنوعية  الكمية  الجوانب  حول  البنك 

وكذلك مختلف المالحظات العامة والخاصة حول السوق حاليا 

االئتمان  مخاطر  ضوابط  تساعد  كما  المستقبلية.  والتوقعات 

في حماية أصول البنك لضمان االستخدام األمثل لموارد  البنك 

االلتزام  أيضا  و  بالبنك  الخاصة  التمويل  سياسة  مع  ولتتماشى 

بتعليمات بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية األخرى. كما 

لمخصصات  التقييم  بعمل  تقوم  و  أيضا  المخاطر  إدارة  تراقب 

مختلف المخاطر )الحسابات المنتظمة و المتأخرة والمتعثرة(.

)Pre Factمراقبة مخاطر االئتمان )ما قبل التمويل

االئ��ت��م��ان )م���ا قبل  ال��م��خ��اط��ر م��ن خ���الل ض��واب��ط م��خ��اط��ر  إدارة 

التمويل( مسؤولة عن إجراء عملية إدارة االئتمان وضمان االلتزام 

بالسياسات واإلجراءات القانونية والتشريعية المناسبة الخاصة 

بالبنك. ويتضمن ذلك مراجعة طلبات / تقارير التمويل من إدارات 

العمل لضمان التزامها مع السياسات و اإلجراءات المعتمدة من 

قبل مصرفنا و تعليمات بنك الكويت المركزي وتشارك في إعداد 

اإلداري��ة  والعمليات  االئتمان  وإج��راءات  سياسات  وتنفيذ  وتجهيز 

الوحدات  و  العمل  إدارات  مع  بالتنسيق  وذل��ك  مستمر،  بشكل 

الزمنية  الفترة  تقليص  ضمان  مع  المخاطر  إدارة  في  المختلفة 

الالزمة لمنح الموافقات على طلبات التمويل وتعزيز اإلنتاجية.

)Post Factمراقبة مخاطر االئتمان )بعد منح التمويل

تقوم الوحدة بمراقبة مخاطر التمويل واالستثمار الموافق عليه 

االئتمانية،  التسهيالت  صالحية  فترة  ط��وال  التمويل  منح  بعد 

ورفع التقارير للجان المختصة بما فيها تقارير االنكشافات الكبيرة 

مع وضع التوصيات المناسبة بشأنها.

سياسات و تحليل المخاطر

نظرا ألهمية سياسات البنك، فقد كلف مجلس اإلدارة لجنة مجلس 

اإلدارة إلدارة المخاطر بالقيام بمراجعة مخاطر السياسات وتقديم 

التوصيات الالزمة بشأنها واعتماد أية تغييرات عليها إلى مجلس 

السنوية،  ممارساته  ضمن  ومن  نهائي.  بشكل  العتمادها  اإلدارة 

يقوم البنك بإجراء مراجعة سنوية لسياسات مخاطر البنك.

تحليالت المخاطر و بناء النماذج التحليلية

في  المخاطر  إدارة  مهام  م��ن  يتجزأ  ال  ج��زء  المخاطر  تحليل  إن 

البنك ويساعد بشكل مستمر في إعداد نماذج المخاطر بشكل 

ذلك  و   Financial Risk المالية  المخاطر  نماذج  فيها   بما  عام 

للمساعدة في قياس و إدارة المخاطر في البنك. ومن بين هذه 

 ICAAP المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  النماذج 

المحلية  البنوك  أداء  تقييم  ون��م��وذج   ST, الضغط  واخ��ت��ب��ارات 

ال��م��رك��زي  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  لتعليمات  وف��ق��ا   CAMEL BCOM

ودراسات التقييم الذاتي مقارنة بالبنوك المثيلة أخذا في االعتبار 

المعايير القياسية والتحليل بناء على المخاطر.

المخاطر التشغيلية

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر التعرض للخسائر الناتجة 

في  أو  الداخلية  اإلج����راءات  ف��ي  فشل  أو  خلل  أو  كفاية  ع��دم  ع��ن 

التي  و  خارجية  أح��داث  عن  الناتجة  أو  األنظمة  أو  البشري  العنصر 
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القانونية و مخاطر  المخاطر  الحصر  المثال ال  تشمل على سبيل 

 Money Laundry و عمليات غسيل األموال Fraud Risk االحتيال

و مخاطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسالمية، و ال يشمل هذا التعريف 

مخاطر السمعة و المخاطر االستراتيجية. 

عن  رئيسي  بشكل  مسؤولة  الدعم  ووح���دات  البنك  إدارات  إن 

اإلدارات  تلك  تقوم  و  التشغيلية.  المخاطر  وإدارة  وتقييم  تحديد 

بتطبيق المعايير الداخلية للحد من احتمالية المخاطر التشغيلية 

التي  للمخاطر  المحتملة   impact اآلث��ار  تخفيف  و   likelihood

tolerable risks ضمن نطاق نزعة مخاطر البنك  يمكن تحملها 

.Risk Appetite

التأمين.  طريق  عن  المخاطر  من  الحد  يتم  مالئما،  كان  وحيثما 

يتم  واإلج�����راءات  السياسات  م��ن  مجموعة  البنك  ل��دى  وي��وج��د 

تطبيقها من أجل تحديد وتقييم وضبط عمليات المخاطر عالوة 

البنكية  باألنشطة  المتعلقة  المخاطر  من  األخ��رى  األن��واع  على 

إدارة  خالل  من  التشغيلية  المخاطر  إدارة  وتتم  بالبنك.  والمالية 

بالسياسات  االل��ت��زام  من  بالتأكد  اإلدارة  تلك  وتقوم  المخاطر. 

المخاطر  وم��راق��ب��ة  وضبط  وتقييم  تحديد  أج��ل  م��ن  واإلج����راءات 

كما  ع��ام.  بشكل  المخاطر  إدارة  عملية  من  كجزء  التشغيلية 

الجوانب  بكافة  االل��ت��زام  من  التأكد  على  المخاطر  إدارة  تحرص 

بشأن  ال��م��رك��زي  ال��ك��وي��ت  بنك  بتعليمات  المتعلقة  ال��م��ادي��ة 

التوجيهات العامة لنظم المراقبة الداخلية مع األخذ في االعتبار 

التشغيلية”.  المخاطر  وض��ب��ط  ل����إدارة  السليمة  “ال��م��م��ارس��ات 

بشأن  وتوصياتها  خبراتها  تقديم  على  دائ��م��ا  اإلدارة  وت��ح��رص 

الحد  بهدف  التشغيلية  والمقترحات  األعمال  مقترحات  مختلف 

من المخاطر على نحو فعال. وقد تم تطبيق خطوات  استباقية 

العامة  والمصلحة  األعمال  متطلبات  على  التركيز  على  حرصا 

بتعليمات  االلتزام  على  الحفاظ  مع  وعمالئه  البنك  لمساهمي 

والضوابط  المخاطر  تقييم  في  البدء  تم  وقد  الرقابية.  الجهات 

الذاتية  التقييمات  خالل  من  البنك  إدارات  كافة  في  التشغيلية 

مراقبة  آل��ي��ات  تنفيذ  ت��م  كما  اإلدارات.  مختلف  بها  تقوم  التي 

استباقية من خالل عملية تم تأسيسها جيدا لمراجعة اإلجراءات 

وال��س��ي��اس��ات. وت��ت��م م��راق��ب��ة ال��خ��س��ائ��ر ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ال��م��خ��اط��ر 

توصيات  تقديم  ويتم  األخ��رى  الصلة  ذات  واألح��داث  التشغيلية 

تخفيض المخاطر المالئمة.

قسم مخاطر السوق

السوق،  ومخاطر  السيولة،  مخاطر  بمراقبة  المخاطر  إدارة  تقوم 

إج���راءات  وض��ع  وي��ت��م  مستمر.  نحو  على  ال��رب��ح  م��ع��دل  ومخاطر 

الربح  ومعدل  وال��س��وق  السيولة  مخاطر  إلدارة  داخلية  احترازية 

خالل  م��ن  ال��س��وق  مخاطر  بتقييم  البنك  ي��ق��وم  كما  بالبنك. 

داخليا.  إع��داده��ا  تم  التي  للمخاطر  المعرضة  القيمة  إج���راءات 

وتقوم لجنة إدارة األصول والخصوم بمراجعة اختبارات الضغط 

على نحو دوري فيما يخص مخاطر معدل الربح ومخاطر السيولة 

بغرض تبني إجراءات تصحيحية مالئمة. كما يتم تعريف مخاطر 

السوق على أنها المخاطر المحتملة لقيمة  األدوات المالية التي 

السوقية،  المتغيرات  في  المعاكسة  التحركات  نتيجة  حدثت 

على سبيل المثال، مخاطر معدل الربح )المخاطر نتيجة التغيرات 

سبيل  على  السوق،  في  الربح  لمعدالت  القياسية  المعايير  في 

مخاطر  ال��م��رك��زي(،  الكويت  بنك  ل��دى  الخصم  م��ع��دل  المثال 

معدالت  ف��ي  التغيرات  ع��ن  الناتجة  )المخاطر  ال��ص��رف  م��ع��دل 

األص��ول  أس��ع��ار  ف��ي  التغير  )نتيجة  التسعير   ومخاطر  ال��ص��رف(  

المتداولة( وأسعار االلتزامات كما تتضمن أيضا مخاطر السيولة 

قصيرة  باحتياجاته  الوفاء  على  البنك  ق��درة  عدم  مخاطر  )وه��ي 

األجل من السيولة في حدود التكلفة المعقولة(. وتقوم اإلدارة 

أسبوعين  وك��ل  يومي  بشكل  الذكر  سابقة  المخاطر  بمراقبة 

وتحليل  الكمية،  الحدود  مختلف  أس��اس  على  شهري  وبشكل 

 VaR للمخاطر  المعرضة  القيمة  نموذج  على  عالوة  االتجاهات 

الذي يهدف لقياس مخاطر معدل الصرف  بالبنك  المعد داخليا 

األجنبي ومخاطر  األوراق المالية. وتتم مراجعة اختبارات الضغط 

األصول  لجنة  قبل  من  السيولة  ومخاطر  الربح  معدل  لمخاطر 

والخصوم بشكل منتظم بغرض اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

ومن أجل تعزيز آلية رفع التقارير المتعلقة بمخاطر السوق ومراقبتها، 

قامت اإلدارة بطرح مستويات مخاطر في تقارير مخاطر السوق من 

أجل تحسين طريقة استخدام تلك التقارير وتمكين القيام بإجراءات 

تصحيحية في الوقت المناسب من قبل اإلدارة العليا.

)BCM( إدارة استمرارية األعمال

ال��ق��درة على االس��ت��م��رار ف��ي تقديم  إن اس��ت��م��راري��ة األع��م��ال ه��ي 

أعقاب  في  مسبقا  محددة  مقبولة  مستويات  على  الخدمات 

أحداث تسببت في تعطل األعمال. تتناول استراتيجية استمرارية 

األعمال في بنك الكويت الدولي المخاطر الكامنة في تعطل 

استمرارية  إدارة  ن��ظ��ام  أن  كما  متوقع،  غير  نحو  على  األع��م��ال 

آلية  يقدم  عليه  والحفاظ  وتنفيذه  تصميمه  تم  ال��ذي  األع��م��ال 

جادة تهدف إلى التأكد أن نظم البنك وإجراءاته قادرة على إدارة 

حاالت تعطل األعمال كما هو محددا من قبل اللجنة اإلدارية.
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المالي( والذي تتم  (المالي وغير  إدارة المخاطر  خالل مهمة 
مراقبته من قبل مجلس اإلدارة من أجل تسهيل بيئة العمل 
والتوجه المستند على المخاطر والتأكد في نفس الوقت أن 

الضوابط الموضوعة كافية ومالئمة.
في  البنك  بتكريم  العربية  المصارف  ات��ح��اد  ق��ام  ال��ع��ام  وخ��الل 
الملتقى السنوي لرؤساء المخاطر في المصارف والمؤسسات 
ال��م��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ت��ح��ت ع��ن��وان »اإلج������راءات ال��رق��اب��ي��ة االح��ت��رازي��ة 
مدينة  في  عقد  ال��ذي  و  المخاطر«  إلدارة  السليمة  والممارسات 
عام  من  األخير  الربع  في  العربية  مصر  بجمهورية  الشيخ  ش��رم 
عدة  وبمشاركة  العربية،  المصارف  اتحاد  نظمه  وال��ذي   2014

بنوك و مؤسسات مالية عربية، ما يعكس حرص بنك الكويت 
السليمة  بالممارسات  النهوض  في  المشاركة  على  ال��دول��ي 
تلك  مثل  رعاية  و  الفاعلة  المشاركة  خ��الل  من  المخاطر  إلدارة 
دور  تعزيز  شأنها  من  توصيات  من  عنها  ينتج  ما  و  الفعاليات، 
لها  يتعرض  ال��ت��ي  المخاطر  م��ن  ال��ح��د  ف��ي  المصرفي  القطاع 

القطاع بما يتالءم مع تغيرات البيئة االقتصادية العالمية.

معيار الرفع المالي

الرفع المالي للمجموعة من الشريحة األولى من  يتكون معيار 

المال  رأس  معيار  تعليمات  ف��ي  معرفة  ه��ي  (كما  ال��م��ال  رأس 

للبنوك اإلسالمية( على إجمالي االنكشافات والتي تتكون من: 

1 - االنكشافات داخل الميزانية. 

الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  التحوط  لعقود  االنكشاف   -  2

اإلسالمية. 

3 -  االنكشافات خارج الميزانية.  

نسبة  ال��م��ال��ي  ال��رف��ع  م��ع��دل  بلغ   ،2014 ديسمبر   31 ف��ي  كما 

الرقابية  الجهات  قبل  من  المطلوبة  بالنسبة  مقارنة   %11.56

بنسبة 3%، وقد بلغت الشريحة األولى من رأس المال 229,647 

معيار  الحتساب  االنكشافات  إجمالي  وبلغ  كويتي  دي��ن��ار  أل��ف 

الرفع المالي 1,987,225  ألف دينار كويتي. و فيما يلي اإلفصاح 

العام لمعيار الرفع المالي: 
2014

ألف دينار كويتي

المبلغ  البند رقم المسلسل

االنكشافات داخل الميزانية

 1,700,500 البنود داخل الميزانية (باستثناء عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ولكن شاملة الضمانات المقدمة( 1

- (مبالغ األصول المستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس المال(  2

إجمالي االنكشافات داخل الميزانية )باستثناء عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( )مجموع السطرين 1,2( 1,700,500  3
االنكشافات لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

- تكلفة االستبدال لكافة عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي المؤهل( 4

- مبلغ المعامل اإلضافي لالنكشاف المستقبلي المحتمل لكافة عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  5

- إجمالي ضمانات عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المقدمة التي تم استقطاعها من أصول الميزانية 
بموجب السياسة المحاسبية للبنك

6

- (استقطاعات األصول المدينة من هامش ضمان القيمة النقدي المقدم في عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( 7

- (انكشافات البنك لألطراف المقابلة المركزية التي تم استثناؤها( 8

- إجمالي االنكشاف لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مجموع األسطر من 4 إلى 8( 9
االنكشافات األخرى خارج الميزانية

 362,895 االنكشافات خارج الميزانية (قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني( 10

)76,170( (التعديالت للتحويل إلى المبالغ االئتمانية المعادلة( 11

 286,725 البنود خارج الميزانية )مجموع السطرين 10,11( 12
رأس المال وإجمالي االنكشافات

 229,647 الشريحة األولى من رأس المال  13
إجمالي االنكشافات )مجموع 12, 9, 3( 1,987,225  14

معيار الرفع المالي

11.56% معيار الرفع المالي )الشريحة األولى من رأس المال )13( / إجمالي االنكشافات )14( ( 15
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من  مستمر  نحو  على  والتشغيلية  الفنية  االختبارات  إجراء  ويتم 

الموظفين  س��الم��ة  إل��ى  ت��ه��دف  البنك  جاهزية  أن  التأكد  أج��ل 

واستئناف العمليات األساسية لبيانات العميل، والنظم الحيوية 

األخرى والنظم الفرعية في مستويات مقبولة وفي حدود أقصر 

على  الحفاظ  مع  األع��م��ال،  تعطل  من  أدن��ى  وح��د  ممكن  وق��ت 

من  للحد  استباقيا  موقفا  ذلك  كل  ويعد  محددة.  سيناريوهات 

لحاالت  للتصدي  البنك  جاهزية  من  التأكد  على  عالوة  المخاطر 

ال��دول��ي  ال��ك��وي��ت  بنك  منح  ت��م  وق��د  المتوقعة.  غير  التعطل 

   ISO 22301:2012  شهادة من المنظمة الدولية للمعايير األيزو

»شهادة نظام إدارة استمرارية األعمال«.

 إن نجاح »الدولي « في الحصول على شهادة أيزو 22301 : 2012 

في  ومتطور  فعال  مصرفي  لنظام  البنك  تطبيق  على  تبرهن 

لألفراد،  المصرفية  الخدمات  تشمل  التي  و  أنشطته  كافة  إدارة 

من  يتبعه  ما  عن  فضال  والخزينة،  التجارية  المصرفية  والخدمات 

نظم مكتبية متقدمة.

على  يحصل  الكويت  في  بنك  أول  الدولي  الكويت  بنك  ويعد 

المعيارية  القياسات  ISO 22301 من قبل )معهد  األيزو  شهادة 

البريطاني( عالوة على أنه أول بنك يخضع لتقييم مستقل ناجح 

في حين يتم الحرص على االلتزام بالمعايير الدولية في إطار من 

القيادة الواضحة.

مشاريع إدارة المخاطر بالبنك

بتنفيذ   » »ال��دول��ي  ب��ادر  فقد  ال��ع��ام،  م��دار  وعلى  آنفا،  ذكرنا  كما 

الرقابية  و  التنظيمية  بالمتطلبات  االلتزام  بغرض  مشاريع  عدة 

و بغرض تحقيق السبق نحو إدارة المخاطر بمفهومها الشامل. 

وقد أدار فريق المخاطر المشاريع التالية بإشراف من لجنة مجلس 

اإلدارة إلدارة المخاطر. تم تنفيذ العديد من مبادرات إدارة المخاطر 

خالل 2014، من أجل تعزيز مهمة إدارة المخاطر في البنك ككل. 

تحت  التالية،  المشاريع  ب��إدارة  المخاطر  إدارة  عمل  فريق  ويقوم 

توجيهات لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر:

وضع الهيكل المعتمد للنظام المتكامل إلدارة مخاطر   - 1

والذي   :  ERM Architecture and Solution المؤسسة 

آلي  بنظام  مدعم  مالئم  هيكل  إلى  الوصول  إلى  يهدف 

متكامل إلدارة مخاطر البنك بصورة شاملة.

المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  تحديث   - 2

 3 بـــــازل  توجيهـات  مراعاة  مع  الضغط  واختبارات 

 Updating ICAAP and ST of the bank considering

شامل  تحديث  بعمل  البنك  قام   :Basel III guidelines

التقييم  عملية  في  المستخدمة  الفرضيات  و  للمنهجيات 

احتساب  االع��ت��ب��ار  ف��ي  آخ���ذا  ال��م��ال  رأس  لكفاية  ال��داخ��ل��ي 

ال��رك��ن  م��خ��اط��ر  م��ق��اب��ل  اإلض��اف��ي��ة  ال��م��ال  رأس  متطلبات 

للبنك.  المالي  الوضع  على  الضغط  اختبارات  وأثر  الثاني 

و تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص  بازل 3. ويتم 

من خالل ذلك التأكد أن المخاطر المتأصلة في المؤسسة 

كميا  ت��ح��دي��ده��ا  و  قياسها  ي��ت��م  ال��ب��ن��ك  ع��ل��ى  ت��ؤث��ر  وال��ت��ي 

وعرضها على اإلدارة العليا مع وضع التوصيات بمخففات 

م��خ��اط��ر االئ��ت��م��ان. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ت��م إع����ادة تقييم 

اخ��ت��ب��ارات  ف��ي  المستخدمة  واالف��ت��راض��ات  السيناريوهات 

الضغط وتم الوصول بها للحدود القصوى بهدف تحسين 

التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبارات الضغط  .

 Off-site surveillance المكتبي  اإلشـراف   USE اختبار   - 3

OSS : واصل بنك الكويت الدولي تحديث وتعزيز استخدام 

ذات���ي  ت��ق��ي��ي��م  أداء  أج���ل  م���ن   CAMEL BCOM ن���م���وذج 

الداخلي  التقييم  لعملية  تكميليا  يعد  وال��ذي  للمخاطر 

لكفاية رأس المال.

 Validation االئتمان  مخاطر  تصنيف  نظام  تقييم   - 4

نظام  بتقييم  البنك  ق��ام   :of Credit Rating Models

الجدارة االئتمانية للبنك، باختبار نموذج التصنيف االئتماني 

ممارسات  تعزيز  نحو  كخطوة  منه  والتحقق  لديه  الداخلي 

المخاطر.
Delegation of Au- السلطــــــات  تفـــويض  مشروع   - 5
سوف يحرص مجلس اإلدارة على ممارسة األحكام   :thority
عند إعداد ومراجعة مصفوفة تفويض سلطات لجان مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ويجب أن يكون ذلك التفويض فيما 
االئتمانية  التسهيالت  على  والموافقة  المصروفات  يخص 
واإلجراءات المشتركة األخرى. ويتم اعتماد مثل هذا التفويض 
وسوف  البنك.  سياسات  من  العديد  بموجب  عنه  واإلع��الن 
المتطلبات  على  المحددة  للسلطات  األدن��ى  الحد  يعتمد 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ب��ال��ب��ن��ك. وس���ت���ك���ون ال��م��س��ائ��ل ال��م��ت��ع��ل��ق��ة. 
بالمصروفات الرأسمالية الكبيرة وبيع األصول واالستثمارات 
إطار  في  االستراتيجية  االستثمارات  وبعض  واالس��ت��ح��واذات 
قبل  م��ن  ب��ه��ا  ت��وص��ي��ات  ع��م��ل  وي��ت��م  اإلدارة  مجلس  سلطة 
بمراجعة  الحالي  الوقت  في  البنك  ويقوم  المخاطر.  إدارة 
من  ال��م��م��ن��وح  وال��ت��ف��وي��ض  ال��س��ل��ط��ات  ت��ف��وي��ض  مصفوفة 
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المالي( والذي تتم  (المالي وغير  إدارة المخاطر  خالل مهمة 
مراقبته من قبل مجلس اإلدارة من أجل تسهيل بيئة العمل 
والتوجه المستند على المخاطر والتأكد في نفس الوقت أن 

الضوابط الموضوعة كافية ومالئمة.
في  البنك  بتكريم  العربية  المصارف  ات��ح��اد  ق��ام  ال��ع��ام  وخ��الل 
الملتقى السنوي لرؤساء المخاطر في المصارف والمؤسسات 
ال��م��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ت��ح��ت ع��ن��وان »اإلج������راءات ال��رق��اب��ي��ة االح��ت��رازي��ة 
مدينة  في  عقد  ال��ذي  و  المخاطر«  إلدارة  السليمة  والممارسات 
عام  من  األخير  الربع  في  العربية  مصر  بجمهورية  الشيخ  ش��رم 
عدة  وبمشاركة  العربية،  المصارف  اتحاد  نظمه  وال��ذي   2014

بنوك و مؤسسات مالية عربية، ما يعكس حرص بنك الكويت 
السليمة  بالممارسات  النهوض  في  المشاركة  على  ال��دول��ي 
تلك  مثل  رعاية  و  الفاعلة  المشاركة  خ��الل  من  المخاطر  إلدارة 
دور  تعزيز  شأنها  من  توصيات  من  عنها  ينتج  ما  و  الفعاليات، 
لها  يتعرض  ال��ت��ي  المخاطر  م��ن  ال��ح��د  ف��ي  المصرفي  القطاع 

القطاع بما يتالءم مع تغيرات البيئة االقتصادية العالمية.

معيار الرفع المالي

الرفع المالي للمجموعة من الشريحة األولى من  يتكون معيار 

المال  رأس  معيار  تعليمات  ف��ي  معرفة  ه��ي  (كما  ال��م��ال  رأس 

للبنوك اإلسالمية( على إجمالي االنكشافات والتي تتكون من: 

1 - االنكشافات داخل الميزانية. 

الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  التحوط  لعقود  االنكشاف   -  2

اإلسالمية. 

3 -  االنكشافات خارج الميزانية.  

نسبة  ال��م��ال��ي  ال��رف��ع  م��ع��دل  بلغ   ،2014 ديسمبر   31 ف��ي  كما 

الرقابية  الجهات  قبل  من  المطلوبة  بالنسبة  مقارنة   %11.56

بنسبة 3%، وقد بلغت الشريحة األولى من رأس المال 229,647 

معيار  الحتساب  االنكشافات  إجمالي  وبلغ  كويتي  دي��ن��ار  أل��ف 

الرفع المالي 1,987,225  ألف دينار كويتي. و فيما يلي اإلفصاح 

العام لمعيار الرفع المالي: 
2014

ألف دينار كويتي

المبلغ  البند رقم المسلسل

االنكشافات داخل الميزانية

 1,700,500 البنود داخل الميزانية (باستثناء عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ولكن شاملة الضمانات المقدمة( 1

- (مبالغ األصول المستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس المال(  2

إجمالي االنكشافات داخل الميزانية )باستثناء عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( )مجموع السطرين 1,2( 1,700,500  3
االنكشافات لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

- تكلفة االستبدال لكافة عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي المؤهل( 4

- مبلغ المعامل اإلضافي لالنكشاف المستقبلي المحتمل لكافة عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  5

- إجمالي ضمانات عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المقدمة التي تم استقطاعها من أصول الميزانية 
بموجب السياسة المحاسبية للبنك

6

- (استقطاعات األصول المدينة من هامش ضمان القيمة النقدي المقدم في عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( 7

- (انكشافات البنك لألطراف المقابلة المركزية التي تم استثناؤها( 8

- إجمالي االنكشاف لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )مجموع األسطر من 4 إلى 8( 9
االنكشافات األخرى خارج الميزانية

 362,895 االنكشافات خارج الميزانية (قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني( 10

)76,170( (التعديالت للتحويل إلى المبالغ االئتمانية المعادلة( 11

 286,725 البنود خارج الميزانية )مجموع السطرين 10,11( 12
رأس المال وإجمالي االنكشافات

 229,647 الشريحة األولى من رأس المال  13
إجمالي االنكشافات )مجموع 12, 9, 3( 1,987,225  14

معيار الرفع المالي

11.56% معيار الرفع المالي )الشريحة األولى من رأس المال )13( / إجمالي االنكشافات )14( ( 15
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من  مستمر  نحو  على  والتشغيلية  الفنية  االختبارات  إجراء  ويتم 

الموظفين  س��الم��ة  إل��ى  ت��ه��دف  البنك  جاهزية  أن  التأكد  أج��ل 

واستئناف العمليات األساسية لبيانات العميل، والنظم الحيوية 

األخرى والنظم الفرعية في مستويات مقبولة وفي حدود أقصر 

على  الحفاظ  مع  األع��م��ال،  تعطل  من  أدن��ى  وح��د  ممكن  وق��ت 

من  للحد  استباقيا  موقفا  ذلك  كل  ويعد  محددة.  سيناريوهات 

لحاالت  للتصدي  البنك  جاهزية  من  التأكد  على  عالوة  المخاطر 

ال��دول��ي  ال��ك��وي��ت  بنك  منح  ت��م  وق��د  المتوقعة.  غير  التعطل 

   ISO 22301:2012  شهادة من المنظمة الدولية للمعايير األيزو

»شهادة نظام إدارة استمرارية األعمال«.

 إن نجاح »الدولي « في الحصول على شهادة أيزو 22301 : 2012 

في  ومتطور  فعال  مصرفي  لنظام  البنك  تطبيق  على  تبرهن 

لألفراد،  المصرفية  الخدمات  تشمل  التي  و  أنشطته  كافة  إدارة 

من  يتبعه  ما  عن  فضال  والخزينة،  التجارية  المصرفية  والخدمات 

نظم مكتبية متقدمة.

على  يحصل  الكويت  في  بنك  أول  الدولي  الكويت  بنك  ويعد 

المعيارية  القياسات  ISO 22301 من قبل )معهد  األيزو  شهادة 

البريطاني( عالوة على أنه أول بنك يخضع لتقييم مستقل ناجح 

في حين يتم الحرص على االلتزام بالمعايير الدولية في إطار من 

القيادة الواضحة.

مشاريع إدارة المخاطر بالبنك

بتنفيذ   » »ال��دول��ي  ب��ادر  فقد  ال��ع��ام،  م��دار  وعلى  آنفا،  ذكرنا  كما 

الرقابية  و  التنظيمية  بالمتطلبات  االلتزام  بغرض  مشاريع  عدة 

و بغرض تحقيق السبق نحو إدارة المخاطر بمفهومها الشامل. 

وقد أدار فريق المخاطر المشاريع التالية بإشراف من لجنة مجلس 

اإلدارة إلدارة المخاطر. تم تنفيذ العديد من مبادرات إدارة المخاطر 

خالل 2014، من أجل تعزيز مهمة إدارة المخاطر في البنك ككل. 

تحت  التالية،  المشاريع  ب��إدارة  المخاطر  إدارة  عمل  فريق  ويقوم 

توجيهات لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر:

وضع الهيكل المعتمد للنظام المتكامل إلدارة مخاطر   - 1

والذي   :  ERM Architecture and Solution المؤسسة 

آلي  بنظام  مدعم  مالئم  هيكل  إلى  الوصول  إلى  يهدف 

متكامل إلدارة مخاطر البنك بصورة شاملة.

المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  تحديث   - 2

 3 بـــــازل  توجيهـات  مراعاة  مع  الضغط  واختبارات 

 Updating ICAAP and ST of the bank considering

شامل  تحديث  بعمل  البنك  قام   :Basel III guidelines

التقييم  عملية  في  المستخدمة  الفرضيات  و  للمنهجيات 

احتساب  االع��ت��ب��ار  ف��ي  آخ���ذا  ال��م��ال  رأس  لكفاية  ال��داخ��ل��ي 

ال��رك��ن  م��خ��اط��ر  م��ق��اب��ل  اإلض��اف��ي��ة  ال��م��ال  رأس  متطلبات 

للبنك.  المالي  الوضع  على  الضغط  اختبارات  وأثر  الثاني 

و تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص  بازل 3. ويتم 

من خالل ذلك التأكد أن المخاطر المتأصلة في المؤسسة 

كميا  ت��ح��دي��ده��ا  و  قياسها  ي��ت��م  ال��ب��ن��ك  ع��ل��ى  ت��ؤث��ر  وال��ت��ي 

وعرضها على اإلدارة العليا مع وضع التوصيات بمخففات 

م��خ��اط��ر االئ��ت��م��ان. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ت��م إع����ادة تقييم 

اخ��ت��ب��ارات  ف��ي  المستخدمة  واالف��ت��راض��ات  السيناريوهات 

الضغط وتم الوصول بها للحدود القصوى بهدف تحسين 

التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبارات الضغط  .

 Off-site surveillance المكتبي  اإلشـراف   USE اختبار   - 3

OSS : واصل بنك الكويت الدولي تحديث وتعزيز استخدام 

ذات���ي  ت��ق��ي��ي��م  أداء  أج���ل  م���ن   CAMEL BCOM ن���م���وذج 

الداخلي  التقييم  لعملية  تكميليا  يعد  وال��ذي  للمخاطر 

لكفاية رأس المال.

 Validation االئتمان  مخاطر  تصنيف  نظام  تقييم   - 4

نظام  بتقييم  البنك  ق��ام   :of Credit Rating Models

الجدارة االئتمانية للبنك، باختبار نموذج التصنيف االئتماني 

ممارسات  تعزيز  نحو  كخطوة  منه  والتحقق  لديه  الداخلي 

المخاطر.
Delegation of Au- السلطــــــات  تفـــويض  مشروع   - 5
سوف يحرص مجلس اإلدارة على ممارسة األحكام   :thority
عند إعداد ومراجعة مصفوفة تفويض سلطات لجان مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ويجب أن يكون ذلك التفويض فيما 
االئتمانية  التسهيالت  على  والموافقة  المصروفات  يخص 
واإلجراءات المشتركة األخرى. ويتم اعتماد مثل هذا التفويض 
وسوف  البنك.  سياسات  من  العديد  بموجب  عنه  واإلع��الن 
المتطلبات  على  المحددة  للسلطات  األدن��ى  الحد  يعتمد 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ب��ال��ب��ن��ك. وس���ت���ك���ون ال��م��س��ائ��ل ال��م��ت��ع��ل��ق��ة. 
بالمصروفات الرأسمالية الكبيرة وبيع األصول واالستثمارات 
إطار  في  االستراتيجية  االستثمارات  وبعض  واالس��ت��ح��واذات 
قبل  م��ن  ب��ه��ا  ت��وص��ي��ات  ع��م��ل  وي��ت��م  اإلدارة  مجلس  سلطة 
بمراجعة  الحالي  الوقت  في  البنك  ويقوم  المخاطر.  إدارة 
من  ال��م��م��ن��وح  وال��ت��ف��وي��ض  ال��س��ل��ط��ات  ت��ف��وي��ض  مصفوفة 
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وحدة البحوث االقتصادية و الترجمة
تضّطلع وحدة البحوث االقتصادية والترجمة بدور أساسي داعم، 

قائم على مراقبة متغيرات البيئة التشغيلية و االقتصادية المؤثرة 

على  والمالية  المصرفية  المؤسسات  وأع��م��ال  أنشطة  على 

الصعيدين المحلي والدولي، وبشكل مستمر يرتكز على توفير 

المعلومة االقتصادية الرصينة في الوقت المناسب، مع متابعة 

التطورات االقتصادية والتقلبات التي قد تطرأ على بيئة األعمال، 

والتقارير  الفنية  الدراسات  من  مجموعة  توفير  خالل  من  ذلك  و 

اتخاذ  آللية  داعمة  ك��أداة  تعمل  التي  المحدثة  البيانات  وقواعد 

العام  خالل  الترجمة  أنشطة  دمج  َضمن  كما  البنك،  في  القرار 

2014 لتكون جزءا من وحدة البحوث االقتصادية في تبني آلية 

عمل جديدة ساعدت على تقديم خدمات الترجمة إلدارات البنك 

المختلفة ضمن الوقت المحدد وبالنوعية المطلوبة، لتغطي 

ال��س��ي��اس��ات واإلج������راءات الداخلية  أدل���ة  ت��رج��م��ة  ه���ذه األن��ش��ط��ة 

لطلبات  سريع  وبشكل  االستجابة  مع  البنك،  إدارات  لمختلف 

ذلك  ساهم  كما  البنك،  إدارات  مختلف  م��ن  اليومية  الترجمة 

والترجمة  االقتصادية  البحوث  وحدة  مخرجات  بعض  ترجمة  في 

استفادة  ولضمان  انتشارها  دائرة  لتوسيع  اإلنجليزية  اللغة  إلى 

جميع عاملي وعمالء »الدولي« من هذه المخرجات على اختالف 

لغاتهم.

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ف��ق��د اس��ت��م��رت وح���دة ال��ب��ح��وث االق��ت��ص��ادي��ة 

والترجمة في بنك الكويت الدولي بتوفير الدعم الفني لمختلف 

واصلت  كما  أنشطتها،  وطبيعة  الحتياجاتها  وفقا  البنك  إدارات 

واألبحاث  الدراسات  إنجاز  لضمان  الالزمة  والبيانات  األدوات  توفير 

أعمالها  تطوير  ل��غ��رض  البنك  إدارات  تعدها  ال��ت��ي  السوقية 

واستشراف آفاق االستثمار في قطاعات اقتصادية بعينها، أو تلبية 

للمتطلبات الرقابية المختلفة، تحقيقا لذلك فقد حرصت وحدة 

توسيع  على   2014 ع��ام  خ��الل  والترجمة  االقتصادية  البحوث 

قاعدة األدوات والدراسات والتقارير الدورية التي توفرها للعاملين 

واإلداريين في »الدولي« لتشمل التالي:

قاعدة البيانات المحدثة: إطالق نسخة محدثة من قاعدة البيانات 

واإلنجليزية(  العربية  )باللغتين  والبنكية  والمالية  االقتصادية 

تحتوي على عشرات المتغيرات والمؤشرات اإلحصائية المركبة 

زمنية  ولسالسل  المحيطة  وال��دول  الكويت  بدولة  المرتبطة  و 

تمتد لعشرات السنوات أحيانا، بهدف رصد التغيرات االقتصادية 

الدولي  الكويت  بنك  وأعمال  بأنشطة  الصلة  ذات  المحيطة 

األعمال،  ببيئة  المرتبطة  والتنبؤ  المقارنة  عمليات  يسهل  وبما 

الشبكة  على  وتوفيرها  البيانات  قاعدة  لتحديث  آلية  وضع  مع 

الداخلية »للدولي« لضمان سهولة وصول جميع العاملين لها 

وفقا الحتياجاتهم المختلفة.

دراس��ات  بإعداد  الوحدة  قامت  االستشرافية:   الدراسات  إعداد 

تقوم  الكويتي«،  االقتصاد  وآف��اق  »واق��ع  بعنوان  سنوية  نصف 

أهم  تلخص  و  والدولية،  المحلية  االقتصادية  التغيرات  بمتابعة 

على  الكويتي  االقتصاد  م��ؤش��رات  ب��أداء  المرتبطة  التوقعات 

المدى القصير والمتوسط، صدرت الدراسة األولى في شهر مايو 

تلتها دراسة أخرى في شهر نوفمبر من عام 2014.

على  وب��ن��اء  ال��وح��دة  اس��ت��م��رت  ك��م��ا  المتابعة:   تقارير  إعداد 

يونيو   20 ب��ت��اري��خ  ال��م��ؤرخ��ة  ال��م��رك��زي  ال��ك��وي��ت  بنك  تعليمات 

2012 بإعداد التقرير الدوري النصف السنوي والمتعلق بالجهود 

التحديات  على  التغلب  سبيل  في  »الدولي«  قبل  من  المبذولة 

التي تواجه تطور قطاعي التجزئة والشركات، والجهود المبذولة 

أعدت  حيث  بهما،  المرتبطة  والمنتجات  الخدمات  تطوير  في 

الوحدة تقريرين بهذا الشأن، كما تم إعداد دراستين، األولى حول 

الكويت  في  اإللكترونية  المصرفية  للخدمات  االقتصادي  األث��ر 

والمنطقة، واألخرى حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وأهميتها في عملية التنمية االقتصادية.

واصلت  االقتصادية:   القطاعات  مخاطر  درجات  تقييم  تقرير 

واحتساب  بتقييم  القيام  المخاطر  إدارة  مع  بالتعاون  و  الوحدة 

دول��ة  ف��ي  المختلفة  االقتصادية  للقطاعات  المخاطر  درج���ات 

الكويت، من خالل استحداث مؤشر درجات المخاطر االقتصادية 

لدولة الكويت وإدراجه في تقريرها الخاص بتقييم درجات مخاطر 

القطاعات االقتصادية المختلفة.

التقارير الدورية: استمرت الوحدة في إصدار تقاريرها الدورية حول 

سوق العقار الكويتي، كما قامت بتطوير المزيد من المؤشرات 

مستويات  م��ؤش��رات  استحداث  منها  العقار،  بسوق  المتعلقة 

المستوى  وعلى  قطاعيا   - المختلفة  العقارات  ألن��واع  األسعار 

الجغرافي -، ومؤشرات إجمالي المساحات المتداولة، باإلضافة 

ألداء  المنمط  الشهري  والمؤشر  المرجح  المتوسط  لمؤشرات 
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إدارة الموارد البشرية

فقد  المنافسة،  واحتدام  الحالية  السوق  ظروف  من  الرغم  على 

التكويت  نسبة  على  الحفاظ  في  البشرية  الموارد  إدارة  نجحت 

من  يقرب  بما  الحكومة  قبل  من  الموضوعة  النسب  إط��ار  في 

62.09%. كما استطاع قسم التدريب تقديم حوالي 23 برنامجا 

تدريبية  دورة   90 على  ع��الوة   ،2014 العام  خ��الل  خارجيا  تدريبيا 

المصرفية،  ال��دراس��ات  معهد  ل��دى  تدريبية  دورة  و157  محلية 

و1286 دورة تدريبية داخل البنك. 

بعض  إدخ���ال  ف��ي  البشرية  ال��م��وارد  إدارة  نجحت   ،2014 وخ��الل 

ال��ت��ع��زي��زات ال��داخ��ل��ي��ة ب��ه��دف ال��ح��د م��ن اس��ت��خ��دام ال����ورق، وع��دد 

سبيل  على  العمل.  فاعلية  وتحفيز  ال��ض��روري��ة  غير  التوقيعات 

حيث  الموظفين،  تعيين  على  الموافقة  عملية  تعزيز  المثال، 

تم تخفيض عدد خطوات العمل وأصبح إجراء العمل ذي الصلة 

أكثر سالسة. 

احتساب  نماذج  أتمتمة  في  البشرية   الموارد  إدارة  نجحت  كما 

من  التأكد  أج��ل  من  وذل��ك  جزئي،  بشكل  الموظفين  ميزانية 

ومن  والدقيق،  المالئم  النحو  على  الموظفين  ميزانية  احتساب 

العام  م��دار  على  مراقبتها  وم��ن  الصحيح،  بالشكل  استخدامها 

والحرص على تجنب أي فروقات. وتم إعداد نموذج جديد لتقييم 

على  اإلدارات  مساعدة  إل��ى  يهدف   2014 في  الموظفين  أداء 

يعتمد  جديد  نظام  خالل  من  األداء  إدارة  ممارسة  فهم  تحسين 

مراقبة  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  إدارة  ح��رص��ت  ح��ي��ث  درج�����ات،  خ��م��س  ع��ل��ى 

سلوك الموظفين أكثر من حرصها على تحديد األهداف المالية 

فحسب. وقد استند ذلك إلى إجراء بحوث عن أفضل الممارسات 

مما يوضح أن هذا النظام الذي يستند إلى خمس نقاط يستمد 

قوته وموثوقيته من عملية وضع الدرجات. 

اإلدارة المصرفية الدولية

تلعب اإلدارة المصرفية الدولية دوراً أساسيًا في الهيكلية اإلدارية 

لبنك الكويت الدولي من خالل تنفيذ االستراتيجية الموضوعة 

عن  فضاًل  وتطويرها  وتنميتها  الدولية  العالقات  لبناء  بعناية 

ت��روي��ج ال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن خ��دم��ات 

اإلدارة  عمليات  يتولى  العالمية.  المصارف  شبكة  مع  مصرفية  

يعمل  والكفاءة  بالخبرة  يتمتع  مؤهل  فريق  الدولية  المصرفية 

ويسعى  المخاطر  إلدارة  محددة  ضوابط  ضمن  ملتزم  بشكل 

بشكل دؤوب لمواكبة أفضل ممارسات الصناعة المصرفية.

القطاعات  ح��ول  ال��دول��ي��ة  المصرفية  اإلدارة  عمليات  تتمحور 

والخدمات  المنتجات  تطوير  إلى  تهدف  التي  التالية  األساسية 

المصرفية المميزة بما يصب في صالح العمالء والبنك على حد 

سواء:

شبكة البنوك المراسلة العالمية.  - 1

التسهيالت االئتمانية المشتركة، التمويل المركب، تمويل   - 2

التجارة الدولية، والمشاركات.

األس�����واق ال��م��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة ب��غ��ي��ة ت��وف��ي��ر ال��س��ي��ول��ة ال��الزم��ة   - 3
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خالل العام 2014، استمرت اإلدارة المصرفية الدولية في توسيع 

التمويلية  الصفقات  في  والمشاركة  المراسلة  البنوك  شبكة 

الدولية من خالل القروض المشتركة والثنائية لتمويل المشاريع 

وتجارة النفط ومشتقاته والمواد الخام. وتابعت اإلدارة المصرفية 

التزامها استراتيجية تنويع محفظتها التمويلية وكذلك  الدولية 

الصاعدة  الدول  اقتصاديات  على  التركيز  مع  الجغرافي  توزيعها 

العالمية في تمويل  المقاوالت  إلى مساندة شركات  باإلضافة 

مشاريعها التنموية في الكويت.

الوثيقة  العالقات  تطوير  الدولية  المصرفية  اإلدارة  واصلت  كما 

مع عدد متزايد من البنوك الدولية حول العالم مما ساهم في 

زيادة عمليات التمويل البينية وتيسير العمليات المالية بكفاءة 

عالية للعمالء والمؤسسات على حد سواء. 

لإدارة  أتاح  اإلسالمية  المالية  األدوات  على  المتنامي  الطلب  إن 

تمويل  في  وقيادي  فعال  بشكل  المشاركة  الدولية  المصرفية 

والعالمية.   المحلية  الساحتين  على  ومشاريع  تجارية  فرص  عدة 

لتحقيق  هامًا  مصدراً  الدولية  المصرفية  اإلدارة  أضحت  وقد  هذا 

القيمة المضافة لبنك الكويت الدولي ولعمالئه بعد أن نجحت 

سوق  ف��ي  مرموقة  سمعة  واكتساب  رائ���دة  مكانة  اح��ت��الل  ف��ي 

إليجاد  ال��دؤوب  العمل  خالل  من  اإلسالمية  المصرفية  الصناعة 

للشريعة  مطابقة  وتنافسية  مبتكرة  تمويلية  وحلول  منتجات 

اإلسالمية. وجدير بالذكر أن هذه الجهود قد ساهمت إلى حد كبير 

في بلوغ بنك الكويت الدولي مكانة خاصة في سوق األعمال 

الصناعة  إط���ار  ف��ي  العالمية  ال��م��راس��ل��ة  ال��ب��ن��وك  وم��ع  ال��دول��ي��ة 

المصرفية اإلسالمية.
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وحدة البحوث االقتصادية و الترجمة
تضّطلع وحدة البحوث االقتصادية والترجمة بدور أساسي داعم، 

قائم على مراقبة متغيرات البيئة التشغيلية و االقتصادية المؤثرة 

على  والمالية  المصرفية  المؤسسات  وأع��م��ال  أنشطة  على 

الصعيدين المحلي والدولي، وبشكل مستمر يرتكز على توفير 

المعلومة االقتصادية الرصينة في الوقت المناسب، مع متابعة 

التطورات االقتصادية والتقلبات التي قد تطرأ على بيئة األعمال، 

والتقارير  الفنية  الدراسات  من  مجموعة  توفير  خالل  من  ذلك  و 

اتخاذ  آللية  داعمة  ك��أداة  تعمل  التي  المحدثة  البيانات  وقواعد 

العام  خالل  الترجمة  أنشطة  دمج  َضمن  كما  البنك،  في  القرار 

2014 لتكون جزءا من وحدة البحوث االقتصادية في تبني آلية 

عمل جديدة ساعدت على تقديم خدمات الترجمة إلدارات البنك 

المختلفة ضمن الوقت المحدد وبالنوعية المطلوبة، لتغطي 

ال��س��ي��اس��ات واإلج������راءات الداخلية  أدل���ة  ت��رج��م��ة  ه���ذه األن��ش��ط��ة 

لطلبات  سريع  وبشكل  االستجابة  مع  البنك،  إدارات  لمختلف 

ذلك  ساهم  كما  البنك،  إدارات  مختلف  م��ن  اليومية  الترجمة 

والترجمة  االقتصادية  البحوث  وحدة  مخرجات  بعض  ترجمة  في 

استفادة  ولضمان  انتشارها  دائرة  لتوسيع  اإلنجليزية  اللغة  إلى 

جميع عاملي وعمالء »الدولي« من هذه المخرجات على اختالف 

لغاتهم.

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ف��ق��د اس��ت��م��رت وح���دة ال��ب��ح��وث االق��ت��ص��ادي��ة 

والترجمة في بنك الكويت الدولي بتوفير الدعم الفني لمختلف 

واصلت  كما  أنشطتها،  وطبيعة  الحتياجاتها  وفقا  البنك  إدارات 

واألبحاث  الدراسات  إنجاز  لضمان  الالزمة  والبيانات  األدوات  توفير 

أعمالها  تطوير  ل��غ��رض  البنك  إدارات  تعدها  ال��ت��ي  السوقية 

واستشراف آفاق االستثمار في قطاعات اقتصادية بعينها، أو تلبية 

للمتطلبات الرقابية المختلفة، تحقيقا لذلك فقد حرصت وحدة 

توسيع  على   2014 ع��ام  خ��الل  والترجمة  االقتصادية  البحوث 

قاعدة األدوات والدراسات والتقارير الدورية التي توفرها للعاملين 

واإلداريين في »الدولي« لتشمل التالي:

قاعدة البيانات المحدثة: إطالق نسخة محدثة من قاعدة البيانات 

واإلنجليزية(  العربية  )باللغتين  والبنكية  والمالية  االقتصادية 

تحتوي على عشرات المتغيرات والمؤشرات اإلحصائية المركبة 

زمنية  ولسالسل  المحيطة  وال��دول  الكويت  بدولة  المرتبطة  و 

تمتد لعشرات السنوات أحيانا، بهدف رصد التغيرات االقتصادية 

الدولي  الكويت  بنك  وأعمال  بأنشطة  الصلة  ذات  المحيطة 

األعمال،  ببيئة  المرتبطة  والتنبؤ  المقارنة  عمليات  يسهل  وبما 

الشبكة  على  وتوفيرها  البيانات  قاعدة  لتحديث  آلية  وضع  مع 

الداخلية »للدولي« لضمان سهولة وصول جميع العاملين لها 

وفقا الحتياجاتهم المختلفة.

دراس��ات  بإعداد  الوحدة  قامت  االستشرافية:   الدراسات  إعداد 

تقوم  الكويتي«،  االقتصاد  وآف��اق  »واق��ع  بعنوان  سنوية  نصف 

أهم  تلخص  و  والدولية،  المحلية  االقتصادية  التغيرات  بمتابعة 

على  الكويتي  االقتصاد  م��ؤش��رات  ب��أداء  المرتبطة  التوقعات 

المدى القصير والمتوسط، صدرت الدراسة األولى في شهر مايو 

تلتها دراسة أخرى في شهر نوفمبر من عام 2014.

على  وب��ن��اء  ال��وح��دة  اس��ت��م��رت  ك��م��ا  المتابعة:   تقارير  إعداد 

يونيو   20 ب��ت��اري��خ  ال��م��ؤرخ��ة  ال��م��رك��زي  ال��ك��وي��ت  بنك  تعليمات 

2012 بإعداد التقرير الدوري النصف السنوي والمتعلق بالجهود 

التحديات  على  التغلب  سبيل  في  »الدولي«  قبل  من  المبذولة 

التي تواجه تطور قطاعي التجزئة والشركات، والجهود المبذولة 

أعدت  حيث  بهما،  المرتبطة  والمنتجات  الخدمات  تطوير  في 

الوحدة تقريرين بهذا الشأن، كما تم إعداد دراستين، األولى حول 

الكويت  في  اإللكترونية  المصرفية  للخدمات  االقتصادي  األث��ر 

والمنطقة، واألخرى حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وأهميتها في عملية التنمية االقتصادية.

واصلت  االقتصادية:   القطاعات  مخاطر  درجات  تقييم  تقرير 

واحتساب  بتقييم  القيام  المخاطر  إدارة  مع  بالتعاون  و  الوحدة 

دول��ة  ف��ي  المختلفة  االقتصادية  للقطاعات  المخاطر  درج���ات 

الكويت، من خالل استحداث مؤشر درجات المخاطر االقتصادية 

لدولة الكويت وإدراجه في تقريرها الخاص بتقييم درجات مخاطر 

القطاعات االقتصادية المختلفة.

التقارير الدورية: استمرت الوحدة في إصدار تقاريرها الدورية حول 

سوق العقار الكويتي، كما قامت بتطوير المزيد من المؤشرات 

مستويات  م��ؤش��رات  استحداث  منها  العقار،  بسوق  المتعلقة 

المستوى  وعلى  قطاعيا   - المختلفة  العقارات  ألن��واع  األسعار 

الجغرافي -، ومؤشرات إجمالي المساحات المتداولة، باإلضافة 

ألداء  المنمط  الشهري  والمؤشر  المرجح  المتوسط  لمؤشرات 
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إدارة الموارد البشرية

فقد  المنافسة،  واحتدام  الحالية  السوق  ظروف  من  الرغم  على 

التكويت  نسبة  على  الحفاظ  في  البشرية  الموارد  إدارة  نجحت 

من  يقرب  بما  الحكومة  قبل  من  الموضوعة  النسب  إط��ار  في 

62.09%. كما استطاع قسم التدريب تقديم حوالي 23 برنامجا 

تدريبية  دورة   90 على  ع��الوة   ،2014 العام  خ��الل  خارجيا  تدريبيا 

المصرفية،  ال��دراس��ات  معهد  ل��دى  تدريبية  دورة  و157  محلية 

و1286 دورة تدريبية داخل البنك. 

بعض  إدخ���ال  ف��ي  البشرية  ال��م��وارد  إدارة  نجحت   ،2014 وخ��الل 

ال��ت��ع��زي��زات ال��داخ��ل��ي��ة ب��ه��دف ال��ح��د م��ن اس��ت��خ��دام ال����ورق، وع��دد 

سبيل  على  العمل.  فاعلية  وتحفيز  ال��ض��روري��ة  غير  التوقيعات 

حيث  الموظفين،  تعيين  على  الموافقة  عملية  تعزيز  المثال، 

تم تخفيض عدد خطوات العمل وأصبح إجراء العمل ذي الصلة 

أكثر سالسة. 

احتساب  نماذج  أتمتمة  في  البشرية   الموارد  إدارة  نجحت  كما 

من  التأكد  أج��ل  من  وذل��ك  جزئي،  بشكل  الموظفين  ميزانية 

ومن  والدقيق،  المالئم  النحو  على  الموظفين  ميزانية  احتساب 

العام  م��دار  على  مراقبتها  وم��ن  الصحيح،  بالشكل  استخدامها 

والحرص على تجنب أي فروقات. وتم إعداد نموذج جديد لتقييم 

على  اإلدارات  مساعدة  إل��ى  يهدف   2014 في  الموظفين  أداء 

يعتمد  جديد  نظام  خالل  من  األداء  إدارة  ممارسة  فهم  تحسين 

مراقبة  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  إدارة  ح��رص��ت  ح��ي��ث  درج�����ات،  خ��م��س  ع��ل��ى 

سلوك الموظفين أكثر من حرصها على تحديد األهداف المالية 

فحسب. وقد استند ذلك إلى إجراء بحوث عن أفضل الممارسات 

مما يوضح أن هذا النظام الذي يستند إلى خمس نقاط يستمد 

قوته وموثوقيته من عملية وضع الدرجات. 

اإلدارة المصرفية الدولية

تلعب اإلدارة المصرفية الدولية دوراً أساسيًا في الهيكلية اإلدارية 

لبنك الكويت الدولي من خالل تنفيذ االستراتيجية الموضوعة 

عن  فضاًل  وتطويرها  وتنميتها  الدولية  العالقات  لبناء  بعناية 

ت��روي��ج ال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن خ��دم��ات 

اإلدارة  عمليات  يتولى  العالمية.  المصارف  شبكة  مع  مصرفية  

يعمل  والكفاءة  بالخبرة  يتمتع  مؤهل  فريق  الدولية  المصرفية 

ويسعى  المخاطر  إلدارة  محددة  ضوابط  ضمن  ملتزم  بشكل 

بشكل دؤوب لمواكبة أفضل ممارسات الصناعة المصرفية.

القطاعات  ح��ول  ال��دول��ي��ة  المصرفية  اإلدارة  عمليات  تتمحور 

والخدمات  المنتجات  تطوير  إلى  تهدف  التي  التالية  األساسية 

المصرفية المميزة بما يصب في صالح العمالء والبنك على حد 
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خالل العام 2014، استمرت اإلدارة المصرفية الدولية في توسيع 

التمويلية  الصفقات  في  والمشاركة  المراسلة  البنوك  شبكة 

الدولية من خالل القروض المشتركة والثنائية لتمويل المشاريع 

وتجارة النفط ومشتقاته والمواد الخام. وتابعت اإلدارة المصرفية 

التزامها استراتيجية تنويع محفظتها التمويلية وكذلك  الدولية 

الصاعدة  الدول  اقتصاديات  على  التركيز  مع  الجغرافي  توزيعها 

العالمية في تمويل  المقاوالت  إلى مساندة شركات  باإلضافة 

مشاريعها التنموية في الكويت.

الوثيقة  العالقات  تطوير  الدولية  المصرفية  اإلدارة  واصلت  كما 

مع عدد متزايد من البنوك الدولية حول العالم مما ساهم في 

زيادة عمليات التمويل البينية وتيسير العمليات المالية بكفاءة 

عالية للعمالء والمؤسسات على حد سواء. 

لإدارة  أتاح  اإلسالمية  المالية  األدوات  على  المتنامي  الطلب  إن 

تمويل  في  وقيادي  فعال  بشكل  المشاركة  الدولية  المصرفية 

والعالمية.   المحلية  الساحتين  على  ومشاريع  تجارية  فرص  عدة 

لتحقيق  هامًا  مصدراً  الدولية  المصرفية  اإلدارة  أضحت  وقد  هذا 

القيمة المضافة لبنك الكويت الدولي ولعمالئه بعد أن نجحت 

سوق  ف��ي  مرموقة  سمعة  واكتساب  رائ���دة  مكانة  اح��ت��الل  ف��ي 

إليجاد  ال��دؤوب  العمل  خالل  من  اإلسالمية  المصرفية  الصناعة 

للشريعة  مطابقة  وتنافسية  مبتكرة  تمويلية  وحلول  منتجات 

اإلسالمية. وجدير بالذكر أن هذه الجهود قد ساهمت إلى حد كبير 

في بلوغ بنك الكويت الدولي مكانة خاصة في سوق األعمال 

الصناعة  إط���ار  ف��ي  العالمية  ال��م��راس��ل��ة  ال��ب��ن��وك  وم��ع  ال��دول��ي��ة 

المصرفية اإلسالمية.
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سوق العقار الكويتي، كما قامت باستحداث تقرير شهري تحت 

الكويتي«،  العقار  سوق  لمؤشرات  الشهري  »الملخص  عنوان 

شهريا  العقاري  ال��س��وق  م��ؤش��رات  باحتساب  يقوم  تقرير  وه��و 

من  كل  اطالع  تعزيز  بهدف  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  ويعّد 

تطرأ  التي  التطورات  على  »الدولي«  وعمالء  وموظفي  إداري��ي 

في السوق العقاري في المدى القصير، مع توسيع قاعدة توزيع 

اإلع��الم  ووس��ائ��ل  المعنية  للمؤسسات  التقارير  ه��ذه  وان��ت��ش��ار 

المحلية.

البحوث  وحدة  تولت  الدولي:  الكويت  لبنك  السنوي  التقرير 

والمراجعة  والتجميع  التنسيق  عمليات  والترجمة  االقتصادية 

إلعداد التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي لعام 2014 ليظهر 

بالصورة التي بين أيديكم.

خ��ت��ام��ا، ف��ق��د اس��ت��م��رت وح����دة ال��ب��ح��وث االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��رج��م��ة 

داخل  س��واء  االقتصادية  والمؤتمرات  ال��ن��دوات  في  بالمشاركة 

مجاالت  ف��ي  “ال��دول��ي”   مساهمة  إلث���راء  وذل��ك  خ��ارج��ه  أو  البنك 

االق��ت��ص��ادي��ة و المصرفية اإلس��الم��ي��ة،  وذل���ك م��ن خالل  األب��ح��اث 

أو من خالل حضور المؤتمرات  الخارجية،  الندوات  المشاركة في 

الهامة ذات الصلة.  كما استمرت الوحدة بتوسيع وتعزيز قنوات 

اتصالها مع المؤسسات المحلية والدولية ذات النشاط البحثي، 

أنشطتها  في  للمساهمة  المصرفي،  بالنشاط  تعنى  والتي 
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أسبوعي  بشكل  تحديثها  و  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  بصيغتها  ال��ي��وم” 

وإتاحتها لموظفي الدولي بسهولة ويسر.

موجز أعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
لعام 2014 

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم، وبعد،،،

الدولي  الكويت  بنك  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  فإن 

توجز أعمالها التي قامت بها في عام 2014 فيما يلي:
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• أما في مجال إدارة التسويق والعالقات العامة فقد تم تعديل 	

الكريم  ال��ق��رآن  مسابقة  وإج����راء  ال��ت��س��وي��ق،  إع��الن��ات  إق���رار  أو 

لموظفي وعمالء بنك الكويت الدولي وأبنائهم.
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• أم���ا ف���ي م��ج��ال ال��ت��دق��ي��ق ال��ش��رع��ي ف��ق��د ت���م ت��ن��ف��ي��ذ 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.

• السادة 	 من  إيجابي  بتعاون  الحمد  وهلل  العمل  هذا  تم  ولقد 

الموظفين  وجميع  األق��س��ام  وم����دراء  التنفيذيين،  ال��م��دراء 

العاملين بالبنك.

• تدريبية 	 دورات  عقد  تم  فقد  الشرعي  التثقيف  مجال  في  أما 

ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ) أس���اس���ي���ات ال��ع��م��ل ال��م��ص��رف��ي اإلس��الم��ي 

وم��ن��ت��ج��ات��ه( وب��رن��ام��ج ) ال��م��ن��ت��ج��ات ال��م��ط��ورة ف��ي ال��م��ص��ارف 

وقد   ) اإلسالمية  االستثمارية  الصناديق   ( وبرنامج   ) اإلسالمية 

المجال  في  الحاكمة  القواعد  التالية:  الموضوعات  تناولت 

 - باالستثمار  الوكالة   - المضاربة   - واالستثماري  المصرفي 

اإلجارة المنتهية بالتمليك - صيغ وأدوات االستثمار اإلسالمي، 

للموظفين  الشرعي  التأهيل  دورات  ال��ت��دري��ب  شمل  كما 

الجدد. و بلغ عدد الدورات اثنا  عشرة دورة  تدريبية وبلغ مجموع 

عدد المتدربين )253( مائتان  وثالثة وخمسون موظفًا. 

• تم إنزال مقاالت في فقه المعامالت المصرفية على اإلنترانت.	

• ك��م��ا ق��ام��ت ال��ه��ي��ئ�����ة ال��ش�����رع��ي��ة ب��ال�����رد ع��ل��ى االس��ت��ف��س�����ارات 	

المختلفة ال�واردة من موظفي البن�ك أو عمالئه، والزائرين من 

طلبة الدراسات العليا في الجامعات وتزويدهم بالمعلومات 

وال��ج��وان��ب  اإلس��الم��ي��ة،  المصرفية  إل��ى  بالتحول  المتعلقة 

واالستثماري  والتمويلي  المصرفي  المجال  ف��ي  الشرعية 

اإلسالمي.

واهلل ولي التوفيق،،،
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 راقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة مساهميتقرير م
 )تتمة( عبنك الكويت الدولي ش.م.ك.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ق بهذه والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلالمجمعة دفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية يمسك أن البنك كذلك، رأينا ب
ألداء متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية  المجمعة البيانات المالية

رأس تتضمن جميع المعلومات التي تتطلبها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية  المجمعة أن البيانات الماليةو، مهمتنا
يونيو  24المؤرخ  336/2714أ/ ، ر بب /ر2بنك الكويت المركزي رقم  اوالتي ينص عليها تعميموالتعليمات بشأن معدل الرفع المالي  المال

 ،والتعديالت الالحقة له 2712لسنة  25وقانون الشركات رقم  ،على التوالي 2714أكتوبر  21المؤرخ  343/2714/أ /رب2ورقم  2714
قد أجري وفقا  لألصول المرعية، وانه في حدود المعلومات التي الجرد  وأن ماوالتعديالت الالحقة لهالنظام األساسي للبنك و عقد التأسيسو

والتي  تعليمات بشأن معدل الرفع الماليوال مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس الماللم تقع توفرت لدينا 
 المؤرخ  343/2714/أ /رب2ورقم  2714يونيو  24المؤرخ  336/2714/ر ب، ر ب أ/2بنك الكويت المركزي رقم  ايمينص عليها تعم

 لنظام األساسي للبنكواعقد التأسيس ل وأوالتعديالت الالحقة له  2712لسنة  25قانون الشركات رقم ل وأ، على التوالي 2714أكتوبر  21
 المالي. أو مركزه البنكنشاط في  ا  مادييؤثر على وجه قد   2714ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنة والتعديالت الالحقة لهما

 
والتعديالت الالحقة  1268لسنة  32لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية ألحكام القانون رقم  قيامنا بأعمال التدقيق،نبين أيضا  أنه خالل 

والتي قد  ،2714ديسمبر  31نظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وت
 المالي. أو مركزه البنكنشاط تؤثر ماديا  في 

 
 

 
 
 

 بدر عبدهللا الوزان
 فئة أ 62سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الوزان وشركاه -ديلويت وتوش 
 

 

 وليد عبد هللا العصيمي
 فئة أ 68لحسابات رقم سجل مراقبي ا

 من العيبان والعصيمي وشركاهم
 عضو في إرنست ويونغ
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة مساهمي

 ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك.
 

 المجمعةتقرير حول البيانات المالية 
وعة"( بـ"المجممجتمعين  يشار إليهم)وشركته التابعة ، )"البنك"( .عالمرفقة لبنك الكويت الدولي ش.م.كالمجمعة لقد دققنا البيانات المالية 

 ،اآلخرالشامل الدخل والربح أو الخسارة  الربح أو الخسارة،وبيانات  2714ديسمبر  31كما في المجمع والتي تتكون من بيان المركز المالي 
حات إيضالسياسات المحاسبية الهامة ولملخص كذلك للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمجمعة والتدفقات النقدية ، والتغيرات في حقوق الملكية

 خرى.أتفصيلية 
 

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

أخطاء مادية أية خالية من مجمعة إلعداد بيانات مالية  ا  ضروري راهالذي ت وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخليفي دولة الكويت  لالستخدام
 الغش أو الخطأ. ناتجة عنسواء كانت 

 
 مسؤولية مراقبي الحسابات

لتدقيق اوفقا  لمعايير  تدقيقناقمنا ب لقد .أعمال التدقيق التي قمنا بهااستنادا  إلى المجمعة البيانات المالية تلك إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول 
البيانات بأن  معقول التدقيق للحصول على تأكيدأداء أعمال تخطيط والمهنة األخالقية وبمتطلبات منا االلتزام تتطلب الدولية. إن هذه المعايير 

 .ال تحتوي على أخطاء مادية المجمعة المالية
 

إن تلك في البيانات المالية المجمعة. إليضاحات الواردة االمبالغ وعلى إجراءات للحصول على أدلة تدقيق إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ 
في البيانات المالية المجمعة، سواء مادية أخطاء وجود مراقبي الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر لاإلجراءات تعتمد على الحكم المهني 

بإعداد المرتبطة االعتبار الرقابة الداخلية عين في ذ يأخالحسابات  مراقبفي سبيل تقييم تلك المخاطر، فإن أو الخطأ. الغش كانت ناشئة عن 
الرقابة فاعلية غرض إبداء رأي حول ب، وليس المالئمةتصميم إجراءات التدقيق بهدف ، وذلك وعرضها بشكل عادل لبيانات المالية المجمعةا

التي ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة اسبية تقييم مدى مالءمة السياسات المحإن أعمال التدقيق تتضمن أيضا  الداخلية لدى المنشأة. 
 . للبيانات المالية المجمعةالشامل تقييم العرض باإلضافة إلى اإلدارة، أعدتها 

 
 .التدقيق يمكننا من إبداء رأي ير أساسأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفباعتقادنا 

 
 الرأي

 2714ديسمبر  31كما في  للمجموعةتعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمعة رأينا أن البيانات المالية ب
 .في دولة الكويتمعمول به كما هو وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية 
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 راقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة مساهميتقرير م
 )تتمة( عبنك الكويت الدولي ش.م.ك.
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة مساهمي

 ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك.
 

 المجمعةتقرير حول البيانات المالية 
وعة"( بـ"المجممجتمعين  يشار إليهم)وشركته التابعة ، )"البنك"( .عالمرفقة لبنك الكويت الدولي ش.م.كالمجمعة لقد دققنا البيانات المالية 

 ،اآلخرالشامل الدخل والربح أو الخسارة  الربح أو الخسارة،وبيانات  2714ديسمبر  31كما في المجمع والتي تتكون من بيان المركز المالي 
حات إيضالسياسات المحاسبية الهامة ولملخص كذلك للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمجمعة والتدفقات النقدية ، والتغيرات في حقوق الملكية

 خرى.أتفصيلية 
 

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

أخطاء مادية أية خالية من مجمعة إلعداد بيانات مالية  ا  ضروري راهالذي ت وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخليفي دولة الكويت  لالستخدام
 الغش أو الخطأ. ناتجة عنسواء كانت 

 
 مسؤولية مراقبي الحسابات

لتدقيق اوفقا  لمعايير  تدقيقناقمنا ب لقد .أعمال التدقيق التي قمنا بهااستنادا  إلى المجمعة البيانات المالية تلك إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول 
البيانات بأن  معقول التدقيق للحصول على تأكيدأداء أعمال تخطيط والمهنة األخالقية وبمتطلبات منا االلتزام تتطلب الدولية. إن هذه المعايير 

 .ال تحتوي على أخطاء مادية المجمعة المالية
 

إن تلك في البيانات المالية المجمعة. إليضاحات الواردة االمبالغ وعلى إجراءات للحصول على أدلة تدقيق إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ 
في البيانات المالية المجمعة، سواء مادية أخطاء وجود مراقبي الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر لاإلجراءات تعتمد على الحكم المهني 

بإعداد المرتبطة االعتبار الرقابة الداخلية عين في ذ يأخالحسابات  مراقبفي سبيل تقييم تلك المخاطر، فإن أو الخطأ. الغش كانت ناشئة عن 
الرقابة فاعلية غرض إبداء رأي حول ب، وليس المالئمةتصميم إجراءات التدقيق بهدف ، وذلك وعرضها بشكل عادل لبيانات المالية المجمعةا

التي ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة اسبية تقييم مدى مالءمة السياسات المحإن أعمال التدقيق تتضمن أيضا  الداخلية لدى المنشأة. 
 . للبيانات المالية المجمعةالشامل تقييم العرض باإلضافة إلى اإلدارة، أعدتها 

 
 .التدقيق يمكننا من إبداء رأي ير أساسأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفباعتقادنا 

 
 الرأي

 2714ديسمبر  31كما في  للمجموعةتعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمعة رأينا أن البيانات المالية ب
 .في دولة الكويتمعمول به كما هو وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية 
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت 

 4132ديسمبر  13في للسنة المنت ية المجمع  الربح أو الخسارةبيان 
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

 

3 

 ديسمبر 13  
 4131  4132 إيضاح 
     

 513326  53,989 3 ايرادات تمويل
 (73162)  (11,391) 4 التمويللفة توزيعات للمودعين وتك
 443157  42,598  صافي إيرادات التمويل

 63677  8,096 5 عموالتإيرادات أتعاب و
 827  985  الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 43674  4,301 6 إيرادات استثمارات
 336  -  حصة من نتائج شركة زميلة

 272  2,275  إيرادات أخرى
 563257  58,255  مجموع إيرادات التشغيل

     
 (133272)  (14,030)  تكاليف موظفين

 (73744)  (8,271)  مصاريف عمومية وإدارية
 (33877)  (3,097)  استهالك
 (243746)  (25,398)  مصروفات التشغيل مجموع 
 323274  32,857  خسائر انخفاض القيمة والمخصصات األخرى العمليات قبلالربح من 

     
 (183158)  (19,515) 7 مخصصات األخرىخسائر انخفاض في القيمة و

 432  1,347  عكس خسائر االنخفاض في القيمة
 143485  14,689  الربح الناتج من العمليات 

 (137)  (137)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 (427)  (375)  حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (156)  (142)  حصة الزكاة
 (557)  (300)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 133222  13,735  نةربح الس
     إلى: العائد

 133278  13,677  مساهمي البنك
 14  58  حصص غير مسيطرة

  13,735  133222 
 14.15  14.65 8 السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فلس( ربحية

 
 .المالية المجمعةمن هذه البيانات ال يتجزأ جزءا   تشكل 26إلى  1ن إن اإليضاحات المرفقة م
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت 

 4132ديسمبر  13في للسنة المنت ية المجمع  خرالشامل اآلدخل بيان الربح أو الخسارة وال
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

 

4 

 ديسمبر  13  
 4131  4132 إيضاح 
     

 133222  13,735  ربح السنة 
     الدخل الشامل اآلخر 
 فيبيان الربح أو الخسارة  ضمن / مصنفةبنود يمكن تصنيف ا

 ة/ الحاليةالحقالفترات ال
  

  
     موجودات مالية متاحة للبيع:

 23288  1,029   التغير في القيمة العادلة -
 664  321 7 المحول إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع من االنخفاض في القيمة -
 (13368)  (845)  المحول إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع من البيع  -

 (83)  -  حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة زميلة
  505  23271 
     

     في الفترات الالحقةأو الخسارة ربح بيان ال ضمنتصنيف ا  يتمبنود لن 
 (13756)  5,729  إعادة تقييم ممتلكات ومعدات

 13145  6,234  الدخل الشامل اآلخر للسنة المتضمن بشكل مبا ر في حقوق الملكية
 143367  19,969  مجموع الدخل الشامل للسنة 

     
     إلى: العائد

 143325  19,868  مساهمي البنك
 42  101  ص غير مسيطرةحص

 143367  19,969  مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 الدولي ش.م.ك.عالكويت بنك 
 دولة الكويت

  4132 ديسمبر 13الي المجمع  ما في بيان المر ز الم
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

 

5 

 ديسمبر 13  
 4131  4132 إيضاح 

     الموجودات
 263365  17,618 2 النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 3613741  423,916 17 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 2723721  1,071,597 11 مدينو تمويل

 573522  61,078 12 استثمار في أوراق مالية
 -  3,875 13 استثمار في شركات زميلة

 453662  50,139 14 عقارات استثمارية
 113717  9,339  موجودات أخرى
 273568  25,017 15 تممتلكات ومعدا

 135733443  1,662,579  مجموع الموجودات
     

     المطلوبات وحقوق الملكية 
     المطلوبات 
 3753141  397,370 16 لبنوك ومؤسسات مالية لالمستحق 
 2323272  986,793 17 مودعينالحسابات 

 313647  37,600 18 مطلوبات أخرى
 132763767  1,421,763  مجموع المطلوبات

     
     حقوق الملكية

 1733732  103,732 12 رأس المال
 423487  49,480 27 عالوة إصدار أسهم

 (453234)  (45,234) 12 أسهم خزينة
 1163384  129,716 27 احتياطيات أخرى

 2243362  237,694  حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
 33721  3,122  حصص غير مسيطرة 
 2273383  240,816  مجموع حقوق الملكية 

 135733443  1,662,579  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

 
 

 الشيخ / محمد جراح الصباح
 رئيس مجلس اإلدارة

 لؤي فاضل مقامس 
 فيذيالرئيس التن

 
 
 

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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 الدولي ش.م.ك.عالكويت بنك 
 دولة الكويت

  4132 ديسمبر 13الي المجمع  ما في بيان المر ز الم
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

 

5 

 ديسمبر 13  
 4131  4132 إيضاح 

     الموجودات
 263365  17,618 2 النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 3613741  423,916 17 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 2723721  1,071,597 11 مدينو تمويل

 573522  61,078 12 استثمار في أوراق مالية
 -  3,875 13 استثمار في شركات زميلة

 453662  50,139 14 عقارات استثمارية
 113717  9,339  موجودات أخرى
 273568  25,017 15 تممتلكات ومعدا

 135733443  1,662,579  مجموع الموجودات
     

     المطلوبات وحقوق الملكية 
     المطلوبات 
 3753141  397,370 16 لبنوك ومؤسسات مالية لالمستحق 
 2323272  986,793 17 مودعينالحسابات 

 313647  37,600 18 مطلوبات أخرى
 132763767  1,421,763  مجموع المطلوبات

     
     حقوق الملكية

 1733732  103,732 12 رأس المال
 423487  49,480 27 عالوة إصدار أسهم

 (453234)  (45,234) 12 أسهم خزينة
 1163384  129,716 27 احتياطيات أخرى

 2243362  237,694  حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
 33721  3,122  حصص غير مسيطرة 
 2273383  240,816  مجموع حقوق الملكية 

 135733443  1,662,579  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

 
 

 الشيخ / محمد جراح الصباح
 رئيس مجلس اإلدارة

 لؤي فاضل مقامس 
 فيذيالرئيس التن

 
 
 

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع 
 دولة الكويت 

 4132ديسمبر  13بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنت ية في 
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

 

7 

ديسمبر 13    
 4131  4132 إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 133222  13,735  لسنةربح ا

     تسويات: 
 (827)  (985)  الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 (13325)  (1,985) 6 إيرادات توزيعات
 (13368)  (1,152) 6 أوراق مالية في رامن بيع استثممحقق ربح صافي 

 (13758)  (240) 6 ربح من بيع استثمارات عقارية
 (853)  (924) 6 ت استثماريةإيجار من عقاراإيرادات 

 (336)  -  حصة في نتائج شركة زميلة
 33877  3,097  استهالك

 183158  19,515 7 أخرىقيمة ومخصصات خسائر انخفاض في ال
 (432)  (1,347)  عكس خسائر االنخفاض في القيمة

 283834  29,714  ربح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
     

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 123631  (5,964)  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 (2153313)  (117,653)  مدينو تمويل
 535  -  قروض وتسليفات 
 (33132)  2,371  موجودات أخرى

 863467  92,229  المستحق للبنوك والمؤسسات المالية 
 1543516  47,521  مودعينحسابات ال

 33777  7,456  مطلوبات أخرى
 683231  55,674  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية
 (133441)  (8,296)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 283147  5,648  المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية
 -  (3,875)  من خالل شركة تابعة ات زميلةحيازة شرك

 (33442)  -  حيازة شركة تابعة 
 23857  3,600 14 المحصل من بيع عقارات استثمارية 

 -  (38)  شراء استثمارات عقارية
 335  (1,610)  ممتلكات ومعدات لمحصل منا (/شراء)

 13325  1,985  إيرادات توزيعات مستلمة
 65  -  ات من شركة زميلةالمحصل من بيع بعض الموجود

 853  924  إيرادات تأجير مستلمة 
 163755  (1,662)  الناتج من األنشطة االستثمارية/ )المستخدم في( صافي النقد

     األنشطة التمويلية
 (63373)  (6,548)  توزيعات مدفوعة

 (63373)  (6,548)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 783613  47,464  زيادة في النقد والنقد المعادلصافي ال

 3743171  382,714  يناير  1النقد والنقد المعادل في 
 3823714  430,178 21 ديسمبر  13النقد والنقد المعادل في 

 
 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت

 2714ديسمبر  31 -ة المجمعة إيضاحات حول البيانات المالي
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

8 

 شطة األساسيةالتأسيس واألن .3

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

، ومنذ ذلك 2777يوليو  1 نك إسالمي وذلك اعتبارا  من، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل كب2777في يونيو 
فتوى والرقابة جميع أنشطة البنك وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة كما يتم إقرارها من قبل هيئة الالتاريخ، يتم ممارسة 

 .في البنك الشرعية

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

 أقساط.

 ، الكويت.13782، الصفاة 22822، ص. ب. المشترك مجمع البنوك –ك في البرج الغربي يقع المركز الرئيسي للبن

  2714ديسمبر  31كما في  ا  موظف 641( ويعمل لدى البنك 25: 2713ديسمبر  31فرع محلي ) 26يعمل البنك من خالل 
 .(موظفا   671: 2713ديسمبر  31)

ل من رأس المال المصدر لشركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك.م )رتاج( الكويت. تعمل شركة رتاج في مجا %73.6يمتلك البنك 
 تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.

المنتهية في  المجموعة"( للسنة"إليهم مجتمعين بـ  )يشار التابعةبنك وشركته تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لل
يناير  14 الصادر بتاريخالبنك رة وفقا  لقرار مجلس إدا 2715 فبراير 3من قبل رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ  2714ديسمبر  31

2715. 

 تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. صالحيةلها البنك مساهمي إن الجمعية العمومية السنوية ل

 السياسات المحاسبية ال امة أساس اإلعداد و .4

 أساس اإلعداد 4.3

مؤسسات الخدمات المالية على تقارير المالية المطبقة في دولة الكويت للمعايير الدولية لل تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا  
التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية، باستثناء متطلبات 

مجمع والتي تحل محلها تعليمات بنك الكويت األدوات المالية: التحقق والقياس حول المخصص ال 32معيار المحاسبة الدولي 
المركزي حول تكوين حد أدنى للمخصص العام، كما هو موضح بالسياسات المحاسبية المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات المالية 

 . (2.5)إيضاح  وعدم تحصيلها

اس الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قي
 والمعدات وفقا  للقيمة العادلة. ممتلكات و الخسارة أو تلك المتاحة للبيع والأخالل الربح 

ر ذكألقرب ألف ما لم ي ا  مدور تاجللبنك وشركة رلقد تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية 
 .غير ذلك

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 4.4

هي نفس تلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المجمعة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 
 ابلة للتطبيق على أنشطة المجموعة:المعايير الجديدة أو المعدلة التالية والق

 المنشآت – 27ومعيار المحاسبة الدولي  12، المعيار الدولي للتقارير المالية 17ت على المعيار الدولي للتقارير المالية تعديال 
 االستثمارية

ات التابعة كتعرف المنشأة االستثمارية وتقدم استثناءا  من شرط تجميع الشر 17إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
لعرض  27ومعيار المحاسبة الدولي  12التعديالت الالحقة على المعيار الدولي للتقارير المالية تم إدخال الستثمارية. للمنشأة ا

 متطلبات اإلفصاح الجديدة.
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ديسمبر 13    
 4131  4132 إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 133222  13,735  لسنةربح ا

     تسويات: 
 (827)  (985)  الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 (13325)  (1,985) 6 إيرادات توزيعات
 (13368)  (1,152) 6 أوراق مالية في رامن بيع استثممحقق ربح صافي 

 (13758)  (240) 6 ربح من بيع استثمارات عقارية
 (853)  (924) 6 ت استثماريةإيجار من عقاراإيرادات 

 (336)  -  حصة في نتائج شركة زميلة
 33877  3,097  استهالك

 183158  19,515 7 أخرىقيمة ومخصصات خسائر انخفاض في ال
 (432)  (1,347)  عكس خسائر االنخفاض في القيمة

 283834  29,714  ربح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
     

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 123631  (5,964)  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 (2153313)  (117,653)  مدينو تمويل
 535  -  قروض وتسليفات 
 (33132)  2,371  موجودات أخرى

 863467  92,229  المستحق للبنوك والمؤسسات المالية 
 1543516  47,521  مودعينحسابات ال

 33777  7,456  مطلوبات أخرى
 683231  55,674  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية
 (133441)  (8,296)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 283147  5,648  المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية
 -  (3,875)  من خالل شركة تابعة ات زميلةحيازة شرك

 (33442)  -  حيازة شركة تابعة 
 23857  3,600 14 المحصل من بيع عقارات استثمارية 

 -  (38)  شراء استثمارات عقارية
 335  (1,610)  ممتلكات ومعدات لمحصل منا (/شراء)

 13325  1,985  إيرادات توزيعات مستلمة
 65  -  ات من شركة زميلةالمحصل من بيع بعض الموجود

 853  924  إيرادات تأجير مستلمة 
 163755  (1,662)  الناتج من األنشطة االستثمارية/ )المستخدم في( صافي النقد

     األنشطة التمويلية
 (63373)  (6,548)  توزيعات مدفوعة

 (63373)  (6,548)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 783613  47,464  زيادة في النقد والنقد المعادلصافي ال

 3743171  382,714  يناير  1النقد والنقد المعادل في 
 3823714  430,178 21 ديسمبر  13النقد والنقد المعادل في 

 
 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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 شطة األساسيةالتأسيس واألن .3

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

، ومنذ ذلك 2777يوليو  1 نك إسالمي وذلك اعتبارا  من، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل كب2777في يونيو 
فتوى والرقابة جميع أنشطة البنك وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة كما يتم إقرارها من قبل هيئة الالتاريخ، يتم ممارسة 

 .في البنك الشرعية

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

 أقساط.

 ، الكويت.13782، الصفاة 22822، ص. ب. المشترك مجمع البنوك –ك في البرج الغربي يقع المركز الرئيسي للبن

  2714ديسمبر  31كما في  ا  موظف 641( ويعمل لدى البنك 25: 2713ديسمبر  31فرع محلي ) 26يعمل البنك من خالل 
 .(موظفا   671: 2713ديسمبر  31)

ل من رأس المال المصدر لشركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك.م )رتاج( الكويت. تعمل شركة رتاج في مجا %73.6يمتلك البنك 
 تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.

المنتهية في  المجموعة"( للسنة"إليهم مجتمعين بـ  )يشار التابعةبنك وشركته تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لل
يناير  14 الصادر بتاريخالبنك رة وفقا  لقرار مجلس إدا 2715 فبراير 3من قبل رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ  2714ديسمبر  31

2715. 

 تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. صالحيةلها البنك مساهمي إن الجمعية العمومية السنوية ل

 السياسات المحاسبية ال امة أساس اإلعداد و .4

 أساس اإلعداد 4.3

مؤسسات الخدمات المالية على تقارير المالية المطبقة في دولة الكويت للمعايير الدولية لل تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا  
التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية، باستثناء متطلبات 

مجمع والتي تحل محلها تعليمات بنك الكويت األدوات المالية: التحقق والقياس حول المخصص ال 32معيار المحاسبة الدولي 
المركزي حول تكوين حد أدنى للمخصص العام، كما هو موضح بالسياسات المحاسبية المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات المالية 

 . (2.5)إيضاح  وعدم تحصيلها

اس الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قي
 والمعدات وفقا  للقيمة العادلة. ممتلكات و الخسارة أو تلك المتاحة للبيع والأخالل الربح 

ر ذكألقرب ألف ما لم ي ا  مدور تاجللبنك وشركة رلقد تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية 
 .غير ذلك

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 4.4

هي نفس تلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المجمعة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 
 ابلة للتطبيق على أنشطة المجموعة:المعايير الجديدة أو المعدلة التالية والق

 المنشآت – 27ومعيار المحاسبة الدولي  12، المعيار الدولي للتقارير المالية 17ت على المعيار الدولي للتقارير المالية تعديال 
 االستثمارية

ات التابعة كتعرف المنشأة االستثمارية وتقدم استثناءا  من شرط تجميع الشر 17إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
لعرض  27ومعيار المحاسبة الدولي  12التعديالت الالحقة على المعيار الدولي للتقارير المالية تم إدخال الستثمارية. للمنشأة ا

 متطلبات اإلفصاح الجديدة.
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 صة الموجودات والمطلوبات الماليةمقا 32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المقصود بعبارة "لديها حق قانوني توضح الموجودات والمطلوبات المالية : مقاصة 32التعديالت على معيار المحاسبة الدولي إن 
تلبية متطلبات من أجل غير المتزامنة لبيوت المقاصة التسوية  الخاصة بآلياتمعايير المقاصة باإلضافة إلى  حالي ملزم بالمقاصة"

 المقاصة.
 للموجودات غير المالية اتردادهلغ الممكن اساإفصاحات المب 36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المبالغ الممكن استردادها للموجودات إفصاحات  –: االنخفاض في قيمة الموجودات 36إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
لمحاسبة بة بموجب معيار احول اإلفصاحات المطلو 13تستبعد النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي للتقارير المالية  غير المالية

إضافة  إلى ذلك، تتطلب هذه التعديالت اإلفصاح عن المبالغ الممكن استردادها للموجودات أو وحدات توليد النقد التي تم . 36 الدولي
لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي لها تسجيل خسارة انخفاض القيمة أو عكسها خالل الفترة. 

 . للمجموعة
 استبدال المشتقات واستمرار محاسبة التحوط  32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

تقدم هذه التعديالت إعفاءا  من شرط التوقف عن تطبيق محاسبة التحوط عندما تستوفي عملية استبدال األداة المشتقة المصنفة كأداة 
 أي تغير في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كأداة تحوطإدراج  أنه يجب أن يتمالتعديالت أيضا  هذه توضح تحوط شروطا  معينة. 

  تتطلب هذه التعديالت التطبيق بأثر رجعي. نتيجة عملية االستبدال ضمن تقييم وقياس فاعلية التحوط. 
 ضرائب  – 21تفسير لجنة معايير التقارير المالية 

روضة ال تعد كضريبة دخل. ويتناول التفسير تحديد الحدث الذي يوضح التفسير كيفية المحاسبة عن االلتزام بسداد ضريبة مف
ويسري  2713 مايو 27يتوجب معه دفع تلك الضريبة المفروضة ومتى يتعين االعتراف بهذا االلتزام. صدر هذا التفسير بتاريخ 

 . 2714يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد مفعوله 

 بعدمفعول ا  سر  يلم ن صادرة ولك وتفسيرات معايير 4.1

التالية ولكن لم يسر مفعولها حتى اآلن ولم تقم المجموعة بتطبيقها مبكرا . والتفسيرات للتقارير المالية  ةالدوليتم إصدار المعايير 
 تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 لمالية": "األدوات ا2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جاريا ، وأصبح من المتوقع حاليا  أن يكون التاريخ الفعلي لسريانه  2ال يزال إجراء التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
سوف تتغير اإلرشادات . 32وسوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي  2718يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  هو

سوف يؤثر تطبيق المرحلة األولى من المعيار الدولي  النهائية للمعيار.االنتهاء من وضع التصورات لحالية بمجرد االنتقالية ا
سوف تقوم المجموعة بتحديد األثر المتعلق بالمراحل  على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة. 2للتقارير المالية 

 تضمنا  كافة المراحل.األخرى، عندما يتم إصدار المعيار النهائي م
 يناير 1)يسري مفعوله على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الحسابات التنظيمية المؤجلة  – 14المعيار الدولي للتقارير المالية 

2716) 

األنشطة ذات من التي تنشأ الحسابات التنظيمية المؤجلة فية المحاسبة عن أرصدة كييحدد  14ن المعيار الدولي للتقارير المالية إ
والتي قامت بتسجيل . إن هذا المعيار متوفر فقط للشركات التي تتبنى المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى المقننةاألسعار 

 والمقبولة بصفة عامة.  المتعارف عليهاالسابقة أرصدة الحسابات المنتظمة المؤجلة وفقا  لمبادئها المحاسبية 
)يسري مفعوله على السنوات المالية التي تبدأ في أو اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  – 15ي للتقارير المالية المعيار الدول

 (2717 يناير 1بعد 

كيفية وتوقيت اعتراف المنشأة باإليرادات ويتطلب كذلك من تلك المنشآت تزويد مستخدمي  15يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
على مبادئ من خمس يستند يوفر المعيار نموذجا  واحدا ، وات المالية بإفصاحات تتضمن معلومات أكثر شمولية وذات صلة. البيان

 خطوات، ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العمالء.
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)يسري مفعولها  المشتركة المحاسبة عن عمليات حيازة الحصص في العمليات 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 (2716 يناير 1مالية التي تبدأ في أو بعد لعلى السنوات ا

تلبي حيازة حصة في عملية مشتركة كيفية المحاسبة عن حول إرشادات  11التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية تقدم 
 . 3لدولي للتقارير المالية األعمال كما هو محدد في المعيار االتي تندرج ضمنها تعريف األنشطة 

)يسري مفعولها  توضيح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 (.2716 يناير 1على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

لكل من ستخدام طريقة االستهالك على أساس اإليرادات منع المنشآت من ات 16معيار المحاسبة الدولي إن التعديالت على 
بأن اإليرادات ال تعتبر  للنقضافتراضا  قابال   38الممتلكات والمصانع والمعدات. بينما تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 أساسا  مناسبا  إلطفاء أصل غير ملموس. 
فعة المحددة: مساهمات الموظفين )يسري مفعولها على السنوات المالية التي خطط المن 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ( 2714يوليو  1تبدأ في أو بعد 

المرتبطة  قيام المنشأة بالمحاسبة عن مساهمات الموظفين أو الغيرتوضح كيفية  12إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 ما إذا كانت تلك المساهمات تعتمد على عدد سنوات خدمة الموظف أم ال.  حديدوذلك على أساس تبخدمات خطط المنفعة المحددة، 

)يسري مفعولها على السنوات المالية التي تبدأ في  2714 – 2712التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
 (2716 يوليو 1أو بعد 

  المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفةوغير المتداولة الموجودات  5المعيار الدولي للتقارير المالية 

، للحاالت التي تقوم فيها المنشأة بإعادة تصنيف أصل ما من محتفظ به 5ضاف إرشادا  محددا  للمعيار الدولي للتقارير المالية ي  
حاسبة عن المحتفظ به لغرض فيها المتتوقف لغرض البيع إلى محتفظ به لغرض التوزيع أو العكس صحيح، والحاالت التي 

 التوزيع. 
  األدوات المالية: اإلفصاحات  7المعيار الدولي للتقارير المالية 

لغرض تحديد اإلفصاحات ول ح  م  الصل األفي  عقد الخدمات سيتيح المشاركة المستمرةيضاف إرشادا  إضافيا  لتوضيح ما إذا كان 
على إفصاحات المقاصة في البيانات  7تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  قابلية تطبيق مدى المطلوبة، باإلضافة إلى توضيح

 المالية المرحلية المكثفة. 
  منافع الموظفين  12معيار المحاسبة الدولي 

ع دف نهاية الخدمة يجب أن تكون مقومة بنفس العملة التي سيتمالسندات الممتازة المستخدمة في تقدير سعر الخصم لمنافع  يوضح أن
 على مستوى العملة(.المنافع بها )لذلك، يجب أن يتم تقييم مدى عمق السوق بالنسبة للسندات الممتازة 

 أساس التجميع 4.2

 األعمالاندماج 

 انتقالالذي يتم فيه تاريخ يتم استخدام طريقة الحيازة المحاسبية الحتساب عمليات اندماج األعمال كما في تاريخ الشراء، وهو ال
 سيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط إذا كان لدى المجموعة:ى المجموعة. ت  السيطرة إل

 السلطة على الشركة المستثمر بها )على سبيل المثال: الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية على توجيه أنشطة الشركة 
 المستثمر بها(؛

 و شاركتها في الشركة المستثمر بها،جة مالتعرض للعائدات المتغيرة أو امتالك حقوق بها نتي 

  .قدرة المجموعة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات 
فإن عندما تكون حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر بها، 

 ستثمر بها من عدمه، بما في ذلك:الحقائق والظروف عند تقييم سيطرتها على الشركة الم تراعي كافة المجموعة
 ؛الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها 
 ؛الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى 
  ؛وحقوق التصويت المحتملة المجموعةحقوق تصويت  
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 صة الموجودات والمطلوبات الماليةمقا 32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المقصود بعبارة "لديها حق قانوني توضح الموجودات والمطلوبات المالية : مقاصة 32التعديالت على معيار المحاسبة الدولي إن 
تلبية متطلبات من أجل غير المتزامنة لبيوت المقاصة التسوية  الخاصة بآلياتمعايير المقاصة باإلضافة إلى  حالي ملزم بالمقاصة"

 المقاصة.
 للموجودات غير المالية اتردادهلغ الممكن اساإفصاحات المب 36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المبالغ الممكن استردادها للموجودات إفصاحات  –: االنخفاض في قيمة الموجودات 36إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
لمحاسبة بة بموجب معيار احول اإلفصاحات المطلو 13تستبعد النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي للتقارير المالية  غير المالية

إضافة  إلى ذلك، تتطلب هذه التعديالت اإلفصاح عن المبالغ الممكن استردادها للموجودات أو وحدات توليد النقد التي تم . 36 الدولي
لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي لها تسجيل خسارة انخفاض القيمة أو عكسها خالل الفترة. 

 . للمجموعة
 استبدال المشتقات واستمرار محاسبة التحوط  32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

تقدم هذه التعديالت إعفاءا  من شرط التوقف عن تطبيق محاسبة التحوط عندما تستوفي عملية استبدال األداة المشتقة المصنفة كأداة 
 أي تغير في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كأداة تحوطإدراج  أنه يجب أن يتمالتعديالت أيضا  هذه توضح تحوط شروطا  معينة. 

  تتطلب هذه التعديالت التطبيق بأثر رجعي. نتيجة عملية االستبدال ضمن تقييم وقياس فاعلية التحوط. 
 ضرائب  – 21تفسير لجنة معايير التقارير المالية 

روضة ال تعد كضريبة دخل. ويتناول التفسير تحديد الحدث الذي يوضح التفسير كيفية المحاسبة عن االلتزام بسداد ضريبة مف
ويسري  2713 مايو 27يتوجب معه دفع تلك الضريبة المفروضة ومتى يتعين االعتراف بهذا االلتزام. صدر هذا التفسير بتاريخ 

 . 2714يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد مفعوله 

 بعدمفعول ا  سر  يلم ن صادرة ولك وتفسيرات معايير 4.1

التالية ولكن لم يسر مفعولها حتى اآلن ولم تقم المجموعة بتطبيقها مبكرا . والتفسيرات للتقارير المالية  ةالدوليتم إصدار المعايير 
 تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 لمالية": "األدوات ا2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جاريا ، وأصبح من المتوقع حاليا  أن يكون التاريخ الفعلي لسريانه  2ال يزال إجراء التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
سوف تتغير اإلرشادات . 32وسوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي  2718يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  هو

سوف يؤثر تطبيق المرحلة األولى من المعيار الدولي  النهائية للمعيار.االنتهاء من وضع التصورات لحالية بمجرد االنتقالية ا
سوف تقوم المجموعة بتحديد األثر المتعلق بالمراحل  على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة. 2للتقارير المالية 

 تضمنا  كافة المراحل.األخرى، عندما يتم إصدار المعيار النهائي م
 يناير 1)يسري مفعوله على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الحسابات التنظيمية المؤجلة  – 14المعيار الدولي للتقارير المالية 

2716) 

األنشطة ذات من التي تنشأ الحسابات التنظيمية المؤجلة فية المحاسبة عن أرصدة كييحدد  14ن المعيار الدولي للتقارير المالية إ
والتي قامت بتسجيل . إن هذا المعيار متوفر فقط للشركات التي تتبنى المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى المقننةاألسعار 

 والمقبولة بصفة عامة.  المتعارف عليهاالسابقة أرصدة الحسابات المنتظمة المؤجلة وفقا  لمبادئها المحاسبية 
)يسري مفعوله على السنوات المالية التي تبدأ في أو اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  – 15ي للتقارير المالية المعيار الدول

 (2717 يناير 1بعد 

كيفية وتوقيت اعتراف المنشأة باإليرادات ويتطلب كذلك من تلك المنشآت تزويد مستخدمي  15يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
على مبادئ من خمس يستند يوفر المعيار نموذجا  واحدا ، وات المالية بإفصاحات تتضمن معلومات أكثر شمولية وذات صلة. البيان

 خطوات، ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العمالء.
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)يسري مفعولها  المشتركة المحاسبة عن عمليات حيازة الحصص في العمليات 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 (2716 يناير 1مالية التي تبدأ في أو بعد لعلى السنوات ا

تلبي حيازة حصة في عملية مشتركة كيفية المحاسبة عن حول إرشادات  11التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية تقدم 
 . 3لدولي للتقارير المالية األعمال كما هو محدد في المعيار االتي تندرج ضمنها تعريف األنشطة 

)يسري مفعولها  توضيح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 (.2716 يناير 1على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

لكل من ستخدام طريقة االستهالك على أساس اإليرادات منع المنشآت من ات 16معيار المحاسبة الدولي إن التعديالت على 
بأن اإليرادات ال تعتبر  للنقضافتراضا  قابال   38الممتلكات والمصانع والمعدات. بينما تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 أساسا  مناسبا  إلطفاء أصل غير ملموس. 
فعة المحددة: مساهمات الموظفين )يسري مفعولها على السنوات المالية التي خطط المن 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ( 2714يوليو  1تبدأ في أو بعد 

المرتبطة  قيام المنشأة بالمحاسبة عن مساهمات الموظفين أو الغيرتوضح كيفية  12إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 ما إذا كانت تلك المساهمات تعتمد على عدد سنوات خدمة الموظف أم ال.  حديدوذلك على أساس تبخدمات خطط المنفعة المحددة، 

)يسري مفعولها على السنوات المالية التي تبدأ في  2714 – 2712التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
 (2716 يوليو 1أو بعد 

  المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفةوغير المتداولة الموجودات  5المعيار الدولي للتقارير المالية 

، للحاالت التي تقوم فيها المنشأة بإعادة تصنيف أصل ما من محتفظ به 5ضاف إرشادا  محددا  للمعيار الدولي للتقارير المالية ي  
حاسبة عن المحتفظ به لغرض فيها المتتوقف لغرض البيع إلى محتفظ به لغرض التوزيع أو العكس صحيح، والحاالت التي 

 التوزيع. 
  األدوات المالية: اإلفصاحات  7المعيار الدولي للتقارير المالية 

لغرض تحديد اإلفصاحات ول ح  م  الصل األفي  عقد الخدمات سيتيح المشاركة المستمرةيضاف إرشادا  إضافيا  لتوضيح ما إذا كان 
على إفصاحات المقاصة في البيانات  7تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  قابلية تطبيق مدى المطلوبة، باإلضافة إلى توضيح

 المالية المرحلية المكثفة. 
  منافع الموظفين  12معيار المحاسبة الدولي 

ع دف نهاية الخدمة يجب أن تكون مقومة بنفس العملة التي سيتمالسندات الممتازة المستخدمة في تقدير سعر الخصم لمنافع  يوضح أن
 على مستوى العملة(.المنافع بها )لذلك، يجب أن يتم تقييم مدى عمق السوق بالنسبة للسندات الممتازة 

 أساس التجميع 4.2

 األعمالاندماج 

 انتقالالذي يتم فيه تاريخ يتم استخدام طريقة الحيازة المحاسبية الحتساب عمليات اندماج األعمال كما في تاريخ الشراء، وهو ال
 سيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط إذا كان لدى المجموعة:ى المجموعة. ت  السيطرة إل

 السلطة على الشركة المستثمر بها )على سبيل المثال: الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية على توجيه أنشطة الشركة 
 المستثمر بها(؛

 و شاركتها في الشركة المستثمر بها،جة مالتعرض للعائدات المتغيرة أو امتالك حقوق بها نتي 

  .قدرة المجموعة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات 
فإن عندما تكون حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر بها، 

 ستثمر بها من عدمه، بما في ذلك:الحقائق والظروف عند تقييم سيطرتها على الشركة الم تراعي كافة المجموعة
 ؛الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها 
 ؛الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى 
  ؛وحقوق التصويت المحتملة المجموعةحقوق تصويت  
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 بقياس الشهرة كما في تاريخ الحيازة كـ: تقوم المجموعة
 القيمة العادلة للمقابل المحول؛ باإلضافة إلى 
 المبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة؛ باإلضافة إلى 
  وحا  منمطرإذا كان دمج األعمال يتم على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا  في الشركة المشتراة؛ 
 .صافي المبلغ المدرج للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة والتي يمكن تحديدها 

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

ن أو أوراق مالية تمثل حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة إلندماج أعمال ت حّمل تكاليف المعامالت، غير تلك المتعلقة بإصدار دي
 كمصاريف عند تكبدها.

 حصص غير مسيطرة

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

غير المسيطرة حتى ولو تجاوزت نصيب الحصة غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة. يتم معالجة المعامالت مع 
ة بيع الحصص غير الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق ملكية المجموعة. تسجل األرباح أو الخسائر نتيج

 المسيطرة دون فقدان السيطرة في حقوق الملكية.

 الشر ات التابعة

إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية 
حيث تجرى التعديالت  اريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.المجمعة اعتبارا  من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة وحتى الت

عداد البيانات المالية إالضرورية على البيانات المالية للشركات التابعة لتتفق سياساتها المحاسبية مع تلك المطبقة في البنك. عند 
و مصروفات غير محققة ناتجة عن تلك يرادات أإرصدة والمعامالت فيما بين شركات المجموعة وكذلك أي المجمعة يتم استبعاد األ

بتاريخ تقرير المجموعة أو بتاريخ ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ كما يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة إما المعامالت. 
 تقرير البنك.

 فقدان السيطرة

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

العادلة بتاريخ  المجمع. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيمةالخسارة 
فقدان السيطرة. الحقا ، يتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية أو كأصل مالي وفقا  لمستوى 

 المحتفظ بها. تأثير الحصة

 وقياس األدوات المالية وعدم االعترافواالعتراف  التصنيف -األدوات المالية  4.2

 التصنيف

بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات ماليةوعة بتصنيف األدوات المالية كـ "متقوم المج ،39الدولي رقم  طبقا لمعيار المحاسبة
متاحة للبيع" أو "مطلوبات مالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ماليةأو الخسارة"، و"قروض ومدينون"، و"
 ف المناسب لكل أداة عند االقتناء. الربح أو الخسارة". تحدد اإلدارة التصني

يتم تصنيف النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك التورق ومديني 
 الموجودات األخرى كـ "قروض ومدينين".بعض التمويل والقروض والتسليفات و

 قروض ومدينون

جودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة غير مسعرة في سوق نشط. يقوم البنك بتقديم إن القروض والمدينون هي مو
التي يتم تصنيفها  والتورق المنتجات والخدمات التي تتفق مع تعليمات الشريعة اإلسالمية مثل المرابحة واإلستصناع واإلجارة

لمالي المجمع. إن المبالغ المستحقة يتم تسويتها على أقساط أو على كقروض ومدينين ويعرض كـ"مديني التمويل" في بيان المركز ا
 أساس الدفع اآلجل. 
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إن المرابحة هي اتفاقية بيع سلع وعقارات لعميل "مع وعد بالشراء" بسعر يتضمن التكلفة مضافا  إليها نسبة ربح متفق عليه وذلك 
 بعد قيام البنك باقتناء األصل.

بين مالك العقد والمقاول حيث يتعهد المقاول بناء على طلب مالك العقد بتصنيع واقتناء المنتج اإلستصناع هو عقد بيع مبرم 
باألقساط موضوع العقد وفقا  للمواصفات وبيعه لمالك العقد مقابل سعر متفق عليه وفقا  لطريقة سداد سواء من خالل السداد المقدم أو 

 السداد إلى تاريخ مستقبلي محدد. بتأجيل أو

ستثمار هذا هذا العميل باويقوم  موعة بتقديم مبلغ من المال إلى عميل بموجب ترتيبات وكالة،الة هي اتفاقية تقوم بموجبها المجالوك
المبلغ في حالة التخلف أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط رد المبلغ وفقا  لشروط محددة مقابل أتعاب. ويلتزم الوكيل ب

 الوكالة.
 المجموعة الطرف المؤجرعندما تكون 
 مدينو اإلجارة

إن اإلجارة هي معاملة إسالمية تشتمل على الشراء واإليجار المباشر ألي أصل بالتكلفة التي تضمن أن يحول المؤجر للمستأجر 
ار، يكون الحق في استخدام األصل خالل المدة الزمنية المتفق عليها مقابل دفعة أو مجموعة من الدفعات. وفي نهاية مدة اإليج

اإلجارة بالحد األدنى للدفعات اإليجارية التراكمية المستحقة ناقص مخصص  يللمستأجر الخيار في شراء األصل. تم تسجيل مدين
 االنخفاض في القيمة، إن وجد، ويتم تقديمها بصافي اإليرادات المؤجلة.

 عقود اإليجار التشغيلي
 لها بمنافع ومخاطر ملكية الموجودات المؤجرة على أنها عقود تأجير تشغيلي.يتم اعتبار عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر خال

 يتم تسجيل الموجودات المؤجرة بمبالغ تساوي صافي االستثمارات القائمة في عقود اإليجار.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

"استثمارات بالقيمة العادلة من  بها لغرض المتاجرة أو تلك التي ت صن ف كـ هذه الموجودات المالية هي إما موجودات مالية محتفظ
خالل الربح أو الخسارة" عند االعتراف األولى. يتم تصنيف األصل المالي في هذه الفئة فقط إذا تم حيازته في األساس لغرض 

تم ر أو استراتيجية استثمار موثقة وإلدارة مخاط تحقيق ربح من تقلب سعره على المدى القصير أو تم تصنيفه من قبل اإلدارة وفقا  
 دارة العليا وفقا  لهذا األساس.إلى أعضاء اإلبذلك رفع تقرير 

 موجودات مالية متاحة للبيع

وأوراق دين )على سبيل المثال صكوك(. إن االستثمارات في المتاحة للبيع استثمارات في أسهم ملكية الموجودات المالية تتضمن 
نفة كمتاحة للبيع هي تلك االستثمارات التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل أسهم المص

الربح أو الخسارة. إن أوراق الدين ضمن هذه الفئة هي تلك األوراق التي ي نوى االحتفاظ بها لمدة زمنية غير محددة والتي يمكن 
 السيولة أو استجابة  للتغيرات في ظروف السوق. بيعها تلبية  الحتياجات

مع تسجيل األرباح أو الخسائر غير المحققة في بعد القياس المبدئي، يتم الحقا  قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة 
ستثمار، وفي هذه الحالة، يتم االعتراف الدخل الشامل اآلخر وتسجل ضمن احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع حتى يتم استبعاد اال

باألرباح أو الخسائر المتراكمة ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى، أو يتم اعتبار االستثمار منخفض القيمة عندما يتم إعادة تصنيف 
ل. وتسجل الفوائد الخسائر المتراكمة من احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع إلى بيان الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التموي
 المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

 المطلوبات المالية بخالف المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل غير تلك تاجرة يتم تصنيفها كـ "مطلوبات مالية إن المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض الم
 الربح أو الخسارة".

تتضمن المطلوبات المالية المستحق للبنوك والمؤسسات المالية وحسابات المودعين الناشئة عن عقود المضاربة والوكالة. إن 
زيع الربح المحقق من ودائع وحسابات العمالء االستثمارية حسب المضاربة هي عقد بين البنك والعميل حيث يتفق الطرفان على تو

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.
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 بقياس الشهرة كما في تاريخ الحيازة كـ: تقوم المجموعة
 القيمة العادلة للمقابل المحول؛ باإلضافة إلى 
 المبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة؛ باإلضافة إلى 
  وحا  منمطرإذا كان دمج األعمال يتم على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا  في الشركة المشتراة؛ 
 .صافي المبلغ المدرج للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة والتي يمكن تحديدها 

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

ن أو أوراق مالية تمثل حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة إلندماج أعمال ت حّمل تكاليف المعامالت، غير تلك المتعلقة بإصدار دي
 كمصاريف عند تكبدها.

 حصص غير مسيطرة

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

غير المسيطرة حتى ولو تجاوزت نصيب الحصة غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة. يتم معالجة المعامالت مع 
ة بيع الحصص غير الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق ملكية المجموعة. تسجل األرباح أو الخسائر نتيج

 المسيطرة دون فقدان السيطرة في حقوق الملكية.

 الشر ات التابعة

إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية 
حيث تجرى التعديالت  اريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.المجمعة اعتبارا  من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة وحتى الت

عداد البيانات المالية إالضرورية على البيانات المالية للشركات التابعة لتتفق سياساتها المحاسبية مع تلك المطبقة في البنك. عند 
و مصروفات غير محققة ناتجة عن تلك يرادات أإرصدة والمعامالت فيما بين شركات المجموعة وكذلك أي المجمعة يتم استبعاد األ

بتاريخ تقرير المجموعة أو بتاريخ ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ كما يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة إما المعامالت. 
 تقرير البنك.

 فقدان السيطرة

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

العادلة بتاريخ  المجمع. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيمةالخسارة 
فقدان السيطرة. الحقا ، يتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية أو كأصل مالي وفقا  لمستوى 

 المحتفظ بها. تأثير الحصة

 وقياس األدوات المالية وعدم االعترافواالعتراف  التصنيف -األدوات المالية  4.2

 التصنيف

بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات ماليةوعة بتصنيف األدوات المالية كـ "متقوم المج ،39الدولي رقم  طبقا لمعيار المحاسبة
متاحة للبيع" أو "مطلوبات مالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ماليةأو الخسارة"، و"قروض ومدينون"، و"
 ف المناسب لكل أداة عند االقتناء. الربح أو الخسارة". تحدد اإلدارة التصني

يتم تصنيف النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك التورق ومديني 
 الموجودات األخرى كـ "قروض ومدينين".بعض التمويل والقروض والتسليفات و

 قروض ومدينون

جودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة غير مسعرة في سوق نشط. يقوم البنك بتقديم إن القروض والمدينون هي مو
التي يتم تصنيفها  والتورق المنتجات والخدمات التي تتفق مع تعليمات الشريعة اإلسالمية مثل المرابحة واإلستصناع واإلجارة

لمالي المجمع. إن المبالغ المستحقة يتم تسويتها على أقساط أو على كقروض ومدينين ويعرض كـ"مديني التمويل" في بيان المركز ا
 أساس الدفع اآلجل. 
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إن المرابحة هي اتفاقية بيع سلع وعقارات لعميل "مع وعد بالشراء" بسعر يتضمن التكلفة مضافا  إليها نسبة ربح متفق عليه وذلك 
 بعد قيام البنك باقتناء األصل.

بين مالك العقد والمقاول حيث يتعهد المقاول بناء على طلب مالك العقد بتصنيع واقتناء المنتج اإلستصناع هو عقد بيع مبرم 
باألقساط موضوع العقد وفقا  للمواصفات وبيعه لمالك العقد مقابل سعر متفق عليه وفقا  لطريقة سداد سواء من خالل السداد المقدم أو 

 السداد إلى تاريخ مستقبلي محدد. بتأجيل أو

ستثمار هذا هذا العميل باويقوم  موعة بتقديم مبلغ من المال إلى عميل بموجب ترتيبات وكالة،الة هي اتفاقية تقوم بموجبها المجالوك
المبلغ في حالة التخلف أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط رد المبلغ وفقا  لشروط محددة مقابل أتعاب. ويلتزم الوكيل ب

 الوكالة.
 المجموعة الطرف المؤجرعندما تكون 
 مدينو اإلجارة

إن اإلجارة هي معاملة إسالمية تشتمل على الشراء واإليجار المباشر ألي أصل بالتكلفة التي تضمن أن يحول المؤجر للمستأجر 
ار، يكون الحق في استخدام األصل خالل المدة الزمنية المتفق عليها مقابل دفعة أو مجموعة من الدفعات. وفي نهاية مدة اإليج

اإلجارة بالحد األدنى للدفعات اإليجارية التراكمية المستحقة ناقص مخصص  يللمستأجر الخيار في شراء األصل. تم تسجيل مدين
 االنخفاض في القيمة، إن وجد، ويتم تقديمها بصافي اإليرادات المؤجلة.

 عقود اإليجار التشغيلي
 لها بمنافع ومخاطر ملكية الموجودات المؤجرة على أنها عقود تأجير تشغيلي.يتم اعتبار عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر خال

 يتم تسجيل الموجودات المؤجرة بمبالغ تساوي صافي االستثمارات القائمة في عقود اإليجار.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

"استثمارات بالقيمة العادلة من  بها لغرض المتاجرة أو تلك التي ت صن ف كـ هذه الموجودات المالية هي إما موجودات مالية محتفظ
خالل الربح أو الخسارة" عند االعتراف األولى. يتم تصنيف األصل المالي في هذه الفئة فقط إذا تم حيازته في األساس لغرض 

تم ر أو استراتيجية استثمار موثقة وإلدارة مخاط تحقيق ربح من تقلب سعره على المدى القصير أو تم تصنيفه من قبل اإلدارة وفقا  
 دارة العليا وفقا  لهذا األساس.إلى أعضاء اإلبذلك رفع تقرير 

 موجودات مالية متاحة للبيع

وأوراق دين )على سبيل المثال صكوك(. إن االستثمارات في المتاحة للبيع استثمارات في أسهم ملكية الموجودات المالية تتضمن 
نفة كمتاحة للبيع هي تلك االستثمارات التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل أسهم المص

الربح أو الخسارة. إن أوراق الدين ضمن هذه الفئة هي تلك األوراق التي ي نوى االحتفاظ بها لمدة زمنية غير محددة والتي يمكن 
 السيولة أو استجابة  للتغيرات في ظروف السوق. بيعها تلبية  الحتياجات

مع تسجيل األرباح أو الخسائر غير المحققة في بعد القياس المبدئي، يتم الحقا  قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة 
ستثمار، وفي هذه الحالة، يتم االعتراف الدخل الشامل اآلخر وتسجل ضمن احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع حتى يتم استبعاد اال

باألرباح أو الخسائر المتراكمة ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى، أو يتم اعتبار االستثمار منخفض القيمة عندما يتم إعادة تصنيف 
ل. وتسجل الفوائد الخسائر المتراكمة من احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع إلى بيان الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التموي
 المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

 المطلوبات المالية بخالف المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل غير تلك تاجرة يتم تصنيفها كـ "مطلوبات مالية إن المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض الم
 الربح أو الخسارة".

تتضمن المطلوبات المالية المستحق للبنوك والمؤسسات المالية وحسابات المودعين الناشئة عن عقود المضاربة والوكالة. إن 
زيع الربح المحقق من ودائع وحسابات العمالء االستثمارية حسب المضاربة هي عقد بين البنك والعميل حيث يتفق الطرفان على تو

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.
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 االعتراف وعدم االعتراف

 في األحكام التعاقدية لألداة. ات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا  يتم االعتراف بالموجود

يتم إدراج كافة عمليـات الشراء والبيع النظامية للموجودات المالية باستخدام تاريخ التسوية )التاريخ الذي يتسلم فيه البنك أو يسلم 
ين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان الربح أو الخسارة المجمع أو في األصل المالي(. ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة ب

 المجمع وفقا  للسياسة المحاسبية المطبقة والخاصة بكل أداة مالية. الدخل الشامل اآلخربيان الربح أو الخسارة و

الموجودات خالل فترة زمنية يتم تحديدها  هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم النظاميةإن عمليات الشراء والبيع 
 عامة وفقا  للقوانين أو األعراف المتعامل بها في السوق. 

 ال يتم االعتراف بالموجودات المالية )كليا  أو جزئيا ( عندما:
 ؛ أوتنقضي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية 
 الم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، لكن مع تحمل التزام بدفع التدفقات النقدية بالكامل تحتفظ المجموعة بالحق في است

 ؛ أودون 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 

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

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

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

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

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

يازته من تسوية دين بقيمة مديني التمويل ذات الصلة أو القيمة العادلة الحالية لهذه الموجودات، أيهما أقل. يدرج العقار الذي تم ح
 يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من البيع وخسائر إعادة التقييم في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

 القياس

يا  بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع باإلضافة إلى تكاليف المعاملة باستثناء الموجودات يتم قيد كافة الموجودات والمطلوبات المالية مبدئ
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". يتم االعتراف بتكاليف المعاملة للموجودات المالية  موجودات مالية" المالية المصنفة كـ

 ي بيان الربح أو الخسارة المجمع.لربح أو الخسارة" فخالل امن "استثمارات بالقيمة العادلة  المصنفة كـ

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

الخسارة المجمع. يتم إدراج "القروض والمدينين" بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مطروحا  منها أي مخصص 
بالقيمة العادلة، حتى متاحة للبيع" فيتم الحقا قياسها  الموجودات الماليةلالنخفاض في القيمة. أما بالنسبة للموجودات المصنفة كـ "

انخفاض قيمته ويتم إثبات األرباح / الخسائر المتراكمة، المدرجة سابقا  يتم تحديد بطريقة أخرى، أو  استبعادهيتم بيع االستثمار أو 
 ، في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة. الدخل الشامل اآلخرفي 

 فة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" بالتكلفة المطفأة. "المطلوبات المالية غير تلك المصن الحقا  قياس يتم
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 ات المالية وعدم إمكانية تحصيل اانخفاض قيمة الموجود

في كل تاريخ تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من 
في حال توافر دليل موضوعي على االنخفاض في الموجودات المالية مة األصل المالي أو مجموعة . وتنخفض قيالموجودات المالية

على التدفقات النقدية ثر هذا الحدث "( وأمتكبدة حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارةوقوع القيمة نتيجة ل
التي يمكن تقييمها بشكل موثوق به. قد يتضمن دليل االنخفاض مالية الموجودات الالمستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة 

، الرئيسية في األرباح أو الدفعات ةمالي اتصعوبات أو تعثرواجهون في القيمة مؤشرات تدل على أن الدائنين أو مجموعة الدائنين ي
حوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات تشير البيانات الملوحينما أو إعادة تنظيم مالي آخر  همإفالسإشهار أو احتمالية 

 النقدية المستقبلية كالتغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي تتعلق بالتعثر.
 بالتكلفة المطفأةدرجة الموجودات المالية الم

ان هناك دليل موضوعي على وجود بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة أوال بتقييم ما إذا ك المدرجةبالنسبة للموجودات المالية 
انخفاض في القيمة بشكل فردي لألصول المالية التي تعتبر جوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر 
 جوهرية بشكل فردي. وإذا لم تجد المجموعة دليال  على انخفاض القيمة ألصل مالي تم تقييمه بشكل فردي، سواء كان جوهريا أم
ال، فإنها تقوم بتضمين هذا األصل في مجموعة أصول مالية ذات خصائص مخاطر ائتمانية متماثلة، حيث تقوم باختبار انخفاض 

 قيمتها بشكل جماعي.

استمر انخفاض ، أو تهاتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمالتي الموجودات التي يتم اختبار انخفاض قيمتها بشكل فردي وتدخل ال 
 .تها بشكل جماعيانخفاض قيمعملية اختبار قيمتها، ضمن 

المستقبلية الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  ااالنخفاض في القيمة على أنهنتيجة خسارة أي تم قياس ي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ميتم خصالمتوقعة والتي لم يتم تكبدها بعد(. المستقبلية )باستثناء الخسائر االئتمانية المقدرة 
 .للموجودات المالية يةاألصلالفعلية فائدة اللمعدل  وفقا  المقدرة 

المجمع.  الربح أو الخسارةتسجيل الخسارة في بيان ويتم تم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص 
وجود تصور واقعي لالسترداد المستقبلي وقد تم تسجيل  ات الصلة نظرا  لعدمتم شطب القروض باإلضافة إلى المخصصات ذيو

نظرا  لوقوع ة في سنة الحقة إذا زاد أو انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة المتوقعوكافة الضمانات أو تحويلها لصالح المجموعة. 
يتم زيادتها أو تخفيضها من خالل تعديل سجلة سابقا خسارة االنخفاض في القيمة المفإن ، بعد تسجيل االنخفاض في القيمةما حدث 

 حساب المخصص.
تم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة المسجل في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر أن خسائر انخفاض قيمة األصل المالي لم ي

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

االنخفاض سهم متاحة للبيع، يتم تسجيل عكس خسائر أالدفترية لألصل تكلفته المطفأة في تاريخ العكس. بالنسبة لالستثمارات في 
 .المجمعاآلخر  دخل الشاملخسارة والفي القيمة كزيادة من خالل بيان الربح أو ال

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

مانية التي لم يتم احتساب وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب مخصص عام بحد أدنى على كافة التسهيالت االئت
 %1مخصصات محددة لها، بعد استبعاد بعض فئات الضمانات. يتم االحتفاظ بالحد األدنى للمخصص العام الذي يزيد عن نسبة الـ 

للتسهيالت غير النقدية كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من بنك الكويت  %7.5الحالية للتسهيالت النقدية ونسبة 
 المركزي.

 اصالتق

عند وجود حق  فقط في بيان المركز المالي المجمع الظاهر غإدراج صافي المبلبين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم  التقاصيتم 
 وتنوي المجموعة تسوية هذه المبالغ على أساس الصافي. بإجراء التقاصي على المبالغ المسجلة قانوني يلزم 
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 ي بيان الربح أو الخسارة المجمع.لربح أو الخسارة" فخالل امن "استثمارات بالقيمة العادلة  المصنفة كـ

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

الخسارة المجمع. يتم إدراج "القروض والمدينين" بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مطروحا  منها أي مخصص 
بالقيمة العادلة، حتى متاحة للبيع" فيتم الحقا قياسها  الموجودات الماليةلالنخفاض في القيمة. أما بالنسبة للموجودات المصنفة كـ "

انخفاض قيمته ويتم إثبات األرباح / الخسائر المتراكمة، المدرجة سابقا  يتم تحديد بطريقة أخرى، أو  استبعادهيتم بيع االستثمار أو 
 ، في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة. الدخل الشامل اآلخرفي 

 فة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" بالتكلفة المطفأة. "المطلوبات المالية غير تلك المصن الحقا  قياس يتم
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 ات المالية وعدم إمكانية تحصيل اانخفاض قيمة الموجود

في كل تاريخ تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من 
في حال توافر دليل موضوعي على االنخفاض في الموجودات المالية مة األصل المالي أو مجموعة . وتنخفض قيالموجودات المالية

على التدفقات النقدية ثر هذا الحدث "( وأمتكبدة حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارةوقوع القيمة نتيجة ل
التي يمكن تقييمها بشكل موثوق به. قد يتضمن دليل االنخفاض مالية الموجودات الالمستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة 

، الرئيسية في األرباح أو الدفعات ةمالي اتصعوبات أو تعثرواجهون في القيمة مؤشرات تدل على أن الدائنين أو مجموعة الدائنين ي
حوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات تشير البيانات الملوحينما أو إعادة تنظيم مالي آخر  همإفالسإشهار أو احتمالية 

 النقدية المستقبلية كالتغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي تتعلق بالتعثر.
 بالتكلفة المطفأةدرجة الموجودات المالية الم

ان هناك دليل موضوعي على وجود بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة أوال بتقييم ما إذا ك المدرجةبالنسبة للموجودات المالية 
انخفاض في القيمة بشكل فردي لألصول المالية التي تعتبر جوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر 
 جوهرية بشكل فردي. وإذا لم تجد المجموعة دليال  على انخفاض القيمة ألصل مالي تم تقييمه بشكل فردي، سواء كان جوهريا أم
ال، فإنها تقوم بتضمين هذا األصل في مجموعة أصول مالية ذات خصائص مخاطر ائتمانية متماثلة، حيث تقوم باختبار انخفاض 

 قيمتها بشكل جماعي.

استمر انخفاض ، أو تهاتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمالتي الموجودات التي يتم اختبار انخفاض قيمتها بشكل فردي وتدخل ال 
 .تها بشكل جماعيانخفاض قيمعملية اختبار قيمتها، ضمن 

المستقبلية الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  ااالنخفاض في القيمة على أنهنتيجة خسارة أي تم قياس ي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ميتم خصالمتوقعة والتي لم يتم تكبدها بعد(. المستقبلية )باستثناء الخسائر االئتمانية المقدرة 
 .للموجودات المالية يةاألصلالفعلية فائدة اللمعدل  وفقا  المقدرة 

المجمع.  الربح أو الخسارةتسجيل الخسارة في بيان ويتم تم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص 
وجود تصور واقعي لالسترداد المستقبلي وقد تم تسجيل  ات الصلة نظرا  لعدمتم شطب القروض باإلضافة إلى المخصصات ذيو

نظرا  لوقوع ة في سنة الحقة إذا زاد أو انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة المتوقعوكافة الضمانات أو تحويلها لصالح المجموعة. 
يتم زيادتها أو تخفيضها من خالل تعديل سجلة سابقا خسارة االنخفاض في القيمة المفإن ، بعد تسجيل االنخفاض في القيمةما حدث 

 حساب المخصص.
تم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة المسجل في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر أن خسائر انخفاض قيمة األصل المالي لم ي

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

االنخفاض سهم متاحة للبيع، يتم تسجيل عكس خسائر أالدفترية لألصل تكلفته المطفأة في تاريخ العكس. بالنسبة لالستثمارات في 
 .المجمعاآلخر  دخل الشاملخسارة والفي القيمة كزيادة من خالل بيان الربح أو ال

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

مانية التي لم يتم احتساب وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب مخصص عام بحد أدنى على كافة التسهيالت االئت
 %1مخصصات محددة لها، بعد استبعاد بعض فئات الضمانات. يتم االحتفاظ بالحد األدنى للمخصص العام الذي يزيد عن نسبة الـ 

للتسهيالت غير النقدية كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من بنك الكويت  %7.5الحالية للتسهيالت النقدية ونسبة 
 المركزي.

 اصالتق

عند وجود حق  فقط في بيان المركز المالي المجمع الظاهر غإدراج صافي المبلبين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم  التقاصيتم 
 وتنوي المجموعة تسوية هذه المبالغ على أساس الصافي. بإجراء التقاصي على المبالغ المسجلة قانوني يلزم 
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 ضمانات قيد البيع

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

 .في بيان الربح أو الخسارة المجمع االستبعاد وخسائر إعادة التقييم

 الضمانات المالية

االعتيادي ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضمان والقبوالت. يتم إدراج الضمانات  اخالل نشاطه المجموعةمنح ت
لمطلوبات األخرى. يتم إدراج العالوة مبدئيا  بالقيمة العادلة، والتي تمثل العالوة المحصلة، في ا المجمعة المالية في البيانات المالية

المحصلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع ضمن بند "أتعاب وإيراد عموالت" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. 
ناقصا  لمعترف به أو المبلغ ا تاريخ التقريربلسداد االلتزام الحالي فضل تقدير للمصروف المطلوب وفقا  أل قياس االلتزاميتم الحقا  و

لدفعات صافي اعندما يصبح السداد بموجب الضمان على وشك االستحقاق، يتم تحميل القيمة الحالية ل المتراكم، أيهما أعلى. اإلطفاء
 ى بيان الربح أو الخسارة المجمع.المتوقعة ناقصا  القسط غير المطفأ إل

بطريقة مماثلة لمديني انخفاض القيمة مقابل مخصصات  احتسابد ويتم الضمانات المالية وخطابات االعتماتقييم مدى انخفاض يتم 
 التمويل. 

 اتتحقق اإليراد 4.2

على أساس معدل العائد الفعلي والذي يتم تحديده عند االعتراف المبدئي ووكالة تتحقق اإليرادات من عمليات المرابحة واإلستصناع 
 تغيير ذلك المعدل. باألصل المالي وال يتم الحقا  

 قق اإليرادات من عمليات اإلجارة على مدار عقد اإلجارة بحيث يتحقق عائد ثابت على صافي قيمة االستثمار القائمة.تتح

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

 بمصاريف المعامالت والخدمات البنكية، عند تقديم الخدمة. والعموالت المرتبطيتحقق إيراد األتعاب 

 تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح. تتحقق األتعاب األخرى عندما يتم تقديم الخدمة.

 ة على القسط الثابت على مدى فترة التأجير.تتحقق إيرادات التأجير من العقارات االستثماري

عندما يتم تخفيض قيمة أداة مالية مصنفة كـ "مدينو تمويل" إلى قيمتها االستردادية المقدرة، يتم االعتراف بإيراداتها على الجزء 
المستقبلية لغرض قياس الذي لم تنخفض قيمته على أساس معدل العائد الفعلي األصلي الذي تم استخدامه لخصم التدفقات النقدية 

 القيمة التي يمكن استردادها.

 العمالت األجنبية  4.2

يتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية وفقـا  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. ويتم تحويل الموجـودات والمطلوبات النقدية 
ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير المالية، وتدرج األرباح  بالعمالت األجنبية القائمة في نهاية السنة إلى الدينار الكويتي وفقـا  

 أو الخسائر الناتجة عن عملية التحويل في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

يد إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بالعمالت األجنبية يتم تحويلها وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحد
القيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" تدرج ضمن 
أرباح أو خسائر التغير فـي القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. بينما تدرج فروق التحويل الناتجة من البنود غير 

 صنفة كموجودات مالية "متاحة للبيع" ضمن بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل.النقدية الم

 توزيعات األرباح لألس م العادية  4.2

يتم إثبات توزيعات األرباح على األسهم العادية كالتزام ويتم خصمها من حقوق المساهمين عندما يتم الموافقة عليها من قبل 
 مساهمي البنك.

 ة التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ التقارير المالية يتم اإلفصاح عنها كأحداث بعد تاريخ التقارير المالية.إن توزيعات أرباح السن
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 المساهمات القانونية 4.2

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

إدارة المؤسسة  وفقا  لالحتساب المعدل استنادا  إلى قرار مجلس %1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 
 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  12تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية طبقا  للقانون رقم 
دخل الخاضع للضريبة للسنة. بموجب القانون، إن توزيعات األرباح النقدية من الشركات المدرجة والخاضعة لضريبة من ال 2.5%

 دعم العمالة الوطنية تم خصمها من ربح السنة وذلك لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

 الز اة

 .58/2777م من األرباح وفقا  لقرار وزارة المالية رق %1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

 النقد والنقد المعادل 4.31

يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية )كما لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية المجمع، فإن النقد والنقد المعادل 
مالية (، معامالت التورق مع بنك الكويت المركزي، وتمويل المرابحة مع البنوك والمؤسسات ال9هو منصوص عليه في إيضاح 

 .(17كما هو منصوص عليه في إيضاح ) أو أقل يوما   27استحقاق تعاقدي ب

 استثمارات في  ر ات زميلة 4.33

تأثير جوهري عليها. يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة  للمجموعةإن الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون 
كة زميلة واالحتفاظ بها فقط إلعادة بيعها، يتم المحاسبة عنها كموجودات غير باستخدام طريقة حقوق الملكية. عندما يتم حيازة شر

 .5متداولة محتفظ بها إلعادة بيعها طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ا بعد الحيازة في وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في شركة زميلة مبدئيا  بالتكلفة ويتم تعديله فيما بعد لتغيرات م
في صافي موجودات الشركة الزميلة. تدرج الشهرة المرتبطة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال  المجموعةحصة 

بإدراج حصته من إجمالي األرباح أو الخسائر  مجموعةقوم التيتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة مستقلة لتحديد االنخفاض في القيمة. 
من تاريخ بدء سريان التأثير أو الملكية وحتى تاريخ توقفه. إن المجمع رف بها في الشركة الزميلة في بيان الربح أو الخسارة المعت

التوزيعات المستلمة من الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. إن التعديالت في القيمة الدفترية قد تكون أيضا  ضرورية 
في الشركة الزميلة الناجمة من التغيرات في ملكية الشركة الزميلة والتي لم يتم تسجيلها في بيان  مجموعةالللتغيرات في حصة 

والدخل  من هذه التغيرات مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجموعةالربح أو الخسارة الخاص بالشركة الزميلة. يتم إدراج حصة 
 .المجمع الشامل

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

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

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

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

أو لتاريخ سابق لتاريخ  المجموعةيتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة إما لتاريخ تقرير 
بأقل من ثالثة أشهر. عندما يكون األمر ممكنا ، يتم عمل تعديالت لتأثيرات المعامالت الجوهرية أو األحداث  المجموعةقرير ت

 .المجموعةاألخرى التي حدثت بين تاريخ تقرير الشركة الزميلة وتاريخ تقرير 
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 ضمانات قيد البيع

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

 .في بيان الربح أو الخسارة المجمع االستبعاد وخسائر إعادة التقييم

 الضمانات المالية

االعتيادي ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضمان والقبوالت. يتم إدراج الضمانات  اخالل نشاطه المجموعةمنح ت
لمطلوبات األخرى. يتم إدراج العالوة مبدئيا  بالقيمة العادلة، والتي تمثل العالوة المحصلة، في ا المجمعة المالية في البيانات المالية

المحصلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع ضمن بند "أتعاب وإيراد عموالت" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. 
ناقصا  لمعترف به أو المبلغ ا تاريخ التقريربلسداد االلتزام الحالي فضل تقدير للمصروف المطلوب وفقا  أل قياس االلتزاميتم الحقا  و

لدفعات صافي اعندما يصبح السداد بموجب الضمان على وشك االستحقاق، يتم تحميل القيمة الحالية ل المتراكم، أيهما أعلى. اإلطفاء
 ى بيان الربح أو الخسارة المجمع.المتوقعة ناقصا  القسط غير المطفأ إل

بطريقة مماثلة لمديني انخفاض القيمة مقابل مخصصات  احتسابد ويتم الضمانات المالية وخطابات االعتماتقييم مدى انخفاض يتم 
 التمويل. 

 اتتحقق اإليراد 4.2

على أساس معدل العائد الفعلي والذي يتم تحديده عند االعتراف المبدئي ووكالة تتحقق اإليرادات من عمليات المرابحة واإلستصناع 
 تغيير ذلك المعدل. باألصل المالي وال يتم الحقا  

 قق اإليرادات من عمليات اإلجارة على مدار عقد اإلجارة بحيث يتحقق عائد ثابت على صافي قيمة االستثمار القائمة.تتح

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

 بمصاريف المعامالت والخدمات البنكية، عند تقديم الخدمة. والعموالت المرتبطيتحقق إيراد األتعاب 

 تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح. تتحقق األتعاب األخرى عندما يتم تقديم الخدمة.

 ة على القسط الثابت على مدى فترة التأجير.تتحقق إيرادات التأجير من العقارات االستثماري

عندما يتم تخفيض قيمة أداة مالية مصنفة كـ "مدينو تمويل" إلى قيمتها االستردادية المقدرة، يتم االعتراف بإيراداتها على الجزء 
المستقبلية لغرض قياس الذي لم تنخفض قيمته على أساس معدل العائد الفعلي األصلي الذي تم استخدامه لخصم التدفقات النقدية 

 القيمة التي يمكن استردادها.

 العمالت األجنبية  4.2

يتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية وفقـا  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. ويتم تحويل الموجـودات والمطلوبات النقدية 
ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير المالية، وتدرج األرباح  بالعمالت األجنبية القائمة في نهاية السنة إلى الدينار الكويتي وفقـا  

 أو الخسائر الناتجة عن عملية التحويل في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

يد إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بالعمالت األجنبية يتم تحويلها وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحد
القيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" تدرج ضمن 
أرباح أو خسائر التغير فـي القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. بينما تدرج فروق التحويل الناتجة من البنود غير 

 صنفة كموجودات مالية "متاحة للبيع" ضمن بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل.النقدية الم

 توزيعات األرباح لألس م العادية  4.2

يتم إثبات توزيعات األرباح على األسهم العادية كالتزام ويتم خصمها من حقوق المساهمين عندما يتم الموافقة عليها من قبل 
 مساهمي البنك.

 ة التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ التقارير المالية يتم اإلفصاح عنها كأحداث بعد تاريخ التقارير المالية.إن توزيعات أرباح السن
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 المساهمات القانونية 4.2

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

إدارة المؤسسة  وفقا  لالحتساب المعدل استنادا  إلى قرار مجلس %1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 
 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  12تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية طبقا  للقانون رقم 
دخل الخاضع للضريبة للسنة. بموجب القانون، إن توزيعات األرباح النقدية من الشركات المدرجة والخاضعة لضريبة من ال 2.5%

 دعم العمالة الوطنية تم خصمها من ربح السنة وذلك لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

 الز اة

 .58/2777م من األرباح وفقا  لقرار وزارة المالية رق %1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

 النقد والنقد المعادل 4.31

يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية )كما لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية المجمع، فإن النقد والنقد المعادل 
مالية (، معامالت التورق مع بنك الكويت المركزي، وتمويل المرابحة مع البنوك والمؤسسات ال9هو منصوص عليه في إيضاح 

 .(17كما هو منصوص عليه في إيضاح ) أو أقل يوما   27استحقاق تعاقدي ب

 استثمارات في  ر ات زميلة 4.33

تأثير جوهري عليها. يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة  للمجموعةإن الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون 
كة زميلة واالحتفاظ بها فقط إلعادة بيعها، يتم المحاسبة عنها كموجودات غير باستخدام طريقة حقوق الملكية. عندما يتم حيازة شر

 .5متداولة محتفظ بها إلعادة بيعها طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ا بعد الحيازة في وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في شركة زميلة مبدئيا  بالتكلفة ويتم تعديله فيما بعد لتغيرات م
في صافي موجودات الشركة الزميلة. تدرج الشهرة المرتبطة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال  المجموعةحصة 

بإدراج حصته من إجمالي األرباح أو الخسائر  مجموعةقوم التيتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة مستقلة لتحديد االنخفاض في القيمة. 
من تاريخ بدء سريان التأثير أو الملكية وحتى تاريخ توقفه. إن المجمع رف بها في الشركة الزميلة في بيان الربح أو الخسارة المعت

التوزيعات المستلمة من الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. إن التعديالت في القيمة الدفترية قد تكون أيضا  ضرورية 
في الشركة الزميلة الناجمة من التغيرات في ملكية الشركة الزميلة والتي لم يتم تسجيلها في بيان  مجموعةالللتغيرات في حصة 

والدخل  من هذه التغيرات مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجموعةالربح أو الخسارة الخاص بالشركة الزميلة. يتم إدراج حصة 
 .المجمع الشامل

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

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

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

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

أو لتاريخ سابق لتاريخ  المجموعةيتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة إما لتاريخ تقرير 
بأقل من ثالثة أشهر. عندما يكون األمر ممكنا ، يتم عمل تعديالت لتأثيرات المعامالت الجوهرية أو األحداث  المجموعةقرير ت

 .المجموعةاألخرى التي حدثت بين تاريخ تقرير الشركة الزميلة وتاريخ تقرير 
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 عقارات استثمارية  4.34

اسطة المجموعة، وإنما يتم اقتناؤها من أجل تأجيرها لفترات طويلة أو التي ال يتم استخدامها بو يتم تصنيف األراضي والمباني
االستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية كعقارات استثمارية. وتتضمن هذه أيضا  العقارات التي تم اقتناؤها من قبل المجموعة لتسوية 

وتكاليف المعاملة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر  مديني تمويل. تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة التي تشمل سعر الشراء
االنخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األراضي ذات التملك الحر. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر 

 بواسطة مقيمين خارجيين. دوريا   العادلةسنة. ويتم تحديد القيمة  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
في تاريخ كل تقارير مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على انخفاض قيمتها.  في حال وجود مثل هذا الدليل، يتم تخفيض 

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

ع عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عند عدم استخدامها بشكل دائم، م
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.

استثماري إلى  في االستخدام. لغرض التحويل من عقارعندما يوجد تغير تتم التحويالت إلى أو من العقارات االستثمارية فقط 
كما في تاريخ تغير االستخدام. إذا أصبحت الممتلكات ممتلكات ومعدات، فإن التكلفة التقديرية للمحاسبة الالحقة هي القيمة الدفترية 

لمتعلقة بالممتلكات والمعدات حتى تاريخ تقوم بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا  للسياسة اوالمعدات عقارا  استثماريا ، فإن المجموعة 
  تغير االستخدام.

بيع هذا العقار، فإنه يتم تحويله إلى عقارات للمتاجرة بالقيمة  بغرضاري قائم مثلمجموعة في إعادة تطوير عقار استعندما تبدأ ا
 .الدفترية

 ممتلكات ومعدات 4.31

ك المتراكم للمباني وخسائر انخفاض القيمة المسجلة بعد تاريخ إعادة يتم قياس األراضي والمباني بالقيمة العادلة ناقصا  االستهال
 التقييم. يتم إجراء التقييمات سنويا  للتأكد من أن القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمته الدفترية.

قوق الملكية، باستثناء الحد الذي يتم عنده االحتفاظ بانخفاض يتم تحميل تغييرات إعادة التقييم إلى احتياطي فائض إعادة التقييم في ح
إعادة التقييم لنفس األصل المسجل سابقا  ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع، حيث يتم في تلك الحالة تسجيل الزيادة في بيان 

ة المجمع باستثناء الحد الذي يتم عنده مقاصة الربح أو الخسارة المجمع. يتم تسجيل العجز في إعادة التقييم في بيان الربح أو الخسار
 الفائض الحالي لنفس األصل المسجل في احتياطي فائض إعادة التقييم.

يتم إجراء التحويل السنوي من احتياطي فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتفظ بها بالفرق بين االستهالك الذي يستند إلى القيمة 
جودات واالستهالك الذي يستند إلى التكلفة األصلية للموجودات. إضافة إلى ذلك، فإنه يتم استبعاد الدفترية المعاد تقييمها للمو

د االستهالك المتراكم كما في تاريخ إعادة التقييم لقاء إجمالي القيمة الدفترية لألصل ويتم إعادة إدراج صافي المبلغ إلى المبلغ المعا
 أي احتياطي إعادة تقييم يتعلق بأصل معين إلى األرباح المحتفظ بها عند بيع ذلك األصل.  تقييمه لألصل. عند االستبعاد، يتم تحويل

 سنة. 27تم تقدير العمر اإلنتاجي للمباني بـ 

يتم إدراج قيمة أجهزة الحاسب اآللي والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. 
 سنوات. 5-3الك الموجودات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها بـ يتم استه
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 قياسات القيمة العادلة 4.32

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه جراء بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
 ترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:السوق في تاريخ القياس. يف

 ق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أوفي السو 
 كثر ربحا  لألصل أو االلتزام.في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األ 

 لرئيسي أو األكثر ربحا  متاحا .يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق ا

يمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو يتم قياس الق
 ن بما فيه مصلحتهم االقتصادية.االلتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفو

افية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من استخدام تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات ك
 وظة.المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملح

يتم تصنيف كافة األصول وااللتزامات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة، ضمن تسلسل 
 وهرية لقياس القيمة العادلة ككل:هو أدناه، استنادا  إلى مدخالت المستوى األقل التي تكون جالقيمة العادلة، كما 

تعتبر المدخالت هي األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي  -1المستوى 
 يكون دخولها متاحا  للمنشأة كما في تاريخ القياس؛ 

، ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر 1تعتبر المدخالت، بخالف األسعار المعلنة والمتضمنة في المستوى  -2 المستوى
 أو غير مباشر. 

 تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام. -3المستوى 

ة لها بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم بالنسبة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادل
استخدام أسعار أوامر الشراء للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق مشتركة 

  ووحدات استثمارية وأدوات استثمارية مماثلة بناء على آخر قيمة صافية معلنة لتلك األصول.

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

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

  وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، عند عدم القدرة على تقدير القيمة العادلة بصورة معقولة، يدرج االستثمار بالتكلفة.

يأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق المنافع االقتصادية من خالل أفضل 
 وأمثل استخدام لألصل أو ببيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام له. 

في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت  وبالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم االعتراف بها
االنتقاالت قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناء  على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية 

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

لقيمة العادلة، حددت المجموعة فئات لألصول وااللتزامات على أساس طبيعة، خصائص، ومخاطر ومن أجل غرض إفصاحات ا
 لعادلة على النحو الموضح أعاله.األصل أو االلتزام ومستوى تسلسل القيمة ا
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 عقارات استثمارية  4.34

اسطة المجموعة، وإنما يتم اقتناؤها من أجل تأجيرها لفترات طويلة أو التي ال يتم استخدامها بو يتم تصنيف األراضي والمباني
االستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية كعقارات استثمارية. وتتضمن هذه أيضا  العقارات التي تم اقتناؤها من قبل المجموعة لتسوية 

وتكاليف المعاملة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر  مديني تمويل. تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة التي تشمل سعر الشراء
االنخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األراضي ذات التملك الحر. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر 

 بواسطة مقيمين خارجيين. دوريا   العادلةسنة. ويتم تحديد القيمة  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
في تاريخ كل تقارير مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على انخفاض قيمتها.  في حال وجود مثل هذا الدليل، يتم تخفيض 

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

ع عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عند عدم استخدامها بشكل دائم، م
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.

استثماري إلى  في االستخدام. لغرض التحويل من عقارعندما يوجد تغير تتم التحويالت إلى أو من العقارات االستثمارية فقط 
كما في تاريخ تغير االستخدام. إذا أصبحت الممتلكات ممتلكات ومعدات، فإن التكلفة التقديرية للمحاسبة الالحقة هي القيمة الدفترية 

لمتعلقة بالممتلكات والمعدات حتى تاريخ تقوم بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا  للسياسة اوالمعدات عقارا  استثماريا ، فإن المجموعة 
  تغير االستخدام.

بيع هذا العقار، فإنه يتم تحويله إلى عقارات للمتاجرة بالقيمة  بغرضاري قائم مثلمجموعة في إعادة تطوير عقار استعندما تبدأ ا
 .الدفترية

 ممتلكات ومعدات 4.31

ك المتراكم للمباني وخسائر انخفاض القيمة المسجلة بعد تاريخ إعادة يتم قياس األراضي والمباني بالقيمة العادلة ناقصا  االستهال
 التقييم. يتم إجراء التقييمات سنويا  للتأكد من أن القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمته الدفترية.

قوق الملكية، باستثناء الحد الذي يتم عنده االحتفاظ بانخفاض يتم تحميل تغييرات إعادة التقييم إلى احتياطي فائض إعادة التقييم في ح
إعادة التقييم لنفس األصل المسجل سابقا  ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع، حيث يتم في تلك الحالة تسجيل الزيادة في بيان 

ة المجمع باستثناء الحد الذي يتم عنده مقاصة الربح أو الخسارة المجمع. يتم تسجيل العجز في إعادة التقييم في بيان الربح أو الخسار
 الفائض الحالي لنفس األصل المسجل في احتياطي فائض إعادة التقييم.

يتم إجراء التحويل السنوي من احتياطي فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتفظ بها بالفرق بين االستهالك الذي يستند إلى القيمة 
جودات واالستهالك الذي يستند إلى التكلفة األصلية للموجودات. إضافة إلى ذلك، فإنه يتم استبعاد الدفترية المعاد تقييمها للمو

د االستهالك المتراكم كما في تاريخ إعادة التقييم لقاء إجمالي القيمة الدفترية لألصل ويتم إعادة إدراج صافي المبلغ إلى المبلغ المعا
 أي احتياطي إعادة تقييم يتعلق بأصل معين إلى األرباح المحتفظ بها عند بيع ذلك األصل.  تقييمه لألصل. عند االستبعاد، يتم تحويل

 سنة. 27تم تقدير العمر اإلنتاجي للمباني بـ 

يتم إدراج قيمة أجهزة الحاسب اآللي والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. 
 سنوات. 5-3الك الموجودات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها بـ يتم استه
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إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه جراء بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
 ترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:السوق في تاريخ القياس. يف

 ق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أوفي السو 
 كثر ربحا  لألصل أو االلتزام.في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األ 

 لرئيسي أو األكثر ربحا  متاحا .يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق ا

يمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو يتم قياس الق
 ن بما فيه مصلحتهم االقتصادية.االلتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفو

افية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من استخدام تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات ك
 وظة.المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملح

يتم تصنيف كافة األصول وااللتزامات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة، ضمن تسلسل 
 وهرية لقياس القيمة العادلة ككل:هو أدناه، استنادا  إلى مدخالت المستوى األقل التي تكون جالقيمة العادلة، كما 

تعتبر المدخالت هي األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي  -1المستوى 
 يكون دخولها متاحا  للمنشأة كما في تاريخ القياس؛ 

، ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر 1تعتبر المدخالت، بخالف األسعار المعلنة والمتضمنة في المستوى  -2 المستوى
 أو غير مباشر. 

 تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام. -3المستوى 

ة لها بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم بالنسبة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادل
استخدام أسعار أوامر الشراء للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق مشتركة 

  ووحدات استثمارية وأدوات استثمارية مماثلة بناء على آخر قيمة صافية معلنة لتلك األصول.

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

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

  وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، عند عدم القدرة على تقدير القيمة العادلة بصورة معقولة، يدرج االستثمار بالتكلفة.

يأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق المنافع االقتصادية من خالل أفضل 
 وأمثل استخدام لألصل أو ببيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام له. 

في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت  وبالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم االعتراف بها
االنتقاالت قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناء  على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية 

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

لقيمة العادلة، حددت المجموعة فئات لألصول وااللتزامات على أساس طبيعة، خصائص، ومخاطر ومن أجل غرض إفصاحات ا
 لعادلة على النحو الموضح أعاله.األصل أو االلتزام ومستوى تسلسل القيمة ا
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 4.32

ك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما إذا كان هنا
المؤشر أو عندما يجب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ 

يف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكال
أعلى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما )أو الوحدة المنتجة للنقد( عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل )أو الوحدة المنتجة 

ام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية للنقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها. عند تحديد القيمة أثناء االستخد
المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 

تأييد هذه العمليات المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا  التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب، ويتم 
 الحسابية بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات متداولة عامة أو بمؤشرات القيمة العادلة المتاحة. 

التي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على  الغير مالية بالنسبة للموجودات
خفاض القيمة المسجلة سابقا  لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ أن خسائر ان

الممكن استرداده. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقا  فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة 
ث إنه قد تم إدراج آخر خسارة من انخفاض القيمة. إن عملية العكس محدودة بحيث أن القيمة الدفترية الممكن استردادها لألصل حي

لألصل ال تتجاوز القيمة الممكن استردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم تحديد قيمتها بعد استقطاع االستهالك في حالة 
 هذا العكس في بيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تسجيلي سنوات سابقة. عدم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لألصل ف

 مكافأة ن اية الخدمة 4.32
تلتزم المجموعة بموجب قانون العمل الكويتي بسداد مستحقات الموظفين عند ترك الخدمة وفقا  لخطة مزايا محددة. إن خطة المزايا 

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

 المخصصات  4.32

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق موارد اقتصادية، نتيجة ألحداث وقعت في الماضي، 
 ان تقدير المبلغ بشكل موثوق منه.م حالي أو قانوني أو استداللي ويكون باإلمكمن أجل سداد التزا

 أس م الخزينة 4.32

تظهر ملكية البنك ألسهمه بتكلفة االقتناء ويتم ادراجها في حقوق الملكية. يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. 
لألسهم المعاد حيازتها إلى حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند بيع أسهم  وفقا  لهذه الطريقة، ت حمل تكلفة المتوسط الموزون

حتى  الخزينة، تضاف األرباح إلى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية )"احتياطي أسهم الخزينة"( وهو احتياطي ال يمكن توزيعه
حد رصيد الدائن في هذا الحساب.  تحمل . تحمل أية خسائر محققة على نفس الحساب بما يتناسب مع استبعاد جميع أسهم الخزينة

واالحتياطي القانوني. يتم استخدام األرباح المحققة ختياري المحتفظ بها ثم على االحتياطي االأية خسائر بالزيادة أوال  على األرباح 
باح المحتفظ بها وحساب الحقا  من بيع أسهم الخزينة أوال  في مقاصة أية خسائر مسجلة سابقا  وفقا  لترتيب االحتياطيات واألر

. إن إصدار أسهم المنحة يزيد في عدد على هذه األسهم احتياطي أسهم الخزينة. ال يتم توزيع أي أرباح نقدية قد يقترحها البنك
 األسهم نسبيا  ويخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.

 الموجودات والمطلوبات المحتملة 4.32

يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع ال 
 االقتصادية.

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

 المعلومات القطاعية 4.41

إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يرتبط بأنشطة األعمال التي قد تؤدي إلى تحقيق أرباح أو تكبد خسائر. تستخدم إدارة 
لتي المجموعة قطاعات التشغيل لتخصيص المصادر وتقييم األداء. يتم تجميع قطاعات التشغيل والمنتجات والخدمات وفئة العمالء ا

 تتمتع بخصائص اقتصادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات إذا كان ذلك مناسبا . 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال امة 4.43

إن إعداد المجموعة للبيانات المالية المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 
لموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المتعلقة بها وكذلك اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. ولكن عدم والمصروفات والإليرادات 

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

 األحكام

تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي عند 
 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:كبر األلها األثر 

 تصنيف االستثمارات

ــ"موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" تقرر إدارة المجموعة عند حيازة استثمار فيما لو يجب أن تصنف ك
 أو "موجودات مالية متاحة للبيع".

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

 ثمارات األخرى كـ "متاحة للبيع".استثمار معتمدة. يتم تصنيف جميع االست

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

رات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو تقوم المجموعة بمعاملة "الموجودات المالية المتاحة للبيع" في أسهم كاستثما
متواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها. إن عملية تحديد االنخفاض "الكبير" أو "المتواصل" تتطلب أحكام هامة. باإلضافة 

مارات المسعرة والتدفقات النقدية التقلبات العادية في أسعار األسهم لالستث -من بين عوامل أخرى  -إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم 
المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المسعرة. يمكن اعتبار االنخفاض في القيمة مناسب عند وجود دليل على تراجع 

العمليات المركز المالي للشركة المستثمر بها، أو ألداء الصناعة والقطاع أو التغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية من أنشطة 
 والتمويل.

 تصنيف العقارات االستثمارية

 تقرر اإلدارة عند حيازة العقارات ما إذا كان يتوجب تصنيفها كعقارات للمتاجرة أو استثمارية. 

  ها في النشاط االعتيادي لألعمال.كـ "عقارات للمتاجرة" إذا تم حيازتها بشكل رئيسي لبيع العقارات تقوم المجموعة بتصنيف

كـ "عقارات استثمارية" إذا تم حيازتها لتحقيق إيراد إيجارات أو لتقييم رأس المال أو الستخدام لمجموعة العقارات تصنف او
 مستقبلي غير محدد. 

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

 عدم التأ د من التقديرات واالفتراضات

تراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ فيما يلي االف
 التقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

 ني التمويل والقروض والتسليفات واالستثمارات في أدوات الدينخسائر انخفاض القيمة على مدي

غير المنتظمة ومديني التمويل واالستثمارات في أدوات الديون بشكل دوري لتحديد  والتسليفات تقوم المجموعة بمراجعة القروض
دارة مبلغ وتوقيت التدفقات ما إذا كان يجب تسجيل مخصص في بيان الربح أو الخسارة المجمع. وبصفة خاصة يجب أن تقدر اإل

النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تلك التقديرات تستند بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل 
 تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 4.32

ك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما إذا كان هنا
المؤشر أو عندما يجب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ 

يف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكال
أعلى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما )أو الوحدة المنتجة للنقد( عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل )أو الوحدة المنتجة 

ام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية للنقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها. عند تحديد القيمة أثناء االستخد
المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 

تأييد هذه العمليات المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا  التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب، ويتم 
 الحسابية بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات متداولة عامة أو بمؤشرات القيمة العادلة المتاحة. 

التي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على  الغير مالية بالنسبة للموجودات
خفاض القيمة المسجلة سابقا  لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ أن خسائر ان

الممكن استرداده. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقا  فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة 
ث إنه قد تم إدراج آخر خسارة من انخفاض القيمة. إن عملية العكس محدودة بحيث أن القيمة الدفترية الممكن استردادها لألصل حي

لألصل ال تتجاوز القيمة الممكن استردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم تحديد قيمتها بعد استقطاع االستهالك في حالة 
 هذا العكس في بيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تسجيلي سنوات سابقة. عدم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لألصل ف

 مكافأة ن اية الخدمة 4.32
تلتزم المجموعة بموجب قانون العمل الكويتي بسداد مستحقات الموظفين عند ترك الخدمة وفقا  لخطة مزايا محددة. إن خطة المزايا 

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

 المخصصات  4.32

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق موارد اقتصادية، نتيجة ألحداث وقعت في الماضي، 
 ان تقدير المبلغ بشكل موثوق منه.م حالي أو قانوني أو استداللي ويكون باإلمكمن أجل سداد التزا

 أس م الخزينة 4.32

تظهر ملكية البنك ألسهمه بتكلفة االقتناء ويتم ادراجها في حقوق الملكية. يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. 
لألسهم المعاد حيازتها إلى حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند بيع أسهم  وفقا  لهذه الطريقة، ت حمل تكلفة المتوسط الموزون

حتى  الخزينة، تضاف األرباح إلى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية )"احتياطي أسهم الخزينة"( وهو احتياطي ال يمكن توزيعه
حد رصيد الدائن في هذا الحساب.  تحمل . تحمل أية خسائر محققة على نفس الحساب بما يتناسب مع استبعاد جميع أسهم الخزينة

واالحتياطي القانوني. يتم استخدام األرباح المحققة ختياري المحتفظ بها ثم على االحتياطي االأية خسائر بالزيادة أوال  على األرباح 
باح المحتفظ بها وحساب الحقا  من بيع أسهم الخزينة أوال  في مقاصة أية خسائر مسجلة سابقا  وفقا  لترتيب االحتياطيات واألر

. إن إصدار أسهم المنحة يزيد في عدد على هذه األسهم احتياطي أسهم الخزينة. ال يتم توزيع أي أرباح نقدية قد يقترحها البنك
 األسهم نسبيا  ويخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.

 الموجودات والمطلوبات المحتملة 4.32

يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع ال 
 االقتصادية.

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

 المعلومات القطاعية 4.41

إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يرتبط بأنشطة األعمال التي قد تؤدي إلى تحقيق أرباح أو تكبد خسائر. تستخدم إدارة 
لتي المجموعة قطاعات التشغيل لتخصيص المصادر وتقييم األداء. يتم تجميع قطاعات التشغيل والمنتجات والخدمات وفئة العمالء ا

 تتمتع بخصائص اقتصادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات إذا كان ذلك مناسبا . 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال امة 4.43

إن إعداد المجموعة للبيانات المالية المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 
لموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المتعلقة بها وكذلك اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. ولكن عدم والمصروفات والإليرادات 
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 لحوظةتقييم األدوات المالية والعقارات االستثمارية ذات المدخالت الجوهرية غير الم

تتضمن أساليب تقييم األدوات المالية والعقارات االستثمارية ذات المدخالت الجوهرية غير الملحوظة تقديرات مثل التدفقات النقدية 
المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات الشروط والمخاطـر المماثلة، وآخر معامالت تمت بالسوق على أسس 

 ...إلخ نماذج تقييمو ،لقيمة العادلة الحالية ألدوات أخرى مماثلةتجارية متكافئة، ا

إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات مختلفة ولكن معقولة قد تؤثر على القيم 
 الدفترية للموجودات المالية غير المسعرة والعقارات االستثمارية. 

 إيرادات تمويل .1
 ديسمبر  13  
  4132  4131 

 263842  42,241  إيرادات مرابحة 
 153771  32,222  وكالة إيرادات 

 83333  2,232  إيرادات إجارة 
 457  424  أخرى

  21,222  513326 

 لمودعين وتكلفة التمويللتوزيعات  .2

 .أقر مجلس إدارة البنك نسب أرباح المودعين بناء  على نتائج أعمال السنة

 رادات أتعاب وعموالتإي .2

، بطاقات إئتمانية وأتعاب خطابات ضمان، اعتمادات مستندية، ت مكتسبة من تقييم عقارات، أتعاب إدارة عقاراتايراداتمثل في ت
 إلخ. نقاط البيع

 إيرادات استثمارات  .2
 ديسمبر  13  
  4132  4131 

 13325  3,222  إيرادات توزيعات 
 13368  3,324  في أوراق مالية  ربح محقق من االستثمارصافي 

 13758  421  (14)إيضاح  ربح من بيع عقارات استثمارية
 853  242  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية 

  2,113  43674 

 خسارة انخفاض في القيمة ومخصصات أخرى  .2
 ديسمبر  13  
  4132  4131 

 163222  32,322  ( 11مدينو تمويل )إيضاح 
 (125)  (22)  نخفاض في قيمة التسهيالت االئتمانية غير النقدية رد ا

 664  143  موجودات مالية متاحة للبيع 
 687  -  خسارة نتيجة التقييم العادل لحصص الملكية المحتفظ بها سابقا  

 17  24  خسارة االنخفاض في قيمة موجودات أخرى 
  32,232  183158 
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 ية والمخففةربحية الس م األساس .2
المصدرة،  البنك علـى المتوسط المرجح لعدد األسهم لمساهميتحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح السنة العائد 

 تحتسب ربحية السهم كما يلي:ناقصا  أسهم الخزينة. 
 ديسمبر 13 

 4132  4131 
 133278  13,677 البنك لمساهميالعائد  ربح السنة

  
 )باأللف( مأس    
 ديسمبر 13 
 4132  4131 

 1,037,327  1,037,327 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
 (103,638)  (103,638) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينةناقصا : 

 933,689  211,222 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
    

 فل  س 
 14.15  14.65 ربحية السهم األساسية والمخففة 

 لدى البنوك والمؤسسات المالية  واألرصدةالنقد  .2
 ديسمبر  13  
  4132  4131 
 7,675  2,212  نقد ال

 10,317  2,212  لدى بنوك أخرى ومؤسسات مالية  أرصدة
 8,373  4,123  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

  32,232  26,365 

 من بنوك ومؤسسات مالية المستحق .31
 يسمبر د 13  
  4132  4131 

 292,966  112,112  يوما  أو أقل( 27)استحقاق تعاقدي لمدة  - عمليات توّرق مع بنك الكويت المركزي
 63,383  22,241 يوما  أو أقل( 27)استحقاق تعاقدي لمدة  - تمويل مرابحات لدى بنوك ومؤسسات مالية
 5,392  33,122 يوما ( 27تعاقدي لمدة تزيد عن  )استحقاق - تمويل مرابحات لدى بنوك ومؤسسات مالية

  241,232  361,741 

 تمويلمدينو  .33
. وعند الضرورة يتم أخرىو إجارةوكالة، ، نك لعمالئه في صورة عقود مرابحةيمثل مدينو التمويل تلك التسهيالت التي يقدمها الب

 الصلة. ويشمل مدينو التمويل ما يلي:تغطية مديني التمويل بضمانات كافية للحد من مخاطر االئتمان ذات 
 ديسمبر  13  
  4132  4131 

     مدينو التمويل
 440,451  224,422  مدينو مرابحة
 4483222  222,242   مدينو وكالة
 170,198  187,591  مدينو إجارة

 18,332  28,788  أرصدة مدينة أخرى
  3,322,422  1,077,980 

 (63,916)  (23,221)   ناقص: األرباح المؤجلة
 1,014,064  3,331,222  صافي المديونية

 (34,273)  (42,089)  ناقص: مخصص االنخفاض في القيمة 
  1,071,597  979,791 
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 فيما يلي مزيد من التحليل لمديني التمويل استنادا  إلى فئة الموجودات المالية:
 ديسمبر 13  
  4132  4131 

 828,613  234,322  شركات 
 185,451  413,222  أفراد 

  3,331,222  1,014,064 
 (34,273)  (42,089)  ناقصا : االنخفاض في القيمة

  1,071,597  979,791 

 :الحركة في االنخفاض في القيمة
 4132 

 

4131 

 
 مخصص

 محدد
 مخصص

 المجموع عام
 مخصص

 محدد
 مخصص

 المجموع عام
 33,106 23,284 9,822 12,421 42,231 2,121 يناير 1الرصيد كما في 

 16,992 10,151 6,841 19,166 8,438 31,242 (7مخصص محمل )إيضاح 
 (15,916) - (15,916) (33,121) - (33,121) مبالغ مشطوبة

 - (7,573) 7,573 - - - إعادة تصنيف مخصص
 91 51 40 - - - معاد تصنيفه من / إلى بنود غير نقدية

 34,273 25,913 8,360 42,089 34,351 2,212 ديسمبر 31كما في  الرصيد

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

 ألف دينار كويتي وهو محتفظ به كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من بنك الكويت المركزي. 53744يبلغ  2777مارس 

من ألف دينار كويتي( تم إثباته ض 3,239: 2713ألف دينار كويتي ) 33175أن مخصص التسهيالت االئتمانية غير النقدية هو 
 (.18 المطلوبات األخرى )إيضاح

)"المرسوم"( والتعديالت الالحقة له، فإنه ينبغي إضافة أية  1223لسنة  41ورقم  1222لسنة  32بموجب المرسوم األميري رقم 
، المتعلقة بالقروض والتسليفات ومديني التمويل واالستثمارات 1221ديسمبر  31عمليات استرداد للمخصصات المحملة كما في 

 63322: 2713) ال شيءالمرسوم، لحساب بنك الكويت المركزي. خالل السنة، استرد البنك مبلغ والتي لم يتم شراؤها بموجب 
 تلك االرصدة التي تم التنازل عنها لصالح بنك الكويت المركزي.مقابل  (دينار كويتيألف 

 استثمار في أوراق مالية .34
 ديسمبر 13  
  4132  4131 

     ربح أو الخسارة:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال
 -  311  أوراق مالية مسعرة 

     موجودات مالية متاحة للبيع
 15,146  32,242  أوراق مالية مسعرة 
 492  214  صناديق غير مسعرة 

 33,117  12,122  أوراق مالية غير مسعرة 
 8,844  2,223  استثمارات في صكوك 

  21,222  57,599 
  23,122  57,599 
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24 

 في  ر ات زميلة استثمار .31

 
بلد 

  التأسيس
النشاط 
 حصة الملكية %  الرئيسي

 
  

     2014 2013  4132  4131 

  الكويت المجموعة المالية الكويتية ش.م.ك.م.
مؤسسة 

 -  -  50 50  مالية
 -  -  50 50  مقاوالت  الكويت شركة مشاريع الكويت للمقاوالت والمباني ش.م.ك.م.

           
           الشر ات الزميلة

 -  3,211  - 42.2  عقارات   الكويت  شركة بارتنر العقارية ذ.م.م.
 -  4,122  - 21  عقارات   الكويت شركة التطوير العقاري ش.م.ك.م.

        1,222  - 

قيود هامة على قدرة الشركات الزميلة على تحويل  ال يوجد تسعيرات معلنة ألي من الشركات الزميلة للمجموعة. كما أنه ال يوجد
قامت المجموعة بتخفيض قيمة استثماراتها في  األموال للبنك على شكل توزيعات أرباح نقدية أو سداد قروض أو تسليفات.

 .خالل السنوات السابقةإلى ال شيء وشركة مشاريع الكويت للمقاوالت والمباني لكويتية المجموعة المالية ا

 استثمارية اتعقار .32
 ديسمبر 13 

 4132  4131 
 44,881  22,222 يناير 1الرصيد كما في 
 -  2,111 تسوية مديني تمويل المكتسب مقابل 

 -  12 إضافات 
 3,190  - ناتج عن حيازة شركة رتاج 

 (1,792)  (1,121) استبعاد 
 (610)  (412) استهالك 

 45,669  21,312 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 ألف دينار كويتي  633623بمبلغ  2714ديسمبر  31تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 
والتي تم تحديدها بواسطة مقيمي عقارات مستقلين لديهم مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة في  ألف دينار كويتي( 51,587: 2713)

نهج السوق وخالل عملية تقييم القيمة العادلة لتلك العقارات،  القيمة العادلة استنادا  إلى تحديدتم تقييم العقارات في تلك المواقع. وقد 
تبين أن االستخدام الحالي للعقارت هو أفضل وأمثل استخدام لها، حيث إن المدخالت األكثر جوهرية هي سعر المتر المربع 

 في طريقة التقييم المتبعة خالل السنة.وإيرادات اإليجار السنوية. كما أنه لم يطرأ أي تغيير 

 لتسلسل القيمة العادلة.  3، تم تصنيف كافة العقارات االستثمارية للمجموعة ضمن المستوى 2713و 2714ديسمبر  31كما في 

ره ألف دينار كويتي( بمقابل نقدي قد 1,792: 2713ألف دينار كويتي ) 33367خالل السنة، تم بيع عقارات استثمارية بمبلغ 
: 2713ألف دينار كويتي ) 247ألف دينار كويتي( مما نتج عنه صافي أرباح بمبلغ  2,850: 2713دينار كويتي )ألف  33677
 (.6)إيضاح  ألف دينار كويتي( 1,058
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 ديسمبر 13  
  4132  4131 
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4131 
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 مخصص
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 : رات االستثماريةفيما يلي إفصاحات تسلسل القيمة العادلة لفئات العقا

أسلوب   الوصف
 التقييم

غير  مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

متوسط  
المدخالت غير 

 الملحوظة

عالقة المدخالت غير  
الملحوظة بالقيمة 

 العادلة
مباني مقامة على 

 أراضي
العائد  أسلوب 

المقارنة و
 السوقية 

سعر السوق المقدر  
 لألراضي )لكل متر مربع(

 –د.ك  657 
 د.ك 83757

كلما زاد سعر المتر  
مربع، كلما زادت القيمة 

 العادلة 

 – %2من   معدل العائد   
17% 

كلما زاد معدل العائد،  
 كلما زادت القيمة 

أسلوب   ملك حرأراضي 
المقارنة 
 السوقية 

سعر السوق المقدر  
 لألراضي )لكل متر مربع(

 –د.ك  657 
 د.ك 83757

كلما زاد سعر المتر  
مربع، كلما زادت القيمة 

 العادلة 

 في تاريخ التقرير مع فارق زمني ال يزيد عن شهرين. إن التقييم يعكس ظروف السوق كما 

 ومعدات ممتلكات .32

ألف  18,177: 2713ألف دينار كويتي ) 213423بمبلغ  2714ديسمبر  31تم إعادة تقييم األراضي ذات الملك الحر والمباني في 
لديهما مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة رجيين دينار كويتي( باستخدام متوسط القيم العادلة التي تم تحديدها من قبل اثنين مقيمين خا

من التسلسل  3أسلوب السوق وتم تضمينها في المستوى  في تقييم العقارات في تلك المواقع. وقد تم تحديد القيمة العادلة استنادا  إلى
لي للعقارات هو أفضل وأمثل الهرمي للقيمة العادلة. وخالل عملية تقييم القيمة العادلة لتلك العقارات، تبين أن االستخدام الحا

 ا  المعدات األخرى المدرجة بالتكلفة ناقصبلغت  استخدام لها. كما أنه لم يطرأ أي تغيير في طريقة التقييم المتبعة خالل السنة.
 .ألف دينار كويتي( 23321: 2713) دينار كويتي ألف 33524المتراكم االستهالك 

 في البيانات المالية المجمعة هيالك، فإن صافي القيمة الدفترية التي كان سيتم تضمينها بالتكلفة ناقص االستهإذا تم تسجيل مباني 
 ألف دينار كويتي(. 6,920: 2713ألف دينار كويتي ) 63756

 للبنوك والمؤسسات المالية المستحق .32
 ديسمبر 13 

 4132  4131 
 100,417  321,244 مرابحات مستحقة إلى البنوك 

 195,467  412,132 ى مؤسسات مالية مرابحات مستحقة إل
 9,257  2,212 حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 122,121  305,141 

 حسابات المودعين .32
 .الةووك مضاربةوإدخار جارية وحسابات ين في حسابات دعتتمثل حسابات المو

 أخرى مطلوبات .32
 ديسمبر 13 

 4132  4131 
 1,735  2,532 للمودعينأرباح مستحقة 

 3,239  1,322 (11مخصص للتسهيالت غير النقدية )إيضاح 
 23711  2,212 مخصص مزايا ما بعد التوظيف

 43382  2,244 أوامر دفع وشراء
 13778  3,122 توزيعات أرباح دائنة
 23423  2,423 مصاريف مستحقة

 23772  12,178 أخرى
 37,600  31,647 
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 المعادل والنقدالنقد  .43
 ديسمبر 13 
 4132  4131 

 26,365  32,232 (2)إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 يوما  أو أقل( 27)استحقاق تعاقدي لمدة  عمليّات توّرق مع بنك الكويت المركزي

 292,966  112,112 (17إيضاح )
 (يوما  أو أقل 27استحقاق تعاقدي لمدة مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى )

 63,383  22,241 (17)إيضاح 
 211,322  382,714 

 اللتزامات والمطلوبات المحتملةا .44
حتياجات المالية للعمالء. وعلى الرغم من أن قابلة لإللغاء من أجل الوفاء باال التزاماتتدخل المجموعة في عدة مطلوبات محتملة و

تلك المطلوبات قد ال تكون متضمنة في بيان المركز المالي المجمع، إال أنها تتعرض لمخاطر االئتمان ولذلك فإنها تشكل جزءا  من 
 المطلوبات المحتملة هي:االلتزامات وإن إجمالي  إجمالي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

 ديسمبر 13 
 4132  4131 

 12,737  14,221 قبوالت
 5,619  2,121 اعتمادات مستندية
 113,450  312,222 خطابات الضمان

 127,163  322,222 التزامات بمنح تسهيالت قابلة لإللغاء
 124,222  258,969 

 ذات صلة أطراف .41
تابعة والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة تتم تلك المعامالت مع بعض األطراف ذات صلة )كبار المساهمين والشركات ال

والموظفين التنفيذيين بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والشركات التي يمتلكون فيها حصص جوهرية أو التي تمكنهم من مزاولة 
الت قد تمت على تأثير جوهري عليها( الذين تعاملوا مع المجموعة كعمالء ضمن النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعام

أساس نفس الشروط األساسية، والتي تتضمن معدالت الربح وضمانات كتلك المطبقة في الوقت نفسه على معامالت مماثلة مع 
 أطراف غير ذات صلة ولم تتضمن أكثر من القدر الطبيعي من المخاطر.

 لية المجمعة:فيما يلي المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة والمتضمنة في البيانات الما

 
المساهمين 
 الرئيسيين 

 
  ر ات زميلة

  

اإلدارة العليا 
وأعضاء مجلس 

 4131  4132  اإلدارة
          األرصدة

 423776  22,224  42,222  -  32,222 مدينو تمويل 
 33888  5,471  1,068  1,807  4,222 الودائع

          العمليات
 276  524  407  -  117 إسالمي  مرابحات وإيرادات أخرى من تمويل

 3  4  2  1  3 التوزيعات للمودعين
 فيما يلي المعامالت واألرصدة مع موظفي االدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ التقارير المالية:

 2014  2013 
عدد أعضاء  

مجلس اإلدارة أو 
 اإلدارة التنفيذية

 
 المبلغ

 
عدد أعضاء 

رة أو مجلس اإلدا
 اإلدارة التنفيذية

 
 المبلغ

        أعضاء مجلس اإلدارة
 263537  4  42,224  2 مدينو تمويل 

 2,787  8  223  2 ودائع
 353364  2  22,131  2 ضمانات 

        موظفو اإلدارة التنفيذية
 72  8  44  2 مدينو تمويل 

 375  16  507  15 ودائع
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 العليا وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة كانت كما يلي:إن مكافآت موظفي اإلدارة 
 ديسمبر 13 
 4132  4131 

    مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 
 13474  3,214 مزايا قصيرة األجل

 73  22 مزايا ما بعد التوظيف
 3,222  13477 

وذلك  2714ديسمبر  31في  المنتهيةكويتي للسنة ألف دينار  377اقترح مجلس إدارة البنك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 
 235ضمن الحد المسموح به وفقا  للوائح المحلية وتخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. تم عكس مبلغ 

 المنتهية في ألف دينار كويتي للسنة  557من مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة بمبلغ  2714ألف دينار كويتي خالل 
رئيس وأعضاء مجلس  تتتضمن مكافأ .2714ألف دينار كويتي خالل  315وعليه، تم سداد صافي مبلغ  .2713ديسمبر  31

 اإلدارة مكافأت مقابل مشاركاتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفقا  لقرارات مجلس اإلدارة.
ألف دينار كويتي( إلى رئيس مجلس  127: 2713)ألف دينار كويتي  138بلغ م تم دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةباإلضافة إلى 

: اجتماع الجمعية 2713) 2714مارس  37كما هو معتمد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ اإلدارة 
  .(2713 مارس 27العمومية المنعقد بتاريخ 

 القطاعية المعلومات .42
المجموعة التشغيلية استنادا  إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل المدير التنفيذي وذلك الستخدامها في  يتم تحديد قطاعات

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

 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
 كات، كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.للشر

  والمنتجات االستثمارية لألفراد كما يقدم ويشتمل على مجموعة من الخدمات المصرفية  -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
 كاالت.المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت الو

  وتشتمل على إدارة السيولة والبنوك المراسلة والمقاصة  -وال والخدمات المصرفية للمؤسسات وإدارة األم الخزينةقطاع
 والمرابحات االستثمارية واستبدال الودائع مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

  رى.وتشتمل على استثمار في شركات زميلة واستثمارات أخ - االستثمارإدارة 
  القطاعات الموضحة أعاله باإلضافة إلى البنود المتعلقة بالشركة التابعة.دخل ضمن على كل ما لم ي وتشتمل -أخرى 

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

 تتكون موجودات القطاع بشكل رئيسي من جميع الموجودات وتتكون مطلوبات القطاع من جميع المطلوبات الخاصة بالقطاع. 
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 المعادل والنقدالنقد  .43
 ديسمبر 13 
 4132  4131 
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 يوما  أو أقل( 27)استحقاق تعاقدي لمدة  عمليّات توّرق مع بنك الكويت المركزي

 292,966  112,112 (17إيضاح )
 (يوما  أو أقل 27استحقاق تعاقدي لمدة مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى )

 63,383  22,241 (17)إيضاح 
 211,322  382,714 

 اللتزامات والمطلوبات المحتملةا .44
حتياجات المالية للعمالء. وعلى الرغم من أن قابلة لإللغاء من أجل الوفاء باال التزاماتتدخل المجموعة في عدة مطلوبات محتملة و

تلك المطلوبات قد ال تكون متضمنة في بيان المركز المالي المجمع، إال أنها تتعرض لمخاطر االئتمان ولذلك فإنها تشكل جزءا  من 
 المطلوبات المحتملة هي:االلتزامات وإن إجمالي  إجمالي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

 ديسمبر 13 
 4132  4131 

 12,737  14,221 قبوالت
 5,619  2,121 اعتمادات مستندية
 113,450  312,222 خطابات الضمان

 127,163  322,222 التزامات بمنح تسهيالت قابلة لإللغاء
 124,222  258,969 

 ذات صلة أطراف .41
تابعة والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة تتم تلك المعامالت مع بعض األطراف ذات صلة )كبار المساهمين والشركات ال

والموظفين التنفيذيين بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والشركات التي يمتلكون فيها حصص جوهرية أو التي تمكنهم من مزاولة 
الت قد تمت على تأثير جوهري عليها( الذين تعاملوا مع المجموعة كعمالء ضمن النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعام

أساس نفس الشروط األساسية، والتي تتضمن معدالت الربح وضمانات كتلك المطبقة في الوقت نفسه على معامالت مماثلة مع 
 أطراف غير ذات صلة ولم تتضمن أكثر من القدر الطبيعي من المخاطر.

 لية المجمعة:فيما يلي المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة والمتضمنة في البيانات الما
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 القطاعية المعلومات .42
المجموعة التشغيلية استنادا  إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل المدير التنفيذي وذلك الستخدامها في  يتم تحديد قطاعات

القرارات اإلستراتيجية. إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال إستراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة هذه 
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  رى.وتشتمل على استثمار في شركات زميلة واستثمارات أخ - االستثمارإدارة 
  القطاعات الموضحة أعاله باإلضافة إلى البنود المتعلقة بالشركة التابعة.دخل ضمن على كل ما لم ي وتشتمل -أخرى 
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الخدمات 
المصرفية 
التجارية 
  والدولية

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

ة الخزينة إدار
والصناديق 
والخدمات 
المصرفية 
  للمؤسسات

إدارة 
 المجم  وع  أخرى  االستثمار

4132            
222,21 إيرادات تشغيل القطاع    ,33 878  (4,222)   1,221  ,2 486  ,22 255 

            نتائج القطاع
(1,122)  -  -  -  - االستهالك  -   (1,122)  
مة خسارة االنخفاض في القي -

(24232,) ومخصصات أخرى    (24,22)   -  (143)   -  (2,2332)  
 3,122  -  422  -  212  122 عكس خسائر االنخفاض في القيمة -

214,2 ربح القطاع   222,2   2,311  (242)   (111)   212,31  
211,222 موجودات القطاع   432,222  222,233   243,332   211,14   222,43,22  
22,2134 مطلوبات القطاع   222,212  213,212  -  232,12   221,243,3  

 
4131            

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

 (3,800)  (3,800)  -  -  -  - االستهالك  -
خسارة االنخفاض في القيمة  -

 (18,158)  -  (1,351)  -  (1,458)  (15,349) ومخصصات أخرى 
 432  -  138  -  255  46 عكس خسائر االنخفاض في القيمة -
 336  -  336  -  -  - حصة في نتائج شركة زميلة  -

 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 ت القطاعمطلوبا

 المجموعة في الكويت فقط. تعمل

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .42
 إستراتيجية استخدام األدوات المالية (أ)

تعليمات  تتعلق أنشطة البنك بصورة رئيسية، باعتباره بنك إسالمي تجاري، بتأمين األموال من خالل أدوات مالية تتماشى مع
الشريعة اإلسالمية وفي ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي يتم توجيه تلك األموال ألنشطة التمويل واالستثمار التي تتماشى مع 
الشريعة اإلسالمية لتحقيق أرباح. يتم اقتسام األرباح بين المساهمين والمودعين وفقا لسياسات محددة مسبقا من قبل أعضاء مجلس 

الفتوى والتشريع. وتتنوع األموال من حيث تواريخ استحقاقها بين قصيرة األجل وطويلة األجل وهى تتمثل بشكل  اإلدارة ولجنة
رئيسي في الدينار الكويتي بخالف العمالت األجنبية الرئيسية )وتشمل عمالت دول مجلس التعاون الخليجي(. بينما يتم توجيه 

وكذلك االحتفاظ بمعدالت سيولة كافية لمواجهة أية مطالبات قد يحل موعد استحقاقها. األموال، يركز البنك على سالمة تلك األموال 
إن سالمة أموال المساهمين والمودعين تدعم أيضا من خالل تنويع أنشطة التمويل على كال من القطاعات الجغرافية واالقتصادية 

 وكذلك نوعية العمالء المقترضين.
 اإلطار العام إلدارة المخاطر (ب)

لهدف الرئيسي من إدارة المخاطر المتعلقة بنشاط المجموعة هو تحقيق التوازن األمثل بين هدفين هما تحقيق أعلى ربح إن ا
 والحفاظ على رأس المال.

إن إطار إدارة المخاطر الذي تستخدمه المجموعة مصمم على أساس تلك األهداف، ويهدف إلى تحديد االعتبارات الخاصة لكل من 
 ك على سبيل المثال المساهمين وبنك الكويت المركزي ووكاالت التصنيف والعمالء والمودعين والجهات العامة.المعنيين بالبن

إن التزام المجموعة بإنشاء وتطوير نظام إدارة مخاطر فعال، يتمثل في مسؤولية اإلشراف والمراقبة المنوطة بها لجنة إدارة 
 المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة.
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لمجموعة بوضع منهج رشيد للتعامل مع الخطر يعتمد على المبادئ األساسية التالية، والتي تدعم اإلطار العام إلدارة قامت ا
 المخاطر لدى البنك:

 تدعيم الثقافة العامة والتي تقود إلى االحتفاظ بإدارة فعالة للمخاطر; 
 رتوظيف أفراد ذوي كفاءات ومؤهالت مهنية مالئمة للعمل بإدارة المخاط; 
  نظم ولوائح لتقدير وقبول الخطر في حدود معدالت مالئمة للعمليات مع األفراد والمنتجات المختلفة وإدارة التمويل

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

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

 .وجود وظيفة تدقيق داخلي للتحقق من مدى االلتزام المستمر بنظم إدارة المخاطر وكذلك التحقق من سالمة تلك النظم واللوائح 
قسم إدارة المخاطر بطريقة تم تصميم ر، وهو المسؤول بشكل أساسي عن إدارة المخاطر لدى البنك. قسم إدارة مخاط لديهإن البنك 

على حدة، على سبيل المثال مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق  من المخاطرسهل التركيز واالهتمام بكل نوع ت  
 لملكية( ومخاطر أخرى مثل مخاطر التشغيل.تكون من مخاطر أسعار العمالت ومخاطر معدالت ومخاطر حقوق ات)

 تتضمن مناهج إدارة المخاطر لدى المجموعة:
  مناهج فعالة مثل المراجعة المستمرة التي تدعم سياسات ونظم إجراءات المجموعة وتطوير وتنمية أدوات قياس المخاطر- 

ومراجعة مدخالت المخاطر  -ة للمخاطرالفيمة المعرضسبيل المثال نماذج تصنيف المخاطر ونماذج السعر ونماذج  على
 المتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي للمجموعة وكذلك تصميم ومراجعة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

  مناهج مستمرة، مثل إدارة مدخالت المخاطر المتعلقة بتطبيقات تمويلية واستثمارية مقترحة، ومراجعة االلتزام السابق
ت تمويلية واستثمارية، والمراجعة الدورية لمحافظ التمويل واالستثمار عن طريق تقارير ومؤشرات للموافقة على تسهيال

 توضح المخاطر لإلدارة العليا، وكذلك مراقبة مستمرة للمخاطر المرتبطة بكال من السوق والتشغيل وأنظمة تقنية المعلومات.
 االتجاهات والتغيرات المرتبطة بالمخصصات وشطب الديون مناهج الحقائق الفعلية على سبيل المثال مراجعة العروض و

 واستبعاد االستثمارات.
 مخاطر االئتمان (3

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببا  خسارة مالية للطرف 
للعمالء. إن هذا االنخفاض ال يعنى بالضرورة عدم القدرة على الوفاء  اآلخر. وتتضمن هذه المخاطر االنخفاض في المالءة المالية

بااللتزام إال أنه يزيد من احتمال عدم قدرة العميل على الوفاء بااللتزام. تشمل األدوات المالية المرتبط بها مخاطر االئتمان 
 ستثمارات في أدوات دين، أي االستثمار في الصكوك.التسهيالت التمويلية وااللتزامات بزيادة حد االئتمان واألوراق المالية واال

 هيكل إدارة مخاطر االئتمان
إلدارة مخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتأسيس لجنة تنفيذية للتمويل واالستثمار منبثقة من مجلس اإلدارة وكذلك اللجان اإلدارية 

 التالية:
 لجنة التمويل واالستثمار 
  لجنة المخصصات 

فيذية للتمويل واالستثمار مسئولة عن مراجعة واعتماد توصيات لجنة االئتمان بخصوص التسهيالت االئتمانية إن اللجنة التن
 وعالقات العمالء وحدود التمويل والتسعير والربحية.

دد السياسة إن لجنة االئتمان مسؤولة عن حماية جودة أصول البنك وضمان االستخدام المربح لموارد البنك، كما إن لجنة االئتمان تح
االئتمانية للبنك تماشيا  مع تعليمات بنك الكويت المركزي لالئتمان التجاري والتجزئة وكذلك التعامالت الداخلية. تعتمد اللجنة أو 
تراجع عروض االئتمان في نطاق حدود صالحيات اللجنة وتقوم بالمساهمة في عملية الموافقة على تمديد االئتمان فيما وراء 

 ة.سلطات اللجن
إن لجنة المخصصات مسؤولة مبدئيا  عن تحديد المخصص المطلوب للقروض التي انخفضت قيمتها وذلك بالنسبة للتسهيالت التي 
لم يتم تصنيفها كقروض غير منتظمة طبقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي )مثل تصنيف قائمة المتابعة للتسهيالت(. باإلضافة إلى 

اجعة المخصصات المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة للتأكد من تماشيها مع تعليمات بنك الكويت ذلك، تقوم اللجنة أيضا  بمر
 المركزي في هذا الصدد.
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الخدمات 
المصرفية 
التجارية 
  والدولية

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

ة الخزينة إدار
والصناديق 
والخدمات 
المصرفية 
  للمؤسسات

إدارة 
 المجم  وع  أخرى  االستثمار

4132            
222,21 إيرادات تشغيل القطاع    ,33 878  (4,222)   1,221  ,2 486  ,22 255 

            نتائج القطاع
(1,122)  -  -  -  - االستهالك  -   (1,122)  
مة خسارة االنخفاض في القي -

(24232,) ومخصصات أخرى    (24,22)   -  (143)   -  (2,2332)  
 3,122  -  422  -  212  122 عكس خسائر االنخفاض في القيمة -

214,2 ربح القطاع   222,2   2,311  (242)   (111)   212,31  
211,222 موجودات القطاع   432,222  222,233   243,332   211,14   222,43,22  
22,2134 مطلوبات القطاع   222,212  213,212  -  232,12   221,243,3  

 
4131            

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

 (3,800)  (3,800)  -  -  -  - االستهالك  -
خسارة االنخفاض في القيمة  -

 (18,158)  -  (1,351)  -  (1,458)  (15,349) ومخصصات أخرى 
 432  -  138  -  255  46 عكس خسائر االنخفاض في القيمة -
 336  -  336  -  -  - حصة في نتائج شركة زميلة  -

 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 ت القطاعمطلوبا

 المجموعة في الكويت فقط. تعمل

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .42
 إستراتيجية استخدام األدوات المالية (أ)

تعليمات  تتعلق أنشطة البنك بصورة رئيسية، باعتباره بنك إسالمي تجاري، بتأمين األموال من خالل أدوات مالية تتماشى مع
الشريعة اإلسالمية وفي ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي يتم توجيه تلك األموال ألنشطة التمويل واالستثمار التي تتماشى مع 
الشريعة اإلسالمية لتحقيق أرباح. يتم اقتسام األرباح بين المساهمين والمودعين وفقا لسياسات محددة مسبقا من قبل أعضاء مجلس 

الفتوى والتشريع. وتتنوع األموال من حيث تواريخ استحقاقها بين قصيرة األجل وطويلة األجل وهى تتمثل بشكل  اإلدارة ولجنة
رئيسي في الدينار الكويتي بخالف العمالت األجنبية الرئيسية )وتشمل عمالت دول مجلس التعاون الخليجي(. بينما يتم توجيه 

وكذلك االحتفاظ بمعدالت سيولة كافية لمواجهة أية مطالبات قد يحل موعد استحقاقها. األموال، يركز البنك على سالمة تلك األموال 
إن سالمة أموال المساهمين والمودعين تدعم أيضا من خالل تنويع أنشطة التمويل على كال من القطاعات الجغرافية واالقتصادية 

 وكذلك نوعية العمالء المقترضين.
 اإلطار العام إلدارة المخاطر (ب)

لهدف الرئيسي من إدارة المخاطر المتعلقة بنشاط المجموعة هو تحقيق التوازن األمثل بين هدفين هما تحقيق أعلى ربح إن ا
 والحفاظ على رأس المال.

إن إطار إدارة المخاطر الذي تستخدمه المجموعة مصمم على أساس تلك األهداف، ويهدف إلى تحديد االعتبارات الخاصة لكل من 
 ك على سبيل المثال المساهمين وبنك الكويت المركزي ووكاالت التصنيف والعمالء والمودعين والجهات العامة.المعنيين بالبن

إن التزام المجموعة بإنشاء وتطوير نظام إدارة مخاطر فعال، يتمثل في مسؤولية اإلشراف والمراقبة المنوطة بها لجنة إدارة 
 المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة.
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لمجموعة بوضع منهج رشيد للتعامل مع الخطر يعتمد على المبادئ األساسية التالية، والتي تدعم اإلطار العام إلدارة قامت ا
 المخاطر لدى البنك:

 تدعيم الثقافة العامة والتي تقود إلى االحتفاظ بإدارة فعالة للمخاطر; 
 رتوظيف أفراد ذوي كفاءات ومؤهالت مهنية مالئمة للعمل بإدارة المخاط; 
  نظم ولوائح لتقدير وقبول الخطر في حدود معدالت مالئمة للعمليات مع األفراد والمنتجات المختلفة وإدارة التمويل

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

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

 .وجود وظيفة تدقيق داخلي للتحقق من مدى االلتزام المستمر بنظم إدارة المخاطر وكذلك التحقق من سالمة تلك النظم واللوائح 
قسم إدارة المخاطر بطريقة تم تصميم ر، وهو المسؤول بشكل أساسي عن إدارة المخاطر لدى البنك. قسم إدارة مخاط لديهإن البنك 

على حدة، على سبيل المثال مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق  من المخاطرسهل التركيز واالهتمام بكل نوع ت  
 لملكية( ومخاطر أخرى مثل مخاطر التشغيل.تكون من مخاطر أسعار العمالت ومخاطر معدالت ومخاطر حقوق ات)

 تتضمن مناهج إدارة المخاطر لدى المجموعة:
  مناهج فعالة مثل المراجعة المستمرة التي تدعم سياسات ونظم إجراءات المجموعة وتطوير وتنمية أدوات قياس المخاطر- 

ومراجعة مدخالت المخاطر  -ة للمخاطرالفيمة المعرضسبيل المثال نماذج تصنيف المخاطر ونماذج السعر ونماذج  على
 المتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي للمجموعة وكذلك تصميم ومراجعة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

  مناهج مستمرة، مثل إدارة مدخالت المخاطر المتعلقة بتطبيقات تمويلية واستثمارية مقترحة، ومراجعة االلتزام السابق
ت تمويلية واستثمارية، والمراجعة الدورية لمحافظ التمويل واالستثمار عن طريق تقارير ومؤشرات للموافقة على تسهيال

 توضح المخاطر لإلدارة العليا، وكذلك مراقبة مستمرة للمخاطر المرتبطة بكال من السوق والتشغيل وأنظمة تقنية المعلومات.
 االتجاهات والتغيرات المرتبطة بالمخصصات وشطب الديون مناهج الحقائق الفعلية على سبيل المثال مراجعة العروض و

 واستبعاد االستثمارات.
 مخاطر االئتمان (3

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببا  خسارة مالية للطرف 
للعمالء. إن هذا االنخفاض ال يعنى بالضرورة عدم القدرة على الوفاء  اآلخر. وتتضمن هذه المخاطر االنخفاض في المالءة المالية

بااللتزام إال أنه يزيد من احتمال عدم قدرة العميل على الوفاء بااللتزام. تشمل األدوات المالية المرتبط بها مخاطر االئتمان 
 ستثمارات في أدوات دين، أي االستثمار في الصكوك.التسهيالت التمويلية وااللتزامات بزيادة حد االئتمان واألوراق المالية واال

 هيكل إدارة مخاطر االئتمان
إلدارة مخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتأسيس لجنة تنفيذية للتمويل واالستثمار منبثقة من مجلس اإلدارة وكذلك اللجان اإلدارية 

 التالية:
 لجنة التمويل واالستثمار 
  لجنة المخصصات 

فيذية للتمويل واالستثمار مسئولة عن مراجعة واعتماد توصيات لجنة االئتمان بخصوص التسهيالت االئتمانية إن اللجنة التن
 وعالقات العمالء وحدود التمويل والتسعير والربحية.

دد السياسة إن لجنة االئتمان مسؤولة عن حماية جودة أصول البنك وضمان االستخدام المربح لموارد البنك، كما إن لجنة االئتمان تح
االئتمانية للبنك تماشيا  مع تعليمات بنك الكويت المركزي لالئتمان التجاري والتجزئة وكذلك التعامالت الداخلية. تعتمد اللجنة أو 
تراجع عروض االئتمان في نطاق حدود صالحيات اللجنة وتقوم بالمساهمة في عملية الموافقة على تمديد االئتمان فيما وراء 

 ة.سلطات اللجن
إن لجنة المخصصات مسؤولة مبدئيا  عن تحديد المخصص المطلوب للقروض التي انخفضت قيمتها وذلك بالنسبة للتسهيالت التي 
لم يتم تصنيفها كقروض غير منتظمة طبقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي )مثل تصنيف قائمة المتابعة للتسهيالت(. باإلضافة إلى 

اجعة المخصصات المطلوبة للتسهيالت غير المنتظمة للتأكد من تماشيها مع تعليمات بنك الكويت ذلك، تقوم اللجنة أيضا  بمر
 المركزي في هذا الصدد.
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، والمتعلقة بالقواعد الخاصة بتصنيف التسهيالت 1226ديسمبر  18بناء  على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 
لية تضم موظفين مهنيين وتهدف إلى دراسة وتعميم التسهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل من االئتمانية، قام البنك بتشكيل لجنة داخ

هو تحديد المواقف غير الطبيعية للعمالء،  ،التي تجتمع سنويا  بصورة منتظمة ،لبنك. إن المطلوب من تلك اللجنةعمالء ا
ف التسهيالت ضمن التسهيالت غير المنتظمة، وكذلك تحديد والصعوبات المتعلقة بموقف كل عميل، والتي من شأنها أن يتم تصني

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

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

في إطار النشاط االعتيادي يقوم البنك باستخدام موارده في تسهيالت ائتمانية متنوعة، بهدف أساسي هو إنتاج أرباح للمساهمين 
وقت يتطلع البنك للتأكد من جودة التسهيالت االئتمانية. يقوم البنك جاهدا  بصفة مستمرة الوصول إلى وحاملي الودائع وفي نفس ال

 أنسب توازن بين العائد وجودة محفظته االئتمانية.
إن سياسات عمل البنك في التعامل مع االئتمان، وتخفيض معدل المخاطر عن طريق تحديد مجموعة متنوعة من الشروط والمعايير 

 ئتمانية والتي تتضمن:اال
 .تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات المتضمنة في الوظائف المتنوعة للمراحل المختلفة لدورة حياة التسهيل االئتماني 
 .تأسيس هيكل سلطة واضح العتماد عمليات التسهيالت االئتمانية الروتينية واالستثنائية 
 وحة والضمانات ونماذج تسعير منتجات البنك.قائمة المقترضين ومديني التمويل والتسهيالت الممن 
 .منح االئتمان على أساس شروط قياسية 
 .تعريف معايير لتقييم الضمانات وسياسات إلدارة الضمانات 
 .تفصيل اإلجراءات الكاملة لدورة الحياة االئتمانية، متضمنا  مشاكل إدارة التسهيالت االئتمانية 
 سهيالت ومدينو التمويل على كل من المستويات الجغرافية  )البلدان/ األقاليم( والقطاع التأكد بطريقة ما، من تنوع محفظة الت

 واألطراف المتناظرة.

 قياس مخاطر االئتمان
يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان من حيث جودة األصل باستخدام طريقتي قياس أساسيتين هما نسبة المخصصات ونسبة مديني 

 .مديني التمويلغير المنتظمة إلى إجمالي مديني التمويل غير المنتظمة هي نسبة مديني التمويل التمويل غير المنتظمة. إن 

 تجاوز فترة االستحقاق واالنخفاض في القيمة
 التصنيفات التالية إلفصاحات مخاطر االئتمان تؤخذ في االعتبار من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها:إن 

ائمة المراقبة مخصصات محددة: والتي تشتمل على عمالء منتظمين ولكن بحسب رؤية اإلدارة، فقد تم تكوين تتطلب عناصر الق
مخصصات لمواجهة أي تدهور محتمل في المستقبل، باإلضافة إلى ذلك تشمل التسهيالت االئتمانية التي مضى تاريخ استحقاقها 

المخصص المحددة على أساس كل حالة على حدة وبعد القيام بدراسة  يوما  )ضمنا (. يتم تحديد نسبة 27لمدة تصل بحد أقصى 
 مستفيضة من قبل اإلدارة وكذلك بعد خصم األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.

يوما  )ضمنا (، فإنه يتم تطبيق مخصص بحد أدنى  187يوم وحتى  21معيار فرعي: إذا كانت الديون غير منتظمة لمدة تتراوح من 
 على مجموع التسهيالت بالصافي من األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة. 27%

يوما  )ضمنا (، فإنه يتم تطبيق  365يوم وحتى  181ديون مشكوك في تحصيلها: إذا كانت الديون غير منتظمة لمدة تتراوح من 
 المعلقة والضمانات المؤهلة.على مجموع التسهيالت بالصافي من األرباح المؤجلة و %57مخصص بحد أدنى 

على مجموع التسهيالت  %177يوما ، فإنه يتم تطبيق مخصص بواقع  365ديون معدومة: إذا كانت الديون غير منتظمة ألكثر من 
 بالصافي من األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

وبدون األخذ في االعتبار أية ضمانات أو  المجمعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي إن الجدول أدناه يبين أقصى تع
تعزيزات ائتمانية أخرى. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان تم توضيحه باإلجمالي، وذلك قبل تأثير عوامل تخفيف المخاطر من 

 خالل استخدام المقاصة واتفاقيات الضمانات.
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 قصى للتع رضإجمالي الحد األ 
 4132  4131 

    التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط ببنود بيان المر ز المالي المجمع:
 18,690  8,810 النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 361,741  423,916 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
 979,791  1,071,597 مدينو تمويل 

 8,844  7,591 لصكوكاستثمارات في ا
 11,710  9,339 موجودات أخرى

 1,380,776  1,521,253 المجموع
    

    التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط بااللتزامات والمطلوبات المحتملة:
 12,737  32,643 قبوالت

 5,619  9,040 اعتمادات مستندية 
 113,450  135,667 خطابات الضمان

 127,163  185,545 الت قابلة لإللغاءالتزامات بمنح تسهي
 258,969  362,895 المجموع

 1,639,745  1,884,148 التعرض لمخاطر االئتمان مجموع

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 %23.5: 2713) % 19عميل يبلغ  27إن إجمالي حساب أكبر تنويع محفظة الموجودات المالية. 

 .2714ديسمبر  31لمخاطر االئتمان كما في 
 تر زات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

س القطاع الجغرافي أو حين تظهر تركزات مخاطر االئتمان فيما لو تواجدت أطراف مقابلة تضطلع بأنشطة مماثلة أو أنشطة في نف
تكون لها خصائص اقتصادية مماثلة مما يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو 
و السياسية أو غيرها. إن تركز مخاطر االئتمان يعتبر مؤشرا على حساسية أداء البنك للتطورات التي توثر على قطاع صناعي أ

 جغرافي بعينة.

 على المستوى الجغرافي والقطاعات الصناعية هو كما يلي: الميزانية العموميةإن تركز الموجودات المالية والبنود خارج نطاق 

 4132  4131 

 
الموجودات 

  المالية

االلتزامات 
والمطلوبات 

  المحتملة
 الموجودات

  المالية

االلتزامات 
والمطلوبات 

 المحتملة
        الجغرافية:األقاليم 
 -  6,471  -  7,665 آسيـا

 -  4,201  -  4,108 أمريكا الشمالية
 4,776  24,675  6,693  63,822 الشرق األوسط )باستثناء الكويت(

 -  29,721  -  76,937 أوروبا
 254,193  1,315,708  356,202  1,368,721 الكويت

 1,521,253  362,895  1,380,776  258,969 
        القطاعات الصناعية:

 -  230,330  -  253,460 شخصي 
 27,957  453,380  39,178  502,667 مؤسسات مالية

 8,489  392,344  11,896  456,459 عقاري
 171,610  130,624  240,478  135,640 إنشائي
 50,913  174,098  71,343  173,027 أخرى

 1,521,253  362,895  1,380,776  258,969 

 الحد من مخاطر االئتمان

إن الطرق الفنية للحد من مخاطر االئتمان المسموح للبنك باستخدامها هي الضمانات وخصم تلك الضمانات وفقا  لشروط معينة 
 متفق عليها ومتضمنة تلك االتفاقيات مع استيفاء جميع الشروط القانونية.
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، والمتعلقة بالقواعد الخاصة بتصنيف التسهيالت 1226ديسمبر  18بناء  على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 
لية تضم موظفين مهنيين وتهدف إلى دراسة وتعميم التسهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل من االئتمانية، قام البنك بتشكيل لجنة داخ

هو تحديد المواقف غير الطبيعية للعمالء،  ،التي تجتمع سنويا  بصورة منتظمة ،لبنك. إن المطلوب من تلك اللجنةعمالء ا
ف التسهيالت ضمن التسهيالت غير المنتظمة، وكذلك تحديد والصعوبات المتعلقة بموقف كل عميل، والتي من شأنها أن يتم تصني

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

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

في إطار النشاط االعتيادي يقوم البنك باستخدام موارده في تسهيالت ائتمانية متنوعة، بهدف أساسي هو إنتاج أرباح للمساهمين 
وقت يتطلع البنك للتأكد من جودة التسهيالت االئتمانية. يقوم البنك جاهدا  بصفة مستمرة الوصول إلى وحاملي الودائع وفي نفس ال

 أنسب توازن بين العائد وجودة محفظته االئتمانية.
إن سياسات عمل البنك في التعامل مع االئتمان، وتخفيض معدل المخاطر عن طريق تحديد مجموعة متنوعة من الشروط والمعايير 

 ئتمانية والتي تتضمن:اال
 .تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات المتضمنة في الوظائف المتنوعة للمراحل المختلفة لدورة حياة التسهيل االئتماني 
 .تأسيس هيكل سلطة واضح العتماد عمليات التسهيالت االئتمانية الروتينية واالستثنائية 
 وحة والضمانات ونماذج تسعير منتجات البنك.قائمة المقترضين ومديني التمويل والتسهيالت الممن 
 .منح االئتمان على أساس شروط قياسية 
 .تعريف معايير لتقييم الضمانات وسياسات إلدارة الضمانات 
 .تفصيل اإلجراءات الكاملة لدورة الحياة االئتمانية، متضمنا  مشاكل إدارة التسهيالت االئتمانية 
 سهيالت ومدينو التمويل على كل من المستويات الجغرافية  )البلدان/ األقاليم( والقطاع التأكد بطريقة ما، من تنوع محفظة الت

 واألطراف المتناظرة.

 قياس مخاطر االئتمان
يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان من حيث جودة األصل باستخدام طريقتي قياس أساسيتين هما نسبة المخصصات ونسبة مديني 

 .مديني التمويلغير المنتظمة إلى إجمالي مديني التمويل غير المنتظمة هي نسبة مديني التمويل التمويل غير المنتظمة. إن 

 تجاوز فترة االستحقاق واالنخفاض في القيمة
 التصنيفات التالية إلفصاحات مخاطر االئتمان تؤخذ في االعتبار من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها:إن 

ائمة المراقبة مخصصات محددة: والتي تشتمل على عمالء منتظمين ولكن بحسب رؤية اإلدارة، فقد تم تكوين تتطلب عناصر الق
مخصصات لمواجهة أي تدهور محتمل في المستقبل، باإلضافة إلى ذلك تشمل التسهيالت االئتمانية التي مضى تاريخ استحقاقها 

المخصص المحددة على أساس كل حالة على حدة وبعد القيام بدراسة  يوما  )ضمنا (. يتم تحديد نسبة 27لمدة تصل بحد أقصى 
 مستفيضة من قبل اإلدارة وكذلك بعد خصم األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.

يوما  )ضمنا (، فإنه يتم تطبيق مخصص بحد أدنى  187يوم وحتى  21معيار فرعي: إذا كانت الديون غير منتظمة لمدة تتراوح من 
 على مجموع التسهيالت بالصافي من األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة. 27%

يوما  )ضمنا (، فإنه يتم تطبيق  365يوم وحتى  181ديون مشكوك في تحصيلها: إذا كانت الديون غير منتظمة لمدة تتراوح من 
 المعلقة والضمانات المؤهلة.على مجموع التسهيالت بالصافي من األرباح المؤجلة و %57مخصص بحد أدنى 

على مجموع التسهيالت  %177يوما ، فإنه يتم تطبيق مخصص بواقع  365ديون معدومة: إذا كانت الديون غير منتظمة ألكثر من 
 بالصافي من األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

وبدون األخذ في االعتبار أية ضمانات أو  المجمعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي إن الجدول أدناه يبين أقصى تع
تعزيزات ائتمانية أخرى. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان تم توضيحه باإلجمالي، وذلك قبل تأثير عوامل تخفيف المخاطر من 

 خالل استخدام المقاصة واتفاقيات الضمانات.
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 قصى للتع رضإجمالي الحد األ 
 4132  4131 

    التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط ببنود بيان المر ز المالي المجمع:
 18,690  8,810 النقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 361,741  423,916 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
 979,791  1,071,597 مدينو تمويل 

 8,844  7,591 لصكوكاستثمارات في ا
 11,710  9,339 موجودات أخرى

 1,380,776  1,521,253 المجموع
    

    التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط بااللتزامات والمطلوبات المحتملة:
 12,737  32,643 قبوالت

 5,619  9,040 اعتمادات مستندية 
 113,450  135,667 خطابات الضمان

 127,163  185,545 الت قابلة لإللغاءالتزامات بمنح تسهي
 258,969  362,895 المجموع

 1,639,745  1,884,148 التعرض لمخاطر االئتمان مجموع

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 %23.5: 2713) % 19عميل يبلغ  27إن إجمالي حساب أكبر تنويع محفظة الموجودات المالية. 

 .2714ديسمبر  31لمخاطر االئتمان كما في 
 تر زات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

س القطاع الجغرافي أو حين تظهر تركزات مخاطر االئتمان فيما لو تواجدت أطراف مقابلة تضطلع بأنشطة مماثلة أو أنشطة في نف
تكون لها خصائص اقتصادية مماثلة مما يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو 
و السياسية أو غيرها. إن تركز مخاطر االئتمان يعتبر مؤشرا على حساسية أداء البنك للتطورات التي توثر على قطاع صناعي أ

 جغرافي بعينة.

 على المستوى الجغرافي والقطاعات الصناعية هو كما يلي: الميزانية العموميةإن تركز الموجودات المالية والبنود خارج نطاق 

 4132  4131 

 
الموجودات 

  المالية

االلتزامات 
والمطلوبات 

  المحتملة
 الموجودات

  المالية

االلتزامات 
والمطلوبات 

 المحتملة
        الجغرافية:األقاليم 
 -  6,471  -  7,665 آسيـا

 -  4,201  -  4,108 أمريكا الشمالية
 4,776  24,675  6,693  63,822 الشرق األوسط )باستثناء الكويت(

 -  29,721  -  76,937 أوروبا
 254,193  1,315,708  356,202  1,368,721 الكويت

 1,521,253  362,895  1,380,776  258,969 
        القطاعات الصناعية:

 -  230,330  -  253,460 شخصي 
 27,957  453,380  39,178  502,667 مؤسسات مالية

 8,489  392,344  11,896  456,459 عقاري
 171,610  130,624  240,478  135,640 إنشائي
 50,913  174,098  71,343  173,027 أخرى

 1,521,253  362,895  1,380,776  258,969 

 الحد من مخاطر االئتمان

إن الطرق الفنية للحد من مخاطر االئتمان المسموح للبنك باستخدامها هي الضمانات وخصم تلك الضمانات وفقا  لشروط معينة 
 متفق عليها ومتضمنة تلك االتفاقيات مع استيفاء جميع الشروط القانونية.
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لضمان المطلوب ومصدر التقييم وصحة التقييم وتكرار تقييم الضمانات. تحدد السياسة إن سياسة اإلقراض لدى البنك تحدد أنواع ا
أيضا  الحد األقصى للتسهيالت والمرتبطة بضمانات ومستويات االعتماد الالزمة لمنح االئتمان والموافقة على الضمان. إن 

م في رؤوس أموال شركات مدرجة في سوق الكويت الضمانات المقبولة هي النقد والضمانات البنكية من الدرجة األولى واألسه
 لألوراق المالية وعقارات داخل وخارج الكويت.

كجزء من آلية الرقابة على عمليات الضمان، يقوم البنك دوريا  بتقييم كافة الضمانات للتأكد من أن قيمة تغطية الرهن ال تقل عن 
 تمرار بمراقبة تواريخ صالحية وانتهاء الضمانات للتأكد من وقت تجديدها.القيمة في وقت الموافقة األصلية. يقوم البنك أيضا  باس

إن األنواع الرئيسية من الضامنين هم األفراد والشركات. حيث إنه لم يتم تقييم الضامنين من قبل وكاالت التصنيف الثالثة )المعتمدة 
مخصص ضامن فيما يتعلق بضمان أثناء الوصول إلى من بنك الكويت المركزي الحتساب كفاية رأس المال(، لم يأخذ البنك أي 

 كفاية رأس المال.
 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 

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

 إن األنواع الرئيسية من الضمانات هي النقد واألوراق المالية والرهن العقاري وضمانات طرف آخر.

تقوم اإلدارة بمراقبة القيم السوقية للضمانات، كما تقوم بطلب ضمانات إضافية بناء على االتفاقيات مع العمالء، وكذلك متابعة 
 لتي تم الحصول عليها من خالل مراجعة كفاية مخصصات خسائر انخفاض القيمة.القيمة السوقية للضمانات ا

إن سياسة البنك هي استبعاد العقارات التي تم الحيازة عليها بشكل تقليدي. يتم استخدام قيمة تلك العقارات لتخفيض أو لتسوية 
 المطالبات القائمة وبشكل عام ال يتم استخدام تلك العقارات في غير ذلك.

 ( من إجمالي مديني التمويل القائمة مضمونة بالكامل.%42 :2713) % 54، إن 2714ديسمبر  31ا في كم

 الجودة االئتمانية لألدوات المالية

ت من الجودة يقوم البنك بتصنيف درجات التعرض لمخاطر االئتمان المختلفة، والتي لم تستحق ولم تنخفض قيمتها إلى ثالثة تصنيفا
 :لياالئتمانية كما ي

  من إجمالي المبالغ القائمة. %177جودة عالية: التعرض العادي والذي يتم تغطيته بالكامل من خالل الضمانات التي تزيد عن 
 .جودة متوسطة: هي كل درجات التعرض األخرى، حيث ال تغطي الضمانات المبالغ القائمة بالكامل 

توى تصنيف الجودة االئتمانية لمديني التمويل والقروض يوضح الجدول التالي درجة التعرض لمخاطر االئتمان على مس
 والتسليفات المالية مصنفة حسب الفئة والدرجة إلجمالي الربح والمخصصات المؤجلة:

 لم يمض تاريخ استحقاق ا ولم تنخفض قيمت ا 
 مجموعال  جودة متوسطة  جودة عالية 

4132      
 8,810  -  8,810 أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية
 423,916  -  423,916 مستحق من البنوك ومؤسسات مالية 

 931,716  481,473  450,243 مدينو التمويل 
 7,591  7,591  - استثمارات في صكوك

 9,339  -  9,339 موجودات أخرى
 892,308  489,064  1,381,372 

 
4131      

 18,690  -  18,690 أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية
 361,741  -  361,741 مستحق من البنوك ومؤسسات مالية 

 876,431  419,730  456,701 مدينو التمويل 
 8,844  8,844  - استثمارات في صكوك

 9,557  -  9,557 موجودات أخرى
 846,689  428,574  1,275,263 
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ستحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة على مستوى كل بند في فيما يلي التحليل العمري لتقادم مديني التمويل التي انقضى تاريخ ا
 الموجودات المالية:

 مضى تاريخ استحقاق ا ولكن لم تنخفض قيمت ا 
مضى استحقاق ا  

 حتى
  يوما   11

 منمضى استحقاق ا 
 يوما  إلى 11

  يوما   21

 منمضى استحقاق ا 
 يوما  إلى 21

 المجموع  يوما   21
4132        

        يل:مدينو تمو
 68,467  18,587  11,065  38,815 شركات -
 15,923  1,743  3,713  10,467 استهالكي -
 49,282  14,778  20,330  84,390 

 124,008  30,193  30,627  63,188 القيمة العادلة للضمانات
 

 مضى تاريخ استحقاق ا ولكن لم تنخفض قيمت ا 
مضى استحقاق ا  

 حتى
  يوما   11

 مناستحقاق ا مضى 
 يوما  إلى 11

  يوما   21

 منمضى استحقاق ا 
 يوما  إلى 21

 المجموع  يوما   21
4131        

        :مدينو تمويل
 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

 ردية حسب فئة الموجودات المالية.مدينو التمويل لالنخفاض في القيمة بصورة فتعرض 

   
مديني تمويل 
  منخفضي القيمة

القيمة العادلة 
 للضمانات

4132      
      مدينو تمويل:

 101,243  53,178   شركات -
 -  2,313   استهالكي -
   55,491  101,243 

4131      
      مدينو تمويل:

 98,040  56,600   شركات -
 -  1,010   استهالكي -
   57,610  98,040 

 مخاطر السيولة (4
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في مواجهه البنك لصعوبات عند الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تم 

مالي آخر. وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بالترتيب لتنويع مصادر التمويل إضافة إلى تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل 
 أساس اإليداعات األصلية وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة يومية. 

ن توفير عمل متطلبات لحد أدنى لموجودات ذات إن إدارة البنك لمخاطر السيولة تتماشى مع اإلطار الشامل إلدارة المخاطر وتتضم
 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 مطلوبات على أساس شهري. ويتم كذلك مراقبة مركز احتياطي السيولة ومعدل التسهيالت التمويلية الموجودات وال

 الشروط على أساس يومي.
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لضمان المطلوب ومصدر التقييم وصحة التقييم وتكرار تقييم الضمانات. تحدد السياسة إن سياسة اإلقراض لدى البنك تحدد أنواع ا
أيضا  الحد األقصى للتسهيالت والمرتبطة بضمانات ومستويات االعتماد الالزمة لمنح االئتمان والموافقة على الضمان. إن 

م في رؤوس أموال شركات مدرجة في سوق الكويت الضمانات المقبولة هي النقد والضمانات البنكية من الدرجة األولى واألسه
 لألوراق المالية وعقارات داخل وخارج الكويت.

كجزء من آلية الرقابة على عمليات الضمان، يقوم البنك دوريا  بتقييم كافة الضمانات للتأكد من أن قيمة تغطية الرهن ال تقل عن 
 تمرار بمراقبة تواريخ صالحية وانتهاء الضمانات للتأكد من وقت تجديدها.القيمة في وقت الموافقة األصلية. يقوم البنك أيضا  باس

إن األنواع الرئيسية من الضامنين هم األفراد والشركات. حيث إنه لم يتم تقييم الضامنين من قبل وكاالت التصنيف الثالثة )المعتمدة 
مخصص ضامن فيما يتعلق بضمان أثناء الوصول إلى من بنك الكويت المركزي الحتساب كفاية رأس المال(، لم يأخذ البنك أي 

 كفاية رأس المال.
 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 

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

 إن األنواع الرئيسية من الضمانات هي النقد واألوراق المالية والرهن العقاري وضمانات طرف آخر.

تقوم اإلدارة بمراقبة القيم السوقية للضمانات، كما تقوم بطلب ضمانات إضافية بناء على االتفاقيات مع العمالء، وكذلك متابعة 
 لتي تم الحصول عليها من خالل مراجعة كفاية مخصصات خسائر انخفاض القيمة.القيمة السوقية للضمانات ا

إن سياسة البنك هي استبعاد العقارات التي تم الحيازة عليها بشكل تقليدي. يتم استخدام قيمة تلك العقارات لتخفيض أو لتسوية 
 المطالبات القائمة وبشكل عام ال يتم استخدام تلك العقارات في غير ذلك.

 ( من إجمالي مديني التمويل القائمة مضمونة بالكامل.%42 :2713) % 54، إن 2714ديسمبر  31ا في كم

 الجودة االئتمانية لألدوات المالية

ت من الجودة يقوم البنك بتصنيف درجات التعرض لمخاطر االئتمان المختلفة، والتي لم تستحق ولم تنخفض قيمتها إلى ثالثة تصنيفا
 :لياالئتمانية كما ي

  من إجمالي المبالغ القائمة. %177جودة عالية: التعرض العادي والذي يتم تغطيته بالكامل من خالل الضمانات التي تزيد عن 
 .جودة متوسطة: هي كل درجات التعرض األخرى، حيث ال تغطي الضمانات المبالغ القائمة بالكامل 

توى تصنيف الجودة االئتمانية لمديني التمويل والقروض يوضح الجدول التالي درجة التعرض لمخاطر االئتمان على مس
 والتسليفات المالية مصنفة حسب الفئة والدرجة إلجمالي الربح والمخصصات المؤجلة:

 لم يمض تاريخ استحقاق ا ولم تنخفض قيمت ا 
 مجموعال  جودة متوسطة  جودة عالية 

4132      
 8,810  -  8,810 أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية
 423,916  -  423,916 مستحق من البنوك ومؤسسات مالية 

 931,716  481,473  450,243 مدينو التمويل 
 7,591  7,591  - استثمارات في صكوك

 9,339  -  9,339 موجودات أخرى
 892,308  489,064  1,381,372 

 
4131      

 18,690  -  18,690 أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية
 361,741  -  361,741 مستحق من البنوك ومؤسسات مالية 

 876,431  419,730  456,701 مدينو التمويل 
 8,844  8,844  - استثمارات في صكوك

 9,557  -  9,557 موجودات أخرى
 846,689  428,574  1,275,263 
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ستحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة على مستوى كل بند في فيما يلي التحليل العمري لتقادم مديني التمويل التي انقضى تاريخ ا
 الموجودات المالية:

 مضى تاريخ استحقاق ا ولكن لم تنخفض قيمت ا 
مضى استحقاق ا  

 حتى
  يوما   11

 منمضى استحقاق ا 
 يوما  إلى 11

  يوما   21

 منمضى استحقاق ا 
 يوما  إلى 21

 المجموع  يوما   21
4132        

        يل:مدينو تمو
 68,467  18,587  11,065  38,815 شركات -
 15,923  1,743  3,713  10,467 استهالكي -
 49,282  14,778  20,330  84,390 

 124,008  30,193  30,627  63,188 القيمة العادلة للضمانات
 

 مضى تاريخ استحقاق ا ولكن لم تنخفض قيمت ا 
مضى استحقاق ا  

 حتى
  يوما   11

 مناستحقاق ا مضى 
 يوما  إلى 11

  يوما   21

 منمضى استحقاق ا 
 يوما  إلى 21

 المجموع  يوما   21
4131        

        :مدينو تمويل
 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

 ردية حسب فئة الموجودات المالية.مدينو التمويل لالنخفاض في القيمة بصورة فتعرض 

   
مديني تمويل 
  منخفضي القيمة

القيمة العادلة 
 للضمانات

4132      
      مدينو تمويل:

 101,243  53,178   شركات -
 -  2,313   استهالكي -
   55,491  101,243 

4131      
      مدينو تمويل:

 98,040  56,600   شركات -
 -  1,010   استهالكي -
   57,610  98,040 

 مخاطر السيولة (4
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في مواجهه البنك لصعوبات عند الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تم 

مالي آخر. وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بالترتيب لتنويع مصادر التمويل إضافة إلى تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل 
 أساس اإليداعات األصلية وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة يومية. 

ن توفير عمل متطلبات لحد أدنى لموجودات ذات إن إدارة البنك لمخاطر السيولة تتماشى مع اإلطار الشامل إلدارة المخاطر وتتضم
 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 مطلوبات على أساس شهري. ويتم كذلك مراقبة مركز احتياطي السيولة ومعدل التسهيالت التمويلية الموجودات وال

 الشروط على أساس يومي.

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(

87

layout mali.indd   87 2/26/15   4:10 PM
anwal report 2.indd   35 3/5/15   2:33 PM



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

 2714ديسمبر  31 -ة المجمعة إيضاحات حول البيانات المالي
 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

36 

المجموعة المالية على أساس التزامات سداد تعاقدية غير مخصومة. بالنسبة  يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاقات لمطلوبات 
 لدفعات السداد التي تخضع إلشعارات فإنها تعامل كما لو أن اإلشعارات قد تمت فورا .

 
    ر أقل من

من   ر إلى 
  أ  ر 1

أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
المستحق للبنوك والمؤسسات 

 398,036  -  -  182,432  67,340  148,264 المالية 
 988,447  -  8  194,738  209,857  583,844 ودائع من عمالء
 37,600  6,387  -  -  -  31,213 مطلوبات أخرى

 763,321  277,197  377,170  8  6,387  1,424,083 
4131            

ستحق للبنوك والمؤسسات الم
 305,539  -  -  100,336  50,270  154,933 المالية 

 940,496  -  -  352,747  125,337  462,412 ودائع عمالء 
 31,647  5,952  -  -  -  25,695 مطلوبات أخرى

 643,040  175,607  453,083  -  5,952  1,277,682 

 تعاقدي للمطلوبات وااللتزامات المحتملة على للمجموعة:يوضح الجدول أدناه فترات االنتهاء ال
 

    ر أقل من
من   ر إلى 

  أ  ر 1
أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
 177,350  4,112  58,064  65,450  31,259  18,465 المطلوبات المحتملة

 185,545  729  32,733  119,434  20,244  12,405 التزامات
 30,870  51,503  184,884  90,797  4,841  362,895 

4131            
 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 

 مخاطر السوق (1
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية كنتيجة لتغيرات في أسعار السوق. تتكون 

ار األخرى ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار العملة ومخاطر األسعوتشمل  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر
 )بخالف المرتبطة بمعدالت الفائدة والعملة(.

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو التحكم في مدى التعرض لتلك المخاطر في حدود مقبولة وفي حدود ربحية معينة. في حدود 
لناتجة من التقلبات في قائمة األدوات المالية الحالية للمجموعة، فإن التعرض األساسي لمخاطر السوق يمثل مخاطر الخسارة ا

شكل التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة لتلك األدوات المالية نتيجة التغير في المعدالت القابلة للتحقيق. ويتم إدارة ذلك ب
عتمدة يتم أساسي من خالل مراقبة الفجوات بين العائد الفعلي ومعدالت اإليجار ومن خالل وجود معدالت وحدود معتمدة معدالت م

 مراجعتها بشكل دوري في اجتماعات إعادة التسعير.

 هيكلة إدارة مخاطر السوق
إن المسؤولية الكاملة إلدارة مخاطر السوق للبنك هي للجنة الموجودات والمطلوبات. إن إدارة مخاطر السوق يوميا  هي مسؤولية 

الرئيس التنفيذي. إن قسم البنوك الدولية مسؤول عن اقتراح قسم الخزينة التي يرأسها مسؤول الخزينة والذي يرفع تقريره إلى 
الحدود المسموح بها في كل دولة بناء  على تصنيف وكالة مودي لمعدالت دين العملة السيادية طويلة األجل ومراجعتها سنويا . إن 

 ة المخاطر.القياس والرقابة والتقرير عن مخاطر السوق هو من مسؤولية قسم مخاطر السوق داخل قسم إدار
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 يقوم البنك بقياس مخاطر السيولة عن طريق إعداد ومراقبة قائمة استحقاقات موجوداته والتزاماته كما يلي:

 بحد أقصى 
    ر

من   ر إلى 
  أ  ر 1

أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

أ ثر من 
 المجموع  سنة واحدة

4132          
          الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات 
 17,618  -  -  -  17,618 مالية 

 423,916  5,188  6,168  21,259  391,301 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 1,071,597  331,726  496,563  151,412  91,896 مدينو تمويل 

 61,078  40,707  -  -  20,371 استثمار في أوراق مالية
 3,875  3,875  -  -  - استثمار في شركات زميلة

 50,139  50,139  -  -  - عقارات استثمارية
 9,339  -  -  -  9,339 موجودات أخرى
 25,017  25,017  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1,662,579  456,652  502,731  172,671  530,525 مجموع الموجودات
          

          المطلوبات 
 397,370  -  182,127  67,227  148,016 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

 986,793  8  194,412  209,506  582,867 ودائع عمالء 
 37,600  6,387  -  -  31,213 مطلوبات أخرى

 1,421,763  6,395  376,539  276,733  762,096  مجموع المطلوبات
 240,816  450,257  126,192  (104,062)  (231,571) صافي فجوة السيولة

 
 بحد أقصى 

    ر
من   ر إلى 

  أ  ر 1
أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

أ ثر من 
 المجموع  سنة واحدة

4131          
          الموجودات

ؤسسات نقد وأرصدة لدى بنوك وم
 26,365  -  -  -  26,365 مالية 

 361,741  -  5,392  25,467  330,882 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية
 979,791  339,607  421,964  100,343  117,877 مدينو تمويل

 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  4463738  427,653  125,810  503,242 مجموع الموجودات
          

          المطلوبات 
 305,141  -  100,205  50,204  154,732 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية

 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 مجموع المطلوبات 
 227,383  440,786  (24,840)  (49,568)  (138,995) صافي فجوة السيولة
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المجموعة المالية على أساس التزامات سداد تعاقدية غير مخصومة. بالنسبة  يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاقات لمطلوبات 
 لدفعات السداد التي تخضع إلشعارات فإنها تعامل كما لو أن اإلشعارات قد تمت فورا .

 
    ر أقل من

من   ر إلى 
  أ  ر 1

أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
المستحق للبنوك والمؤسسات 

 398,036  -  -  182,432  67,340  148,264 المالية 
 988,447  -  8  194,738  209,857  583,844 ودائع من عمالء
 37,600  6,387  -  -  -  31,213 مطلوبات أخرى

 763,321  277,197  377,170  8  6,387  1,424,083 
4131            

ستحق للبنوك والمؤسسات الم
 305,539  -  -  100,336  50,270  154,933 المالية 

 940,496  -  -  352,747  125,337  462,412 ودائع عمالء 
 31,647  5,952  -  -  -  25,695 مطلوبات أخرى

 643,040  175,607  453,083  -  5,952  1,277,682 

 تعاقدي للمطلوبات وااللتزامات المحتملة على للمجموعة:يوضح الجدول أدناه فترات االنتهاء ال
 

    ر أقل من
من   ر إلى 

  أ  ر 1
أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
 177,350  4,112  58,064  65,450  31,259  18,465 المطلوبات المحتملة

 185,545  729  32,733  119,434  20,244  12,405 التزامات
 30,870  51,503  184,884  90,797  4,841  362,895 

4131            
 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 

 مخاطر السوق (1
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية كنتيجة لتغيرات في أسعار السوق. تتكون 

ار األخرى ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار العملة ومخاطر األسعوتشمل  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر
 )بخالف المرتبطة بمعدالت الفائدة والعملة(.

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو التحكم في مدى التعرض لتلك المخاطر في حدود مقبولة وفي حدود ربحية معينة. في حدود 
لناتجة من التقلبات في قائمة األدوات المالية الحالية للمجموعة، فإن التعرض األساسي لمخاطر السوق يمثل مخاطر الخسارة ا

شكل التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة لتلك األدوات المالية نتيجة التغير في المعدالت القابلة للتحقيق. ويتم إدارة ذلك ب
عتمدة يتم أساسي من خالل مراقبة الفجوات بين العائد الفعلي ومعدالت اإليجار ومن خالل وجود معدالت وحدود معتمدة معدالت م

 مراجعتها بشكل دوري في اجتماعات إعادة التسعير.

 هيكلة إدارة مخاطر السوق
إن المسؤولية الكاملة إلدارة مخاطر السوق للبنك هي للجنة الموجودات والمطلوبات. إن إدارة مخاطر السوق يوميا  هي مسؤولية 

الرئيس التنفيذي. إن قسم البنوك الدولية مسؤول عن اقتراح قسم الخزينة التي يرأسها مسؤول الخزينة والذي يرفع تقريره إلى 
الحدود المسموح بها في كل دولة بناء  على تصنيف وكالة مودي لمعدالت دين العملة السيادية طويلة األجل ومراجعتها سنويا . إن 

 ة المخاطر.القياس والرقابة والتقرير عن مخاطر السوق هو من مسؤولية قسم مخاطر السوق داخل قسم إدار
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المجموعة المالية على أساس التزامات سداد تعاقدية غير مخصومة. بالنسبة  يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاقات لمطلوبات 
 لدفعات السداد التي تخضع إلشعارات فإنها تعامل كما لو أن اإلشعارات قد تمت فورا .

 
    ر أقل من

من   ر إلى 
  أ  ر 1

أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات
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المستحق للبنوك والمؤسسات 

 398,036  -  -  182,432  67,340  148,264 المالية 
 988,447  -  8  194,738  209,857  583,844 ودائع من عمالء
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 305,539  -  -  100,336  50,270  154,933 المالية 

 940,496  -  -  352,747  125,337  462,412 ودائع عمالء 
 31,647  5,952  -  -  -  25,695 مطلوبات أخرى
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    ر أقل من
من   ر إلى 

  أ  ر 1
أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
 177,350  4,112  58,064  65,450  31,259  18,465 المطلوبات المحتملة

 185,545  729  32,733  119,434  20,244  12,405 التزامات
 30,870  51,503  184,884  90,797  4,841  362,895 

4131            
 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 

 مخاطر السوق (1
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية كنتيجة لتغيرات في أسعار السوق. تتكون 

ار األخرى ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار العملة ومخاطر األسعوتشمل  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر
 )بخالف المرتبطة بمعدالت الفائدة والعملة(.

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو التحكم في مدى التعرض لتلك المخاطر في حدود مقبولة وفي حدود ربحية معينة. في حدود 
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 يقوم البنك بقياس مخاطر السيولة عن طريق إعداد ومراقبة قائمة استحقاقات موجوداته والتزاماته كما يلي:

 بحد أقصى 
    ر

من   ر إلى 
  أ  ر 1

أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

أ ثر من 
 المجموع  سنة واحدة

4132          
          الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات 
 17,618  -  -  -  17,618 مالية 

 423,916  5,188  6,168  21,259  391,301 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 1,071,597  331,726  496,563  151,412  91,896 مدينو تمويل 

 61,078  40,707  -  -  20,371 استثمار في أوراق مالية
 3,875  3,875  -  -  - استثمار في شركات زميلة

 50,139  50,139  -  -  - عقارات استثمارية
 9,339  -  -  -  9,339 موجودات أخرى
 25,017  25,017  -  -  - ممتلكات ومعدات

 1,662,579  456,652  502,731  172,671  530,525 مجموع الموجودات
          

          المطلوبات 
 397,370  -  182,127  67,227  148,016 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

 986,793  8  194,412  209,506  582,867 ودائع عمالء 
 37,600  6,387  -  -  31,213 مطلوبات أخرى

 1,421,763  6,395  376,539  276,733  762,096  مجموع المطلوبات
 240,816  450,257  126,192  (104,062)  (231,571) صافي فجوة السيولة

 
 بحد أقصى 

    ر
من   ر إلى 

  أ  ر 1
أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

أ ثر من 
 المجموع  سنة واحدة

4131          
          الموجودات

ؤسسات نقد وأرصدة لدى بنوك وم
 26,365  -  -  -  26,365 مالية 

 361,741  -  5,392  25,467  330,882 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية
 979,791  339,607  421,964  100,343  117,877 مدينو تمويل

 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  4463738  427,653  125,810  503,242 مجموع الموجودات
          

          المطلوبات 
 305,141  -  100,205  50,204  154,732 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية

 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 مجموع المطلوبات 
 227,383  440,786  (24,840)  (49,568)  (138,995) صافي فجوة السيولة
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المجموعة المالية على أساس التزامات سداد تعاقدية غير مخصومة. بالنسبة  يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاقات لمطلوبات 
 لدفعات السداد التي تخضع إلشعارات فإنها تعامل كما لو أن اإلشعارات قد تمت فورا .

 
    ر أقل من

من   ر إلى 
  أ  ر 1

أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
المستحق للبنوك والمؤسسات 

 398,036  -  -  182,432  67,340  148,264 المالية 
 988,447  -  8  194,738  209,857  583,844 ودائع من عمالء
 37,600  6,387  -  -  -  31,213 مطلوبات أخرى

 763,321  277,197  377,170  8  6,387  1,424,083 
4131            

ستحق للبنوك والمؤسسات الم
 305,539  -  -  100,336  50,270  154,933 المالية 

 940,496  -  -  352,747  125,337  462,412 ودائع عمالء 
 31,647  5,952  -  -  -  25,695 مطلوبات أخرى

 643,040  175,607  453,083  -  5,952  1,277,682 

 تعاقدي للمطلوبات وااللتزامات المحتملة على للمجموعة:يوضح الجدول أدناه فترات االنتهاء ال
 

    ر أقل من
من   ر إلى 

  أ  ر 1
أ  ر  1من 
    ر 34إلى 

من سنة إلى 
  سنوات 2

 2أ ثر من 
 اإلجمالي  سنوات

4132            
 177,350  4,112  58,064  65,450  31,259  18,465 المطلوبات المحتملة

 185,545  729  32,733  119,434  20,244  12,405 التزامات
 30,870  51,503  184,884  90,797  4,841  362,895 

4131            
 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 

 مخاطر السوق (1
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية كنتيجة لتغيرات في أسعار السوق. تتكون 

ار األخرى ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار العملة ومخاطر األسعوتشمل  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر
 )بخالف المرتبطة بمعدالت الفائدة والعملة(.

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو التحكم في مدى التعرض لتلك المخاطر في حدود مقبولة وفي حدود ربحية معينة. في حدود 
لناتجة من التقلبات في قائمة األدوات المالية الحالية للمجموعة، فإن التعرض األساسي لمخاطر السوق يمثل مخاطر الخسارة ا

شكل التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة لتلك األدوات المالية نتيجة التغير في المعدالت القابلة للتحقيق. ويتم إدارة ذلك ب
عتمدة يتم أساسي من خالل مراقبة الفجوات بين العائد الفعلي ومعدالت اإليجار ومن خالل وجود معدالت وحدود معتمدة معدالت م

 مراجعتها بشكل دوري في اجتماعات إعادة التسعير.

 هيكلة إدارة مخاطر السوق
إن المسؤولية الكاملة إلدارة مخاطر السوق للبنك هي للجنة الموجودات والمطلوبات. إن إدارة مخاطر السوق يوميا  هي مسؤولية 

الرئيس التنفيذي. إن قسم البنوك الدولية مسؤول عن اقتراح قسم الخزينة التي يرأسها مسؤول الخزينة والذي يرفع تقريره إلى 
الحدود المسموح بها في كل دولة بناء  على تصنيف وكالة مودي لمعدالت دين العملة السيادية طويلة األجل ومراجعتها سنويا . إن 

 ة المخاطر.القياس والرقابة والتقرير عن مخاطر السوق هو من مسؤولية قسم مخاطر السوق داخل قسم إدار
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 استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السوق
 قامت المجموعة بوضع سياسات وحدود إلدارة المخاطر والتي من خاللها يتم مراقبة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق.

 مخاطر معدالت الفائدة (أ)
لية ألداة مالية نتيجة التغيرات في معدالت أرباح إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقب

 السوق. ال يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة حيث إن البنك ال يقوم بتحميل فائدة وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 مخاطر العمالت األجنبية (ب)
دفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات إن مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة العادلة أو الت

في أسعار صرف العمالت األجنبية. ترى المجموعة نفسها ككيان كويتي، والدينار الكويتي هو العملة الرئيسية. قام مجلس اإلدارة 
 في الحدود التي تم وضعها. بوضع حدود لمراكز العمالت، ويتم مراقبة تلك المراكز بشكل يومي وذلك للتأكد من الحفاظ عليها

 ديسمبر: 31كان لدى المجموعة صافي التعرض التالي لمخاطر العمالت األجنبية كما في 

 ديسمبر 13 
 4132  4131 

 (237)  2,003 دوالر أمريكي
 (54)  (19) جنية إسترليني

 (143)  (328) يورو 
 (178)  (2,181) لاير قطري

 (174)  (111) أخرى
 (636)  (716) 

 لـم يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية حيث إن المجموعة ال يتعرض بصورة جوهرية لمخاطر العمالت األجنبية.

 مخاطر أسعار األسهم (ج)
إن مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

الف تلك الناتجة عن تغيرات معدل العائد ومخاطر سعر صرف العمالت األجنبية(. سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن السوق )بخ
عناصر محددة مرتبطة باألداة أو مصدرها أو عناصر تؤثر على األدوات التي يتم تداولها في السوق. تقوم المجموعة بإدارة هذه 

مستوى التوزيع الجغرافي وكذلك على مستوى قطاعات الصناعة. إن حساسية البيانات  المخاطر من خالل تنويع االستثمارات على
 المالية المجمعة الخاصة بالمجموعة لمخاطر أسعار األسهم مبينة أدناه.

 2714ديسمبر  31في أسعار األسهم كما في  %5وبالنسبة لالستثمارات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، فإن الزيادة بنسبة 
ألف دينار كويتي(. كذلك التغير  757زيادة بمبلغ  :2713ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 919دي إلى زيادة الملكية بمبلغ ستؤ

المبالغ المذكورة أعاله، وذلك على أساس  ىالمعادل في االتجاه المعاكس "النقص"، سيؤدي كذلك إلى أثر معادل ولكن معاكس عل
 بقاء المتغيرات األخرى ثابتة.

 طر السداد المبكرمخا (د)
إن مخاطر السداد المبكر هي مخاطر أن يتكبد البنك خسارة مالية بسبب قدوم عمالئه واألطراف المقابلة على السداد أو طلب السداد 
قبل التاريخ المتوقع مثل القروض ذات المعدالت الثابتة عند انخفاض أسعار الربح/ الفائدة. نتيجة للشروط التعاقدية الخاصة 

 ات البنك، فإن البنك ال يتعرض بصورة كبيرة لمخاطر السداد المبكر.بمنتج

 مخاطر التشغيل (2
 األنظمة أوإن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من إخفاق أو تعطل العمليات الداخلية بسبب الخطأ البشري أو خطأ 

 األحداث الخارجية.

حيث تستعمل تقنيات رقابة  بها،ديد وتقييم وإدارة مخاطر التشغيل الخاصة تتحمل وحدات الدعم والعمليات مسؤولية رئيسية في تح
داخلية لتخفيض احتمالية حدوث أو تأثير تلك المخاطر إلى الحدود المسموح بها في نطاق سياسات المجموعة. وعندما يكون ذلك 

 مناسبا ، يتم تالفي تلك المخاطر عن طريق التأمين.
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السياسات واإلجراءات يتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر إن لدى المجموعة منظومة من 
األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي للبنك، ويتم إدارة مخاطر التشغيل من خالل وحدة مخاطر التشغيل. إن مهمة هذه 

ها لتحديد وتقدير واإلشراف والرقابة على مخاطر التشغيل كجزء من اإلدارة هي التأكد من السياسات واإلجراءات التي يتم إتباع
 وب إدارة مخاطر التشغيل الشاملة.أسل

فيما يتعلق  1226نوفمبر  14تقوم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية طبقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 
فيما يتعلق "بالمبادئ االسترشادية للممارسات  2773أكتوبر  13يمات المؤرخة باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية والتعل

 السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية". 

 القيم العادلة لألدوات المالية (2
ة يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق أخرى مناسبة. إن القيم

 ديسمبر نظرا  لطبيعة قصر فترة استحقاق هذه األدوات.  31الدفترية لألدوات المالية تعادل تقريبا  قيمها العادلة كما في 
تدرج الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، وال تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة حيث 

دات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استنادا  إلى حركة معدالت إن غالبية هذه الموجو
الفائدة في السوق. يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتبقية المدرجة بالتكلفة المطفأة بصورة رئيسية نماذج 

 ن بعض االفتراضات مثل معدالت االئتمان المناسبة للظروف. التدفقات النقدية المخصومة التي تتضم
 لمجموعة على أساس متكرر.المالية للموجودات لالقيمة العادلة يتم قياس 

يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية. ي وفر الجدول التالي معلومات حول كيفية 
 ادلة لتلك الموجودات المالية )وبخاصة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة(تحديد القيمة الع

 القيمة العادلة  ما في الموجودات المالية
التسلسل ال رمي 
 القطاع للقيمة العادلة

   ديسمبر 13 
4132  4131 

 قطاع الخدمات 1المستوى  1,747  1,479 صكوك –استثمارات متاحة للبيع 
 القطاع المالي 1المستوى  1,434  1,506 
 قطاع االستثمار 1المستوى  2,626  1,452 
 قطاع العقارات 3المستوى  3,037  3,154 
      

 قطاع العقارات 2المستوى  492  402 صناديق مالية غير مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 
      

 قطاع الخدمات 1المستوى  7,695  14,193 أوراق مالية مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 
 قطاع االستثمار 1المستوى  3,468  2,017 
 القطاع المصرفي 1المستوى  2,421  57 
 قطاع العقارات 1المستوى  1,562  2,620 
 قطاع االتصاالت 1المستوى    42 
      

 ع االستثمارقطا 2المستوى  4,445  4,897 أوراق مالية غير مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 
 قطاع الخدمات 2المستوى  20,342  20,685 
 قطاع العقارات 2المستوى  2,821  2,594 
 القطاع الصناعي 2المستوى  1,714  1,779 
 الرعاية الصحية 2المستوى  1,692  1,932 
 القطاع المصرفي 3المستوى  1,749  1,815 
 قطاع االستثمار 3المستوى  354  354 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو موجودات 
 36 أوراق مالية مسعرة  –الخسارة 

 
 قطاع نفط وغاز 1المستوى  -

 قطاع االتصاالت 1المستوى  -  55 
 قطاع االستثمار 1المستوى  -  9 
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 استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السوق
 قامت المجموعة بوضع سياسات وحدود إلدارة المخاطر والتي من خاللها يتم مراقبة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق.

 مخاطر معدالت الفائدة (أ)
لية ألداة مالية نتيجة التغيرات في معدالت أرباح إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقب

 السوق. ال يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة حيث إن البنك ال يقوم بتحميل فائدة وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 مخاطر العمالت األجنبية (ب)
دفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات إن مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة العادلة أو الت

في أسعار صرف العمالت األجنبية. ترى المجموعة نفسها ككيان كويتي، والدينار الكويتي هو العملة الرئيسية. قام مجلس اإلدارة 
 في الحدود التي تم وضعها. بوضع حدود لمراكز العمالت، ويتم مراقبة تلك المراكز بشكل يومي وذلك للتأكد من الحفاظ عليها

 ديسمبر: 31كان لدى المجموعة صافي التعرض التالي لمخاطر العمالت األجنبية كما في 

 ديسمبر 13 
 4132  4131 

 (237)  2,003 دوالر أمريكي
 (54)  (19) جنية إسترليني

 (143)  (328) يورو 
 (178)  (2,181) لاير قطري

 (174)  (111) أخرى
 (636)  (716) 

 لـم يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية حيث إن المجموعة ال يتعرض بصورة جوهرية لمخاطر العمالت األجنبية.

 مخاطر أسعار األسهم (ج)
إن مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

الف تلك الناتجة عن تغيرات معدل العائد ومخاطر سعر صرف العمالت األجنبية(. سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن السوق )بخ
عناصر محددة مرتبطة باألداة أو مصدرها أو عناصر تؤثر على األدوات التي يتم تداولها في السوق. تقوم المجموعة بإدارة هذه 

مستوى التوزيع الجغرافي وكذلك على مستوى قطاعات الصناعة. إن حساسية البيانات  المخاطر من خالل تنويع االستثمارات على
 المالية المجمعة الخاصة بالمجموعة لمخاطر أسعار األسهم مبينة أدناه.

 2714ديسمبر  31في أسعار األسهم كما في  %5وبالنسبة لالستثمارات المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، فإن الزيادة بنسبة 
ألف دينار كويتي(. كذلك التغير  757زيادة بمبلغ  :2713ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 919دي إلى زيادة الملكية بمبلغ ستؤ

المبالغ المذكورة أعاله، وذلك على أساس  ىالمعادل في االتجاه المعاكس "النقص"، سيؤدي كذلك إلى أثر معادل ولكن معاكس عل
 بقاء المتغيرات األخرى ثابتة.

 طر السداد المبكرمخا (د)
إن مخاطر السداد المبكر هي مخاطر أن يتكبد البنك خسارة مالية بسبب قدوم عمالئه واألطراف المقابلة على السداد أو طلب السداد 
قبل التاريخ المتوقع مثل القروض ذات المعدالت الثابتة عند انخفاض أسعار الربح/ الفائدة. نتيجة للشروط التعاقدية الخاصة 

 ات البنك، فإن البنك ال يتعرض بصورة كبيرة لمخاطر السداد المبكر.بمنتج

 مخاطر التشغيل (2
 األنظمة أوإن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من إخفاق أو تعطل العمليات الداخلية بسبب الخطأ البشري أو خطأ 

 األحداث الخارجية.

حيث تستعمل تقنيات رقابة  بها،ديد وتقييم وإدارة مخاطر التشغيل الخاصة تتحمل وحدات الدعم والعمليات مسؤولية رئيسية في تح
داخلية لتخفيض احتمالية حدوث أو تأثير تلك المخاطر إلى الحدود المسموح بها في نطاق سياسات المجموعة. وعندما يكون ذلك 

 مناسبا ، يتم تالفي تلك المخاطر عن طريق التأمين.
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السياسات واإلجراءات يتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر إن لدى المجموعة منظومة من 
األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي للبنك، ويتم إدارة مخاطر التشغيل من خالل وحدة مخاطر التشغيل. إن مهمة هذه 

ها لتحديد وتقدير واإلشراف والرقابة على مخاطر التشغيل كجزء من اإلدارة هي التأكد من السياسات واإلجراءات التي يتم إتباع
 وب إدارة مخاطر التشغيل الشاملة.أسل

فيما يتعلق  1226نوفمبر  14تقوم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية طبقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 
فيما يتعلق "بالمبادئ االسترشادية للممارسات  2773أكتوبر  13يمات المؤرخة باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية والتعل

 السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية". 

 القيم العادلة لألدوات المالية (2
ة يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق أخرى مناسبة. إن القيم

 ديسمبر نظرا  لطبيعة قصر فترة استحقاق هذه األدوات.  31الدفترية لألدوات المالية تعادل تقريبا  قيمها العادلة كما في 
تدرج الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، وال تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة حيث 

دات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استنادا  إلى حركة معدالت إن غالبية هذه الموجو
الفائدة في السوق. يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتبقية المدرجة بالتكلفة المطفأة بصورة رئيسية نماذج 

 ن بعض االفتراضات مثل معدالت االئتمان المناسبة للظروف. التدفقات النقدية المخصومة التي تتضم
 لمجموعة على أساس متكرر.المالية للموجودات لالقيمة العادلة يتم قياس 

يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية. ي وفر الجدول التالي معلومات حول كيفية 
 ادلة لتلك الموجودات المالية )وبخاصة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة(تحديد القيمة الع

 القيمة العادلة  ما في الموجودات المالية
التسلسل ال رمي 
 القطاع للقيمة العادلة

   ديسمبر 13 
4132  4131 

 قطاع الخدمات 1المستوى  1,747  1,479 صكوك –استثمارات متاحة للبيع 
 القطاع المالي 1المستوى  1,434  1,506 
 قطاع االستثمار 1المستوى  2,626  1,452 
 قطاع العقارات 3المستوى  3,037  3,154 
      

 قطاع العقارات 2المستوى  492  402 صناديق مالية غير مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 
      

 قطاع الخدمات 1المستوى  7,695  14,193 أوراق مالية مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 
 قطاع االستثمار 1المستوى  3,468  2,017 
 القطاع المصرفي 1المستوى  2,421  57 
 قطاع العقارات 1المستوى  1,562  2,620 
 قطاع االتصاالت 1المستوى    42 
      

 ع االستثمارقطا 2المستوى  4,445  4,897 أوراق مالية غير مسعرة  –استثمارات متاحة للبيع 
 قطاع الخدمات 2المستوى  20,342  20,685 
 قطاع العقارات 2المستوى  2,821  2,594 
 القطاع الصناعي 2المستوى  1,714  1,779 
 الرعاية الصحية 2المستوى  1,692  1,932 
 القطاع المصرفي 3المستوى  1,749  1,815 
 قطاع االستثمار 3المستوى  354  354 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو موجودات 
 36 أوراق مالية مسعرة  –الخسارة 

 
 قطاع نفط وغاز 1المستوى  -

 قطاع االتصاالت 1المستوى  -  55 
 قطاع االستثمار 1المستوى  -  9 
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 هرمي للقيمة العادلة:يبين الجدول التالي تحليل االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل ال
 مجموع   1المستوى  4المستوى  3المستوى  4132

      استثمارات في أوراق مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   الخسارة:
 

  
 311  - - 311 أوراق مالية مسعرة 

      
      موجودات مالية متاحة للبيع:

 32,242  - - 32,242 أوراق مالية مسعرة 
 214  - 214 - صناديق غير مسعرة 

 12,122  4,322 13,222 - أوراق مالية غير مسعرة 
 2,223  1,322 - 2,212 استثمارات في صكوك

 
 مجموع  1المستوى  4المستوى  3المستوى  4131

      استثمارات في أوراق مالية
      موجودات مالية متاحة للبيع:

 15,146  - - 15,146 رة أوراق مالية مسع
 492  - 492 - صناديق غير مسعرة 

 33,117  2,173 31,014 - أوراق مالية غير مسعرة 
 8,844  3,037 - 5,807 استثمارات في صكوك

( 2م )إن الطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية قد تم توضيحها في "القيمة العادلة" إيضاح رق
 "السياسات المحاسبية الهامة".

 بيان المدخالت ال امة غير الملحوظة للتقييم:
الموجودات 

 المالية
المدخالت الجوهرية غير  أسلوب التقييم

 الملحوظة
المعدل 

)المتوسط 
 المرجح(

 حساسية المدخالت للقيمة العادلة

استثمارات 
في أسهم 

 غير مسعرة
 وصكوك

طريقة التدفقات النقدية 
، التقييم مخصومةال

على أساس األصول، 
القيمة الدفترية وآخر 

 عملية سوقية 

معدل النمو طويل األجل 
للتدفقات النقدية للسنوات 

 الالحقة 

 كلما زاد معدل النمو، زادت القيمة العادلة 17%- 3%

 العادلة القيمةكلما زاد معدل النمو، زادت  %5 نمو هامش الربح   
  العادلة كلما زاد معدل الخصم، زادت القيمة %27 - %17 ويق لعدم وجود تسم خصال  
  %17 حصرية مميزات   

يمثل الخصم لنقص إمكانية التسويق المبالغ التي حددت المجموعة أن المتداولين في السوق قد يأخذون بعين االعتبار هذه المزايا 
المتاحة للبيع، فإن مصروف انخفاض القيمة في الربح أو  والخصومات عند تسعير االستثمارات. في حالة الموجودات المالية

الخسارة قد يعتمد على ما إذا كان االنخفاض كبير أو متواصل. قد تؤثر الزيادة في القيمة العادلة، بخالف أدوات الدين، فقط على 
 حقوق الملكية )من خالل الدخل الشامل اآلخر( وال يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة.

بين المستوى األول والثاني من قياسات القيمة العادلة، ولم يكن  2714ديسمبر  31هناك تحويالت خالل السنة المنتهية في  يكن لم
 لثالث من قياسات القيمة العادلة.المستوى ا وإلىهناك تحويالت من 

 من قياسات القيمة العادلة 1تسوية استثمارات مسجلة في المستوى 
 ديسمبر  13 
 4132  4131 

 53126  2,321 يناير 1كما في 
 14  321 فروق تحويل عمالت أجنبية

 53147  2,141 ديسمبر 31كما في 
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 رأس المال   فايةوإدارة  .42

 إدارة رأس المال
تتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة من إدارة رأس المال في التأكد من التزام المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة من 

أعلى قيمة يحصل عليها مال جيدة بهدف دعم أعماله وتحقيق  ارج وأن المجموعة تحتفظ بفئات ائتمانية عالية ومعدالت رأسالخ
 المساهمون.

تحتفظ المجموعة بقاعدة رأسمالية مدارة بصورة فعالة لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال. ويتم مراقبة كفاية رأس مال المجموعة 
والتي   (BIS rules/ratios)ن اإلجراءات مثل القواعد والنسب المحددة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفيةباستخدام مجموعة م

 يطبقها بنك الكويت المركزي في اإلشراف على المجموعة.

مين أو رد للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل مبلغ مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساه
 عنرأس المال إلى المساهمين أو إصدار أوراق رأسمالية. لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات المتبعة 

 السنوات السابقة في هذا الشأن.

  فاية رأس المال
على أساس أ طر العمل لكِل من بازل بنك الكويت المركزي، فإنه يتوجب على البنوك الكويتية إدارة نسب رأس المال  لتعليماتوفقا  

 .2وبازل  3

وفقا  لتعميم  2714ديسمبر  31للسنة المنتهية في  (3)بازل  كفاية رأس المالومعدالت الرقابي للمجموعة مال اليتم احتساب رأس 
 :كما هو مبين أدناه 2714يونيو  24المؤرخ في  336/2714/رب، رب أ/ 2بنك الكويت المركزي رقم 

 4132 
 989,295 لموجودات الموزونة بالمخاطرا

 
 

 118,715 رأس المال المطلوب
  

  رأس المال المتاح
 229,647 1شريحة رأس المال 
 11,588 2شريحة رأس المال 
 241,235 مجموع رأس المال

  
 %23.21 1شريحة  معدل كفاية رأس المال

 %24.38 معدل كفاية رأس المالمجموع 
ومعدالت الرقابي للمجموعة رأس المال واحتساب  2، قامت المجموعة بتطبيق قواعد بازل 2713ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 كما هو مبين أدناه: 2772يونيو  15المؤرخ في  44/2772/أ بر /2بنك الكويت المركزي رقم وفقا  لتعميم كفاية رأس المال 

 4131 
 241,222 الموجودات الموزونة بالمخاطر

 
 

 22,222 س المال المطلوبرأ
  

  رأس المال المتاح
 321,222 1شريحة رأس المال 
 41,112 2شريحة رأس المال 
 412,322 مجموع رأس المال

  
 %44.21 1شريحة  معدل كفاية رأس المال

 %42.42 معدل كفاية رأس المالمجموع 
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 هرمي للقيمة العادلة:يبين الجدول التالي تحليل االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل ال
 مجموع   1المستوى  4المستوى  3المستوى  4132

      استثمارات في أوراق مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   الخسارة:
 

  
 311  - - 311 أوراق مالية مسعرة 

      
      موجودات مالية متاحة للبيع:

 32,242  - - 32,242 أوراق مالية مسعرة 
 214  - 214 - صناديق غير مسعرة 

 12,122  4,322 13,222 - أوراق مالية غير مسعرة 
 2,223  1,322 - 2,212 استثمارات في صكوك

 
 مجموع  1المستوى  4المستوى  3المستوى  4131

      استثمارات في أوراق مالية
      موجودات مالية متاحة للبيع:

 15,146  - - 15,146 رة أوراق مالية مسع
 492  - 492 - صناديق غير مسعرة 

 33,117  2,173 31,014 - أوراق مالية غير مسعرة 
 8,844  3,037 - 5,807 استثمارات في صكوك

( 2م )إن الطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية قد تم توضيحها في "القيمة العادلة" إيضاح رق
 "السياسات المحاسبية الهامة".

 بيان المدخالت ال امة غير الملحوظة للتقييم:
الموجودات 

 المالية
المدخالت الجوهرية غير  أسلوب التقييم

 الملحوظة
المعدل 

)المتوسط 
 المرجح(

 حساسية المدخالت للقيمة العادلة

استثمارات 
في أسهم 

 غير مسعرة
 وصكوك

طريقة التدفقات النقدية 
، التقييم مخصومةال

على أساس األصول، 
القيمة الدفترية وآخر 

 عملية سوقية 

معدل النمو طويل األجل 
للتدفقات النقدية للسنوات 

 الالحقة 

 كلما زاد معدل النمو، زادت القيمة العادلة 17%- 3%

 العادلة القيمةكلما زاد معدل النمو، زادت  %5 نمو هامش الربح   
  العادلة كلما زاد معدل الخصم، زادت القيمة %27 - %17 ويق لعدم وجود تسم خصال  
  %17 حصرية مميزات   

يمثل الخصم لنقص إمكانية التسويق المبالغ التي حددت المجموعة أن المتداولين في السوق قد يأخذون بعين االعتبار هذه المزايا 
المتاحة للبيع، فإن مصروف انخفاض القيمة في الربح أو  والخصومات عند تسعير االستثمارات. في حالة الموجودات المالية
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 4132  4131 

 53126  2,321 يناير 1كما في 
 14  321 فروق تحويل عمالت أجنبية

 53147  2,141 ديسمبر 31كما في 

 

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك(

92

layout mali.indd   92 2/26/15   4:10 PM

 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع
 دولة الكويت
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 كويتي مالم يذكر غير ذلك(ر دينااأللف )جميع المبالغ ب

40 

 رأس المال   فايةوإدارة  .42
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 .2وبازل  3
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 989,295 لموجودات الموزونة بالمخاطرا
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افصاحات بازال 3، الركن الثالث
 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة
  الركن الثالث ،3إفصاحات بازل 

  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 1 ح ف ص  
 

 
المركزي الكويت بنك لتعليمات وفقا  3بازل  بموجب معيار كفاية رأس المالبتم إعداد اإلفصاحات النوعية والكمية المتعلقة 

اإلفصاحات وتعتمد . 2014يونيو  24بتاريخ المؤرخ  336/2014/رب، ر ب أ/ 2 والتعليمات الصادرة بموجب التعميم رقم
االئتمان  مخاطر الحد األدنى لرأس المال الالزم لتغطية احتسابعلى  3بازل  بموجب معيار كفاية رأس المالبالعامة المتعلقة 

 أسلوبمخاطر التشغيل باستخدام دنى لرأس المال الالزم لتغطية الحد األاحتساب و قياسيأسلوب ومخاطر السوق باستخدام 
 المؤشر األساسي.

 
  :األساسية لھذه التعليمات المعالم أھم من

  
2014ديسمبر  31للسنة المالية المنتھية في  ٪12 أدنى بحد المال رأس كفاية نسبةباالحتفاظ  البنوك على يجب .  
الخاصة ب:  اتتقديرال باستخدام وذلك ،3 بازل لتنفيذ القياسي سلوباألاتباع  البنوكعلى  يجب  

oالبنك، النكشافات الثاني االختيار تطبيق  
oخارجية ائتمان تقييم كمؤسسات تصنيف وكاالت ثالث أكبر اختيار  
oوالمتوسط الصغير للمشروع نكشافاتاالإلجمالي  أقصى كحد الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع تعريف 

  .كويتي دينار 250,000 مبلغ تجاوزي البما  والمتوسطة الصغيرة المشاريع من مجموعة يأل أو واحدال
المال رأس كفاية عوائد تدقيق للبنك الخارجيين المدققين على يجب.  
المخاطر 2الركن ( المادية المخاطر لجميع المال رأسل الداخلي تقييمال إجراء البنك على يجب(  ً لإلجراءات  وفقا

، إدارة عالقات العمالء مخاطرو االئتمان زترك مخاطر المخاطر ھذه وتشمل. المال رأس كفاية تقييمل الداخلية
 ومخاطر االستراتيجية والمخاطر السيولة ومخاطر الفائدة أسعار ومخاطر القانونية والمخاطر التشغيل مخاطرو

  .الخ.. السمعة
تقييممع  مختلفة سيناريوھات ضمن قادمة واحدة سنةل لبنكا أعمال لتقديرات الضغط اختبار إجراء البنك على يجب 

  .واألرباح المال رأس كفاية علىالتأثير 
  

 المناسب الوقت في صلة وذات كافيةالو دقيقةالو ةالمناسب اإلفصاحات تقديم البنك على يجب ،المال رأس كفاية نطاق ضمن
 العامة اإلفصاحات يتم إدراج. لمخاطرانكشافه لو أنشطته تقييم من المستخدمين تمكن التي والكمية النوعية المعلوماتحول 
  .المركزي الكويت بنك متطلباتوفقاً ل التالية

  
 ب مجتمعين إليھم يشار( التابعة وشركته") البنك(" ع.ك.م.ش الدولي الكويت بنكطبق  ،2013 ديسمبر 31 في المنتھية للسنة

 الكويت بنك لتعميم وفقا للمجموعة التنظيمي المال رأس وكفاية المال رأس نسب احتساب تمو II بازل وائح) ل"المجموعة"
  .المقارنة معلومات على تحتوي ال اإلفصاحات فإن ھذه ،بناء عليه ،2009 يونيو 15 بتاريخ 44/2009/ رب أ /2 رقم المركزي

  
  

  المجموعة ھيكل: أوالً 
  
 تجميع يتمو. اإلسالمية الشريعة مع تتوافق التي اإلسالمية واالستثمار والتمويل المصرفية الخدمات تقديم في المجموعةعمل ت

  .للبنك المالية البيانات في بالكامل (مقفلة) (الشركة التابعة) شركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك.
  

 أنشطتھا وتتضمن. )٪73.60: 2013( ٪73.60مملوكة بنسبة  الكويت في مسجلة إسالمي تأمينھي شركة الشركة التابعة 
  .(التأمين التعاوني)التكافلي  التأمين منتجات تقديم الرئيسية

  
  المال رأس ھيكل: ثانياً 

  
 المال رأسوتتضمن  المجموعة قوةوالتي تحدد  )CET 1( المساھمين حقوق شريحةيتكون رأس مال المجموعة من 

ً ناقص مسيطرة،ال غير والحصص واالحتياطات ) التي 1( ةشريحة اإلضافيالوعنھا  المعلن رباحتوزيعات األو الخزينة أسھم ا
 المسيطرة غيرالحصص  ) التي تتضمن2والشريحة ( المسيطرة غيرالحصص و المدفوع اإلضافي المال رأستتضمن 

 .للوائح والتعليمات وفقا االئتمان مخاطرب المرجحة صولاأل إجمالي من ٪1.25حتى نسبة  العام واالحتياطي
 

  .اإلسالمية الشريعة مبادئ بموجبممنوعة  مركبة أو معقدة الملكية حقوق أدوات أية يھالد ليس مجموعةإن ال
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة
  الركن الثالث ،3إفصاحات بازل 

  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 6 ح ف ص  
 

 

  رابعاً: معدالت كفاية رأس المال
 

 الرقابية الجھات قبل من المطلوبة نسبةبال مقارنة %24.38نسبة  المال رأس كفاية معدالت  إجمالي بلغ ،2014 ديسمبر 31 في
 . %1.17 نسبة )2( والشريحة %23.21 نسبة) 1( والشريحة ٪12 بنسبة

 

المؤھل المال رأس تقسيم من المال رأس كفاية معدل جماليإل مئويةال النسبة تشتق )CET (1)  +AT (1)  الشريحة +
 .المخاطراالنكشافات المرجحة بعلى إجمالي  ))2(
 

( األساسي المال رأس تقسيم من) 1(للشريحة  مئويةال نسبةال تشتقCET (1)  +AT 1( إجمالي االنكشافات  على
 .المخاطرالمرجحة ب

 

إجمالي االنكشافات المرجحة  ) على2اإلضافي الشريحة ( المال رأس تقسيم من) 2(للشريحة  مئويةال نسبةال تشتق
 .المخاطرب

 

 دينار ألف 107,827بمبلغ  االئتمان مخاطرلالنكشافات المرجحة ب المال رأس متطلباتكان الحد األدنى ل ،2014 ديسمبر 31 في
بمبلغ  التشغيل مخاطرالنكشافات المرجحة بوا كويتي دينار ألف 304 بمبلغ السوق مخاطرالمرجحة ب واالنكشافات  كويتي

 .كويتي دينار ألف 10,585
   

 .الداخلية الحدود مراقبة خالل من المال رأس كفايةب يتعلق فيما المركزي الكويت بنك الوفاء بمتطلبات المجموعةوتضمن 
 
 

  متطلبات الحد األدنى لرأس المالوالموجودات المرجحة بالمخاطر خامساً: 
  

  المخاطر وحدود تحليل نزعة 
  

واختبارات   ICAAPاعتمد مجلس ادارة بنك الكويت الدولى آلية نزعة مخاطر ترتبط بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
المتعلقة بالبنك وكذلك بعملية إدارة رأس المال بشكل عام. يقوم البنك بمراجعة دورية لنزعة المخاطر  Stress testingالضغط 

  .يتم األخذ بذلك في عملية اتخاذ القرارو تلفةالمخوفي تحديد المخاطر 
 
 

  مخاطر االئتمان

. للطرف االخرفي سداد التزاماته لدى مؤسسة مالية وبالتالي التسبب بخسائر مالية  تعثر العميلمخاطر االئتمان تتمثل في 
ويشمل ھذا مخاطر انخفاض الجدارة االئتمانية للعميل. في حين أن ھذا ال يتضمن في فحواه أية تعثرات، إال أنه يزيد من 

واإللتزامات بتقديم تسھيالت  التمويلية تسھيالتلا االئتمانخاطر المعرضة لممالية الدوات األ تتضمناحتمالية تعثر العميل. 
  .   )الصكوك(على سبيل المثال: االستثمار في  في سندات الدينباإلضافة الى االستثمارات  ،ائتمانية 

  
جزء ال يتجزأ من مھام إدارة المخاطر والتي يرأسھا المدير العام إلدارة المخاطر والذي يتبع  تعتبرإدارة مخاطر االئتمان 

مباشرة إلى لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر. وكجزء من مھام إدارة المخاطر، تھدف استراتيجية إدارة المخاطر إلى 
  . المجموعةقدمھا اطر االئتمان في التمويالت التي تإدارة مخ

  
وضبط بتقييم ائتماني قوي وبممارسات مميزة لتقييم المخاطر وذلك في سياق تحديد وقياس ومراقبة  المجموعةمتع تت

تقييم داخلية مختلفة لمخاطر االئتمان وذلك لتقييم مخاطر االئتمان  أنماط المجموعةستخدم التعرضات لمخاطر االئتمان. ت
إلطار عمل تقييم شامل ومتكامل. فمھمة إدارة مخاطر  للمجموعة. تخضع التقييمات الداخلية عند مستويات تعرض مختلفة

االئتمان تضمن تسليط الضوء على مخاطر االئتمان أيا كان نوعھا في جميع عروض التمويل المقدمة إلى السلطات 
وفقا والمستلزمات الرقابية  المجموعةب المعنية. تقدم الوحدة رأيا تفصيليا يغطي كافة جوانب مستلزمات السياسة الخاصة

  بنك الكويت المركزي وكذلك ظروف السوق وأية عوامل أخرى قد تؤثر على التمويل الممنوح. لتعليمات 
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  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 8 ح ف ص  
 

تعتبر مخاطر السوق ھي تلك المخاطر التي تؤثر على الوضع المالي للبنك وذلك نتيجة تغير معاكس في السعر أو تفاوت 
ال تغير أو تفاوت أسعار خسره في حللمجموعة أن ت. تمثل مخاطر السوق ما يمكن ھا في قيمة األصول الواردة في محافظ

مخاطر السوق ذات الصلة والكامنة في محافظه ويقرر بشأن عدد المرات التي سيتم فيھا إجراء  المجموعةقيس األصول. ت
  في سوق الكويت.  المجموعةعمل  ةاستراتيجيھذا القياس والذي يعتمد على 

  
بإدارة مخاطر السوق من خالل تطبيق آليات استباقية واحترازية مثل إعداد سياسات وإجراءات لھذا القياس  المجموعةقوم ت

ومراقبة وضبط مخاطر السوق ومخاطبة كافة الجوانب ذات الصلة مثل تحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف وحدات العمل 
يكلية سلطات موافقة واضحة وضمان أن مخاطر السوق ھي ضمن المرتبطة بھذا النشاط على جميع المستويات ووضع ھ

  المستويات المقبولة من خالل وضع حدود لذلك إلخ. 
  
 

 .القياسياألسلوب إلى  اً استناد 2014خالل السنة المالية ألف دينار كويتي  2,532 ةالمرجحلمخاطر السوق  االنكشافات تبلغ
تعلق ت. دينار كويتي ألف 304لمخاطر السوق  االنكشافاتلغرض الحد من المطلوب رأس المال الحد األدنى ل ويبلغ
سوق ي مخاطر أل المجموعة تعرضتصرف العمالت األجنبية، ولم أسعار مخاطر بالسوق لمخاطر  المجموعة اتانكشاف
 أخرى.

 
إطار حوكمة مخاطر السوق

 

. تتم إدارة مخاطر أسعار إدارة الخزينة من قبل للمجموعةة ينأنشطة الخز الناتجة عن العمالت األجنبيةمخاطر يتم إدارة 
لجنة لالخاضعة ومراقبتھا من قبل إدارة المخاطر  للمخاطر االنكشافات حجماالستثمار. يتم قياس إدارة  من قبلاألسھم 

 .اإلدارة إلدارة المخاطر لجنة مجلستھا أنشط على تشرفالتي  االصول والخصوم
  
  

  مخاطر التشغيل

العنصر أو  فشل باإلجراءات الداخليةالناتجة عن عدم كفاية أو  التعرض للخسائرمخاطر بأنھا عرف مخاطر التشغيل ت
إدارة ھذه المخاطر على تحديد المخاطر التي توجد داخل تعتمد أحداث خارجية.  الناتجة عنأو  البشري أو األنظمة

يعمل  الرقابةإطار  عملوضمان  مھامھم،أثناء أداء  يواجھونھامخاطر التشغيل التي ب المجموعةموظفي  توعية؛ المؤسسة
 بشكل فعال.

 
أي تقديم  أنه قبل يضمن . كمااالنظمةيم مخاطر التشغيل في المنتجات واألنشطة والعمليات ويقتوبتحديد  المجموعة قومت

 المرتبطة بھا بشكل مناسب.تم تقييم وتقليل مخاطر التشغيل جديدة   منتجات أو خدمات وأنشطة أو عمليات أو نظم
 

ً  اً المخاطر أمرتعتبر عملية تحديد  تحديد  وتأخذ عملية لمراقبة مخاطر التشغيل والسيطرة عليھا. فعالة لتطوير نظمجوھريا
والتغيرات التنظيمية  البشرية اونوعية مواردھ اوطبيعة أنشطتھ المجموعةالعوامل الداخلية مثل ھيكل  في الحسبان المخاطر

خارجية مثل التغيرات في الصناعة والتغيرات السياسية واالقتصادية العوامل كما انھا تتناول فحص الالموظفين.  تغيرو
 والتقدم التكنولوجي.

  
أسلوب إلى  اً استناد 2014ألف دينار كويتي خالل السنة المالية  88,208 ةالمرجحالتشغيل لمخاطر بلغت االنكشافات 
ة كاٍف لتغطية أية مخاطر متوقعة للمحافظة على لمخاطر السوق المرجح نكشافاتالإن المبلغ المحتسب ل .المؤشر الرئيسي

لغرض الحد من المطلوب رأس المال الحد األدنى ل معدل ربح معقول للمساھمين وأصحاب حسابات االستثمار. ويبلغ
  .دينار كويتي ألف 10,585 التشغيل لمخاطر االنكشافات

  
تشمل  كما المخاطر التشغيلية.لتخفيف  يتبع خطط تخفيفمنتظم  بشكل RCSAsبتقييم ذاتي لضبط المخاطر   مجموعةال قومت

 .KRIs مؤشرات المخاطر الرئيسيةوتقارير حاالت الحوادث  اعدادإدارة المخاطر التشغيل أيضا 
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خارج تم تخزينھا في موقع ي الخدماتاألعمال خالل فترات الكوارث، ونسخ احتياطية من  ادارةموقع  المجموعةيوجد لدى 
األعمال على نحو  الدارة، كما يتم عمل نسخ من ملفات المعامالت على نحو منتظم. ويتم أداء اختبارات فنية وتشغيلية البنك

منتظم من أجل حماية الموظفين، واستئناف العمليات األساسية لبيانات العميل واألنظمة الحيوية األخرى عالوة على 
األنظمة الفرعية التابعة لھا في مستوى مقبول وفي أقرب وقت مع الحفاظ على الحد األدنى من تعطل األعمال، وذلك في 

  إطار سيناريوھات محددة.
  

بإعداد سياسة إدارة استمرارية  تاعتقادا راسخا بأھمية االحتفاظ ببرنامج استمرارية أعمال شامل كما قام المجموعةلدى إن 
 النظمھ المجموعةبوضع االستراتيجية واإلجراءات والخطط التي توفر مرونة في استعادة  تاألعمال بشكل جيد وقام

  بمستوى مقبول. االحيوية وبياناتھ
  

بعين االعتبار أن تكون مخاطر التفاوت  والتي اخذتدارة استمرارية األعمال إلمستندات استراتيجية المجموعة  تأعد
  صفرا لكل مما يلي:

.عدم االلتزام بمبادئ الشريعة 
 عدم االلتزام بمتطلبات بنك الكويت المركزي 
.عدم االلتزام بسياسات أمن المعلومات والمتطلبات األساسية 
 عدم االلتزام بمتطلبات مكافحة غسيل األموال 
 المطبقةعدم االلتزام بكافة القوانين والنظم. 

 
 ستمرارية بالمعايير والتوجيھات الدولية، وتتضمن توجيھات الممارسات السليمة لمعھد استمرارية األعمالااليلتزم برنامج 

Good Practice Guidelines مبادئ رفيعة المستوى الستمرارية األعمال لملتقى بازل ،Basel Joint Forum.  

بشكل دوري وفقا لمعايير المحافظة على إدارة استمرارية لمجموعة باتتم ممارسة عناصر إدارة استمرارية األعمال 
اءات، تحليل األثر المترتب على األعمال كما ھي محددة في سياسة إدارة استمرارية األعمال، ونعني بذلك المعايير واإلجر

على استئناف المجموعة  ا يتم التأكد من صحة قدرةكم ل، وخطط االستعادة.األعمال، استراتيجية إدارة استمرارية األعما
 يير االختبار المحددة في السياسة.الحوكمة وفقا لمعا لجنةرفع إلى ارير تمن خالل ممارسات دورية واختبارات وتق الھاعمأ

  .كما يشمل برنامج التدريب والتوعية السنوي جلسة توعية إلزامية لجميع الموظفين

  

إطار عمل حوكمة إدارة استمرارية األعمال
  

يعمل مدير إدارة استمرارية األعمال من خالل مجموعة قياديين في إدارة استمرارية األعمال لتحسين استمرارية األعمال 
) BCSGمن المخاطر. تضمن مجموعة إدارة استمرارية األعمال ( للتخفيفومعالجة الضعف فيھا واتخاذ خطوات وقائية 

عمال تتضمن ممارسات سليمة إلدارة استمرارية األعمال بحيث تنفذ على مستوى اإلدارة أن سياسة إدارة استمرارية األ
كما تضمن ھذه المجموعة أن األعضاء واإلدارة العليا على دراية تامة بمتطلبات استمرارية . المجموعةبشكل فعال في 

  أعمال وحداتھا وتقوم بمراقبتھا.

لمراجعة تقدم سير برامج إدارة استمرارية األعمال وعناصر دوريتھا  BCSGتجتمع مجموعة إدارة استمرارية األعمال  
وتعتمد أيضا أية تغييرات في مستندات إدارة استمرارية األعمال وكافة األنشطة التي تراقبھا لجنة مجلس اإلدارة إلدارة 

 ).BRMCالمخاطر (
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 ).BRMCالمخاطر (
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة
  الركن الثالث ،3إفصاحات بازل 

  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 11 ح ف ص  
 

  االلتزام: مخاطر 

سياسة تفاوت (تسامح) نسبته صفر بالمائة فيما يتعلق بمخاطر االلتزام الرقابية. ھنالك إطار عمل شامل فيما المجموعة تبع ت
  يتعلق بااللتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي وذلك لمراقبة ومراجعة االلتزام بالمستلزمات الرقابية. 

  
ة المخاطر القانونية وإدارة المخاطر التشغيلية المخاطر إضافة إلى ما تقدم، يغطي إطار عمل إدارة المخاطر وفي ظل إدار

  المتعلقة بااللتزام في الشريعة اإلسالمية. 
  

ليس ھنالك أية مخالفات في كل من برامج التدقيق الداخلية ومراجعات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بااللتزام في الضوابط 
  ابة الشرعية. وفقا لھيئة الفتوى والرق بالمجموعةالشرعية الخاصة 

  
 

  المؤسسة مخاطر إدارة

تركز التي  الحوكمةالقرار للمجموعة. ويتم تنفيذ ذلك من خالل عملية  اتخاذال يتجزأ من عمليات  إدارة المخاطر جزءً تمثل 
واصل تمجلس اإلدارة واإلدارة العليا.  مباشرةً عليھا يشرف التي والمراقبة  والتحكم ةلمخاطر المستقلمستقل لتقييم  على

رفع مستوى قدرات إدارة المخاطر في ضوء التطورات في األعمال والخدمات المصرفية واللوائح المنظمة المجموعة 
إلدارة  ةنظام مؤشرات الخطر الرئيسي المجموعةطبق تدارة المخاطر. إلأفضل الممارسات ولسوق األوراق المالية 

  سمعة.المخاطر وإدارة المخاطر االستراتيجية  الذي يتضمن المخاطر
  

ن وذلك مسسة مخاطر المؤم أوسع وھو إدارة مبادرات جادة لالنتقال من إدارة المخاطر التقليدية إلى مفھوالمجموعة تولى ت
وفي سبيل إيجاد حلول تقنية  ةالكفاءمحللي مخاطر محترفين وعلى درجة عالية من خالل االحتفاظ واستقطاب مدراء و

  للمخاطر مع ضمان ممارسة الحوكمة السليمة.
 

ةأ. المخاطر االستراتيجي
  
والمخاطر الناتجة المجموعة على أرباح ورأس مال  المتوقعالحالي أو  التأثير بأنھا ةستراتيجياال المخاطرالمجموعة عرف ت

التنفيذ غير السليم للقرار أو عدم  وأن القرارات االستراتيجية السلبية الناتجة ع ھا أوبعمل التي تعن التغير في البيئة 
إطار المجموعة  طبقتاالقتصادية أو التغييرات التكنولوجية. وفي ھذا الصدد،  ھاتقوة الصناعة والتوجمواطن االستجابة ل
ألغراض و. اد التقارير حولھاوإعد االنكشافات للمخاطر االستراتيجية ومراقبة لتحديد وقياس ةستراتيجياال المخاطر
  ة، فإن مصادر المخاطر ھي ما يلي:ستراتيجياال المخاطر

 

 االستراتيجية؛ الحوكمةإطار عدم كفاية 
 األعمال؛ خطط ستراتيجية و/ أوالخطط االعلى  المؤثرةعدم كفاية تحديد العوامل 
تخصيص الموارد؛وعملية التخطيط  ءةعدم كفا 
في تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات؛  اإلخفاق 
 المجموعةالبيئة الداخلية والخارجية بما في ذلك منتجات وخدمات وممارسات  بحركةالمتعلقة األمور. 

 
لتخفيف ھذه المخاطر وقدرة  توفر األدوات الرقابيةمن حيث بشكل أساسي االستراتيجية  المخاطريتم تقييم وف وس

 المراقبة منظوماتوضع تم المدى. وقد  ةاالستراتيجية طويل اتنفيذ أھدافھا في إطار خطتھالنجاح في على المجموعة 
ما إذا مع األخذ في الحسبان ستراتيجية، االخطة الاألداء لتقييم المخاطر االستراتيجية على  قياس من خالل عملية بطاقةالو

لمخاطر. ويتم تقييم رأس المال لمستوى المقبول /المعتمد لمقابل االقدرة الكافية على تحمل تلك المخاطر المجموعة  ىكان لد
االستراتيجية التي تؤثر على األعمال واألرباح من خالل  النقاط التي تأخذ في الحسبان كافة المحاور منظومة على أساس

  عملية التقييم الذاتي.
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة
  الركن الثالث ،3إفصاحات بازل 

  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 12 ح ف ص  
 

 بتقييم مجموعةال قومت الضغط، واختبارات المال رأس لكفاية الداخلي التقييم وعملية المخاطر إدارة عمل إطار من كجزء
 خمسة تقييم مكوناتھا في ھذه النقاط بطاقة تتضمن و نقاط، بطاقة أسلوب على بناء لھا تعرضت التي االستراتيجية المخاطر
  :كالتالي أساسية عناصر

 

.استكمال األھداف االستراتيجية للبنك 
 على االستراتيجيةاإلشراف المنتظم و الفعال من مجلس اإلدارة .
.مدى تعقيد االستراتيجية 
 .(داخليا/ خارجيا) المخاطر القائمة التي تؤثر في إنجاز و تطبيق االستراتيجية 
سجل البنك في تحقيق استراتيجيته خالل السنوات الخمس الماضية. 

 
 على االقل – المتوقع النمو المجموعة فيھا حققت ال التي و المختلفة السيناريوھات بتقييم البنك يقوم:  المال لرأس وفقا القياس
 ربطھا سيتم النتائج فإن ذلك، على وبناءا. سوءا المحتملة الحاالت أكثر بأنھا - المساھمين حقوق على المتوقع العائد نصف
 .ممكنة نتيجة ألفضل الوصول بغرض ذلك و مسبقا المحددة للنقاط األدنى الحد أساس على المال، رأس مع
 

  مخاطر السمعةب. 

ضرار اإلالناتج عن المجموعة على أرباح ورأس مال  المتوقعالحالي أو التأثير السلبي  بأنھا مخاطرسمعة العرف مخاطر تُ 
دارة مخاطر السمعة من خالل إطار إدارة مخاطر إلالمجموعة سعى ت. نظر المساھمين الرئيسيينفي المجموعة بسمعة 
  :ما يليناول يت الذيالسمعة 

  
 ؛بندسمعة الرئيسية تحت كل التحديد مؤشرات مخاطر 
إدارة مخاطر السمعة؛ ووتقييم عملية في  للجھات المختلفةمسؤوليات الدوار واأل تحديد 
 المجموعة لدىرسمي ومنظم إلدارة مخاطر السمعة  منھجوضع. 

 
مؤشرات المخاطر الرئيسية من خالل . تدار بنداً  12ضمن  تھامختلف مؤشرات مخاطر السمعة وصنفالمجموعة  توقد حدد

ة، يبيئة الرقابالاإلدارة وممارسة األعمال وإدارة المخاطر و ونزاھةالعمالء والسالمة المالية وحوكمة الشركات رضا 
كفاءة الموظفين وإدارة األزمات. ووالشفافية ووسائل اإلعالم والشائعات وثقافة الشركات  وااللتزام باللوائح والقوانين

  .دم ھذه المعايير لتقييم وإدارة مخاطر السمعةوتستخ
 
ً للركن  ، المجموعةقوم ت مخاطر السمعة لتقييم المخاطر من لبتقييم مخاطر السمعة على أساس بطاقات األداء  ،ثانيالوفقا

  في نظر المساھمين الرئيسيين.المجموعة الرئيسية التي تؤثر على سمعة  خالل العوامل
  

لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال/ اختبارات ( ثانياللركن امخاطر السمعة تحت مخاطر المجموعة راقب كما ت
  / الجوانب التالية في قياس ھذه المخاطر: الضغط). يؤخذ بعين االعتبار العوامل

  
(بما في ذلك العائد على حقوق المساھمين وسعر السھم والتقييم االئتماني) األداء المالي 
 واستحسان العميلرضا. 
المخالفات/ الغرامات الرقابية. 
وسائل اإلعالم والدعايات السلبية. 
المسئولية االجتماعية للمؤسسة. 
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 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة
  الركن الثالث ،3إفصاحات بازل 

  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 11 ح ف ص  
 

  االلتزام: مخاطر 

سياسة تفاوت (تسامح) نسبته صفر بالمائة فيما يتعلق بمخاطر االلتزام الرقابية. ھنالك إطار عمل شامل فيما المجموعة تبع ت
  يتعلق بااللتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي وذلك لمراقبة ومراجعة االلتزام بالمستلزمات الرقابية. 

  
ة المخاطر القانونية وإدارة المخاطر التشغيلية المخاطر إضافة إلى ما تقدم، يغطي إطار عمل إدارة المخاطر وفي ظل إدار

  المتعلقة بااللتزام في الشريعة اإلسالمية. 
  

ليس ھنالك أية مخالفات في كل من برامج التدقيق الداخلية ومراجعات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بااللتزام في الضوابط 
  ابة الشرعية. وفقا لھيئة الفتوى والرق بالمجموعةالشرعية الخاصة 

  
 

  المؤسسة مخاطر إدارة

تركز التي  الحوكمةالقرار للمجموعة. ويتم تنفيذ ذلك من خالل عملية  اتخاذال يتجزأ من عمليات  إدارة المخاطر جزءً تمثل 
واصل تمجلس اإلدارة واإلدارة العليا.  مباشرةً عليھا يشرف التي والمراقبة  والتحكم ةلمخاطر المستقلمستقل لتقييم  على

رفع مستوى قدرات إدارة المخاطر في ضوء التطورات في األعمال والخدمات المصرفية واللوائح المنظمة المجموعة 
إلدارة  ةنظام مؤشرات الخطر الرئيسي المجموعةطبق تدارة المخاطر. إلأفضل الممارسات ولسوق األوراق المالية 

  سمعة.المخاطر وإدارة المخاطر االستراتيجية  الذي يتضمن المخاطر
  

ن وذلك مسسة مخاطر المؤم أوسع وھو إدارة مبادرات جادة لالنتقال من إدارة المخاطر التقليدية إلى مفھوالمجموعة تولى ت
وفي سبيل إيجاد حلول تقنية  ةالكفاءمحللي مخاطر محترفين وعلى درجة عالية من خالل االحتفاظ واستقطاب مدراء و

  للمخاطر مع ضمان ممارسة الحوكمة السليمة.
 

ةأ. المخاطر االستراتيجي
  
والمخاطر الناتجة المجموعة على أرباح ورأس مال  المتوقعالحالي أو  التأثير بأنھا ةستراتيجياال المخاطرالمجموعة عرف ت

التنفيذ غير السليم للقرار أو عدم  وأن القرارات االستراتيجية السلبية الناتجة ع ھا أوبعمل التي تعن التغير في البيئة 
إطار المجموعة  طبقتاالقتصادية أو التغييرات التكنولوجية. وفي ھذا الصدد،  ھاتقوة الصناعة والتوجمواطن االستجابة ل
ألغراض و. اد التقارير حولھاوإعد االنكشافات للمخاطر االستراتيجية ومراقبة لتحديد وقياس ةستراتيجياال المخاطر
  ة، فإن مصادر المخاطر ھي ما يلي:ستراتيجياال المخاطر

 

 االستراتيجية؛ الحوكمةإطار عدم كفاية 
 األعمال؛ خطط ستراتيجية و/ أوالخطط االعلى  المؤثرةعدم كفاية تحديد العوامل 
تخصيص الموارد؛وعملية التخطيط  ءةعدم كفا 
في تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات؛  اإلخفاق 
 المجموعةالبيئة الداخلية والخارجية بما في ذلك منتجات وخدمات وممارسات  بحركةالمتعلقة األمور. 

 
لتخفيف ھذه المخاطر وقدرة  توفر األدوات الرقابيةمن حيث بشكل أساسي االستراتيجية  المخاطريتم تقييم وف وس

 المراقبة منظوماتوضع تم المدى. وقد  ةاالستراتيجية طويل اتنفيذ أھدافھا في إطار خطتھالنجاح في على المجموعة 
ما إذا مع األخذ في الحسبان ستراتيجية، االخطة الاألداء لتقييم المخاطر االستراتيجية على  قياس من خالل عملية بطاقةالو

لمخاطر. ويتم تقييم رأس المال لمستوى المقبول /المعتمد لمقابل االقدرة الكافية على تحمل تلك المخاطر المجموعة  ىكان لد
االستراتيجية التي تؤثر على األعمال واألرباح من خالل  النقاط التي تأخذ في الحسبان كافة المحاور منظومة على أساس

  عملية التقييم الذاتي.
 
 
 
 
 
 

افصاحات بازال 3، الركن الثالث
 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

106

layout mali.indd   106 2/26/15   4:10 PM

 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة
  الركن الثالث ،3إفصاحات بازل 

  2014ديسمبر  31للسنة المنتھية في 
 

ة | 12 ح ف ص  
 

 بتقييم مجموعةال قومت الضغط، واختبارات المال رأس لكفاية الداخلي التقييم وعملية المخاطر إدارة عمل إطار من كجزء
 خمسة تقييم مكوناتھا في ھذه النقاط بطاقة تتضمن و نقاط، بطاقة أسلوب على بناء لھا تعرضت التي االستراتيجية المخاطر
  :كالتالي أساسية عناصر

 

.استكمال األھداف االستراتيجية للبنك 
 على االستراتيجيةاإلشراف المنتظم و الفعال من مجلس اإلدارة .
.مدى تعقيد االستراتيجية 
 .(داخليا/ خارجيا) المخاطر القائمة التي تؤثر في إنجاز و تطبيق االستراتيجية 
سجل البنك في تحقيق استراتيجيته خالل السنوات الخمس الماضية. 

 
 على االقل – المتوقع النمو المجموعة فيھا حققت ال التي و المختلفة السيناريوھات بتقييم البنك يقوم:  المال لرأس وفقا القياس
 ربطھا سيتم النتائج فإن ذلك، على وبناءا. سوءا المحتملة الحاالت أكثر بأنھا - المساھمين حقوق على المتوقع العائد نصف
 .ممكنة نتيجة ألفضل الوصول بغرض ذلك و مسبقا المحددة للنقاط األدنى الحد أساس على المال، رأس مع
 

  مخاطر السمعةب. 

ضرار اإلالناتج عن المجموعة على أرباح ورأس مال  المتوقعالحالي أو التأثير السلبي  بأنھا مخاطرسمعة العرف مخاطر تُ 
دارة مخاطر السمعة من خالل إطار إدارة مخاطر إلالمجموعة سعى ت. نظر المساھمين الرئيسيينفي المجموعة بسمعة 
  :ما يليناول يت الذيالسمعة 

  
 ؛بندسمعة الرئيسية تحت كل التحديد مؤشرات مخاطر 
إدارة مخاطر السمعة؛ ووتقييم عملية في  للجھات المختلفةمسؤوليات الدوار واأل تحديد 
 المجموعة لدىرسمي ومنظم إلدارة مخاطر السمعة  منھجوضع. 

 
مؤشرات المخاطر الرئيسية من خالل . تدار بنداً  12ضمن  تھامختلف مؤشرات مخاطر السمعة وصنفالمجموعة  توقد حدد

ة، يبيئة الرقابالاإلدارة وممارسة األعمال وإدارة المخاطر و ونزاھةالعمالء والسالمة المالية وحوكمة الشركات رضا 
كفاءة الموظفين وإدارة األزمات. ووالشفافية ووسائل اإلعالم والشائعات وثقافة الشركات  وااللتزام باللوائح والقوانين

  .دم ھذه المعايير لتقييم وإدارة مخاطر السمعةوتستخ
 
ً للركن  ، المجموعةقوم ت مخاطر السمعة لتقييم المخاطر من لبتقييم مخاطر السمعة على أساس بطاقات األداء  ،ثانيالوفقا

  في نظر المساھمين الرئيسيين.المجموعة الرئيسية التي تؤثر على سمعة  خالل العوامل
  

لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال/ اختبارات ( ثانياللركن امخاطر السمعة تحت مخاطر المجموعة راقب كما ت
  / الجوانب التالية في قياس ھذه المخاطر: الضغط). يؤخذ بعين االعتبار العوامل
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1  10,660- 10,660 
2   339,531- 339,531 
3   91,42443,752 47,672 
4   474,586- 474,586 
5       193,946- 193,946 
6     35,960- 35,960 
7  50,139- 50,139 
8     -- - 
9        6,0214,437 1,584 
10  93,127- 93,127 

 1,295,39448,189 1,247,205 
  
  
  

-           
 

2014       
   

  
 

   
 

  
   

    
  

1   9,766 894 
2    311,044 28,487 
3    83,754 7,670 
4    838,457 69,813 
5   179,242 16,416 
6      64,787 5,933 
7   45,932 4,207 
8      8,748 802 
9         6,954 637 
10   85,314 7,813 

  1,633,998 142,672 
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1   11,90310,906 997 
2    311,541285,463 26,078 
3    102,52693,978 8,548 
4    936,565864,105 72,460 
5    192,251176,149 16,102 
6      24,98222,882 2,100 
7   46,90142,976 3,925 
8      10,3249,462 862 
9         2,5302,318 212 
10   93,47985,689 7,790 

   1,733,0021,593,928 139,074 
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1   10,660-- - 10,660 
2    339,531-- - 339,531 
3    52,83081337,742 39 91,424 
4    904,341-- 3,929 908,270 
5   195,658-- - 195,658 
6      70,720-- - 70,720 
7   50,139-- - 50,139 
8      9,550-- - 9,550 
9       

  3,639 2,500 1,452 - 7,591 
10   71,8444,48214,187 2,614 93,127 

  1,708,9127,79553,381 6,582 1,776,670 

-     
  

2014       
   

  
 

     
   

  
   

 3   
 12   

   
  

 

1   10,660- - 10,660 
2    339,531- - 339,531 
3    74,9766,168 10,280 91,424 
4    325,485474,574 108,211 908,270 
5   2142,823 192,621 195,658 
6      -- 70,720 70,720 
7   -- 50,139 50,139 
8      1,6567,894 - 9,550 
9         4,437- 3,154 7,591 
10   18,8412,771 71,515 93,127 

  775,800494,230 506,640 1,776,670 
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1   -10,660- - - 10,660 
2    -339,531- - - 339,531 
3    -91,424- - - 91,424 
4    116,04765,977580,810 - 145,436 908,270 
5   --- - 195,658 195,658 
6     

 2,302 12,286 44,681 - 11,451 70,720 
7   --50,139 - - 50,139 
8     

 - - - - 9,550 9,550 
9      

   - - 3,154 - 4,437 7,591 
10   1,7798,2075,616 - 77,525 93,127 

  120,128528,085684,400 - 444,057 1,776,670 
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              90 

  )      .(             
       . 
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  20٪          . 

 

:           181-365   ) ، (    
   50٪          . 

  

 :         365   ،      
 100٪          . 

 
 
 

-  

       90   )     .( "    " 
  .     31  2014 ،       79,687  

   78,458         75,456      
     35,960           

   3   .31  2014  ،  43,735       
    35,997   . 
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1      --- - 68,467 
2     --- - 15,923 
1      78,4587,73870,720 11,350 - 

  78,4587,73870,720 11,350 84,390 
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2   2,676

  70,720
  
  

            :    
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3  --- -- 
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1    2,5142122,302 74121,600 
2    16,4684,18212,286 -- 
3   44,681-44,681 6,73443,450 
4   14,7953,34411,451 3,87519,340 

    78,4587,73870,720 11,35084,390 
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1 1  2014 8,360
2      10,728
3     (11,350)
4 31  2014 7,738

   
 

         :  
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2    339,531- - 
3    91,424- - 
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5   195,6581,712 - 
6      70,72034,760 - 
7   50,139- - 
8      9,5509,550 - 
9         7,5911,570 - 
10   93,127- - 

  1,776,670481,276 - 

 :   

    ،               
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   .             

          ،         
        "   ."       
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الرئيسي

مجمع الوزارات

المباركية

شرق

حولي (دوار صادق)

حولي (شارع بيروت)

السالمية (ليلى جاليري)

السالمية (شارع عمان)

سوق السالمية

الفحاحيل

الجهراء

غرب الجهراء

الفروانية

ا�فنيوز

خيطان

الضجيج

ا�حمدي

جليب الشيوخ

الموانىء

الفنطاس

العقيلة

الرحاب

الزهراء

الدعية

كلية القانون

الصليبية

Head Office

Ministries Complex

Al-Mobarakeya

Sharq

Hawalli (Sadeq Roundabout)

Hawally (Beirut St.)

Al-Salmiyah (Layla Gallery)

Al-Salmiyah (Amman St.)

Souq Al-Salmiyah

Al-Fahaheel

Al-Jahraa

West Jahraa

Al-Farwaniya

Avenues

Khaitan

Al-Dajeej

Al-Ahmadi

Jeleeb Al-Shuyokh

Al-Mawanea

Al-Fintas

Al-Oqailah

Al-Rehab

Al-Zahraa

Al-Da’ia

Low College

Sulaibiya

1888999

22411286

22456706

24332637 / 22311780

22628216/7

22311877

25737455

25720245/86

25742539

23915078/9

24550688/668

22311841

22411874/69

22597745

24720691

24716413

23980819

24341600

23111720

22311830

23834780

22311890

22311822

22311880

22311850 / 1 / 2

22311740
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