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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

قال تعالى في محكم تنزيله 

﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيرَى اللَُّه َعَمَلُكْم 
َورَُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾.

]سورة التوبة: 105[.
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ــى  ــام عل ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي الحم
أفضــل خلــق اهلل أجمعيــن ســيدنا محمــد صلــى اهلل 

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــلم وعل ــه وس علي

السادة المساهمون األفاضل
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

إخوانــي  عــن  وبالنيابــة  نفســي،  عــن  وباألصالــة  يســرني 
ــة للبنــك،  وأخواتــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي
الكويــت  لبنــك  الســنوي  التقريــر  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن 
للســنة  المجمعــة  الماليــة  والبيانــات   ،)KIB( الدولــي 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، وأن أســتعرض 
بذلــت  التــي  والمتواصلــة  الحثيثــة  الجهــود  لحضراتكــم 
مســاهميه،  حقــوق  وتعزيــز  مصرفكــم  أعمــال  لتطويــر 

عمالئــه. بتجربــة  والرقــي 

إخواني وأخواتي المساهمون األفاضل

العــام،  هــذا  خــالل  متفاوتــا  العالمــي  االقتصــاد  أداء  جــاء 
نمــو  معــدل  اســتقرار  إلــى  التوقعــات  تشــير  حيــن  ففــي 
المســجلة  الجيــدة  مســتوياته  عنــد  العالمــي  االقتصــاد 
فــي العــام الســابق، إال أن التفــاوت فــي أداء العديــد مــن 
اقتصــادات دول العالــم وأقاليمــه آخــذ فــي االتســاع، كمــا أن 
ــث  ــق، حي ــي األف ــوح ف ــة تل ــات االقتصادي ــن التحدي ــد م العدي
بيــن  االقتصاديــة  التوتــرات  تبعــات  يترقــب  العالــم  زال  ال 
الواليــات المتحــدة وعــدد مــن شــركائها التجارييــن، ونتائــج 
أن  كمــا  اليــورو،  منطقــة  مــن  المتحــدة  المملكــة  خــروج 
التغيــر فــي أســعار النفــط الخــام والتوتــرات الجيوسياســية 
فــي  االقتصــادي  المشــهد  علــى  بظاللهــا  تلقــي  زالــت  ال 

اإلقليــم والعالــم. مــن دول  العديــد 

فــي المقابــل فقــد كانــت البيئــة االقتصاديــة المحليــة أكثــر 
مدفوعــا  االقتصــادي  النمــو  معــدل  ارتفــع  حيــث  اســتقرارا، 
بالتحســن فــي متوســط ســعر النفــط الخــام، كمــا واصلــت 
األنشــطة االقتصاديــة الغيــر نفطيــة نموهــا بمعــدالت جيــدة 

خطــة  مشــاريع  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  زخــم  مــن  بدعــم 
التنميــة، كمــا شــهدت أســواق المــال والعقــار المحليــة تحســنا 
مقارنــة بأدائهــا فــي العــام الســابق، فيمــا ســاعدت السياســات 
الحصيفــة لبنــك الكويــت المركــزي فــي تدعيــم اســتقرار البيئة 

التشــغيلية للمصــارف والمؤسســات الماليــة خــالل العــام.

لقــد نجحنــا فــي ظــل كل مــا ســبق، بفضــل مــن اهلل تعالــى، 
المحليــة،  االقتصاديــة  البيئــة  اســتقرار  مــن  مســتفيدين 
ومتســلحين بدعمكــم المتواصــل، وبجهــود مجلــس اإلدارة 
وسياســاته الحكيمــة، وبخبــرات اإلدارة التنفيذيــة المميــزة، 
أداء قويــا  فــي أن نحقــق  وبحماســة موظفينــا وتفانيهــم، 
ومتوازنــا فــي كافــة أنشــطة أعمالنــا، وأن نمضــي قدمــا فــي 
فــي  بدأناهــا  التــي  الشــاملة  االســتراتيجية  خطتنــا  تطبيــق 
2018 حصــاد ثمــار  2015، حيــث واصلنــا خــالل عــام  عــام 
مــا تــم إنجــازه خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مــن تطبيــق 
الخطــة، كمــا واصلنــا البنــاء علــى مــا أنجزنــاه لنزيــد مــن زخــم 
مســيرتنا، ونتقــدم بخطــوات ثابتــة ومدروســة نحــو تحقيــق 
رؤيتنــا االســتراتيجية بــأن نكــون البنــك اإلســالمي المفضــل 

واألكثــر ابتــكارا فــي الكويــت.

السادة المساهمون األفاضل

فيمــا يلــي، أوجــز لحضراتكــم أهــم إنجــازات مصرفكــم خــالل 
عــام 2018 مــن واقــع بياناتــه الماليــة، وأســتعرض وإياكــم 
أبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا خــالل هــذا العــام علــى صعيــد 
أنشــطة أعمالــه، وخطتــه االســتراتيجية الشــاملة والواعــدة، 
والتحــوالت اإليجابيــة التــي أســهمت فــي تحســين أنظمــة 

البنــك وعملياتــه.

أوال: تحسن متواصل في مؤشراتنا المالية

أربــاح  تحقيــق  فــي  مصرفكــم  بنجــاح  أعلمكــم  أن  يســعدني 
صافيــة بواقــع 21 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا للســنة المنتهيــة 
مقارنــة   %18 بلغــت  نمــو  بنســبة   ،2018 ديســمبر   31 فــي 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، حيــث بلغــت ربحيــة ســهم 
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KIB عــن هــذه الفتــرة 22.4 فلســًا مقارنــة مــع 19 فلســًا تقريبــا 
للعــام 2017، كمــا انعكــس التحســن فــي أداء KIB إيجابيــًا 
66.6 مليــون دينــار  علــى اإليــرادات التشــغيلية حيــث بلغــت 
كويتــي مقارنــة مــع 64.2 مليــون دينــار كويتــي للعــام 2017، 
وجــاء هــذا نتيجــة االرتفــاع فــي اإليــرادات التمويليــة التــي نمــت 
بنســبة 20% أي بواقــع 15 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا لتبلــغ 
فــي المجمــل نحــو 89.5 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا مقارنــة 
مــع 74.6 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا للعــام الماضــي. فيمــا 
ارتفعــت إيــرادات األتعــاب والعمــوالت بنســبة 6% لتصــل إلــى 
9.9 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا مقارنــة مــع 9.3 مليــون دينــار 

ــا للعــام 2017. كويتــي تقريب

وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد نمــت أصــول KIB بنســبة %13 
 1.9 2.2 مليــار دينــار كويتــي تقريبــا مقارنــة مــع  لتصــل إلــى 
مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي نهايــة العــام 2017، وقــد جــاءت 
التمويــل  محفظــة  حجــم  فــي  االرتفــاع  نتيجــة  الزيــادة  هــذه 
بنحــو 301 مليــون دينــار كويتــي لتبلــغ 1.6 مليــار دينــار كويتــي 
1.3 مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي نهايــة العــام  مقارنــة مــع 
الماضــي، محققــة بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 23%، باإلضافــة إلــى 

20 مليــون  االرتفــاع فــي حجــم محفظــة االســتثمارات بنحــو 
دينــار كويتــي وبنســبة 14% لتبلــغ 166 مليــون دينــار كويتــي 
مقارنــة مــع 146 مليــون دينــار كويتــي تقريبــًا كمــا فــي نهايــة 
العــام 2017. كمــا نمــت حســابات المودعيــن لتصــل إلــى 
1.3 مليــار دينــار كويتــي مقارنــة مــع 1.2 مليــار دينــار كويتــي 
فــي نهايــة العــام الماضــي بزيــادة بلغــت 115 مليــون دينــار 
كويتــي وبنســبة نمــو بلغــت 10%. كمــا حافــظ KIB علــى 

معــدل  خفــض  فــي  نجــح  حيــث  لألصــول  النوعيــة  الجــودة 
التمويــالت المتعثــرة الــى نســبة 0.97%، بينمــا بلغــت نســبة 
مقارنــة   %343 والضمانــات  المخصصــات  إجمالــي  تغطيــة 

مــع 193% للعــام الماضــي.

ولقــد ســاعدت النتائــج والمؤشــرات اإليجابيــة الســابقة علــى 
نمــو مســتمر فــي نســب التوزيعات علــى حســابات المودعين 
بلغــت نســبة  2018، حيــث  العــام  الكويتــي خــالل  بالدينــار 
فــي  الكويتــي  بالدينــار  أرزاق  وديعــة  علــى  الســنوي  العائــد 
2.75% وفــي الربــع  2.73% وفــي الربــع الثانــي  الربــع األول 
الرابــع  الربــع  فــي   %3.25 إلــى  وصــواًل   %2.81 الثالــث 
فيمــا   ،2018 عــام  عــن   %2.886 قــدره  ســنوي  وبمتوســط 
بالدينــار  البشــرى  وديعــة  علــى  الســنوي  العائــد  معــدل  بلــغ 
الكويتــي )ثــالث ســنوات( 3.65% للربــع الرابــع لعــام 2018، 
وبمتوســط عائــد ســنوي قــدره 3.55% للنصــف الثانــي مــن 
العــام 2018. كمــا حقــق حســاب اإلثمــار االســتثماري والموجه 
وحســاب  الجــاري  الحســاب  بمزايــا  يتمتــع  والــذي  للشــركات 
التوفيــر معــًا نمــواً جيــداً، حيــث بلــغ متوســط صافــي العائــد 
الســنوي 1.443% فــي نهايــة عــام 2018. فيمــا حقــق حســاب 

التوفيــر االســتثماري نجاحــًا قياســيًا خــالل عــام 2018، تمّثــل 
فــي تحقيــق وتوزيــع أعلــى العوائــد فــي الســوق الكويتــي، 
التوفيــر  حســاب  علــى  الســنوي  العائــد  صافــي  بلــغ  حيــث 
االســتثماري بالدينــار الكويتــي فــي الربــع األول 1.64% وفــي 
الربــع الثانــي 1.65% وفــي الربــع الثالــث 1.69%وصــواًل إلــى 
1.95% للربــع الرابــع. هــذا وقــد تــم إيــداع األربــاح فــي حســابات 

الســادة المودعيــن فــور إعــالن النتائــج الماليــة.

 20172018
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%18

صافي األرباح
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ثانيا: إطاق العامة التجـارية الجديـدة والهويـة 
المؤسسية »بنك للحيـاة«

للتغيــرات  الحثيثــة  ومتابعتنــا  العميــق  فهمنــا  واقــع  مــن 
المتســارعة التي تشــهدها البيئة التشــغيلية، ومن منطلق 
إيماننــا المطلــق بأهميــة مواصلــة التطــور لمواكبــة التغيــر 
المســتمر فــي تطلعــات عمالئنــا واحتياجاتهــم، وباالعتمــاد 
وشغفهـــم  وموظفيـنـــا  التنفيذيــةـ  إدارتنـــا  قــدرات  علــى 
عالمتنــا  أطلقنــــا  فــقـــد  والتطويــــر،  باالبتكـــار  المتواصــل 
التجاريــة وهويتنــا المؤسســية الجديــدة بنجــاح، تلــك التــي 
األعــوام  خــالل  شــهدناه  الــذي  التطــور  لتعكــس  جــاءت 
فــي تقديــم خدماتنــا  الجديــــد  الماضيــة، ولترســخ نهجـنـــا 
وفقــا لســتة ركائــز رئيســية هــي: الشــراكة، االبتــكار، األصالــة، 

القيــم والبســاطة. الحيويــة، 

إن هويتنــا الجديــدة مــا هــي إال انعــكاس لشــغفنا بتقديــم 
تلبــي  التــي  المبتكــرة،  والحلــول  والمنتجــات  الخدمــات 
تطلعــات عمالئنــا مــن األفــراد والعائــالت واألعمــال وتخــدم 
طــرق  تحديــث  علــى  حرصنــا   KIB فــي  نحــن  مجتمعنــا، 
تواصلنــا  نقــاط  كافــة  خــالل  ومــن  عمالئنــا  مــع  تفاعلنــا 
معهــم، ســواء مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة، أو الفــروع أو 
مــن خــالل مركــز االتصــال، وبمــا مكننــا مــن االرتقــاء بتجربــة 
عمالئنــا إلــى المســتوى األمثــل، لنقــدم مــا هــو أكثــر مــن 
كافــة  بتلبيــة  نهتــم  فنحــن  تقليديــة،  مصرفيــة  خدمــات 
تطلعــات عمالئنــا، ونبتكــر خدماتنــا لتتوافــق مــع أســلوب 
أنفســنا  نقــدم  التفاصيــل، كمــا  أدق  معيشــتهم مراعيــن 
كشــركاء لهــم فــي كافــة جوانــب حياتهــم، فنحــن اليــوم 

للحيــاة«. »بنــك 

ــا  ــق خطتن ــي تطبي ــوس ف ــدم ملم ــا: تق ثالث
ــة االستراتيجيـ

االستـراتيجـيــــة  خطتنــــا  تطبيــــق  فــي  قـدمــــــا  مضينـــــا  لــقــــد 
الـــشـــامــــلـــــة )2015-2020(، بخطــى واثقــة وحثيثــة، لنقترب 
أكثــر مــن تحقيــق رؤيتنــا الهادفــة بــأن نكــون »البنــك اإلســالمي 
 2018 عــام  خــالل  عملنــا  حيــث  الكويــت«،  فــي  المفضــل 
قمنـــا  كمــــا  بالكامــل،  عمالئنــا  تجربــة  تصميــم  إعــادة  علــى 
بتحديــث العديــد مــن أنظمتنــا وعلــى كافــة المنصــات، ذلــك 

فــي إطــار ســعينا المتواصــل لتقديــم تجربــة مصرفيــة افتراضيــة 
متكاملــة مــن خــالل موقعنــا اإللكترونــي وتطبيقــات الهاتــف 
المحمــول وكافــة قنــوات التواصــل مــع عمالئنــا، كمــا واصلنــا 
العمــل علــى تعزيــز قيمــة الخدمــات التــي نقدمهــا لهــم، وذلــك 
مــن خــالل التأكــد مــن ســهولة الوصــول والتفاعــل مــع هــذه 

الخدمــات مــن أي مــكان وعلــى مــدار الســاعة.

الــدؤوب نحــو تقديــم خدمــات تتمحــور  وفــي إطــار ســعينا 
حــول العميــل وتعــزز من مســتويات ثقته ورضــاه، وباالعتماد 
قمنــا  فقــد  التكنولوجيــا،  إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث  علــى 
بتبنــي العديــد مــن المبــادرات الهادفــة إلــى تطويــر أنظمتنــا، 
وتعزيــز أداء وفاعليــة عملياتنــا الداخليــة، كمــا أطلقنــا العديد 
مــن المشــاريع التقنيــة المتطــورة كمنصــة تحليــل بيانــات 
األداء المتقدمــة، والجيــل الجديــد مــن برامــج إدارة العمليــات 
المعالــجـــة  وآلــيــــات  المؤسســــة،  نطــاق  علــى  الذكيــة 
األوتوماتيكيــة. كمــا مضينــا قدمــا فــي تنفيــذ مشــروع إشــراق 
الــذي بدأنــاه فــي العــام الســابق والــذي يهــدف إلــى تحقيــق 
التميــز التشــغيلي، حيــث أكملنــا تدريــب وتأهيــل مجموعــة 
وبشــكل  عملــت  والتــي  المميــزة،  الوطنيــة  كوادرنــا  مــن 
عملياتنــا  وتحســين  مراجعــة  علــى  العــام  خــالل  مســتمر 
بــدءا بإجــراءات  فتــح الحســاب،  وتبســيط كافــة اإلجــراءات 
التحســينات  إجــراء  المشــروع  إطــار  وضمــن  واصلــت  كمــا 
الالزمــة لتعزيــز مســتويات الخدمــة المقدمــة لعمالئنــا وبمــا 

يلبــي تطلعاتهــم وبمــا ينســجم وأهدافنــا االســتراتيجية.

تطويــر  علــى  العمــل   2018 عــام  خــالل  واصلنــا  كمــا 
التجاريــة، مــن خــالل تقديــم خدماتنــا  أنشــطتنا المصرفيــة 
وكبـيـــــرة  والمتوســطة  الصغيــــرة  للشركــــات  المبتـكـــــرة 
والمؤسســــات  العالميــــة  الشركــــات  عــن  فضـــال  الحجــم، 
مــن  وبالرغــم  لنتمكــن  الحكومــيـــة،  والكيانــــات  الماليــــة 
المنافســة الشــديدة مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة مميــزة، حيــث 
بشــكل  التجاريــة  بأنشــطتنا  المرتبطــة  األصــول  ارتفعــت 
جوهــري خــالل عــام 2018، فيمــا شــهدت أنشــطة التمويــل 
الدولــي نمــوا ملموســا، كمــا اســتطعنا تعزيــز إســهاماتنا 
ــا فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل الترتيــب  وجهودن
والمشــاريع  المعامــالت  مــن  العــديـــد  تمويــــل  لعمليــــات 
الضخمــة لصالــح مجموعــة مــن الشــركات المحليــة الرائــدة 
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مثــل: شــركة ناقــالت النـفـــط الكويتيــة، والشــركة الكويتيــة 
ــركات  ــن الش ــد م ــة، والعدي ــة المتكامل ــات البترولي للصناع
واالتـصــــاالت  االستثـمــــار  قطــاعـــات  فــي  األخــــرى  الرائــدة 
وشـــــــراء وتأجيــر الطائــرات. كمــا واصلنــا تقديــم خدماتنــا 
واالستشــارات،  العقــاري،  كالتمويــل  المبتكــرة،  العقاريــة 
وإدارة أمــالك الغيــر والتقييــم العقــاري تحــت مظلــة واحــدة 
ومــن  إيراداتنــا  مــن  عــزز  مــا  متخصــص  فريــق  قبــل  ومــن 

االئتمانيــة. محفظتنــا  نمــو  معــدالت 

علــى  العــام  هــذا  خــالل  حرصنــا  فقــد  الســياق،  ذات  وفــي 
لعمالئنــا  المقدمــة  والمنتجــات  الخدمــات  جــودة  تحســين 
مــن األفــراد، ذلــك مــن خــالل دمــج المزيــد مــن الحلــول الرقميــة 
والتكنولوجيــا المبتكــرة فــي أعمالنــا وخدماتنــا عبــر اإلنترنت، 
ومركــز االتصــال وخدمــة الــرد اآللــي والخدمــة المصرفيــة عبــر 
وتلبيــة  العمــالء  خدمــة  علــى  نركــز  اليــوم  فنحــن  الهاتــف، 
متطلباتهــم بالطــرق األكثــر ابتــكارا، مــا انعكــس إيجابــا علــى 
نمــو  فــي  ســاهم  ومــا  لهــم،  المقدمــة  الخدمــة  مســتوى 

ودائــع األفــراد بشــكل جوهــري  خــالل عــام 2018.

لقــد أصبحنــا اليــوم نحصــد ثمــار التطــورات اإليجابيــة التــي 
أنتجهــا التطبيــق الفعــال والمتواصــل لخطتنــا االســتراتيجية 
خــالل الســنوات الماضيــة، حيــث أضحينــا أكثــر قــدرة علــى 
االبتــكار، كمــا باتــت أنظمتنــا أكثــر تطــورا وذكاء، واتســعت 
قاعــدة خدماتنــا ومنتجاتنا المقدمة للعمــالء وازدادت تطورا، 
علــى  العمــل  مواصلــة  نعدكــم  فإننــا  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
تطبيــق خطتنــا االســتراتيجية الواعــدة وبزخــم متزايــد، لنصبــح 
ابتــكارا فــي الكويــت،  البنــك اإلســالمي المفضــل واألكثــر 
اســتدامتها،  ويضمــن  النمــو  مســتويات  مــن  يزيــد  وبمــا 

ويحســن جــودة األصــول ويعــزز عوائــد المســاهمين.

رابعا: تزايد االهتمام اإلقليمي والدولي

لقــد أســهمت الجهــود الحثيثــة التــي بذلتها جميــع طواقم 
شــهدتها  التــي  والتطــورات  مصرفكــم،  فــي  العمــل 
أنشــطة أعمالــه إثــر مواصلــة تطبيــق الخطــة االســتراتيجية 
المؤسســات  كأحــد   KIB مكانــة  تعزيــز  فــي  الشــاملة 
الماليــة الرائــدة فــي الكويــت، كمــا جذبــت اهتمــام المزيــد 
ــث  ــة، حي ــة المتخصص ــة والدولي ــات اإلقليمي ــن المؤسس م

 MSCI FM Kuwait Small KIB ضمــن مؤشــر  تــم إدراج 
Cap، كمــا تــم ترشــيح البنــك ضمــن القائمــة المختصــرة 
لألســواق   )FTSE Russell( راســل  فوتســي  لمؤشــر 
مجلــس  بعضويــة  البنــك  فــوز  إلــى  باإلضافــة  الناشــئة، 
 ،2019 إدارة جمعيــة الخليــج للســندات والصكــوك لعــام 
فــي  المســتثمرين  عالقــات  جمعيــة  لعضويــة  وانضمامــه 
الشــرق األوســط )MEIRA(، كمــا تــم إدراج KIB فــي مؤشــر 
الســوق األول فــي بورصــة الكويــت خــالل عــام 2018، حيــث 
يضــم هــذا المؤشــر كبــرى الشــركات فــي الكويــت والتــي 
تتمتــع بمســتويات ســيولة مرتفعــة، وتســتوفي متطلبــات 

والمرتفعــة. المتوســطة  الرســملة 

االئتمانــي  للتصنيــف   »Fitch« فيتــش  وكالــة  أكــدت  كمــا 
 2018 فــي عــام  البنــك  الصــادرة عــن  طبقــا آلخــر تقاريرهــا 
األجــل عنــد  بالتزاماتــه طويلــة  الوفــاء  المصــدر علــى  قــدرة 
»+A« مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، باإلضافــة إلــى تثبيــت 
كمــا   ،»bb-« عنــد  للبنــك   )VR( الذاتيــة  القــدرة  تصنيــف 
الذاتيــة  القــدرة  تتحســن  أن  إمكانيــة  إلــى  الوكالــة  أشــارت 
ونزعتــه  أعمالــه  فــي  التحســن  مــن  المزيــد  نتيجــة  للبنــك 
للمخاطــر، باإلضافــة إلــى اســتقرار جــودة أصولــه. كمــا أشــارت 
إلــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه فريــق إدارة البنــك ذو الخبرة في 
تطبيــق االســتراتيجية التــي وضعهــا البنــك فــي عــام 2015.

والنتائــج  العديــدة،  اإليجابيــة  التطــورات  أدت  وقــد  هــذا 
علــى  حصولــه  فــي  مصرفكــم  حققهــا  التــي  المتميــزة 
المتميــزة  واإلقليميــة  العالميــة  الجوائــز  مــن  مجموعــة 
وفــي مجــاالت عــدة خــالل عــام 2018، منهــا جائــزة »أفضــل 
عالمــة  »أفضــل  وجائــزة  العمــالء«  اســتقطاب  فــي  بنــك 
ســي  مؤسســة  مــن   2018 لعــام  الكويــت  فــي  تجاريــة« 
»أفضــل  وجائزتــي   ،»CPI Financial« فايننشــال  أي  بــي 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية« و »البنــك  بنــك متوافــق مــع 
وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  نمــوا«  األســرع  اإلســالمي 
أفريقيــا لعــام 2018 مــن كابيتــال فايننــس إنترناشــيونال 
»Capital Finance International«، وجائزتــي »أفضــل 
بنــك إســالمي« فــي الكويــت لعــام 2018 و »أفضــل رئيــس 
ــة  ــن مجل ــالمية« م ــة اإلس ــاع المصرفي ــي قط ــس إدارة ف مجل
ــزة  ــى جائ ــة إل ــس »World Finance«، باإلضاف ــد فاينن وورل
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ــز فــي المنتجــات والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية«  »التمّي
مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب، باإلضافــة إلــى 
)للقطــاع  مالــي  فريــق  »أفضــل  جائــزة  علــى  حصولــه 
الخــاص(« وذلــك فــي منتــدى CFO MENA االســتراتيجي.

إخواني وأخواتي المساهمون األفاضل

ابتــكارا،  أكثــر  المصرفيــة  أعمالنــا  أنشــطة  أصبحــت  لقــد 
عمالئنــا،  مــع  الشــراكة  مــن  جديــدة  لحقبــة  أسســنا  كمــا 
عــام،  بعــد  التحســن عامــا  أدائنــا  فيمــا واصلــت مؤشــرات 
التــي تواجهنــا  التحديــات  نــدرك جســامة  إذ  اليــوم  ونحــن 
فــي ظــل التطــورات االقتصاديــة المتســارعة، إال أننــا نتطلــع 
للمســتقبل بإيجابيــة، متكليــن علــى اهلل آخذيــن باألســباب، 
ومتســلحين بدعمكــم المتواصــل، وبخطتنــا االســتراتيجية 
المتقنــة، واثقيــن بحكمــة مجلــس اإلدارة، وبقــدرات اإلدارة 
وإخالصهــم،  موظفينــا  وبتفانــي  المميــزة،  التنفيذيــة 
النتائــج  مــن  مزيــد  تحقيــق  نحــو  النجــاح  مســيرة  لنكمــل 

اإليجابيــة وفــي كافــة أنشــطتنا.

إننــا وإذ نتقــدم لحضراتكــم بهــذا التقريــر، نعدكــم بإكمــال 
وفعاليــة،  وتفــان  بإخــالص  والتطــور،  النجــاح  مســيرة 
وتعزيــز  عمالئنــا،  تطلعــات  تلبيــة  أعيينــا  نصــب  واضعيــن 
ربحيــة  مســتويات  علــى  والحفــاظ  مســاهمينا،  حقــوق 
مســتدامة، جنبــا إلــى جنــب مــع تنميــة األصــول وتحســين 
جودتهــا، آمليــن مــن اهلل عــز وجــل أن تتكلــل جهودنــا بمزيــد 
النجــاح واالزدهــار، لمــا فيــه خيــر مســاهمينا وعمالئنــا  مــن 

الحبيــب. بلدنــا  وخيــر  وموظفينــا، 

وعلــى ضــوء نتائــج أعمــال عــام 2018، فقــد تمــت التوصيــة 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة للجمعيــة العموميــة للمســاهمين 
اإلســمية  القيمــة  مــن   %11 بواقــع  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع 
للســهم )أي بمــا يمثــل 11 فلســًا للســهم الواحــد(، باإلضافــة 
الــى توزيــع أســهم منحــة بواقــع 4% مــن رأس المــال المصــدر 
والمدفــوع )أربعــة أســهم لــكل مائــة ســهم(، وتخضــع هــذه 
التوصيــة لموافقــة الجمعيــة العموميــة لمســاهمي البنــك 
الرقـــابية المختصــة، كمــا أوصــى مجلـــس اإلدارة  والجهــات 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــــاء  رئـيـــس  للســـادة  مكـافـــأة  بتـوزيـــع 
للســيد  خاصــة  ومكافــأة  كويتــي،  دينــار  ألــف   300 بمبلــغ 

عــن  كويتــي  دينــار  ألــف   150 بمبلــغ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، باإلضافــة 
للتوصيــة بصــرف أتعــاب للســيد رئيــس مجلــس اإلدارة بقيمــة 
ألــف دينــار كويتــي تصــرف شــهريا مــن تاريــخ الجمعيــة   12
العموميــة  الجمعيــة  تاريــخ  وحتــى  الحاليــة  العموميــة 
خــالل  بهــا  ســيقوم  التــي  األعمــال  مقابــل  وذلــك  القــادم، 
2019، وتخضــع هــذه التوصيــات لموافقــة الجمعيــة  عــام 

المختصــة. والجهــات  البنــك  لمســاهمي  العموميــة 

نشكركم ونثمن دعمكم

المتـواصـــل  دعـمـــكم  عاليــــًا  وأثمــن  أشكـركـــــم  ختــــامـــــًا، 
لمصرفكــم، كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاند 
مسيرتنــــــا، والشكــــــر مـوصـــول لبـــنك الـكـــويت المركـــزي 
دوره  مثمنيــن  الدائـمــــة،  ومسـاندتــــه  المتـواصــــل  لدعـمــــه 
ــي  ــي وأخوات ــكر إخوت ــا أش ــز، كم ــرافي المتمي ــي واإلش الرقاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة، والشــكر موصــول ألصحــاب الفضيلة 
أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك، والزمــالء فــي اإلدارة 
بالـشـكــــر  وأخـــص  المخـلـصـيـــن،  وموظفينـــــا  التنفيذيـــــة، 
والتـقـديـــــر عمالءنــــا الكــــرام، لثقتهــم الغاليــــة ولدعمهـــم 

المســتمر لنــا ومســاهمتهم الفاعلــة فــي إنجازاتنــا.

لمــا  ولكــم  لنــا  التوفيــق  القديــر،  العلــي  اهلل  مــن  نرجــو 
الحبيــب  وطننــا  ومصلحــة  مصرفكــم،  ومنفعــة  خيــر  فيــه 
والســداد  التوفيــق  وللجميــع  لكــم  متمنيــن  الكويــت. 
ولمصرفنــا المزيــد مــن االزدهــار والنجــاح تحــت رعايــة صاحــب 
الســمو أميــر البــالد الشــيخ / صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح 
حفظــه اهلل ورعــاه وسمـــو ولــي عهــده األميــن الشــيخ / نواف 
األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــة اهلل وســمو رئيــس مجلــس 
الــوزراء الشيــــــخ / جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح حفظــه اهلل.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

بفضــل مــا يمتلــك مــن خبــرة بــارزة فــي مجــاالت البنــوك والتأميــن واالســتثمار العقــاري، تــم انتخــاب الشــيخ/ محمــد جــراح 
الصبــاح عــام 2010 ليشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة KIB حتــى تاريخــه، وذلــك بعــد أن انضــم إلــى عضويــة مجلــس 

.2007 عــام  اإلدارة 

 يشــغل الشــيخ محمــد جــراح الصبــاح فــي الوقــت ذاتــه منصــب رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد المصــارف العربيــة، ورئيــس المجلــس 
األعلــى للتحكيــم فــي اتحــاد المصــارف العربيــة، وعضــو مجلــس إدارة االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب، وعضــو مجلــس 
إدارة اتحــاد المصــارف الكويتيــة، وعضــو مجلــس األمنــاء فــي جامعــة األكاديميــة العربيــة للعلــوم المصرفيــة، ونائــب رئيــس 

مجلــس إدارة شــركة وربــة للتأميــن.

 يحظــى الشــيخ محمــد جــراح الصبــاح بمســيرة مهنيــة حافلــة باإلنجــازات، شــغل خاللهــا العديــد مــن المناصــب اإلداريــة 
العليــا لــدى عــدد مــن الجهــات الرائــدة فــي الكويــت وخارجهــا مثــل: رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب فــي البنــك 
التجــاري الكويتــي، ومديــر عــام الشــركة العربيــة الدوليــة للتأميــن فــي البحريــن، كمــا شــغل مناصــب قياديــة فــي كل مــن: 
المجموعــة االســتثمارية العقاريــة الكويتيــة وشــركة إعــادة التأميــن الكويتيــة وشــركة الصالحيــة العقاريــة والمجموعــة 

العربيــة للتأميــن )أريــج(.

يمتلــك الســيد/ رائــد بوخمســين خبــرة واســعة تمتــد لعــدة ســنوات فــي مجــاالت االســتثمار والبنــوك والعقــارات علــى مســتوى 
دولــة الكويــت ودول المنطقــة، انضــم الســيد/ رائــد بوخمســين إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB فــي عــام 2010، وهــو يشــغل 

منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 2015، كمــا تولــى فــي هــذا العــام منصــب الرئيــس التنفيــذي للبنــك.

تميــز الســيد/ بوخمســين طــوال حياتــه المهنيــة بشــخصية قياديــة ذات رؤيــة ثاقبــة، حيــث يشــغل عــدة مناصــب قياديــة لــدى 
العديــد مــن الشــركات الرائــدة فــي الكويــت والشــرق األوســط، ومنهــا توليــه منصــب عضــو مجلــس اإلدارة في شــركة مجموعة 
بوخمســين القابضــة، باإلضافــة إلــى عضويــة مجلــس إدارة شــركة وربــة للتأميــن، شــركة الخدمــات المصرفيــة اآلليــة )كــي 
نــت(، البنــك المصــري الخليجــي فــي مصــر، شــركة ليــان العقاريــة فــي دبــي، شــركة ســوق الســالمية العقاريــة وشــركة كــردت 

ون كويــت القابضــة، كمــا شــغل ســابقا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة العربيــة لالســتثمار.

الســيد/ بوخمســين حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال عــام 1999 مــن جامعة بوســطن في الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى دورات تنفيذيــة فــي علــوم االســتثمار والمصارف من مؤسســات عالميــة مرموقة.

السيد/ رائد جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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السيد / د. حيدر حسن الجمعة
عضو مجلس اإلدارة

السيد / أنور جواد بوخمسين
عضو مجلس اإلدارة

انضــم الدكتــور/ حيــدر الجمعــة إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB عــام 1998، وهــو شــخصية ذو خبــرة تمتــد لســنوات عديــدة، 
شــغل خاللهــا عــدة مناصــب قياديــة فــي مجــاالت القطــاع المصرفــي والتأميــن واالســتثمار العقــاري.

تقلــد الجمعــة عــدة مناصــب تشــمل: عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي الكويتــي، عضــو مجلــس إدارة البنــك المصــري 
الخليجــي وعضــو مجلــس إدارة شــركة الندمــارك لالســتثمار العقــاري والســياحة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ورئيــس مجلــس 

ــي. ــن التكافل ــاج للتأمي ــركة رت ــس إدارة ش ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــا ش ــن، كم ــة للتأمي ــركة ورب إدارة ش

 كمــا عمــل أيضــًا معيــداً ومدرســًا فــي قســم المحاســبة والتدقيــق فــي جامعــة الكويــت، ولــه عــدة مؤلفــات مــن أهمهــا، 
»البنــوك اإلســالمية فــي دولــة الكويــت«، وكتــاب »الحوكمــة ودورهــا فــي رفــع كفــاءة المؤسســات والبنــوك التقليديــة 
واإلســالمية«، وكتــاب »الحوكمــة ودور التدقيــق الداخلــي كمحــور رئيــس فــي تحقيــق أهدافهــا« وكتــاب »غســيل األمــوال، 
أنواعهــا وآثارهــا وطــرق مكافحتهــا«. حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الكويــت عــام 1973، 
وشــهادة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة أريزونــا عــام 1976، ودرجــة الدكتــوراة فــي إدارة األعمــال عــام 1986 مــن 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

يمتلــك الســيد/ أنــور بوخمســين خبــرة كبيــرة فــي مجــاالت البنــوك والتأميــن واالســتثمار العقــاري. انضــم إلــى عضويــة مجلــس 
إدارة KIB عــام 2004، كمــا شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة KIB منــذ عــام 2010 وحتــى عــام 2015.

ــارزة، ومنهــا: رئيــس  ــًا العديــد مــن المناصــب الب ــة، ويتولــى حالي تقلــد خــالل مســيرته المهنيــة العديــد مــن المناصــب القيادي
إدارة شــركة مجموعــة  بنــك قطــر األول، عضــو تنفيــذي لمجلــس  إدارة  إدارة شــركة وربــة للتأميــن، عضــو مجلــس  مجلــس 
بوخمســين القابضــة، عضــو مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة لصناعــة المــواد الحّفــازة، وعضــو اتحــاد الصناعــات الكويتيــة 

وعضــو مجلــس إدارة االتحــاد الكويتــي للتأميــن.

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد واإلدارة الماليــة مــن كليــة التجــارة واالقتصــاد والعلــوم السياســية فــي 
جامعــة الكويــت عــام 1995. كمــا حــاز علــى شــهادة تخصصيــة فــي برنامــج تنفيــذي حــول سياســات التجــارة الخارجيــة مــن 
جامعــة هارفــرد عــام 2005، باإلضافــة إلــى شــهادة تخصصيــة مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي فــي إطــار حوكمــة 

الشــركات وعمــل المؤسســات الماليــة.
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السيد/ جاسم حسن زينل
عضو مجلس اإلدارة

ــر مــن 32 عامــًا فــي قطاعــات مختلفــة، إلــى جانــب كونــه عضــوا فــي مجلــس  يتمتــع الســيد/ جاســم زينــل بخبــرة تمتــد ألكث
إدارة KIB منــذ عــام 2006، يشــغل الســيد/ زينــل حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
أرزان الماليــة للتمويــل واالســتثمار. كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك البحريــن والكويــت فــي البحريــن وشــركة ميامــي 

إنترناشــيونال )مياكــس( فــي نيويــورك.

شــغل خــالل مســيرته المهنيــة مناصــب قياديــة عديــدة منهــا: رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب فــي كل مــن شــركة 
25 عامــًا فــي بنــك الخليــج شــغل خاللهــا مجموعــة مــن  الزمــردة االســتثمارية وشــركة األنظمــة اآلليــة. كمــا عمــل لمــدة 
المناصــب القياديــة. كمــا شــغل عضويــة مجالــس إدارة فــي كل مــن بنــك الخليــج اإلســالمي لالســتثمار فــي البحريــن، وشــركة 

المدينــة للتمويــل واالســتثمار والخطــوط الجويــة الكويتيــة فــي الكويــت.

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة، والبكالوريــوس فــي الدراســات العامــة تخصــص رياضيــات مــن 
جامعــة ميامــي. كمــا حصــل أيضــًا علــى شــهادة الماجســتير فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الكويــت، وأكمــل عــدة برامــج 

تنفيذيــة عليــا فــي جامعــة هارفــارد، وجامعــة وارتــون ومؤسســات مرموقــة أخــرى.

السيد/ د. عبد اهلل عبدالصمد معرفي
عضو مجلس اإلدارة

انضــم الدكتــور/ عبــد اهلل معرفــي إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB منــذ عــام 2010. وهــو يشــغل رئاســة وعضويــة عــدة 
مجالــس إدارات فــي جهــات رائــدة منهــا شــركة أمنيــات القابضــة واتحــاد شــركات ووكالء المالحــة الكويتيــة، وهــو يشــغل حاليــا 
منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة رتــاج للتأميــن التكافلــي، كمــا شــغل ســابقا رئاســة وعضويــة مجالــس إدارة مجموعــة مــن 
الشــركات والمؤسســات الرائــدة منهــا البنــك األهلــي الكويتــي، الشــركة العربيــة العقاريــة، شــركة مجموعــة برقــان القابضــة، 

وشــركة البــراق لالســتثمار وشــركة الخطــوط الجويــة الكويتيــة.

باإلضافــة إلــى خبراتــه البحثيــة ومشــاركاته العلميــة فــي عــدة مجــاالت بالتعــاون مــع مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 
وأســاتذة جامعــة الكويــت، تــم انتدابــه كأســتاذ للهيئــة التدريســية لكليــة الدراســات التجاريــة فــي الهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي والتدريــب. حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلحصــاء مــن كليــة التجــارة واالقتصــاد والعلــوم السياســية 
فــي جامعــة الكويــت عــام 1989، وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة عــام 2003، وعلــى درجــة الدكتــوراة فــي 

اإلدارة والتمويــل مــن الجامعــة األمريكيــة فــي لنــدن عــام 2007.
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السيدة / نجاة حمد السويدي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/صالح سليمان الطراد
عضو مجلس اإلدارة

انضمــت الســيدة/ نجــاة الســويدي إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB منــذ عــام 2013، وهــي تتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال 
االســتثمار والبنــوك واإلدارة، حيــث تقلــدت مناصــب قياديــة لــدى العديــد مــن الشــركات االســتثمارية، كمــا مثلــت الكويــت نيابــة 
عــن الهيئــة العامــة لالســتثمار فــي العديــد مــن المنتديــات الحكوميــة، مثــل المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي دافــوس، 

واجتماعــات نــادي باريــس للديــون الحكوميــة علــى مــدار 20 عامــًا.

تشــغل حاليــًا منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة وربــة للتأميــن، كمــا تقلــدت الســويدي ســابقا مجموعــة مــن المناصــب 
القياديــة فــي الهيئــة العامــة لالســتثمار، ومنصــب عضــو اللجنــة االستشــارية لمحفظــة تمويــل النشــاط الحرفــي والمشــاريع 
الصغيــرة فــي بنــك الكويــت الصناعــي، ورئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب للشــركة العربيــة لالســتثمار، وترأســت 
مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة لتطويــر المشــاريع الصغيــرة، كمــا شــغلت ســابقا منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة إســكان 
العالميــة للتطويــر العقــاري. حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص االقتصــاد مــن جامعــة الكويــت عــام 1974، 

وتحمــل شــهادة متخصصــة فــي األســواق الماليــة مــن جامعــة مانشســتر، المملكــة المتحــدة.

انضــم الســيد/ صالــح الطــراد إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB فــي عــام 2016، ويتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 20 عاًمــا فــي االســتثمار 
والقطــاع المصرفــي والمالــي. يشــغل حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي بالتكليــف للشــركة العربيــة 
لالســتثمار، ومنصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة رتــاج للتأميــن التكافلــي فــي الكويــت. مكنتــه خبراتــه الواســعة مــن بنــاء عالقــات 
قويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ومــن إبــرام صفقــات رئيســية مع متخــذي القرار وأصحــاب المصالح فــي المنطقة.

عمــل ســابقًا فــي منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمؤسســة بومونت بارتنرز اس اي لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا ومقرهــا جنيــف. وهــو شــريك مؤســس ســابق فــي شــركة أرابيــكا لالســتثمارات والتــي أسســت كمنصة رائــدة لألســواق الدولية 
ــا، كمــا أســس مكاتــب شــركة »نومــورا إنترناشــيونال« فــي كل مــن دولتــي الكويــت  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
وقطــر، والتــي أشــرفت علــى بنــاء العالقــات مــع العمــالء الرئيســيين وتنفيــذ خطــة عمــل حققــت إيــرادات مرتفعــة فاقــت التوقعــات. 
كمــا أمضــى 8 ســنوات فــي ليمــان بــراذرز إنترناشــيونال بــي أل ســي معظمهــا فــي مدينــة نيويــورك، وقــام بــإدارة أنشــطة العمــالء 
مــع صناديــق الثــروة الســيادية الرئيســية فــي منطقــة الخليــج العربــي، ومــن ثــم كان مســؤواًل عــن إنشــاء مكاتــب ليمــان بــراذرز فــي 

كل مــن الكويــت وقطــر. لينجــح فــي جــذب اســتثمارات جديــدة بمليــارات الــدوالرات مــن عمــالء فــي منطقــة الشــرق األوســط.

يحمــل الســيد/ الطــراد درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة وحضــر دروســا لدرجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة فــي جامعــة 
بوســطن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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السيد/ طارق صالح بوخمسين
عضو مجلس اإلدارة

انضــم الســيد/ طــارق صالــح بوخمســين إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB فــي عــام 2018، ويمتلــك الســيد/ بوخمســين خبــرة 
مهنيــة تمتــد ألكثــر مــن 28 عامــًا فــي مجــال االســتثمار العقــاري وتمويــل الشــركات ودراســة المشــاريع. حيــث شــغل قبــل 
انضمامــه إلــى KIB عــدة مناصــب قياديــة، منهــا: مديــر قســم تمويــل الشــركات فــي بنــك الخليــج، مديــر عمــالء الشــركات 
فــي قســم تمويــل الشــركات فــي بنــك الكويــت الوطنــي، باإلضافــة إلــى منصــب مديــر تنفيــذي فــي مؤسســة صالــح أحمــد 

بوخمســين، وهــو مالــك شــركة بوخمســين الوطنيــة للمقــاوالت.

الســيد بوخمســين حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة النظــم الصناعيــة مــن جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. كمــا أكمــل العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة فــي مجــاالت التمويــل اإلســالمي، 

المحاســبة الماليــة، القوانيــن المصرفيــة وعمليــات التمويــل وتمويــل المشــاريع.
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اإلدارة التنفيذية
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السيد/محمد سعيد السقا 
نائب الرئيس التنفيذي

السيد/ رائد جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

يمتلــك الســيد/ رائــد بوخمســين خبــرة واســعة تمتــد لعــدة ســنوات فــي مجــاالت االســتثمار والبنــوك والعقــارات علــى مســتوى 
دولــة الكويــت ودول المنطقــة، انضــم الســيد/ رائــد بوخمســين إلــى عضويــة مجلــس إدارة KIB فــي عــام 2010، وهــو يشــغل 

منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 2015، كمــا تولــى فــي هــذا العــام منصــب الرئيــس التنفيــذي للبنــك.

تميــز الســيد/ بوخمســين طــوال حياتــه المهنيــة بشــخصية قياديــة ذات رؤيــة ثاقبــة، حيــث يشــغل عــدة مناصــب قياديــة لــدى 
العديــد مــن الشــركات الرائــدة فــي الكويــت والشــرق األوســط، ومنهــا توليــه منصــب عضو مجلــس اإلدارة في شــركة مجموعة 
بوخمســين القابضــة، باإلضافــة إلــى عضويــة مجلــس إدارة شــركة وربــة للتأميــن، وشــركة الخدمــات المصرفيــة اآلليــة )كــي 
نــت(، البنــك المصــري الخليجــي فــي مصــر، شــركة ليــان العقاريــة فــي دبــي، شــركة ســوق الســالمية العقاريــة وشــركة كــردت 

ون كويــت القابضــة، كمــا شــغل ســابقا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة العربيــة لالســتثمار.

الســيد/ بوخمســين حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال عــام 1999 مــن جامعــة بوســطن في الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى دورات تنفيذيــة فــي علــوم االســتثمار والمصارف من مؤسســات عالميــة مرموقة.

ــة مصــر العربيــة عــام  حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس تخصــص المحاســبة مــن جامعــة عيــن شــمس فــي جمهوري
1990، وحاصــل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى كل مــن شــهادة المحاســب القانونــي المعتمــد CPA عــام 
1995، وشــهادة المدقــق الداخلــي المعتمــد CIA عــام 1998، لديــه خبــرة أكثــر مــن 28 عامــًا فــي مجــاالت ماليــة مختلفــة، 

قضــى أكثــر مــن 17 عامــا منهــا فــي الصناعــة المصرفيــة اإلســالمية.

شــغل ســابقًا منصــب رئيــس مجلــس معاييــر المحاســبة والمراجعــة فــي هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة اإلســالمية )AAOIFI( ، باإلضافــة إلــى عضويــة هــذا المجلــس وبعــض لجانــه الفنيــة ألكثــر مــن دورة. كمــا شــغل 
عضويــة فــرق العمــل الفنيــة لبعــض الهيئــات الماليــة اإلســالمية األخــرى، مثــل مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســالمية 

)IFSB( وشــارك كمحاضــر فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات.

انضــم الســيد/ محمــد الســقا إلــى فريــق KIB فــي أغســطس 2014 وعمــل مديــراً عامــًا إلدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط 
منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى مايــو 2016 حيــث ترقــى إلــى منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي، كمــا تبــوأ منصــب الرئيــس 

التنفيــذي بالوكالــة منــذ ســبتمبر 2015 حتــى ســبتمبر 2018.
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السيد/جمال البراك
المدير العام إلدارة االستثمار

السيد/أحمد الكاظمي
المدير العام لإلدارة المصرفية التجارية

يقــوم الســيد/ جمــال البــراك بــدوره ضمــن اإلدارة التنفيذيــة فــي KIB مســتنداً إلــى خبرتــه المصرفيــة التــي تتعــدى 18 
عامــًا فــي هــذا المجــال، ونظــراً لخلفيتــه المهنيــة الكبيــرة فــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، اإلدارة الماليــة، 
والخدمــات المصرفيــة التجاريــة، يقــوم الســيد/ البــراك بقيــادة فريــق مــن خبــراء االســتثمار إلدارة وتنميــة محفظــة االســتثمار 
فــي البنــك، وهــو عضــو فعــال فــي العديــد مــن المبــادرات والخطــط االســتراتيجية التــي يطلقهــا البنــك، باإلضافــة إلــى أنــه 

يقــوم بتمثيــل البنــك فــي العديــد مــن المجالــس واللجــان الخارجيــة.

قبــل انضمامــه إلــى KIB، اكتســب الســيد/ البــراك خبــرة واســعة خــالل ســنوات عملــه لــدى بنــك الخليــج، حيــث شــغل عــدة 
مناصــب، منهــا مديــر إدارة االســتثمار، مســاعد مديــر عــام لالســتثمار، ومســاعد مديــر عــام إلدارة تمويــل الشــركات.

الســيد/ البــراك حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي تخصــص التســويق وشــهادة البكالوريــوس فــي 
االقتصــاد، كالهمــا مــن جامعــة بنتلــي فــي بوســطن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. كمــا أنــه أتــم العديــد مــن البرامــج 
INSEAD، كليــة جامعــة هارفــارد إلدارة األعمــال ومعهــد الدراســات  المهنيــة الرائــدة فــي مجــال األعمــال، وذلــك فــي 

.)Sciences Po( السياســية فــي باريــس

الســيد/ أحمــد الكاظمــي مصرفــي يمتــاز بالكفــاءة العاليــة ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة 
للشــركات. انضــم الســيد/ الكاظمــي إلــى KIB فــي عــام 2016، وذلــك فــي منصــب مديــر عــام اإلدارة المصرفيــة التجارية. 

حيــث يقــوم بقيــادة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة والخدمــات المصرفيــة الدوليــة.

وقــد قضــى الســيد/ الكاظمــي مســيرته المهنيــة المصرفيــة فــي بنــك الخليــج، شــاغاًل العديــد مــن المناصــب عبــر مختلــف 
المســتويات اإلداريــة خــالل أكثــر مــن ثالثيــن عامــا، وقــد كان آخرهــا منصــب نائــب المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة 

للشــركات ومديرهــا العــام بالوكالــة.

 الســيد/ الكاظمــي حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة كنســاس فــي الواليــات 
األمريكيــة. المتحــدة 
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السيد/ عثمان توفيقي
 المدير العام لإلدارة المصرفية لألفراد

ــر مــن 14 عامــا فــي  انضــم الســيد/ عثمــان توفيقــي إلــى KIB خــالل عــام 2018، وهــو يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكث
مجــال التمويــل والبنــوك. مــن خــالل منصبــه الحالــي مــع اإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك، يتولــى الســيد/ توفيقــي مســؤولية 

تطويــر اإلدارة المصرفيــة لألفــراد ومراقبــة تنفيــذ اســتراتيجيتها.

قبــل انضمامــه إلــى KIB، عمــل الســيد/ توفيقــي فــي عــدد مــن المناصــب العليــا فــي القطــاع المصرفــي فــي الكويــت. 
حيــث شــغل ســابقًا منصــب مســاعد المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة لألفــراد ورئيس قســم تطويــر المنتجــات واألعمال 
ورئيــس قنــوات التوزيــع فــي البنــك األهلــي الكويتــي. وقــد ســبق لــه أن شــغل منصــب مديــر مركــز االتصــال فــي بنــك 

الكويــت الوطنــي، كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة كــي نــت فــي الكويــت.

الســيد/ توفيقــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعــة الكويــت عــام 2004. كمــا أنــه قــد نجــح 
فــي إكمــال برنامــج التعليــم التنفيــذي فــي اإلدارة االســتراتيجية والقيــادة مــن كليــة هارفــارد لألعمــال.

السيد/كريم نامق
المدير العام إلدارة الخزينة

انضــم الســيد/ كريــم نامــق إلــى KIB خــالل عــام 2016، وهــو يمتلــك 25 عامــًا مــن الخبــرة فــي القطــاع المصرفــي، مــن 
خــالل منصبــه الحالــي مــع اإلدارة التنفيذيــة للبنــك، يقــوم الســيد/ نامــق بــإدارة الخزينــة فــي البنــك، وهــو قــد حــاز علــى خبــرة 

طويلــة وعريقــة فــي هــذا المجــال خــالل مســيرته المهنيــة.

قبــل انضمامــه إلــى KIB، عمــل الســيد/ نامــق مديــراً عامــًا إلدارة الخزينــة فــي بنــك الكويــت الوطنــي، حيــث شــغل أيضــًا 
منصبــاُ فــي اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة األصــول والخصــوم. كمــا حصــد خبــرة واســعة مــن خــالل العمــل فــي القطــاع 
ــكندرية،  ــك اإلس ــي بن ــة ف ــواق المالي ــام إدارة األس ــر ع ــب مدي ــغل منص ــث ش ــة، حي ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــي ف المصرف
ورئيــس مجموعــة اســتثمارات الخزانــة فــي البنــك التجــاري الدولــي، وقبــل ذلــك كان يشــغل منصــب رئيــس غرفــة التــداول 

فــي بنــك كريــدي ســويس.

السيد/ نامق حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية.
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السيد/جاسم العبد الهادي
مساعد مدير عام
المدير العام بالوكالة لإلدارة العقارية

السيد/هشام السيد عز الدين
المدير العام إلدارة خدمات األعمال

يعمــل الســيد/ جاســم العبــد الهــادي فــي KIB منــذ عــام 1997، يشــرف الســيد/ العبــد الهــادي علــى المهــام االســتراتيجية 
تالئــم  والتــي  المبتكــرة  المصرفيــة  الحلــول  إيجــاد  فــي  فريقــه  بقيــادة  يقــوم  كمــا  العقاريــة،  اإلدارة  فــي  والتشــغيلية 
احتياجــات عمــالء البنــك. وهــو عضــو فــي الفريــق التنفيــذي فــي البنــك، ويســاهم بشــكل فعــال فــي وضــع وتنفيــذ 

الخطــط االســتراتيجية للبنــك.

الســيد/ العبــد الهــادي خبيــر مصرفــي محنــك، وقــد أمضــى مســيرته المهنيــة المصرفيــة بأكملهــا مــع KIB، وهــو يتمتــع 
بخبــرة ائتمانيــة واســعة فــي تمويــل الشــركات فــي كافــة القطاعــات االقتصاديــة وباألخــص القطــاع العقــاري.

الســيد/ العبــد الهــادي حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة والتدقيــق مــن كليــة االقتصــاد والتجــارة فــي 
جامعــة الكويــت، وقــد أتــم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة الرائــدة فــي مجــال األعمــال، ومنهــا برامــج فــي كليــة جامعــة 

هارفــارد إلدارة األعمــال ومعهــد الكويــت للدراســات المصرفيــة ومؤسســة يــورو مونــي.

فــي عــام 2016، انضــم الســيد/ هشــام الســيد عــز الديــن إلــى فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي KIB، حامــاًل معــه ســجاًل حافــاًل مــن 
الخبــرة التــي تمتــد ألكثــر مــن 30 عامــًا فــي العديــد مــن الوظائــف والمجــاالت، علمــًا بــأن خبرتــه الرئيســية تتركــز فــي مجــال 

إدارة العمليات التشــغيلية.

مــن خــالل دوره التنفيــذي فــي البنــك، يتولــى الســيد/ عــز الديــن مهمــة التخطيــط االســتراتيجي والتنفيــذ للحلــول والبيئــات 
التشــغيلية، لمســاعدة البنــك علــى تحقيــق أهدافــه العملية واالســتراتيجية.

خــالل مســيرته المهنيــة، شــغل الســيد/ عــز الديــن منصــب المديــر التنفيــذي للعمليــات لــدى العديــد مــن البنــوك الدوليــة 
فــي أرجــاء منطقــة الشــرق األوســط ودول الخليــج العربــي، ومنهــا: بنــك الجزيــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بنــك 
كريــدي أجــري كــول فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، البنــك الوطنــي العمانــي، والبنــك األهلــي المصــري. وقــد انتقــل إلــى 

أســرة KIB خــالل عــام 2016 قادمــًا مــن البنــك الخليجــي فــي قطــر.

السيد/ عز الدين حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية.
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السيد/ أنتوني جون إيراسموس
المدير العام إلدارة الموارد البشرية

السيد/ أجاي توماس
المدير العام إلدارة الرقابة المالية والتخطيط

انضــم الســيد/ أجــاي تومــاس إلــى فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي KIB منــذ عــام 2014، وهــو يتمتــع بمــا يقــارب مــن 20 عامــًا 
مــن الخبــرة المهنيــة فــي مجــال التدقيــق المالــي وغيرهــا مــن المهــام المتعــددة فــي مختلــف المجــاالت الماليــة.

فــي منصبــه لــدى البنــك، يقــود الســيد/ تومــاس أنشــطة الرقابــة الماليــة والتخطيــط، ويقــوم بتقديــم التقاريــر والتحليــالت 
إلــى اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة حــول جميــع األمــور المتعلقــة بالميزانيــات واألداء المالــي وعالقــات المســتثمرين، كمــا أنــه 
عضــو بــارز فــي مختلــف اللجــان التنفيذيــة فــي البنــك ويقــود فــرق عمــل مختلفــة. فــي عــام 2018، تــم إنشــاء وحــدة عالقــات 
المســتثمرين فــي إدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط. قبــل انضمامــه إلــى KIB، أمضــى الســيد/ تومــاس أكثــر مــن 10 ســنوات 
فــي العمــل مــع برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز وديلويــت آنــد تــوش فــي الكويــت، حيــث قــاد فــرق متعــددة الثقافــات متخصصــة 

فــي الخدمــات الماليــة والتدقيــق، باإلضافــة إلــى المهــام الوظيفيــة العديــدة التــي شــغلها فــي البحريــن والهنــد.

الســيد/ تومــاس محاســب قانونــي ومدقــق نظــم معلومــات معتمــد، وهــو حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي اإلدارة 
الماليــة مــن جامعــة بونديشــيري، وشــهادة البكالوريــوس فــي الفيزيــاء مــن جامعــة المهاتمــا غانــدي، وكالهمــا فــي 

ــد مــن الشــهادات فــي مجــال المصرفيــة اإلســالمية. الهنــد باإلضافــة إلــى العدي

مــع خبــرة عريقــة تمتــد ألكثــر مــن 35 عامــًا فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية، تقلــد الســيد/ أنتونــي جــون إيراســموس عــدداً 
مــن المناصــب القياديــة العليــا فــي كبــرى المؤسســات المصرفيــة فــي الخليــج وأفريقيــا.

قبــل انضمامــه إلــى فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي KIB ليشــغل منصــب مديــر عــام إدارة المــوارد البشــرية، كان الســيد/ 
إيراســموس يعمــل فــي منصــب رئيــس إدارة تنميــة المواهــب وتوظيــف المــوارد البشــرية والتطويــر وشــريك األعمــال 
لمجموعــة األعمــال المصرفيــة الدوليــة -إدارة المــوارد البشــرية -فــي مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي فــي اإلمــارات، وقبلهــا 
عمــل كنائــب مديــر إدارة المــوارد البشــرية فــي بنــك الكويــت الوطنــي. كمــا تولــى العديــد مــن المناصــب العليــا فــي بنك 

باركليــز أفريقيــا، باإلضافــة إلــى عملــه فــي مناصــب إداريــة واستشــارية فــي مجــال التطويــر التكنولوجــي والتشــغيلي.

الســيد/ إيراســموس حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال فــي تخصــص علــم النفــس اإلداري، مــع مرتبــة 
ــا، إلــى جانــب العديــد مــن الشــهادات العلميــة والــدورات التدريبيــة مــن  ــا فــي جنــوب أفريقي الشــرف، مــن جامعــة بريتوري

مؤسســات أكاديميــة معتمــدة دوليــًا.
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السيد/عصام أبو الفضل
المدير العام إلدارة الشؤون القانونية

السيد/محمد سمير عبد الغني
المدقق الداخلي العام

الســيد/ عصــام أبــو الفضــل، قانونــي مخضــرم يتمتــع بمــا يقــارب مــن أربعــة عقــود مــن الخبــرة فــي مجــال القانــون التجــاري 
وعمليــات البنــوك، بمــا فــي ذلــك خبــرة ألكثــر مــن 14عامــًا فــي القطــاع المصرفــي. مــن خــالل ترأســه إلدارة الشــؤون 
القانونيــة فــي KIB، يشــرف الســيد/ أبــو الفضــل علــى المهــام القانونيــة والتنظيميــة للبنــك، كمــا يلعــب دور المستشــار 

القانونــي إلدارة البنــك حيــث يقــدم المشــورة القانونيــة فيمــا يخــص جميــع األنشــطة التشــغيلية واإلداريــة والماليــة.

بعــد أن بــدأ مســيرته المهنيــة بممارســة القانــون فــي مكاتــب المحامــاة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة والكويــت، قــام 
الســيد/ أبــو الفضــل باالنتقــال للعمــل فــي القطــاع المصرفــي. فقبــل أن ينتقــل إلــى منصبــه الحالــي فــي البنــك، شــغل 
الســيد/ أبــو الفضــل منصــب المديــر التنفيــذي لــإدارة القانونيــة فــي البنــك التجــاري الكويتــي. الســيد/ أبــو الفضــل حاصل 

علــى شــهادة الليســانس فــي القانــون مــن جامعــة القاهــرة فــي عــام 1980 ودبلــوم فــي القانــون فــي عــام 2008.

يعتبــر الســيد/ محمــد ســمير عبــد الغنــي مصرفيــًا متميــزاً ذو خبــرة عريقــة تصــل لمــدة 20 عامــًا تقريبــًا فــي مجــال التدقيــق 
الداخلــي فــي القطــاع المالــي والمصرفــي بفضــل مــا يتمتــع بــه مــن خلفيــة صلبــة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي، الرقابــة 
الداخليــة، االلتــزام، إدارة المخاطــر وحوكمــة الشــركات، يقــوم الســيد/ عبد الغني بتقديم التوجيه االســتراتيجي المناســب 

إلدارة التدقيــق الداخلــي فــي KIB ليتواكــب مــع المتطلبــات الرقابيــة ومعاييــر التدقيــق الدوليــة.

قبــل انضمامــه إلــى KIB، تولــى الســيد/ عبــد الغنــي العديــد مــن المناصــب اإلداريــة التنفيذيــة لــدى مجموعــة مــن البنــوك 
الرائــدة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك: مديــر عــام التدقيــق الداخلــي فــي البنــك األهلــي المتحــد فــي جمهوريــة مصــر 
ــر التنفيــذي فــي مجموعــة التدقيــق الداخلــي فــي  ــر التدقيــق الداخلــي فــي بنــك المشــرق فــي قطــر، والمدي العربيــة، مدي

البنــك التجــاري الدولــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

ــة  ــا فــي المحاســبة والتدقيــق مــن جمهوري الســيد/ عبــد الغنــي حاصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس والدراســات العلي
مصــر العربيــة، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى العديــد مــن الشــهادات الدوليــة المهنيــة من عدد مــن المؤسســات المرموقة 
فــي  الداخلييــن  المدققيــن  CRMA مــن معهــد  المعتمــد  المخاطــر  إدارة  فــي مجــال تخصصــه مثــل شــهادة ضمــان 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )IIA(، وشــهادة مدقــق داخلــي معتمــد فــي الرقابــة الداخليــة CICA مــن الواليــات المتحــدة 
 IIA وهــو عضــو مؤســس فــي معهــد المدققيــن الداخلييــن ،CIPA األمريكيــة، وشــهادة المحاســب القانونــي اإلســالمي

فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.
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السيد/فيروز نوراني
المدير العام إلدارة المخاطر

يمتلــك الســيد/ فيــروز نورانــي خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 35 عامــًا فــي مجــال العمــل المصرفــي فــي دول الخليــج العربــي 
وبنــوك  واســتثمارية  تجاريــة  بنــوك  فــي  القياديــة  المناصــب  مــن  عــددا  المهنيــة  مســيرته  خــالل  تقلــد  حيــث  والهنــد، 
 ،KIB إســالمية، وذلــك نظــرا لخبرتــه فــي إدارة المخاطــر المؤسســية والحوكمــة وااللتــزام. ومــن خــالل منصبــه لــدى

يتولــى مســؤولية ضمــان تطبيــق ثقافــة مخاطــر قويــة فــي البنــك.

شــغل الســيد/ نورانــي ســابقا منصــب مديــر مجموعــة إدارة المخاطــر فــي بنــك وربــة فــي الكويــت لســت ســنوات، كمــا 
عمــل فــي منصــب مديــر مجموعــة المخاطــر وااللتــزام فــي مصــرف الهــالل فــي أبــو ظبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
كمــا عمــل كمســاعد لمديــر مجموعــة المخاطــر واســتراتيجية رأس المــال ومســاعدا لمديــر عــام األعمــال المصرفيــة 
للشــركات واالســتثمار فــي مجموعــة ســامبا الماليــة )ســيتي بنــك ســابقا( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا تولــى 

العديــد مــن المناصــب اإلداريــة العليــا خــالل مســيرته المهنيــة.

الســيد/ نورانــي عضــو لــدى اتحــادات وجهــات مهنيــة، ولــه مشــاركات كمتحــدث حــول الخدمــات الماليــة والمصرفيــة 
 The والمخاطــر والتكنولوجيــا فــي مؤتمــرات دوليــة. كمــا تــم منحــه جائــزة »الرائــد المهنــي فــي إدارة المخاطــر« مــن قبــل
Asian Banker فــي عــام 2016. الســيد/ نورانــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال والمحاســبة ودرجــة 
البكالوريــوس فــي المحاســبة الماليــة والتدقيــق ودرجــة البكالوريــوس فــي القانــون، كمــا حصــل علــى شــهادة »إدارة 

المخاطــر فــي البنــوك« مــن INSEAD فــي فرنســا.

السيد/ إسماعيل إبراهيم الشيخ
المدير العام إلدارة شؤون مجلس اإلدارة

وأمين السر

بــدأ الســيد/ إســماعيل الشــيخ مســيرته المهنيــة فــي KIB كرئيــس وحــدة فــي قســم الشــؤون اإلداريــة فــي عــام 2008، ثــم 
عيــن فــي عــام 2012 بمنصــب مســاعد أميــن ســر مجلــس اإلدارة، قبــل أن يشــغل منصــب مديــر عــام إدارة شــؤون مجلــس 
اإلدارة وأميــن الســر.  ومــن خــالل منصبــه الحالــي فــي البنــك، يتولــى مســؤولية كافــة الشــؤون المتعلقــة بمجلــس اإلدارة 

وأمانــة الســر بــكل مــا تتضمنــه مــن مهــام.

عمــل ســابقا كمديــر للشــؤون اإلداريــة فــي مجموعــة مــن شــركات الوســاطة الماليــة، وهــو حاصــل علــى درجــة الدبلــوم 
فــي إدارة األعمــال ولديــه مجموعــة مــن الشــهادات المهنيــة المتخصصــة والمعتمــدة دوليــا، حيــث يحمــل شــهادة دوليــة 
مهنيــة معتمــدة فــي إدارة المخاطــر وأعمــال االلتــزام )CRCMP(، وشــهادة دوليــة أخــرى كأخصائــي معتمــد فــي مكافحــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )CAMS( كالهمــا مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، باإلضافــة إلــى شــهادة خبيــر التــزام 
معتمــد )CCP( مــن المملكــة المتحــدة. كمــا شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات ألمنــاء ســر مجالــس اإلدارة، باإلضافــة 
لحضــوره للــدورات والملتقيــات وورش العمــل المتخصصــة فــي ديناميكيــات عمــل مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 
عنــه داخــل وخــارج دولــة الكويــت، وكذلــك الملتقيــات المتخصصــة فــي القيــادة اإلداريــة العليــا والتخطيــط االســتراتيجي.

23



السيد/مراد ميخائيل
مستشار مجلس اإلدارة

التحــق الســيد/ مــراد ميخائيــل للعمــل ضمــن فريــق KIB فــي عــام 2011، وهــو خبيــر فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة مــع 
ســجل حافــل فــي تحقيــق نتائــج ممتــازة تمتــد ألكثــر مــن 25 عاًمــا فــي هــذا المجــال.

وكمصرفــي ســابق فــي وول ســتريت، فقــد عمــل لــدى مجموعــة متعــددة مــن البنــوك العالميــة الرائــدة بمــا فــي ذلــك 
ــو بــي إس« و »ل بــي بــي دبليــو« و »كريديــت ســويس« فــي عــدة مناصــب وفــي عــدد مــن المراكــز  »ميريــل لينــش« و »ي

ــورت. ــت وفرانكف ــف والكوي ــرة وجني ــدن والقاه ــي لن ــية ف ــة الرئيس المالي

السيد/ ميخائيل حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد الدولي من جامعة تريير في ألمانيا.
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أعضـاء هيئـة 
الرقابة الشرعية
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الشيخ/ د. خالـد مذكور المذكور

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ/ مصطفى سيد حسن الزلزلة

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ/ علي محمد حجي الجدي

عضـو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ/د. عبد العزيز خليفة القصار

العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
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الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد،

ــات متعــددة واكبــت تطــور الصناعــة المصرفيــة اإلســالمية، وألقــت بظاللهــا الفقهيــة  فقــد أتــت انطالقــة هــذا العــام بتحدي
علــى الســاحة المصرفيــة فــي الكويــت وخارجهــا، ولعــل التحــدي األكبــر فــي هــذا المجــال هــو دخــول التقنيــة اإللكترونيــة 
والتكنولوجيــا الماليــة أو مــا يعــرف بـــ »Fintech« وهــو عبــارة عــن »التكنولوجيــا الماليــة«، والتــي تســعى إلــى تحســين 
وتطويــر وتقديــم الخدمــات الماليــة واســتخدامها بأســلوب تكنولوجــي متطــور وتهيــئ البنــوك إلدارة عملياتهــم الماليــة 

بشــكل أفضــل مــن خــالل اســتخدام البرامــج المتخصصــة.

ويجــب أن ال نقلــل مــن أهميــة التكنولوجيــا الماليــة فــي التمويــل اإلســالمي والمصــارف اإلســالمية، بــل نقــر بأهميــة مواكبــة 
التطــور التكنولوجــي واالقتصــادي لتمكيــن البنــوك اإلســالمية مــن المنافســة، حيــث يقــول عــدد كبيــر مــن خبــراء المــال: إن 
التمويــل االســالمي يمكــن أن يلعــب دوراً كبيــراً فــي االقتصــاد العالمــي إذا تــم إدخــال التطــورات الحديثــة؛ حيــث ســيكون لــه 
نتائــج إيجابيــة مــن حيــث اختصــار اإلجــراءات وتوفيــر التكاليــف، وهــو فــي الوقــت نفســه يمكــن أن يشــجع المعياريــة والتناغــم 
التنافســية  بيــن المنتجــات الماليــة اإلســالمية والتكامــل فيمــا بينهــا، والعكــس صحيــح حيــث يمكــن أن تتراجــع قدراتــه 
عنــد إهمــال هــذه التطــورات. ويمكــن للبنــوك االســالمية أن تواكــب هــذا التطــور ولكــن مــع عــدم إغفــال جانــب الضوابــط 
الشــرعية فــي هــذا الشــأن، حيــث إن البنــوك اإلســالمية قامــت علــى أســاس توافــق جميــع أعمالهــا علــى مبــادئ وأحــكام 

الشــريعة اإلســالمية.

ولعلنــا ندعــو مــن خــالل KIB إلــى التأكيــد علــى مراعــاة الضوابــط الشــرعية قبــل اعتمــاد أي منتــج مــن تلــك المنتجــات 
المتعلقــة بالتكنولوجيــا الماليــة وذلــك بالدراســة الشــرعية الوافيــة مــن قبــل هيئــات الرقابــة الشــرعية والتــداول الفنــي 
المســتفيض لذلــك المنتــج؛ مــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولية الشــرعية وتقديــم المصلحــة الشــرعية علــى المصالــح الربحيــة 

قصيــرة المــدى.

كمــا تأمــل هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن إدارات البنــوك اإلســالمية االهتمــام بجانــب الضبــط الشــرعي ومصداقيــة العمــل 
المصرفــي اإلســالمي، وبالتعــاون مــع هيئــات الرقابــة الشــرعية للوصــول إلــى التطبيــق األمثــل ألحــكام ومبــادئ الشــريعة 

اإلســالمية فــي جميــع تعامــالت وأنشــطة البنــوك اإلســالمية.

البنــوك اإلســالمية لخدمــة االقتصــاد اإلســالمي وخدمــة وطننــا  هــذا ونســأل اهلل تعالــى أن يوفــق القائميــن علــى 
الكويــت. الحبيــب 

د. عبد العزيز خليفة القصار
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية

كلمة هيئة الرقابة الشرعية  
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التاريخ: 2019/01/03

إلى السادة: مساهمي بنك الكويت الدولي          المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

الموضوع: تقرير هيئة الرقابة الشرعية
للفترة من 2018/1/1 إلى 2018/12/31 م

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

فوفقــا لقــرار الجمعيــة العموميــة القاضــي بتعييــن هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك الكويــت الدولــي وتكليفنــا بذلــك، نقــدم 
لكــم التقريــر التالــي:

قامــت هيئــة الرقابــة الشــرعية بعقــد )5( اجتماعــات لهيئــة الرقابــة الشــرعية وصــدر عنهــا قــرارات بلــغ عددهــا )32( قــراراً شــرعيًا 
تنوعــت أحكامهــا حســب اإلدارات المختلفــة فــي البنــك.

وبلغ عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على النحو التالي:

عدد االجتماعات خال عام 2018المنصباالسمم

5/5رئيس هيئة الرقابة الشرعيةالشيخ/ د. خالد مذكور المذكور1

5/5نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعيةالشيخ/ مصطفى سيد حسن الزلزلة2

5/5عضو هيئة الرقابة الشرعيةالشيخ/ علي محمد حجي الجدي3

5/5العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعيةالشيخ/ د. عبد العزيز خليفة القصار4

وبلغت العقود واالتفاقيات التي ُعرضت على هيئة الرقابة الشرعية )117( عقداً واتفاقية.  

وفــي مجــال الرقابــة الشــرعية: فقــد تــمَّ التأكــد مــن أن أنشــطة البنــك قــد تمــت وفــق الضوابــط الشــرعية التــي وضعتهــا 
ــر متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وفــق  ــرادات غي ــة إي ــة الشــرعية فــي البنــك، كمــا تمَّ التأكــد مــن تجنيــب أي هيئــة الرقاب

قــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية.

وفــي مجــال التدقيــق الشــرعي فقــد تــم تنفيــذ الخطــة المعتمــدة للتدقيــق للعــام 2018 م وفــق السياســات المعتمدة 
فــي البنــك، وشــمل التدقيــق جميــع إدارات وأقســام وفــروع البنــك، وتــم رفــع تقريــر التدقيــق إلــى الســادة/ أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، والســيد/ نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي، والســيد/ نائــب الرئيــس التنفيــذي.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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ولقد تم هذا العمل وهلل الحمد بتعاون إيجابي من السادة المدراء وجميع الموظفين العاملين بالبنك.

وبناًء على ما تقدم نؤكد على ما يلي:

راقبنــا وراجعنــا المبــادئ المســتخدمة والعقــود المتعلقــة  الرقابــة الشــرعية في بنــك الكويــت الدولــي قــد  إننــا فــي هيئــة 
بالمعامــالت التــي طرحهــا البنك خالل الفترة من 2018/1/1 م إلــى2018/12/31 م، ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة 
والمبــادئ  والقــرارات  بالفتــاوى  وكذلــك  اإلســالمية،  الشــريعة  ومبــادئ  بأحــكام  التــزم  قــد  البنــك  كان  إذا  عمــا  الــرأي  إلبــداء 
واإلرشــادات المحــددة التــي تــم إصدارهــا مــن قبلنا، وأن مســؤولية التنفيذ لهذه األحــكام والمبادئ والفتاوى تقع علــى إدارة 

البنك، أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مســتقل بناء على ما ُعرض علينا، واطلعنا عليه.

ولقــد قمنــا بالمراقبــة بالكيفيــة المناســبة والمراجعــة التــي اشــتملت علــى فحــص العقــود واإلجــراءات المتبعــة فــي البنــك 
علــى أســاس اختبــار كل نــوع مــن أنــواع العمليــات، كمــا حصلنــا علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات الضروريــة إلصــدار رأي 

فــي مــدى تماشــي أعمــال البنــك مــع أحــكام الشريعة اإلســالمية. 

إلى2018/12/31 والتــي  الفترة مــن 2018/1/1  خــالل  البنــك  أبرمهــا  التــي  والعمليــات  والوثائــق  العقــود  أن   وفي رأينــا 
الشريعة اإلســالمية. اطلعنــا عليهــا تمــت وفقــًا ألحــكام ومبــادئ 

هــذا ونســأل اهلل العلــي القديــر أن يوفــق القائميــن علــى البنــك لخدمــة ديننــا الحنيــف ووطننــا العزيــز وأن يُحقق للجميــع 
الرشــاد والســداد، واهلل ولــي التوفيــق.

 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                               الشيخ/ د. خـالد مذكور المذكور                                                              الشيخ/ مصطفى سيد حسن الزلزلة

                                   رئيس هيئة الرقابة الشرعية                                                                                نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

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

                                      عضو هيئة الرقابة الشرعية                                                                      العضو التنفيذي لهيئة الرقابة  الشرعية
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التطورات االقتصادية العالمية
واصــل االقتصــاد العالمــي أداءه الجيــد للعــام الثانــي علــى التوالــي، وذلــك بالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة العديــدة التــي 
شــهدها العالــم خــالل عــام 2018، حيــث تشــير تقديــرات صنــدوق النقد الدولي إلى ثبــات معدل نمو االقتصــاد العالمي خالل 
عامــي 2018 و 2019 عنــد مســتوياته المســجلة فــي العــام الماضــي والبالغــة 3.7 %. وفــي حيــن كان األداء االقتصــادي جيدا 
خــالل هــذا العــام، إال أن ســمة التفــاوت فــي مســتويات أداء اقتصــادات دول وأقاليــم العالــم آخــذة فــي االتســاع، كمــا ســتكون 
اآلفــاق االقتصاديــة عرضــة لمجموعــة مــن التطــورات الســلبية فــي المــدى القصيــر، حيــث ســتتأثر بتبعــات التوتــرات التجاريــة 
بيــن الواليــات المتحــدة ومجموعــة مــن شــركائها التجارييــن، وبنتائــج المفاوضــات المتعلقــة بخــروج المملكــة المتحــدة مــن 
منطقــة اليــورو، باإلضافــة إلــى التطــورات التــي تشــهدها أســواق المــال والســلع األوليــة، والتوتــرات الجيوسياســية فــي بعــض 

الــدول واألقاليــم.

هــذا وارتفــع معــدل النمــو فــي مجموعــة الــدول ذات االقتصــادات المتقدمــة خــالل عــام 2018 إلــى 2.4 % علــى أن يبلــغ 
2.1 % خــالل عــام 2019، وفــي حيــن ال يــزال النمــو االقتصــادي قويــا فــي هــذه الــدول، إال أنــه اتســم بالتفــاوت، حيــث جــاءت 
مســتويات النمــو لمنطقــة اليــورو واليابــان والمملكــة المتحــدة أقــل مــن التوقعــات، فيمــا ســاعدت التخفيضــات الضريبيــة، 
ــغ  ــع أن يبل ــن المتوق ــرات، وم ــت التقدي ــتويات فاق ــي بمس ــاد األمريك ــو االقتص ــى نم ــة إل ــة المواتي ــة العام ــات المالي وسياس
معــدل نمــو االقتصــاد األمريكــي نحــو 2.8 % خــالل عــام 2018 مقارنــة بنحــو 2.5 % خــالل عــام 2017، علــى أن يتراجــع إلــى 
مســتويات 2.4 % خــالل عــام 2019، متأثــرا بتبعــات السياســات الحمائيــة التــي انتهجتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ومنهــا الرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا علــى وارداتهــا مــن بعــض الــدول كالصيــن واإلجــراءات المضــادة مــن هــذه الــدول، 
أو الخطــوات األخــرى التــي أعلنــت أنهــا ســتتخذها مســتقبال. أمــا فــي منطقــة اليــورو فقــد كان األداء متواضعــا خــالل النصــف 
األول مــن عــام 2018، وبالرغــم مــن ذلــك يتوقــع أن تســجل اقتصــادات المنطقــة مســتويات نمــو جيــدة عنــد 2 % خــالل 
عــام 2018 و 1.9% خــالل عــام 2019، حيــث ستســاعد مســتويات التوظيــف واإلنفــاق االســتهالكي الجيــدة علــى دعــم 

مســتويات الطلــب وتحفيــز النمــو.

العالم 

3.72.02.4

معدالت النمو االقتصادي في عام 2018

)IMF( تقديرات صندوق النقد الدولي
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أمــا مجموعــة االقتصــادات الصاعــدة والناميــة، فســتحافظ علــى معــدالت نمــو قويــة ومقاربــة لما ســجلته خالل العــام الماضي 
ــدل  ــهد مع ــا سيش ــة، فيم ــدة والنامي ــيا الصاع ــي دول آس ــا ف ــو قوي ــي النم ــد بق ــي 2018 و 2019، فلق ــالل عام ــد 4.7 % خ عن
النمــو االقتصــادي للصيــن اعتــداال تدريجيــا ليتراجــع عــن مســتوياته الســابقة ليصــل إلــى 6.6 % خــالل عــام 2018 و %6.2 

خــالل عــام 2019 متأثــرا بالتوتــرات التجاريــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبتراجــع الطلــب الخارجــي.

وعلــى صعيــد متصــل، يتوقــع لمعــدالت النمــو االقتصــادي فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا أن تتســارع بعــد أن وصلت 
إلــى أدنــى مســتوياتها منــذ عــام 2009، حيــث بلــغ معــدل النمــو القتصــادات هــذه الــدول مجتمعــة نحــو 1.8% خــالل عــام 2017، 
فيمــا تحســنت وصــوال إلــى 2 % خــالل عــام 2018 كمــا يتوقــع أن تصــل إلــى مســتويات 2.5 % خــالل عــام 2019. وسيســاعد 
االرتفــاع فــي متوســط ســعر برميــل النفــط الخــام –  علــى الرغــم مــن التفاوتــات التــي شــهدها خــالل العــام – علــى دعــم النمــو 
فــي الــدول المنتجــة للنفــط فــي المنطقــة، وستســتفيد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن هــذا التحســن، كمــا ستســهم خطط 
ترشــيد اإلنفــاق وخطــط التحفيــز االقتصــادي التــي اتبعتهــا بعــض دول المجلــس فــي تحســين مســتويات النمــو االقتصــادي ليبلــغ 
2.4 % خــالل عــام 2018 و 3 % خــالل عــام 2019 بعــد االنكمــاش الــذي شــهدته دول المجلــس خــالل عــام 2017 بفعــل تراجــع 
أســعار النفــط. أمــا بخصــوص الــدول المســتوردة للنفــط فــي المنطقــة، فســتبقى آفــاق النمــو االقتصــادي متواضعــة نســبيا، حيــث 
ال زالــت العديــد مــن اقتصــادات هــذه الــدول بحاجــة إلــى إصالحــات هيكليــة، كمــا ستســتمر األوضــاع الجيوسياســية التــي تشــهدها 

المنطقــة والتوتــرات التجاريــة العالميــة فــي إلقــاء ظاللهــا علــى األداء االقتصــادي لبعــض هــذه الــدول.

التطورات االقتصادية المحلية
شــهدت مؤشــرات أداء االقتصــاد الكويتــي تحســنا خــالل عــام 2018، فقــد انعكــس االرتفــاع فــي متوســط ســعر النفــط الخــام 
خــالل عــام 2018 إيجابــا علــى معــدالت النمــو االقتصــادي المتوقعــة، حيــث تشــير أحــدث التقديــرات إلــى تســجيل الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي الكويــت نمــوا بنســبة 1.7% فــي عــام 2018 بعــد التراجــع الــذي شــهده متأثــرا بانخفــاض 
أســعار النفــط خــالل العــام الســابق، علــى أن يواصــل تحســنه خــالل عــام 2019 ليقتــرب مــن مســتويات 2.5 %، كمــا يتوقــع أن 
يســاهم نمــو اإلنفــاق علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع خطــة التنميــة وتحســن مؤشــرات الثقــة فــي األســواق فــي دعــم 
نمــو األنشــطة الغيــر نفطيــة فــي االقتصــاد، ليبلــغ معــدل النمــو الحقيقــي الغيــر نفطــي مســتويات 2.5 % خــالل عــام 2018، 

و 3 % خــالل عــام 2019.

معدل النمو 
االقتصادي الحقيقي 

2018

معدل النمو 
االقتصادي الحقيقي 

2019

معدل النمو االقتصادي 
الحقيقي الغير نفطي 

2019

تقديرات صندوق النقد الدولي )IMF( ومصادر أخرى

1.72.5 2.5

معدل النمو االقتصادي 
الحقيقي الغير نفطي

2018 

3.0
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هــذا وتواصــل دولــة الكويــت االســتفادة مــن امتالكهــا الحتياطيــات ســيادية كبيــرة تقــدر بنحــو 650 مليــار دوالر أمريكــي، 
ــزز  ــذي يع ــر ال ــو األم ــة، وه ــي المنطق ــل ف ــن األق ــر م ــث يعتب ــة حي ــي للموازن ــادل النفط ــعر التع ــي س ــن تدن ــتفيد م ــا ستس كم
مــن مســتويات اســتقرار البيئــة االقتصاديــة، وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن التحســن فــي  مســتويات أســعار النفــط قــد ســاهم فــي 
تقليــص عجــز الموازنــة برغــم تواصــل قــوة اإلنفــاق، حيــث بلــغ عجــز الموازنــة نحــو 4.8 مليــار دينــار كويتــي فــي نهايــة الســنة 
الماليــة 2018/2017 مقابــل 5.12 مليــار دينــار كويتــي للســنة الســابقة )بعــد خصــم 10% مــن اإليــرادات لصالــح صنــدوق 
األجيــال القادمــة وباســتثناء إيــرادات االســتثمارات الســيادية(. وكنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فقــد تراجــع عجــز الموازنــة 
لنحــو 13.4% مقارنــة بنحــو 17.9% خــالل الســنة الماليــة الســابقة، كمــا ويتوقــع لعجــز الموازنــة أن يواصــل التراجــع فــي 
حــال تواصلــت مســتويات أســعار النفــط القويــة نســبيا لنهايــة الســنة الماليــة )فــي شــهر مــارس 2019(. حيــث بلــغ متوســط 
ســعر النفــط الكويتــي حتــى منتصــف ديســمبر مــن عــام 2018 نحــو 70 دوالرا أمريكيــا مقارنــة بنحــو 51 دوالر أمريكــي خــالل 
عــام 2017، األمــر الــذي ســينعكس إيجابــا علــى مســتويات عجــز الموازنــة وبخاصــة فــي حــال ارتفــاع أســعار النفــط كاســتجابة 
التفــاق أوبــك+ المتعلــق بتقليــص حجــم اإلنتــاج لغــرض امتصــاص فائــض العــرض فــي األســواق، هــذا ومــن المتوقــع أن يبلــغ 
العجــز نحــو 6 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي نهايــة عــام 2018. علــى أن يتــم تمويــل العجــز مــن خــالل الســحب مــن 
االحتياطــي العــام للدولــة فــي ظــل وصــول الحكومــة للحــد األعلــى المســموح تشــريعيا لالقتــراض، وفــي ظــل انتظــار إقــرار 

قانــون الديــن العــام الجديــد.

وبمتابعــة مســتويات األســعار خــالل عــام 2018، فقــد تراجــع معــدل التضخــم وفقــا ألحــدث بيانــات متوافــرة وعلــى أســاس 
ســنوي ليبلــغ فــي المتوســط 0.53 % خــالل الفتــرة المنقضيــة مــن عــام 2018 )حتــى نهايــة نوفمبــر( مقارنــة بنحــو %1.54 
خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2017، جــاء هــذا التراجــع فــي المعــدل العــام للتضخــم نتيجــة ضعــف تضخــم أســعار األغذيــة، وتراجــع 
أســعار خدمــات المســكن، هــذا ويتوقــع لمعــدل التضخــم أن يحافــظ علــى مســتويات قريبــة مــن 0.6 % خــالل عــام 2018، وأن 

يرتفــع إلــى مســتويات تقتــرب مــن 2.5 % خــالل عــام 2019.

وعلــى صعيــد متصــل، فقــد تراجــع نمــو االئتمــان قليــال ليبلــغ 3 % علــى أســاس ســنوي ووفقــا لبيانــات نوفمبــر 2018، مقارنــة 
ــبة 4 %  ــخصية بنس ــة الش ــهيالت االئتماني ــت التس ــد نم ــل فق ــي التفاصي ــام 2017، وف ــن ع ــرة م ــذات الفت ــتويات 4.3 % ل بمس
متراجعــة قليــال عــن معــدل نموهــا خــالل العــام الماضــي، فيمــا ارتفــع االئتمــان الممنــوح لقطــاع العقــار بأقــل مــن 1%، فيمــا 
تراجــع القطــاع التجــاري بنحــو 2 %، كمــا تراجــع االئتمــان الممنــوح للمؤسســات الماليــة الغيــر مصرفيــة بنحــو 13%، فيمــا 
شــهد االئتمــان الممنــوح للقطــاع النفطــي أكبــر نســبة نمــو خــالل العــام وبواقــع 33 % تقريبــا. هــذا ومــن الممكــن أن تســاعد 
التعليمــات المعدلــة التــي أصدرهــا بنــك الكويــت المركــزي بخصــوص ســقف وشــروط منــح القــروض االســتهالكية فــي تعزيــز 
مســتويات نمــو االئتمــان فــي المــدى القصيــر والمتوســط. فــي المقابــل فقــد ارتفــع نمــو الودائــع ليتفــوق علــى مســتوياته 
لــذات الفتــرة مــن العــام الســابق ليبلــغ 2.9 %، حيــث تراجعــت ودائــع القطــاع الحكومــي بنحــو 6 %، فيمــا ارتفــع نمــو ودائــع 
القطــاع الخــاص بالضعــف تقريبــا عــن مســتويات ذات الفتــرة مــن العــام الماضــي وبنحــو 5 % نتيجــة ارتفــاع جميــع مكوناتهــا 

وبنســب متفاوتــة.

ــدر  ــرة تق ــيادية كبي ــات س ــا الحتياطي ــن امتاكه ــتفادة م ــت االس ــة الكوي ــل دول تواص
ــي  ــادل النفط ــعر التع ــي س ــن تدن ــتفيد م ــا ستس ــي، كم ــار دوالر أمريك ــو 650 ملي بنح
للموازنــة حيــث يعتبــر مــن األقــل فــي المنطقــة، وهــو األمــر الــذي يعــزز مــن مســتويات 

ــة. ــة االقتصادي ــتقرار البيئ اس
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وفــي ذات الســياق، فقــط حافــظ القطــاع المصرفــي علــى قوتــه، حيــث بلــغ معــدل الكفايــة الرأســمالية نحــو 18% فــي 
نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2018، فيمــا بلغــت نســبة تغطيــة القــروض الغيــر منتظمــة نحــو 214 %، كمــا تراجعــت نســبة 
القــروض الغيــر منتظمــة إلــى مســتويات 2 % مقارنــة بنحــو 2.5 % فــي ذات الفتــرة مــن عــام 2017، كمــا حافظــت البنــوك 
المحليــة علــى معــدالت ســيولة مرتفعــة، حيــث بلغــت االحتياطــات الســائلة للبنــوك )النقــد والودائــع لــدى بنــك الكويــت 
المركــزي، وســندات بنــك الكويــت المركــزي والتــورق( نحــو 6 مليــار دينــار كويتــي مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام، أي 
ــرة مــن العــام الماضــي والبالغــة حينهــا  مــا يعــادل 9.2 % مــن إجمالــي األصــول، مرتفعــة عــن مســتوياتها فــي ذات الفت
نحــو 6.6 %. كمــا ســاعدت البيئــة االقتصاديــة المســتقرة وتحســن معــدالت الثقــة فــي األســواق والتنظيــم الحصيــف الــذي 
يخضــع لــه النظــام المصرفــي فــي الكويــت علــى ارتفــاع أربــاح البنــوك المحليــة بأكثــر مــن 18% فــي نهايــة الربــع الثالــث 
مــن العــام وعلــى أســاس ســنوي لتبلــغ نحــو 660 مليــون دينــار كويتــي، هــذا ويتوقــع أن يســتمر القطــاع المصرفــي فــي 

تحقيــق نتائــج قويــة فــي نهايــة العــام.

ولقــد ســاهمت التطــورات الهيكليــة التــي شــهدتها بورصــة الكويــت فــي تحســن مؤشــرات أدائهــا، حيــث ســاعدت كل 
مــن عمليــة إدراج بورصــة الكويــت فــي مؤشــر فوتســي راســل والمقــررة علــى مرحلتيــن، باإلضافــة لإعــالن عــن إدراج بورصــة 
ــورز  ــد ب ــتاندرد ان ــة س ــالن مؤسس ــى إع ــئة، وإل ــواق الناش ــر MCSI  لألس ــى مؤش ــا إل ــة لترقيته ــة المراجع ــن قائم ــت ضم الكوي
عــن ترشــيح بورصــة الكويــت لتــدرج ضمــن مؤشــراتها لألســواق الناشــئة فــي منتصــف العــام القــادم، ســاعدت جميعــا علــى 
ازديــاد اهتمــام المســتثمرين األجانــب ببورصــة الكويــت، حيــث ســجلت البورصــة أعلــى ارتفــاع شــهري لهــا منــذ عــام  ونصــف 
خــالل شــهر يوليــو/2018، كمــا ســجل مؤشــر الســوق العــام ارتفاعــا بنســبة 4 % منــذ إطالقــه وحتــى منتصــف شــهر ديســمبر، 
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع مدفوعــا وبشــكل أساســي بارتفــاع مؤشــر الســوق األول وبنســبة  تعــدت 9 % علــى أســاس شــهري. هــذا 
ويتوقــع أن تشــهد بورصــة الكويــت مزيــدا مــن التدفقــات األجنبيــة عنــد اكتمــال المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة اإلدراج فــي مؤشــر 

فوتســي راســل فــي نهايــة العــام.

وعلــى صعيــد آخــر، فقــد طالــت موجــة التحســن التــي شــهدها االقتصــاد المحلــي مؤشــرات ســوق العقــار، حيــث بلغــت 
ــار كويتــي، متخطيــة مجمــل  ــار دين ــة عــام 2018 نحــو 3.76 ملي مبيعــات ســوق العقــار الكويتــي )عقــود ووكاالت( مــع نهاي
مبيعــات عــام 2017 بنحــو 48 %، لتكــون هــي األكبــر منــذ عــام 2014، وهــو مــا يشــير إلــى اســتعادة الســوق جــزءا كبيــرا مــن 
الزخــم الــذي فقــده إبــان موجــة تراجــع أســعار النفــط والتــي بــدأت فــي منتصــف عــام 2014. كمــا تجــاوز مؤشــر عــدد الصفقــات 
المنفــذة فــي الســوق مســتوياته المســجلة عــن مجمــل عــام 2017 بنحــو 21 % ليبلــغ 6361 صفقــة، ليكــون االكبــر خــالل 
الســنوات الثــالث الســابقة، فيمــا بلــغ مؤشــر متوســط قيمــة الصفقــة نحــو 592 ألــف دينــار كويتــي متفوقــا علــى مســتوياته 
المســجلة فــي عامــي 2014 و2015، وهــو مــا يشــير ولــو جزئيــا إلــى تحســن مســتويات األســعار، هــذا وتشــير التوقعــات إلــى 
احتماليــة أن يســتفيد ســوق العقــار الكويتــي مــن تحســن مؤشــرات االقتصــاد المحلــي، ومــن تدنــي أســعار العقــارات خــالل 
فتــرات ســابقة، األمــر الــذي زاد مــن جاذبيتــه. وفــي المقابــل فقــد يتأثــر القطــاع االســتثماري فــي حــال ارتفــاع مســتويات الفائــدة 
أو تدنــي مســتويات اإلشــغال خــالل فتــرات قادمــة، كمــا قــد يتعــرض القطــاع الســكني لمزيــد مــن الضغــوط فــي حــال ازديــاد 
توزيعــات الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية، فيمــا ســيواصل القطــاع التجــاري االســتفادة مــن التحســن فــي مؤشــرات ثقــة 
المســتهلكين ومســتويات اإلنفــاق المرتفعــة، باإلضافــة لتأثــره إيجابــا بالجهــود التــي بذلــت وســتبذل مســتقبال فــي ســبيل 

تحســين بيئــة ممارســة األعمــال فــي البــالد.
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يســتعرض هــذا الجــزء مــن التقريــر مناقشــات اإلدارة التنفيذيــة حــول مؤشــرات األداء والخطــط المســتقبلية 
لبنــك الكويــت الدولــي )KIB(، وذلــك اســتنادا لنتائــج أعمالــه وخطتــه االســتراتيجية الشــاملة، علمــا بــأن 
النقاشــات الــواردة فــي هــذا التقريــر قــد تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتســتند إلــى البيانــات 

الماليــة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.

تطورات الخطة االستراتيجية
واصــل KIB تطبيــق خطتــه االســتراتيجية الشــاملة التــي دشــنها فــي عــام 2015، والتــي تُعنــى بتحقيــق تحــول شــامل يطــال 
كافــة إدارات البنــك وأنشــطة أعمالــه، تهــدف هــذه الخطــة الممتــدة لخمــس ســنوات إلــى تحقيــق رؤيــة KIB بــأن يصبــح »البنك 
اإلســالمي المفّضــل فــي الكويــت« وذلــك مــن خــالل خمــس تطلعــات رئيســية هــي: أن يصبــح البنــك األســرع نمــوا فــي دولــة 
الكويــت، وتحســين جــودة األصــول مــع اســتهداف معــدالت تقــل عــن متوســط الســوق للتمويــالت المتعثــرة، وتعزيــز عوائــد 
المســاهمين، وترســيخ مفهــوم البنــك األكثــر ابتــكارا فــي دولــة الكويــت، وأن يصبــح KIB وجهــة العمــل المفضلــة للعمالــة 

الكويتيــة الشــابة.

إن منهــج KIB الجديــد والطمــوح لخدمــة العمــالء يعمــل علــى تحويــل تجربتهــم بأكملهــا لتشــمل مزيًجــا مــن القنــوات الحيــة 
ــة  ــب خدم ــى جان ــت VIVR إل ــي الكوي ــة ف ــة مرئي ــة هاتفي ــة مصرفي ــك أول خدم ــق البن ــث أطل ــام 2018. حي ــالل ع ــة خ والرقمي
»التفاعــل المباشــر« والتــي توفــر للعمــالء واجهــة مرئيــة بالتزامــن مــع الخدمــة الصوتيــة الذاتيــة وبمــا يمكننــا مــن تقديــم 
خدمــات اتصــال ذاتيــة أفضــل. كمــا واصــل KIB تنفيــذ اســتراتيجيته الجديــدة بالعديــد مــن التغييــرات، مرتكــزا علــى رؤيتــه 
ــه  ــخ نفس ــة، ليرس ــة المتكامل ــات المصرفي ــن الخدم ــد م ــرح المزي ــالل ط ــن خ ــه وم ــى عمالئ ــزاً عل ــر تركي ــح أكث ــة ليصب المصرفي
شــريكًا فــي كل جانــب مــن جوانــب حياتهــم، وليكــون فعليــا »بنــك للحيــاة«. وفــي هــذا الســياق فقــد مثلــت اســتراتيجيتنا 
الرقميــة الشــاملة أحــد المكونــات الرئيســية لعمليــة التحــول، حيــث نســعى لتقديــم المزيــد مــن الخدمــات عبــر كافــة قنواتنــا 
الرقميــة، ســواء عــن طريــق اإلنترنــت أو الهواتــف الذكيــة وبهــدف تحســين وتبســيط التجربــة المصرفيــة لعمالئنــا. كمــا نهــدف 
 KIB إلــى توفيــر أحــدث الحلــول الرقميــة ســهلة االســتخدام، مــع ضمــان ســهولة الوصــول لهــا وفــي جميــع األوقــات. إننــا فــي
نتبنــى التكنولوجيــا المتطــورة واالبتــكار كعنصريــن رئيســيين فــي اســتراتيجيتنا المرتكــزة علــى العمــالء، وبمــا يعــزز مــن 

قيمــة الخدمــات التــي نقدمهــا لهــم، ويبقينــا علــى تواصــل معهــم وفــي مختلــف جوانــب حياتهــم.

وفــي ســياق متصــل، فقــد اســتمر KIB فــي تعزيــز قدراتــه األساســية وتحديــدا فــي مجــال العمليــات التشــغيلية، وذلــك مــن خالل 
تدشــين مشــروع إشــراق الــذي يســتهدف تحقيــق التميــز التشــغيلي، وفــي ســبيل تحقيــق أهــداف المشــروع، فقــد تــم تدريــب 
وتجهيــز مجموعــة واعــدة مــن الموظفيــن الكويتييــن مــن الشــباب الذيــن تــم ترشــيحهم مــن قبــل إدارات البنــك. كمــا تــم 
وفــي إطــار المشــروع، اســتكمال العديــد مــن المبــادرات الهادفــة نحــو تنقيــح وتبســيط اإلجــراءات بــدءا مــن عمليــة فتــح حســاب 
العميــل، األمــر الــذي ترتــب عنــه تحســين تجربــة العمــالء، باإلضافــة إلــى دعــم األهــداف المتعلقــة بأنشــطة أعمــال البنــك. كمــا 
يجــري العمــل حاليــا علــى المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع وبالتعــاون مــع ذات الشــركة االستشــارية مــن أجــل ضمــان تعزيــز 
مســتويات نجاعــة وفعاليــة عملياتنــا المصرفيــة فــي الفــروع، مــع ضمــان تطبيــق التنظيــم النهائــي للعمليــات، واالنتهــاء مــن 
ــدا مــن  ــر، وضمــان تفعيــل المعالجــة المركزيــة وبمــا يضمــن مزي الوصــف الوظيفــي لكافــة الوظائــف التــي شــملها التغيي

الكفــاءة والفعاليــة.  

كمــا شــهد عــام 2018 إطــالق العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات الهادفــة والمبتكــرة، حيــث يجــري العمــل علــى تنفيذ مشــروع 
إدارة البيانــات المتكاملــة والــذي يهــدف إلــى توفيــر نمــوذج موحــد للبيانــات وبمــا يســاعد فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وبصــورة 
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 ،NFC دقيقــة، كمــا تــم إطــالق خدمــة التفاعــل الحــي »Chat« للهواتــف وعبــر اإلنترنــت، وإطــالق خدمــة الدفــع عــن بعــد 
باإلضافــة إلــى العمــل علــى إعــادة توزيــع شــبكة فــروع البنــك لضمــان تواجدنــا بالقــرب مــن أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــالء، 
كمــا تــم االنتهــاء مــن عمليــة اعتمــاد التصاميــم الخاصــة بالفــروع الجديــدة وبالتعــاون مــع إحــدى أفضــل الشــركات العالميــة 
المتخصصــة، جــاء ذلــك بالتزامــن مــع جهــود تحســين خدماتنــا المصرفيــة المقدمــة عبــر اإلنترنــت وتطبيــق الهواتــف الذكيــة 
المطــور، وباســتخدام أحــدث تكنولوجيــا متوافــرة، األمــر الــذي ســاعدنا علــى اســتقطاب شــريحة جديــدة مــن العمــالء وبمــا 

ــا علــى مســتويات نمــو حســابات المودعيــن وبخاصــة وديعتــي أرزاق والبشــرى. انعكــس إيجاب

وفــي إطــار ســعينا المتواصــل نحــو تحســين خدماتنــا وتطويــر أنشــطة أعمالنــا، فقــد قمنــا باإلعــداد إلطــالق مجموعــة مــن 
المبــادرات والمشــاريع خــالل الفتــرة القادمــة، حيــث يجــري العمــل حاليــا علــى تطويــر الموقــع اإللكترونــي الجديــد للبنــك، 
كمــا يجــري العمــل علــى إطــالق المراحــل الجديــدة والمطــورة مــن قنواتنــا الرقميــة وعلــى الهاتــف المحمــول واإلنترنــت، ذلــك 
بالتزامــن مــع العمــل علــى إطــالق فرعنــا األول باســتخدام التصميــم الجديــد للفــروع، كمــا يجــري العمــل علــى تطبيــق المرحلــة 
 Switch Consolidation الثانيــة مــن اســتراتيجية تقنيــة المعلومــات، والعمــل علــى تطبيــق المراحــل األخيــرة مــن مشــروع

بهــدف تطويــر األداء وتعزيــز حمايــة المعلومــات.

ــا معهــم، ســواء مــن خــالل  ــا ومــن خــالل كافــة نقــاط تواصلن ــا مــع عمالئن ــا فــي KIB علــى تحديــث طــرق تفاعلن كمــا حرصن
التواصــل اإللكترونــي أو وجهــا لوجــه، وبمــا مكننــا مــن االرتقــاء بتجربــة عمالئنــا إلــى المســتوى األمثــل، لنقــدم مــا هــو أكثــر مــن 
خدمــات مصرفيــة تقليديــة، فنحــن نهتــم بتلبيــة تطلعاتهــم، ونبتكــر خدماتنــا لتتوافــق مــع أســلوب معيشــتهم مراعيــن أدق 
التفاصيــل، لــذا فقــد قمنــا فــي عــام 2018 بإطــالق عالمتنــا التجاريــة الجديــدة، لنقــدم أنفســنا كشــركاء لعمالئنــا فــي كافــة 

جوانــب حياتهــم ولنكــون »بنــك للحيــاة«.

وفــي ظــل هــذه التطــورات اإليجابيــة العديــدة، فقــد ارتفعــت ودائــع العمــالء بنســبة 21% خــالل عــام 2018، حيــث ســاهمت 
منتجاتنــا الرئيســية الرائــدة »أرزاق والبشــرى« فــي تحقيــق هــذه الزيــادة. وفــي هــذا الصــدد، فقــد حرصنــا علــى إيــداع األربــاح فــي 
ــة  ــة التجاري ــول المصرفي ــت أص ــا ارتفع ــة. كم ــات الرقابي ــل الجه ــن قب ــا م ــاح واعتماده ــن األرب ــالن ع ــور اإلع ــالء ف ــابات العم حس
بنســبة 28% خــالل عــام 2018، فيمــا تــم إعــادة هيكلــة اإلدارة العقاريــة خــالل العــام الماضــي لتقديــم منتجــات وخدمــات 
عقاريــة متكاملــة لعمالئهــا، بمــا فــي ذلــك تقديــم الحلــول التمويليــة، وخدمــات التقييــم العقــاري وإدارة أمــالك الغيــر وتقديــم 

الخدمــات االستشــارية وبمــا ســاعد علــى تحقيــق معــدالت نمــو تتوافــق وخطتنــا االســتراتيجية.

ــة  ــات المالي ــد المؤسس ــه كأح ــز مكانت ــي تعزي ــال KIB، ف ــطة وأعم ــهدتها أنش ــي ش ــة الت ــورات اإليجابي ــاهمت التط ــد س ولق
الرائــدة فــي الكويــت، حيــث تــم إدراج البنــك ضمــن مؤشــر )MSCI FM Kuwait Small Cap(، كمــا تــم ترشــيح البنــك ضمــن 
القائمــة المختصــرة لمؤشــر فوتســي راســل )FTSE Russell( لألســواق الناشــئة، كمــا قامــت وكالــة التصنيــف العالميــة 
فيتــش »Fitch« بتثبيــت التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل للبنــك عنــد )+A( مــع نظــرة مســتقبلية »مســتقرة«. باإلضافــة 
ــة  ــة جمعي ــه لعضوي ــام 2019، وانضمام ــوك لع ــندات والصك ــج للس ــة الخلي ــس إدارة جمعي ــة مجل ــك بعضوي ــوز البن ــى ف إل
عالقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط )MEIRA(. ليدلــل كل ذلــك علــى التطــور الكبيــر الــذي حققــه البنــك فــي العاميــن 

الماضييــن.

هــذا وســيركز KIB خــالل عــام 2019، علــى طــرح المزيــد مــن الخدمــات والمنتجــات الجديــدة والمبتكــرة وبمــا يعــزز مــن القيمــة 
المقدمــة لعمالئــه، وعلــى توظيــف القيــم المكتســبة الجديــدة فــي البنــك وبشــكل كامــل، وبمــا يرتقــي بخدمــة العمــالء 

ألفضــل مســتوياتها ويعــزز مــن مكاســب مســاهميه.
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أنشطة األعمال المصرفية
شــهدت أنشــطة أعمالنــا المصرفيــة مزيــدا مــن التوســع والنمــو خــالل عــام 2018، كمــا أثمــرت جهودنــا الحثيثــة والمتســقة مــع 
خطتنــا االســتراتيجية إلــى تحقيــق مزيــد مــن النجاحــات واإلنجــازات فــي مختلف أنشــطة أعمالنا خالل هــذا العام، فقــد واصلت اإلدارة 
المصرفيــة التجاريــة أداء دورهــا المحــوري فــي دعــم نمــو أعمــال البنــك وانتشــارها، مــن خــالل تقديــم خدماتهــا المبتكــرة للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة وكبيــرة الحجــم، فضــال عــن الشــركات العالميــة والمؤسســات الماليــة والكيانــات الحكوميــة، لتتمكــن 
وبالرغــم مــن المنافســة الشــديدة مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة مميــزة، وتوســعا كبيــرا في كافــة أعمــال وحداتها المتخصصــة، وذلك 
مــن خــالل عملهــا الــدؤوب علــى تعميــق عالقاتهــا المتميــزة مــع العمــالء الحالييــن، والجهــود الحثيثــة الجتــذاب عمــالء جــدد مــن 
الشــركات. لقــد حرصنــا خــالل هــذا العــام علــى أن يترافــق النمــو المضطــرد فــي أنشــطة أعمالنــا التجاريــة، مــع مســتويات مميــزة 
مــن خدمــة العمــالء، ومــع الحفــاظ علــى الجــودة المرتفعــة لمحفظــة األصــول، آخذيــن فــي عيــن االعتبــار تعزيــز القيمــة المقدمــة 

لعمالئنــا، وتحســين المنتجــات المقدمــة لهــم، مــع تحســين معــدالت الحصــة الســوقية ومســتويات الربحيــة.

كمــا شــهدت أنشــطة التمويــل الدولــي والتمويــل المنظــم نمــوا ملحوظــا، واســتطاعت تحقيــق إنجــازات كبيــرة تمثلــت فــي 
تعزيــز خدمــات التمويــل الدولــي والبنــوك المراســلة ســواء علــى المســتوى المحلــي أو العالمــي، مــع مواصلــة التركيــز وبشــكل 
الدعــم  فــي تقديــم  الجغرافيــة، ومــع االســتمرار  المنتجــات والمناطــق  اســتراتيجي علــى تنويــع محفظــة االســتثمارات بحســب 
لشــركات المقــاوالت العالميــة أثنــاء تنفيــذ مشــاريعها فــي دولــة الكويــت. هــذا وعلى الرغــم من التحديــات التي تواجهها األســواق 
علــى الصعيــد اإلقليمــي، فقــد اســتطعنا تحقيــق مســتويات نمــو غيــر مســبوقة، كمــا اســتطعنا تعزيــز إســهاماتنا فــي جهــود دعــم 
االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل الترتيــب لعمليــات تمويــل العديــد مــن المعامــالت والمشــاريع الضخمــة لصالــح مجموعــة مــن 
الشــركات المحليــة الرائــدة مثــل: شــركة ناقــالت النفــط الكويتيــة، والشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملــة، باإلضافــة 

لعــدد مــن الشــركات المدرجــة األخــرى والرائــدة فــي قطاعــات االتصــاالت واالســتثمار وتمويــل شــراء وتأجيــر الطائــرات.

كمــا قمنــا بــدور أساســي فــي إدارة عمليــات التمويــل لصالــح مجموعــة مــن المؤسســات الماليــة، والشــركات الخاصــة، 
وكيانــات القطــاع العــام فــي عــدد مــن الــدول مثــل اإلمــارات وقطــر ومصــر وتركيــا. كمــا نجحنــا خــالل عــام 2018 بإبــرام اتفاقيــة 
ــة  ــوك المحلي ــن البن ــة م ــاركة مجموع ــنوات بمش ــالث س ــدة ث ــي لم ــون دوالر أمريك ــغ 250 ملي ــترك بمبل ــة مش ــل مرابح تموي
والدوليــة، حيــث جــاء نجــاح هــذه االتفاقيــة الهامــة متســقا مــع اســتراتيجية البنــك الراميــة إلــى تنويــع مصــادر التمويــل الالزمــة 
لتعزيــز نمــو أصــول البنــك، كمــا يعــد اإلقبــال الكبيــر الــذي شــهده االكتتــاب علــى هــذه االتفاقيــة مؤشــرا هامــا علــى مســتويات 

.KIB الثقــة الكبيــرة التــي توليهــا األســواق للنجاحــات المتواليــة التــي يحققهــا

ــتطعنا  ــد اس ــي، فق ــد اإلقليم ــى الصعي ــواق عل ــا األس ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي ــم م ــى الرغ عل
تحقيــق مســتويات نمــو غيــر مســبوقة، كمــا اســتطعنا تعزيــز إســهاماتنا فــي جهــود دعــم االقتصــاد 
ــة  ــاريع الضخم ــات والمش ــن المعام ــد م ــل العدي ــات تموي ــب لعملي ــال الترتي ــن خ ــي م الوطن
لصالــح مجموعــة مــن الشــركات المحليــة الرائــدة مثــل: شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة، والشــركة 
الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملــة، باإلضافــة لعــدد مــن الشــركات المدرجــة األخــرى والرائــدة 
فــي قطاعــات االتصــاالت واالســتثمار وتمويــل شــراء وتأجيــر الطائــرات. كمــا قمنــا بــدور أساســي فــي 
ــات  ــة، وكيان ــركات الخاص ــة، والش ــات المالي ــن المؤسس ــة م ــح مجموع ــل لصال ــات التموي إدارة عملي

ــا.  ــر وتركي ــر ومص ــارات وقط ــل اإلم ــدول مث ــن ال ــدد م ــي ع ــام ف ــاع الع القط
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ــا البشــرية، وقدراتهــم الفريــدة علــى التخطيــط، والتنفيــذ  لقــد ســاهمت المهــارات والخبــرات الفريــدة التــي تمتلكهــا كوادرن
وتقديــم االستشــارات، فــي تقديــم وتطويــر حلــول التمويــل الشــاملة والمبتكــرة والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
محليــا وإقليميــا وعلــى الصعيــد العالمــي، كمــا أثمــر التزامنــا باالســتثمار فــي العنصــر البشــري مــن خــالل برامــج التوظيــف 
والتدريــب المتخصصــة فــي تعزيــز قــدرات مديــري عالقــات العمــالء علــى إيجــاد الحلــول المبتكــرة والمحاكــة خصيصــا لتلبيــة 
احتياجــات عمالئنــا. هــذا وســتركز كــوادر KIB المتخصصــة فــي األنشــطة المصرفيــة التجاريــة المحليــة والدوليــة جهودهــا 
خــالل عــام 2019 علــى تعزيــز إيــرادات الرســوم والعمــوالت وفــرص التمويــل التجــاري، مــع التركيــز علــى الخدمــات والمنتجــات 

المصرفيــة األساســية وبمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيتنا الحاليــة.

ــا المصرفيــة الموجهــة لألفــراد، فقــد  كمــا اتســم عــام 2018 بتحقيــق سلســلة متكاملــة مــن النجاحــات فيمــا يخــص خدماتن
شــهد هــذا العــام إطــالق مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المبتكــرة والمصممــة خصيصــا لخدمــة 
عمالئنــا مــن األفــراد، كمــا جــاء ذلــك بالتزامــن مــع اإلطــالق الناجــح لعالمتنــا التجاريــة وهويتنــا الجديــدة، لنبــدأ فــي KIB فصــال 
جديــدا مــن مســيرتنا الحافلــة بالتطــور، ولنبــدأ بتقديــم جيــل جديــد مــن خدمــة العمــالء، قــادر علــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــة 
مــن إطارهــا التقليــدي، لنقــدم باقــة مــن الخدمــات والمنتجــات والحلــول المصرفيــة الذكيــة والمبتكــرة والقــادرة علــى تلبيــة 

ــا وتلبيــة تطلعاتهــم علــى اختالفهــا. احتياجــات عمالئن

1.  بنك للحياة: شعارنا الجديد 
التــي يشــهدها العالــم مــن حولنــا، كمــا نؤمــن بأهميــة مواكبــة هــذه  KIB ســرعة التطــور وزخــم التغييــرات  نــدرك فــي 
التطــورات، والقــدرة علــى االســتجابة لهــا ولتطلعــات عمالئنــا المتغيــرة باســتمرار، مــن أجــل ضمــان تحقيــق مســتويات النمــو 
ــة الجديــدة للبنــك انعكاســا للتطــورات اإليجابيــة الكبيــرة التــي  ــة التجاري المســتهدفة، لــذا فقــد جــاء إطــالق العالمــة والهوي
شــهدتها أعمــال البنــك وعملياتــه. إن هويتنــا الجديــدة ال تقتصــر علــى تحديــث شــعار البنــك فحســب، بــل تتعداهــا لتظهــر 
مــا أصبحنــا عليــه، فنحــن اليــوم بنــك متطــور، ملــيء بالشــغف والحيويــة، نلبــي احتياجــات عمالئنــا المتنوعــة وفــي جميــع 
جوانــب حياتهــم، ذلــك مــن خــالل تقديــم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي تفــي بتطلعــات 
األفــراد، العائــالت، الشــركات والمجتمــع بأكملــه. فهــذا بالتحديــد مــا يميزنــا، نحــن نهتــم بأســلوب حيــاة عمالئنــا وتطلعاتهــم.

إن عالمتنــا التجاريــة الجديــدة ترتكــز علــى ســت أســس رئيســية هــي: الشــراكة، االبتــكار، األصالــة، الحيويــة، القيــم والبســاطة. 
فنحــن نحــرص جاهديــن علــى أن نكــون الشــريك األمثــل فــي كل جانــب مــن جوانــب حيــاة العمــالء، هــذه هــي اســتراتيجيتنا 

العصريــة التــي نختصرهــا بشــعار »بنــك للحيــاة«.

2.  االرتقاء بتجربة العماء المصرفية 
فــي إطــار ســعينا الــدؤوب لتوســيع قاعــدة عمالئنــا، والحفــاظ علــى عمالئنــا الحالييــن، فقــد واصلنــا جهودنــا الهادفــة إلــى 
تحســين مســتوى خدماتنــا مــن خــالل إدخــال مجموعــة مــن التغييــرات وإجــراء التطويــرات الالزمــة علــى شــبكة فروعنــا، وقنواتنــا 
اإللكترونيــة، وجميــع منتجاتنــا وخدماتنــا الموجهــة لألفــراد، كمــا قمنــا بتحســين عملياتنــا الداخليــة لزيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا 

وضمــان تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة لعمالئنــا.

نحــن نعمــل بشــغف وبجــد لنبقــى فــي الطليعــة، ونعتمــد االبتــكار فــي ســعينا إلــى ذلــك، كمــا نتبنــى أحــدث مــا توصلــت 
إليــه التكنولوجيــا مــن أجــل تقديــم حلــول رقميــة ســهلة االســتخدام ويمكــن الوصــول إليهــا فــي جميــع األوقــات. كمــا نواصــل 
تركيــز جهودنــا علــى دمــج المزيــد مــن الحلــول الرقميــة والتكنولوجيــا المبتكــرة فــي أعمالنــا وخدماتنــا عبــر اإلنترنــت، ومركــز 
ــات  ــى احتياج ــزا عل ــر تركي ــك األكث ــون البن ــعى أن نك ــن نس ــف، نح ــر الهات ــة عب ــة المصرفي ــي والخدم ــرد اآلل ــة ال ــال وخدم االتص

العمــالء، واألكثــر ابتــكارا فــي تلبيتهــا، لنكــون بنــك العصــر الرقمــي، وبنــك للحيــاة.
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3.  تنويع المنتجات والخدمات
ــا الحالييــن والمســتقبليين،  ــد مــن العمــالء، واالســتجابة لتطلعــات عمالئن فــي إطــار اســتراتيجيتنا الهادفــة إلــى جــذب المزي
فقــد قمنــا خــالل عــام 2018 بإطــالق مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج الترويجيــة والحمــالت التــي تركــز علــى احتياجاتهــم، وتعــزز 
شــراكتنا معهــم. إن تنويــع الحلــول والعــروض الترويجيــة التــي نقدمهــا لعمالئنــا، يقــع فــي قلــب اســتراتيجيتنا الهادفــة إلــى 

تعزيــز مســتويات القيمــة المضافــة للعمــالء األفــراد، وبمــا يتوافــق مــع تطلعاتهــم ويلبــي احتياجاتهــم.

هــذا واســتكماال للجهــود التــي بذلــت خــالل العــام الســابق، فقــد كان عــام 2018 عــام انطــالق تطبيــق المنظومــة المتكاملــة 
لــإدارة العقاريــة، مــن خــالل تقديــم خدمــات التمويــل العقــاري واالستشــارات وإدارة أمــالك الغيــر والتقييــم العقــاري تحــت 
مظلــة واحــدة، وبمــا يغطــي كافــة الخدمــات المرتبطــة بالقطــاع العقــاري لعمالئنــا ومــن خــالل فريــق متخصــص ومتكامــل، 
هــذا وســينصب التركيــز خــالل عــام 2019 علــى البنــاء علــى نجاحاتنــا الســابقة مــن أجــل تدعيــم قدراتنــا علــى اســتقطاب 
شــرائح جديــدة ومتنوعــة مــن العمــالء مــن األفــراد والشــركات، مــع تعزيــز مســتويات الكفــاءة التشــغيلية لمواكبــة تطلعــات 
عمالئنــا وتعزيــز مســتويات رضاهــم عــن الخدمــة، كمــا ســنركز مــن خــالل المنتجــات والخدمــات الحاليــة والجديــدة علــى تنويــع 
مصــادر اإليــرادات مــن القطــاع العقــاري، وتعزيــز مكانــة وســمعة KIB كبنــك رائــد وداعــم رئيســي للقطــاع العقــاري الكويتــي.

وفــي إطــار جهودنــا المســتمرة والراميــة لتبنــي أحــدث الحلــول التكنولوجيــة، فقــد قامــت إدارة الخزينــة خــالل عــام 2018 
وبالتعــاون مــع وكالــة رويتــرز العالميــة بإنجــاز مشــروعين رئيســيين لتنفيــذ األنشــطة اليوميــة آليــا وذلــك مــن خــالل برنامــج 
المعالجــة المباشــرة والــذي يعتبــر مــن أفضــل التطبيقــات فــي أعمــال إدارة الخزينــة. حيــث هــدف المشــروع األول إلــى تحويــل 
أنشــطة التــداول اليوميــة لمكاتــب التــداول فــي إدارة الخزينــة إلــى عمليــات آليــة بشــكل كامــل عبــر برنامــج محــول الصفقــات 
اإلســالمية، وذلــك لخفــض كل مــن مخاطــر التــداول التشــغيلية والمعالجــة اليدويــة. أمــا المشــروع الثانــي فهــو مبرمــج ألســعار 
صــرف العمــالت األجنبيــة، والــذي يمكــن إدارة الخزينــة مــن نشــر األســعار اليوميــة لصــرف العمــالت األجنبيــة آليــا، حيــث يشــمل 
ــرع  ــبكة األف ــن ش ــات كل م ــا لعملي ــا يدوي ــة دون اعتماده ــعار المخصص ــر األس ــى نش ــة إل ــا باإلضاف ــالت وتوزيعه ــاء العم إنش

المصرفيــة والنظــام اآللــي للبنــك.

ــاون  ــي نظــام )FXall( بالتع ــداول ف ــة للت ــة أرضي ــزت إدارة الخزين ــة، أنج ــه األدوات المالي ــي توجي ــواق ف ــات األس ــة متطلب ولتلبي
مــع وكالــة رويتــرز العالميــة وذلــك لمواكبــة األســواق الدوليــة لصــرف العمــالت األجنبيــة الــذي يصــب فــي صالــح رفــع الكفــاءة 
وتخفيــض التكلفــة عــن طريــق برنامــج صفقــات المعالجــة المباشــرة. كمــا حافظــت إدارة الخزينــة علــى مســتويات ســيولة 
مرتفعــة خــالل عــام 2018 باإلضافــة إلــى اســتيفاء النســب الرقابيــة المطلوبــة للمالئــة الماليــة إضافــة إلــى دعــم خطــط 
البنــك التوســعية. كمــا ركــزت إدارة الخزينــة علــى جــذب ودائــع طويلــة األجــل فــي ضــوء الزيــادة المتوقعــة فــي بيئــة معــدالت 

الربــح، مــن أجــل الحــد مــن تكلفــة األمــوال فــي المســتقبل.

هــذا وســتواصل إدارة الخزينــة خــالل عــام 2019 أداء دورهــا االســتراتيجي المتمثــل فــي دعــم خطط توســع البنك المســتقبلية، 
مــن خــالل ضمــان الحفــاظ علــى مســتويات الســيولة المناســبة مــع تعزيــز عوائــد الخزينــة، والحفــاظ علــى مســتويات ســيولة 
تفــوق النســب الرقابيــة المطلوبــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ومتطلبــات بــازل 3. باإلضافــة إلــى مواصلــة 

العمــل وباســتمرار علــى توفيــر حلــول مبتكــرة لتلبيــة احتياجــات العمــالء مــن األفــراد والشــركات.

وعلــى صعيــد متصــل، فقــد واصلــت إدارة االســتثمار إدارة المحفظــة االســتثمارية للبنــك وفــق اســتراتيجيتها التــي تركــز علــى 
االســتثمار فــي أصــول مرتفعــة الســيولة ومــدرة للدخــل بعوائــد ثابتــة وبمخاطــر موزونــة مثــل الصكــوك، وبخاصــة فــي ظــل 
التطــورات االقتصاديــة والتقلبــات التــي شــهدتها األســواق الماليــة العالميــة خــالل عــام 2018، والناتجــة عــن حالــة عــدم 
اليقيــن التــي فرضتهــا الخالفــات التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومجموعــة مــن شــركائها التجارييــن، والتوتــرات 
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الجيوسياســية التــي تشــهدها العديــد مــن مناطــق العالــم، باإلضافــة لمجموعــة مــن العوامــل األخــرى، األمــر الــذي أدى إلــى 
ارتفــاع عوائــد ســندات الخزانــة األمريكيــة ألجــل عشــر ســنوات إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ ســبع ســنوات، وإلــى فــرض ضغــوط 
هبوطيــة علــى عمــالت بعــض الــدول كالبيــزو األرجنتينــي والليــرة التركيــة، األمــر الــذي نتــج عنــه حــدوث عمليــات بيــع مكثفــة 
فــي األســواق الماليــة. فــي ظــل كل ذلــك، فقــد واصلــت إدارة االســتثمار جهودهــا الهادفــة إلــى تنويــع محفظــة االســتثمار عبــر 
فئــات األصــول والمناطــق الجغرافيــة وبمــا يقلــل مــن مخاطــر المحفظــة االســتثمارية ويقــدم مســتويات جيــدة مــن العوائــد 

المعدلــة بالمخاطــر ويقلــل مــن التذبذبــات الســعرية وبمــا يمكــن البنــك مــن تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة بالخصــوص.

أنشطة األعمال المساندة
فــي إطــار ســعينا الدائــم نحــو تقديــم منتجــات وخدمــات عاليــة الجــودة تســتجيب لمتطلبــات عمالئنــا وتفــوق توقعاتهــم، فقــد 
حرصنــا خــالل عــام 2018 علــى إدخــال المزيــد مــن التحســينات علــى عملياتنــا الداخليــة، وعلى تطبيــق مجموعة مــن المبادرات 
وتبنــي أحــدث التقنيــات بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق رؤيتنــا االســتراتيجية المتمثلــة بــأن نصبــح »البنــك اإلســالمي المفضــل 
فــي الكويــت«. وفــي هــذا اإلطــار فقــد باشــرنا خــالل عــام 2018 بتنفيــذ المراحــل التاليــة مــن اســتراتيجيتنا التشــغيلية. حيــث 
بــات مشــروع إشــراق الــذي أطلقنــاه فــي العــام الســابق بهــدف تحســين عملياتنــا التشــغيلية ظاهــرة ثقافيــة تؤثــر إيجابــا علــى 
أداء كوادرنــا وعملياتنــا الداخليــة. كمــا ســاعدت المبــادرات التــي أطلقناهــا خــالل الســنة الماضيــة ومنهــا إطــالق مركــز التميــز 
التشــغيلي المشــترك والــذي ُعنــي باســتغالل الخبــرات لزيــادة فعاليــة معالجــة عملياتنــا الداخليــة، ســاعدت ســويا علــى تعزيــز 
مســتويات رضــى وثقــة العمــالء، مــن خــالل عملياتنــا االئتمانيــة المبتكــرة التــي عــززت مكانتنــا التنافســية فــي الســوق، كمــا 

أصبحــت عملياتنــا الداخليــة وإجراءاتنــا تخضــع لعمليــات تطويــر مســتمرة مــن خــالل فــرق متخصصــة.  

وفــي ســياق انتقــال االســتراتيجية التشــغيلية للبنــك مــن »المرحلــة التأسيســية« إلــى »مرحلــة الجــودة«، طــرح مشــروع إشــراق 
عــددا مــن المبــادرات الجديــدة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز أهــداف البنــك فــي ســبيل تحقيــق الريــادة فــي الســوق. كمــا تتضمــن 
المبــادرات الرئيســية تعزيــز االبتــكارات التشــغيلية وتحقيــق مبــادئ اإلدارة االســتباقية ألداء الموظفيــن، وتفعيــل معاييــر واقعية 

وبرامــج تدريــب منشــودة هدفهــا تعزيــز وتطويــر مهــارات الموظفيــن.

ــز اســتراتيجيتنا الخاصــة بتقنيــة المعلومــات للفتــرة 2016-2020، والتــي ارتكــزت علــى آخــر مــا توصلــت  أمــا فــي إطــار تعزي
إليــه التكنولوجيــا الرقميــة وبيئــات العمــل التقنيــة الذكيــة بهــدف تطويــر المنتجــات ضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدد، فقــد 
أطلقنــا مجموعــة مــن المبــادرات المميــزة الهادفــة إلــى تحســين األداء والفاعليــة وتعزيــز مســتوى الخدمــة وتطويــر مهــارات 
الموظفيــن. ومــن خــالل المشــاريع التــي تتضمــن تقديــم منصــة تحليــل بيانــات األداء المتقدمــة، والجيــل الجديــد مــن برامــج 
إدارة العمليــات الذكيــة علــى نطــاق المؤسســة، وآليــات المعالجــة األوتوماتيكيــة، فقــد أصبحنــا مــن البنــوك الرائــدة فــي 

مجــال التكنولوجيــا واالبتــكار.

 »ISO27001« وفــي إطــار حرصنــا علــى ســرية وحمايــة بيانــات العمــالء، فقــد واصلنــا العمــل خــالل عــام 2018 ضمــن إطــار
وهــو اإلطــار األمنــي المعتــرف بــه دوليــا واألكثــر شــيوعا، والــذي تــم تطويــره إلدارة أنظمــة أمــن المعلومــات، كمــا قمنــا بدمــج 
معاييــر أمــن المعلومــات فــي جميــع عملياتنــا األساســية، وذلــك مــن خــالل القيــام بعمليــات تقييــم شــاملة ومســتمرة لتحديــد 
نقــاط الضعــف فــي البنيــة التحتيــة بأكملهــا – فــي حــال وجودهــا -والتعامــل معهــا بشــكل فــوري ووفقــا ألفضــل الممارســات 
المتبعــة دوليــا. كمــا واصلنــا خــالل عــام 2018 تعزيــز قدراتنــا فــي مواجهــة وردع هجمــات األمــن الســيبراني بمختلــف أنواعهــا، 

مــع الحــرص علــى تبنــي وتطبيــق أحــدث الضوابــط األمنيــة والوقائيــة الحديثــة وبمــا عــزز مــن قدراتنــا األمنيــة.

هــذا ونظــرا اللتــزام مجلــس إدارة KIB بضمــان ســالمة وأمــن المعلومــات وإيمانــه المطلــق بأهميــة حمايــة األصــول الرقميــة، 
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فقــد قــام البنــك بإنشــاء لجنــة توجيهيــة ألمــن المعلومــات يرأســها الرئيــس التنفيــذي، تعمــل علــى متابعــة ومراقبــة أوضــاع 
أمــن المعلومــات باســتمرار، ومتابعــة أهــم وأحــدث التطــورات والتهديــدات األمنيــة التــي تواجــه أمــن وســرية المعلومــات، 

وذلــك لضمــان وجــود ضوابــط أمنيــة مناســبة للحمايــة مــن هــذه التهديــدات والتقليــل مــن مخاطرهــا المحتملــة.

 باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد أكملــت وحــدة أمــن المعلومــات دورة ثــالث ســنوات كاملــة لنظــام إدارة أمــن المعلومــات 
»ISO27001:2013« دون أي مالحظــات مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن، ممــا يمثــل التــزام البنــك الكامــل بتطبيــق أفضــل 
البنــك  المتبعــة دوليــا. كمــا حصــل  الممارســات  المعلومــات ووفقــا ألفضــل  بأمــن وســرية  الخاصــة  الممارســات  وأقــوى 
علــى أحــدث إصــدار لشــهادة اعتمــاد معاييــر أمــان بيانــات صناعــة بطاقــات الدفــع »PCI-DSS V.3.2« وهــي مجموعــة مــن 
الضوابــط األمنيــة التــي يتعيــن علــى البنــك تنفيذهــا لحمايــة بيانــات بطاقــة االئتمــان. كمــا تجــري وحــدة أمــن المعلومــات 
بحوثــا مســتمرة لمواصلــة تطبيــق أفضــل معاييــر الدفــاع واألمــن الســيبراني خــالل عــام 2019 وبمــا يتماشــى مــع تطلعاتنــا 

بــأن نكــون البنــك األكثــر ابتــكارا فــي الكويــت.

كمــا حرصــت إدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط خــالل هــذا العــام علــى إجــراء المحاســبة الدقيقــة لمعامــالت البنــك وفقــًا 
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والتــي يعتمدهــا بنــك الكويــت المركــزي، كمــا اســتمرت فــي إعــداد وتقديــم التقاريــر 
ــام  ــالل ع ــا خ ــر وتعزيزه ــذه التقاري ــن ه ــر م ــدد كبي ــر ع ــى تطوي ــت عل ــا عمل ــة. كم ــى اإلدارة التنفيذي ــة إل ــات ذات العالق والدراس
2018، حيــث تعتبــر هــذه التقاريــر أداة هامــة لقيــاس وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك والتــي حددهــا مجلــس اإلدارة.

كمــا حــرص البنــك علــى أن يكــون ســباقا فــي تقديــم ونشــر البيانــات الماليــة الدوريــة المعتمــدة فــي الوقــت المناســب. 
باإلضافــة إلــى ضمــان اتبــاع السياســات الماليــة الداخليــة للبنــك وبدقــة، مــع ضمــان توافقهــا مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية 
ــة الماليــة والتخطيــط علــى توخــي  ــة الشــرعية فــي البنــك. كمــا حرصــت إدارة الرقاب والتــي تــم إقرارهــا مــن قبــل هيئــة الرقاب
الدقــة المتناهيــة لضمــان االمتثــال لجميــع التعليمــات والتوجيهــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي والجهــات الرقابيــة 
األخــرى. باإلضافــة إلــى ضمــان توفيــر جميــع متطلبــات وكاالت التصنيــف االئتمانيــة مــن بيانــات ومعلومــات فــي الوقــت 
المناســب. كمــا تــم تشــكيل وحــدة عالقــات المســتثمرين ضمــن إدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط خــالل عــام 2018، هــذا 

وســينصب تركيــز اإلدارة علــى تعزيــز وإضافــة تحســينات متكاملــة علــى نظــم المعلومــات خــالل عــام 2019.

ولقــد واصلنــا صقــل وتطويــر قــدرات موظفينــا خــالل عــام 2018، مــع التركيــز علــى بنــاء قــدرات كوادرنــا الوطنيــة مــن أجــل 
إعدادهــم لتولــي المهــام القياديــة فــي المســتقبل، وبمــا ســاعد علــى تحســين مســتويات توطيــن الوظائــف فــي المناصــب 
العليــا وإعــداد كــوادر وقيــادات الصــف الثانــي، كمــا تــم وضــع البرامــج والسياســات التــي تمكــن مــن تحديــد وصقــل المواهــب 
مــن خــالل زيــادة عــدد ســاعات التدريــب فــي مختلــف قطاعــات األعمــال، وتطويــر برامــج التعريــف والتدريــب للموظفيــن الجــدد. 
كمــا تــم إطــالق مبــادرة هامــة بهــدف الحفــاظ علــى الموظفيــن ذوي الكفــاءة والفعاليــة مــن خــالل طــرح برامــج مكافــآت 
جديــدة، بمــا فــي ذلــك البــدء فــي تصميــم برنامــج حوافــز بعيــد المــدى بهــدف المحافظــة علــى الكفــاءات وبمــا يخلــق اتســاقا 

ــات  ــن المعلوم ــام إدارة أم ــة لنظ ــنوات كامل ــاث س ــات دورة ث ــن المعلوم ــدة أم ــت وح أكمل
“ISO27001:2013“دون أي ماحظــات مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن، ممــا يمثــل التــزام البنــك 
الكامــل بتطبيــق أفضــل وأقــوى الممارســات الخاصــة بأمــن وســرية المعلومــات ووفقــا ألفضــل 

ــًا. ــة دولي ــات المتبع الممارس
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بيــن أهــداف كل مــن إدارة البنــك ومســاهميه.  لقــد ســاعدت التطــورات ســابقة الذكــر علــى الحــد مــن مســتويات الــدوران 
الوظيفــي فــي البنــك وفــي كل مســتويات التوظيــف وباألخــص علــى صعيــد اإلدارة التنفيذيــة. هــذا وســنواصل خــالل العــام 

القــادم الســير وبخطــى واســعة وثابتــة فــي هــذا االتجــاه، إيمانــا منــا بــأن الموظفيــن هــم أثمــن أصولنــا.

وفــي ســياق متصــل، فقــد واصلــت اإلدارة القانونيـــة توفيــر حلــول مبتكــرة تلبــي احتياجـــات العمـــل وتســاعد فـــي عمليـــة اتخـــاذ 
ــه، فضــاًل عــن دورهــا فــي تمثيــل البنــك أمــام  ــك وأعمالــ ــطة البنــ ــة بأنشــ ــة المرتبطــ ــر القانونيــ ــل المخاطــ ــا يقلــ ــرار، وبمــ القـ
القضاء في الدعاوى القضائية، هــــذا مــــع حرصهــــا علــــى تأهيــــل الكــــوادر الوطنيــة فــي المجــال القانونــي، وذلــك فــي إطــار 

الخطــــة االســتراتيجية للبنــــك ومــا يصبــو إليــه مــن تطــورات فــي المرحلــة القادمــة.

كمــا عملــت خــالل عــام 2018 ومــن خــالل كوادرهــا المؤهلــة، علــى تقديــم الدعــم القانونــي الــالزم إلدارات البنــك وموظفيــه، 
وذلــك مــن خــالل تقديــم الحلــول واإليضاحــات القانونيــة المتوافقــة مــع التشــريعات والقوانيــن وبشــكل واف ومبســط، 
باإلضافــة إلــى صياغــة ومراجعــة كافــة العقــود المرتبطــة بأنشــطة البنــك لضمــان الحفــاظ علــى حقوقــه وصيانتهــا. كمــا 
اضطلعــت اإلدارة بمهــام صياغــة ومراجعــة وإعــداد كافــة العقــود واالتفاقيــات القانونيــة وإدارة المخاطــر القانونيــة التــي قــد 

يتعــرض إليهــا البنــك.

وفــي إطــار التــزام البنــك بتعليمــات وقــرارات بنــك الكويــت المركــزي، وحرصــا منــه علــى تعزيــز مســتويات رضــى العمــالء، فقــد 
عملــت وحــدة شــكاوى العمــالء علــى اســتقبال جميــع شــكاوى العمــالء والعمــل علــى حلهــا علــى نحــو مســتقل وبالتنســيق 
مــع اإلدارات المعنيــة، مــن خــالل البحــث ودراســة حيثيــات الشــكوى وأســبابها، باإلضافــة إلــى عمــل اإلجــراءات التصحيحيــة 
لألســباب التــي أدت إلــى حصولهــا )إذا تطلــب األمــر( لضمــان عــدم تكرارهــا مســتقبال، وذلــك بهــدف الوصــول ألقصــى درجــات 
الثقــة والرضــى لــدى عمــالء البنــك. كمــا عملــت وحــدة شــكاوى العمــالء خــالل عــام 2018 وبالتنســيق مــع إدارات البنــك علــى 
ضمــان تطبيــق التعليمــات الــواردة فــي دليــل حمايــة العمــالء، وذلــك مــن خــالل وضــع اآلليــات والتوصيــات الالزمــة لتطبيــق 
هــذه التعليمــات، والقيــام بإعــداد تقريــر ســنوي يقــدم لمجلــس اإلدارة عــن مــدى التــزام البنــك بالتعليمــات الخاصــة بالدليــل.

هــذا وتزامنــا مــع المضــي فــي تطبيــق الخطــة االســتراتيجية الشــاملة لمصرفنا، فقد اســتمرت وحــدة متابعة تنفيذ االســتراتيجية 
بترجمــة المبــادرات االســتراتيجية إلــى خطــط ومشــاريع تنفيذيــة وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارات المعنيــة المنــوط بهــا تنفيــذ تلــك 
المبــادرات. كمــا اســتمرت الوحــدة بتطبيــق أفضــل الممارســات إلدارة المشــاريع، وبمــا يضمــن االســتخدام األمثــل للمــوارد. 
كمــا حرصــت علــى إعــداد تقاريــر متابعــة أداء المشــاريع االســتراتيجية بهــدف عرضهــا علــى إدارة البنــك مــن أجــل الوقــوف علــى 

الوضــع الراهــن ومراقبــة معــدل اإلنجــاز وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرار المتعلــق بهــا.

كمــا واصلــت وحــدة البحــوث االقتصاديــة متابعتهــا للتطــورات االقتصاديــة التــي شــهدتها األســواق المحليــة والعالميــة، إذ 
عملــت علــى توفيــر التقاريــر وقواعــد البيانــات االقتصاديــة المحدثــة والهادفــة لدعــم إدارات البنــك المختلفــة وإدارتــه التنفيذيــة 
فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، كمــا حرصــت علــى إعــداد ونشــر مجموعــة مــن التقاريــر الدوريــة المتخصصــة والتــي ترصــد التغيــرات 
التــي شــهدتها أســواق بعينهــا وبيــان أثرهــا علــى البيئــة التشــغيلية للبنــك، ناهيــك عــن قيامهــا بتنســيق عمليــة إعــداد التقريــر 

الســنوي للبنــك ليظهــر بالصــورة التــي أمامكــم.

ــا الرائــد للمســؤولية االجتماعيــة، بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتنا الهادفــة  ــر برنامجن ــز وتطوي ــا العمــل علــى تعزي كمــا واصلن
إلــى بنــاء شــراكة حقيقيــة مــع عمالئنــا وفــي مختلــف جوانــب حياتهــم وتحــت شــعار »بنــك للحيــاة«، ولتحقيــق ذلــك فقــد اســتند 
برنامجنــا للمســؤولية االجتماعيــة علــى أربعــة محــاور رئيســية وهــي: نشــر الثقافــة الماليــة والمصرفيــة، تمكيــن الشــباب، التأثير 

إيجابيــًا علــى المجتمــع وتطويــر حيــاة أفــراده.
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ومــن هــذا المنطلــق، فقــد عــززت وحــدة االتصــال المؤسســي مــن دعمهــا ألنشــطة برنامــج نشــر الثقافــة الماليــة والمصرفيــة 
األول مــن نوعــه فــي الكويــت، حيــث ســخر البنــك خبراتــه فــي القطــاع المصرفــي لنشــر الوعــي المالــي بيــن جميــع شــرائح 
المجتمــع، كمــا عملــت الوحــدة علــى زيــادة رعايتهــا للشــباب عبــر دعمهــم ماديــًا ومعنويــًا فــي جميــع المجــاالت، باإلضافــة إلــى 

إطالقهــا للعديــد مــن المبــادرات المختلفــة، ومنهــا: الوطنيــة، الصحيــة، الرياضيــة، الثقافيــة، الدينيــة وغيرهــا الكثيــر.

وقــد أســهمت الجهــود الحثيثــة التــي بذلــت خــالل العــام علــى تعزيــز مكانتنــا الرائــدة فــي القطــاع المصرفــي محليــا وإقليميــا، 
ممــا أهلنــا للحصــول علــى مجموعــة مــن الجوائــز المرموقــة كان مــن أهمهــا:

ــة  ــن مؤسس ــام 2018 م ــت لع ــي الكوي ــة« ف ــة تجاري ــل عالم ــزة »أفض ــالء« وجائ ــتقطاب العم ــي اس ــك ف ــل بن ــزة »أفض 1. جائ
.»CPI Financial« ســي بــي أي فايننشــال

2. جائــزة »أفضــل بنــك متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية«، وجائــزة »البنــك اإلســالمي األســرع نمــوا« فــي الشــرق األوســط 
.»Capital Finance International« وشــمال أفريقيــا لعــام 2018 مــن كابيتــال فايننــس إنترناشــيونال

3.  جائــزة »أفضــل بنــك إســالمي« فــي الكويــت لعــام 2018، وجائــزة »أفضــل رئيــس مجلــس إدارة فــي قطــاع المصرفيــة 
.»World Finance« فايننــس  وورلــد  مجلــة  مــن  اإلســالمية« 

4.  جائزة »التمّيز في المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية« من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

5.  جائزة »أفضل فريق مالي )للقطاع الخاص(« وذلك في منتدى CFO MENA االستراتيجي.

أنشطة االلتزام واإلفصاح والشفافية
واصــل قســم االلتــزام والعالقــات الرقابيــة االضطــالع بمهامــه مــن خــالل القيــام بالتحقــق وبشــكل مســتمر مــن أن النظــم 
والسياســات الداخليــة فــي البنــك تتوافــق وتلبــي متطلبــات الجهــات الرقابيــة وفــي طليعتهــا تلــك الصــادرة عــن بنــك 
الكويــت المركــزي. وبمــا يضمــن المحافظــة علــى ســمعة ومصداقيــة البنــك أمــام كل مــن الجهــات الرقابيــة والعمــالء 
والمســاهمين، ويســهم فــي إرســاء نهــج اإلدارة الســليمة المتوافقــة مــع التعليمــات والتشــريعات الرقابيــة والتأكــد مــن عــدم 
تعارضهــا مــع تلــك التعليمــات وقواعــد الحوكمــة. وهــو لهــذا الغــرض يقــوم بتأديــة دوره كحلقــة وصــل بيــن الجهــات الرقابية 
وإدارات وأقســام البنــك المختلفــة، للتحقــق مــن مــدى مطابقــة أنشــطة وأعمــال البنــك المختلفــة للضوابط الرقابيــة ومعايير 
الســلوك المهنيــة الســليمة والمعتمــدة. وبمــا يجنــب البنــك أيــة مخاطــر مرتبطــة بعــدم االلتــزام بالتعليمــات الصــادرة عــن 

الجهــات الرقابيــة.

كمــا واصــل القســم تقديــم الدعــم إلدارات البنــك ووحــدات العمــل المختلفــة مــن خــالل الــرد علــى كافــة االستفســارات 
المتعلقــة بااللتــزام بالتعليمــات الرقابيــة وتقديــم الــرأي والمشــورة المهنيــة والمســاعدة علــى الفهــم والتوضيــح والتفســير 
الصحيــح لتلــك التعليمــات فضــال عــن تعزيــز بيئــة وثقافــة االلتــزام لــدى المســؤولين والعامليــن فــي البنــك بمختلــف درجاتهــم 

الوظيفيــة مــن خــالل تعميــم التعليمــات الرقابيــة والتواصــل معهــم لغــرض فهــم تلــك التعليمــات وكيفيــة تطبيقهــا.

فضــال عــن مســاهمته فــي نشــر الوعــي الرقابــي بيــن موظفــي البنــك. مــن خــالل إصــدار ونشــر اإلعالنــات التوعويــة للموظفيــن 
بضــرورة االلتــزام والحــرص علــى تطبيــق التعليمــات والتنســيق مــع إدارات وأقســام البنــك لضمــان اتســاق أدلــة السياســات 
ــات  ــزام بالتعليم ــدى االلت ــن م ــك ع ــة إلدارة البن ــر الدوري ــم التقاري ــن تقدي ــال ع ــة، فض ــات التنظيمي ــة المتطلب ــع كاف ــراءات م واإلج
والضوابــط الرقابيــة، والحــرص علــى نشــر الوعــي التثقيفــي بالمتطلبــات الرقابيــة والتنظيميــة وأهميــة االلتــزام بتطبيقهــا 
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فيمــا بيــن موظفــي البنــك. هــذا ويســعى البنــك دائمــا إلــى تعزيــز دور قســم االلتــزام والعالقــات الرقابيــة المتمثــل بالرقابــة علــى 
أنشــطة إدارات ووحــدات البنــك المختلفــة، وذلــك لضمــان التزامهــا وفهمهــا للتشــريعات الرقابيــة الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة.

وفــي إطــار حرصــه علــى المتابعــة وااللتــزام بكافــة المتطلبــات الرقابيــة المتعلقــة بأنشــطة اإلفصــاح والخاضعــة لتعليمــات 
بنــك الكويــت المركــزي وهيئــة أســواق المــال وشــركة بورصــة الكويــت، وبهــدف التأكــد مــن االلتــزام بتطبيق تلــك المتطلبات 
وفــق األســس والقوانيــن المعتمــدة التــي تنظمهــا. فقــد حــرص البنــك مــن خــالل وحــدة اإلفصــاح والشــفافية علــى نشــر كافــة 
المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بالبنــك علــى درجــة كبيــرة مــن الدقــة والوضــوح والفهــم مــع ضمــان نشــرها فــي الوقــت 

المحــدد وبمــا يــؤدى إلــى تعزيــز وترســيخ ثقافــة قويــة وســليمة لاللتــزام باإلفصــاح لكافــة الموظفيــن المعنييــن.

ويتــم اإلفصــاح بذلــك إلــى كل مــن هيئــة أســواق المــال وشــركة بورصــة الكويــت وفــق النمــاذج والمالحــق التــي تصدرهــا 
هيئــة أســواق المــال وشــركة بورصــة الكويــت، وتتــم عمليــة اإلفصــاح فــي الوقــت المناســب وبصــورة دقيقــة وواضحــة وغيــر 
مضللــة لتســاعد المســاهمين والمســتثمرين فــي اتخــاذ قراراتهــم الســليمة بكيفيــة اســتثمار أموالهــم مــن خــالل اســتخدام 
نظــام اإلفصــاح اآللــي للشــركات المدرجــة فــي بورصــة الكويــت الــذي ســاهم فــي ســرعة نشــر إفصاحــات البنــك علــى الموقــع 

اإللكترونــي لشــركة بورصــة الكويــت.

كمــا حــرص البنــك علــى االلتــزام التــام بكافــة القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب واالمتثــال الضريبــي )فاتــكا ومعيــار اإلبــالغ المشــترك(، مــع الحــرص علــى توفيــر التدريــب الــالزم لكافــة موظفــي 
البنــك بهــذا الخصــوص، كمــا يتــم إجــراء عمليــات تدقيــق واختبــارات مســتقلة للتحقــق أن كال مــن مراقــب االلتــزام وموظفــي 
البنــك يقومــون بــأداء واجباتهــم فيمــا يتعلــق بسياســات البنــك وإجراءاتــه وقواعــده المتعلقــة بالتصــدي لعمليــات مكافحــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كمــا يحــرص البنــك علــى تطبيــق التعليمــات المتعلقــة بقانــون االمتثــال الضريبــي علــى 
ــي  ــة ف ــابات األجنبي ــى الحس ــي عل ــال الضريب ــة باالمتث ــر الخاص ــال التقاري ــزام بإرس ــى االلت ــرص عل ــع الح ــة. م ــابات األجنبي الحس

الوقــت المحــدد كل عــام.

أنشطة إدارة المخاطر
استراتيجية المخاطر

تهــدف اســتراتيجية المخاطــر المتبعــة فــي البنــك إلــى تحقيــق التــوازن بيــن النمــو المســتدام لمختلــف الشــرائح فــي األســواق 
التــي يــزاول البنــك فيهــا أعمالــه، وبيــن عمليــة إدارة المخاطــر التــي تكتنــف بيئــة العمــل فــي تلــك األســواق، وذلــك مــن خــالل 
المراقبــة المالئمــة لنزعــة المخاطــر ومســتويات تحمــل المخاطــر والعوائــد المعدلــة بحســب المخاطــر ومخففــات المخاطــر 
والضمانــات الملموســة. ويتــم ذلــك مــن خــالل تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة وآليــات قيــاس المخاطــر المناســبة مــع األخــذ 

بعيــن االعتبــار المعلومــات األخيــرة عــن األســواق وعوامــل االقتصــاد الكلــي الناشــئة. 

استقال أعمال إدارة المخاطر
إن إدارة المخاطــر فــي البنــك التــي تمــارس أعمالهــا تحــت مظلــة لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر مكلفــة بمهــام مراقبــة 
كافــة أنــواع المخاطــر التــي يواجهــا البنــك. وقــد واصلــت إدارة المخاطــر ســعيها لتطويــر وتعزيــز اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر 
مــن خــالل اســتخدام األســاليب والتقنيــات الحديثــة لتقييــم وتنظيــم وضبــط المخاطــر التــي تنطــوي عليها األعمــال المصرفية 
اليوميــة، كمــا أن اســتخدام أســلوب العوائــد المعدلــة بحســب المخاطــر بغيــة الوصــول إلــى االســتخدام األمثــل لــرأس المــال 

وتعظيــم الربحيــة يعــد مــن أهــم الخطــوات التــي تــم تطبيقهــا لتحقيــق األهــداف المذكــورة.
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تــم اســتخدام مقاييــس نســبة تغطيــة الســيولة LCR ومقيــاس صافــي التمويل المســتقر NSFR على نطاق واســع لمراقبة 
كافــة األمــور ذات الصلــة بمخاطــر الســيولة فــي الســوق وأخــذ القــرارات بشــأنها. كمــا حــرص البنــك علــى تطويــر نمــاذج المعيار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( لتقييــم أعبــاء الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة »ECL« وفقــا للممارســات العالميــة، وحســب 
التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي. كمــا تــم إجــراء المراجعــة الســنوية لحــدود نزعــة المخاطــر ومقاييــس تحمــل 
المخاطــر والتــي اشــتملت علــى ســيناريوهات اختبــارات الضغــط، والتحقــق مــن التصنيفــات االئتمانيــة، والتخطيــط لــرأس 

المــال .... إلــخ وفــق للخطــط الموضوعــة وتماشــيا مــع المتطلبــات التنظيميــة وأفضــل الممارســات المعمــول بهــا.

البنــك، وعــن إدارة كافــة  وتضطلــع إدارة المخاطــر بشــكل أساســي بالمســؤولية الكاملــة عــن إدارة كافــة المخاطــر فــي 
المخاطــر الناشــئة عــن اســتخدام األدوات الماليــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة والمخاطــر 
الســوقية متضمنــة مخاطــر الصــرف األجنبــي ومخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر حقــوق الملكيــة والمخاطــر التشــغيلية.  ووفقــا 
ــت إدارة  ــا تح ــزاول أعماله ــتقلة ت ــر إدارة مس ــإن إدارة المخاط ــركات، ف ــة الش ــأن حوكم ــزي بش ــت المرك ــك الكوي ــات بن لتعليم
المديــر العــام إلدارة المخاطــر ويعمــل لديهــا فريــق عمــل يتألــف مــن مديــري ومســؤولي ومحللــي المخاطــر ذوي الخبــرات 
والكفــاءات العاليــة. ويعــد المديــر العــام إلدارة المخاطــر مســتقال عــن اإلدارة التنفيذيــة ويعمــل تحــت اإلشــراف المباشــر للجنــة 
مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر المكلفــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بالحفــاظ علــى ثقافــة مخاطــر قويــة فــي كافــة أرجــاء البنــك.

مراجعة مخاطر االئتمان
مــه إدارات األعمــال،  يقــوم قســم مراجعــة مخاطــر االئتمــان بــإدارة المخاطــر بقيامــه بتحليــل كل طلــب تمويــل ائتمانــي تُقدِّ
م رأيــا عمليــا مدروســا إلــى اللجــان المعنيــة بالموافقــة علــى االئتمــان، حتــى يتســنى لهــا الوصــول إلــى قــرار مطلع بشــأن  ويُقــدِّ
الموافقــة علــى المخاطــر االئتمانيــة المقبولــة وإدارتهــا فــي إطــار األعــراف التحوطيــة بشــكل عــام والتعليمــات الموضوعــة 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا أن هــذا القســم منــوٌط بــه مراجعــة طلبــات االئتمــان، بمــا يتماشــى مــع السياســات واإلجــراءات 
المعتمــدة فــي البنــك، باإلضافــة إلــى إجــراء بعــض التعديــالت البســيطة علــى بعــض أنمــاط التســعير، بِنــاًء علــى التواصــل 
فــي تبــادل المعلومــات أو التغييــر فــي ســيناريوهات الســوق، فضــال علــى الموافقة علــى أي إجــراءات أخرى الزمة بغيــة االمتثال 
بالمتطلبــات الموضوعــة مــن قبــل سياســة إدارة مخاطــر االئتمــان وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي أو أي تعليمــات أخــرى 
تخــص إدارة مخاطــر االئتمــان. هــذا وتتــم عمليــة تقييــم المخاطــر مــن قبــل وكاالت تقييــم مســتقلة أو حســبما هــو منصــوص 
عليــه فــي سياســة البنــك. وجديــر بالذكــر أن إدارة المخاطــر تقــوم بإعــداد دراســات دوريــة لمعرفــة أوضــاع المحفظــة الماليــة 

والعمليــات االئتمانيــة بالبنــك.

يتولــى قســم ضبــط مخاطــر االئتمــان مهمــة )ضبــط مــا قبــل منــح االئتمــان( وتتمثــل فــي مســؤولية إجــراء عمليــة مراجعــة 
طلبــات التمويــل، والتأكــد مــن االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات القانونيــة والرقابيــة المناســبة وسياســات وإجــراءات البنــك 
وسياســاته قبــل تقديمهــا إلــى الجهــات المعنيــة بالموافقــة فــي البنــك. وعنــد الموافقــة، يتولــى القســم أيضــا التحقــق مــن 
تنفيــذ عمليــات االئتمــان المعتمــدة مــن قبــل اإلدارات األخــرى فــي البنــك وأنهــا تتماشــى مــع شــروط االئتمــان وإجــراءات البنــك. 
كمــا يراقــب القســم أيضــًا كيفيــة احتســاب المخصصــات المطلوبــة لحــاالت التأخــر عــن الســداد، ولتلبيــة متطلبــات بنــك 

الكويــت المركــزي والمعاييــر المحاســبية.

مخاطر السوق والسيولة 
تقــوم إدارة المخاطــر بمراقبــة مخاطــر الســيولة، ومخاطــر الســوق، ومخاطــر معــدل الربــح علــى نحــٍو مســتمر. ويتــم وضــع 
إجــراءات احترازيــة داخليــة إلدارة مخاطــر الســيولة والســوق وهامــش الربــح فــي البنــك. وتقــوم لجنــة إدارة األصــول والخصــوم 
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ــارات الضغــط علــى نحــٍو دوري، فيمــا يخــص مخاطــر هامــش الربــح ومخاطــر الســيولة، ويتــم ذلــك علــى نحــو  بمراجعــة اختب
ــات. ــل االتجاه ــة وتحلي ــدود الكمي ــا للح ــهري وفق ــي وش يوم

المخاطر التشغيلية
تقــوم أنشــطة المخاطــر التشــغيلية علــى األخــذ فــي االعتبــار سياســات وإجــراءات البنــك مــن أجــل تحديــد وتقييــم وضبــط 
تــم إجــراء تقييــم المخاطــر والضوابــط  إدارة المخاطــر بوجــٍه عــام. وقــد  ومراقبــة المخاطــر التشــغيلية كجــزء مــن عمليــة 
التشــغيلية فــي كافــة إدارات البنــك مــن خــالل التقييمــات الذاتيــة التــي تقــوم بهــا مختلــف اإلدارات تحــت إشــراف إدارة المخاطــر، 
كمــا تــم تنفيــذ آليــات مراقبــة اســتباقية مــن خــالل عمليــة تــم اإلعــداد لهــا جيــًدا لمراجعــة اإلجــراءات والسياســات. وتتــم مراقبــة 
الخســائر الناتجــة عــن المخاطــر التشــغيلية واألحــداث ذات الصلــة األخــرى، وتقديــم توصيــات مالئمــة بشــأن تخفيــف المخاطــر. 
إن إدارات البنــك ووحــدات الدعــم مســؤولة بشــكل رئيســي عــن تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر التشــغيلية. وتقــوم تلــك 
اإلدارات بتطبيــق المعاييــر الداخليــة للحــد مــن احتماليــة المخاطــر التشــغيلية وتخفيــف اآلثــار المحتملــة للمخاطــر التــي يمكــن 
تحملهــا ضمــن نطــاق نزعــة مخاطــر البنــك. وتقــوم إدارة المخاطــر بإســناد مســتويات للتعــرض للمخاطــر وللتأثيــر علــى 
األنشــطة وتتــم مراقبــة األنشــطة مرتفعــة ومتوســطة المخاطــر ذات التأثيــر المتوســط إلــى المرتفــع مــن خــالل اإلطــار العــام 

لمؤشــرات المخاطــر األساســية.

إدارة استمرارية األعمال
تتنــاول اســتراتيجية اســتمرارية األعمــال فــي KIB المخاطــر الكامنــة فــي تعطــل األعمــال علــى نحــٍو غيــر متوقــع. كمــا أن نظــام 
إدارة اســتمرارية األعمــال الــذي تــم تصميمــه وتنفيــذه والحفــاظ عليــه يُقــدم آليــة جــادة تهــدف إلــى التأكــد مــن أن البنيــة التحتيــة 
ــل األعمــال كمــا هــو محــدد مــن قِبــل اللجنــة التوجيهيــة إلدارة اســتمرارية األعمــال،  للبنــك وإجراءاتــه قــادرة علــى إدارة حــاالت تعطُّ
ويتــم إجــراء االختبــارات الفنيــة والتشــغيلية، وممارســات المحــاكاة بصفــة مســتمرة مــن أجــل تجهيــز البنــك، هــذا وقــد حصــل 
KIB علــى شــهادة مــن المنظمــة الدوليــة للمعاييــر األيــزو ISO 22301:2012 شــهادة نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال. ويُعتبــر 
ــال ومتطــور فــي  نجــاح KIB فــي الحصــول علــى شــهادة أيــزو 22301:2012 برهانــا علــى تطبيــق البنــك لنظــام مصرفــي فعَّ
إدارة اســتمرارية األعمــال مــن خــالل اســتخدام النظــم المالئمــة وتطبيــق عمليــات متقدمــة فــي كافــة أنشــطته. ويَُعــدُّ KIB أول 
بنــك فــي الكويــت يحصــل علــى شــهادة األيــزو ISO:22301 مــن قِبــل المعهــد البريطانــي للمعاييــر، عــالوة علــى أنــه أول بنــك 
يخضــع لتقييــم مســتقل ناجــح، فــي حيــن يتــم الحــرص علــى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة فــي إطــار قيــادة واضحــة المعالــم وريــادة 

واعيــة للمخاطــر عبــر كافــة أرجــاء البنــك.

إدارة المخاطر المؤسسية 
ــع  ــؤوليات وض ــع بمس ــك وتضطل ــا البن ــرض له ــي يتع ــر الت ــة للمخاط ــرة عام ــا نظ ــية لديه ــر المؤسس ــدة إدارة المخاط إن وح
ــر  ــات إدارة المخاط ــم متطلب ــدة بتقيي ــوم الوح ــا تق ــر. كم ــل المخاط ــتويات تحم ــر ومس ــة المخاط ــر ونزع ــتراتيجية المخاط اس
بالنســبة لــألدوات اإلضافيــة والمنهجيــات المطلــوب اســتخدامها لمراقبــة المخاطــر ورفــع تقاريــر بشــأنها. وهــذا فضــاًل عــن 
مســؤولية الوحــدة المباشــرة عــن منهجيــات التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال واختبــارات الضغــط وربحيــة البنــك بشــكل 

ــر الرقابيــة إلــى بنــك الكويــت المركــزي. دوري إلحاطــة مجلــس إدارة البنــك وألغــراض رفــع التقاري
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فــي إطــار التــزام بنــك الكويــت الدولــي )KIB( بتعليمــات الحوكمــة الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي وتماشــيًا مــع 
اســتراتيجية البنــك إلرســاء أعلــى درجــات االلتــزام بمعاييــر الحوكمــة والقيــم األخالقيــة فقــد حــرص مجلــس إدارة البنــك علــى 
تطبيــق نظــام حوكمــة يعكــس مســؤوليات اإلدارات المختلفــة ومــدى التــزام تلــك اإلدارات مــع النظــم والقواعــد لحمايــة 

حقــوق المســاهمين واألطــراف ذات الصلــة وأصحــاب المصالــح.

والمســؤولية  الشــفافية  مفاهيــم  تطويــر  خــالل  مــن  الرشــيدة  الحوكمــة  نظــم  لتدعيــم   KIB يســعى  وحيــث 
واالســتقاللية والموضوعيــة بيــن اإلدارات وذلــك ضمــن إطــار تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، فقــد تــم تطويــر آليــة 
مراقبــة مســتوى االلتــزام بمحــاور الحوكمــة التســعة والتــي ينــص عليهــا دليــل الحوكمــة مــن خــالل قيــاس األداء الربــع 
ســنوي وذلــك لضمــان حســن تطبيــق محــاور الحوكمــة الرشــيدة وذلــك مــن خــالل لجنــة مجلــس اإلدارة للحوكمــة 
والتــي تحــرص كل الحــرص علــى مراقبــة مســتوى االلتــزام بمعاييــر الحوكمــة. كمــا حــرص مجلــس اإلدارة علــى تعزيــز 
ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل مــن خــالل تحديــد المعاييــر المهنيــة والقيــم المؤسســية التــي تعزز 

النزاهــة فــي داخــل البنــك. 

هــذا ولــدى KIB هيــكل تنظيمــي يتــالءم مــع اســتراتيجية عمــل البنــك ونشــاطاته وذلــك لضمــان تنفيــذ تلــك االســتراتيجية 
مــن خــالل تحديــد الصالحيــات وخطــوط االتصــال بيــن اإلدارات واللجــان المختلفــة. كمــا حــرص مجلــس اإلدارة علــى إيجــاد آليــة 
لمراقبــة تنفيــذ سياســات البنــك المعتمــدة مــن خــالل لجنــة التدقيــق وإدارة التدقيــق الداخلــي لــدى البنــك، وذلــك لضمــان 

   .KIB جــودة أنظمــة الضبــط الداخلــي لــدى

KIB تطبيقات دليل حوكمة
ــكل  ــاور ب ــذه المح ــق ه ــزي، وتتعل ــت المرك ــك الكوي ــات بن ــا لتعليم ــك تطبيق ــاور وذل ــعة مح ــن تس ــة م ــل الحوكم ــف دلي يتأل
مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والقيــم الســلوكية المتبعــة فــي مصرفنــا والقواعــد التــي تنظــم التعامــل مــع األطــراف 
ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى ضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلدراك التــام للهيــكل التشــغيلي لعمليــات البنــك والمخاطــر التــي 
تترتــب علــى ذلــك، وأهميــة الــدور المنــاط بــه إلدارة المخاطــر فــي هــذا الشــأن. كمــا تشــير هــذه المحــاور أيًضــا إلــى التطبيــق 
الســليم لمبــادئ اإلفصــاح والشــفافية ونظــم سياســة منــح المكافــآت، باإلضافــة إلــى حمايــة كل مــن أصحــاب المصالــح 
والمســاهمين. ويعــزز مجلــس إدارة البنــك االلتــزام التــام بتنفيــذ متطلبــات هــذه المحــاور، كمــا يتضــح ذلــك فــي محتــوى التقريــر 

الســنوي للبنــك باإلضافــة إلــى مــا يلــي:

المسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة 
يقــوم مجلــس اإلدارة برســم األهــداف االســتراتيجية للبنــك واســتراتيجية المخاطــر وأســس التطبيــق الجيــد لمعاييــر الحوكمــة، 
باإلضافــة إلــى الرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة، كمــا يقــوم بالمصادقــة علــى أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ويتأكــد مــن مــدى 
فاعليتهــا ومــدى تقّيــد البنــك بالخطــة االســتراتيجية والسياســات المعتمــدة المطلوبــة بموجــب القوانيــن، وتلبيــة تعليمــات 
بنــك الكويــت المركــزي، وتطويــر مفهــوم الثقــة العامــة فــي إدارة البنــك، وضمــان مراجعــة المعامــالت التــي تتــم مــع األطــراف 

ذات العالقــة والتحقــق مــن ســالمة هــذه العمليــات إلــى التأكــد مــن أن جميــع مخاطــر البنــك يتــم إدارتهــا بشــكل ســليم.

القواعد والقيم السلوكية
يقــوم مجلــس اإلدارة مــن خــالل ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل بتحديــد الممارســات الســليمة للحوكمــة 

إطار الحوكمة
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لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال ويتضمــن ذلــك وجــود الوســائل التــي تؤكــد اتبــاع تلــك الممارســات مــع مراجعتهــا بانتظــام بهــدف 
تحســينها، وإن مجلــس اإلدارة يأخــذ زمــام األمــور فــي تحديــد المعاييــر المهنيــة والقيــم المؤسســية التــي تعــزز النزاهــة للبنــك 

واإلدارة العليــا والموظفيــن.

كمــا تــم تحديــد الممارســات الســليمة للحوكمــة وفــق معاييــر تضمــن وجــود الوســائل المناســبة للســلوك المهنــي لــدى 
القائميــن علــى البنــك، وذلــك مــن خــالل وضــع ميثــاق للســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل تتضمــن تعريفــا واضحــا لتعــارض 
المصالــح، هــذا ويتــم تعميــم ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل وسياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات علــى 

كافــة موظفــي البنــك وأعضــاء المجلــس والحصــول علــى توقيعهــم بمــا جــاء فيــه.

كمــا يعمــل KIB وبشــكل مســتمر علــى توفيــر الدعــم الكافــي للوظائــف الرقابيــة والتنظيميــة للتأكــد مــن فاعليــة عملياتــه 
والتحقــق مــن كفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والمتعلقــة بعمليــات األطــراف ذات الصلــة، والتأكــد مــن أن جميــع العمليــات 
لــدى مصرفنــا سياســات وإجــراءات تنظــم طــرق منــح  إلــى أن  البنــك، كمــا نشــير  تتفــق مــع السياســات المعتمــدة فــي 
التســهيالت للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العالقــة وذلــك بمــا يتوافــق مــع القوانيــن والتعليمــات المنّظمــة، 
وبحيــث يتــم ذلــك بتجــرد ودون معاملــة تفضيليــة عــن باقــي عمــالء البنــك. كمــا يحــرص مجلــس اإلدارة علــى عــدم مشــاركة 
ــكل  ــواء بش ــور لمناقشــة أي بنــد مــن البنــود الخاصــة بمنحــه التســهيالت س ــس اإلدارة فــي التصويــت أو الحض ــو مجل عض

مباشــر أو غيــر مباشــر.

ويحــرص القائمــون علــى البنــك علــى تطبيــق قواعــد الســلوك المهنــي بخصــوص عــدم اســتغالل المعلومــات الداخليــة عــن 
أوضــاع البنــك مــن أجــل تحقيــق أي مصالــح ذاتيــة وهــذا ينطبــق علــى كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن.

كمــا نشــير إلــى أن إدارة KIB تحــرص دائمــا علــى حمايــة مصالــح العمــالء الكــرام ووضــع اآلليــات المناســبة للتعامــل مــع 
شــكاوى العمــالء وذلــك تطبيقــا وامتثــاال لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الخاصــة بحمايــة العمــالء واســتيفاء متطلبــات 

جميــع شــرائح العمــالء الكــرام وعلــى وجــه الخصــوص ذوي االحتياجــات الخاصــة.

تعارض المصالح
لــدى مصرفنــا سياســات مكتوبــة بشــأن تعــارض المصالــح، وتغطــي هــذه السياســات كل مــا يتعلــق بموضــوع تعــارض 

واحتماالتــه.  المصالــح 

السرية المصرفية
تعتبــر الســرية المصرفيــة مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا العمــل المصرفــي، حيــث تشــكل أحــد الركائــز الهامــة للتعامــل 

مــع العمــالء، ولــدى البنــك سياســات للمحافظــة علــى ســرية العمــل المصرفــي، علــى النحــو التالي:

•  التــزام أعضــاء المجلــس وجميــع العامليــن فــي البنــك بالمحافظــة علــى ســرية البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالبنــك 
ــم. ــم عمله ــم بحك ــت إليه ــون وصل ــد تك ــي ق ــرى، والت ــوك األخ ــالء البن ــة بعم ــات الخاص ــات والمعلوم ــه، والبيان وعمالئ

•  عــدم اإلفصــاح عــن أي بيانــات أو معلومــات تخــص البنــك وعمالئــه إال مــن قبــل األشــخاص المخوليــن بذلــك، وفــي ضــوء مــا 
تســمح بــه القوانيــن والتعليمــات والسياســات الداخليــة للبنــك.
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•  المحافظــة علــى أمــن البيانــات الخاصــة بالبنــك وعمالئــه ووضــع الضوابــط الرقابيــة لمنــع الوصــول إليهــا إال مــن قبــل 
المفوضيــن بذلــك. ويعتبــر مجلــس اإلدارة فــي البنــك مســؤوال - مــن خــالل دليــل اإلفصــاح - عــن وضــع النظــم الرقابيــة 
لحصــر الوصــول إلــى تلــك البيانــات والمعلومــات باألشــخاص المخوليــن، والتحقــق مــن أن النظــم الرقابيــة لــدى البنــك 

تمنــع تســرب أي معلومــات مصرفيــة تمــس وتخــدش الســرية المصرفيــة.

•  إدراك مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك لمســؤولياتهم بشــأن تطويــر الوعــي األمنــي فــي البنــك بمــا يعــزز الســرية 
المصرفيــة والمحافظــة عليها.

•  التأكيــد وااللتــزام بأهميــة عــدم اســتخدام أي معلومــات داخليــة عــن أوضــاع البنــك متوافــرة لــدى عضــو مجلــس اإلدارة أو أي 
مــن العامليــن فــي البنــك مــن أجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة أو مصالــح ألطــراف أخــرى ذات صلــة.

•  ويتم مراقبة تنفيذ تلك السياسات من قبل إدارة التدقيق الداخلي في البنك.

األطراف ذات الصلة
لــدى مصرفنــا سياســات مكتوبــة فيمــا يتعلــق باألطــراف ذات الصلــة، بحيــث تتضمــن هــذه السياســات القواعــد واإلجــراءات 
التــي تنظــم العمليــات مــع األطــراف ذات الصلــة. يحتفــظ البنــك بســجالت لمعامــالت األطــراف ذات الصلــة، ويتــم إخضــاع 
ــن  ــاح ع ــم اإلفص ــم. يت ــات معه ــط أي عملي ــدف ضب ــة به ــجالت محدث ــذه الس ــب. وه ــق مناس ــتوى تدقي ــالت لمس ــذه المعام ه

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــة المطبق ــبة الدولي ــر المحاس ــًا لمعايي ــة وفق ــراف ذات الصل ــالت األط معام

هيكل وتنظيم عمليات البنك
يتبنــى البنــك نظــم ســليمة وفعالــة للتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة علــى اطــالع بالمخاطــر الماديــة التــي تؤثــر علــى كل مــن 
البنــك والشــركة التابعــة لــه، ووجــود مقاييــس ونظــم ســليمة وفعالــة للحصــول علــى المعلومــات بيــن كل مــن البنــك 
والشــركة التابعــة لــه، كمــا أن الهيــكل التشــغيلي لمصرفنــا يحــد مــن المخاطــر المحتملــة وذلــك مــن خــالل تجنــب الهيــاكل 

المعقــدة غيــر الضروريــة.

حماية حقوق المساهمين
يحــرص البنــك علــى ضمــان حقــوق المســاهمين ومعاملتهــم بصــورة متســاوية، وللمســاهمين حــق المراجعــة والمشــاركة 
فــي القــرارات المتعلقــة بتعديــل الئحــة النظــام األساســي للبنــك وكذلــك القــرارات المتعلقــة التــي قــد تؤثــر علــى مســتقبل 
البنــك أو أعمالــه. ويقــوم مصرفنــا بتوفيــر المعلومــات الالزمــة للمســاهمين فــي الوقــت المناســب وبالطــرق المناســبة وبمــا 

يســمح لهــم مــن ممارســة جميــع حقوقهــم علــى أكمــل وجــه.

حماية حقوق أصحاب المصالح
أصحــاب المصالــح لهــم دور هــام ومؤثــر فــي إنجــاح مصرفنــا. وتطبيقــا للقانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك 
الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة، فقــد حــرص البنــك علــى توفيــر الحمايــة الالزمــة لحقــوق أصحــاب المصالــح، 
كمــا يــدرك المجلــس أن النجــاح النهائــي للبنــك هــو نتيجــة للجهــود المشــتركة للعديــد مــن األطــراف بمــا فــي ذلــك المودعين 
أصحــاب  حقــوق  احتــرام  أهميــة  علــى  تؤكــد  والممارســات  والسياســات  البنــك  إجــراءات  إن  والموظفيــن.  والمقترضيــن 

المصالــح وفقــا للقوانيــن ذات الصلــة واللوائــح واألنظمــة.
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الهيكل التنظيمي
KIB  الهيكل التنظيمي لـ

KIB هيكل الحوكمة لـ

لجان مجلس 
اإلدارة

لجان اإلدارة

لجان فرعية

هيئة الرقابة الشرعية

لجنة إدارة 
المخاطر

لجنة األصول 
والخصوم

لجنة 
المخصصات

لجنة
االستثمار

لجنة الفروع

لجنة التمويل

تطوير المنتجات
الجديدة

لجنة
اإلدارة التنفيذية

لجنة المشاريع
الفنية

مجلس اإلدارة

لجنة مجلس 
اإلدارة

للمخاطر

لجنة مجلس 
اإلدارة

للتدقيق

لجنة مجلس اإلدارة
للمكافآت 

والترشيحات

لجنة مجلس اإلدارة
للحوكمة

لجنة مجلس اإلدارة
للتمويل واالستثمار

لجنة مجلس اإلدارة
لالستراتيجية

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إدارة التدقيق 
الشرعي الداخلي

المخاطر

التدقيق الداخلي

قسم الشؤون اإلدارية
لمجلس اإلدارة

اإلفصاح
والشفافية

االلتزام
والعالقات الرقابية

الحوكمةااللتزام

نائب الرئيس التنفيذي

مكتب الرئيس التنفيذي
وحدة متابعة تنفيذ االستراتيجية

وحدة البحوث االقتصادية

الشؤون 
القانونية

الموارد 
البشرية

المالية 
العقاريةالخزينةاالستثماراتخدمات األعمالوالتخطيط

المصرفية 
لألفراد

المصرفية 
التجارية

مكتب رئيس مجلس 
اإلدارة

إدارة مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب 
وااللتزام الضريبي/فاتكا

إدارة شؤون مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة 1

يتبع إداريًا

تبعية مباشرة

الوظائف الرقابية

وظائف اإلسناد

1- التدقيق الشرعي الداخلي، المخاطر والتدقيق الداخلي تتبع لجان مجلس اإلدارةوظائف األعمال

وحدة شكاوى العمالء

وحدة أمن المعلومات

لجنة
اإلدارة اإلستراتيجية
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مجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الشــاملة عــن البنــك واإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك الموافقــة ووضــع 

ومراقبــة تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية للبنــك، واســتراتيجية المخاطــر، والتأكــد مــن تطبيــق معاييــر الحوكمــة الســليمة.

الجمعيــة  قبــل  مــن  جميعــا  منتخبيــن  واحــد  تنفيــذي  وعضــو  تنفيذييــن  غيــر  أعضــاء  ثمانيــة  مــن  اإلدارة  مجلــس  ويتكــون 
العموميــة، ويتــم االنتخــاب أو تجديــد عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة كل ثــالث ســنوات أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العموميــة 
وفقــا للقواعــد والنظــم المعمــول بهــا والتعليمــات الصــادرة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي والجهــات الرقابيــة. ويمــارس 
مجلــس اإلدارة أعمالــه مــن خــالل اللجــان المنبثقــة عنــه، كمــا يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية وضــع كافــة السياســات واتخــاذ 
القــرارات، والتأكــد مــن تطبيــق االســتراتيجية المناســبة. ويضــم مجلــس اإلدارة العــدد الكافــي مــن األعضــاء لتشــكيل اللجــان 

فــي إطــار تطبيــق الحوكمــة الســليمة.

كذلــك يتحمــل مجلــس اإلدارة كافــة المســؤوليات المتعلقــة بعمليــات البنــك وســالمته الماليــة والتأكــد مــن تلبيــة متطلبــات 
بنــك الكويــت المركــزي، والحفــاظ علــى مصالــح المســاهمين، والمودعيــن، والدائنيــن، والموظفيــن، والجهــات األخــرى مــن 
أصحــاب المصالــح، والتأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل ســليم وضمــن إطــار القوانيــن والتعليمــات النافــذة والسياســات 

واإلجــراءات الداخليــة للبنــك.

كمــا يتــم الفصــل التــام بيــن منصــب كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وال يوجــد أي صلــة أو عالقــة أو قرابــة مــن 
شــأنها أن تؤثــر علــى اســتقاللية قــرارات كل منهمــا.

 وخــالل عــام 2018 قــام مجلــس إدارة مصرفنــا بمتابعــة ســير إنجــاز أعمــال اســتراتيجية البنــك 2015-2020، واتخــاذ الكثيــر مــن 
القــرارات الهامــة المتعلقــة باعتمــاد قــرارات لجــان مجلــس اإلدارة المختلفــة، وإعــالن البنــك عــن شــعاره الجديــد KIB والقــرارات 
الهامــة كاعتمــاد وتحديــث إطــار الرقابــة الداخليــة واعتمــاد بعــض السياســات واإلجــراءات الهامــة، باإلضافــة إلــى القــرارات 
العمــالء وتحديــث  اآللــي لخدمــة  الــرد  المتعلقــة بنظــام  والبرمجيــات  المعلومــات  المتعلقــة بتطويــر واســتحداث نظــم 

النظــام الخــاص بالخدمــات اإللكترونيــة عــن طريــق اإلنترنــت وأجهــزة الهاتــف المحمــول.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس
اعتمــد مجلــس اإلدارة تشــكيل اللجــان التابعــة لــه بهــدف تعزيــز فعاليــة اإلشــراف والرقابــة علــى عمليــات وأنشــطة البنــك 
لضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات، وقــد كان حضــور األعضــاء الجتماعــات كل مــن مجلــس اإلدارة ولجانــه على النحــو التالي:

إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة 
خال العام 2018
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10261010688

-4424-6الحد األدنى لعقد االجتماعات
عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

--6--1021الشيخ/ محمد جراح الصباح
47-7-1015السيد/ رائد جواد بوخمسين

----10-8الدكتور/ حيدر حسن الجمعة
---9227/710السيد/ أنور جواد بوخمسين

587--924السيد/ جاسم حسن زينل
58---623الدكتور/ عبد اهلل عبدالصمد معرفي

-1068--10السيدة/ نجاة حمد السويدي
8-10106-10السيد/ صالح سليمان الطراد 

----3/3-4/4السيد/ طارق صالح بوخمسين

• انضــم العضــو االحتيــاط الســيد/ طــارق صالــح بوخمســين إلــى مجلــس إدارة KIB ابتــداء مــن الربــع الثانــي لعــام 2018 وبــدأ بحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة ابتــداء مــن االجتمــاع رقــم 2018/7، هــذا 
وقــد قــدم الســيد/ أحمــد العصفــور اســتقالته مــن المجلــس.

• قدم السيد/ أنور جواد بوخمسين، عضو مجلس اإلدارة استقالته من لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق بعد االجتماع رقم 2018/7 وقد تم تزكية السيد/ طارق صالح بوخمسين كعضو في اللجنة.  

• قــدم الســيد/ رائــد جــواد بوخمســين اســتقالته مــن عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وذلــك نظــرا لتعيينــه بوظيفــة نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للبنــك ابتــداء مــن 
شــهر أكتوبــر 2018.

حــرص أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى القيــام بمهــام القيــادة والمســؤولية مــن خــالل االجتماعــات للقيــام باإلشــراف علــى إدارة 
البنــك فــي مختلــف المجــاالت، والعمــل علــى ضمــان حســن اســتغالل مــوارد البنــك البشــرية والماليــة، حيــث اجتمــع مجلــس 
اإلدارة خــالل العــام المنصــرم 10 اجتماعــات، فــي حيــن ينــص النظــام األساســي علــى االجتمــاع 6 مــرات كحــد أدنــى. حيــث 
أصــدر المجلــس 122 قــراراً باإلضافــة ألربعــة قــرارات بالتمريــر خــالل العــام، وفيمــا يلــي تشــكيل اللجــان ومهامهــا وأهــم إنجازاتهــا 

خــالل عــام 2018:
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لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار
دور اللجنــة هــو حمايــة وضمــان جــودة موجــودات البنــك والتأكــد مــن أن االنكشــاف لمخاطــر التمويــل واالســتثمار يتوافــق مــع 
قواعــد وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ومــع السياســات ذات الصلــة بالبنــك، وأن عمليــات التمويــل تضمــن أعلــى العوائــد 
وليــس لهــا تأثيــر ســلبي علــى االســتقرار المالــي للبنــك، إضافــة إلــى التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة علــى درايــة تامــة بالتعــرض 
ــة  ــر المنتظم ــرة غي ــالت المتعث ــتثمارات والتموي ــة االس ــتمرار، ومتابع ــا باس ــك وتراقبه ــدى البن ــتثمار ل ــل واالس ــر التموي لمخاط

واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المالئمــة بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح البنــك وجــودة أصولــه.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  الشيخ/ محمد جراح الصباح 

عضوا 2.  السيد/ أنور جواد بوخمسين 

عضوا 3.  السيد/د. عبد اهلل عبدالصمد معرفي 

عضوا 4.  السيد/ جاسم حسن زينــل 

وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2018 عــدد 26 اجتماعــا، وأصــدرت عــدد 252 قــرارا, باإلضافــة الــى 3 قــرارات بالتمريــر 
خــالل العــام.

أهم إنجازات اللجنة خال عام 2018

• مراجعة واعتماد التوصيات المقدمة من قبل لجنة االئتمان ولجنة االستثمار بخصوص عمليات التمويل واالستثمار.

التغييرات في عضوية اللجنة خال العام

اســتقالة الســيد/ رائــد جــواد بوخمســين مــن اللجنــة كنائــب للرئيــس وعضــو فيهــا وذلــك لتوليــه منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للبنــك فــي أكتوبــر 2018.

لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق
تتمثــل مهــام اللجنــة بوضــع المعاييــر المناســبة للتحقــق مــن تعزيــز وضــع التدقيــق الداخلــي، ذلــك عــن طريــق إعطــاء درجــة 
أكبــر مــن الدعــم والمســاندة وضمــان اســتقاللها عــن اإلدارة، وتتحقــق أن عمليــات التدقيــق الخارجــي تتــم باألســلوب الــذي 
يحقــق مبــدأ التدقيــق المــزدوج، كمــا تتحقــق اللجنــة مــن االلتــزام بسياســات البنــك الداخليــة والقوانيــن والنظــم والتعليمــات 
ذات العالقــة، كمــا تراقــب اللجنــة مســتوى االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية ومراقبــة اســتخدام أمــوال حســابات 
ــد  ــام المعتم ــالمية والنظ ــريعة اإلس ــكام الش ــا ألح ــاح طبق ــات واألرب ــع المصروف ــم توزي ــه ت ــن أن ــد م ــدة والتأك ــتثمار المقي االس
مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، تقييــم فعاليــة وكفايــة وظيفــة التدقيــق الشــرعي الداخلــي ومــدى إســهامها فــي ضمــان االلتــزام 
بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية، وأن نظــم الرقابــة الداخليــة المتعلقــة باألمــور الماليــة واإلداريــة تتســم بالشــمولية وتتــم 
مراقبتهــا ومراجعتهــا فــي الوقــت المناســب. كمــا تعيــن اللجنــة مجلــس اإلدارة فــي مراجعــة التقاريــر الماليــة، وضمــان التــزام 
البنــك بالمتطلبــات القانونيــة والرقابيــة، وكذلــك التأكــد مــن كفايــة مؤهالت وخبرات المدققين المســتقلين واســتقالليتهم 

ومــن وجــود منــاخ مــن االنضبــاط والرقابــة الداخليــة فــي البنــك.
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وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ د. حيدر حسن الجمعة 

نائب رئيس اللجنة 2.  السيد/ صالح سليمان الطراد  

عضوا 3.  السيد/ طارق صالح بوخمسين 

ــر  وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2018 عــدد 10 اجتماعــات، وأصــدرت عــدد 13 قــرارا باإلضافــة الــى 4 قــرارات بالتمري
خــالل العــام.

أهم إنجازات اللجنة خال عام 2018

• مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والبيانات المالية السنوية.
• مناقشة كافة التقارير الرقابية.

• اعتماد خطة التدقيق الشرعي لعام 2018.
• مراجعة تقرير أنظمة الرقابة الداخلية ICR  لعام 2017.

التغييرات في عضوية اللجنة خال العام

استقالة السيد/أنور جواد بوخمسين من اللجنة في يوليو 2018 وانضمام السيد/ طارق صالح بوخمسين.

لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات
يتمثــل دور اللجنــة فــي رفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــا للسياســات والمعاييــر 
المعتمــدة، والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن ضوابــط الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، ومراقبــة 
وضمــان شــفافية تعييــن وإعــادة تعييــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية وكذلك تقييــم فعاليتها ككل وفعاليــة كل عضو من 
أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية، وضمــان شــفافية وضــع سياســات ومكافــآت وتعويضــات هيئــة الرقابــة الشــرعية بمــا يتناســب 
مــع مهامهــم ومســؤولياتهم. كمــا تراجــع اللجنــة بصفــة دوريــة االحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة 
مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف القــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس بمــا يتفــق مــع مصلحــة البنــك. كمــا تجــري 
اللجنــة تقييمــا ســنويا ألداء المجلــس ككل وأداء كل عضــو علــى حــدة، ومراجعــة واعتمــاد معاييــر االختيــار وإجــراءات التعييــن 
الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي والمــدراء التنفيذييــن، كمــا تعمــل علــى ضمــان وضــع وتطبيــق إطــار 
المكافــآت، وتقــوم بالمراجعــة ورفــع التوصيــات بشــأن األمــور المتعلقــة بالتغييــرات فــي سياســة األجــور والمكافــآت بمــا فــي 

ذلــك السياســات الخاصــة بنهايــة الخدمــة.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ أنور جواد بوخمسين 

عضوا  2.  السيد/ صالح سليمان الطراد 

عضوا 3.  السيدة/ نجاة حمد السويدي 

ــر  وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2018 عــدد 10 اجتماعــات، وأصــدرت عــدد 99 قــرارا باإلضافــة الــى 4 قــرارات بالتمري
خــالل العــام. 
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أهم إنجازات اللجنة خال عام 2018
•  اعتماد تقييم السادة أعضاء المجلس عن عام 2018.

•  متابعة تنفيذ مشاريع إدارة الموارد البشرية.
•  مراجعة الئحة لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات ورفعها لمجلس اإلدارة.

•  اعتماد التعديالت على الهيكل التنظيمي الخاص ببعض إدارات البنك.

التغييرات في عضوية اللجنة خال العام

اســتقالة الســيد/ رائــد جــواد بوخمســين مــن اللجنــة كنائــب للرئيــس وعضــو فيهــا وذلــك لتوليــه منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للبنــك فــي أكتوبــر 2018.

لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر 
تتمثــل مهــام اللجنــة فــي اإلشــراف علــى عمــل إدارة المخاطــر فــي البنــك، والتأكــد مــن أن سياســة البنــك تتضمــن ممارســة 
إدارة المخاطــر الســليمة وتنفيذهــا، ومراقبــة مــدى التــزام إدارة المخاطــر بالمعاييــر الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي 
والتعليمــات  اإلســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  مــع  يتعــارض  ال  بمــا   )IFSB( اإلســالمية  الماليــة  الخدمــات  ومجلــس 
الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي ذات العالقــة، كمــا تقــوم بمراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة رأس مــال البنــك وتوزيعــه، 
وكذلــك ســالمة وكفايــة وظيفــة إدارة المخاطــر، والتأكــد مــن أن اإلدارة العليــا علــى درايــة تامــة وتراقــب باســتمرار المخاطــر 

التــي يواجهــا البنــك.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ جاسم حسن زينل 

عضوا 2.  السيدة/ نجاة حمد السويدي 

عضوا 3.  السيد/ د. عبد اهلل عبدالصمد معرفي 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2018 عدد 8 اجتماعات، وأصدرت عدد 44 قرارا باإلضافة الى 7 قرارات بالتمرير خالل العام.

أهم إنجازات اللجنة خال عام 2018

. Stress Testing واختبارات الضغط ICAAP متابعة تقارير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  •
.CAMEL BCOM اعتماد النتائج المسجلة للبنك بخصوص تقرير  •

•  متابعة النظام الخاص بتقييم المخاطر وتحليل البيانات.

التغييرات في عضوية اللجنة خال العام

اســتقالة الســيد/ رائــد جــواد بوخمســين مــن اللجنــة كنائــب للرئيــس وعضــو فيهــا وذلــك لتوليــه منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للبنــك فــي أكتوبــر 2018.
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لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة 
يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة البنــك باالضطــالع بمســؤوليات اإلشــراف المنوطــة بــه والمتعلقــة بمبــادئ 
الحوكمــة الجيــدة، بمــا فــي ذلــك وضــع مجموعــة مــن إرشــادات حوكمــة البنــوك، واإلشــراف علــى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 
الســليمة. وللجنــة االســتعانة بخبــرات شــرعية خارجيــة بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة والتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية 
ولجنــة التدقيــق للتأكــد مــن االلتــزام بدليــل التدقيــق الشــرعي. ومــن مهــام لجنــة الحوكمــة حمايــة مصالــح أصحــاب حســابات 
االســتثمار. وتتولــى اللجنــة إعــداد وتحديــث دليــل حوكمــة البنــوك لــدى البنــك ومراقبــة التــزام األطــراف المعنيــة بــه، وتقديــم 

ــس اإلدارة. ــك لمجل ــر بذل تقاري

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  الشيخ/ محمد جراح الصباح 

نائب رئيس اللجنة 2.  السيد/ جاسم حسن زينل 

عضوا 3.  السيدة/ نجاة حمد السويدي 

عضوا 4.  السيد/ صالح سليمان الطراد 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2018 عدد 6 اجتماعات، وأصدرت عدد 14 قرارا.

أهم إنجازات اللجنة خال عام 2018

•  اعتماد تحديث دليل الحوكمة وقواعد السلوك المهني.

•  مناقشة تقارير قياس االلتزام بدليل الحوكمة.

•  التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بدليل التدقيق الشرعي.

•  اعتماد التقرير السنوي للحوكمة.

التغييرات في عضوية اللجنة خال العام

ال يوجد أي تغييرات.
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لجنة مجلس اإلدارة لاستراتيجية
تتولــى لجنــة االســتراتيجية اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي تنفيــذ االســتراتيجية واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها. كمــا تقــدم 
لجنــة االســتراتيجية التوصيــات الالزمــة لمجلــس اإلدارة ولجانــه بشــأن النفقــات المتعلقــة بتطبيــق االســتراتيجية والتغييــرات 
التــي تطــرأ علــى الهيــكل التنظيمــي علــى مســتوى البنــك بشــكل عــام وعلــى مســتوى اإلدارات بشــكل خــاص، وتتبــع هــذه 

اللجنــة مجلــس اإلدارة ويتــم إعــادة تشــكيلها مــع بدايــة كل دورة جديــدة للمجلــس.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ جاسم حسن زينل 

عضوا  2.  السيد/د. عبد اهلل عبدالصمد معرفي 

عضوا 3.  السيد/ صالح سليمان الطراد 

وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2018 عــدد 8 اجتماعــات، وأصــدرت عــدد 56 توصيــة، باإلضافــة الــى قراريــن بالتمريــر 
خــالل العــام.

أهم إنجازات اللجنة خال عام 2018

•  اعتماد بعض الميزانيات المتعلقة بتطبيق االستراتيجية في بعض إدارات البنك.

•  متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بتنفيذ االستراتيجية أو التوصية لمجلس اإلدارة بذلك.

•  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الخاصة بتصميم الفروع ومقترحات شعار البنك.

•  متابعة تنفيذ مراحل الخطة االستراتيجية لعام 2018.

•  تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة العتمادها فيما يخص التطبيق الفعال الستراتيجية البنك.

•  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الخاصة بمشروع التميز التشغيلي.

التغييرات في عضوية اللجنة خال العام

اســتقالة الســيد/ رائــد جــواد بوخمســين مــن رئاســة اللجنــة وعضويتــه فيهــا وذلــك لتوليــه منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي للبنــك فــي أكتوبــر 2018.
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنها
ــه نائــب الرئيــس التنفيــذي ومجموعــة مــن المــدراء العاميــن  يتولــى نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ويعاون

ونوابهــم ومســاعديهم المؤهليــن وذوي الخبــرة تنفيــذ السياســات المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.

كمــا أن اإلدارة التنفيذيــة، وتحــت إشــراف مجلــس اإلدارة، تقــوم بالتأكـــد مــن أن عمليــات البنــك تتســق مــع اســتراتيجية العمــل، 
ــة المخاطــر، والسياســات المعتمــدة مــن مجلـــس اإلدارة. كمــا يعتمــد المجلــس علــى كفــاءة اإلدارة العليــا فــي تنفيــذ  ونزعـ
قــرارات المجلــس دون أي تدخــل مباشــر مــن قبــل المجلــس.  باإلضافــة إلــى مســؤوليتها أمــام مجلــس اإلدارة عــن اإلشــراف 
والرقابــة علــى أعمــال البنــك، وخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان االمتثــال، واســتقالل الوظائــف والفصــل بيــن الواجبــات. كمــا تــزود 

ــة بشــفافية وموضوعيــة وبشــكل دوري. ــر الماليــة واإلداري ــا مجلــس اإلدارة بالتقاري اإلدارة العلي

لجان اإلدارة التنفيذية
تتضمن اللجان على صعيد اإلدارة التنفيذية اللجان الواردة أدناه وهي لجان تابعة للرئيس التنفيذي للبنك:

ــة: اللجنــة مســؤولة عــن متابعــة تنفيــذ المشــاريع اإلداريــة وعــن كافــة األمــور المتعلقــة بالمــوارد  ــة اإلدارة التنفيذي •  لجن
البشــرية وتقنيــة المعلومــات والمشــتريات والشــؤون اإلداريــة. كمــا ينبثــق منهــا لجنــة الفــروع ولجنــة تطويــر المنتجــات 

الجديــدة ولجنــة المشــاريع الفنيــة.

ــتثمار: تقــوم اللجنــة بمراجعــة واعتمــاد طلبــات االســتثمار ضمــن حــدود الصالحيــات المعتمــدة المناطــة بهــا،  ــة االس •  لجن
ورفــع التوصيــة بشــأن كافــة االســتثمارات الجديــدة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار أو إلــى مجلــس اإلدارة 
بشــأن كافــة طلبــات االســتثمار التــي تتجــاوز حــدود صالحياتهــا.  ومراجعــة ورفــع التوصيــات بشــأن أي عــرض بيــع أو شــراء 
أو دمــج أو اســتحواذ أو تصفيــة الســتثمارات ماليــة قائمــة أو مباشــرة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار. ورفــع 
طلبــات االســتثمار التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة االســتثمار إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار 
لالطــالع والمراجعــة.  ومراجعــة، وبشــكل دوري، محفظــة البنــك االســتثمارية، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
االلتــزام بالحــدود وتقديــم التوصيــات بشــأن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل 
ــع  ــة م ــدات الفعلي ــة العائ ــى مقارن ــاء عل ــتثمار بن ــية لالس ــرات األداء الرئيس ــات ومؤش ــم مصفوف ــك تقيي ــتثمار. وكذل واالس

تلــك المؤشــرات األخــرى.

ــل: تقــوم اللجنــة بمراجعــة واعتمــاد طلبــات التمويــل ضمــن حــدود الصالحيــات المفوضــة للجنــة والقيــام  ــة التموي •  لجن
بمراجعــات دوريــة لهــا، وكذلــك تقديــم التوصيــة بالموافقــة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار أو إلــى مجلــس 
اإلدارة، بشــأن كافــة طلبــات التمويــل التــي تتجــاوز حــدود صالحيتهــا. ومراجعــة واعتمــاد طلبــات تمويــل البنــوك بمــا فــي 
ذلــك الحــدود المتعلقــة بالبنــوك المراســلة وحــدود الــدول وحــدود القطاعــات ضمــن حــدود صالحيــات اللجنــة، وكذلــك 
تقديــم التوصيــة بالموافقــة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار، حســبما يكــون مناســبا، بشــأن كافــة طلبــات 
التمويــل التــي تتجــاوز حــدود صالحياتهــا. ومراجعــة واعتمــاد مقترحــات اإلجــراءات القانونيــة و/أو أيــة خطــط عمــل أخــرى 
تخــص مشــكالت التمويــل وذلــك فــي حــدود صالحياتهــا. وعمــل التوصيــات المالئمــة بشــأن الطلبــات التــي تتجــاوز حــدود 
صالحياتهــا إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار، حســبما يكــون مناســبا. وتقييــم ســنوي ألداء التمويــل الخــاص 
بالبنــك ومقارنتــه مــع الفتــرات الســابقة. وتقديــم طلبــات التمويــل المعتمــدة مــن قبــل لجنــة االئتمــان إلــى لجنــة مجلــس 

اإلدارة للتمويــل واالســتثمار للمراجعــة.
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لجنــة المخصصــات: وهــي اللجنــة المســؤولة عــن تحليــل وتقييــم مراكــز االنكشــاف لمخاطــر التســهيالت    •
المركــزي  الكويــت  بنــك  لمتطلبــات  وفقــًا  المخصصــات،  تحديــد  لغــرض  المعتمــدة  واالســتثمارات  االئتمانيــة 

الماليــة. للتقاريــر  الدوليــة  وللمعاييــر 

•  لجنــة إدارة األصــول والخصــوم: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات األساســية المتعلقــة بكافــة األمــور حــول الرصيــد األمثــل 
للموجــودات والمطلوبــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وذلــك لضمــان نمــو األعمــال مــع الربحيــة وكذلــك 

االلتــزام بمتطلبــات الجهــات اإلشــرافية. 

•  لجنــة إدارة المخاطــر: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات األساســية المتعلقــة بكافــة األمــور علــى أوضــاع مخاطــر الســوق والربحيــة 
ومعيــار كفايــة رأس المــال والتقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ICAAP علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، 

وذلــك لضمــان نمــو األعمــال مــع الربحيــة وكذلــك االلتــزام بمتطلبــات الجهــات الرقابيــة.

ــتراتيجية: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات األساســية المتعلقــة بكافــة األمــور لســير العمــل فــي تنفيــذ االســتراتيجية.  ــة االس •  لجن
كمــا تقــدم لجنــة االســتراتيجية التوصيــات الالزمــة لمجلــس اإلدارة ولجانــه بشــأن النفقــات المتعلقــة بتطبيــق االســتراتيجية 
والتغييــرات التــي تطــرأ علــى الهيــكل التنظيمــي علــى مســتوى البنــك بشــكل عــام وعلــى مســتوى اإلدارات بشــكل خــاص.

شهادة مجلس اإلدارة حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
إن أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى KIB يتــم التحقــق منهــا بشــكل مســتمر كمــا يتــم التحقــق مــن كفايتهــا وفاعليتهــا وأنهــا 
تتســم بالشــمولية ويتــم مراقبتهــا ومراجعتهــا فــي الوقــت المناســب، وذلــك فــي إطــار وجــود هيــكل تنظيمــي يتســم 
بالشــفافية والوضــوح وبيــان حــدود المســؤولية والمســاءلة، ويتــم مراقبــة تنفيــذ السياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن خــالل 
عمــل إدارة التدقيــق الداخلــي التــي تقــوم بمراجعــة الضوابــط الداخليــة والواجبــات والمســؤوليات باإلضافــة إلــى االســتخدام 
الصحيــح للصالحيــات الممنوحــة، ولــدى البنــك أنظمــة رقابــة داخليــة وعمليــات إدارة المخاطــر تتمتعــان بالكفــاءة والفاعليــة. 
الوظيفيــة  والتوصيفــات  ونشــاطاته  البنــك  عمــل  اســتراتيجية  مــع  يتــالءم  تنظيمــي  هيــكل  اإلدارة  مجلــس  اعتمــد  كمــا 
المفصلــة للوظائــف والمســؤوليات، والسياســات واإلجــراءات لجميــع الوظائــف والعمليــات المصرفيــة، ويتــم مراقبــة تنفيــذ 
مــا ســبق مــن قبــل التدقيــق الداخلــي. إن هــذه السياســات واإلجــراءات تحــدد واجبــات ومســؤوليات كل وظيفــة والصالحيــات 
وخطــوط االتصــال لإدارييــن علــى مختلــف مســتوياتهم اإلداريــة بطريقــة تتحقــق بهــا الرقابــة الثنائيــة ومبــدأ الفصــل فــي 

ــام. ــارض المه ــب تع ــؤوليات لتجن المس

ويجــري البنــك مراجعــة الضوابــط الداخليــة الســنوية )ICR( مــن خــالل مدققيــن مســتقلين معتمديــن غيــر مدققــي حســابات 
البنــك الخارجييــن لضمــان كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة. وكمــا أن لــدى البنــك ضوابــط تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال 
برئيــس مجلــس اإلدارة مباشــرة لإبــالغ عــن مخاوفهــم بشــأن احتماليــة حــدوث مخالفــات مــن قبــل أي شــخص فــي البنــك 

)سياســة التبليــغ عــن المخالفــات(. ويؤكــد مجلــس إدارة البنــك أن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة كافيــة ومرضيــة.

شهادة التدقيق الخارجي حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك:
تعاقــد KIB مــع مكتــب تدقيــق خارجــي وذلــك للتأكد من مدى ســالمة الســجالت المحاســبية والســجالت األخــرى وأنظمة 
الرقابــة الداخليــة فــي البنــك، والــذي أفــاد بســالمة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2017، وفيمــا يلــي شــهادة مكتــب التدقيــق الخارجــي حــول مراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة:
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السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة    المحترمين
بنك الكويت الدولي

ص.ب: 22822، الصفاة 13089

دولة الكويت

التاريخ: 27 يونيو 2018

تحية طيبة وبعد،،،

تقرير حول السجات المحاسبية والسجات األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية
وفقــًا لخطــاب تعييننــا المــؤرخ فــي 4 أبريــل 2018، قمنــا بفحــص الســجالت المحاســبية والســجالت األخــرى وأنظمــة الرقابــة 

الداخليــة لبنــك الكويــت الدولــي ش.م.ك.ع )»البنــك«( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017: 

وقد شمل الفحص كافة اإلدارات واألنشطة بالبنك وهي كما يلي:

•    إدارة االستثمارات

•    اإلدارة المصرفية لألفراد

•    اإلدارة المالية والتخطيط

•    اإلدارة المصرفية الدولية

•    مكافحة االحتيال واالختاس

•    إدارة تقنية المعلومات

•    اإلدارة المصرفية التجارية

•    إدارة خدمات األعمال

•    إدارة الموارد البشرية

•    إدارة الشؤون القانونية

•    الـحـوكـمـة 

•    مجلس اإلدارة واللجان التابعة

•    االلتزام والعاقات الرقابية

•    وحدة أمن المعلومات

•    اإلدارة العقارية

لقــد قمنــا بفحصنــا وفقــا لمتطلبــات التعميــم الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 17 ينايــر 2018، آخذيــن فــي االعتبــار 
متطلبــات دليــل اإلرشــادات العامــة الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 15 يونيــو 2003، والمحــور الرابــع مــن تعليمــات 
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قواعــد ونظــم الحوكمــة والمتعلقــة بــإدارة المخاطــر وضوابــط الرقابــة الداخليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 
20 يونيــو 2012، والتعليمــات الصــادرة بتاريــخ 23 يوليــو 2013 بشــأن مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وكذلــك 
التعليمــات ذات الصلــة، والتعليمــات الصــادرة بتاريــخ 9 فبرايــر 2012 بشــأن ســرية معلومــات العمــالء وأنشــطة األوراق الماليــة 

للمجموعــة والتعليمــات الخاصــة بالرقابــة الداخليــة فيمــا يتعلــق بالوقايــة واإلبــالغ عــن حــاالت االحتيــال واالختــالس.

وبصفتكــم أعضــاء مجلــس إدارة البنــك فإنكــم مســؤولون عــن إرســاء النظــم المحاســبية واالحتفــاظ بالســجالت المحاســبية 
المناســبة والســجالت األخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار المنافــع المتوقعــة والتكاليــف المتعلقــة 
بتأســيس تلــك األنظمــة واالمتثــال للمتطلبــات الــواردة فــي تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المشــار إليهــا فــي الفقــرة 
ــة  ــراءات واألنظم ــيابية اإلج ــدى انس ــن م ــة ع ــت قاطع ــة وليس ــدات معقول ــاء تأكي ــو إعط ــر ه ــن التقري ــدف م ــابقة. إن اله الس
المتبعــة بغــرض حمايــة الموجــودات ضــد أيــة خســائر ناتجــة عــن أي اســتخدام أو تصــرف غيــر مصــرح بــه، وأن المخاطــر الرئيســية 
يتــم مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل مالئــم، وأن المعامــالت يتــم تنفيذهــا طبقــا إلجــراءات التفويــض المقــررة وأنــه يتــم تســجيلها 

بشــكل صحيــح. وذلــك لتمكينكــم مــن القيــام بأعمالكــم بشــكل ســليم.

ونظــرا لنواحــي القصــور فــي أي نظــام مــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة، قــد تحــدث أخطــاء أو مخالفــات وال يتــم اكتشــافها. إضافــة 
إلــى ذلــك فــإن توقــع التقييــم لألنظمــة علــى الفتــرات المســتقبلية يخضــع لخطــر أن تصبــح معلومــات اإلدارة وإجــراءات الرقابــة 

غيــر كافيــة بســبب التغييــرات فــي الظــروف، أو أن تتدنــى درجــة االلتــزام بتلــك اإلجــراءات.

مــع االســتثناءات لألمــور الموضوعــة للتقاريــر المقدمــة إلــى مجلــس إدارة البنــك، ونظــرا لطبيعــة وحجــم عمليــات المجموعــة، 
خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2017، وأهميــة وتقييــم المخاطــر لمالحظاتنــا، نفيــد بــأن:

طبقــا  بهــا  واالحتفــاظ  إنشــاؤها  تــم  قــد  للبنــك  الداخليــة  الرقابــة  وأنظمــة  األخــرى  والســجالت  المحاســبية  الســجالت  أ. 
لمتطلبــات دليــل اإلرشــادات العامــة الصــادر مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 15 يونيــو 2003 والتعميــم الصــادر 

.2018 17 ينايــر  مــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 

ب. المالحظــات التــي تــم رفعهــا فــي فحــص وتقييــم الرقابــة الداخليــة ال تؤثــر بشــكل جوهــري علــى مصداقيــة عــرض القوائــم 
الماليــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2017.

اإلجــراءات التــي تــم أخذهــا مــن قبــل المجموعــة لمعالجــة المالحظــات التــي تــم ذكرهــا فــي التقريــر، بمــا فــي ذلــك  ج. 
مرضيــة. الســابقة،  الســنوات  مالحظــات 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

فيصل صقر الصقر  
مراقب حسابات – ترخيص رقم 172 فئة »أ«  

بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت  
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متطلبات اإلفصاح
سياسة منح المكافآت*

يقــوم KIB بمنــح عــدة مكافــآت وحوافــز لموظفيــه العامليــن بمــا يتفــق مــع التقييــم الخــاص بــكل موظــف والــذي يتــم وفــق 
معاييــر فنيــة ومهنيــة محــددة، ويتــم تخصيــص تلــك المكافــآت بمبالــغ تتناســب مــع أداء الموظف وتقــوم بالتحفيز والتشــجيع 
المطلــوب لالســتمرار ورفــع مســتوى األداء الوظيفــي. كمــا وضــع إطــار محــدد يتــم تقييــم الموظــف ومراجعــة أدائــه مــن خاللــه 

بنــاء علــى معاييــر محــددة وواضحــة المعالــم تمهيــداً للمنــح والمكافــآت حســب سياســة المكافــآت المعتمــدة.

حزمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ــة  ــنة المالي ــة للس ــة للمجموع ــم المقدم ــاء خدماته ــس اإلدارة لق ــاء مجل ــس اإلدارة وأعض ــس مجل ــآت رئي ــي مكاف ــغ إجمال بل

ــي.  ــار كويت ــف دين ــغ 594 أل ــمبر 2018 مبل ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

حزمة المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين
ــذي  ــس التنفي ــا الرئي ــآت متضمن ــى مكاف ــى أعل ــوا عل ــن حصل ــا الذي ــن اإلدارة العلي ــاء م ــة أعض ــآت الخمس ــي مكاف ــغ إجمال بل
ونائــب الرئيــس التنفيــذي، ومضافــا إليــه مديــر عــام إدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط، والمدقــق الداخلــي العــام، ومديــر عــام إدارة 

المخاطــر للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مبلــغ 1,462 ألــف دينــار كويتــي.

مكافآت الموظفين
ــر فنيــة  يمنــح KIB المكافــآت والحوافــز لجميــع موظفيــه بنــاء علــى التقييــم الخــاص بــكل موظــف والــذي يتــم وفــق معايي
واحترافيــة محــددة. حيــث إن منــح هــذه المكافــآت مــن شــأنه أن يشــجع الموظفيــن ويحفزهــم مــن أجــل النهــوض بمســتوى 
أدائهــم. كمــا عمــل KIB، ممثــال بمجلــس إدارتــه، علــى اعتمــاد المكافــآت علــى المــدى القصيــر والمــدى البعيــد وتغطيــة كافــة 
مســتويات الوظائــف فــي KIB ويتــم ذلــك مــن خــالل تحديــد دور كل موظــف فــي فريــق عمــل KIB عــن طريــق تحديــد مهامــه 

وواجباتــه ومســؤولياته واألهــداف المطلــوب تحقيقهــا.

أوزان ومعايير المكافآت لفئات الموظفين
فــي عــام 2018، قــام البنــك بتقييــم أداء الموظفيــن مــن خــالل تقييــم خمســة أهــداف رئيســية وفقــا لطبيعــة عملهــم 
 KIB تــم اســتكمال عمليــة التقييــم الســنوي لموظفــي .KIB وكذلــك انضباطهــم وســلوكياتهم وفقــا لمعاييــر ومقاييــس

تحــت إشــراف إدارة المــوارد البشــرية وبالتعــاون عــن كثــب مــع إدارة البنــك.

ــاركين  ــن المش ــة والموظفي ــف الرقابي ــن ذوي الوظائ ــآت الموظفي ــة بمكاف ــات الخاص ــن البيان ــاح ع ــق باإلفص ــا يتعل ــا فيم أم
فــي أنشــطة تحفهــا المخاطــر فهــي علــى النحــو التالــي:

بلغــت مكافــآت اإلدارة العليــا )جميــع الموظفيــن مــن درجــة مســاعد المديــر العــام فمــا فــوق( والذيــن بلــغ عددهــم 24 موظفــا 
مبلــغ 2,776 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018. حيــث حصلــوا علــى مكافــآت ثابتــة بلغــت 1,908 

ألــف دينــار كويتــي، باإلضافــة إلــى مكافــآت متغيــرة بلغــت 868 ألــف دينــار كويتــي.
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ولقــد بلغــت مكافــآت الموظفيــن المشــاركين فــي أنشــطة تحفهــا المخاطــر )الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي 
والمديريــن العاميــن ونوابهــم ومســاعديهم لــإدارات التشــغيلية الرئيســية فــي البنــك( والذيــن بلــغ عددهــم 12موظفــا مبلــغ 
1,561 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018. حيــث حصلــوا علــى مكافــآت ثابتــة بلغــت 1,044 ألــف 

دينــار كويتــي، باإلضافــة إلــى مكافــآت متغيــرة بلغــت 517 ألــف دينــار كويتــي.

هــذا وقــد بلغــت مكافــآت الموظفيــن الذيــن يتولــون مهــام رقابــة ماليــة ورقابــة مخاطــر )رؤســاء الوحــدات ومــدراء اإلدارات 
فــي إدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط وإدارة المخاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي وقســم االلتــزام والعالقــات الرقابيــة والحوكمــة 
وإدارة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وااللتــزام الضريبــي والموظفيــن الذيــن تتعلــق مهامهــم بالتأكــد مــن تنفيــذ 
تعليمــات الجهــات الرقابيــة( والذيــن بلــغ عددهــم 18موظفــا مبلــغ 1,071 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2018. حيــث حصلــوا علــى مكافــآت ثابتــة بلغــت 827 ألــف دينــار كويتــي، باإلضافــة إلــى مكافــآت متغيــرة بلغــت 

244 ألــف دينــار كويتــي.

المساهمون الرئيسيون 
المســاهمون الرئيســيون فــي البنــك ممــن يملكــون أو يســيطرون بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى نســبة 5 % أو أكثــر مــن 

رأس مــال البنــك كمــا فــي 2018/12/31:

واألطــراف  والزميلــة  التابعــة  والشــركات  القابضــة  بوخمســين  مجموعــة  شــركة 
المتحالفيــن

%36.03

7.84%المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المسؤولية االجتماعية
فــي  فعــال  بشــكل  باإلســهام   2018 عــام  خــالل  مصرفنــا  قــام  فقــد  مجتمعنــا،  نحــو  الواجبــة  والمســؤولية  بالــدور  إيماًنــا 

.2018 لعــام  االجتماعيــة  المســؤولية  تقريــر  فــي  موضــح  هــو  كمــا  الصلــة  ذات  والبرامــج  المبــادرات 

* يقصــد بهــا إجمالــي المكافــآت والتــي تشــتمل علــى الرواتــب واألجــور والعــالوات، ومــا إلــى ذلــك، وكذلــك المكافــآت الســنوية الدوريــة أو الفعليــة التــي 
تدفــع بحســب تقييــم أداء الموظــف وخطــط الحوافــز.  
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بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
وشركتـه التابعـة

البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة المساهمين 
بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لبنــك الكويــت الدولــي ش.م.ك.ع. )»البنــك«( وشــركته التابعــة )يشــار إليهمــا معــًا بـــ »المجموعــة«(، 
والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 وبيــان الربــح أو الخســارة وبيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل 
ــات  ــخ واإليضاح ــك التاري ــة بذل ــنة المنتهي ــه للس ــة ب ــة المتعلق ــة المجمع ــات النقدي ــان التدفق ــة وبي ــوق الملكي ــي حق ــرات ف ــان التغي ــر وبي اآلخ

حــول البيانــات الماليــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.

المجمــع  المالــي  المركــز  عــن  الماديــة،  النواحــي  جميــع  مــن  عادلــة،  بصــورة  تعبــر  المرفقــة  المجمعــة  الماليــة  البيانــات  أن  رأينــا  فــي 
للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ 

وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا طبًقــا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزيــد مــن التفاصيــل فــي تقريرنــا 
فــي قســم »مســؤوليات مراقبــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة«. ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لميثــاق 
األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين. وقــد قمنــا بالوفــاء 
بمســؤولياتنا األخالقيــة وفقــًا لميثــاق المجلــس الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين. وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي 

حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي نــرى، بنــاًء علــى تقديرنــا المهنــي، أنهــا تتســم باألهميــة القصــوى فــي تدقيقنــا للبيانــات 
الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة. وتــم عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا بــدون 

إبــداء رأي مســتقل حــول هــذه األمــور. ســيرد فيمــا يلــي تفاصيــل عــن كيفيــة معالجتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.

خسائر االئتمان لمديني التمويل
إن االعتــراف بخســائر االئتمــان لمدينــي التمويــل )»التســهيالت التمويليــة«( يمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي يتــم تحديدهــا طبقــًا 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9: األدوات الماليــة التزامــًا بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي أو المخصــص المطلــوب احتســابه وفقــًا 
ــت«(  ــزي الكوي ــك المرك ــد بن ــا )»قواع ــا له ــاب مخصص ــة واحتس ــهيالت االئتماني ــف التس ــأن تصني ــزي بش ــت المرك ــك الكوي ــات بن لتعليم

ــى.  ــا أعل ــة، أيهم ــة المجمع ــات المالي ــول البيان ــن 2.2 و11 ح ــبية وباإليضاحي ــات المحاس ــي السياس ــه ف ــح عن ــو مفص ــا ه كم

إن االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة طبقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 التزامــًا بتعليمــات بنــك الكويــت المركزي يمثل سياســة 
محاســبية جديــدة ومعقــدة والتــي تتطلــب أحكامــًا جوهريــة عنــد تنفيذهــا. تعتمــد خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األحــكام التــي تقــوم 
اإلدارة بوضعهــا عنــد تقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وتصنيــف التســهيالت التمويليــة إلــى فئــات مختلفــة وتحديــد توقيــت 
حــدوث التعثــر ووضــع نمــاذج لتقييــم احتماليــة تعثــر العمــالء وتقديــر التدفقــات النقديــة مــن إجــراءات االســترداد أو تحقيــق الضمانــات. إن 
االعتــراف بالمخصــص المحــدد للتســهيل التمويلــي منخفــض القيمــة وفقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي يســتند إلــى القواعــد 
التــي يحددهــا بنــك الكويــت المركــزي بشــأن الحــد األدنــى للمخصــص الــذي يتــم االعتــراف بــه إلــى جانــب أي مخصــص إضافــي معتــرف بــه 

اســتناداً إلــى تقديــر اإلدارة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المتعلقــة بتلــك التســهيالت التمويليــة. 
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نظــراً ألهميــة التســهيالت التمويليــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات وإصــدار لألحــكام عنــد احتســاب االنخفــاض فــي 
ــية. ــق الرئيس ــور التدقي ــن أم ــر م ــك يعتب ــإن ذل ــة، ف القيم

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تقييــم وضــع وتنفيــذ أدوات الرقابــة علــى المدخــالت واالفتراضــات التــي تســتخدمها المجموعــة 
فــي وضــع النمــاذج وحوكمتهــا وأدوات الرقابــة للمراجعــة التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة فــي تحديــد مــدى كفايــة خســائر االئتمــان.

إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 المحــددة وفقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت  فيمــا يتعلــق بخســائر االئتمــان المتوقعــة اســتناداً 
ــا مــن مــدى تناســب  ــار عينــات للتســهيالت التمويليــة القائمــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة وتحققن ــا باختي المركــزي، قمن
تحديــد المجموعــة للزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان واألســاس المترتــب علــى ذلــك لتصنيــف التســهيالت التمويليــة إلــى مراحلــه 
مختلفــة. بالنســبة لعينــة التســهيالت التمويليــة، تحققنــا مــن مــدى تناســب معاييــر المجموعــة لتحديــد المراحــل وقيمــة التعــرض عنــد 
التعثــر واحتماليــة التعثــر ومعــدل الخســارة عنــد التعثــر بمــا فــي ذلــك أهليــة وقيمــة الضمــان المحتســب فــي نمــاذج خســائر االئتمــان 
المتوقعــة المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة لتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة مــع مراعــاة تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي. كمــا 
تحققنــا مــن مــدى تناســب مختلــف المدخــالت واالفتراضــات المســتخدمة مــن قبــل إدارة المجموعــة لتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي الحتســاب المخصصــات، قمنــا بتقييــم المعاييــر الخاصــة بتحديــد مــا إذا 
كان هنــاك أي متطلبــات الحتســاب أي خســائر ائتمانيــة وفقــا للتعليمــات ذات الصلــة ويتــم احتســابها، عندمــا يتــم المطالبــة بذلــك، وفقــًا 
لتلــك التعليمــات. بالنســبة للعينــات التــي تــم اختيارهــا، تحققنــا ممــا إذا كانــت كافــة أحــداث االنخفــاض فــي القيمــة قــد تــم تحديدهــا مــن 
قبــل إدارة المجموعــة. وبالنســبة للعينــات التــي تــم اختيارهــا والتــي تضمنــت أيضــًا التســهيالت التمويليــة منخفضــة القيمــة، قمنــا بتقديــر 

قيمــة الضمــان وتحققنــا مــن عمليــات احتســاب المخصــص المترتــب علــى ذلــك.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018
الــواردة فــي التقريــر  إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن هــذه المعلومــات األخــرى. يتكــون قســم »المعلومــات األخــرى« مــن المعلومــات 
الســنوي للمجموعــة لســنة 2018، بخــالف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقبــي الحســابات حولهــا. لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس 
ــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2018 بعــد  ــر مراقبــي الحســابات، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أقســام التقري إدارة البنــك، قبــل تاريــخ تقري

ــر مراقبــي الحســابات. تاريــخ تقري

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى وال ولن يعبر عن أي شكل من تأكيد النتائج حولها.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤولياتنا هــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى والنظــر أثنــاء ذلــك فيمــا إذا 
كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بصــورة جوهريــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق 
أو وجــود أي تضليــل جوهــري بشــأنها. وإذا توصلنــا، اســتناداً إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا وفقــًا للمعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل 
ــر حــول تلــك  ــا رفــع تقري ــه يتعيــن علين ــر مراقبــي الحســابات هــذا، إلــى وجــود تضليــل جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فإن تاريــخ تقري

الوقائــع. ليــس لدينــا أي معلومــات يتــم اإلبــالغ عنهــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
المطبقــة فــي دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء 

ــأ. ــش أو الخط ــن الغ ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة س المادي

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ 
االســتمرارية مــع اإلفصــاح، متــى كان ذلــك مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي 

مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة المساهمين 

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن 
الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد، إال 
أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائًمــا باكتشــاف األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا. وقــد 
تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات 

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

كجــزء مــن التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكامــًا مهنيــًة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــالل أعمــال التدقيــق. كمــا 
قمنــا بمــا يلــي:

•  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ووضــع وتنفيــذ 
إجــراءات التدقيــق المالئمــة لتلــك المخاطــر، وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء 
رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد 

ــة الداخليــة. ــر أو اإلهمــال المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقاب يتضمــن التواطــؤ أو التزوي

•  فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي 
حــول فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.

•  تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة المقدمــة مــن 
قبــل اإلدارة. 

•  التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام، اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا 
عليهــا، بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي يمكــن أن يثيــر شــًكا جوهريــًا حــول قــدرة 
ــا أن  المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي، يجــب علين
نأخــذ بعيــن االعتبــار، فــي تقريــر مراقبــي الحســابات، اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة 
عــدم مالئمــة اإلفصاحــات. تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

•  تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا 
ــادل. ــرض الع ــق الع ــلوب يحق ــة بأس ــداث ذات الصل ــية واألح ــالت األساس ــن المعام ــر ع ــة تعب ــة المجمع ــات المالي ــت البيان كان

•  الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء رأي 
حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة 

ونتحمــل المســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.

ــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق  إنن
الهامــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.
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وليد عبد اهلل العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

بدر عبد اهلل الوزان 
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

31  يناير 2019
 الكويت

نــزود أيضــًا المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية، ونبلغهــم 
أيًضــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى التدابيــر ذات 

الصلــة، متــى كان ذلــك مناســبًا.

ومــن خــالل األمــور التــي يتــم إبــالغ المســؤولين عــن الحوكمــة بهــا، نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات 
الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة، ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور فــي تقريــر مراقبــي الحســابات 
الخــاص بنــا مــا لــم يمنــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو فــي أحــوال نــادرة جــداً، عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم 
اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا ألنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية المترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز المكاســب العامــة لــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضــًا إن البنــك يحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة 
البنــك فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر. وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات 
واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي تتطلبهــا 
التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن كفايــة رأس المــال والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا 
تعميمــا بنــك الكويــت المركــزي رقــم 2/رب، ر ب أ/ 2014/336 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 ورقــم 2/ر ب أ /2014/343 المــؤرخ 21 أكتوبــر 
2014 علــى التوالــي، وقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــالت الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــالت الالحقــة لهــا، وعقــد 
التأســيس والنظــام األساســي للبنــك والتعديــالت الالحقــة لهمــا، وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــًا لألصــول المرعيــة. حســبما وصــل إليــه علمنــا 
واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن كفايــة رأس المــال والتعليمــات بشــأن معــدل 
الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا تعميمــا بنــك الكويــت المركــزي رقــم 2/رب، ر ب أ/ 2014/336 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 ورقــم 2/ ر ب أ 
/2014/343 المــؤرخ 21 أكتوبــر 2014 علــى التوالــي، ولقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــالت الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة 
والتعديــالت الالحقــة لهــا، أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للبنــك والتعديــالت الالحقــة لهمــا، خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2018 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديــًا علــى نشــاط البنــك أو مركــزه المالــي.

نبيــن أيضــًا أنــه خــالل تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 والتعديــالت الالحقــة لــه فــي 
شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بــه خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

2018 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديــًا علــى نشــاط البنــك أو مركــزه المالــي.
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 

بيان الربح أو الخسارة المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

ألف دينار كويتي

20182017إيضاح

389,47074,559ايرادات تمويل

)25,514()35,815(4تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

53,65549,045صافي إيرادات التمويل

59,8649,281إيرادات أتعاب وعموالت

931861صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

61,5714,469إيرادات استثمارات

609595إيرادات أخرى

66,63064,251مجموع إيرادات التشغيل

)17,603()19,089(تكاليف موظفين

)13,288()14,522(مصاريف عمومية وإدارية

)1,889()2,275(استهالك

)32,780()35,886(مجموع مصروفات التشغيل 

30,74431,471الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

)12,353()8,244(7المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

22,50019,118الربح الناتج من العمليات 

مخصص لـ:

)174()206(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)508()582(حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

)193()227(حصة الزكاة

)450()450(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

21,03517,793ربح السنة

العائد إلى:

20,89217,701مساهمي البنك

14392الحصص غير المسيطرة

21,03517,793

 18.96فلس22.38 فلس8ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

ألف دينار كويتي

20182017

21,03517,793ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

بنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع
429-- التغير في القيم العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع

485-- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع من االنخفاض في القيمة لموجودات مالية متاحة للبيع

)317(-- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 
-)321(- التغير في القيم العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االّخر

)321(597

بنود لن يتم تصنيفها ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع
-1,382التغير في القيم العادلة إلستثمارات ملكية من خالل الدخل الشامل االّخر 

)157(-إعادة تقييم ممتلكات ومعدات

1,061440الدخل الشامل اآلخر للسنة 

22,09618,233مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:
22,00818,123مساهمي البنك

88110الحصص غير المسيطرة

22,09618,233مجموع الدخل الشامل للسنة 
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بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2018

ألف دينار كويتي

20182017إيضاح

الموجودات

941,58519,450النقد واألرصدة لدى البنوك

10315,673402,902المستحق من بنوك

111,605,8331,304,416مدينو تمويل

12105,97583,840استثمار في أوراق مالية

131,5181,518استثمار في شركة زميلة

1458,52360,391عقارات استثمارية

10,98717,298موجودات أخرى

1528,50126,225ممتلكات ومعدات

2,168,5951,916,040مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات 

16517,537394,438المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

171,318,5351,203,213حسابات المودعين

1855,91954,498مطلوبات أخرى

1,891,9911,652,149مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

19103,732103,732رأس المال

2049,48049,480عالوة إصدار أسهم

)45,234()45,234(19أسهم خزينة

20165,212152,589احتياطيات أخرى

273,190260,567حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

3,4143,324الحصص غير المسيطرة 

276,604263,891مجموع حقوق الملكية 

2,168,5951,916,040 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

رائد جواد بوخمسينالشيخ/ محمد جراح الصباح
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

ألف دينار كويتي

20182017إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

21,03517,793ربح السنة
تسويات لـ: 

)861()931(صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية
)1,203()1,282(6إيرادات توزيعات أرباح

-6954التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 )1,415(-6األرباح المحققة من بيع استثمارات في أوراق مالية

15-6حصة من نتائج شركة زميلة
)627()125(6ربح من بيع عقار استثماري

)1,239()1,118(6إيرادات إيجار من عقارات استثمارية
2,2751,889استهالك

78,24412,353المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
29,05226,705

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)61,234(110,791المستحق من بنوك
)69,316()311,974(مدينو تمويل

)2,509(6,238موجودات أخرى
)23,639(123,099المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

115,32278,381حسابات المودعين
4,9057,381مطلوبات أخرى

)44,231(77,433صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)93,546()81,656(شراء استثمارات في أوراق مالية

59,63095,406المحصل من استرداد/ بيع استثمارات في أوراق مالية
1,4201,500المحصل من بيع عقار استثماري

)2,579()4,249(شراء ممتلكات ومعدات
1,2821,203إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

1,1181,239إيرادات تأجير مستلمة 
3,223)22,455(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)9,310()9,286(توزيعات مدفوعة

)9,310()9,286(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)50,318(45,692صافي الزيادة/)النقص( في النقد والنقد المعادل
50,516100,834النقد والنقد المعادل في بداية السنة

2196,20850,516النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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1.  التأسيس واألنشطة األساسية

بنــك الكويــت الدولــي ش.م.ك.ع )»البنــك«( هــو شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة تأسســت فــي دولــة الكويــت فــي 13 مايــو 
1973، كبنــك متخصــص ويخضــع لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي. إن أســهم البنــك مدرجــة لــدى بورصــة الكويــت.

فــي يونيــو 2007، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي رخصــة للبنــك للعمــل وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية الســمحاء، وذلــك 
اعتبــاراً مــن 1 يوليــو 2007، ومنــذ ذلــك التاريــخ، فــإن جميــع أنشــطة البنــك يتــم ممارســتها وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية 

الســمحاء كمــا يتــم إقرارهــا مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي البنــك.

إن النشــاط الرئيســي للبنــك هــو تقديــم الخدمــات البنكيــة اإلســالمية، شــراء وبيــع وتأجيــر العقــارات وأنشــطة تجاريــة أخــرى. 
ــم  ــه ويت ــق علي ــح متف ــش رب ــة بهام ــا بالمرابح ــة وبيعه ــع المختلف ــراء البضائ ــاس ش ــى أس ــة عل ــطة التجاري ــام باألنش ــم القي يت

ســدادها نقــداً أو علــى أقســاط.

يقع المركز الرئيسي للبنك في البرج الغربي – مجمع البنوك المشترك، ص. ب. 22822، الصفاة 13089، الكويت.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، يعمــل البنــك مــن خــالل 24 فــرع محلــي )2017: 26( ويعمــل لــدى البنــك 730 موظفــًا )2017: 
730 موظفًا(.

يمتلــك البنــك %73.6 مــن رأس المــال المصــدر لشــركة رتــاج للتأميــن التكافلــي ش.م.ك.م )رتــاج( الكويــت. تعمــل شــركة 
رتــاج فــي مجــال تقديــم خدمــات التأميــن بمــا يتفــق مــع الشــريعة اإلســالمية.

تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للبنــك وشــركته التابعــة )يشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ »المجموعــة«( 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة بتاريــخ 31 ينايــر 2019 وفقــًا لقــرار مجلــس إدارة البنــك 

الصــادر بتاريــخ 9 ينايــر 2019.

إن الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك لها الصالحية في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 

2.1  أساس اإلعداد

تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــًا لتعليمــات المؤسســات الخدمــات الماليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي 
فــي دولــة الكويــت. وتتطلــب هــذه التعليمــات احتســاب مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة وفقــًا 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 التزامــًا بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي أو المخصصــات المطلوبــة وفقــًا لتعليمــات 
بنــك الكويــت المركــزي، أيهمــا أكبــر؛ والتأثيــر الناتــج علــى اإلفصاحــات ذات الصلــة؛ وتطبيــق متطلبــات كافــة المعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة األخــرى الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )يشــار إليهــا معــًا بـــ »المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 

المطبقــة فــي دولــة الكويــت«(.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء قيــاس الموجــودات الماليــة المصنفــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، والموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 

ــدات. ــكات والمع ــد الممتل ــت بن ــة تح ــي المصنف ــي والمبان ــارة و األراض الخس

تــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي الــذي يمثــل العملــة الرئيســية للبنــك وشــركة رتــاج للتأميــن التكافلي 
مقربــة الــى أقــرب ألــف دينــار كويتــي مــا لــم يذكــر غيــر ذلــك.
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إن السياســات المحاســبية المســتخدمة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي الســنة الســابقة. بإســتثناء تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 9 »األدوات الماليــة« وتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 »اإليــرادات الناتجــة مــن عقــود مــع عمــالء«.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 »األدوات المالية«

قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 األدوات الماليــة الصــادر فــي يوليــو 2014 بتاريــخ تطبيــق 
مبدئــي فــي 1 ينايــر 2018 باســتثناء متطلبــات خســائر االئتمــان المتوقعــة لمدينــو التمويــل وفقــًا لمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح 
2.1 أعــاله. إن متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 تمثــل تغييــراً جوهريــًا عــن معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات 
الماليــة: التحقــق والقيــاس. يطــرح المعيــار الجديــد تغييــرات أساســية فــي المحاســبة عــن الموجــودات الماليــة وبعــض أوجــه 

المحاســبة عــن المطلوبــات الماليــة.

لــم تقــم المجموعــة بإعــادة إدراج المعلومــات المقارنــة لســنة 2017 طبقــا لمــا هــو مســموح في األحــكام االنتقاليــة للمعيار. 
وبالتالــي، فــإن المعلومــات المعروضــة لســنة 2017 ال تعكــس متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 وليســت قابلــة 
ــر للموجــودات الماليــة  للمقارنــة بالمعلومــات المعروضــة لســنة 2018. تــم تســجيل الفــروق فــي القيمــة المدرجــة بالدفات
ــر 2018 وتــم  ــاح المرحلــة واالحتياطيــات كمــا فــي 1 يناي ــر الماليــة 9 ضمــن األرب ــار الدولــي للتقاري الناتجــة مــن تطبيــق المعي

اإلفصــاح عنهــا باإليضــاح 2.2 أدنــاه.

الناتجــة مــن تطبيــق المعيــار الدولــي  فيمــا يلــي ملخــص التغييــرات األساســية فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة 
للتقاريــر الماليــة رقــم 9:

تصنيف وقياس الموجودات المالية

يحتــوي المعيــار الــدولي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى ثالث فئــات تصنيــف رئيســية لألصــول المالية والتــي يتم قياســها بالتكلفة 
المطفــأة والقيمــة العادلة مــن خالل الدخــل الشــامل اآلخــر وبــالقیمة العادلة من خالل الربــح أو الخســارة، يســتند تصنيــف األصول 
الماليــة بموجــب المعيــار الــدولي للتقاريــر الماليــة رقم 9 علــى نمــوذج العمــل الــذي يتــم بموجبــه إدارة الموجــودات الماليــة 
ــار  ــر الماليــة رقــم 9 بحــذف الفئــات الســابقة لمعي ــار الدولــي للتقاري ــا قــام المعي ــة، كمــ ــة التعاقدي وخصائــص تدفقاتهــا النقدي
المحاســبة الدولــي رقــم 39 وهــي المحتفــظ بــه حتــى االســتحقاق والقــروض والمدينــون والمتــاح للبيــع. كمــــا لــم يكــن هنــاك أثــر 
هــام لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى السياســات المحاســبية للمجموعــة بالنســبة للمطلوبــات الماليــة.

تقييم نموذج العمل

تحــدد المجموعــة نمــوذج عملهــا فــي المســتوى الــذي يعبــر كأفضــل مــا يكــون عــن كيفيــة إدارة المجموعــات لألصــول الماليــة 
لتحقيــق هــدف عملهــا. وال يتــم تقييــم نمــوذج العمــل علــى أســاس كل أداة علــى حــدة ولكــن علــى مســتوى أكبــر للمحافــظ 
المجمعــة ويســتند إلــى عــدد مــن العوامــل التــي يمكــن مالحظتهــا. وتتضمــن المعلومــات التــي توضــع بعيــن االعتبــار مــا يلــي:

•  السياسات واألهداف المبينة للمحفظة ولعمل تلك السياسات في الواقع العملي.
•  المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج العمــل )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي إطــار نمــوذج العمــل( وكيفيــة 

إدارة هــذه المخاطــر.
•  تكــرار وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي الفتــرات الســابقة وأســباب هــذه المبيعــات والتوقعــات المنتظــرة منهــا حــول نشــاط 

المبيعــات المســتقبلي.

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(
2.2  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
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يســتند تقييم نموذج العمل إلى ســيناريوهات متوقعة بشــكل معقول دون وضع »أســوأ األحوال« أو »الحالة المضغوطة« 
بعيــن االعتبــار. وفــي حــال مــا إذا تــم تحقيــق تدفقــات نقديــة بعــد االعتــراف المبدئــي بشــكل يختلــف عــن التطلعــات األصليــة 
للمجموعــة، ال تقــوم المجموعــة بتغييــر تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج العمــل ولكنهــا 

تقــوم بــإدراج هــذه المعلومــات عنــد تقييــم األصــل المالــي الــذي نشــأ حديثــًا أو تــم شــراؤه حديثــًا فصاعــد.

)»SPPP«( تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات أصل المبلغ والربح اختبار

تقــوم المجموعــة بتقييــم الشــروط التعاقديــة لألصــول الماليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تســتوفي اختبــار )»SPPP«( ويتم تعريف 
ــر  ــد يتغي ــي وق ــراف المبدئ ــد االعت ــي عن ــل المال ــة لألص ــة العادل ــه القيم ــى أن ــار عل ــذا االختب ــق به ــراض تتعل ــغ« ألغ ــل المبل »أص
علــى مــدار عمــر األصــل المالــي. ويتــم تعريــف الربــح ضمــن ترتيبــات اإلقــراض األساســية علــى أنــه مقابــل للقيمــة الزمنيــة للمــال 

ولمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بأصــل المبلــغ ولمخاطــر وتكاليــف اإلقــراض الرئيســية األخــرى باإلضافــة إلــى هامــش الربــح.

وفــي ســبيل تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة تمثــل فقــط دفعــات أصــل المبلــغ والربــح، تقــوم المجموعــة بالنظــر 
فيمــــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي شــرطًا تعاقديــًا يمكنــه تغييــر وقــت ومبلــغ التدفقــات التعاقديــة بحيــث ال يســتوفي هــذا 

الشــرط. وتقــوم المجموعــة بالنظــر فيمــا يلــي:

•  األحداث الطارئة التي يمكن أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
•  عناصر الرفع المالي؛

•  الدفعات المقدمة وشروط التمديد؛
•  الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة المجموعــة بالتدفقــات النقديــة مــن بعــض األصــول بعينهــا )مثــل ترتيبــات عــدم الرجــوع 

علــى األصــل( و؛
•  العناصر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال – مثل إعادة الضبط الدوري ألسعار الربح.

ــة  ــات النقدي ــي التدفق ــب ف ــر أو التقل ــرض للمخاط ــا للتع ــدود الدني ــن الح ــد ع ــا يزي ــدم م ــي تق ــة الت ــروط التعاقدي ــؤدي الش ال ت
التعاقديــة والتــي تكــون غيــر ذات عالقــة بترتيــب اإلقــراض الرئيســي إلــى تدفقــات نقديــة تعاقديــة تعتبــر فقــط دفعــة ألصــل 

ــاح أو الخســائر. المبلــغ والربــح. وفــي تلــك الحــاالت، يتــم قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األرب

تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية عند االعتراف المبدئي وفقًا للفئات التالية:

•  الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
•  الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

•  الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة:
يتم تسجيل األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين:

•  أن يكون محتفظ به في إطار نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
•  أن تــؤدي شــروطه التعاقديــة – فــي تواريــخ محــددة – إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ والربــح علــى 

أصــل المبلــغ القائــم.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقة العائــد الفعلي، 
يتــم االعتــراف بإيــرادات التمويــل، وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة وخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي بيــان الربــح أو 

الخســارة المجمــع ، كمــا يتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.
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الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

أ(  أوراق الدين المالية )صكوك( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلخر

يتم تسجيل استثمار أوراق الدين )صكوك( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين:

•  أن يكــون محتفــظ بــه فــي إطــار نمــوذج عمــل يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــالل كل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
وبيــع الموجــودات الماليــة.

•  أن تــؤدي شــروطه التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ والربــح علــى أصــل 
المبلــغ القائــم.

يتــم الحقــًا قيــاس أوراق الديــن الماليــة )صكــوك( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة. ويتــم 
االعتــراف بالربــح المحتســب بطريقــة العائــد الفعلــي وأربــاح وخســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة فــي 
بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. كمــا يتــم االعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة التــي ال تمثــل جــزءاً مــن عالقــة التحــوط الفعليــة 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم عرضهــا فــي القيــم العادلــة كجــزء مــن حقــوق الملكيــة حتــى يتــم اســتبعاد أو إعــادة تصنيــف 
األصــل. عندمــا يتــم اســتبعاد األصــل المالــي، يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة التراكمــي المعتــرف بــه مســبقًا فــي الدخــل 

الشــامل اآلخــر مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

ب(  استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عنــد االعتــراف المبدئــي، تقــوم المجموعــة باتخــاذ قــرار ال يقبــل اإللغــاء بتصنيــف بعــض مــن استثماراتهــــا فــي حقــوق الملكيــة 
كاســتثمارات أســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إن اســتوفت تعريــف حقــوق الملكيــة وفقــًا لمعيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 32 األدوات الماليــة: »العــرض« وال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة. ويتــم تحديــد هــذا التصنيــف 

لــكل أداة علــى حــدة.

ومــن ثــّم يتــم قيــاس اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر بالقيمــة العادلة. ويتــم االعتراف 
بالتغيــرات فــي القيــم العادلــة بمــا فــي ذلــك بنــد تحويــل العمــالت األجنبيــة ضمــن الدخــل الشــامل األخــر وعرضهــا فــي احتياطيات 
القيمــة العادلــة كجــزء مــن حقــوق الملكيــة. أمــا األربــاح والخســائر التراكميــة المعتــرف بهــا مســبقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
فيتــم نقلهــا إلــى األربــاح المرحلــة عنــد االســتبعاد وال يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان األربــاح والخســائر المجمــع. ويتــم االعتــراف بإيــرادات 
توزيعــات األربــاح مــن اســتثمارات األســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع مــا 
لــم تمثــل بشــكٍل واضــح اســترداداً لجــزء مــن تكلفــة االســتثمار وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. وال 

تخضــع اســتثمارات األســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى تقييــم انخفــاض القيمــة.

الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

تمثــل الموجــودات الماليــة فــي هــذه الفئــة تلــك األصــول التــي تــم تحديدهــا إمــا مــن قبــل اإلدارة عنــد االعتــراف المبدئــي أو 
ــر الماليــة رقــم 9. ــار الدولــي للتقاري تلــك التــي يطلــب بشــكل إجبــاري أن يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وفقــًا للمعي

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.2  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )يتبع(

المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 9 »األدوات المالية« )يتبع(

تصنيف وقياس الموجودات المالية )يتبع(
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وتقــوم اإلدارة بتعييــن أداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والتــي تســتوفي فيمــا دون ذلــك متطلبــات القيــاس 
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فقــط إن ألغــت أو خفضــت بشــكل كبيــر اختالفــًا 
محاســبيًا كان مــن الممكــن أن ينشــأ إن لــم يتــم القيــام بذلــك. ويجــب أن يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة - التــي تمتلــك 
تدفقــات نقديــة تعاقديــة ال تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ أو الربــح بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وذلــك 

بشــكٍل إلزامــي.

ويتــم الحقــًا قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة. ويتــم االعتــراف 
بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع كمــا يتم االعتــراف بإيرادات األربــاح من أدوات الديــن المالية 
باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. ويتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح مــن اســتثمارات األســهم بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل الربــح أو الخســارة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع عنــد تأكيــد الحــق فــي الدفعــة.

إعادة تصنيف الموجودات المالية

ال تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف أصولهــا الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي إال فــي ظــل الحــاالت االســتثنائية التــي تقــوم 
فيهــا المجموعــة باالســتحواذ علــى خــط تجــاري أو بيعــه أو إنهــاؤه.

محاسبة التحوط

تهــدف المتطلبــات العامــة لمحاســبة التحــوط وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 الــى تبســيط محاســبة التحــوط، 
ــن أدوات  ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــوط عل ــبة التح ــق محاس ــماح بتطبي ــر والس ــتراتيجية إدارة المخاط ــع اس ــوى م ــط أق ــاد راب وإيج
التحــوط و المخاطــر. إن تطبيــق المتطلبــات العامــة لمحاســبة التحــوط وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 ال تــؤدي 
الــى التغيــر فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة وليــس لهــا أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقــوم المجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة لــألدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها وفقــًا للقيمــة العادلــة 
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر:

•  مدينو التمويل بما في ذلك التزامات التمويل.
•  خطابات االعتماد وعقود الضمان المالي بما في ذلك االلتزامات.

•  االستثمارات في أوراق الدين المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أي االستثمار في صكوك(.
•  األرصدة والودائع لدى البنوك.

الماليــة اإلســالمية مثــل  العــام و األدوات  الديــن  أدوات  الخزينــة،  أذونــات  الســندات،  المركــزي،  الكويــت  بنــك  األرصــدة مــع 
الصكــوك التــي يصدرهــا بنــك الكويــت المركــزي وحكومــة دولــة الكويــت هــي ذات مخاطــر منخفضــة وقابلــة لالســترداد 

بالكامــل، وبالتالــي ال يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى هــذه األدوات.

انخفاض قيمة مدينو التمويل

ــي  ــان المال ــود الضم ــاد وعق ــات االعتم ــل وخطاب ــو تموي ــى مدين ــة عل ــا المجموع ــي تقدمه ــة الت ــهيالت التمويلي ــمل التس تش
وااللتزامــات بتقديــم التســهيالت االئتمانيــة. ينبغــي تســجيل انخفــاض قيمــة التســهيالت التمويليــة فــي بيــان المركــز المالــي 
9 طبقــًا  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  يتــم احتســابها وفقــا للمعيــار  التــي  المتوقعــة  االئتمــان  المجمــع بقيمــة تعــادل خســائر 
لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي والمخصصــات المطلــوب احتســابها وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، أيهمــا أعلــى.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية خاف مدينو التمويل

تقــوم المجموعــة بتســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى االســتثمار فــي أوراق الديــن الماليــة المســجلة القيمــة العادلــة 
مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر وكذلــك علــى األرصــدة والودائــع لــدى البنــوك. ال تتعــرض االســتثمارات فــي األســهم 

لخسائر االئتمان المتوقعة. 

الخسائر االئتمانية المتوقعة

تطبــق المجموعــة طريقــة مكونــة مــن ثــالث مراحــل لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة كمــا يلــي. ويتــم تحويــل األصــول مــن 
خــالل المراحــل الثالثــة التاليــة اســتناداً إلــى التغيــر فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ التحقــق المبدئــي.

المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة لـ 12 شهرًا

علــى  شــهراً   12 لفتــرة  المتوقعــة  االئتمــان  خســارة  يعــادل  بمبلــغ  الخســارة  مخصصــات  بقيــاس  المجموعــة  تقــوم 
الموجــودات الماليــة متــى لــم يكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي أو علــى االنكشــافات 
التــي تــم تحديــد أنهــا ذات مخاطــر ائتمــان منخفضــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. وتعتبــر المجموعــة أن األصــل 
المالــي ذو مخاطــر ائتمــان منخفضــة عندمــا يكــون تصنيــف مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا معــادال للتعريــف المفهــوم 

ــًا لـــ »درجــة االســتثمار«. عالمي

المرحلة الثانية: خسائر االئتمان المتوقعة لفترة العمر - غير منخفض القيمة ائتمانيًا

تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ يعــادل خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال فتــرة عمــر الموجــودات 
الماليــة متــى لــم يكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ولكــن دون تعرضهــا النخفــاض 

القيمــة ائتمانيــًا.

المرحلة الثالثة: خسائر االئتمان المتوقعة لفترة العمر - منخفض القيمة ائتمانيًا

تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ يعــادل خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال فتــرة عمــر الموجــودات 
الماليــة التــي تــم تعيينهــا كمنخفضــة القيمــة ائتمانيــًا بنــاًء علــى دليــل موضوعــي النخفــاض القيمــة.

إن خســائر االئتمــان المتوقعــة طــوال عمــر البنــد هــي خســائر ائتمــان متوقعــة تنتــج مــن جميــع أحــداث التعثــر المحتملــة علــى 
مــدار العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة. وتمثــل فتــرة الـــ 12 شــهراً مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة جــزءاً مــن خســائر االئتمــان 
المتوقعــة طــوال عمــر األداة والتــي تنتــج مــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــالل فتــرة الــــ 12 شــهراً التاليــة لتاريــخ البيانــات الماليــة 
المجمعــة. يتــم احتســاب كاًل مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة وخســائر االئتمــان المتوقعــة لفتــرة 12 

شــهراً ســواًء بشــكل منفــرد أو بشــكل مجمــع بنــاًء علــى طبيعــة المحفظــة األساســية لــألدوات الماليــة.

تقــوم المجموعــة فــي كل تاريــخ بيانــات ماليــة مجمعــة بتقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات 
الماليــة قــد تعرضــت النخفــاض القيمــة ائتمانيــًا. وتعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تعــرض النخفــاض القيمــة عنــد 
وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر ممــن لهــم أثــراً ســلبيًا علــى المســتقبل المقــدر للتدفقــات النقديــة لألصــل المالــي أو عنــد تأخــر 

الدفعــات التعاقديــة لـــ 90 يومــًا.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.2  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )يتبع(

المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 9 »األدوات المــالية« )يتبع(

انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع(

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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تحديد مرحلة انخفاض القيمة

وتقــوم المجموعــة أيضــًا فــي كل تاريــخ بيانــات ماليــة مجمعــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
منــذ تاريــخ االعتــراف المبدئــي عبــر مقارنــة مخاطــر التعثــر الــذي يحــدث علــى مــدار العمــر المتبقــي المتوقــع مــن تاريــخ البيانــات 
الماليــة المجمعــة مــع مخاطــر التعثــر فــي تاريــخ االعتــراف المبدئــي. وتمثــل المعاييــر الكميــة المتبعــة لتحديــد الزيــادة الكبيــرة 
فــي مخاطــر االئتمــان سلســلة مــن العتبــات النســبية والمطلقــة. و تعتبــر جميــع الموجــودات الماليــة المتأخــر ســدادها لـــفترة 
30 يومــًا لهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ويتــم نقلهــا إلــى المرحلــة الثانيــة حتــى وإن لــم تشــر 

المعاييــر إلــى زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان.

تقــوم المجموعــة فــي كل تاريــخ بيانــات ماليــة مجمعــة بتقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات 
الماليــة قــد تعرضــت النخفــاض القيمــة ائتمانيــًا. وتعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تعــرض النخفــاض القيمــة عنــد 
وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر ممــن لهــم أثــراً ســلبيًا علــى المســتقبل المقــدر للتدفقــات النقديــة لألصــل المالــي أو عنــد تأخــر 
الدفعــات التعاقديــة لـــ 90 يومــًا. تصنــف كافــة الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة ضمــن 

ــة. ــان المتوقع ــائر االئتم ــاس خس ــراض قي ــة 3 ألغ المرحل

يتضمن الدليل على االنخفاض االئتماني لألصل المالي البيانات الملحوظة التالية:

•  صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار.
•  مخالفة بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد.

•  قيــام المقــرض بمنــح المقتــرض حــق امتيــاز، مــا لــم يضــع المقــرض فــي اعتبــاره خــالف ذلــك، ألســباب اقتصاديــة وتعاقديــة 
تتعلــق بتعــرض المقتــرض لصعوبــة ماليــة.

•  تالشي وجود سوق نشط لألوراق المالية نظراً للصعوبات المالية.
•  شراء أصل مالي بمعدل خصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتوقعة.

فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة، فــي حالــة عــدم زيــادة مخاطــر االئتمــان ألصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة بشــكل 
جوهــري منــذ التحقــق المبدئــي أو لــم تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة، يتــم تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة 

ضمــن المرحلــة األولــى.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة

تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة تقديــراً موزونــًا باالحتمــال لخســائر االئتمــان ويتــم قياســها علــى أنهــا القيمــة الحاليــة لجميــع 
حــاالت العجــز النقــدي مخصومــًة علــى معــدل الربــح الفعلــي لــألداة الماليــة. ويمثــل العجــز المالــي الفــرق بيــن التدفقــات 
العناصــر  المجموعــة قبضهــا. وتتضمــن  تتوقــع  التــي  النقديــة  والتدفقــات  المســتحقة للمجموعــة وفقــًا للعقــد  النقديــة 
الرئيســية فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة احتماليــة التعثــر ومعــدل الخســارة عنــد التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر. 
وتقــوم المجموعــة بتقديــر هــذه العناصــر باســتخدام نمــاذج مخاطــر االئتمــان المناســبة مــع أخــذ تصنيفــات االئتمــان الداخليــة 
والخارجيــة لألصــول بعيــن االعتبــار باإلضافــة إلــى طبيعــة وقيمــة الضمانــات وســيناريوهات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية، الــخ.

ادراج المعلومات المستقبلية

تأخــذ المجموعــة فــي اعتبارهــا المتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مخاطــر االئتمــان والخســائر 
تلــك  وتعكــس  المتوقعــة.  االئتمــان  خســائر  نمــاذج  ضمــن  المســتقبلية  المعلومــات  ادراج  لغــرض  المتوقعــة  االئتمانيــة 
المتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات المعقولــة والمؤيــدة للظــروف االقتصاديــة الكبــرى المســتقبلية. إن مراعــاة هــذه 
العوامــل يــؤدي الــى رفــع درجــة االحــكام المســتخدمة فــي تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. وتقــوم اإلدارة بمراجعــة 

المنهجيــات واالفتراضــات بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية علــى أســاس منتظــم.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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تعديل مدينو التمويل

تســعى المجموعــة فــي ظــل ظــروف معينــة إلــى إعــادة هيكلــة التمويــالت المقدمــة إلــى العمــالء باســتثناء حيــازة الضمــان. 
قــد يتضمــن ذلــك مــد ترتيبــات الســداد وتخفيــض أصــل المبلــغ أو الربــح واالتفــاق علــى شــروط جديــدة للتســهيل االئتمانــي 
أو التمويــل. وفــي حالــة أن تكــون هــذه التعديــالت ماديــة، يتــم اســتبعاد التســهيل االئتمانــي وتســجيل تســهيل ائتمانــي 
ــد ذات لــه شــروط وبنــود مختلفــة بشــكل مــادي. ويتضمــن التســهيل االئتمانــي مخصــص خســارة يتــم قياســه اســتناداً  جدي
إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار 12 شــهر باســتثناء بعــض الحــاالت النــادرة التــي فيهــا اعتبــار التســهيل االئتمانــي 
مســتحدث ومنخفــض القيمــة االئتمانيــة. وتتولــى اإلدارة باســتمرار مراجعــة التمويــل اإلســالمي المعــدل للعمــالء لضمــان 
االلتــزام بكافــة المعاييــر واحتماليــة ســداد الدفعــات المســتقبلية. كمــا تقــوم اإلدارة بتقييــم مــدى وجــود أي زيــادة جوهريــة فــي 
مخاطــر االئتمــان أو وجــوب تصنيــف التســهيل االئتمانــي ضمــن المرحلــة 3. عندمــا يتــم تعديــل التمويــل اإلســالمي للعمــالء 
ولكــن دون اســتبعادها، يتــم قيــاس أي انخفــاض فــي القيمــة باســتخدام معــدل الربــح الفعلــي األصلــي الــذي يتــم احتســابه 

قبــل تعديــل الشــروط.

الشطب

يتــم شــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي )إمــا جزئيــًا أو بالكامــل( فقــط عندمــا تقــرر المجموعــة أن المدينيــن ليــس 
لديهــم أصــول أو مصــادر دخــل قــد تــؤدي إلــى انتــاج تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ. ولكــن الموجــودات الماليــة التــي يتــم 

شــطبها ال تزال تخضع لتطبيق األنشــطة لاللتزام باإلجراءات التي تقوم المجموعة باتخاذها الســترداد المبالغ المســتحقة. 

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي المجمع

يتــم عــرض مخصصــات الخســائر المرتبطــة بخســائر االئتمــان المتوقعــة كاقتطــاع مــن مجمــل القيمــة الدفتريــة لألصــول 
الماليــة وذلــك بالنســبة لألصــول الماليــة المدرجــة وفقــًا للتكلفــة المطفــأة. وفــي حالــة أدوات الديــن المدرجــة وفقــا للقيمــة 
العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر، تســجل المجموعــة مخصصــًا فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع ويتــم 
تســجيل مبلــغ مقابــل ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر دون أي تخفيــض فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي المــدرج فــي بيــان 

ــع. ــي المجم ــز المال المرك

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.2  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )يتبع(

المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 9 »األدوات المــالية« )يتبع(

انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع(
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بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي

يتــم مطالبــة المجموعــة باحتســاب مخصصــات لخســائر االئتمــان علــى التمويــالت للعمــالء وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت 
المركــزي بشــأن تصنيــف التســهيالت التمويليــة واحتســاب المخصصــات. يتــم تصنيــف التســهيالت التمويليــة كمتأخــرة 
الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم دفعــة مــا فــي التاريــخ المشــترط لســدادها أو فــي حالــة زيــادة التســهيل التمويلــي عــن حــدود مــا 
قبــل االعتمــاد. ويتــم تصنيــف التســهيل التمويلــي كمتأخــر الســداد ومنخفــض القيمــة عندمــا يكــون مبلــغ الربــح أو القســط 
األساســي متأخــر الســداد لمــدة تزيــد عــن 90 يــوم وكذلــك فــي حالــة زيــادة القيمــة الدفتريــة للتســهيل التمويلــي عــن قيمتــه 
التقديريــة الممكــن اســتردادها. يتــم إدارة ورقابــة التمويــالت متأخــرة الســداد أو التمويــالت متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة 

بإعتبارهــا تســهيالت غيــر منتظمــة ويتــم تصنيفهــا إلــى أربعــة فئــات تســتخدم بعــد ذلــك فــي تقديــر المخصصــات:

المخصصات المحددةالمعيارالفئة

-غير منتظمة لمدة 90 يوم قيد المراقبة 

%20غير منتظمة لمدة تتراوح بين 91-180 يوم شبه قياسية 

%50غير منتظمة لمدة تتراوح بين 181-365 يوم مشكوك في تحصيلها 

%100غير منتظمة لمدة تزيد عن 365 يوم معدومة 

قــد تقــوم المجموعــة ايضــًا بــإدراج التســهيل االئتمانــي ضمــن إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله اســتناداً إلــى أحــكام اإلدارة بشــأن 
الظــروف الماليــة و/أو الظــروف غيــر الماليــة الخاصــة بالعميــل.

إضافــة إلــى المخصصــات المحــددة، يتــم احتســاب نســبة 1% كحــد أدنــى مــن المخصصــات العامــة للتســهيالت النقديــة 
الضمانــات  فئــات  بعــض  بعــد  )بالصافــي  التمويليــة  التســهيالت  لكافــة  وذلــك  النقديــة  غيــر  للتســهيالت   %0.5 ونســبة 

المحــددة( والتــي ال تخضــع الحتســاب المخصصــات المحــددة.

فــي مــارس 2007، أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــًا بتعديــل أســاس احتســاب المخصصــات العامــة علــى التســهيالت 
حيــث تــم تغييــر نســبة المخصــص مــن 2% إلــى 1% علــى التســهيالت النقديــة ومــن 1% إلــى 0.5% علــى التســهيالت غيــر 
النقديــة. وبــدأ ســريان هــذه النســب المعّدلــة اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2007 علــى صافــي الزيــادة فــي التســهيالت، بعــد خصــم بعــض 
فئــات الضمانــات، خــالل فتــرة التقريــر. ويتــم االحتفــاظ بالجــزء مــن المخصــص العــام الــذي زاد عــن نســبة 1% للتســهيالت 
النقديــة وعــن 0.5% للتســهيالت غيــر النقديــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2006 كمخصــص عــام حتــى تصــدر تعليمــات أخــرى 

بهــذا الشــأن مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي.
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2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.2  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )يتبع(

المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 9 »األدوات المــالية« )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

اإلفصاحات االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

يوضــح الجــدول التالــي فئــات القيــاس الســابقة وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 وفئــات القيــاس الجديــدة وفقــًا 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 وذلــك لألصــول الماليــة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018:

ألف دينار كويتي

التصنيف األصلي
وفقًا لمعيار المحاسبة

الدولي رقم 39

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9

القيمة الدفترية 
األصلية 

وفقًا لمعيار 
المحاسبة 

الدولي رقم 39

إعادة 
قياس 
خسائر 

االئتمان 
المتوقعة

القيمة
الدفترية الجديدة 

وفقًا للمعيار 
الدولي للتقارير 

المالية رقم 9

الموجودات المالية: 

19,448)2(19,450التكلفة المطفأةقروض وذمم مدينةالنقد واألرصدة لدى البنوك

402,888)14(402,902التكلفة المطفأةقروض وذمم مدينةالمستحق من البنوك

القيمة العادلة من  خالل أوراق مالية متاحة للبيعاستثمارات – دين
الدخل الشامل اآلخر

43,891-43,891

القيمة العادلة من  خالل أوراق مالية متاحة للبيعاستثمارات – ملكية
الدخل الشامل اآلخر

26,353-26,353

القيمة العادلة من خالل أوراق مالية متاحة للبيعاستثمارات – ملكية
الربح أو الخسارة

13,534-13,534

القيمة العادلة من استثمارات – ملكية
خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

8-8

القيمة العادلة من استثمارات – ملكية
خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

54-54

17,259)39(17,298التكلفة المطفأةقروض وذمم مدينةموجودات أخرى

لم يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 إلى أي تغيير في تصنيف أو قياس المطلوبات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

يقوم الجدول التالي بتحليل أثر االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على االحتياطيات واألرباح المرحلة. 

ألف دينار كويتي

احتياطي أرباح مرحلة
القيمة العادلة

54,90714,077الرصيد الختامي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 )31 ديسمبر 2017(

األثر على إعادة التصنيف وعمليات إعادة القياس:
652)652(استثمارات في أوراق مالية )أسهم( من متاحة للبيع إلى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

األثر على االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية عدا مدينو التمويل:
خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ألصول الدين المالية 

28)28(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لألصول المالية اآلخرى 
-)55(بالتكلفة المطفأة

الرصيد االفتتاحي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في تاريخ التطبيق المبدئي في
54,17214,757 1 يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 »اإليرادات الناتجة من عقود مع عماء«

قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 اإليــرادات الناتجــة مــن عقــود مــع عمــالء ويســري اعتبــاراً مــن 
1 ينايــر 2018. يحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي 11 عقــود اإلنشــاء ومعيــار المحاســبة الدولــي 18، اإليــرادات 
باإلضافــة إلــى تفســيرات لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 13 وتفســيرات لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة 15 وتفســيرات لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 18 وتفســير لجنــة التفســيرات الدائمــة 
31. يســتبعد هــذا المعيــار الجديــد حــاالت عــدم التوافــق ونقــاط الضعــف فــي متطلبــات اإليــرادات الســابقة كمــا يطــرح إطــار 
عمــل أكثــر قــوة لمعالجــة األمــور المتعلقــة باإليــرادات وتحســين جــودة المقارنــة لممارســات تحقــق اإليــرادات بيــن الشــركات 
وقطاعــات األعمــال ونطاقــات االختصــاص وأســواق المــال. إن تطبيــق هــذا المعيــار لــم يــؤدي إلــى أي تغييــر فــي السياســات 

المحاســبية للمجموعــة ولــم يكــن لــه أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

2.3  المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد

تــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات الصــادرة وغيــر واجبــة التطبيــق بعــــد، حتى تاريــخ إصــدار البيانات الماليــة المجمعة 
للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر، إن كان ذلــك ضروريــًا، متــى مــا أصبحت واجبــة التطبيق.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 »اإليجارات«

فــي ينايــر 2016، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )»IASB«( المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 »اإليجــارات« 
علــى أن يكــون واجــب التطبيــق علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019.

وقــد أدى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 إلــى محاســبة المســتأجرين عــن معظــم اإليجــارات فــي إطــار المعيــــار بأســلوب 
مشــابه للطريقــة التــي يتــم بهــــا المحاســبة عــن اإليجــارات التمويليــة حاليــًا وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 »اإليجــارات«. 
وســيقوم المســتأجرون باالعتــراف بأصــل »حــق االنتفــاع« والمطلوبــات الماليــة ذات الصلــة فــي الميزانيــة العموميــة. وســيتم 
إطفــاء األصــل علــى مــدار فتــرة اإليجــــار ويتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة. كمــــا تبقــى محاســبة المؤجــر 
ــا هــي موجــودة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17. اســتناداً إلــى التقييــم الكمــي الــذي تــم إجــراؤه مــن  بشــكٍل كبيــر كمــ

قبــل المجموعــة، فــإن تأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة ليــس ماديــًا.
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2.4  أساس التجميع

يتــم تجميــع البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة اعتبــاراً مــن تاريــخ نقــل الســيطرة إلــى 
الماليــة  البيانــات  علــى  الضروريــة  التعديــالت  تجــرى  حيــث  الســيطرة.  تلــك  فيــه  تتوقــف  الــذي  التاريــخ  وحتــى  المجموعــة 
للشــركات التابعــة لتتفــق سياســاتها المحاســبية مــع تلــك المطبقــة فــي البنــك. عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة 
يتــم اســتبعاد األرصــدة والمعامــالت فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وكذلــك أي أربــاح أو خســائر غيــر محققــة ناتجــة عــن تلــك 
ــر البنــك أو بتاريــخ ال  المعامــالت وكذلــك توزيعــات األربــاح. يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة إمــا كمــا بتاريــخ تقري

ــك. ــر البن ــخ تقري ــن تاري ــهر م ــة أش ــاوز ثالث يتج

يتــم عــرض الحصــص فــي حقــوق ملكيــة الشــركات التابعــة التــي ال تعــود إلــى المجموعــة كحصــص غيــر مســيطرة فــي 
بيــان المركــز المالــي المجمــع. تقــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة التــي تــم حيازتهــا بالحصــة النســبية لصافــي 
أصــول الشــركة التــي يتــم حيازتهــا، وتــوزع الخســائر علــى الحصــص غيــر المســيطرة حتــى ولــو تجــاوزت نصيــب الحصــة غيــر 
ــع  ــالت م ــيطرة كمعام ــر المس ــص غي ــع الحص ــالت م ــة المعام ــم معالج ــة. يت ــركة التابع ــة الش ــوق ملكي ــي حق ــيطرة ف المس
مــالك حقــوق ملكيــة المجموعــة. تســجل األربــاح أو الخســائر نتيجــة بيــع الحصــص غيــر المســيطرة دون فقــدان الســيطرة فــي 

حقــوق الملكيــة.

عندمــا يتــم فقــدان الســيطرة، تقــوم المجموعــة باســتبعاد موجــودات ومطلوبات الشــركة التابعة وأي حصص غير مســيطرة 
والمكونــات األخــرى لحقــوق الملكيــة المتعلقــة بالشــركة التابعــة. يتــم االعتــراف بــأي فائــض أو عجــز ناتــج عن فقدان الســيطرة 
فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. إذا احتفظــت المجموعــة بــأي حصــة فــي الشــركة التابعــة الســابقة، عندئــذ يتــم قيــاس 
هــذه الحصــة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ فقــدان الســيطرة. الحقــًا، يتــم المحاســبة عنهــا كشــركة مســتثمر بهــا محاســب عنهــا 

بطريقــة حقــوق الملكيــة أو كأصــل مالــي وفقــًا لمســتوى تأثيــر الحصــة المحتفــظ بهــا.

2.5  ملخص السياسات المحاسبية الهامة

دمج األعمال

يتــم المحاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ فــي تاريــخ الشــراء، وهــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة 
إلــى المجموعــة. تُســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر بهــا فقــط إذا كان لــدى المجموعــة:

•  الســلطة علــى الشــركة المســتثمر بهــا )أي أن الحقــوق القائمــة التــي تتيــح لهــا قدرتهــا الحاليــة علــى توجيــه أنشــطة 
الشــركة المســتثمر بهــا(؛

•  التعرض للعائدات المتغيرة أو امتالك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، و
•  قدرة المجموعة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات. 

عندمــا تكــون حصــة المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر بهــا أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة 
المســتثمر بهــا، فــإن المجموعــة تأخــذ فــي اإلعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف عنــد تقييــم ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر 

بهــا مــن عدمــه، بمــا فــي ذلــك:

•  الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها؛
•  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى؛

•  حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة؛
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تقوم المجموعة بقياس الشهرة كما في تاريخ الشراء كما يلي:

•  القيمة العادلة للمقابل المحول؛ باإلضافة إلى
•  المبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة؛ باإلضافة إلى

•  إذا كان دمــج األعمــال يتــم علــى مراحــل، القيمــة العادلــة لحصــص حقــوق الملكيــة الموجــودة ســابقًا فــي الشــركة 
مــن مطروحــًا  المشــتراة؛ 

•  صافي المبلغ المدرج للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة والتي يمكن تحديدها.

عندمــا يكــون الفائــض بالســالب، يتــم االعتــراف بالربــح الناتــج عــن الشــراء بأســعار مخفضــة مباشــرًة فــي بيــان الربــح أو الخســارة 
المجمع.

تُحّمــل تكاليــف المعامــالت، بخــالف تلــك المتعلقــة بإصــدارأدوات ديــن أو أوراق ماليــة، والتــي تتكبدهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق 
بدمــج األعمــال كمصاريــف عنــد تكبدها.

األدوات المالية - التصنيف واالعتراف وعدم االعتراف والقياس

االعتراف بالموجودات المالية

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.

يتــم إدراج كافــة عمليـــات الشــراء والبيــع النظاميــة للموجــودات الماليــة باســتخدام المحاســبة فــي تاريــخ التســوية؛ أي التاريــخ 
الــذي تتســلم فيــه أو تســلم فيــه المجموعــة األصــول. ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بيــن تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ 
التســوية فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع أو فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع وفقــًا للسياســة 

المحاســبية المطبقــة والخاصــة بــكل أداة ماليــة.

إن عمليــات الشــراء والبيــع النظاميــة هــي عمليــات شــراء أو بيــع موجــودات ماليــة تتطلــب تســليم الموجــودات خــالل فتــرة 
زمنيــة يتــم تحديدهــا عامــة وفقــًا للقوانيــن أو األعــراف المتعامــل بهــا فــي الســوق. 

عدم االعتراف بالموجودات المالية

ال يتم االعتراف بالموجودات المالية )كليًا أو جزئيًا( عندما:

•  تنقضي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية؛ أو
التــزام بدفــع  الماليــة، لكــن مــع تحمــل  الموجــودات  النقديــة مــن  التدفقــات  فــي اســتالم  بالحــق  •  تحتفــظ المجموعــة 

تنــص علــى ذلــك؛ أو اتفاقيــة  آخــر بموجــب  إلــى طــرف  النقديــة بالكامــل دون تأخيــر  التدفقــات 

•  تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو أن تكــون )أ( قامــت بتحويــل كافــة 
المخاطــر والمنافــع المرتبطــة باألصــل أو )ب( لــم تقــم المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر أو المنافــع المرتبطــة باألصــل 

وكذلــك لــم تحتفــظ بهمــا لكنهــا فقــدت الســيطرة علــى األصــل.

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا للحصــول علــى تدفقــات نقديــة مــن أحــد األصــول ولــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ 
بكافــة المخاطــر أو المنافــع المرتبطــة باألصــل، ولــم تقــم بتحويــل الســيطرة علــى األصــل؛ فــإن األصــل يتحقــق إلــى الحــد الــذي 
يبقــى المجموعــة عنــده مســتمرة فــي الســيطرة علــى األصــل. يتــم قيــاس الســيطرة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان على 

األصــل المحــول بالقيمــة الدفتريــة لألصــل والحــد األقصــى للمبلــغ الــذي كان يتعيــن علــى المجموعــة ســداده، أيهمــا أقــل. 

ال يتــم االعتــراف المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم الوفــاء بااللتزامــات المحــددة فــي العقــد أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيــة 
اســتحقاقها. فــي حالــة اســتبدال مطلوبــات ماليــة قائمــة بمطلوبــات أخــرى مــن قبــل نفــس المقــرض وذلــك بشــروط تختلــف 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

95



بشــكل جوهــري أو فــي حالــة تعديــل الشــروط التعاقديــة اللتــزام قائــم بشــكل جوهــري فــإن ذلــك االســتبدال أو التعديــل يتــم 
التعامــل معــه علــى أنــه عــدم اعتــراف بااللتــزام األصلــي واعتــراف بالتــزام جديــد. يتــم االعتــراف بالفــرق فــي القيــم الدفتريــة ذات 

الصلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. 

يــدرج العقــار الــذي تــم حيازتــه مــن تســوية ديــن بقيمــة مدينــو التمويــل ذات الصلــة أو القيمــة العادلــة الحاليــة لهــذه 
الموجــودات، أيهمــا أقــل. يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن البيــع وخســائر إعــادة التقييــم فــي بيــان الربــح أو 

المجمــع. الخســارة 

تقوم المجموعة بتصنيف و قياس الموجودات المالية كاآلتي:

النقد واألرصدة لدى البنوك و والمستحق من البنوك

يشــتمل بنــد النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك علــى النقــد فــي الصنــدوق والحســاب الجــاري لــدى بنــوك أخــرى وإيداعــات لــدى 
ــك  ــع بن ــورق م ــدة الت ــوك أرص ــن البن ــتحق م ــوك والمس ــدى البن ــدة ل ــد واألرص ــن النق ــام. يتضم ــبعة أي ــالل س ــتحق خ ــوك تس بن

الكويــت المركــزي والديــون الحكوميــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي.

مدينو التمويل

ــر مســعرة فــي ســوق نشــط. يقــوم  ــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة غي إن مدينــو التمويــل هــي موجــودات ماليــة غي
البنــك بتقديــم المنتجــات والخدمــات التــي تتفــق مــع تعليمــات الشــريعة اإلســالمية مثــل المرابحــة واإلســتصناع والوكالــة 
واإلجــارة التــي يتــم تصنيفهــا بالتكلفــة المطفــأة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع. إن المبالــغ المســتحقة يتــم تســويتها 

علــى أقســاط أو علــى أســاس الدفــع اآلجــل. 

المرابحــة هــي اتفاقيــة بيــع ســلع وعقــارات لعميــل »مــع وعــد بالشــراء« بســعر يتضمــن التكلفــة مضافــًا إليهــا نســبة ربــح متفــق 
عليــه وذلــك بعــد قيــام البنــك باقتنــاء األصــل.

الوكالــة هــي اتفاقيــة تقــوم بموجبهــا المجموعــة بتقديــم مبلــغ مــن المــال إلــى عميــل بموجــب ترتيبــات وكالــة، ويقــوم هــذا 
العميــل باســتثمار هــذا المبلــغ وفقــًا لشــروط محــددة مقابــل أتعــاب. ويلتــزم الوكيــل بــرد المبلــغ فــي حالــة التخلــف أو اإلهمــال 

أو اإلخــالل بــأي مــن بنــود وشــروط الوكالــة.

اإلســتصناع هــو عقــد بيــع مبــرم بيــن مالــك العقــد والمقــاول حيــث يتعهــد المقــاول بنــاء علــى طلــب مالــك العقــد بتصنيــع 
واقتنــاء المنتــج موضــوع العقــد وفقــًا للمواصفــات وبيعــه لمالــك العقــد مقابــل ســعر متفــق عليــه وفقــًا لطريقــة ســداد 

ســواء مــن خــالل الســداد المقــدم أو باألقســاط أو بتأجيــل الســداد إلــى تاريــخ مســتقبلي محــدد.

عندما تكون المجموعة الطرف المؤجر

مدينو اإلجارة

اإلجــارة هــي معاملــة إســالمية تشــتمل علــى الشــراء واإليجــار المباشــر ألي أصــل بالتكلفــة التــي تضمــن أن يحــول المؤجــر 
للمســتأجر الحــق فــي اســتخدام األصــل خــالل المــدة الزمنيــة المتفــق عليهــا مقابــل دفعــة أو مجموعــة مــن الدفعــات. وفــي 
نهايــة مــدة اإليجــار، يكــون للمســتأجر الخيــار فــي شــراء األصــل. تــم تســجيل مدينــي اإلجــارة بالحــد األدنــى للدفعــات اإليجاريــة 

ــة. ــرادات المؤجل ــي اإلي ــا بصاف ــم عرضه ــد، ويت ــة، إن وج ــي القيم ــاض ف ــص االنخف ــص مخص ــتحقة ناق ــة المس التراكمي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
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عقود اإليجار التشغيلي

يتــم اعتبــار عقــود اإليجــار التــي يحتفــظ المؤجــر خاللهــا بمنافــع ومخاطــر ملكيــة الموجــودات المؤجــرة علــى أنهــا عقــود تأجيــر 
تشــغيلي.

يتم تسجيل الموجودات المؤجرة بمبالغ تساوي صافي االستثمارات القائمة في عقود اإليجار.

االستثمارات في أوراق مالية – السياسة المطبقة من 1 يناير 2018

تتكون االستثمارات المالية للمجموعة من االستثمار في الصكوك واالستثمارات في األسهم واالستثمارات األخرى.

•  يتــم تصنیف الصكــوك بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج األعمال الذي تدار فیه األوراق المالیة.
تصنــف إدارة المجموعــة االســتثمار فــي الصكــوك كأدوات ديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.

•  تــدرج االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة عموًمــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر باســتثناء االســتثمارات 
المحــددة التــي قامــت المجموعــة بإجــراء عمليــة تصنيــف لهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.

•  تدرج االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أوراق مالية )استثمارات متاحة للبيع( - السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018

االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها في أي من فئات الموجودات المالية أعاله.

يتم االعتراف باالستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة متعلقة بها مباشرة. 

بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل التغييــرات عليهــا، بخــالف خســائر انخفــاض القيمــة 
وفــروق ترجمــة العمــالت األجنبيــة علــى أدوات الديــن المتاحــة للبيــع، فــي الدخــل الشــامل األخــر ويتــم عرضهــا فــي احتياطــي 
القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة. عنــد اســتبعاد االســتثمار أو عنــد تحديــد أن قيمتــه قــد انخفضــت، يتــم إعــادة تصنيــف 

الربــح أو الخســارة المتراكــم فــي حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

المطلوبات المالية

تتضمــن المطلوبــات الماليــة المســتحق للبنــوك والمؤسســات الماليــة وحســابات المودعيــن الناشــئة عــن عقــود المضاربــة 
والوكالــة والمطلوبــات األخــرى. إن المضاربــة هــي عقــد بيــن البنــك والعميــل حيــث يتفــق الطرفــان علــى تشــارك نســبة متفــق 
عليهــا مــن أي ربــح محقــق مــن اســتثمارات العمــالء كمــا هــو متفــق عليــه. إن الوكالــة هــي عقــد بيــن البنــك والعميــل حيــث 

يوافــق البنــك علــى تقديــم معــدل عائــد متوقــع علــى العمليــات التــي يدخلهــا البنــك بالنيابــة عــن العميــل.

المقاصة

تتــم المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ الظاهــر فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع 
فقــط عنــد وجــود حــق قانونــي يلــزم بمقاصــة المبالــغ المحققــة وتنــوي المجموعــة إمــا الســداد علــى أســاس صافــي المبلــغ أو 

أن يتــم تحقــق بنــد الموجــودات وســداد بنــد المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

ضمانات قيد البيع

تقــوم المجموعــة أحيانــًا بحيــازة موجــودات غيــر نقديــة لتســوية بعــض مدينــي التمويــل. إن هــذه الموجــودات يتــم إدراجهــا 
بالقيمــة الدفتريــة ألرصــدة مدينــي التمويــل المرتبطــة بهــا أو القيمــة العادلــة الحاليــة لتلــك الموجــودات أيهمــا أقــل. يتــم إدراج 

األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن االســتبعاد وخســائر إعــادة التقييــم فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018
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الضمانات المالية

تقــدم المجموعــة فــي ســياق نشــاطها االعتيــادي ضمانــات ماليــة تتكــون مــن خطابــات االعتمــاد والضمــان والقبــوالت. 
يتــم إدراج الضمانــات الماليــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة التــي تمثــل القســط المحصــل، 
فــي المطلوبــات األخــرى. كمــا يتــم إدراج القســط المحصــل فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع ضمــن بنــد »إيــرادات أتعــاب 
وعمــوالت« علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة الضمــان. الحقــًا، يتــم قيــاس االلتــزام بأفضــل تقديــر للمصــروف 
المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر المالــي و المبلــغ المعتــرف بــه ناقصــًا اإلطفــاء المتراكــم، أيهمــا أعلــى. 
عندمــا يصبــح الســداد بموجــب الضمــان محتمــاًل، يتــم تحميــل القيمــة الحاليــة لصافــي الدفعــات المتوقعــة ناقصــًا القســط 

غيــر المطفــأ علــى بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

يتــم تقييــم مــدى انخفــاض الضمانــات الماليــة وخطابــات االعتمــاد ويتــم احتســاب مخصصــات مقابــل انخفــاض القيمــة 
بطريقــة مماثلــة لمدينــو التمويــل.

تحقق اإليرادات

تتحقــق اإليــرادات مــن عمليــات المرابحــة واإلســتصناع ووكالــة علــى أســاس معــدل العائــد الفعلــي والــذي يتــم تحديــده عنــد 
االعتــراف المبدئــي باألصــل المالــي وال يتــم الحقــًا تغييــر ذلــك المعــدل.

تتحقق اإليرادات من عمليات اإلجارة على مدار عقد اإلجارة بحيث يتحقق عائد ثابت على صافي قيمة االستثمار القائمة.

يتضمــن احتســاب معــدل العائــد الفعلــي جميــع األتعــاب المدفوعــة والمســتلمة وتكاليــف المعامــالت وكذلــك الخصــم 
والعــالوات والتــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل العائــد الفعلــي.

يتحقق إيراد األتعاب والعموالت المرتبط بمصاريف المعامالت والخدمات البنكية، عند تقديم الخدمة.

ــاح. تتحقــق األتعــاب األخــرى عندمــا يتــم تقديــم  ــاح عندمــا يثبــت الحــق فــي اســتالم دفعــات األرب ــرادات توزيعــات األرب تتحقــق إي
الخدمــة.

تتحقق إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية على القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

عندمــا يتــم تخفيــض قيمــة أداة ماليــة مصنفــة كـــ »مدينــو تمويــل« إلــى قيمتهــا االســتردادية المقــدرة، يتــم االعتــراف بإيراداتهــا 
علــى الجــزء الــذي لــم تنخفــض قيمتــه علــى أســاس معــدل العائــد الفعلــي األصلــي الــذي تــم اســتخدامه لخصــم التدفقــات 

النقديــة المســتقبلية لغــرض قيــاس القيمــة التــي يمكــن اســتردادها.

تكاليف التمويل

تتعلــق تكاليــف التمويــل مباشــرًة باألرصــدة المســتحقة للبنــوك والمؤسســات الماليــة وحســابات المودعيــن. يتــم إدراج كافــة 
تكاليــف التمويــل كمصروفــات فــي الفتــرة التــي تتكبــد فيهــا.

العمات األجنبية

الموجـــودات  المعامــالت. ويتــم تحويــل  بتاريــخ  الســائدة  الصــرف  بالعمــالت األجنبيــة وفقـــًا ألســعار  المعامــالت  يتــم قيــد 
ــًا ألســعار الصــرف الســائدة  والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة القائمــة فــي نهايــة الســنة إلــى الدينــار الكويتــي وفقـ

بتاريــخ التقريــر المالــي، وتــدرج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن عمليــة التحويــل فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
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إن البنــود غيــر النقديــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة والمقومــة بالعمــالت األجنبيــة يتــم تحويلهــا وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة 
فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. إن فــروق التحويــل الناتجــة مــن البنــود غيــر النقديــة المصنفــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الربــح أو الخســارة« تــدرج ضمــن أربــاح أو خســائر التغيــر فـــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. بينمــا تــدرج فروق 
التحويــل الناتجــة مــن البنــود غيــر النقديــة المصنفــة كموجــودات ماليــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل 

االّخــر« ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

توزيعات األرباح لألسهم العادية

يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كالتــزام ويتــم خصمهــا مــن حقــوق المســاهمين عندمــا يتــم الموافقــة 
عليهــا مــن قبــل مســاهمي البنــك وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.

إن توزيعــات أربــاح الســنة التــي يتــم الموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي بعــد تاريــخ التقريــر يتــم اإلفصاح 
عنهــا كأحــداث بعــد تاريــخ التقاريــر المالية.

المساهمات القانونية

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يحتســب البنــك حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة %1 مــن األربــاح وفقــًا لالحتســاب المعــدل اســتناداً إلــى قــرار 
مجلــس إدارة المؤسســة، بعــد اســتبعاد المحــول إلــى االحتياطــي القانونــي مــن ربــح الســنة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

يحتســب البنــك ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة طبقــًا للقانــون رقــم 19 لعــام 2000 وقــرار وزارة الماليــة رقــم 24 لعــام 2006 
بنســبة %2.5 مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة. بموجــب القانــون، إن توزيعــات األربــاح النقديــة مــن الشــركات المدرجــة 

والخاضعــة لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة تــم خصمهــا مــن ربــح الســنة وذلــك لتحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة.

الزكاة

يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة %1 من األرباح وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 2007/58.

النقد والنقد المعادل

لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة المجمــع، فــإن النقــد والنقــد المعــادل يتضمــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك )كمــا هــو 
منصــوص عليــه فــي إيضــاح 9( وتمويــل مرابحــات لــدى البنــوك )تســتحق تعاقديــًا خــالل 90 يومــًا أو أقــل )كمــا هــو منصــوص 

عليــه فــي إيضــاح 10(.

استثمارات في شركات زميلة

إن الشــركات الزميلــة هــي الشــركات التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر جوهــري عليهــا. يتــم المحاســبة عــن االســتثمار فــي 
الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. عندمــا يتــم حيــازة شــركة زميلــة واالحتفــاظ بهــا فقــط إلعــادة بيعهــا، 
يتــم المحاســبة عنهــا كموجــودات غيــر متداولــة محتفــظ بهــا إلعــادة بيعهــا طبقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5.

وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج االســتثمار فــي شــركة زميلــة مبدئيــًا بالتكلفــة ويتــم تعديلــه فيمــا بعــد لتغيــرات مــا 
بعــد الحيــازة فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة. تــدرج الشــهرة المرتبطــة بالشــركة الزميلــة فــي 
القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا أو اختبارهــا بصــورة مســتقلة لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة. تقــوم المجموعــة 
بــإدراج حصتهــا مــن إجمالــي األربــاح أو الخســائر المعتــرف بهــا فــي الشــركة الزميلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمع مــن تاريخ 
بــدء ســريان التأثيــر أو الملكيــة وحتــى تاريــخ توقفــه. إن التوزيعــات المســتلمة مــن الشــركة الزميلــة تخفــض القيمــة الدفتريــة 
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لالســتثمار. إن التعديــالت فــي القيمــة الدفتريــة قــد تكــون أيضــًا ضروريــة للتغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة 
الناجمــة مــن التغيــرات فــي ملكيــة الشــركة الزميلــة والتــي لــم يتــم تســجيلها فــي بيــان الربــح أو الخســارة الخــاص بالشــركة 

الزميلــة. يتــم إدراج حصــة المجموعــة مــن هــذه التغيــرات مباشــرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

يتــم اســتبعاد األربــاح غيــر المحققــة الناتجــة مــن التعامــالت مــع الشــركة الزميلــة إلــى حــد حصــة المجموعة فــي الشــركة الزميلة. 
وكذلــك يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة مــا لــم تشــر التعامــالت إلــى وجــود دليــل علــى انخفــاض فــي قيمــة األصــل الــذي 
تــم تحويلــه. يتــم عمــل تقييــم لتحديــد االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات فــي شــركة زميلــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى 
انخفــاض قيمــة األصــل أو علــى أنــه خســائر االنخفــاض فــي القيمــة والمدرجــة فــي الســنوات الســابقة لــم تعــد موجــودة. فــي 
ــر القيمــة الممكــن اســتردادها لألصــل. يتــم تســجيل عكــس خســارة  حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقدي
االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا ســابقًا فقــط إذا تــم تغييــر االفتراضــات المســتعملة فــي تحديــد قيمــة األصــل الممكــن 
اســتردادها منــذ تاريــخ تســجيل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة األخيــرة. إن عمليــة العكــس محــدودة بحيــث أن القيمــة الدفتريــة 
لألصــل ال تتجــاوز القيمــة الممكــن اســتردادها وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي قــد يتــم تحديــد قيمتهــا فــي حالــة عــدم تســجيل 

خســائر االنخفــاض فــي القيمــة لألصــل فــي ســنوات ســابقة. يتــم تســجيل هــذا العكــس فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

ــر المجموعــة أو لتاريــخ  يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة باســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة إمــا لتاريــخ تقري
ســابق لتاريــخ تقريــر المجموعــة بأقــل مــن ثالثــة أشــهر. عندمــا يكــون األمــر ممكنــًا، يتــم عمــل تعديــالت لتأثيــرات المعامــالت 

الجوهريــة أو األحــداث األخــرى التــي حدثــت بيــن تاريــخ تقريــر الشــركة الزميلــة وتاريــخ تقريــر المجموعــة.

فــي حــال فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وتســجيل أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة 
العادلــة. ويتــم تســجيل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي شــركة زميلــة عنــد فقــدان التأثيــر الهــام وبيــن القيمــة 

العادلــة لالســتثمار المتبقــي باإلضافــة إلــى العائــد مــن البيــع فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

عقارات استثمارية

يتــم تصنيــف األراضــي والمبانــي التــي ال يتــم اســتخدامها بواســطة المجموعــة، وإنمــا يتــم اقتناؤهــا مــن أجــل تأجيرهــا لفتــرات 
طويلــة أو االســتفادة مــن ارتفــاع قيمتهــا الرأســمالية كعقــارات اســتثمارية. وتتضمــن هــذه أيضــًا العقــارات التــي تــم اقتناؤهــا 
مــن قبــل المجموعــة لتســوية مدينــو تمويــل. تــدرج العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة التــي تشــمل ســعر الشــراء وتكاليــف 
المعاملــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. ال يتــم اســتهالك األراضــي ذات التملــك الحــر. يتــم 
احتســاب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المقــدر لهــا وهــو 20 ســنة. ويتــم تحديــد القيمــة 
العادلــة دوريــًا بواســطة مقيميــن خارجييــن لديهــم مؤهــالت مالئمــة وخبــرات حديثــة فــي تقييــم العقــارات فــي تلــك المواقــع.

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعديلهــا عنــد اللــزوم فــي نهايــة كل ســنة. يتــم مراجعــة القيمة 
الدفتريــة لــكل بنــد فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض قيمتهــا. فــي حــال وجــود مثــل 
هــذا الدليــل، يتــم تخفيــض الموجــودات للقيمــة التــي يمكــن اســتردادها وتؤخــذ خســائر االنخفــاض فــي القيمــة إلــى بيــان 

الربــح أو الخســارة المجمــع. يتــم اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة عنــد أدنــى مســتوى مــن وحــدة إنتــاج النقــد لألصــل التابــع لهــا.

ــود  ــدم وج ــع ع ــم، م ــكل دائ ــتخدامها بش ــدم اس ــد ع ــتبعادها أو عن ــم اس ــا يت ــتثمارية عندم ــارات االس ــراف بالعق ــدم االعت ــم ع يت
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة مــن اســتبعادها. تتحقــق األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد العقــارات االســتثمارية 

فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع فــي نفــس الفتــرة التــي تــم فيهــا االســتبعاد.

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.5  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

استثمارات في شركات زميلة  )يتبع(
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تتــم التحويــالت إلــى أو مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يوجــد تغيــر فــي االســتخدام. لغــرض التحويــل مــن عقــار 
اســتثماري إلــى ممتلــكات ومعــدات، فــإن التكلفــة التقديريــة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي تاريــخ تغيــر 
االســتخدام. إذا أصبحــت الممتلــكات والمعــدات عقــاراً اســتثماريًا، فــإن المجموعــة تقــوم بالمحاســبة عــن هــذا العقــار وفقــًا 

للسياســة المتعلقــة بالممتلــكات والمعــدات حتــى تاريــخ تغيــر االســتخدام. 

عندمــا تبــدأ المجموعــة فــي إعــادة تطويــر عقــار اســتثماري قائــم بغــرض بيــع هــذا العقــار، فإنــه يتــم تحويلــه إلــى عقــارات 
الدفتريــة. بالقيمــة  للمتاجــرة 

ممتلكات ومعدات

يتــم قيــاس األراضــي والمبانــي بالقيمــة العادلــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم للمبانــي وخســائر انخفــاض القيمــة المســجلة 
بعــد تاريــخ إعــادة التقييــم. يتــم إجــراء التقييمــات ســنويًا للتأكــد مــن أن القيمــة العادلــة لألصــل المعــاد تقييمــه ال تختلــف 

بصــورة جوهريــة عــن قيمتــه الدفتريــة.

يتــم تحميــل تغييــرات إعــادة التقييــم إلــى احتياطــي فائــض إعــادة التقييــم فــي حقــوق الملكيــة، باســتثناء الحــد الــذي يتــم عنــده 
االحتفــاظ بانخفــاض إعــادة التقييــم لنفــس األصــل المســجل ســابقًا ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع، حيــث يتــم فــي تلــك 
الحالــة تســجيل الزيــادة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. يتــم تســجيل العجــز فــي إعــادة التقييــم فــي بيــان الربــح أو الخســارة 
المجمــع باســتثناء الحــد الــذي يتــم عنــده مقاصــة الفائــض الحالــي لنفــس األصــل المســجل فــي احتياطــي فائــض إعــادة التقييــم.

يتــم إجــراء التحويــل الســنوي مــن احتياطــي فائــض إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المحتفــظ بهــا بالفــرق بيــن االســتهالك الــذي 
يســتند إلــى القيمــة الدفتريــة المعــاد تقييمهــا للموجــودات واالســتهالك الــذي يســتند إلــى التكلفــة األصليــة للموجــودات. 
ــه يتــم اســتبعاد االســتهالك المتراكــم كمــا فــي تاريــخ إعــادة التقييــم لقــاء إجمالــي القيمــة الدفتريــة  إضافــة إلــى ذلــك، فإن
لألصــل ويتــم إعــادة إدراج صافــي المبلــغ إلــى المبلــغ المعــاد تقييمــه لألصــل. عنــد االســتبعاد، يتــم تحويــل أي احتياطــي إعــادة 

تقييــم يتعلــق بأصــل معيــن إلــى األربــاح المحتفــظ بهــا عنــد بيــع ذلــك األصــل.

يتــم إدراج قيمــة أجهــزة الحاســب اآللــي والمعــدات األخــرى بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكم وخســائر االنخفــاض المتراكم 
فــي القيمة.

يتم استهالك الموجودات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.

20 سنة المباني 

3 - 5 سنوات أجهزة الحاسب االّلي والمعدات األخرى 

قياسات القيمة العادلة

إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه جــراء بيــع أصــل أو الــذي ســيتم دفعــه لنقــل التــزام فــي معاملــة منظمــة 
بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يفتــرض قيــاس القيمــة العادلــة أن معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام تتــم إمــا:

•  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو
•  في حال عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام.

يجب وجود إمكانية وصول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة من قبل المجموعة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام افتراضــات مــن الممكــن للمشــاركين فــي الســوق اســتخدامها عنــد 
تســعير األصــل أو االلتــزام، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون لمصلحتهــم الخاصــة.
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تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر مــن أجلهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، 
والتــي تزيــد مــن اســتخدام المدخــالت الملحوظــة ذات الصلــة وتقلــل مــن اســتخدام المدخــالت غيــر الملحوظــة.

يتــم تصنيــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات، التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة 
المجمعــة، ضمــن تسلســل القيمــة العادلــة، كمــا هــو أدنــاه، اســتناداً إلــى مدخــالت المســتوى األقــل التــي تكــون جوهريــة 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

تعتبــر المدخــالت هــي األســعار المعلنــة )غيــر معدلــة( فــي األســواق النشــطة للموجــودات أو المطلوبــات  المستوى 1: 
المماثلــة والتــي يكــون دخولهــا متاحــًا للمنشــأة كمــا فــي تاريــخ القيــاس؛ 

تعتبــر المدخــالت، بخــالف األســعار المعلنــة والمتضمنــة فــي المســتوى 1، ملحوظــة لألصــل أو االلتــزام إمــا  المستوى 2: 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛ و

تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام. المستوى 3: 

ــد القيمــة العادلــة لهــا بالرجــوع إلــى أســعار الســوق  بالنســبة لــألدوات الماليــة المســعرة فــي أســواق ماليــة نشــطة، يتــم تحدي
المعلنة. يتم اســتخدام أســعار أوامر الشــراء للموجودات وأســعار العروض للمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة لالســتثمارات 

فــي صناديــق مشــتركة ووحــدات اســتثمارية وأدوات اســتثمارية مماثلــة بنــاء علــى آخــر قيمــة صافيــة معلنــة لتلــك األصــول. 

تقــدر القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة غيــر المســعرة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية لالســتثمارات المشــابهة أو باالعتمــاد علــى 
التدفقــات النقديــة المخصومــة المتوقعــة أو نمــاذج التقييــم األخــرى المالئمــة أو باســتخدام األســعار المعلنــة من قبل السماســرة.

تقــدر القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
المخصومــة بمعــدل العائــد الحالــي الســاري فــي الســوق لــألدوات الماليــة المماثلــة.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل غيــر مالــي بعيــن االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق المنافــع االقتصاديــة مــن 
خــالل أفضــل وأمثــل اســتخدام لألصــل أو ببيعــه لمشــارك آخــر فــي الســوق سيســتخدم األصــل بأفضــل وأحســن اســتخدام لــه.

وبالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد 
المجموعــة مــا إذا كانــت االنتقــاالت قــد حدثــت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاًء 

ــر. علــى أدنــى مســتوى للمدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة تقري

ومــن أجــل غــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة، 
خصائــص، ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى تسلســل القيمــة العادلــة علــى النحــو الموضــح أعــاله.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقاريــر ماليــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد تنخفــض قيمتــه. فــإذا 
مــا توفــر مثــل هــذا المؤشــر أو عندمــا يجــب اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ 
الممكــن اســترداده لألصــل. إن المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصــًا 
التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى. عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا )أو الوحــدة المنتجــة 
للنقــد( عــن المبلــغ الممكــن اســترداده، يعتبــر األصــل )أو الوحــدة المنتجــة للنقــد( قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه 

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.5  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

قياسات القيمة العادلة )يتبع(
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الممكــن اســتردادها. عنــد تحديــد القيمــة أثنــاء االســتخدام، تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا 
الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضرائــب يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر 
المحــددة لألصــل. عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى البيــع، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب، ويتــم 
تأييــد هــذه العمليــات الحســابية بمضاعفــات التقييــم وأســعار األســهم المعلنــة لشــركات متداولــة عامــة أو بمؤشــرات 

القيمــة العادلــة المتاحــة. 

بالنســبة للموجــودات الغيــر ماليــة التــي ال تتضمــن شــهرة، يتــم إجــراء تقديــر بتاريــخ كل تقاريــر ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك 
أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقًا لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت. فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا 
الدليــل، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقًا فقــط 
إذا كان هنــاك تغيــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة الممكــن اســتردادها لألصــل منــذ أن تــم إدراج آخــر خســارة مــن 
انخفــاض القيمــة. إن عمليــة العكــس محــدودة بحيــث أن القيمــة الدفتريــة لألصــل ال تتجــاوز القيمــة الممكــن اســتردادها وال 
تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي قــد يتــم تحديــد قيمتهــا بعــد اســتقطاع االســتهالك فــي حالــة عــدم تســجيل خســائر االنخفــاض 

فــي القيمــة لألصــل فــي ســنوات ســابقة. يتــم تســجيل هــذا العكــس فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

مكافأة نهاية الخدمة

تلتــزم المجموعــة بموجــب قانــون العمــل الكويتــي بســداد مســتحقات الموظفيــن عنــد تــرك الخدمــة وفقــًا لخطــة مزايــا 
محــددة. إن خطــة المزايــا المحــددة هــذه غيــر ممولــة وتســتند إلــى االلتــزام الــذي قــد ينتــج عــن إنهــاء خدمــة الموظفيــن إجباريــًا 

فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة ويعتبــر هــذا تقديــراً تقريبيــًا مناســبًا للقيمــة الحاليــة لهــذا االلتــزام.

المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون مــن المحتمــل ظهــور حاجــة إلــى تدفــق مــوارد اقتصاديــة، نتيجــة ألحــداث وقعــت فــي 
الماضــي، مــن أجــل ســداد التــزام حالــي أو قانونــي أو اســتداللي ويكــون باإلمــكان تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق منــه.

أسهم الخزينة

تظهــر ملكيــة البنــك ألســهمه بتكلفــة االقتنــاء ويتــم ادراجهــا فــي حقــوق الملكيــة. يتــم المحاســبة عــن أســهم الخزينــة 
باســتخدام طريقــة التكلفــة. وفقــًا لهــذه الطريقــة، تُحمــل المتوســط المــوزون لتكلفــة األســهم المعــاد حيازتهــا إلــى حســاب 
مقابــل ضمــن حقــوق الملكيــة. عنــد بيع أســهم الخزينة، تضاف األرباح إلى حســاب مســتقل ضمن حقوق الملكيــة )»احتياطي 
أســهم الخزينــة«( وهــو احتياطــي ال يمكــن توزيعــه حتــى اســتبعاد جميــع أســهم الخزينــة. تحمــل أيــة خســائر محققــة علــى 
نفــس الحســاب بمــا يتناســب مــع حــد رصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب. تحمــل أيــة خســائر بالزيــادة أواًل علــى األربــاح المحتفــظ بهــا 
ثــم علــى االحتياطــي االختيــاري واالحتياطــي القانونــي. يتــم اســتخدام األربــاح المحققــة الحقــًا مــن بيــع أســهم الخزينــة أواًل فــي 
مقاصــة أيــة خســائر مســجلة ســابقًا وفقــًا لترتيــب االحتياطيــات واألربــاح المحتفــظ بهــا وحســاب احتياطــي أســهم الخزينــة. ال يتم 
توزيــع أي أربــاح نقديــة قــد يقترحهــا البنــك علــى هــذه األســهم. إن إصــدار أســهم المنحــة يزيــد فــي عــدد األســهم نســبيًا ويخفــض 

متوســط التكلفــة لــكل ســهم دون أن يؤثــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.

الموجودات والمطلوبات المحتملة

ال يتــم االعتــراف بالموجــودات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ولكــن يتــم اإلفصاح عنهــا عندما يكون مــن المحتمل 
تدفــق وارد للمنافع االقتصادية.

ال يتــم االعتــراف بااللتزامــات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال التدفــق 
الصــادر للمــوارد االقتصاديــة مســتبعداً.

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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المعلومات القطاعية

إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن المجموعــة يرتبــط بأنشــطة األعمــال التــي قــد تــؤدي إلــى تحقيــق أربــاح أو تكبــد خســائر. تســتخدم 
إدارة المجموعــة قطاعــات التشــغيل لتخصيــص المصــادر وتقييــم األداء. يتــم تجميــع قطاعــات التشــغيل ذات الخصائــص 
االقتصاديــة والمنتجــات والخدمــات وفئــة العمــالء المماثلــة بصــورة مالئمــة ويتــم رفــع تقاريــر عنهــا كقطاعــات قابلــة لرفــع 

التقاريــر عنهــا.

2.6  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعــداد المجموعــة للبيانــات الماليــة المجمعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ 
المدرجــة لإيــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا وكذلــك اإلفصــاح عــن المطلوبــات 
ــة علــى القيمــة  ــرات قــد يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــالت مادي الطارئــة. ولكــن عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات والتقدي

الدفتريــة لهــذه الموجــودات أو المطلوبــات المتأثــرة فــي الفتــرات المســتقبلية. 

األحكام

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام التاليــة بغــض النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن 
تقديــرات والتــي لهــا األثــر األكبــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة:

تصنيف الموجودات المالية - المطبقة من 1 يناير 2018

تقــوم المجموعــة بتحديــد تصنيــف الموجــودات الماليــة بنــاءا علــى تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ باألصــل مــن 
خاللــه، وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تتعلــق فقــط بأصــل المبلــغ واألربــاح علــى أصــل المبلــغ القائــم. 

يرجــى الرجــوع إلــى االيضــاح 2.5 تصنيــف الموجــودات الماليــة للمزيــد مــن المعلومــات.

تصنيف العقارات

تقرر اإلدارة عند حيازة العقارات ما إذا كان يتوجب تصنيفها كعقارات للمتاجرة أو استثمارية أو قيد التطوير أو ممتلكات ومعدات.

تقوم المجموعة بتصنيف العقارات كـ »عقارات للمتاجرة« إذا تم حيازتها بشكل رئيسي لبيعها في النشاط االعتيادي لألعمال. 

تقــوم المجموعــة بتصنيــف العقــارات كـــ »عقــارات اســتثمارية« إذا تــم حيازتهــا لتحقيــق إيــراد إيجــارات أو لرفــع قيمــة رأس المــال أو 
الســتخدام مســتقبلي غيــر محــدد. 

تقوم المجموعة بتصنيف العقارات كـ »عقارات قيد التطوير« إذا تم اقتناؤها بنية تطويرها.

تقوم المجموعة بتصنيف العقارات كـ »ممتلكات ومعدات« إذا تم اقتناؤها الستخدامها الخاص.

عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات

ــر  ــرات بتاريــخ التقري إن االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب المســتقبلية والرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقدي
والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة تــؤدي إلــى تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة لألصــول والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة 

ــاه: الالحقــة مبّينــة أدن

2. أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
2.5  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
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خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية - المطبقة من 1 يناير 2018

تقــوم المجموعــة بتقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة لكافــة األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر باســتثناء أدوات حقــوق الملكيــة:

ينبغي وضع أحكام جوهرية عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة مثل:

•  تحديد المعايير الخاصة بالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية.
•  اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.

•  تحديــد عــدد الســيناريوهات المســتقبلية وأوزانهــا النســبية لــكل نــوع مــن المنتــج / الســوق والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
ذات الصلــة.

•  تحديد مجموعة األصول المماثلة لغرض قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

خسائر انخفاض القيمة في مدينو التمويل واالستثمارات في أدوات الدين - المطبقة قبل 1 يناير 2018

تقــوم المجموعــة بمراجعــة مدينــو التمويــل واالســتثمارات فــي أدوات الديــن غيــر المنتظمــة بشــكل دوري لتحديــد مــا إذا كان 
يجــب تســجيل مخصــص النخفــاض القيمــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. وبصفــة خاصــة يجــب أن تقــدر اإلدارة مبلــغ 
وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات المطلوبــة. تلــك التقديرات تســتند بالضــرورة إلى 

افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات متفاوتــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد.

تقييم األدوات المالية ذات المدخات الجوهرية غير الملحوظة

النقديــة  التدفقــات  مثــل  تقديــرات  الملحوظــة  غيــر  الجوهريــة  المدخــالت  ذات  الماليــة  األدوات  تقييــم  أســاليب  تتضمــن 
المتوقعــة مخصومــة بالمعــدالت الحاليــة المطبقــة للبنــود ذات الشــروط والمخاطـــر المماثلــة، وآخــر معامــالت تمــت بالســوق 

علــى أســس تجاريــة متكافئــة، القيمــة العادلــة الحاليــة ألدوات أخــرى مماثلــة، ونمــاذج تقييــم ..إلــخ.

إن أيــة تغييــرات فــي هــذه التقديــرات واالفتراضــات، باإلضافــة إلــى اســتخدام تقديــرات وافتراضــات مختلفــة ولكــن معقولــة، قــد 
تؤثــر علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة غيــر المســعرة.
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ألف دينار كويتي3. إيرادات تمويل

20182017

33,76428,845إيرادات مرابحة 
41,06533,713إيرادات وكالة 

13,36811,174إيرادات إجارة 
1,273827أخرى

89,47074,559

4. تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين 
أقر مجلس إدارة البنك نسب أرباح المودعين بناًء على نتائج أعمال السنة.

5. إيرادات أتعاب وعموالت
تتمثــل فــي ايــرادات مكتســبة مــن تقييــم عقــارات، أتعــاب إدارة عقــارات، اعتمــادات مســتندية، خطابــات ضمــان، بطاقــات 

ائتمانيــة أو مدينــة ورســوم نقــاط البيــع إلــخ.

ألف دينار كويتي6. إيرادات استثمارات

20182017

1,2821,203إيرادات توزيعات أرباح

-)954(التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الربح او الخسارة

1,415-األرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية

)15(-حصة من نتائج شركة زميلة

125627ربح من بيع عقار استثماري

1,1181,239إيرادات إيجار من عقارات استثمارية 
1,5714,469

ألف دينار كويتي7. المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

20182017

21,04711,348مدينو تمويل )أ( )إيضاح 11( 

-48خسائر ائتمان متوقعة الستثمارات في صكوك )إيضاح 12(

-)29(خسائر ائتمان متوقعة لموجودات مالية أخرى

)93(140عكس خسائر انخفاض في القيمة/ )خسائر انخفاض في القيمة( لتمويل مرابحات لدى البنوك

)1,045()11,982(عكس خسائر االنخفاض في القيمة لمدينو التمويل )إيضاح 18(

)176()921(عكس انخفاض في قيمة التسهيالت االئتمانية غير النقدية 

-)330(مخصص لم يعد له ضرورة
-271خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثمارية

2,319-خسائر انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 
8,24412,353

)أ(  تتضمــن خســائر انخفــاض فــي القيمــة مقابــل مدينــو التمويــل مبلــغ 9,066 ألــف دينــار كويتــي وذلــك بموجــب حكــم 
محكمــة التمييــز إلــى عمــالء تــم التعامــل معهــم بمنتــج إجــارة ســابقًا )إيضــاح 18(.
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8. ربحية السهم األساسية والمخففة

تحتســب ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة بتقســيم ربــح الســنة العائــد لمســاهمي البنــك علـــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم المصــدرة، ناقصــًا أســهم الخزينــة. تحتســب ربحيــة الســهم كمــا يلــي:

ألف دينار كويتي

20182017

20,89217,701ربح السنة العائد لمساهمي البنك

أسهم )باأللف(

20182017

1,037,3271,037,327المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

)103,638()103,638(ناقصًا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

933,689933,689المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 18.96فلس 22.38 فلسربحية السهم األساسية والمخففة

9. النقد واألرصدة لدى البنوك
ألف دينار كويتي

20182017

6,9626,797النقد 

2,0682,466أرصدة لدى بنوك
32,56010,187أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

41,59019,450
-)5(ناقصًا: خسائر ائتمان متوقعة

41,58519,450

10. المستحق من بنوك
ألف دينار كويتي

20182017

223,240306,268معامالت تورّق مع بنك الكويت المركزي وديون حكومية

54,62331,066تمويل مرابحات لدى بنوك )تستحق تعاقديًا خالل 90 يومًا أو أقل(

37,81565,568تمويل مرابحات لدى بنوك )تستحق تعاقديًا بعد أكثر من 90 يومًا(

315,678402,902
-)5(ناقصًا: خسائر ائتمان متوقعة

315,673402,902
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11. مدينو تمويل

يمثــل مدينــو التمويــل تلــك التســهيالت التــي يقدمهــا البنــك لعمالئــه فــي صــورة عقــود مرابحــة، وكالــة، إجــارة وأخــرى. وعنــد 
الضرورة يتم تغطية مدينو التمويل بضمانات مقبولة للحد من مخاطر االئتمان ذات الصلة. ويشمل مدينو التمويل ما يلي:

ألف دينار كويتي

20182017
مدينو تمويل
544,021507,259مدينو مرابحة
940,076742,429مدينو وكالة 

259,330185,308مدينو إجارة
8,9085,924مدينون آخرون

1,752,3351,440,920
)91,376()95,469(ناقصًا: أرباح مؤجلة 

1,656,8661,349,544صافي المدينين
)45,128()51,033(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة 

1,605,8331,304,416

يبين الجدول التالي المزيد من التحليل لمديني التمويل استناداً إلى فئة الموجودات المالية:

ألف دينار كويتي

20182017

1,403,1821,116,304شــركـــات 

253,684233,240أفــــــراد 
1,656,8661,349,544

)45,128()51,033(ناقصــــًا: مخصص االنخفاض في القيمة

1,605,8331,304,416

فيما يلي الحركة على مخصص االنخفاض في القيمة:

             ألف دينار كويتي

20182017

مخصصمخصصمخصصمخصص
المجموععاممحددالمجموععاممحدد

5,24339,88545,1283,08746,46649,553الرصيد في بداية السنة
16,9314,11621,0477,9863,36211,348مخصص محمل )إيضاح 7(

)15,773(7)15,780()15,142(45)15,187(مبالغ مشطوبة/استرداد
-)9,950(9,950---إعادة تصنيف مخصص

6,98744,04651,0335,24339,88545,128الرصيد في نهاية السنة
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تــرى اإلدارة أن مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة مدينــو التمويــل يتفــق مــن جميــع النواحــي الماديــة مــع متطلبــات بنــك الكويــت 
المركــزي الخاصــة بالمخصصــات المحــددة. إن الفائــض فــي المخصــص العــام الناتــج عــن التغيــر فــي معــدل المخصــص 
العــام كمــا فــي مــارس 2007 يبلــغ 5,044 ألــف دينــار كويتــي وهــو محتفــظ بــه كمخصــص عــام حتــى صــدور تعليمــات أخــرى 

مــن بنــك الكويــت المركــزي.

بلــغ مخصــص التســهيالت االئتمانيــة غيــر النقديــة 5,011 ألــف دينــار كويتــي )2017: 5,932 ألــف دينــار كويتــي( وتــم إدراجــه 
ضمــن المطلوبــات األخــرى )إيضــاح 18(.

كما في 31 ديسمبر 2018، بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدينو التمويل 44,251 ألف دينار كويتي، وهو أقل من 
متطلبات بنك الكويت المركزي الخاصة بمخصصات االنخفاض بالقيمة.

12. استثمار في أوراق مالية
ألف دينار كويتي

20182017
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة:

12,62762أوراق مالية مسعرة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل االّخر/ متاحة للبيع
13,534-أوراق مالية مسعرة 

27,50426,353أوراق مالية غير مسعرة 
65,84443,891استثمارات في صكوك 

93,34883,778

105,97583,840

إن اإلستثمارات في صكوك تخضع للخسائر االئتمانية المتوقعة.
فيما يلي تحليل التغيرات في القيمة الدفترية وما يقابلها من الخسائر اإلئتمانية فيما يتعلق باالستثمارات في صكوك:

ألف دينار كويتي

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

43,891--43,891إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2018
21,953--21,953صافي الحركة خالل السنة

65,844--65,844كما في 31 ديسمبر 2018

ألف دينار كويتي

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في
1 يناير 2018

28--28

48--48المحمل خالل السنة
76--76كما في 31 ديسمبر 2018
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13. استثمار في شركة زميلة

ألف دينار كويتيحصة الملكية %النشاط الرئيسيبلد التأسيس

2018201720182017

شركة زميلة لشركة رتاج

25.525.51,5181,518عقارات الكويت شركة بارتنرز العقارية ذ.م.م.

ال يوجــد تســعير معلــن للشــركة الزميلــة للمجموعــة. كمــا أنــه ال يوجــد قيــود هامــة علــى قــدرة الشــركة الزميلــة علــى تحويــل 
األمــوال للمجموعــة علــى شــكل توزيعــات نقديــة أو ســداد تســهيالت إئتمانيــة.

14. عقارات استثمارية
ألف دينار كويتي

20182017

60,39140,235الرصيد في بداية السنة

23,147-إضافات )أ(

)2,873()1,295(استبعاد 

-)271(أنخفاض في القيمة

)118()302(استهالك 

58,52360,391الرصيد في نهاية السنة

)أ(  خــالل عــام 2017، إن إضافــات العقــارات االســتثمارية بمبلــغ 23,147 ألــف دينــار كويتــي ناتجــة عــن عقــود إجــارة تخــص 
عميليــن لــم يلتزمــا بشــروط التعاقــد المبــرم مــع البنــك. تــم تســجيل العقــارات االســتثمارية بالقيمــة الحاليــة لمدينــي 

التمويــل ذات الصلــة أو القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات أيهمــا أقــل.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية 62,441 ألــف دينــار كويتــي )2017: 64,035 
ألــف دينــار كويتــي( وتــم تحديدهــا بواســطة مقيمــي عقــارات مســتقلين لديهــم مؤهــالت مالئمــة وخبــرات حديثــة فــي تقييــم 
العقــارات فــي تلــك المواقــع. وقــد تــم تحديــد القيمــة العادلــة اســتناداً إلــى مجموعــة مــن أســاليب التقييــم والتــي تشــمل 
طريقــة المقارنــة الســوقية وطريقــة رســملة الدخــل. خــالل عمليــة تقييــم القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات، تبيــن أن االســتخدام 
ــرادات  ــع، وإي ــر المرب ــعر المت ــي س ــة ه ــر جوهري ــالت األكث ــث إن المدخ ــا، حي ــتخدام له ــل اس ــل وأمث ــو أفض ــارات ه ــي للعق الحال
اإليجــار الســنوية، وأحــدث عمليــة بيــع لعقــارات مماثلــة. كمــا أنــه لــم يطــرأ أي تغييــر فــي أســاليب التقييــم المتبعة خالل الســنة.

تم تصنيف كافة العقارات االستثمارية للمجموعة ضمن المستوى 3 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

15. ممتلكات ومعدات

تــم إعــادة تقييــم األراضــي والمبانــي بمبلــغ 20,332 ألــف دينــار كويتــي )2017: 20,972 ألــف دينــار كويتــي( باســتخدام 
متوســط القيــم العادلــة التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل اثنيــن مقيميــن خارجييــن لديهمــا مؤهــالت مالئمــة وخبــرات حديثــة فــي 
ــي  ــم والت ــاليب التقيي ــن أس ــة م ــى مجموع ــتناداً إل ــة اس ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــد ت ــع. وق ــك المواق ــي تل ــارات ف ــم العق تقيي
تشــمل طريقــة المقارنــة الســوقية وطريقــة رســملة الدخــل. خــالل عمليــة تقييــم القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات، تبيــن أن 
االســتخدام الحالــي للعقــارات هــو أفضــل وأمثــل اســتخدام لهــا. كمــا أنــه لــم يطــرأ أي تغييــر فــي أســاليب التقييــم المتبعــة 
خــالل الســنة. وتــم تصنيــف األراضــي ذات الملــك الحــر والمبانــي ضمــن المســتوى 3 مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.
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تم إدراج المعدات األخرى بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم بمبلغ 8,169 ألف دينار كويتي )2017: 5,253 ألف دينار كويتي(.
إذا تــم تســجيل المبانــي بالتكلفــة ناقــص االســتهالك، فــإن صافــي القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تضمينهــا فــي البيانــات 

الماليــة المجمعــة هــي 6,808 ألــف دينــار كويتــي )2017: 7,013 ألــف دينــار كويتــي(.

16. المستحق للبنوك ومؤسسات مالية
ألف دينار كويتي

20182017

85,17686,892مرابحات مستحقة إلى البنوك  )أ(

422,098296,467مرابحات مستحقة إلى مؤسسات مالية 
10,26311,079حسابات جارية وتحت الطلب

517,537394,438

)أ( خــالل الســنة الحاليــة، حصــل البنــك علــى تمويــل مرابحــة مشــترك غيــر مضمــون بمبلــغ 250 مليــون دوالر أمريكــي )مــا 
يعــادل 76 مليــون دينــار كويتــي( لمــدة 3 ســنوات، كمــا قــام البنــك خــالل الســنة الحاليــة بتســوية الرصيــد المتبقــي 
ــر مضمــون والــذي تــم الحصــول عليــه  بالكامــل لمبلــغ 320 مليــون دوالر أمريكــي مــن تمويــل المرابحــة المشــترك الغي

فــي 2015 بقيمــة 80 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 24 مليــون دينــار كويتــي(.

17. حسابات المودعين

تتمثل حسابات المودعين في حسابات جارية وحسابات إدخار وحسابات تحت الطلب وحسابات أخرى ومضاربة ووكالة.

18. مطلوبات أخرى
ألف دينار كويتي

20182017

9,9186,989أرباح مستحقة للمودعين
5,0115,932مخصص تسهيالت غير نقدية )إيضاح 11(

11,96111,861مكافآت موظفين مستحقة
8,3458,063أوامر دفع وشراء

1,2781,227توزيعات دائنة
6,3144,218مصاريف مستحقة

1,4651,325ضرائب ومستحقات أخرى
-9,066حكم محكمة )أ(

10,749-مبلغ مسترد يخضع لحكم نهائي )ب(
2,5614,134أخرى

55,91954,498

خــالل ديســمبر 2018، تــم تســجيل مبلــغ 9,066 ألــف د.ك يمثــل التــزام بموجــب حكــم محكمــة تمييــز الــى عمــالء تــم  )أ( 
التعامــل معهــم بمنتــج االجــارة، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن ملكيــة البنــك للعقاريــن موضــوع النــزاع لــم تتأثــر بصــدور هــذا 

.)7 )إيضــاح  الحكــم 

المبلــغ المحصــل مــن إدارة التنفيــذ بتاريــخ 31 أكتوبــر 2016 ناتــج عــن اإلجــراءات التنفيذيــة بموجــب عقــد موثــق، والبالــغ 10,749  )ب( 
ألــف د.ك بعــد خصــم المصاريــف ذات الصلــة تــم إدراجــه كاســترداد مخصــص انخفــاض القيمــة خــالل الســنة. )إيضــاح 7(.
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19. حقوق المساهمين

)أ(  رأس المال

يتكــون رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن 1,037,326,672 ســهم عــادي قيمــة كل منهــا 100 
فلــس )2017: 1,037,326,672 ســهم عــادي قيمــة كل ســهم 100 فلــس( وجميــع األســهم نقديــة.

)ب(  أسهم خزينة

20182017

103,637103,637عدد أسهم الخزينة )ألف سهم(
9.99%9.99%نسبة أسهم الخزينة

45,23445,234تكلفة أسهم الخزينة )ألف دينار كويتي(

27,36023,629القيمة السوقية ألسهم الخزينة )ألف دينار كويتي(

بلغ سعر المتوسط المرجح للقيمة السوقية ألسهم البنك للسنة الحالية 246 فلس )2017: 240 فلس لكل سهم(.

تــم منــح مجلــس اإلدارة الصالحيــة مــن قبــل المســاهمين لشــراء أســهم الخزينــة بحــد أقصــى يبلــغ 10% مــن رأس مــال البنــك. 
ال يجــوز التوزيــع مــن االحتياطيــات المعادلــة لتكلفــة أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا.

تــم تخصيــص مبلــغ بقيمــة 45,234 ألــف دينــار كويتــي )2017: 45,234 ألــف دينــار كويتــي( مــن االحتياطــي القانونــي 
واالحتياطــي االختيــاري بمــا يعــادل تكلفــة أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع طــوال 

مــدة االحتفــاظ بأســهم الخزينــة.

)ج(  توزيعات أرباح

خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد فــي 9 ينايــر 2019، أوصــى أعضـــاء مجلــس إدارة البنــك توزيعــات أربــاح نقديـــة بقيمــة 11 
فلــس لــكل ســهم بمبلــغ 10,271 ألــف دينــار كويتــي )2017: 10 فلــس لــكل ســهم بمبلــغ 9,337 ألــف دينــار كويتــي( علــى 
األســهم القائمــة )باســتثناء أســهم الخزينــة( وأســهم منحــة بنســبة 4% )2017: ال شــيء( مــن األســهم القائمــة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018. يخضــع هــذا االقتــراح لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين.

ــل المســاهمين فــي الجمعيــة  ــن قب ــمبر 2017 م ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــات النقدي ــى التوزيع ــة عل تمــت الموافق
العموميــة الســنوية المنعقــدة فــي 24 مــارس 2018.

20.  احتياطيات أخرى

)أ(  احتياطي قانوني

وفقــًا لقانــون الشــركات وتعديالتــه الالحقــة والنظــام األساســي للبنــك، فإنــه يتعيــن علــى البنــك تحويــل نســبة 10% مــن 
ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلس 
اإلدارة إلــى االحتياطــي القانونــي. إن توزيــع هــذا االحتياطــي محــدد بالمبلــغ المطلــوب لتوزيــع نســبة 5% مــن رأس المــال فــي 
الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح المحتفــظ بهــا بتأميــن هــذا الحــد. قــام البنــك بتحويــل مبلــغ 2,235 ألــف دينــار كويتــي 

إلــى االحتياطــي القانونــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 )2017: 1,902 ألــف دينــار كويتــي(.
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)ب(  احتياطي اختياري

وفقــًا للنظــام األساســي للبنــك، فإنــه يتعيــن علــى البنــك تحويــل 10% مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االختيــاري. وقــد 
يتــم إيقــاف مثــل هــذه التحويــالت الســنوية بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي البنــك بنــاًء علــى توصيــة 
مــن مجلــس األدارة. قــام البنــك بتحويــل مبلــغ 2,235 ألــف دينــار كويتــي إلــى اإلحتياطــي االختيــاري للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2018 )2017: 1,902 ألــف دينــار كويتــي(.

)ج(  عالوة إصدار أسهم

إن حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع.

)د(  فائض إعادة تقييم

يمثــل فائــض إعــادة التقييــم فائــض القيمــة الســوقية عــن القيمــة الدفتريــة لألراضــي ملــك حــر والمبانــي )بالصافــي بعــد 
االســتهالك اإلضافــي(. يحــول رصيــد هــذا االحتياطــي مباشــرة إلــى األربــاح المحتفــظ بهــا عنــد اســتبعاد الموجــودات الخاصــة بها.

21. النقد والنقد المعادل

ألف دينار كويتي

20182017

41,58519,450النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح 9(

54,62331,066تمويل مرابحات لدى بنوك )تستحق تعاقديًا خالل 90 يومًا أو أقل( )إيضاح 10(

96,20850,516

22. االلتزامات والمطلوبات المحتملة

تدخــل المجموعــة فــي عــدة مطلوبــات محتملــة والتزامــات قابلــة لإلغــاء مــن أجــل الوفــاء باالحتياجــات الماليــة للعمــالء. 
وعلــى الرغــم مــن أن تلــك المطلوبــات قــد ال تكــون متضمنــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع، إال أنهــا تعــرض المجموعــة 

لمخاطــر االئتمــان ولذلــك فإنهــا تشــكل جــزءاً مــن إجمالــي المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة.

إن إجمالي االلتزامات والمطلوبات المحتملة هي:

ألف دينار كويتي

20182017

17,18136,958قبوالت

9,94122,066اعتمادات مستندية
263,281269,324خطابات الضمان

290,403328,348

لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت قابلة لإلغاء بمبلغ 165,275 ألف دينار كويتي )2017: 169,050 ألف دينار كويتي(.
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23. المعامات مع أطراف ذات صلة

تتــم هــذه المعامــالت مــع بعــض األطــراف ذات صلــة )المســاهمي الرئيســيين والشــركات الزميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
والموظفيــن التنفيذييــن بالمجموعــة وأفــراد أســرهم المقربيــن والشــركات التــي يمتلكــون فيهــا حصــص جوهريــة أو التــي 
تمكنهــم مــن مزاولــة تأثيــر جوهــري عليهــا( الذيــن تعاملــوا مــع المجموعــة كعمــالء ضمــن النشــاط االعتيــادي لألعمــال. إن 
مثــل تلــك المعامــالت قــد تمــت علــى أســاس نفــس الشــروط األساســية، والتــي تتضمــن معــدالت الربــح كتلــك المطبقــة فــي 
الوقــت نفســه علــى معامــالت مماثلــة مــع أطــراف غيــر ذات صلــة ولــم تتضمــن أكثــر مــن القــدر الطبيعــي مــن المخاطــر. يتــم 

اســتبعاد كافــة المعامــالت مــع الشــركة التابعــة وبالتالــي ال يتــم اإلفصــاح عنهــا.

فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة والمتضمنة في البيانات المالية المجمعة:

ألف دينار كويتي

المساهمين 
الرئيسيين 

وأطراف أخرى
شركة زميلةذات عاقة

أعضاء
مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا

20182017

األرصدة

18,892106,25593,077-87,363مدينو تمويل 

747459--بطاقات إئتمانية

15,18371,23016,42012,286ودائع

1,33533,12636,022-31,791اإللتزامات والمطلوبات المحتملة

36,099133,190113,366-97,091ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية

المعامات

8345,0744,284-4,240ايرادات تمويل

10183128-173توزيعات للمودعين

20182017

عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا

)ألف دينار كويتي(
عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا

)ألف دينار كويتي(

أعضاء مجلس اإلدارة

518,706426,491مدينو تمويل 
824472,977ودائع

41,2624747اإللتزامات والمطلوبات المحتملة
436,070446,387ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية

اإلدارة العليا
6186863مدينو تمويل 

17741459بطاقات إئتمانية
2098619501ودائع

19731679اإللتزامات والمطلوبات المحتملة
729941ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية
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إن مكافآت موظفي اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة كانت كما يلي: 

ألف دينار كويتي

20182017
مزايا موظفي اإلدارة العليا: 

2,5081,892مزايا قصيرة األجل

128100مزايا ما بعد التوظيف

2,6361,992

اقتــرح مجلــس إدارة البنــك مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 450 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
لموافقــة  وتخضــع  المحليــة  لللوائــح  وفقــًا  بــه  المســموح  الحــد  ضمــن  وذلــك  كويتــي(  دينــار  ألــف   450  :2017(  2018
المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي. تتضمــن مكافــأت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــأت مقابــل 

مشــاركاتهم فــي اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وفقــًا لقــرارات مجلــس اإلدارة.

ــار كويتــي( إلــى  ــار كويتــي )2017: 144 ألــف دين باإلضافــة إلــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة تــم دفــع مبلــغ 144 ألــف دين
رئيــس مجلــس اإلدارة كمــا هــو معتمــد مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد بتاريــخ 24 مــارس 

2018 )2017: اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد بتاريــخ 18 مــارس 2017(.

24. المعلومات القطاعية

يتــم تحديــد قطاعــات المجموعــة التشــغيلية اســتناداً إلــى التقاريــر التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي وذلــك 
الســتخدامها فــي القــرارات اإلســتراتيجية. إن هــذه القطاعــات هــي وحــدات أعمــال إســتراتيجية تقــوم بتوفيــر منتجــات وخدمــات 
مختلفــة. يتــم إدارة هــذه القطاعــات بشــكل منفصــل حيــث إن لــكل منهــا طبيعــة مختلفــة مــن حيــث المنتجــات والخدمــات 

وفئــات العمــالء وكذلــك االســتراتيجيات التســويقية.

إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي:

ويشــتمل علــى مجموعــة مــن الخدمات المصرفيــة والمنتجات  قطاع الخدمات المصرفية التجارية والدولية: 
االســتثمارية للشــركات، كمــا يقــدم المرابحــات التمويليــة 
الــوكاالت. وتســهيالت  اإلجــارة  وخدمــات  والعقــارات  للســلع 

المصـــرفــيــــة  الخــدمــــات  منـــ  مجـموعــــة  علــى  ويشـتمـــل  قطــــاع الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد: 
المرابحـــات  يقـــدم  والمنتجــــات االستثمـــارية لألفــــراد، كمــا 
الــوكاالت. وتســهيالت  اإلجــارة  وخدمــات  للســلع  التمويليــة 

المراسـلـــــة  والـبــنـــوك  السـيـولـــــة  إدارة  علــــى  ويـشــتــمــــل  قطاع الخزينة وإدارة األموال والخدمات المصرفية للمؤسسات: 
والمقاصــة والمرابحــات االســتثمارية واســتبدال الودائــع مــع 

البنــوك والمؤسســات الماليــة.

وتشتــمل علـى استثمــار في شـركــات زمــيلــــة واستثـمــارات  إدارة االستثـمــــار: 
أخرى، متضمنة العقارات االستثمارية.

وتشــمل علــى كل مــا لم يذكــر ضمن القطاعــات الموضحة  أخــــــــــرى: 
التابعــة. بالشــركة  المتعلقــة  البنــود  الــى  باإلضافــة  أعــاله 

تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم األداء.
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24. المعلومات القطاعية )يتبع(
تقــوم المجموعــة بقيــاس أداء قطاعــات التشــغيل مــن خــالل قيــاس ايــرادات التشــغيل بالقطــاع والنتائــج فــي نظــام االدارة 

وإعــداد التقاريــر.

تتكــون موجــودات القطــاع بشــكل رئيســي مــن جميــع الموجــودات وتتكــون مطلوبــات القطــاع مــن جميــع المطلوبــات 
الخاصــة بالقطــاع.

ألف دينار كويتي

الخدمات 
المصرفية 

التجارية 
والدولية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

إدارة الخزينة 
والصناديق 
والخدمات 
المصرفية 

للمؤسسات

المجمــوعأخرىإدارة االستثمار

2018
2,3992,50466,630)9,147(65,8605,014إيرادات تشغيل القطاع 

نتائج القطاع
)2,275()2,275(----- االستهالك 

)8,244(20949)10()2,230()6,973(- المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
21,035)9,530()2,083(675)857(32,830ربح/)خسارة( القطاع

1,396,924251,732350,544134,95934,4362,168,595موجودات القطاع
48,8241,891,991-324,267737,784781,116مطلوبات القطاع

ألف دينار كويتي

الخدمات 
المصرفية 

التجارية 
والدولية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

إدارة الخزينة 
والصناديق 
والخدمات 
المصرفية 

للمؤسسات

المجمــوعأخرىإدارة االستثمار

2017
4,9142,64264,251)5,985(54,5768,104إيرادات تشغيل القطاع 

نتائج القطاع
)1,889()1,889(----- االستهالك 

)12,353(175)2,319(-)2,252()7,957(- المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
17,793)8,265()1,006(24,251552,758ربح/)خسارة( القطاع

1,093,189233,077424,330125,27940,1651,916,040موجودات القطاع

49,5331,652,149-271,500610,000721,116مطلوبات القطاع

تعمل المجموعة في دولة الكويت فقط. 

25. األدوات المالية وإدارة المخاطر
)أ( إستراتيجية استخدام األدوات المالية

تتعلــق أنشــطة البنــك بصــورة رئيســية، باعتبــاره بنــك إســالمي، بتأميــن األمــوال مــن خــالل أدوات ماليــة تتماشــى مــع تعليمــات 
الشــريعة اإلســالمية وفــي ضــوء تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي يتــم توجيــه تلــك األمــوال ألنشــطة التمويــل واالســتثمار التــي 
تتماشــى مــع الشــريعة اإلســالمية لتحقيــق أربــاح. يتــم اقتســام األربــاح بيــن المســاهمين والمودعيــن وفقــًا لسياســات محــددة 
مســبقا مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجنــة الفتــوى والتشــريع. وتتنــوع األمــوال مــن حيــث تواريــخ اســتحقاقها بيــن قصيــرة 
األجــل وطويلــة األجــل وهــي تتمثــل بشــكل رئيســي فــي الدينــار الكويتــي بخــالف العمــالت األجنبيــة الرئيســية )وتشــمل عمــالت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي(. بينمــا يتــم توجيــه األمــوال، يركــز البنــك علــى ســالمة تلــك األمــوال وكذلــك االحتفــاظ بمعــدالت 
ســيولة كافيــة لمواجهــة أيــة مطالبــات قــد يحــل موعــد اســتحقاقها. إن ســالمة أمــوال المســاهمين والمودعيــن تدعــم أيضــا مــن 

خــالل تنويــع أنشــطة التمويــل علــى كال مــن القطاعــات الجغرافيــة واالقتصاديــة وكذلــك نوعيــة العمــالء المقترضيــن.
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)ب(  اإلطار العام إلدارة المخاطر

إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة المخاطــر المتعلقــة بنشــاط المجموعــة هــو تحقيــق التــوازن األمثــل بيــن هدفيــن همــا تحقيــق 
أعلــى ربــح والحفــاظ علــى رأس المــال.

إن إطــار إدارة المخاطــر الــذي تســتخدمه المجموعــة مصمــم علــى أســاس تلــك األهــداف، ويهــدف إلــى تحديــد االعتبــارات 
التصنيــف  ووكاالت  المركــزي  الكويــت  وبنــك  المســاهمين  المثــال  ســبيل  علــى  بالبنــك  المعنييــن  مــن  لــكل  الخاصــة 

العامــة. والجهــات  والمودعيــن  والعمــالء 

إن التــزام المجموعــة بإنشــاء وتطويــر نظــام إدارة مخاطــر فعــال، يتمثــل فــي مســؤولية اإلشــراف والمراقبــة المنوطــة بهــا 
لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.

قامــت المجموعــة بوضــع منهــج رشــيد للتعامــل مــع الخطــر والــذي يعتمــد علــى المبــادئ األساســية التاليــة، والتــي تدعــم 
ــك: ــدى البن ــر ل ــام إلدارة المخاط ــار الع اإلط

•  تدعيم الثقافة العامة والتي تقود إلى االحتفاظ بإدارة فعالة للمخاطر؛
•  توظيف أفراد ذوي كفاءات ومؤهالت مهنية مالئمة للعمل بإدارة المخاطر؛

•  نظــم ولوائــح لتقديــر وقبــول الخطــر فــي حــدود معــدالت مالئمــة للعمليــات مــع األفــراد والمنتجــات المختلفــة وإدارة التمويل 
واالستثمار؛

•  نظــام تقريــر لــإدارة يوفــر معلومــات دقيقــة عــن المخاطــر ألفــراد اإلدارة، والــذي يتــم تحديثــه بصفــة مســتمرة وكذلــك يتــم 
تحديــث ذلــك النظــام بأحــدث األدوات التحليليــة واألنظمــة األخــرى لتحديــد وتقديــر المخاطــر بصــورة مناســبة ومراقبــة المركز 

وتحديــد األثــر المحتمــل ألفعــال اإلدارة؛ و

•  وجــود وظيفــة تدقيــق داخلــي للتحقــق مــن مــدى االلتــزام المســتمر بنظــم إدارة المخاطــر وكذلــك التحقــق مــن ســالمة تلــك 
النظــم واللوائــح.

لــدى البنــك إدارة مخاطــر، وهــي المســؤولة بشــكل أساســي عــن إدارة المخاطــر لــدى البنــك. تــم تصميــم إدارة المخاطــر 
بطريقــة تُســهل التركيــز واالهتمــام بــكل نــوع مــن المخاطــر علــى حــدة، علــى ســبيل المثــال مخاطــر االئتمــان ومخاطــر 
الســيولة ومخاطــر الســوق )تتكــون مــن مخاطــر أســعار العمــالت ومعــدالت الربــح وحقــوق الملكيــة( ومخاطــر أخــرى مثــل 

التشــغيل. مخاطــر 

تتضمن مناهج إدارة المخاطر لدى المجموعة:

•  مناهــج فعالــة مثــل المراجعــة المســتمرة التــي تدعــم سياســات ونظــم إجــراءات المجموعــة وتطويــر وتنميــة أدوات قيــاس 
المخاطــر - علــى ســبيل المثــال نمــاذج تصنيــف المخاطــر ونمــاذج الســعر ونمــاذج القيمــة المعرضــة للمخاطــر- ومراجعــة 
مدخــالت المخاطــر المتعلقــة بالتخطيــط اإلســتراتيجي للمجموعــة وكذلــك تصميــم ومراجعــة المنتجــات والخدمــات التــي 

يقدمهــا البنــك.

•  مناهــج مســتمرة، مثــل إدارة مدخــالت المخاطــر المتعلقــة بتطبيقــات تمويليــة واســتثمارية مقترحــة، ومراجعــة االلتــزام 
الســابق للموافقــة علــى تســهيالت تمويليــة واســتثمارية، والمراجعــة الدوريــة لمحافــظ التمويــل واالســتثمار عــن طريــق 
تقاريــر ومؤشــرات توضــح المخاطــر لــإدارة العليــا، وكذلــك مراقبــة مســتمرة للمخاطر المرتبطة بكال من الســوق والتشــغيل 

وأنظمــة تقنيــة المعلومــات.

•  مناهــج الحقائــق الفعليــة علــى ســبيل المثــال مراجعــة العــروض واالتجاهــات والتغيــرات المرتبطــة بالمخصصــات وشــطب 
الديــون واســتبعاد االســتثمارات.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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تتعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.

1(  مخاطر االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه مســببًا خســارة ماليــة 
للطــرف اآلخــر. وتتضمــن هــذه المخاطــر االنخفــاض فــي المــالءة الماليــة للعمــالء. إن هــذا االنخفــاض ال يعنــي بالضــرورة عــدم 
القــدرة علــى الوفــاء بااللتــزام إال أنــه يزيــد مــن احتمــال عــدم قــدرة العميــل علــى الوفــاء بااللتــزام. تشــمل األدوات الماليــة 
ــادة حــد االئتمــان واالســتثمارات  المرتبــط بهــا مخاطــر االئتمــان التســهيالت التمويليــة ومطلوبــات محتملــة وااللتزامــات بزي

فــي الصكــوك.

 هيكل إدارة مخاطر االئتمان

إلدارة مخاطــر االئتمــان، قامــت المجموعــة بتأســيس لجنــة تنفيذيــة للتمويــل واالســتثمار منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وكذلــك 
اللجــان اإلداريــة التاليــة:

•  لجنة االئتمان
•  لجنة االستثمار

•  لجنة المخصصات 

إن لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار مســؤولة عــن مراجعــة واعتمــاد توصيــات كل مــن لجــان االئتمــان واالســتثمار 
والمخصصــات بخصــوص التســهيالت االئتمانيــة وعالقــات العمــالء وحــدود التمويــل والتســعير والربحيــة وأنشــطة االســتثمار.

إن لجــان التمويــل واالســتثمار )»اللجــان«( هــي المســؤولة عــن حمايــة جــودة موجــودات البنــك وضمــان االســتخدام المربــح 
لمــوارد البنــك، كمــا أن اللجــان تحــدد السياســة االئتمانيــة للبنــك تماشــيًا مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي لالئتمــان 
التجــاري والتجزئــة وكذلــك التعامــالت الداخليــة. تقــوم اللجــان بإعتمــاد أو مراجعــة عــروض االئتمــان واالســتثمار، وكذلــك 

المســاهمة فــي عمليــة الموافقــة علــى تمديــد االئتمــان فــي نطــاق حــدود صالحيــات.

إن لجنــة المخصصــات هــي المســؤولة مبدئيــًا عــن تحديــد المخصــص المطلــوب للتســهيالت التــي انخفضــت قيمتهــا 
وذلــك بالنســبة للتســهيالت التــي لــم يتــم تصنيفهــا كتســهيالت غيــر منتظمــة طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي 
ــة  ــات المطلوب ــة المخصص ــًا بمراجع ــة أيض ــوم اللجن ــك، تق ــى ذل ــة إل ــهيالت(. باإلضاف ــة للتس ــة المتابع ــف قائم ــل تصني )مث

ــدد. ــذا الص ــي ه ــزي ف ــت المرك ــك الكوي ــات بن ــع تعليم ــيها م ــن تماش ــد م ــة للتأك ــر المنتظم ــهيالت غي للتس

وفقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 18 ديســمبر 1996 التــي تحــدد قواعد وأســس تصنيــف التســهيالت االئتمانية، 
قــام البنــك بتشــكيل لجنــة داخليــة مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص لدراســة وتقييــم التســهيالت االئتمانيــة القائمــة لــكل عميــل 
مــن عمــالء البنــك. إن المطلــوب مــن تلــك اللجنــة، التــي تجتمــع بصــورة منتظمــة وعلــى مــدار الســنة، هــو تحديــد األمــور غيــر 
العاديــة والصعوبــات المتعلقــة بموقــف كل عميــل، والتــي قــد يتعيــن معهــا تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لــه 
كغيــر منتظمــة، وكذلــك تحديــد المخصصــات المطلوبــة. تقــوم اللجنــة أيضــًا بدراســة أوضــاع العمــالء الذيــن تتجــاوز أرصــدة 
حســاباتهم غيــر المنتظمــة نســبة 25% مــن إجمالــي مديونيتهــم، وذلــك لتحديــد مــا إذا كان األمــر يتطلــب زيــادة المخصصات 

القائمــة مــن عدمــه.

25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
)ب(  اإلطار العام إلدارة المخاطر  )يتبع(
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إستراتيجية وسياسة إدارة مخاطر االئتمان

يقــوم البنــك بــإدارة محفظــة التســهيالت االئتمانيــة بغــرض التأكــد مــن تنوعهــا بشــكل جيــد واكتســابها لمســتوى عائــد 
مالئــم للمخاطــر التــي يتضمنهــا.

فــي إطــار النشــاط االعتيــادي، يقــوم البنــك باســتخدام مــوارده فــي تســهيالت ائتمانيــة متنوعــة، بهــدف أساســي هــو توليــد 
أربــاح للمســاهمين وحاملــي الودائــع وفــي نفــس الوقــت يتطلــع البنــك للتأكــد مــن جــودة التســهيالت االئتمانيــة. يقــوم 

ــة. ــه االئتماني ــودة محفظت ــد وج ــن العائ ــوازن بي ــب ت ــى أنس ــول إل ــتمرة الوص ــة مس ــداً بصف ــك جاه البن

إن سياســات عمــل البنــك فــي التعامــل مــع االئتمــان، وتخفيــض معــدل المخاطــر عــن طريــق تحديــد مجموعــة متنوعــة مــن 
الشــروط والمعاييــر االئتمانيــة والتــي تتضمــن:

•  تعريــف واضــح لــألدوار والمســؤوليات المتضمنــة فــي الوظائــف المتنوعــة للمراحــل المختلفــة لــدورة حيــاة التســهيل 
االئتمانــي؛

•  تأسيس هيكل سلطة واضح العتماد عمليات التسهيالت االئتمانية الروتينية واالستثنائية؛
•  قائمة المقترضين ومدينو التمويل والتسهيالت الممنوحة والضمانات ونماذج تسعير منتجات البنك؛

•  منح االئتمان على أساس شروط قياسية؛
•  تعريف معايير لتقييم الضمانات وسياسات إلدارة الضمانات؛

•  تفصيل اإلجراءات الكاملة لدورة الحياة االئتمانية، متضمنًا مشاكل إدارة التسهيالت االئتمانية؛
•  التأكــد بطريقــة مــا، مــن تنــوع محفظــة التســهيالت ومدينــو التمويــل علــى كل مــن المســتويات الجغرافيــة )الــدول/ 

المتناظــرة. واألطــراف  والقطــاع  األقاليــم( 

قياس مخاطر االئتمان

نســبة  همــا  أساســيتين  قيــاس  طريقتــي  باســتخدام  األصــل  جــودة  حيــث  مــن  االئتمــان  مخاطــر  بقيــاس  البنــك  يقــوم 
المخصصــات ونســبة مدينــي التمويــل غيــر المنتظمــة. إن نســبة مدينــو التمويــل غيــر المنتظمــة هــي نســبة مدينــو التمويــل 

غيــر المنتظمــة إلــى إجمالــي مدينــو التمويــل.

تقييم خسائر االئتمان المتوقعة

تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي متعثــراً وبالتالــي يقــع ضمــن المرحلــة 3 )ائتمــان منخفــض القيمــة( بالنســبة لحســابات 
خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي الحــاالت التاليــة:

•  عــدم احتمــال قيــام المقتــرض بســداد التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل بــدون الرجــوع علــى المجموعــة بإجــراءات 
مثــل صــرف الضمــان )إذا كان هنــاك أي ضمــان محــدد(؛ 

•  تأخر المقترض عن سداد أي التزام ائتماني مادي للمجموعة لمدة تزيد عن 90 يوم؛ أو 
•  اعتبار تعرض المقترض لالنخفاض في القيمة االئتمانية استناداً إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.

إن أي تسهيالت منخفضة القيمة االئتمانية أو غير منتظمة وتم إعادة هيكلتها يتم اعتبارها ايضًا متعثرة.

تعتبــر المجموعــة أن االســتثمارات واألرصــدة بيــن البنــوك متعثــرة عندمــا يتأخــر ســداد الكوبــون أو الدفعــة األساســية لمــدة يــوم 
 S&P and( واحــد. كمــا تعتبــر المجموعــة المحفظــة المصنفــة خارجيــا والتــي تقــع ضمــن التصنيفــات »د« بالنســبة لبرنامــج

Fitch( و »ج« بالنســبة لبرنامــج )Moody’s( متعثــرة.
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تضــع المجموعــة فــي اعتبــاره عــدداً مــن المؤشــرات التــي قــد تشــير إلــى عــدم احتماليــة الســداد كجــزء مــن التقييــم الكمــي 
فيمــا إذا كان العميــل متعثــراً. تتضمــن هــذه المؤشــرات مــا يلــي:

•  انتهاك االتفاقيات.
•  تأخر المقترض في سداد االلتزامات المستحقة عليه إلى الجهات الدائنة العامة أو الموظفين.

•  وفاة المقترض.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

تتولــى المجموعــة اســتمرار مراقبــة كافــة األصــول التــي تتعــرض لخســائر االئتمــان المتوقعــة. ولكــي يتــم تحديــد مــا إذا كانــت 
أداة مــا أو محفظــة مــن األدوات تتعــرض لخســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر أو تتعــرض لخســائر االئتمــان المتوقعــة 
علــى مــدار عمــر تلــك األدوات، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق 
المبدئــي. إن المعاييــر الكميــة المســتخدمة لتحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان تمثــل سلســلة مــن الحــدود 
النســبية والمطلقــة. إن كافــة الموجــودات الماليــة التــي تتأخــر فــي الســداد لمــدة تبلــغ 30 يــوم يتــم االعتبــار بأنهــا تتضمــن 
زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق المــادي ويتــم تحويلهــا إلــى المرحلــة 2 حتــى وإن لــم تشــر المعاييــر األخــرى 

إلــى زيــادة جوهريــة فــي خســائر االئتمــان.

تعتبــر المجموعــة أن تراجــع التصنيــف االئتمانــي بدرجتيــن )بــدون مراعــاة عوامــل التعديــل فــي التصنيــف( كزيــادة جوهريــة فــي 
ــر  ــة بينمــا يعتب مخاطــر االئتمــان بالنســبة لــألدوات المصنفــة خارجيــا ضمــن تصنيــف »الجــودة االئتمانيــة العاليــة« فــي البداي
تراجــع التصنيــف االئتمانــي بدرجــة واحــدة لــألدوات المصنفــة ضمــن فئــة »الجــودة االئتمانيــة المنخفضــة« كزيــادة جوهريــة 
فــي مخاطــر االئتمــان. وتقــوم المجموعــة علــى نحــو مماثــل بتطبيــق المعاييــر الكميــة المناســبة للمحفظــة المصنفــة 
ــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان. وفــي حالــة عــدم وجــود التصنيفــات فــي البدايــة، تضــع المجموعــة  ــًا لتقييــم الزي داخلي
فــي اعتبارهــا التصنيــف الحالــي فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر 
االئتمــان وفــي تلــك الحــاالت يتــم اعتبــار األدوات التــي يقــل تصنيفهــا عــن فئــة »الجــودة االئتمانيــة العاليــة« أو مــا يعادلهــا 
ضمــن المرحلــة 2. إضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر المجموعــة أن كافــة التســهيالت االئتمانيــة المعــاد جدولتهــا والتــي لــم تتعــرض 

لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة تقــع ضمــن المرحلــة 2.

تعتبــر المجموعــة أن األداة الماليــة ذات التصنيــف الخارجــي ضمــن فئــة »الجــودة االئتمانيــة العاليــة« كمــا فــي تاريــخ البيانــات 
المجموعــة  تقــوم  الســابقة،  الكميــة  المعاييــر  إلــى  ائتمانيــة منخفضــة. وباإلضافــة  المجمعــة تتضمــن مخاطــر  الماليــة 
بتطبيــق معاييــر نوعيــة لتقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة اســتنادا إلــى مراقبــة بعــض إشــارات اإلنــذار المبكــر.

التصنيف الداخلي وعملية تقدير احتمالية التعثر

تقــوم المجموعــة فــي إدارة محفظتهــا باســتخدام التصنيفــات والمقاييــس والتقنيــات األخــرى التــي تضــع فــي اعتبارهــا كافــة 
جوانــب المخاطــر المتوقعــة. تســتخدم المجموعــة أدوات التصنيــف القياســية لقطــاع األعمــال وذلــك لتقييــم التصنيفــات / 
الدرجــات التــي تمثــل معــدل الرفــع لعمليــات تقديــر احتماليــة التعثــر. تعمــل تلــك األداة علــى توفيــر إمكانيــة تحليــل األعمــال 
وإجــراء تصنيفــات المخاطــر علــى مســتوى الملتــزم والتســهيل االئتمانــي. يعمــل هــذا التحليــل علــى دعــم اســتخدام العوامل 
الماليــة وكذلــك العوامــل الموضوعيــة غيــر الماليــة. كمــا تســتخدم المجموعــة كذلــك التصنيفــات الخارجيــة مــن خــالل 

وكاالت التصنيــف المعتمــدة للمحافــظ المصنفــة خارجيــًا.

25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
1(  مخاطر االئتمان )يتبع(
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تتمثــل احتماليــة التعثــر فــي احتمــال أن يتعثــر الملتــزم فــي الوفــاء بالتزاماتــه فــي المســتقبل. يتطلــب المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 9 اســتخدام احتماليــة تعثــر بشــكل منفصــل لمــدة تبلــغ 12 شــهر أو علــى مــدار عمــر األدوات اســتناداً إلــى 
توزيــع المرحلــة بالنســبة للملتــزم. كمــا ينبغــي أن تعكــس احتماليــة التعثــر المســتخدمة ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة 9 تقديــر المجموعــة لجــودة األصــل فــي المســتقبل. وتنتــج احتماليــة التعثــر علــى مــدار مــدة التعثــر مــن أداة التصنيــف 
اســتناداً إلــى التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة / الخارجيــة. وتقــوم المجموعــة بتحويــل احتماليــة التعثــر علــى مــدار مــدة التعثــر 

إلــى الهيــاكل الزمنيــة الحتماليــة التعثــر فــي فتــرة زمنيــة محــددة باســتخدام نمــاذج وتقنيــات مناســبة.

تقــوم المجموعــة بتقييــم احتماليــة التعثــر لمحفظــة األفــراد مــن خــالل بطاقــات الدرجــات الســلوكية التــي يتــم تنفيذهــا 
بالمجموعــة. وتســتند بطاقــات الدرجــات إلــى أســلوب التراجــع اللوجســتي. ويــؤدي ذلــك إلــى التمكيــن مــن تقييــم الدرجــة 
معــدل  مفهــوم  إلــى  التعثــر  الحتماليــة  الزمنــي  الهيــكل  ويســتند  ائتمانــي.  تســهيل  بــكل  المرتبطــة  التعثــر  واحتماليــة 
المخاطــر. ويتمثــل التوزيــع القائــم المســتخدم فــي التوزيــع المطــرد. ويتــم اســتخدام وظيفــة توزيــع االحتماليــة للمتغيــر 

العشــوائي المــوزع بشــكل مطــرد مــع معــدل المخاطــر كاحتماليــة تعثــر مقــدرة مــن بطاقــة الدرجــات الســلوكية.

قيمة التعرض عند التعثر

ــر. وتقــوم المجموعــة  ــر المبلــغ الــذي ســوف يســتحق علــى الملتــزم للمجموعــة عنــد التعث تمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعث
باحتســاب قيــم التعــرض المتغيــرة التــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة قيمــة التعــرض عنــد التعثــر باإلضافــة إلــى الحــد االئتمانــي 
المســحوب. وتنتــج قيــم التعــرض مــن الحــدود المتاحــة والمطلوبــات المحتملــة. وبالتالــي يتضمــن التعــرض القيــم خــارج 
الميزانيــة وداخــل الميزانيــة. ويتــم تقديــر قيمــة التعــرض عنــد التعثــر أخــذاً فــي االعتبــار الشــروط التعاقديــة مثــل أســعار الكوبــون 
ومعــدل التكــرار ومنحنيــات المراجــع وتاريــخ االســتحقاق وخيــارات مــا قبــل الســداد وجــدول اإلطفــاء وعوامــل تحويــل االئتمــان 
الــخ. تتضمــن قيمــة التعــرض عنــد التعثــر بالنســبة لقــروض األفــراد افتراضــات الســداد بينمــا يتــم تطبيــق عوامــل تحويــل 

االئتمــان علــى محفظــة بطاقــات االئتمــان لتقديــر المســحوبات المســتقبلية.

معدل الخسارة عند التعثر

يمثــل معــدل الخســارة عنــد التعثــر قيمــة الخســارة المحتملــة فــي حالــة حــدوث التعثــر. تقــوم المجموعــة بتقديــر عوامــل قياس 
معــدل الخســارة عنــد التعثــر اســتناداً إلــى تاريــخ معــدالت االســترداد للمطالبــات مــن األطــراف المقابلــة المتعثــرة. وتراعــي 
نمــاذج معــدل الخســارة عنــد التعثــر هيــكل وضمــان وامتيــاز المطالبــة وقطــاع أعمــال الطــرف المقابــل وتكاليــف االســترداد ألي 
ضمــان يتعلــق باألصــل المالــي. بالنســبة للتســهيالت االئتمانيــة غيــر المكفولــة بضمــان، تحتســب المجموعــة كحــد أدنــى 
نســبة 50% مــن معــدل الخســارة عنــد التعثــر للديــن الممتــاز ونســبة 75% مــن معــدل الخســارة عنــد التعثــر للديــن الثانــوي.

إدراج المعلومات المستقبلية

االئتمــان  مخاطــر  علــى  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  المتوقــع  الرئيســية  االقتصاديــة  المتغيــرات  اعتبارهــا  فــي  المجموعــة  تأخــذ 
والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لغــرض إدراج المعلومــات المســتقبلية ضمــن نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة. وتعكــس 
تلــك المتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات المعقولــة والمؤيــدة للظــروف االقتصاديــة الكبــرى المســتقبلية. إن مراعــاة 
ــة  ــوم المجموع ــة. وتق ــة المتوقع ــائر االئتماني ــد الخس ــي تحدي ــتخدمة ف ــكام المس ــة األح ــع درج ــى رف ــؤدي ال ــل ي ــذه العوام ه
باالســتعانة بالنمــاذج اإلحصائيــة )نمــوذج GCorr macro( لتضميــن العوامــل االقتصاديــة الكبــرى فــي معــدالت التعثــر 
التاريخيــة. وتراعــي المجموعــة ثالثــة ســيناريوهات )خــط األســاس، االرتفــاع، االنخفــاض( للتوقعــات بالبيانــات االقتصاديــة 
تلــك  لــكل القطاعــات الجغرافيــة المصنفــة ويتــم تطبيــق ترجيــح االحتمــاالت المناســبة علــى  الكبــرى بشــكل منفصــل 
الســيناريوهات للوصــول إلــى النتيجــة النهائيــة لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت. وتقــوم اإلدارة 
بمراجعــة المنهجيــات واالفتراضــات بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية علــى أســاس منتظــم.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
1(  مخاطر االئتمان )يتبع(

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

يبيــن الجــدول أدنــاه، أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان لبنــود بيــان المركــز المالــي المجمــع وبــدون األخــذ فــي االعتبــار أيــة 
المؤجلــة  األربــاح  مــن  بالصافــي  تــم توضيحــه  االئتمــان  أقصــى تعــرض لمخاطــر  إن  أخــرى.  ائتمانيــة  أو تعزيــزات  ضمانــات 

والمخصصــات، وذلــك قبــل تأثيــر عوامــل تخفيــف المخاطــر مــن خــالل اســتخدام المقاصــة واتفاقيــات الضمانــات.

ألف دينار كويتي 

إجمالي الحـد األقصى للتعرض

20182017

التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط ببنود بيان المركز المالي المجمع:
34,62312,653األرصدة لدى البنوك 
315,673402,902المستحق من بنوك

1,605,8331,304,416مدينو تمويل 
65,84443,891استثمار في أوراق مالية - صكوك

8,74814,120موجودات أخرى
2,030,7211,777,982المجموع

التعرض لمخاطر االئتمان المرتبط بالمطلوبات المحتملة:
17,18136,958قبوالت

9,94122,066اعتمادات مستندية 
263,281269,324خطابات الضمان

290,403328,348المجموع
2,321,1242,106,330مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان يمكــن أن تظهــر أيضــًا كنتيجــة للتركــز الجوهــري لموجــودات البنــك لــدى طــرف واحــد. يتــم إدارة هــذه 
المخاطــر مــن خــالل تنويــع المحفظــة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ إجمالــي حســاب أكبــر 20 عميــل قائــم 25 % )2017: 

25 %(، وذلــك كنســبة مــن إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان. 

تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

تظهــر تركــزات مخاطــر االئتمــان فيمــا لــو تواجــدت أطــراف مقابلــة تقــوم بأنشــطة مماثلــة أو أنشــطة فــي نفــس القطــاع 
الجغرافــي أو حيــن تكــون لهــا خصائــص اقتصاديــة مماثلــة ممــا يجعــل قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة تتأثــر 
بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا. إن تركــز مخاطــر االئتمــان يعتبــر مؤشــراً علــى حساســية أداء البنــك 

للتطــورات التــي توثــر علــى المناطــق الجغرافيــة وقطاعــات األعمــال.
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بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

إن تركــز الموجــودات الماليــة والبنــود خــارج نطــاق المركــز المالــي علــى حســب المناطــق الجغرافيــة وقطاعــات األعمــال هــي 
كمــا يلــي:

ألف دينار كويتي 

20182017
الموجودات 

المالية
المطلوبات 

المحتملة
الموجودات 

المالية
المطلوبات 

المحتملة

المناطق الجغرافية:
59,06712,22633,17619,705آسيـا

3,83658-7,020أمريكا الشمالية
71,98815,80944,45430,756الشرق األوسط )باستثناء الكويت(

8431,3711,2602,274أوروبا
1,891,803260,9971,695,256275,555الكويت

2,030,721290,4031,777,982328,348

قطاعات األعمال:
-226,227-245,684شخصي 

495,10511,996505,15427,543البنوك والمؤسسات المالية
597,3962,038491,1665,824عقاري

119,930144,982144,202149,789إنشائي
572,606131,387411,233145,192أخرى

2,030,721290,4031,777,982328,348

الحد من مخاطر االئتمان

إن أســاليب تقنيــات الحــد مــن مخاطــر االئتمــان المســموح للبنــك باســتخدامها هــي الضمانــات وخصــم تلــك الضمانــات وفقــًا 
لشــروط معينــة متفــق عليهــا ومتضمنــة تلــك االتفاقيــات مــع اســتيفاء جميــع الشــروط القانونيــة.

إن سياســة التمويــل لــدى البنــك تحــدد أنــواع الضمانــات المطلوبــة ومصــدر التقييــم ودقــة التقييــم وتكــرار تقييــم الضمانــات. 
تحــدد السياســة أيضــًا الحــد األقصــى للتســهيالت والمرتبطــة بقيمــة الضمانــات ومســتويات االعتمــاد الالزمــة لمنــح االئتمــان 
والموافقــة علــى الضمــان. إن الضمانــات المقبولــة هــي النقــد والضمانــات البنكيــة مــن الدرجــة األولــى واألســهم والعقــارات.

كجــزء مــن آليــة الرقابــة علــى عمليــات الضمــان، يقــوم البنــك دوريــًا بإعــادة تقييــم كافــة الضمانــات للتأكــد مــن أن قيمــة 
تغطيــة الرهــن ال تقــل عــن القيمــة فــي وقــت الموافقــة األصليــة. يقــوم البنــك أيضــًا بشــكل مســتمر بمراقبــة تواريــخ صالحيــة 

وانتهــاء الضمانــات للتأكــد مــن وقــت تجديدهــا.

إن األنــواع الرئيســية مــن الضامنيــن هــم األفــراد والشــركات. حيــث إنــه لــم يتــم تقييــم الضامنيــن مــن قبــل وكاالت التصنيــف 
الثالثــة )المعتمــدة مــن بنــك الكويــت المركــزي الحتســاب كفايــة رأس المــال(، لــم يأخــذ البنــك أي ضامــن فيمــا يتعلــق 

بمخصــص الحــد مــن مخاطــر االئتمــان أثنــاء تحقيــق كفايــة رأس المــال.
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الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

إن قيمــة ونــوع الضمانــات المطلوبــة تعتمــد أساســًا علــى تقديــر مخاطــر االئتمــان لــدى الطــرف اآلخــر لــألداة الماليــة. يتــم 
اســتخدام دليــل إجــراءات فيمــا يتعلــق بقبــول الضمانــات وأنواعهــا وكذلــك طــرق التقييــم.

تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيــم الســوقية للضمانــات، كمــا تقــوم بطلــب ضمانــات إضافيــة بنــاء علــى االتفاقيــات مــع العمــالء، 
وكذلــك متابعــة القيمــة الســوقية للضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل مراجعــة كفايــة مخصصــات خســائر 

انخفــاض القيمــة.

تتمثــل سياســة البنــك فــي اســتبعاد العقــارات المعــاد حيازتهــا بشــكل تقليــدي. يتــم اســتخدام قيمة تلــك العقــارات لتخفيض 
أو تســوية المطالبــات القائمــة. وبشــكل عــام، ال يتــم اســتخدام تلــك العقــارات فــي غيــر ذلك.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت نســبة مدينــو التمويــل المضمونــة بالكامــل 53% )2017: 51%( مــن إجمالــي أرصــدة 
مدينــو التمويــل القائمــة.

الجودة االئتمانية لألدوات المالية

يقــوم البنــك بتصنيــف درجــات التعــرض لمخاطــر االئتمــان المختلفــة، والتــي لــم يمــض تاريــخ اســتحقاقها ولــم تنخفــض 
قيمتهــا إلــى تصنيفيــن مــن الجــودة االئتمانيــة كمــا يلــي:

التعــرض العــادي والــذي يتــم تغطيتــه بالكامــل مــن خــالل الضمانــات التــي تزيــد عــن 100% مــن  •  الجودة العالية: 
القائمــة. المبالــغ  إجمالــي 

هي كل درجات التعرض األخرى، حيث ال تغطي الضمانات المبالغ القائمة بالكامل. •  الجودة المتوسطة: 

25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
1(  مخاطر االئتمان )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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المجموع

المجموع

جودة متوسطة

جودة متوسطة

مضى تاريخ 
استحقاقها 

وانخفضت قيمتها جودة عالية

جودة عالية

2018

2017

مضى تاريخ 
استحقاقها 

وانخفضت قيمتها

يبيــن الجــدول التالــي درجــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان علــى مســتوى تصنيــف الجــودة االئتمانيــة للموجــودات والمصنفــة 
حســب الفئــة والدرجــة، بصافــي األربــاح المؤجلــة والمخصصــات:

ألف دينار كويتي

لم يمض تاريخ استحقاقها
ولم تنخفض قيمتها

34,623--34,623أرصدة لدى البنوك
315,673--315,673المستحق من بنوك

617,999776,563211,2711,605,833مدينو تمويل 
65,844-65,844-استثمار في أوراق مالية - صكوك

8,748--8,748موجودات أخرى
977,043842,407211,2712,030,721

ألف دينار كويتي

لم يمض تاريخ استحقاقها
ولم تنخفض قيمتها

12,653--12,653أرصدة لدى البنوك

402,902--402,902المستحق من بنوك

489,734673,232141,4501,304,416مدينو تمويل 

43,891-43,891-استثمار في أوراق مالية - صكوك

14,120--14,120موجودات أخرى

919,409717,123141,4501,777,982
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25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
1(  مخاطر االئتمان )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

مضى 
استحقاقها ولم 
تنخفض قيمتها

منخفضة
القيمة

مضى استحقاقها 
ولم تنخفض 

قيمتها

منخفضة
القيمة

مضى
استحقاقها ولم 
تنخفض قيمتها

منخفضة 
القيمة

2017

مضى 
استحقاقها ولم 
تنخفض قيمتها

منخفضة
القيمة

مضى استحقاقها 
ولم تنخفض 

قيمتها

منخفضة
القيمة

مضى
استحقاقها ولم 
تنخفض قيمتها

منخفضة 
القيمة

تحليــل التقــادم لمدينــو التمويــل التــي مضــى تاريــخ اســتحقاقها ولكــن لــم تنخفــض قيمتهــا أو منخفضــة القيمــة علــى 
مســتوى كل فئــة فــي الموجــودات الماليــة:

ألف دينار كويتي

المجموعمدينو تمويل استهاكيمدينو تمويل شركات

2018

-123,476-12,039-111,437حتى 30 يوم

-24,721-2,765-3121,956 – 60 يوم

-50,577-1,655-6148,922 – 90 يوم

3,698-2,114-1,584-91 – 180 يوم

8,799-1,272-7,527-أكثر من 180 يوم
182,3159,11116,4593,386198,77412,497

المجموعمدينو تمويل استهاكيمدينو تمويل شركات

-58,290-11,678-46,612حتى 30 يوم

-34,779-2,541-3132,238 – 60 يوم

-13,640-1,796-6111,844 – 90 يوم

5,233-1,995-3,238-91 – 180 يوم

29,508-1,408-28,100-أكثر من 180 يوم

90,69431,33816,0153,403106,70934,741

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المحتفــظ بهــا مــن قبــل البنــك لــكل عمليــة تمويــل فرديــة 
مضــى تاريــخ اســتحقاقها أو انخفضــت قيمتهــا 195,138 ألــف دينــار كويتــي )2017: 159,695 ألــف دينــار كويتــي(.

)2( مخاطر السيولة 

المتعلقــة  بالتزاماتــه  الوفــاء  عنــد  لصعوبــات  البنــك  مواجهــة  فــي  تكمــن  التــي  المخاطــر  هــي  الســيولة  مخاطــر  إن 
بالمطلوبــات الماليــة التــي تــم تســويتها مــن خــالل تســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر. وللحــد مــن هــذه المخاطــر، قامــت اإلدارة 
بالترتيــب لتنويــع مصــادر التمويــل إضافــة إلــى أســاس اإليداعــات األصليــة وإدارة الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار 

ومراقبــة الســيولة بصــورة يوميــة. 

إن إدارة البنــك لمخاطــر الســيولة تتماشــى مــع اإلطــار الشــامل إلدارة المخاطــر وتتضمــن توفيــر عمــل متطلبــات لحــد أدنــى 
لموجــودات ذات الســيولة مــع وضــع حــدود لعمليــة قبــول الودائــع قصيــرة األجــل للحمايــة مــن متطلبات الســيولة قصيــرة األجل.

البنــك بمراقبــة مخاطــر الســيولة مــن خــالل قيــاس فجــوات الســيولة بصــورة يوميــة ويتــم مراجعــة الموقــف مــن  يقــوم 
قبــل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس شــهري. ويتــم كذلــك مراقبــة مركــز احتياطــي الســيولة ومعــدل 

التمويليــة للودائــع مســتوفية الشــروط علــى أســاس يومــي. التســهيالت 
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يقوم البنك بقياس مخاطر السيولة عن طريق إعداد ومراقبة قائمة استحقاقات موجوداته ومطلوباته كما يلي:

ألف دينار كويتي

بحد أقصى شهر2018
من شهر

إلى 3 أشهر
من 3 أشهر

المجموعأكثر من سنة إلى 12 شهر

الموجودات
41,585---41,585النقد واألرصدة لدى البنوك

315,673-263,28614,57237,815المستحق من بنوك
165,489318,845601,004520,4951,605,833مدينو تمويل 

28,356105,975--77,619استثمار في أوراق مالية
1,5181,518---استثمار في شركة زميلة

58,52358,523---عقارات استثمارية
2,2673447,40597110,987موجودات أخرى

28,50128,501---ممتلكات ومعدات

550,246333,761646,224638,3642,168,595مجموع الموجودات

المطلوبات 
75,319112,658237,05092,510517,537المستحق للبنوك ومؤسسات مالية

593,791266,677322,396135,6711,318,535حسابات المودعين
8,78955,919-38,1089,022مطلوبات أخرى

707,218388,357559,446236,9701,891,991مجموع المطلوبات 

86,778401,394276,604)54,596()156,972(صافي فجوة السيولة

2017

الموجودات
19,450---19,450النقد واألرصدة لدى البنوك

16,464402,902-354,17332,265المستحق من بنوك
133,921194,451553,529422,5151,304,416مدينو تمويل 

27,87783,840--55,963استثمار في أوراق مالية
1,5181,518---استثمار في شركة زميلة

60,39160,391---عقارات استثمارية
4,5632396,5635,93317,298موجودات أخرى

26,22526,225---ممتلكات ومعدات

568,070226,955560,092560,9231,916,040مجموع الموجودات

المطلوبات 

99,03942,106169,50283,791394,438المستحق للبنوك ومؤسسات مالية

488,863405,162253,56755,6211,203,213حسابات المودعين
8,47254,498-35,27710,749مطلوبات أخرى

623,179458,017423,069147,8841,652,149مجموع المطلوبات 
137,023413,039263,891)231,062()55,109(صافي فجوة السيولة
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التزامــات ســداد تعاقديــة غيــر  الماليــة للمجموعــة علــى أســاس  المطلوبــات  أدنــاه قائمــة االســتحقاقات  الجــدول  يلخــص 
مخصومــة. بالنســبة لدفعــات الســداد التــي تخضــع إلشــعارات فإنهــا تعامــل كمــا لــو أن اإلشــعارات قــد تــم إصدارهــا علــى الفــور.

ألف دينار كويتي

2018
أقل من

شهر
من شهر

إلى 3 أشهر
من 3 أشهر

إلى 12 شهر
من سنة إلى

5 سنوات
أكثر من

اإلجمالي5 سنوات

522,875-76,108113,838239,53293,397المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 
1,320,551-594,699267,085322,889135,878حسابات المودعين

8,78955,919--38,1089,022مطلوبات أخرى

708,915389,945562,421229,2758,7891,899,345

2017

399,122-100,26542,627171,34084,890المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 
1,204,772-489,496405,687253,89655,693حسابات المودعين

8,47254,498--35,27710,749مطلوبات أخرى

625,038459,063425,236140,5838,4721,658,392

يبين الجدول أدناه فترات االنتهاء التعاقدي للمطلوبات المحتملة وااللتزامات على المجموعة:

ألف دينار كويتي

2018
أقل من

شهر
من شهر

إلى 3 أشهر
من 3 أشهر

إلى 12 شهر
من سنة إلى

5 سنوات
أكثر من

اإلجمالي5 سنوات

14,09444,136106,489122,7972,887290,403
7,6965,96870,48740,53640,588165,275التزامات

21,79050,104176,976163,33343,475455,678

2017

44,58643,48991,683140,5518,039328,348المطلوبات المحتملة

12,53320,36886,43530,90118,813169,050التزامات
57,11963,857178,118171,45226,852497,398
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)3( مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة كنتيجــة لتغيــرات 
فــي أســعار الســوق. تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر وتشــمل ومخاطــر معــدالت الربــح ومخاطــر أســعار 
العملــة ومخاطــر األســعار األخــرى )بخــالف تلــك الناتجــة عــن تغيــرات معــدل العائــد ومخاطــر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة(.

إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو التحكــم فــي مــدى التعــرض لتلــك المخاطــر فــي حــدود مقبولــة وفــي حــدود ربحيــة 
معينــة. فــي حــدود قائمــة األدوات الماليــة الحاليــة للمجموعــة، فــإن التعــرض األساســي لمخاطــر الســوق يمثــل مخاطــر 
الخســارة الناتجــة مــن التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لتلــك األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر 
فــي المعــدالت القابلــة للتحقيــق. ويتــم إدارة ذلــك بشــكل أساســي مــن خــالل مراقبــة الفجــوات بيــن العائــد الفعلــي ومعدالت 

اإليجــار ومــن خــالل وجــود معــدالت وحــدود معتمــدة يتــم مراجعتهــا بشــكل دوري فــي اجتماعــات إعــادة التســعير.

هيكلة إدارة مخاطر السوق

تقــع المســؤولية الكاملــة إلدارة مخاطــر الســوق للبنــك علــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات. إن إدارة مخاطــر الســوق يوميــًا 
هــي مســؤولية إدارة الخزينــة الــذي يرأســه مديــر عــام الخزينــة والــذي يرفــع تقريــره إلــى الرئيــس التنفيــذي. إن قســم المصرفيــة 
الدوليــة مســؤول عــن اقتــراح الحــدود المســموح بهــا فــي كل دولــة بنــاًء علــى تصنيــف وكالــة )Moody’s( لمعــدالت ديــن 
العملــة الســيادية طويلــة األجــل ومراجعتهــا ســنويًا. إن القيــاس والرقابــة ورفــع التقاريــر عــن مخاطــر الســوق هــو مــن مســؤولية 

قســم مخاطــر الســوق داخــل إدارة المخاطــر.

استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السوق

قامت المجموعة بوضع سياسات وحدود إلدارة المخاطر والتي من خاللها يتم مراقبة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق.

)أ(  مخاطر العمات األجنبية

إن مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي المخاطــر الناتجــة عــن تقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة 
ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تــرى المجموعــة نفســها ككيــان كويتــي، والدينــار الكويتــي هــو 
العملــة الرئيســية. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لمراكــز العمــالت، ويتــم مراقبــة تلــك المراكــز بشــكل يومــي وذلــك للتأكــد 

مــن الحفــاظ عليهــا فــي الحــدود التــي تــم وضعهــا.

ان صافي التعرض التالي لمخاطر العمالت األجنبية لدى المجموعة هو كالتالي:

ألف دينار كويتي

20182017

1,413867دوالر أمريكي
)989()643(ريال قطري

1718يورو 
)73(18جنية إسترليني

)9()137(ريال سعودي
)270(60أخرى

728)456(

لـم يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية حيث إن المجموعة ال تتعرض بصورة جوهرية لمخاطر العمالت األجنبية.
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)ب( مخاطر أسعار األسهم

إن مخاطــر أســعار األســهم هــي المخاطــر الناتجــة عــن تقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة 
ــد ومخاطــر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة(. ســواء  ــرات معــدل العائ ــرات فــي أســعار الســوق )بخــالف تلــك الناتجــة عــن تغي للتغي
كانــت تلــك التغيــرات ناتجــة عــن عناصــر محــددة مرتبطــة بــاألداة أو مصدرهــا أو عناصــر تؤثــر علــى األدوات التــي يتــم تداولهــا فــي 
الســوق. تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل تنويــع االســتثمارات علــى مســتوى التوزيــع الجغرافــي وكذلــك علــى 
مســتوى قطاعــات األعمــال. إن حساســية البيانــات الماليــة المجمعــة الخاصــة بالمجموعــة لمخاطــر أســعار األســهم مبينــة أدنــاه.

فيمــا يتعلــق باالســتثمارات فــي أوراق ماليــة والمصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر/ كإســتثمارات 
متاحــة للبيــع فــإن الزيــادة بنســبة 5% فــي أســعار األســهم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، ســينتج عنهــا زيــادة حقــوق الملكيــة 
بمبلــغ 3,292 ألــف دينــار كويتــي )2017: 2,835 ألــف دينــار كويتــي(. أمــا فيمــا يتعلــق باالســتثمارات المصنفــة كاســتثمارات 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، فــإن األثــر علــى الربــح أو الخســارة ســيكون زيــادة بمبلــغ 631 ألــف دينــار كويتــي 
)2017: زيــادة بمبلــغ 3 ألــف دينــار كويتــي(. وأي تغيــر معــادل فــي االتجــاه المعاكــس قــد يكــون لــه أثــر معــادل، ولكــن عكســي 

علــى المبالــغ الظاهــرة أعــاله، وذلــك علــى أســاس أن كافــة المتغيــرات األخــرى تظــل ثابتــة دون تغييــر.

)4( مخاطر التشغيل

إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن إخفــاق أو تعطــل العمليــات الداخليــة بســبب الخطــأ البشــري أو خطــأ 
األنظمــة أو األحــداث الخارجيــة.

تتحمــل وحــدات الدعــم والعمليــات مســؤولية رئيســية فــي تحديــد وتقييــم وإدارة مخاطــر التشــغيل الخاصــة بهــا، حيــث 
تســتعمل تقنيــات رقابــة داخليــة لتخفيــض احتماليــة حــدوث أو تأثيــر تلــك المخاطــر إلــى الحــدود المســموح بهــا فــي نطــاق 

سياســات المجموعــة. وعندمــا يكــون ذلــك مناســبًا، يتــم تالفــي تلــك المخاطــر عــن طريــق التأميــن.

إن لــدى المجموعــة منظومــة مــن السياســات واإلجــراءات يتــم تطبيقهــا بشــأن تحديــد وتقييــم ومراقبــة مخاطــر التشــغيل 
إلــى جانــب المخاطــر األخــرى المرتبطــة بالنشــاط المصرفــي والمالــي للبنــك، ويتــم إدارة مخاطــر التشــغيل مــن خــالل وحــدة 
مخاطــر التشــغيل. إن مهمــة هــذه اإلدارة هــي التأكــد مــن السياســات واإلجــراءات التــي يتــم إتباعهــا لتحديــد وتقديــر واإلشــراف 

والرقابــة علــى مخاطــر التشــغيل كجــزء مــن أســلوب إدارة مخاطــر التشــغيل الشــاملة.

 1996 14 نوفمبــر  بــإدارة المخاطــر التشــغيلية طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المؤرخــة  تقــوم إدارة المخاطــر 
ــر 2003 فيمــا يتعلــق »بالمبــادئ  فيمــا يتعلــق باإلرشــادات العامــة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة والتعليمــات المؤرخــة 13 أكتوب

االسترشــادية للممارســات الســليمة إلدارة ورقابــة المخاطــر التشــغيلية«. 

25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
)3( مخاطر السوق )يتبع(

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

)5( القيم العادلة لألدوات المالية

يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق أخرى مناسبة. 

تــدرج الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة، وال تختلــف القيمــة الدفتريــة بصــورة جوهريــة عــن قيمتهــا 
العادلــة حيــث إن غالبيــة هــذه الموجــودات والمطلوبــات ذات فتــرات اســتحقاق قصيــرة األجــل أو يعــاد تســعيرها علــى الفــور 
ــة  ــة المتبقي ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــة العادل ــر القيم ــم تقدي ــوق. يت ــي الس ــح ف ــدالت الرب ــة مع ــى حرك ــتناداً إل اس
المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة بصــورة رئيســية نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة التــي تتضمــن بعــض االفتراضــات مثــل 

معــدالت االئتمــان المناســبة للظــروف. 

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة على أساس متكرر.

يتــم قيــاس بعــض الموجــودات الماليــة للمجموعة بالقيمــة العادلة في نهاية كل فترة مالية. يُوفــر الجدول التالي معلومات 
حول كيفية تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية )وبخاصة أســاليب التقييم والمدخالت المســتخدمة(.

ألف دينار كويتي 

القيمة العادلة كما في
التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة القطاعالموجودات المالية

20182017
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة – أوراق مالية مسعرة
االتصاالتالمستوى 47461

االستثمارالمستوى 11,96381
المؤسسات المالية المستوى 617-1

نفط وغازالمستوى 81-
موجودات مالية متاحة للبيع – أوراق مالية مسعرة

االستثمارالمستوى 12,5701-
المؤسسات الماليةالمستوى 9641-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االّخر/ موجودات مالية متاحة للبيع

– أوراق مالية غير مسعرة

االستثمارالمستوى 6,2675,7463
الخدماتالمستوى 14,81914,5183

العقاراتالمستوى 2,6482,3463
الرعاية الصحيةالمستوى 1,3091,3023
تعليميةالمستوى 2,4532,4413

نفط وغازالمستوى 8-3
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة - استثمارات في صكوك

المؤسسات المالية المستوى 52,58330,1081
االستثمار المستوى 13,26113,0491

العقاراتالمستوى 7343-
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25. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
)5( القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(
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بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

يبين الجدول التالي تحليل االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

ألف دينار كويتي

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 20181

استثمار في أوراق مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
12,627--12,627أوراق مالية مسعرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االّخر:
27,50427,504--أوراق مالية غير مسعرة 

65,844--65,844استثمارات في صكوك
78,471-27,504105,975

2017

استثمار في أوراق مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
62--62أوراق مالية مسعرة

موجودات مالية متاحة للبيع:
13,534--13,534أوراق مالية مسعرة 

26,35326,353--أوراق مالية غير مسعرة 
73443,891-43,157استثمارات في صكوك

56,753-27,08783,840

إن الطــرق واالفتراضــات المســتخدمة فــي تحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة قــد تــم توضيحهــا فــي »القيمــة العادلــة« 
)إيضــاح 2( »السياســات المحاســبية الهامــة«.

بيان المدخات الهامة غير الملحوظة للتقييم:

المدخات الجوهريةأسلوب التقييمالموجودات المالية
غير الملحوظة

المعدل
)المتوسط المرجح(

حساسية المدخات 
للقيمة العادلة

استثمارات في 
أسهم غير مسعرة

طريقة التدفقات النقدية 
المخصومة،المقارنة 

السوقية، التقييم على أساس 
األصول، والقيمة الدفترية

معدل النمو طويل 
األجل للتدفقات النقدية 

للسنوات الالحقة 

كلما زاد معدل النمو، 4 - %7
زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل النمو، 4 - 7%نمو هامش الربح 
زادت القيمة العادلة

خصم لعدم وجود 
سيولة 

كلما زاد معدل الخصم، 10 - %20
زادت القيمة العادلة 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

يمثــل الخصــم نتيجــة لعــدم التــداول، المبالــغ التــي قــررت المجموعــة أن المشــاركين فــي الســوق قــد يأخــذون بعيــن االعتبــار 
هــذه عنــد تســعير االســتثمارات. قــد تؤثــر الزيــادة فــي القيمــة العادلــة فقــط علــى حقــوق الملكيــة )مــن خــالل الدخــل الشــامل 

اآلخــر( وال يكــون لهــا تأثيــر علــى الربــح أو الخســارة.

لــم يكــن هنــاك تحويــالت خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 و 2017 بيــن المســتوى األول والثانــي مــن قياســات 
القيمــة العادلــة، ولــم يكــن هنــاك تحويــالت مــن وإلــى المســتوى الثالــث مــن قياســات القيمــة العادلــة.

تسوية استثمارات مسجلة في المستوى 3 من قياسات القيمة العادلة

ألف دينار كويتي 

20182017

27,08729,919كما في 1 يناير
)1,254()858(استبعادات

)1,833(-خسائر انخفاض في القيمة
1,256359التغير في القيمة العادلة

)104(19فروق تحويل عمالت أجنبية
27,50427,087كما في 31 ديسمبر

26.  إدارة وكفاية رأس المال

إدارة رأس المال

المــال  رأس  بمتطلبــات  المجموعــة  التــزام  مــن  التأكــد  فــي  المــال  رأس  إدارة  مــن  للمجموعــة  الرئيســية  األهــداف  تتمثــل 
المفروضــة مــن الخــارج وأن المجموعــة تحتفــظ بفئــات ائتمانيــة عاليــة ومعــدالت رأس مــال جيــدة بهــدف دعــم أعمالــه وتحقيــق 

أعلــى قيمــة يحصــل عليهــا المســاهمون.

تحتفــظ المجموعــة بقاعــدة رأســمالية مــدارة بصــورة فعالــة لتغطيــة المخاطــر الكامنــة فــي األعمــال. ويتــم مراقبــة كفاية رأس 
مــال المجموعــة باســتخدام مجموعــة مــن اإلجــراءات مثــل القواعــد والنســب المحــددة مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة 

)BIS rules/ratios( والتــي يطبقهــا بنــك الكويــت المركــزي فــي اإلشــراف علــى المجموعــة.

للمحافظــة علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، يمكــن أن تقــوم المجموعــة بتعديــل مبلــغ مدفوعــات توزيعــات األربــاح إلــى 
المســاهمين أو رد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أوراق رأســمالية. لــم يتــم إجــراء أي تغييــرات فــي األهــداف والسياســات 

والعمليــات المتبعــة عــن الســنة الســابقة فــي هــذا الشــأن.
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كفاية رأس المال

يتــم احتســاب رأس المــال الرقابــي للمجموعــة ومعــدالت كفايــة رأس المــال )بــازل 3( وفقــًا لتعميــم بنــك الكويــت المركــزي 
رقــم 2/رب، رب أ/ 2014/336 المــؤرخ فــي 24 يونيــو 2014 كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

ألف دينار كويتي

20182017

1,704,2181,406,336الموجودات الموزونة بالمخاطر
221,548182,824رأس المال المطلوب

رأس المال المتاح
263,306251,615    شريحة رأس المال 1
20,14416,305    شريحة رأس المال 2

283,450267,920مجموع رأس المال

17.89%15.45%معدل كفاية رأس المال شريحة 1
19.05%16.63%مجموع معدل كفاية رأس المال

تــم احتســاب معــدل الرفــع المالــي للمجموعــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي تعميــم بنــك الكويــت المركــزي رقــم 
2/ر ب أ/2014/343 المــؤرخ فــي 21 أكتوبــر 2014 كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

ألف دينار كويتي

20182017

263,306251,615شريحة رأس المال 1
2,513,6222,305,212مجموع المخاطر

10.92%10.48%معدل الرفع المالي

إن اإلفصاحــات المتعلقــة بشــأن كفايــة رأس المــال والتــي ينــص عليهــا التعميــم الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي رقــم 
2/رب، رب أ/2014/336 المــؤرخ 24 يونيــو 2014 واإلفصاحــات المتعلقــة بشــأن معــدل الرفــع المالــي والتــي ينــص عليهــا 
ــي  ــات« ف ــد »اإلفصاح ــت بن ــة تح ــر 2014 متضمن ــؤرخ 21 أكتوب ــم 2/رب أ/2014/343 الم ــزي رق ــت المرك ــك الكوي ــم بن تعمي

ــنة 2018. ــنوي لس ــر الس التقري
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مقدمة: 

2014 تعليماتــه  24 يونيــو  2014/336 المــؤرخ فــي  أ/  2/رب، ر ب  أصــدر بنــك الكويــت المركــزي بموجــب تعميمــه رقــم 
والمتعلــق باإلفصاحــات العامــة بمعيــار كفايــة رأس المــال بموجــب بــازل 3. يتكــون إطــار عمــل بــازل الخــاص ببنــك الكويــت 
المركــزي مــن ثالثــة أركان. يقــدم الركــن األول إطــار عمــل لقيــاس متطلبــات رأس المــال بالنســبة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر 
التشــغيل ومخاطــر الســوق. ويتعلــق الركــن الثانــي بعمليــة المراجعــة الرقابيــة ويركــز علــى أهميــة عمليــة التقييــم الداخلــي 
ــغيل  ــر التش ــان ومخاط ــز االئتم ــر ترك ــذه المخاطــر مخاط ــمل ه ــوك. تش ــل البن ــن قب ــا م ــم إجراؤه ــي يت ــال الت ــة رأس الم لكفاي
ومخاطــر الســوق ومخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر الســيولة والمخاطــر اإلســتراتيجية ومخاطــر الســمعة والمخاطــر القانونيــة 
البنــك القيــام بإجــراء اختبــارات الضغــط لســنة واحــدة قادمــة للمعلومــات المســتقلبية  ومخاطــر االســتثمار. يجــب علــى 
)توقعــات األعمــال( فــي إطــار مختلــف الســيناريوهات واالفتراضــات وتقييــم تأثيــر ذلــك علــى كفايــة رأس المــال والربحيــة. أمــا 
الركــن الثالــث فهــو يهــدف إلــى مطالبــة البنــوك بتقديــم إطــار عمــل متســق وقابــل لالســتيعاب خــاص باإلفصاحــات والــذي 

يســهل المقارنــة، وبالتالــي يعــزز مــن ســالمة وقــوة مجــال األعمــال المصرفيــة فــي الكويــت.

ــة الداخليــة المناســبة وأن تقــوم بانشــاء  يتعيــن علــى البنــوك أن تعتمــد إطــارًا ســليًما للحوكمــة، وأن تتبنــى أنظمــة الرقاب
إدارة مخاطــر ذات نهــج فعــال ومتطــور حتــى تكــون قــادرة علــى مراقبــة المخاطــر المتضمنــة فــي بيئــة األعمــال وبأفضــل 

الحكيمــة. الممارســات 

األهداف:

إن األهداف األساسية من هذا الجزء هي كما يلي:

الســماح للمشــاركين فــي الســوق والمســتثمرين )خاصــة أصحــاب حســاب االســتثمار( بتقييــم انكشــافات بنــك الكويــت   .1
الدولــي علــى المخاطــر وفقــًا للمتطلبــات العامــة لإفصــاح الخاصــة بـــ بــازل 3.

االلتــزام بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة للبنــوك اإلســالمية بموجــب تعميــم بنــك الكويــت المركــزي رقــم 2/رب،   .2
ر ب أ/ 2014/336 المــؤرخ فــي 24 يونيــو 2014 والمتعلــق باإلفصاحــات العامــة بمعيــار كفايــة رأس المــال بموجــب بــازل 3.

منهج البنك في اإلفصاح:

يتــم اإلفصــاح علــى أســاس المعلومــات المجمعــة لبنــك الكويــت الدولــي ش.م.ك.ع. » البنــك« وشــركته التابعــة )يشــار   •
اليهمــا معــا بـــ »المجموعــة«( علــى أســاس نصــف ســنوي ومراجعتهــا مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن للبنــك. باإلضافــة الــى 

انــه يتــم تدقيــق اإلفصاحــات الســنوية مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن للبنــك. 

تنفيــذا لتعليمــات البنــك المركــزي حــول كفايــة رأس المــال، يتــم إجــراء اإلفصاحــات بنــاء علــى احتســاب الحــد األدنــى لكفاية   •
رأس المــال المطلــوب لتغطيــة:

 .)Standardized Approach( مخاطر االئتمان ومخاطر السوق باستخدام األسلوب القياسي -

 .)Basic Indicator Approach( مخاطر التشغيل باستخدام أسلوب المؤشر األساسي -

تحــت نطــاق كفايــة رأس المــال، يجــب علــى البنــوك تقديــم اإلفصاحات المناســبة والدقيقــة والكافية ذات الصلــة, في الوقت 
المناســب حــول المعلومــات النوعيــة والكميــة التــي تمكــن المســتخدمين مــن تقييــم أنشــطة البنــوك واالنكشــافات التــي 

قــد يتعــرض لهــا مــن مخاطــر. يتــم إدراج اإلفصاحــات العامــة التاليــة وفقــًا لمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي.
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أواًل: هيكل المجموعة

يعمــل البنــك فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة والتمويــل واالســتثمار اإلســالمية التــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. 
ويتــم تجميــع البيانــات الخاصــة بشــركة رتــاج للتأميــن التكافلــي ش.م.ك. )مقفلــة( )الشــركة التابعــة( فــي البيانــات الماليــة 

للبنــك.

 :2017 ديســمبر   31(  %73.60 بنســبة  مملوكــة  الكويــت  فــي  مســجلة  إســالمي  تأميــن  شــركة  هــي  التابعــة  الشــركة 
التعاونــي(. )التأميــن  التكافلــي  التأميــن  منتجــات  تقديــم  الرئيســية  أنشــطتها  وتتضمــن  73.60%للبنــك(. 

ثانيًا: هيكل رأس المال

يتكــون رأس مــال المجموعــة مــن شــريحة حقــوق المســاهمين )CET 1( والتــي تحــدد قــوة المجموعــة وتتضمــن رأس المــال, 
عــالوة إصــدار األســهم ,االحتياطيــات, األربــاح المحتفــظ بهــا ناقصــًا أســهم الخزينــة وتوزيعــات األربــاح المعلــن عنهــا. الشــريحة 
اإلضافيــة )1( التــي تتضمــن الجــزء المؤهــل مــن الحصــص غيــر المســيطرة. الشــريحة )2( التــي تتضمــن الجــزء المؤهــل مــن 
الحصــص غيــر المســيطرة واالحتياطــي العــام حتــى نســبة 1.25% مــن إجمالــي األصــول المرجحــة بمخاطــر االئتمــان وفقــا 

لللوائــح والتعليمــات.

إن المجموعــة ليــس لديهــا أيــة تعــرض للمشــتقات الماليــة أو أدوات حقــوق ملكيــة معقــدة أو مركبــة غيــر مســموح بهــا 
الشــريعة اإلســالمية. بموجــب مبــادئ 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت شــريحة حقــوق المســاهمين )CET 1( مبلــغ 262,919 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 
2017: 251,230 ألــف دينــار كويتــي( وبلغــت الشــريحة اإلضافيــة )1( مبلــغ 387 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 
385 ألــف دينــار كويتــي(. الشــريحة )2( بلغــت 20,144 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 16,305 ألــف دينــار كويتــي(، 
كمــا بلــغ إجمالــي رأس المــال المؤهــل للمجموعــة فــي 31 ديســمبر 2018 مبلــغ 283,450 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 

2017: 267,920 ألــف دينــار كويتــي(.
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ثالثًا: متطلبات اإلفصاح عن رأس المال اإلضافي

1. نموذج اإلفصاح المشترك:

ــريحة 2  ــة( والش ــريحة واالضافي ــاهمين )CET 1( والش ــوق المس ــريحة 1 )حق ــن ش ــة م ــي للمجموع ــال الرقاب ــون رأس الم يتك
المبيــن بالتفصيــل كمــا يلــي:

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

المبلغالمبلغالبيان

)CET 1( حقوق المساهمين
107,881103,732*رأس المال

49,48049,480عالوة اإلصدار

14,93715,530احتياطي إعادة التقييم

15,76314,077احتياطي القيمة العادلة

36,89134,656االحتياطي القانوني

30,80828,573االحتياطي االختياري

4,8464,846احتياطي أسهم الخزينة

57,81854,907*أرباح محتفظ بها

ناقصًا:

)45,234()45,234(أسهم الخزينة
)9,337()10,271(توزيعات األرباح المعلن عنها

--الشهرة
--األصول غير الملموسة األخرى

--االستثمار في مؤسسات مالية بنسبة ملكية أقل من نسبة 10% وأعلى من الحد 
--االستثمار في مؤسسات مالية بنسبة ملكية أكثر من نسبة 10% وأعلى من الحد 

)CET 1( 262,919251,230إجمالي حقوق المساهمين

الشريحة اإلضافية )1(

387385الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة

263,306251,615إجمالي الشريحة )1(

الشريحة )2(

20,07316,235المخصص العام )حتى نسبة 1.25%( من اجمالي األصول المرجحة لمخاطر اإلئتمان

7170الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة

20,14416,305إجمالي الشريحة )2( 

283,450267,920إجمالي رأس المال المؤهل 

*بعد تعديل أسهم المنحة المقترحة.
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2. متطلبات التسوية

قامــت المجموعــة بتطبيــق أســلوب ثالثــي الخطــوات للتســوية بيــن بنــود المركــز المالــي المجمــع ومكونــات رأس المــال 
الرقابــي علــى النحــو المبيــن فــي التعليمــات كمــا يلــي:

الخطوة)1( و )2(:

2018
ألف دينار كويتي

المركز المالي المجمع البيان
كما في البيانات 
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق 
المرجعالتجميع الرقابي

األصول 

6,9636,963النقد

255,799255,799النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

55,20355,203بنود قيد التحصيل من بنوك أخرى ومؤسسات مالية

--أصول محفظة المتاجرة 

12,62612,626أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

--عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

39,29339,293عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 

1,605,8331,605,833عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

93,34993,349استثمارات مالية متاحة للبيع 

--الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 

10,98710,987المدفوعات مقدما واإليرادات المستحقة واألصول األخرى 

58,52358,523استثمارات عقارية

1,518 1,518 استثمارات في شركة زميلة والمشروعات المشتركة 

)a( + )b( الشهرة واألصول غير الملموسة--

)a(--- منها شهرة

)b(--- منها أصول غير ملموسة أخرى

28,50128,501عقارات وآالت ومعدات 

2,168,5952,168,595إجمالي األصول

االلتزامات 

517,537517,537ودائع من بنوك 

--بنود قيد التحصيل لبنوك أخرى 

1,318,5351,318,535حسابات عمالء 

--التزامات محفظة المتاجرة 
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تابع الخطوة )1( و )2(:

2018
ألف دينار كويتي

المركز المالي المجمع البيان
كما في البيانات 
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق 
المرجعالتجميع الرقابي

--التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

--عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

--أدوات تمويل )صكوك( 

50,90850,908مستحقات وإيرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

)c( + )d( الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب االلتزامات--

)c(--- منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشهرة

- منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول
)d(--     غير ملموسة

5,0115,011مخصصات )غير نقدي(

--التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

1,891,9911,891,991إجمالي االلتزامات 

حقوق المساهمين

)h( + )i( 103,732103,732رأس المال

)CET 1( 103,732103,732- حقوق المساهمين)h(

)i(--- الشريحة اإلضافية )1(

49,48049,480عالوة إصدار أسهم

 )45,234( )45,234(أسهم خزينة

165,212165,212احتياطيات أخرى

273,190273,190الخاصة بمساهمي البنك 

)j(3,414458الحصص غير المسيطرة 

)CET 1( حقوق المساهمين ---

387 -- الشريحة اإلضافية )1(

71-- الشريحة )2(

276,604273,648إجمالي حقوق المساهمين

2,168,5952,165,639إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
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2017
ألف دينار كويتي

المركز المالي المجمع البيان
كما في البيانات 
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق 
المرجعالتجميع الرقابي

األصول 

6,7976,797النقد

316,455316,455النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

82,37982,379بنود قيد التحصيل من بنوك أخرى ومؤسسات مالية

--أصول محفظة المتاجرة 

6262أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

--عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

16,72116,721عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 

1,304,4161,304,416عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

83,77883,778استثمارات مالية متاحة للبيع 

--الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 

17,29817,298المدفوعات مقدما واإليرادات المستحقة واألصول األخرى 

60,39160,391استثمارات عقارية

1,5181,518استثمارات في شركة زميلة والمشروعات المشتركة 

)a( + )b( الشهرة واألصول غير الملموسة--

)a(--- منها شهرة 

)b(--- منها أصول غير ملموسة أخرى 

26,22526,225عقارات وآالت ومعدات 

1,916,0401,916,040إجمالي األصول 

االلتزامات 

394,438394,438ودائع من بنوك 

--بنود قيد التحصيل لبنوك أخرى 

1,203,2131,203,213حسابات عمالء 

--التزامات محفظة المتاجرة 

الخطوة )1( و )2(: 
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تابع الخطوة )1( و )2(:

2017
ألف دينار كويتي

المركز المالي المجمع البيان
كما في البيانات 
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق 
المرجعالتجميع الرقابي

--التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

--عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

--أدوات تمويل )صكوك( 

48,56648,566مستحقات وإيرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

)c( + )d( الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب االلتزامات--

)c(--- منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشهرة 

- منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول غير 
)d(--ملموسة أخرى 

5,9325,932مخصصات )غير نقدي(

--التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

1,652,1491,652,149إجمالي االلتزامات 

حقوق المساهمين

)h( + )i( 103,732103,732رأس المال

)CET 1( 103,732103,732- حقوق المساهمين)h(

)i(--- الشريحة اإلضافية )1(

49,48049,480عالوة إصدار أسهم

)45,234()45,234(أسهم خزينة

152,589152,589احتياطيات أخرى

260,567260,567الخاصة بمساهمي البنك 

)j(3,324455الحصص غير المسيطرة 

)CET 1( حقوق المساهمين ---

385-- الشريحة اإلضافية )1(

70-- الشريحة )2(

263,891261,022إجمالي حقوق المساهمين

1,916,0401,913,171إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
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الخطوة 3:
2018

ألف دينار كويتي

رقم 
حقوق المساهمين )CET 1(المسلسل

مكونات رأس 
المال الرقابي 

المفصح 
عنه من قبل 

المجموعة

المصدر استناداً إلى
الرقم / الحرف المرجعي
في الميزانية العمومية 

ضمن نطاق التجميع الرقابي 
من الخطوة 1 و 2

)h(107,881*رأس المال1
49,480عالوة اإلصدار2
)j(-الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة3
14,937احتياطي إعادة التقييم4
15,763احتياطي القيمة العادلة5
36,891االحتياطي القانوني6
30,808االحتياطي االختياري7
4,846احتياطي أسهم الخزينة8
57,818*أرباح محتفظ بها9

318,424حقوق المساهمين )CET1( قبل التعديالت الرقابية 10
-تعديالت التقييم الرقابي11
)a( - )c(-الشهرة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة(12
)b( - )d(-األصول غير الملموسة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة(13
-انكشافات أخرى14

318,424المجموع

*بعد تعديل أسهم المنحة المقترحة.
2017

ألف دينار كويتي

رقم 
حقوق المساهمين )CET 1(المسلسل

مكونات رأس 
المال الرقابي 

المفصح 
عنه من قبل 

المجموعة

المصدر استناداً إلى
الرقم / الحرف المرجعي
في الميزانية العمومية 

ضمن نطاق التجميع الرقابي 
من الخطوة 1 و 2

)h(103,732رأس المال1
49,480عالوة اإلصدار2
)j(-الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة3
15,530احتياطي إعادة التقييم4
14,077احتياطي القيمة العادلة5
34,656االحتياطي القانوني6
28,573االحتياطي االختياري7
4,846احتياطي أسهم الخزينة8
54,907أرباح محتفظ بها9

305,801حقوق المساهمين )CET1( قبل التعديالت الرقابية 10
-تعديالت التقييم الرقابي11
)a( - )c(-الشهرة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة(12
)b( - )d(-األصول غير الملموسة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة(13
-انكشافات أخرى14

305,801المجموع
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3. اإلفصاح عن المواصفات األساسية

اإلفصاح عن المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي

بنك الكويت الدولي المصدر1.
ش.م.ك.ع

.2)Unique identifier( الرمز المرجعي
)مثل رقم تعريف الورقة المالية )CUSIP( أو )ISIN( أو بلومبيرغ لالكتتابات الخاصة(

KIB
)KW0EQ0100069(

قانون رقم 32 لسنه 1968القوانين الحاكمة لألداة3.
و رقم 1  لسنة 2016 

.4CET1 , AT1 , T2 نوع رأس المالCET1 + AT1 + T2

المجموعةمؤهل على مستوى البنك منفرداً/ المجموعة / المجموعة ومنفردا5ً.

حقوق مساهميننوع األداة6.

103,732المبلغ المدرج في رأس المال الرقابي7.

100 فلسالقيمة اإلسمية لألداة8.

حقوق مساهمينالتصنيف المحاسبي9.
13 مايو 1973تاريخ اإلصدار10.
دائمةدائمة أو محددة االستحقاق11.
ال يوجدتاريخ االستحقاق األصلي12.
ال يوجدخيار السداد للمصدر ويخضع لمواقف رقابية مسبقة13.
ال يوجدتاريخ السداد االختياري، وتواريخ السداد الطارئ، وقيمة التسديد14.
ال يوجدتواريخ السداد الالحقة، إن وجدت15.
ال يوجدتوزيعات أرباح ثابتة أو عائمة16.
ال يوجدمعدل العائد وأي مؤشرات ذات عالقة17.
ال يوجدوجود مانع لتوزيعات األرباح18.
ال يوجدتوزيعات األرباح اختيارية بالكامل، أو اختيارية بصورة جزئية، أو إلزامية19.
ال يوجدوجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخرى للسداد المبكر20.
ال يوجدغير تراكمية أو تراكمية21.
ال يوجدقابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل22.
ال يوجدإن كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة للتحويل23.
ال يوجدإن كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئيًا24.
ال يوجدإن كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل 25.
ال يوجدإن كانت قابلة للتحويل، تحويل إلزامي أو اختياري26.
ال يوجدإن كانت قابلة للتحويل، تحديد نوع األداة التي يتم التحويل إليها27.
ال يوجدإن كانت قابلة للتحويل، تحديد مصدر األداة التي يتم التحويل إليها28.
ال يوجدخصائص التخفيض29.
ال يوجدفي حالة التخفيض، أحداث خاصة بالتخفيض30.
ال يوجدفي حالة التخفيض، بالكامل أو جزئيًا31.
ال يوجدفي حالة التخفيض، بصورة دائمة أو مؤقتة32.
ال يوجدإن كان تخفيضًا مؤقتًا، وصف آلية التخفيض33.
ال يوجدالمركز في الجدول الهرمي للمراتب عند التصفية )تحديد نوع األداة األعلى منها مباشرة(34.
ال يوجدمواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحويل35.
ال يوجدإن كان نعم، تحديد المواصفات غير المطابقة36.
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رابعًا: معدالت كفاية رأس المال

19.05%( مقارنــة   :2017 )31 ديســمبر   %16.63 المــال نســبة  رأس  إجمالــي كفايــة  بلــغ   ،2018 31 ديســمبر  فــي  كمــا 
بالنســبة المطلوبــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة بنســبة 13% )31 ديســمبر 2017: 13%( والشــريحة )1( نســبة %15.45)31 

.)%1.16  :2017 1.18% )31 ديســمبر  17.89%( والشــريحة )2( نســبة   :2017 ديســمبر 

•   تشــتق النســبة المئويــة إلجمالــي كفايــة رأس المــال مــن تقســيم رأس المــال المؤهــل )CET )1( + AT )1( + الشــريحة )2(( 
علــى إجمالــي االنكشــافات المرجحــة بالمخاطر.

•  تشــتق النســبة المئويــة للشــريحة )1( كفايــة رأس المــال  مــن تقســيم رأس المــال األساســي )CET )1( + AT 1( علــى 
إجمالــي االنكشــافات المرجحــة بالمخاطــر.

•  تشــتق النســبة المئويــة للشــريحة )2( كفايــة رأس المــال مــن تقســيم رأس المــال اإلضافــي الشــريحة )2( علــى إجمالــي 
االنكشــافات المرجحــة بالمخاطــر.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، كان الحــد األدنــى لمتطلبــات رأس المــال لالنكشــافات المرجحــة بمخاطــر االئتمــان بمبلــغ 
205,605 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 165,744 ألــف دينــار كويتــي( واالنكشــافات المرجحــة بمخاطــر الســوق 
بمبلــغ 175 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 164 ألــف دينــار كويتــي( واالنكشــافات المرجحــة بمخاطــر التشــغيل 

بمبلــغ 15,768 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 16,915 ألــف دينــار كويتــي(.

تضمن المجموعة االلتزام بمتطلبات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال من خالل مراقبة الحدود الداخلية.

خامسًا: إدارة المخاطر

ــز إطــار وممارســات إدارة مخاطــر المؤسســة علــى نطــاق البنــك، وذلــك بســبب التغييــرات  يقــوم البنــك باســتمرار علــى تعزي
الديناميكيــة فــي البيئــة التنظيميــة والمخاطــر.

إدارة مخاطر المؤسسة وتحليل المخاطر 

تقــوم وحــدة تحليــل المخاطــر بإعــداد تحليــالت للمخاطــر وذلــك لتحديــد انكشــافات وتعرضــات المخاطــر المســتخدمة فــي 
تحليــل وقيــاس المخاطــر واإلبــالغ عنهــا، وحاليــًا تســتخدم عــدة ادوات وتقنيــات لتحليــل المخاطــر ولتقييــم وقيــاس وتقديــر كل 

مــن المخاطــر النوعيــة والكميــة وتحديــد تكاليــف رأس المــال لتخفيــف هــذه المخاطــر. 

1.  التحول: آلية أفضل لإلباغ عن المخاطر والتوعية بها:

أ.    يتبنــى البنــك منهجيــة إدارة مخاطــر المؤسســة بمفهومهــا الشــامل )Enterprise Wide Risk Management(. وتــم 
تعزيــز آليــة رفــع تقاريــر المخاطــر وذلــك مــن خــالل مجموعــة مخاطــر معلومــات علــى مســتوى البنــك )حزمــة المخاطــر(، 

والتــي يتــم اإلبــالغ عنهــا بشــكل دوري إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر وإلــى مجلــس اإلدارة. 

ب. يتم تطبيق اإلطار العام للمخاطر المعدلة للعائد على رأس المال )RAROC( عند تقييم مستوى ربحية العميل.

ج.  كمــا يتــم تقديــم تقاريــر المخاطــر بشــكل دوري أيضــا إلــى كل مــن اإلدارة العليــا ولجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة األصــول 
والخصــوم واللجــان التنفيذيــة األخــرى مــع تقديــم توصيــات إلدارة المخاطــر بشــكل أفضــل. 

د.  قــام البنــك ومــن خــالل نظــام التقاريــر المعلوماتــي )المدعــم بالمعلومــات( بزيــادة التوعيــة بالمخاطــر والتثقيــف بهــا فيمــا 
بيــن إدارات البنــك. 
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2.  دمج نظام المخاطر ضمن آليات العمل: 

من أجل تعظيم وتحسين أداء اإلدارات ودمج نظام المخاطر ضمن قرارات األعمال، تبنى البنك الخطوات التالية: 

أ.    زيادة االعتماد على مقاييس المخاطر المناسبة. 

ب. المراجعــة المســتمرة لسياســات التســعير الخاصــة بالبنــك أســعار التحويــل الداخلــي FTP وتقييــم المخاطــر والتســعير 
بنــاءا علــى أســلوب العائــد المعــدل علــى أســاس المخاطــر RAROC وغيرهــا مــن السياســات التســعيرية. 

جـــ. المزيــد مــن التحســينات والتطويــرات لقــدرة البنــك علــى إدارة رأس المــال والســيولة واالئتمــان بمــا فــي ذلــك خطــط 
رأس المــال تحســين نســب كفايــة راس المــال خاصــة تحــت الركــن الثانــي )عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال 

واختبــارات الضغــط(. 

3. االرتقاء بحلول مخاطر المؤسسة )إدارة مخاطر البنك(:

أ.    اســتمر البنــك بتحديــث قــدرات إدارة المخاطــر الخاصــة بــه فــي ضــوء التطــورات علــى األعمــال والتعليمــات الرقابيــة   
المخاطــر.  إدارة  فــي  الممارســات  وأفضــل  المــال  ســوق  وتعليمــات 

ب. من خالل تطبيق آليات وتقنيات إدارة مخاطر سليمة، توفر إدارة المخاطر التوجيه الالزم لدعم عمليات اتخاذ القرار للبنك. 

جـــ. يتخــذ البنــك خطــوات عــدة لالنتقــال مــن إدارة المخاطــر التقليديــة إلــى إدارة المخاطــر بمفهومهــا الشــامل ERM وذلــك 
مــن خــالل اســتهداف حلــول تقنيــة وفنيــة تتعلــق بــإدارة مخاطــر المؤسســة. 

4. نزعة المخاطر وحدود التحمل:

أ.    اعتمــد مجلــس إدارة البنــك نزعــة المخاطــر وحــدود التحمــل الخاصــة بتلــك النزعــة وربطهــا باســتراتيجية البنــك الجديــدة 
وكذلــك بعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال واختبــارات الضغــط وعمليــة إدارة رأس المــال بشــكل عــام. 

ب. يقــوم البنــك بشــكل دوري بمراجعــة نزعتــه للمخاطــر وتحديــد كافــة المخاطــر المختلفــة. يســتخدم البنــك نزعــة المخاطــر 
المحــددة وحــدود التحمــل المعــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــه. 

5. كفاية رأس المال وخطط رأس المال )التغييرات الهيكلية(: 

أ.    مــع األخــذ فــي االعتبــار التطــور الرقابــي فــي بــازل 3، يقــوم البنــك بشــكل دوري بعمليــة مراجعــة وتحديــث آلليــات عمليــة 
ــط. ــارات الضغ ــال/ اختب ــة راس الم ــي لكفاي ــم الداخل التقيي

ب. نظــام تقيــم آداء البنــك المبنــي علــى المخاطــر وفقــا لنظــام CAMEL BCOM: وفقا لتعليمات بنــك الكويت المركزي، 
 CAMEL فــإن قــرارات البنــك مــا هــي إال قــرارات مرتكــزة علــى المخاطــر ويقــوم البنــك بتحديــث وتضميــن اســتخدام نمــوذج
BCOM بشــكل ربــع ســنوي للقيــام بتقييــم ذاتــي للمخاطــر، األمــر الــذي يعتبــر مكمــال لعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة 
 CAMEL رأس المــال واختبــارات الضغــط وتخطيــط رأس المــال. قــام البنــك بتحديــث اآلليــات الخاصــة بــه وفقــا لنظــام
BCOM لتتوافــق مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي )لعــام 2015(، حيــث يتــم تقديــم تقاريــر بشــكل دوري الــى كل 
مــن لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة. وتقــوم لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة باألخــذ 

باالعتبــار وبشــكل فعــال لتوصيــات إدارة المخاطــر.

جـ.  يقوم البنك بشكل دوري بمراجعة إطار وهيكل إدارة المخاطر بالبنك مع مراعاة توافقها مع أفضل الممارسات.
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6. استقالية إدارة المخاطر: 

إن رئيــس إدارة المخاطــر )CRO( / المديــر العــام إلدارة المخاطــر هــو المســؤول عــن وظائــف إدارة المخاطــر والــذي يتبــع بشــكل 
مباشــر الــى لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر، وذلــك لضمــان االســتقاللية. يوجــد لــدى البنــك آليــة إدارة مخاطــر مســتقلة 
ذات صالحيــات كافيــة ووجــود مســتقل وصالحيــات تمكنهــا مــن الوصــول إلــى مجلــس اإلدارة. كمــا يضمــن الوضــع االعتبــاري 
ــن  ــس اإلدارة وم ــن مجل ــة م ــة الالزم ــترعي العناي ــر تس ــدراء المخاط ــا م ــي يطرحه ــع الت ــك أن المواضي ــي البن ــر ف إلدارة المخاط
اإلدارة العليــا وجميــع اإلدارات المعنيــة. يخضــع تعييــن مديــر عــام إدارة المخاطــر وإنهــاء خدماتــه لســلطة مجلــس اإلدارة ومــع 
مراعــاة الموافقــة المســبقة مــن بنــك الكويــت المركــزي. وليــس لــدى مديــر عــام إدارة المخاطــر أيــة مســؤوليات ماليــة وذلــك 

تماشــيًا مــع تعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي.

كمــا إن لمديــر عــام إدارة المخاطــر الصالحيــة الكاملــة للوصــول لرئيــس مجلــس إدارة البنــك لطــرح أية أمور معه بشــكل مباشــر 
كلمــا تطلــب األمــر ذلــك. يجتمــع مديــر عــام إدارة المخاطــر مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن وأعضــاء لجنــة مجلــس 
اإلدارة إلدارة المخاطــر فــي غيــاب اإلدارة العليــا. كمــا يضمــن مجلــس اإلدارة بــأن مديــر عــام إدارة المخاطــر لــه الصالحيــة للتأثيــر 
علــى قــرارات البنــك فيمــا يتعلــق باالنكشــافات علــى المخاطــر وبــأن إدارة المخاطــر لهــا أهميتهــا فــي البنــك. علــى الرغــم مــن 
اســتقاللية إدارة المخاطــر بشــكل كاف عــن قطاعــات األعمــال التــي تقــوم إدارة المخاطــر بمراجعــة أنشــطتها وانكشــافاتها، 
إال أنــه إلدارة المخاطــر صالحيــة االطــالع علــى كافــة أنشــطة تلــك الوحــدات واإلدارات مــن أجــل فهــم المخاطــر المحيطــة بهــا 

وطلــب أيــة معلومــات ذات صلــة مــن أجــل تقييــم انكشــافات المخاطــر بشــكل صحيــح. 

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر في بنك الكويت الدولي: 

ادارة المخاطر 
على نطاق 
المؤسسة

السياسات 
واالجراءات

مراقبة االئتمان  
)السابقة(

قسم
استمرارية 

االعمال

وحدة 
المخصصات

المخاطر 
التشغيلية

مراجعة مخاطر 
االئتمان وتحليل 

المحفظة

مخاطر
السوق

منسق إداري

رئيس مجلس االدارة

لجنة مجلس االدارة
إلدارة المخاطر

مدير عام - إدارة المخاطر

الرئيس التنفيذي
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مخاطر االئتمان

يعــرف البنــك مخاطــر االئتمــان علــى أنهــا المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك عندمــا يتعثــر العميــل أو األطــراف ذوي العالقــة 
بعمليــة التمويــل فــي الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة ممــا يتســبب بتحمــل البنــك خســائر ماليــة.

تنشــأ المصــادر الرئيســية لمخاطــر االئتمــان أساســا مــن انكشــاف منتجــات محفظــة التمويــل مــن بنــود داخــل ميزانيــة البنــك 
بنــود خــارج الميزانيــة مثــل خطابــات االعتمــاد  إلــخ، وانكشــاف منتجــات مــن  مثــل اإلجــارة والوكالــة باالســتثمار والمرابحــة 

وخطابــات الضمــان، إلــخ. 

سياسة مخاطر االئتمان

تشــكل سياســات مخاطــر االئتمــان جــزءا ال يتجــزأ مــن إطــار عمــل إدارة مخاطــر البنــك. تحكــم السياســات كافــة األنشــطة 
المرتبطــة بتقييــم العمليــات االئتمانيــة. تــم تأســيس سياســات وإجــراءات محــددة لقطاعــات األعمــال وذلــك إلدارة المخاطــر 

التــي تكــون فريــدة مــن نوعهــا فــي عملياتهــا.

كمــا صممــت السياســات لتتضمــن طبيعــة األعمــال القائمــة للبنــك وخريطــة الطريــق المســتقبلية الخاصــة بهــا وأفضــل 
الممارســات الدوليــة المتعلقــة بهــا. يتــم مراجعــة السياســات بشــكل إلزامــي علــى أســاس ســنوي وعلــى أســاس كل حالــة 

علــى حــدة مــع االعتمــاد علــى ظــروف الســوق وبيئــة األعمــال.

مــن أجــل تســهيل اســتخدامها لــدى كافــة المعنييــن بالبنــك، تــدرج سياســات االئتمــان فــي الشــبكة الداخليــة للبنــك وتتميــز 
بآليــات متقدمــة فــي البحــث وذلــك لتعزيــز ســهولة اســتخدامها.

إدارة مخاطر االئتمان 

تســتخدم إدارة مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالبنــك سياســات وإجــراءات معــدة بشــكل فعــال لمراقبــة وإدارة هــذه المخاطــر. كمــا 
يتــم تطبيــق رقابــة مركزيــة مــن خــالل عــدة إجــراءات هامــة كمــا يلــي:

•  يتــم قبــول مخاطــر االئتمــان مــن خــالل لجــان تتضمــن كل مــن لجنــة االئتمــان ولجنــة االســتثمارات علــى المســتوى التنفيــذي 
ومــن ثــم يتــم رفعهــا الــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار علــى مســتوى المجلــس.

•  وضــع مصفوفــة صالحيــات للموافقــة علــى منــح التســهيالت االئتمانيــة وتجديدهــا والتــي تســتخدم لمراجعــة وتقييــم كل 
طلــب تمويــل قبــل التــزام البنــك بتقديــم أيــة تســهيالت إلــى العميــل. كمــا تخضــع مراجعــة وتجديــد التســهيالت لنفــس 

العمليــة. 

•  مراقبة وضمان تنوع أنشطة التمويل واالستثمار. 

•  وضع حدود تركز االنكشاف على القطاعات واألماكن الجغرافية واألطراف ذات الصلة. 

•  مراجعــة جوانــب االلتــزام بشــكل مســتمر مــع حــدود االنكشــاف المتفــق عليهــا المتعلقــة باألطــراف ذات الصلــة والقطاعــات 
والدول.

•  مراجعة الحدود وفقا الستراتيجية إدارة المخاطر واتجاهات السوق. 

وهنالــك جانــب هــام مــن ضمــن مهــام إدارة مخاطــر االئتمــان يتمثــل فــي قيــام البنــك بنظــام تصنيــف درجــة المخاطــر داخليــًا 
وذلــك لتقييــم جــودة المدينيــن واألطــراف ذات الصلــة. يتــم تصنيــف درجــات المخاطــر لــكل انكشــافات التســهيالت المحفظة 
االئتمانيــة. نظــام تصنيــف درجــات المخاطــر الحالــي يحــدد ثمــان )8( درجــات مخاطــر مــع وصــف تفصيلــي لــكل درجــة مخاطــر. 
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تتفــاوت درجــات المخاطــر مــن أدنــى إلــى أعلــى درجــة بحيــث أن تصنيــف درجــة المخاطــر 1 تعتبــر أقــل درجــة مخاطــر فــي حيــن 
أن درجــة المخاطــر 8 تعتبــر أعالهــا. وإلــى جانــب تصنيــف العميــل )المديــن(، يوجــد لــدى البنــك أيضــا أداة تصنيــف للتســهيالت 
االئتمانيــة وبالتالــي فــإن انكشــاف كل عميــل ينعكــس ويــدرج فيــه تصنيــف مجمــع بنــاًء علــى المصفوفــة التــي تربــط بيــن 

تصنيــف درجــة مخاطــر العميــل وتصنيــف درجــة مخاطــر التســهيالت.

يخضــع نظــام تصنيــف درجــة المخاطــر إلــى عمليــة تقييــم ســنوية، إن نمــاذج التصنيــف المســتخدمة ترتكز علــى التحليــل اإلحصائي 
باالســتعانة بــرأي الخبــراء بالنســبة للمكونــات النوعيــة لنظــام تصنيــف المخاطــر الداخلــي. مــن المتوقــع أنــه مــع مــرور الوقــت 
يمكــن أن يعتمــد البنــك أنظمــة تصنيــف أخــرى التــي مــن شــأنها أن تميــل إلــى أن تكــون أكثــر إحصائيــة ولكــن البنــك ســيحتفظ 

بــرأي الخبــراء لضمــان أن نمــاذج تصنيــف المخاطــر مناســبة لمحفظــة التمويــل الخاصــة بالبنــك وتتوافــق مــع سياســات البنــك.

المعتمــدة  الخارجــي  االئتمانــي  التصنيــف  وكاالت  لتصنيفــات  تخضــع  فهــي  والمصرفيــة  الســيادية  االنكشــافات  أمــا 
مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي. )موديــز، فيتــش وســتاندرد انــد بــور( مــع تطبيــق المنهجيــات المعتمــدة مــن قبــل بنــك 

الكويــت المركــزي. 

مراقبة مخاطر االئتمان 

تتــم مراقبــة مخاطــر االئتمــان بمســتويات مختلفــة، فعمليــة مراقبــة مخاطــر االئتمــان دقيقــة جــدا وتبــدأ مباشــرة مــن مرحلــة 
الشــروع بطلــب التســهيالت االئتمانيــة.

مراقبــة نوعيــة المخاطــر )علــى مســتوى العميــل(: يوجــد لــدى البنــك آليــة مراجعــة ائتمانيــة ترتكــز علــى تصنيــف درجــات 
المخاطــر داخليــا. كل طلــب تمويــل يجــب أن يصنــف مــن حيــث درجــة المخاطــر وذلــك ضمــن المراجعــة األوليــة لنوعيــة 
االئتمــان. وفــي حالــة القيــام بأيــة مراجعــات إضافيــة، يقــوم البنــك بعمليــة تحديــد كافــة المشــاكل المحتملــة واإلبــالغ عنهــا. 

القطاعــات  علــى  بنــاء  القائمــة  المحفظــة  بمراقبــة  البنــك  يقــوم  المحفظــة(:  مســتوى  )علــى  المخاطــر  نوعيــة  مراقبــة 
العمــل.  ومجــاالت  المخاطــر  درجــات  وتصنيــف  الجغرافيــة  والمنطقــة  العمــل  وطبيعــة  االقتصاديــة 

يتم إصدار تقارير المحفظة هذه بشكل دوري ويتم إبالغ اإلدارة العليا بها.

مراقبــة الديــون المســتحقة متأخــرة الســداد علــى أصــل الديــن والربــح: يتــم تقديــم تقاريــر دوريــة بشــأن كافــة الديــون المتأخــرة 
الســداد علــى أصــل الديــن والربــح فــي محفظــة البنــك إلــى اإلدارة العليــا. يتــم تطبيــق إجــراءات لتفــادي اســتحقاق الديــون مــع 

متابعــة دقيقــة لهــا بعــد ذلــك.

مراقبــة حســابات الخســائر المحتملــة )قائمــة المراقبــة(: تضــم هــذه الفئــة الحســابات التــي يكــون فيهــا تأخــر فــي ســداد أصــل 
الديــن أو الربــح والتــي تظهــر بعــض مؤشــرات التعثــر والضعــف المحتمــل للوضــع المالــي للمقتــرض وجدارتــه االئتمانيــة، األمــر 

الــذي يســتلزم متابعــة ومراقبــة بقــدر أكبــر.

كمــا يتــم تقييــم المخصصــات المطلوبــة فــي حــال التأخــر عــن الســداد إن وجــدت وتقييمهــا بشــكل دوري. يتــم فحــص وتقييم 
محفظــة التمويــل المتعثــر والمخصصــات المطلوبــة مــن خــالل لجنــة المخصصــات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة تطبيقــا 

لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ثــم يتــم عرضهــا علــى لجــان مجلــس اإلدارة المختصــة.

إدارة الضمانــات: طبــق البنــك نظــام مراقبــة ومراجعــة وموافقــات صــارم وذلــك لضمــان إدارة فعالــة للضمانــات. يتضمــن ذلــك 
نســبة التمويــل إلــى قيمــة الضمــان لــكل تســهيالت ائتمانيــة مقدمــة للعميــل ومتطلبــات ضمــان خاصــة للتمويــل بضمــان 
أســهم ومحافــظ عقاريــة. يتــم تقييــم الضمانــات بشــكل دوري وإلــى جانــب عمليــة التقييــم الداخلــي، يتــم تدعيــم التقييمــات 

مــن خــالل تقاريــر طــرف ثالــث مســتقل.
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الجدول التالي يبين الحد األدنى لرأس المال المطلوب لغرض الحد من مخاطر اإلئتمان:

2018
ألف دينار كويتي

رقم 
االنكشافات لمخاطر االئتمانالمسلسل

صافي 
االنكشافات 

األصول المرجحة 
بالمخاطر

رأس المال
المطلوب

--6,963بنود نقدية1

--266,094المطالبات على الدول2
78,706825107المطالبات على مؤسسات القطاع العام3
116,76946,3186,021المطالبات على البنوك4
1,186,4121,105,795143,754المطالبات على الشركات5
242,836226,33529,424انكشافات التجزئة6
12,4977,547981االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7
58,523109,09314,182االستثمارات العقارية8
9,36613,0941,702عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

39,3717,339954االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10
81,13789,50511,636انكشافات أخرى11

ناقص: المخصص العام لرأس المال المطلوب 
)حتى نسبة 1.25% من اجمالي األصول المرجحة 

)3,156()24,278(-للمخاطر(
2,098,6741,581,573205,605المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم 
االنكشافات لمخاطر االئتمانالمسلسل

صافي 
االنكشافات 

األصول المرجحة 
بالمخاطر

رأس المال
المطلوب

--6,797بنود نقدية1

--326,516المطالبات على الدول2
74,1252,667347المطالبات على مؤسسات القطاع العام3
115,76429,6993,861المطالبات على البنوك4
862,665814,010105,821المطالبات على الشركات5
224,163211,52027,498انكشافات التجزئة6
32,14117,6882,299االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7
60,391113,97014,816االستثمارات العقارية8
8,47611,9971,560عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

27,1175,119665االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10
84,98992,10011,973انكشافات أخرى11

ناقص: المخصص العام لرأس المال المطلوب 
)حتى نسبة 1.25% من اجمالي األصول المرجحة 

)3,096()23,816(-للمخاطر(

1,823,1441,274,954165,744المجموع
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- صافي االنكشافات لمخاطر االئتمان المحددة كمصنفة أو غير مصنفة )التصنيفات الخارجية(

2018
ألف دينار كويتي

رقم 
المسلسل

صافي االنكشافات لمخاطر االئتمان
االنكشافات 

االنكشافات 
المصنفة

االنكشافات غير 
المصنفة

6,963-6,963بنود نقدية1

-266,094266,094المطالبات على الدول2

*78,7064,42374,283المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

116,769116,7654المطالبات على البنوك4

1,186,412-1,186,412المطالبات على الشركات5

242,836-242,836انكشافات التجزئة6

12,497-12,497االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

58,523-58,523االستثمارات العقارية8

9,366-9,366عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

-39,37139,371االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

81,137-81,137انكشافات أخرى11

2,098,674426,6531,672,021المجموع

)*( الرجوع الى مؤسسات القطاع العام 

2017
ألف دينار كويتي

رقم 
االنكشافات لمخاطر االئتمانالمسلسل

صافي 
االنكشافات 

االنكشافات 
المصنفة

االنكشافات غير 
المصنفة

6,797-6,797بنود نقدية1

-326,516326,516المطالبات على الدول2

*74,12514,13359,992المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

115,764115,7613المطالبات على البنوك4

862,665-862,665المطالبات على الشركات5

224,163-224,163انكشافات التجزئة6

32,141-32,141االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

60,391-60,391االستثمارات العقارية8

8,476-8,476عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

-27,11727,117االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

84,989-84,989انكشافات أخرى11

1,823,144483,5271,339,617المجموع

)*( الرجوع الى مؤسسات القطاع العام
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- االنكشافات لمخاطر االئتمان المصنفة كتمويل ذاتي وحسابات استثمار غير مقيدة

2018
ألف دينار كويتي

رقم 
المسلسل

حسابات استثمارالتمويل الذاتياالنكشافات لمخاطر االئتمان
غير مقيدة

6,017946بنود نقدية1

229,93236,162المطالبات على الدول2

68,10610,711المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

100,90015,869المطالبات على البنوك4

1,214,930191,076المطالبات على الشركات5

212,72933,457انكشافات التجزئة6

10,8021,699االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

50,5707,953االستثمارات العقارية8

31,3104,924عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

34,0205,351االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

70,11111,026انكشافات أخرى11

2,029,427319,174المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم 
المسلسل

حسابات استثمارالتمويل الذاتياالنكشافات لمخاطر االئتمان
غير مقيدة

6,030767بنود نقدية1

289,68536,831المطالبات على الدول2

65,7658,362المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

102,70613,057المطالبات على البنوك4

993,161126,272المطالبات على الشركات5

201,36125,601انكشافات التجزئة6

31,3343,984االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

53,5796,812االستثمارات العقارية8

20,0512,549عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

24,7103,141االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

75,4029,587انكشافات أخرى11

1,863,784236,963المجموع
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- متوســط االنكشــافات لمخاطــر االئتمــان ومتوســط أصــول التمويــل الذاتــي ومتوســط حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة 
علــى أســاس ربــع ســنوي:

2018
ألف دينار كويتي

رقم 
االنكشافات لمخاطر االئتمانالمسلسل

متوسط 
االنكشافات 

لمخاطر االئتمان

متوسط التمويل 
الذاتي

متوسط
حسابات االستثمار 

غير المقيدة

7,5496,5391,010بنود نقدية1

284,481246,52737,954المطالبات على الدول2

76,04265,85210,190المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

116,782101,18115,601المطالبات على البنوك4

1,308,5141,133,260175,254المطالبات على الشركات5

238,458206,55731,901انكشافات التجزئة 6

27,76324,0553,708االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

59,80951,8127,997االستثمارات العقارية8

31,31027,1034,207عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

24,50521,2603,245االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

83,92272,70011,222انكشافات أخرى11

2,259,1351,956,846302,289المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم 
االنكشافات لمخاطر االئتمانالمسلسل

متوسط 
االنكشافات 

لمخاطر االئتمان

متوسط التمويل 
الذاتي

متوسط
حسابات االستثمار 

غير المقيدة

7,4496,736713بنود نقدية1

321,396290,60330,793المطالبات على الدول2

78,31070,8007,510المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

117,093105,89211,201المطالبات على البنوك4

1,094,041988,959105,082المطالبات على الشركات5

219,436198,31621,120انكشافات التجزئة6

62,68756,7065,981االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

45,22940,8044,425االستثمارات العقارية8

23,84521,5752,270عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

28,39125,6752,716االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

84,68076,5488,132انكشافات أخرى11

2,082,5571,882,614199,943المجموع
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مخاطر التركز

يعتبــر البنــك بــأن مخاطــر التركــز االئتمانــي تتمثــل بالمخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك بســبب مســتوى اإلنكشــاف ألي فــرد أو 
مجموعــة عمــالء ذوي عالقــة أو طبيعــة عمــل أو قطــاع محــدد أو بلــد أو منطقــة جغرافيــة.

تركز العميل الواحد: 

يتــم مراقبــة التركــز علــى العميــل الواحــد علــى أســاس فــردي وعلــى أســاس انكشــاف أطــراف ذي صلــة مرتبــط بــه. يخضــع كل 
طلــب تمويــل لهــذا الفحــص وذلــك لضمــان بأنــه نســبة تركــز التمويــل للعميــل الواحــد ال تجــاوز 15% مــن قاعــدة رأس المــال 
حســبما هــو محــدد مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي. بإســتثناء حــاالت معينــة والتــي ســبق حصــول موافقــة بنــك الكويــت 
المركــزي عليهــا. التركــز ألكبــر 25 عميــل يتــم مراقبتــه مــن خــالل نظــام إدارة المعلومــات وذلــك بشــكل يومــي ويشــكل جــزءا 
مــن التقاريــر التــي تقــدم إلــى اإلدارة التنفيذيــة وكذلــك فــي التقاريــر التــي تقــدم للجهــات الرقابيــة األخــرى. يلتــزم البنــك بقاعــدة 
العميــل الواحــد المحــددة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي والتــي تلــزم البنــوك بالحصــول علــى موافقــة بنــك الكويــت 

المركــزي علــى أي انكشــاف محتمــل لطــرف مقابــل أو مجموعــة أطــراف ذات صلــة تتجــاوز الحــد المصــرح بــه. 

تركز القطاع: 

 تبنــى البنــك إجــراءات واعــدة لتنويــع االنكشــافات علــى عــدة قطاعــات مختلفــة. يعتبــر االنكشــاف علــى القطــاع العقــاري هــو 
المســاهم األكبــر حاليــا فــي محفظــة التمويــل ولكنــه يظــل ضمــن الحــدود المقــررة داخليــا لذلــك القطــاع وهــو مغطــى 
بضمانــات كافيــة. وضــع البنــك حــدود خاصــة لــكل قطــاع عمــل لضمــان تنــوع محفظــة التمويــل وتطبيــق تعليمــات تمويــل 

دقيقــة فيمــا يتعلــق بمراقبــة المحفظــة عــن كثــب المعرضــة النخفاضــات منظمــة. 

تركز المنطقة الجغرافية:

تتركــز عمليــات البنــك بشــكل رئيســي فــي الكويــت. قــام البنــك وذلــك مــن ضمــن اســتراتيجية توســع نطــاق العمــل الخــاص 
بــه، بتنويــع مجــاالت عملــه فــي مختلــف المناطــق الجغرافيــة وذلــك للحــد مــن االعتمــاد علــى االســواق المحليــة. إن التنــوع فــي 
المناطــق الجغرافيــة يعــرض البنــك لمخاطــر قانونيــة ومخاطــر ســيادية. يتــم مراقبــة اإلنكشــافات دوريــا لضمــان االلتــزام وذلــك 

ضمــن الحــدود المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

تراقــب إدارة المخاطــر حركــة محفظــة االئتمــان وتقــدم التقاريــر إلــى اإلدارة التنفيذيــة علــى اســاس شــهري وربــع ســنوي. تســلط 
التقاريــر الضــوء علــى اتجاهــات الســوق وتوجهــات األعمــال ومقاييــس المخاطــر وتقتــرح أدوات تخفيــف لتلــك المخاطــر.
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- التوزيع الجغرافي لالنكشافات لمخاطر االئتمان

2018
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر االئتمان المسلسل

منطقة 
الشرق 

األوسط
وشمال 

أفريقيا

أمريكيا 
الشمالية

المجموعأسياأوروبا

6,963---6,963بنود نقدية1
266,094---266,094المطالبات على الدول2
78,817---78,817المطالبات على مؤسسات القطاع العام3
84,7006,8341,66823,567116,769المطالبات على البنوك4
736,3751,406,006-1,399,558المطالبات على الشركات5
246,186---246,186انكشافات التجزئة6
12,501---12,501االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7
58,523---58,523االستثمارات العقارية8
36,234---36,234عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

36,40439,371--2,967االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10
81,137-11,301-69,836انكشافات أخرى11

2,262,3796,83413,04266,3462,348,601المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر االئتمان المسلسل

منطقة 
الشرق 

األوسط
وشمال 

أفريقيا

أمريكيا 
الشمالية

المجموعأسياأوروبا

6,797- --6,797بنود نقدية1

326,516---326,516المطالبات على الدول2

74,127---74,127المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

99,2503,7471,98310,783115,763المطالبات على البنوك4

6,8971,119,433--1,112,536المطالبات على الشركات5

226,962---226,962انكشافات التجزئة6

35,318-461-34,857االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

60,391---60,391االستثمارات العقارية8

22,600---22,600عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

24,12927,851--3,722االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

84,989-12,001-72,988انكشافات أخرى11

2,040,7463,74714,44541,8092,100,747المجموع
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- تواريخ استحقاق إجمالي االنكشافات لمخاطر االئتمان

2018
ألف دينار كويتي

رقم
 المسلسل

االنكشافات لمخاطر االئتمان
تصل الى

ثالثة أشهر
من 3 إلى

12 شهراً
أكثر من

سنة واحدة
المجموع

6,963--6,963بنود نقدية1

10,295266,094-255,799المطالبات على الدول2

6,4451172,36178,817المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

64,96639,98911,814116,769المطالبات على البنوك4

501,097668,207236,7021,406,006المطالبات على الشركات5

8072,841242,538246,186انكشافات التجزئة6

12,50112,501--االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

58,52358,523--االستثمارات العقارية8

32,2722,7471,21536,234عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

2,96739,371-36,404االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

2,7474,83473,55681,137انكشافات أخرى11

907,500718,629722,4722,348,601المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم
 المسلسل

االنكشافات لمخاطر االئتمان
تصل الى

ثالثة أشهر
من 3 إلى

12 شهراً
أكثر من

سنة واحدة
المجموع

6,797--6,797بنود نقدية1

326,516--326,516المطالبات على الدول2

3267,19166,61074,127المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

85,2753,29927,189115,763المطالبات على البنوك4

333,133570,859215,4411,119,433المطالبات على الشركات5

2623,136223,564226,962انكشافات التجزئة6

35,31835,318--االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

60,39160,391--االستثمارات العقارية8

22,600-18,7483,852عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

3,72227,851-24,129االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

6,5745,36273,05384,989انكشافات أخرى11

801,760593,699705,2882,100,747المجموع

158



بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

إفصاحات بازل 3، الركن الثالث
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- القطاعات الرئيسية إلجمالي االنكشافات لمخاطر االئتمان

2018
ألف دينار كويتي

ل
س

سل
لم

م ا
رق

االنكشافات لمخاطر االئتمان
صناعي
 وتجاري

البنوك 
والمؤسسات 

المالية

اإلنشاء 
والعقارات

المجموعأخرىالحكومة

6,963---6,963-بنود نقدية1

266,094-10,295-255,799-المطالبات على الدول2

78,817-78,817---المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

116,769---116,769-المطالبات على البنوك4

281,3701,406,006-258,46978,708787,459المطالبات على الشركات5

246,186246,186----انكشافات التجزئة6

3,39012,501-6,475-2,636االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

58,523--58,523--االستثمارات العقارية8

36,23436,234----عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

2,96739,371--36,404-االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

55,37381,137-21,5984,166-انكشافات أخرى11

261,105516,241856,62389,112625,5202,348,601المجموع

2017
ألف دينار كويتي

ل
س

سل
لم

م ا
رق

االنكشافات لمخاطر االئتمان
صناعي
 وتجاري

البنوك 
والمؤسسات 

المالية

اإلنشاء 
والعقارات

المجموعأخرىالحكومة

6,797---6,797-بنود نقدية1

326,516-10,061-316,455-المطالبات على الدول2

74,127-74,127---المطالبات على مؤسسات القطاع العام3

115,763---115,763-المطالبات على البنوك4

243,5421,119,433-214,87637,537623,478المطالبات على الشركات5

226,962226,962----انكشافات التجزئة6

3,99035,318-30,387-941االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7

60,391--60,391--االستثمارات العقارية8

22,60022,600----عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

2,98827,851-24,129734-االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10

60,08384,989-21,0423,864-انكشافات أخرى11

215,817521,723718,85484,188560,1652,100,747المجموع
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التسهيات االئتمانية الغير منتظمة والمستحقة 

- تتضمن التسهيالت االئتمانية الغير منتظمة )المتعثرة( الفئات التالية:

•  تتطلــب عناصــر فئــة قائمــة بشــأنها مالحظــات مخصصــات محــددة: »يجــب أن يذكــر تحديــدا عندمــا يتطلــب األمــر احتســاب 
ــر اإلدارة، وقــد تــم احتســاب مخصصــات لمواجهــة أي  مخصــص محــدد لهــا«. تشــمل عمــالء منتظميــن ولكــن وفقــًا لتقدي
90 يومــًا أو أقــل )شــاملة(. يتــم  تدهــور محتمــل فــي المســتقبل، باإلضافــة إلــى تســهيالت االئتمــان المســتحقة لمــدة 
تحديــد نســبة المخصصــات المحــددة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة وبعــد دراســة وافيــة مــن قبــل اإلدارة وبعــد خصــم 

األربــاح المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات المؤهلــة.

•  فئــة دون المســتوى: فــي حالــة التســهيالت غيــر المنتظمــة لمــدة 91-180 يومــًا )شــاملة(، يتــم تطبيق الحــد األدنى لمعدل 
المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات  األربــاح  اســتبعاد  بعــد  بالصافــي  التســهيالت  إجمالــي  مــن   %20 المخصــص بنســبة 

المؤهلــة.

•  الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا: فــي حالــة الديــون غيــر المنتظمــة لمــدة 181-365 يومــًا )شــاملة(، يتــم تطبيــق حــد 
المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات  األربــاح  اســتبعاد  بعــد  بالصافــي  التســهيالت  إجمالــي  مــن   %50 المخصــص بنســبة 

المؤهلــة.

•  الديــون الرديئــة: فــي حالــة الديــون غيــر المنتظمــة لمــدة تزيــد عــن 365 يومــًا، يتــم المخصــص بنســبة 100% مــن إجمالــي 
التســهيالت بالصافــي بعــد اســتبعاد األربــاح المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات المؤهلــة.

- ال بد من ذكر الحاالت التي ال تتطلب احتساب مخصص محدد لها مع االستمرار في احتساب المخصص العام لها.

وفقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، يتــم احتســاب مخصــص عــام بحــد أدنــى علــى كافــة التســهيالت االئتمانيــة التــي 
لــم يتــم احتســاب مخصصــات محــددة لهــا، بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمانــات. يتــم االحتفــاظ بالحــد األدنــى للمخصــص 
العــام الــذي يزيــد عــن نســبة الـــ 1% الحاليــة للتســهيالت النقديــة ونســبة 0.5% للتســهيالت غيــر النقديــة كمخصــص عــام 

حتــى صــدور تعليمــات أخــرى مــن بنــك الكويــت المركــزي.

ابتــداءاً مــن عــام 2018. قــام البنــك بتطبيــق تقييــم انخفــاض القيمــة لفئــات الموجــودات المحــددة )االنكشــافات( المعتمــد 
علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9، وفقــًا لمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي.

فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت تســهيالت التمويــل غيــر المنتظمــة لــدى البنك مبلــغ 17,323 ألف دينار كويتي )31 ديســمبر 
2017: 39,951 ألــف دينــار كويتــي( ومبلــغ 15,628 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 38,545 ألــف دينــار كويتــي( 
بعــد اســتبعاد االيــرادات المؤجلــة، ومبلــغ 15,235 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 38,297 ألــف دينــار كويتــي( بعــد 
ــاح المعلقــة، ومبلــغ 12,493 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر2017: 31,564  ألــف دينــار  ــرادات المؤجلــة واألرب اســتبعاد اإلي

كويتــي( بعــد اســتبعاد الضمانــات المؤهلــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت مخصصــات البنــك مبلــغ 51,338 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 45,294 ألــف 
دينــار كويتــي( بمــا فــي ذلــك المخصصــات العامــة التــي بلغــت 44,351 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 40,051 

ألــف دينــار كويتــي(.
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إن االنكشافات لمخاطر تسهيالت التمويل غير المنتظمة والمتأخرة على أساس المحافظ القياسية هو كما يلي:

2018
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

منخفضة
القيمة

المخصص 
المحدد

صافي 
تسهيالت 

التمويل

شطب 
المخصص 

محدد 

المتأخرة

182,315----المطالبات على الشركات1

16,459----انكشافات التجزئة2

-15,6283,13112,49715,187االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها3

15,6283,13112,49715,187198,774المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

منخفضة
القيمة

المخصص 
المحدد

صافي 
تسهيالت 

التمويل

شطب 
المخصص 

محدد 

المتأخرة

90,694----المطالبات على الشركات1

16,015----انكشافات التجزئة2

-38,5453,80434,74115,780االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها3

38,5453,80434,74115,780106,709المجموع

إن االنكشافات لمخاطر تسهيالت التمويل غير المنتظمة والمتأخرة على أساس األصول المالية هو كما يلي: 

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

رقم
 المسلسل

منخفضةاالنكشافات لمخاطر  االئتمان
القيمة

منخفضة
القيمة

9,11131,338المطالبات على الشركات1

3,3863,403انكشافات التجزئة2

12,49734,741المجموع
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إن االنكشافات لمخاطر تسهيالت التمويل غير المنتظمة والمتأخرة على أساس التوزيع الجغرافي هو كما يلي:

2018
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

منخفضة
القيمة

المخصص 
المحدد

صافي 
تسهيالت 

التمويل

شطب 
المخصص 

محدد 

المتأخرة

15,6283,13112,49715,187198,774منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا1
-----اوروبا2
-----أسيا3

15,6283,13112,49715,187198,774المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

منخفضة
القيمة

المخصص 
المحدد

صافي 
تسهيالت 

التمويل

شطب 
المخصص 

محدد 

المتأخرة

38,5453,80434,74115,780106,709منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا1
-----اوروبا2
-----أسيا3

38,5453,80434,74115,780106,709المجموع

إن االنكشافات لمخاطر تسهيالت التمويل غير المنتظمة والمتأخرة على أساس قطاع األعمال هو كما يلي:

2018
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

منخفضة
القيمة

المخصص 
المحدد

صافي 
تسهيالت 

التمويل

شطب 
المخصص 

محدد 

المتأخرة

4,0681,4322,6361,81926,683صناعي وتجاري1
-----البنوك والمؤسسات المالية2
6,489146,4751,34284,919اإلنشاء والعقارات3
5,0711,6853,38612,02687,172أخرى4

15,6283,13112,49715,187198,774المجموع

2017
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

منخفضة
القيمة

المخصص 
المحدد

صافي 
تسهيالت 

التمويل

شطب 
المخصص 

محدد 

المتأخرة

1,8519109411,17610,200صناعي وتجاري1
-----البنوك والمؤسسات المالية2
31,5041,11630,38810,38362,624اإلنشاء والعقارات3
5,1901,7783,4124,22133,885أخرى4

38,5453,80434,74115,780106,709المجموع
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فيما يلي بيان بالحركة على المخصصات المحددة )النقدي فقط( كاالتي:

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

رقم
المبلغالمبلغالبيــــــــــــان المسلسل

15,2433,087 يناير 1

16,9317,986المخصص المحمل خالل السنة2

)15,780()15,187(مبالغ مشطوبة خالل السنة3

9,950-إعادة تصنيف مخصص4

316,9875,243 ديسمبر 

فيما يلي بيان المخصص العام وفقًا لالنكشافات لمخاطر االئتمان:

2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

رقم
المبلغالمبلغاالنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

305166المطالبات على البنوك1

40,32336,344المطالبات على الشركات2

3,7233,541انكشافات التجزئة3

44,35140,051المجموع

فيما يلي بيان الضمانات المؤهلة والكفاالت البنكية المحتسبة مقابل االنكشافات لمخاطر االئتمان:

2018
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

إجمالي 
االنكشافات 

لمخاطر االئتمان

الضمانات
المؤهلة

الكفاالت
البنكية

--6,963بنود نقدية1
--266,094المطالبات على الدول2
-78,817111المطالبات على مؤسسات القطاع العام3
--116,769المطالبات على البنوك4
-1,406,006219,594المطالبات على الشركات5
-246,1863,350انكشافات التجزئة6
-12,5014االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7
--58,523االستثمارات العقارية8
-36,23426,869عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

--39,371االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10
--81,137انكشافات أخرى11

-2,348,601249,928المجموع
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2017
ألف دينار كويتي

رقم
االنكشافات لمخاطر  االئتمان المسلسل

إجمالي 
االنكشافات 

لمخاطر االئتمان

الضمانات
المؤهلة

الكفاالت
البنكية

--6,797بنود نقدية1
--326,516المطالبات على الدول2
-74,1272المطالبات على مؤسسات القطاع العام3
--115,763المطالبات على البنوك4
-1,119,433256,768المطالبات على الشركات5
-226,9622,799انكشافات التجزئة6
-35,3183,177االنكشافات التي تعدت تاريخ استحقاقها7
--60,391االستثمارات العقارية8
-22,60014,124عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء9

-27,851734االنكشافات الناتجة عن الصكوك او التصكيك10
--84,989انكشافات أخرى11

-2,100,747277,604المجموع

مخاطر التشغيل

 تعــرف مخاطــر التشــغيل بأنهــا مخاطــر التعــرض للخســائر الناتجــة عــن عــدم كفايــة أو خلــل فــي اإلجــراءات الداخليــة أو العنصــر 
البشــري أو األنظمــة أو تلــك الناتجــة عــن أحــداث خارجيــة. ويشــمل هــذا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المخاطــر القانونيــة 

ومخاطــر االحتيــال ومخاطــر غســيل األمــوال ومخاطــر عــدم االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســالمية. 

تنشــأ المخاطــر التشــغيلية مــن العمليــات اليوميــة التــي يقــوم بهــا البنــك فــي ســياق تنفيــذه ألنشــطته مــن قبــل مختلــف 
اإلدارات ووحــدات العمــل بالبنــك. 

يقــوم البنــك بتحديــد وتقييــم مخاطــر التشــغيل فــي المنتجــات واألنشــطة والعمليــات واالنظمــة. كمــا يضمــن أنــه قبــل 
تقديــم أي منتجــات أو خدمــات وأنشــطة أو عمليــات أو نظــم جديــدة يتــم تقييــم وتقليــل مخاطــر التشــغيل المرتبطــة بهــا 
بشــكل مناســب. تتــم مراقبــة اإلجــراءات التشــغيلية بالبنــك لكافــة اإلدارات مــن قبــل وحــدة مخاطــر التشــغيل. يســتخدم البنــك 

اآلليــات التاليــة فــي إدارة مخاطــر التشــغيل: 

التقييــم الذاتــي لضبــط المخاطــر RCSA: يوجــد لــدى البنــك عمليــة شــاملة لتقييــم المخاطــر وضبطتهــا ذاتيا. يســتخدم البنك   •
آليــة التقييــم الذاتــي لضبــط المخاطــر RCSA كوســيلة لتحديــد وتقييــم مخاطــر التشــغيل ذاتيــا فــي البنــك وتقييــم فعاليــة 
الضوابــط الموضوعــة إلدارة المخاطــر المحــددة. يتــم تقييــم المخاطــر بنــاء علــى إمكانيــة حدوثهــا واألثــر المالــي المحتمــل لهــا. 

مؤشــرات المخاطــر الرئيســية KRIs: وهــي إجــراءات لمراقبــة اإلنكشــاف علــى مخاطــر التشــغيل األساســية. تفيــد مؤشــرات   •
المخاطــر الرئيســية KRIs بأنهــا توضــح صــورة شــاملة للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا اإلدارة. 

LDM: يوجــد لــدى البنــك عمليــة إدارة البيانــات المفقــودة لتســجيل الخســائر التشــغيلية. يتــم  إدارة البيانــات المفقــودة   •
تســجيل كافــة الخســائر التشــغيلية وتحليلهــا بالكامــل. يتــم تصنيــف الخســائر التشــغيلية وفقــا لمعيــار بــازل 2 )فئــة الكــوارث(.

يتم اإلبالغ عن كافة المخاطر الحرجة والخسائر في تقارير دورية إلى لجنة مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر. 
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كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 بلغــت االنكشــافات لمخاطــر التشــغيل المرجحــة 121,296 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 
2017: 130,117 ألــف دينــار كويتــي( اســتناداً إلــى أســلوب المؤشــر الرئيســي. إن المبلــغ المحتســب لالنكشــافات لمخاطــر 
ربــح معقــول للمســاهمين وأصحــاب  أيــة مخاطــر متوقعــة للمحافظــة علــى معــدل  المرجحــة كاٍف لتغطيــة  التشــغيل 
حســابات االســتثمار. ويبلــغ الحــد األدنــى لــرأس المــال المطلــوب لغــرض الحــد مــن االنكشــافات لمخاطــر التشــغيل 15,768 

ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 16,915 ألــف دينــار كويتــي(.

إطار حوكمة مخاطر التشغيل

ــى  ــي عل ــكل أساس ــز بش ــغيل تترك ــر التش ــإن إدارة مخاط ــات، ف ــن العملي ــر م ــدد كبي ــن ع ــأ ع ــغيل تنش ــر التش ــراً ألن مخاط نظ
تنميــة الوعــي بمواضــع الضعــف التشــغيلية وتعزيــز األدوات الرقابيــة وتوفيــر عوامــل إضافيــة لتخفيــف المخاطــر، متــى لــزم 
ــر جــزءا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركات، وتركــز  ذلــك. ويتضمــن إطــار مخاطــر التشــغيل حوكمــة المخاطــر والتــي هــي تعتب
إلدارة  واضحــة  ومســؤوليات  أدوار  تحــدد  البنــك  سياســات  أهميــة.  ذو  مخاطــر  إدارة  وأســاليب  والعمليــات  الهيــاكل  علــى 
المخاطــر. تتركــز عمليــة إدارة مخاطــر التشــغيل فــي البنــك علــى معرفــة المخاطــر والضوابــط، وتقييمهــا والمراقبــة وتقديــم 
التقاريــر. يعمــل رئيــس إدارة مخاطــر التشــغيل مــع إدارات األعمــال مــن خــالل مجموعــة مــن منســقي مخاطــر التشــغيل علــى 

تحســين فهــم مواضــع الضعــف التشــغيلية واتخــاذ الخطــوات الوقائيــة لتخفيــف المخاطــر.

إدارة استمرارية األعمال 

إن إدارة اســتمرارية األعمــال تتمثــل فــي القــدرة علــى تقديــم الخدمــات علــى مســتويات مقبولــة ومحــددة فــي أعقــاب وقــوع 
حادثــة تتســبب فــي انقطــاع األعمــال. وتتعامــل إدارة اســتمرارية األعمــال فــي البنــك مــع المخاطــر الكامنــة فــي حــاالت انقطــاع 
األعمــال علــى نحــو غيــر متوقــع، وقــد تــم تصميمهــا مــن أجــل التأكــد أن النظــم واإلجــراءات الخاصــة بهــا قــادرة علــى إدارة حــاالت 

تعطــل األعمــال حســبما تــم تحديــد ذلــك مــن قبــل اللجنــة اإلداريــة الخاصــة بهــا.

إن لــدى البنــك اعتقــادا راســخا بأهميــة االحتفــاظ ببرنامــج اســتمرارية أعمــال شــامل كمــا قامــت بإعــداد سياســة إدارة اســتمرارية 
األعمــال بشــكل جيــد وقامــت بوضــع االســتراتيجية واإلجــراءات والخطــط التــي توفــر مرونــة فــي اســتعادة البنــك لنظامــه 

ــه بمســتوى مقبــول. الحيــوي وبيانات

أعــد البنــك مســتندات اســتراتيجية إلدارة اســتمرارية األعمــال والتــي اخــذت بعيــن االعتبــار أن تكــون معــدالت تقبــل مخاطــر 
يلــي: ممــا  لــكل   )Zero Tolerance Risks( صفــراً  تســاوي 

عدم االلتزام بمبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية.  •

عدم االلتزام بمتطلبات بنك الكويت المركزي.  •

عدم االلتزام بسياسات أمن المعلومات والمتطلبات األساسية.  •

عدم االلتزام بمتطلبات مكافحة غسيل األموال.  •

عدم االلتزام بكافة القوانين واللوائح المطبقة.  •

ــر والتوجيهــات الدوليــة، وتتضمــن توجيهــات الممارســات الســليمة لمعهــد  يلتــزم برنامــج االســتمرارية فــي البنــك بالمعايي
 Basel( مبــادئ رفيعــة المســتوى الســتمرارية األعمــال لملتقــى بــازل  )Good Practice Guidelines( اســتمرارية األعمــال

.)Joint Forum

عالميــة  شــهادة  هــي   )ISO – 22301( بشــهادة  معتمــدة  الدولــي  الكويــت  بنــك  فــي  العمــل  اســتمرارية  برنامــج  إن 
متخصصــة مــن قبــل المعهــد البريطانــي للتدقيــق BSI منــذ عــام 2013 هــذا وقــد تــم تجديــد األعتمــاد لثــالث ســنوات أخــرى 

فــي عــام 2016.
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تتــم ممارســة عناصــر إدارة اســتمرارية األعمــال بشــكل دوري وفقــا لمعاييــر المحافظــة علــى إدارة اســتمرارية األعمــال كمــا 
هــي محــددة فــي سياســة إدارة اســتمرارية األعمــال، ونعنــي بذلــك المعاييــر واإلجــراءات، تحليــل األثــر المترتــب علــى األعمــال، 
ــات التاريخيــة والمــوارد المتاحــة  ــار بنــاء علــى اإلثبات اســتراتيجية إدارة اســتمرارية األعمــال، وخطــط االســتعادة. يتــم تقييــم اآلث

ــار اســتراتيجيات أعمــال البنــك. والمنشــورات مــع األخــذ بعيــن االعتب

يوجــد لــدى البنــك موقــع إلدارة األعمــال خــالل فتــرات الكــوارث، ونســخ احتياطيــة مــن الخدمــات يتــم تخزينهــا فــي موقــع خــارج 
البنــك، كمــا يتــم عمــل نســخ مــن ملفــات المعامــالت علــى نحــو منتظــم. ويتــم أداء اختبــارات فنيــة وتشــغيلية إلدارة األعمــال 
علــى نحــو منتظــم مــن أجــل حمايــة الموظفيــن، واســتئناف العمليــات األساســية لبيانــات العميــل واألنظمــة الحيويــة األخــرى 
عــالوة علــى األنظمــة الفرعيــة التابعــة لهــا فــي مســتوى مقبــول وفــي أقــرب وقــت مــع الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن تعطــل 

األعمــال، وذلــك فــي إطــار ســيناريوهات محــددة.

إطار عمل حوكمة إدارة استمرارية األعمال

تعمــل إدارة اســتمرارية األعمــال مــن خــالل مجموعــة قيادييــن فــي إدارة اســتمرارية األعمــال لتحســين اســتمرارية األعمــال 
األعمــال  اســتمرارية  إدارة  مجموعــة  تضمــن  المخاطــر.  مــن  للتخفيــف  وقائيــة  خطــوات  واتخــاذ  فيهــا  الضعــف  ومعالجــة 
)BCSG( علــى مســتوى اإلدارة أن سياســة إدارة اســتمرارية األعمــال تتضمــن ممارســات ســليمة إلدارة اســتمرارية األعمــال 
بحيــث تنفــذ بشــكل فعــال فــي البنــك. كمــا تضمــن أن األعضــاء واإلدارة التنفيذيــة علــى درايــة تامــة بمتطلبــات اســتمرارية 

أعمــال وتقــوم بمراقبتهــا.

تجتمــع مجموعــة إدارة اســتمرارية األعمــال )BCSG( لمراجعــة تقــدم ســير برامــج إدارة اســتمرارية األعمــال وعناصــر دوريتهــا وتعتمد أيضا 
.)BRMC( أيــة تغييــرات فــي مســتندات إدارة اســتمرارية األعمــال وكافــة األنشــطة التــي تراقبهــا لجنة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر

مخاطر السوق 

مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تتذبــذب فيهــا القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة 
نتيجــة تغيــرات فــي أســعار الســوق. كمــا أنهــا تشــير إلــى المخاطــر التــي تؤثــر ســلبا علــى الوضــع المالــي للبنــك وذلــك نتيجــة 
تغيــر معاكــس فــي الســعر أو تفــاوت فــي قيمــة األصــول الــواردة فــي محافظهــا. تمثــل مخاطــر الســوق مــا يمكــن للبنــك أن 
يخســره فــي حــال تغيــر أو تفــاوت فــي األســعار. مــن المصــادر الرئيســية لمخاطــر الســوق هــي مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر 

العملــة وغيرهــا مــن مخاطــر التســعير )غيــر تلــك الناشــئة عــن مخاطــر معــدل الربــح أو مخاطــر العملــة(.

إدارة مخاطر السوق 

 يقــوم البنــك بــإدارة مخاطــر الســوق مــن خــالل تطبيــق آليــات اســتباقية واحترازيــة مثل إعــداد سياســات وإجراءات لهــذا القياس 
ومراقبــة وضبــط مخاطــر الســوق ومخاطبــة كافــة الجوانــب ذات الصلــة مثــل تحديــد األدوار والمســؤوليات لمختلــف وحــدات 
العمــل المرتبطــة بهــذا النشــاط علــى جميــع المســتويات ووضــع هيــكل واضــح لســلطات الموافقــة وضمــان أن مخاطــر 
الســوق هــي ضمــن المســتويات المقبولــة مــن خــالل وضــع حــدود لذلــك. تقــاس مخاطــر الســوق بطــرق وآليــات مناســبة. 
يســتخدم البنــك مبــدأ القيمــة المعرضــة للخطــر )Value at Risk )VaR لقيــاس مخاطــر إنكشــافات الصــرف األجنبــي مــن 
قبــل البنــك ولديهــا حــدود VaR  مناســبة منفصلــة عــن الحــدود بقيمــة إســمية. وتســتخدم آليــة األربــاح المعرضــة للخطــر 
)Earning at Risk )EaR بنــاء علــى فجــوات إعــادة التســعير لتقييــم مخاطــر ســعر الربــح فــي ســجالت البنــك وهنالــك 
 .VaR مناســبة تــم وضعهــا. يتــم احتســاب مخاطــر تســعير األســهم مــن خــالل آليــة القيمــة المعرضــة للخطــر EaR حــدود
يتــم مراقبــة كافــة االنكشــافات لمخاطــر الســوق عــن كثــب مــن قبــل إدارة المخاطــر. يتــم اإلبــالغ عــن مخاطــر الســوق إلــى 
أعضــاء لجنــة األصــول والخصــوم يوميــا والــى لجنــة األصــول والخصــوم شــهريًا، وإلــى لجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر 

علــى أســاس ربــع ســنوي.
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إطار حوكمة مخاطر السوق

تقــوم لجنــة االصــول والخصــوم ولجنــة مجلــس اإلدارة إلدارة المخاطــر بمراقبــة مخاطــر الســوق. فــي حيــن تقــوم إدارة الخزينــة 
بمراقبــة مخاطــر العمــالت األجنبيــة وتقــوم إدارة االســتثمار بمراقبــة مخاطــر أســعار األســهم. 

االنكشافات لمخاطر السوق

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 بلغــت االنكشــافات لمخاطــر الســوق المرجحــة 1,350 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 
1,265 ألــف دينــار كويتــي( اســتناداً إلــى األســلوب القياســي. ويبلــغ الحــد األدنــى لــرأس المــال المطلــوب لغــرض الحــد مــن 
االنكشــافات لمخاطــر الســوق 175 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 164 ألــف دينــار كويتــي(. تتعلــق انكشــافات 

البنــك لمخاطــر الســوق بمخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، ولــم يتعــرض البنــك ألي مخاطــر ســوق أخــرى.

مخاطر السيولة

األخــرى وكذلــك  االلتزامــات  أو  الودائــع  انخفــاض معــدل  فــي حالــة  التأقلــم وبكفــاءة  البنــك علــى  الســيولة هــي مقــدرة 
التمويــل الــالزم لتمويــل نمــو المحفظــة ومطالبــات بنــود خــارج الميزانيــة. مخاطــر الســيولة هــي تلــك المخاطــر التــي يكــون 
فيهــا البنــك غيــر قــادر علــى الحصــول علــى المــوارد الالزمــة للوفــاء بالتزاماتــه فــي أي وقــت كان ســواء كان تمويــل أو ســداد 
التزامــات مســتحقة. ويشــمل هــذا أيضــا مخاطــر عــدم االلتــزام بمتطلبــات الســيولة الرقابيــة المحــددة مــن قبــل بنــك الكويــت 
المركــزي وعــدم القــدرة علــى الحصــول علــى المــوارد الالزمــة بــدون تحمــل تكاليــف باهظــة وانخفــاض فــي نشــاطات التمويل 
للتوافــق مــع المــوارد المتاحــة فعــال. تنشــأ مخاطــر الســيولة عــن أ( عــدم القــدرة علــى اســتبدال صافــي التدفقــات نتيجــة ســحب 
غيــر متوقــع/ عــدم تجديــد لودائــع )شــركات/ أفــراد(، ب( عــدم القــدرة علــى تعويــض عجــز فــي اســتالم تدفقــات نقديــة متوقعــة، 

مثــل أن تصبــح األصــول المنتظمــة أصــوال متعثــرة. ج( بلــورة وتنقيــح التزامــات طارئــة.

إدارة مخاطر السيولة 

تقــاس مخاطــر الســيولة مــن خــالل اســتخدام آليــة ســلم االســتحقاقات المتبقيــة الرقابيــة والــذي يتضمــن تحليــل فجــوات 
الســيولة علــى فتــرات زمنيــة مختلفــة. يديــر البنــك فجواتــه مــن قبــل وضــع حــدود وضمــان أن الفجوات هــي ضمن تلــك الحدود. 
وإضافــة إلــى النســب والحــدود الرقابيــة والمتضمنــة معيــار تغطيــة الســيولة )LCR( ومعيــار صافــي التمويــل المســتقر 
)NSFR(، ويراقــب البنــك نســب تركــز الودائــع المتعــددة. كمــا تخضــع اســتحقاقات البنــك والتباينــات فــي االســتحقاقات ذات 
الصلــة إلــى اختبــارات الضغــط بشــكل دوري. تتــم مراقبــة فجــوات الســيولة بشــكل يومــي ويتــم مراجعتهــا مــرة أخــرى شــهريا 
مــن قبــل لجنــة األصــول والخصــوم. وللحــد مــن مخاطــر الســيولة، تتــم مراقبــة تركــزات التمويــل بشــكل مســتمر ويتــم تنويــع 

مصــادر التمويــل والبحــث عــن مصــادر للتمويــل علــى المــدى البعيــد.

إطار حوكمة مخاطر السيولة

تتــم مراقبــة مخاطــر الســيولة مــن خــالل وحــدات مخاطــر الســوق والســيولة ضمــن إدارة المخاطــر، بينمــا تقــوم لجنــة األصــول 
ــة  ــوم بمراجع ــول والخص ــة األص ــوم لجن ــيولة. تق ــر الس ــة إدارة مخاط ــر بمراقب ــس اإلدارة إلدارة المخاط ــة مجل ــوم ولجن والخص
ــس  ــة مجل ــوم لجن ــات. تق ــتحقاقات/ التباين ــيولة واالس ــق بالس ــة تتعل ــداف فوري ــة أه ــأن أي ــي بش ــا وتوص ــيولة دوري ــع الس وض

اإلدارة إلدارة المخاطــر بمراجعــة دوريــة لاللتــزام بنســب الســيولة والحــدود الداخليــة/ الرقابيــة.

االستثمارات في أوراق مالية

تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات في أوراق مالية عند القياس المبدئي وفقًا للفئات التالية:

•  األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
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•  األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

•  األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

يتم تسجيل األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين:

•  أن يكون محفوظًا في إطار نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و؛

•  أن تــؤدي شــروطه التعاقديــة – فــي تواريــخ محــددة – إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة علــى 
أصــل المبلــغ القائــم.

يتــم قيــاس األصــول الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. 
ويتــم االعتــراف بإيــرادات التمويــل وأربــاح وخســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة 

ــح أو الخســارة المجمــع. ــأي ربــح أو خســارة مــن االســتبعاد فــي بيــان الرب المجمــع كمــا يتــم االعتــراف ب

األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أ(  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل آلخر

يتم تسجيل االستثمار في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين:

أن يكــون محفوظــًا فــي إطــار نمــوذج عمــل يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــالل كل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة   •
وبيــع األصــول الماليــة.

أن تــؤدي شــروطه التعاقديــة – فــي تواريــخ محــددة – إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ والربــح علــى   •
أصــل المبلــغ القائــم.

الحقــا، يتــم ً قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة. ويتــم االعتــراف بإيــرادات 
التمويــل المحتســبة بطريقــة العائــد الفعلــي وأربــاح وخســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان 
الربــح أو الخســارة المجمــع. كمــا يتــم االعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة التــي ال تمثــل جــزءاً مــن عالقــة التحــوط الفعليــة 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم عرضهــا فــي التغيــرات التراكميــة فــي القيــم العادلــة كجــزء مــن حقــوق الملكيــة حتــى 
يتــم اســتبعاد أو إعــادة تصنيــف األصــل. عندمــا يتــم اســتبعاد األصــل المالــي، يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة التراكمــي 

المعتــرف بــه مســبقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

ب(  استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

عنــد االعتــراف المبدئــي، تقــوم المجموعــة باتخــاذ قــرار ال يقبــل اإللغــاء بتصنيــف بعــض مــن استثماراتهــــا فــي حقــوق الملكيــة 
كاســتثمارات أســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إن اســتوفت تعريــف حقــوق الملكيــة وفقــًا لمعيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 32 األدوات الماليــة: »العــرض«, وال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة. ويتــم تحديــد هــذا التصنيــف لــكل أداة علــى حــدة.

ومــن ثــّم يتــم قيــاس اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة. ويتــم 
االعتــراف بالتغيــرات فــي القيــم العادلــة بمــا فــي ذلــك بنــد تحويــل العمــالت األجنبيــة كجــزء مــن حقــوق الملكيــة. أمــا األربــاح 
والخســائر التراكميــة المعتــرف بهــا مســبقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيتــم نقلهــا إلــى األربــاح المرحلــة عنــد االســتبعاد وال يتــم 
االعتــراف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع. ويتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح مــن اســتثمارات األســهم بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع مــا لــم تمثــل بشــكٍل واضــح اســترداداً لجــزء مــن 
تكلفــة االســتثمار وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. وال تخضــع اســتثمارات األســهم بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى تقييــم انخفــاض القيمــة.
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األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تمثــل األصــول الماليــة فــي هــذه الفئــة تلــك األصــول التــي تــم تحديدهــا إمــا مــن قبــل اإلدارة عنــد االعتــراف المبدئــي أو تلــك 
التــي يطلــب بشــكل إجبــاري أن يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9. وتقــوم اإلدارة 
بتصنيــف أداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والتــي تســتوفي فيمــا دون ذلــك متطلبــات القيــاس بالتكلفــة 
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فقــط إن ألغــت أو خفضــت بشــكل كبيــر اختالفــًا محاســبيًا 
كان مــن الممكــن أن ينشــأ إن لــم يتــم القيــام بذلــك. ويجــب أن يتــم قيــاس األصــول الماليــة - التــي تمتلــك تدفقــات نقديــة 
تعاقديــة ال تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ أو الفائــدة – بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وذلــك بشــكٍل إلزامــي.

ويتــم الحقــًا قيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة. ويتــم االعتــراف بالتغيــرات 
فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع كمــا يتــم االعتــراف باإليــرادات باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. 
ويتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح مــن اســتثمارات األســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي بيــان الربــح 

أو الخســارة المجمــع عنــد تأكيــد الحــق فــي الدفعــة.

فيما يلي بيان قيمة األصول المالية واألرباح أو الخسائر المحققة والغير المحققة من هذه االستثمارات:

2018
ألف دينار كويتي

القيمةنوع االستثمار
الدفترية

األرباح أو الخسائر 
المحققة

األرباح أو الخسائر 
الغير محققة

التغير في القيمة العادلة 
لموجودات مالية من خالل 

الدخل الشامل االخر

-)954(-12,627األوراق المالية المسعرة

1,382--27,504األوراق المالية غير المسعرة

)321(--65,844االستثمار في صكوك

1,061)954(-105,975المجموع

2017
ألف دينار كويتي

القيمةنوع االستثمار
الدفترية

األرباح أو الخسائر 
المحققة

األرباح أو الخسائر 
الغير محققة

التغير في القيمة العادلة 
لموجودات مالية من خالل 

الدخل الشامل االخر

975-13,596772األوراق المالية المسعرة

)264(-26,353643األوراق المالية غير المسعرة

)132(- - 43,891االستثمار في صكوك

579-83,8401,415المجموع
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2018
ألف دينار كويتي

الحد األدنى لرأس المال المطلوبالقيمة الدفتريةنوع االستثمار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

--الصناعي والتجاري

72,1119,374المصرفي والمؤسسات المالية

2,648344اإلنشائي والعقاري

18,5892,417اخرى

93,34812,135اإلجمالي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

--الصناعي والتجاري

12,5801,636المصرفي والمؤسسات المالية

--اإلنشائي والعقاري

476أخرى

12,6271,642اإلجمالي

105,97513,777المجموع

 
2017

ألف دينار كويتي

الحد األدنى لرأس المال المطلوبالقيمة الدفتريةنوع االستثمار

موجودات مالية متاحة للبيع

- -الصناعي والتجاري

62,4378,117المصرفي والمؤسسات المالية

3,080400اإلنشائي والعقاري

18,2612,374اخرى

83,77810,891اإلجمالي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

--الصناعي والتجاري

81المصرفي والمؤسسات المالية

--اإلنشائي والعقاري

547أخرى

628اإلجمالي

83,84010,899المجموع
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توزيع رأس المال للمخاطر النوعية 

المخاطر االستراتيجية

يعــرف البنــك المخاطــر االســتراتيجية بأنهــا التأثيــر الحالــي أو المتوقــع علــى أربــاح ورأس مــال البنــك والمخاطــر الناتجــة عــن 
التغيــر فــي البيئــة التــي يعمــل بهــا أو الناتجــة عــن القــرارات االســتراتيجية الســلبية أو التنفيــذ غيــر الســليم للقــرار أو عــدم 
االســتجابة لمواطــن قــوة الصناعــة والتوجهــات االقتصاديــة أو التغييــرات التكنولوجيــة. وفــي هــذا الصــدد، يطبــق البنــك إطــار 
المخاطــر االســتراتيجية لتحديــد وقيــاس ومراقبــة االنكشــافات للمخاطــر االســتراتيجية وإعــداد التقاريــر حولهــا. مصــادر المخاطــر 

االســتراتيجية هــي:

•  الفجوة في تنفيذ استراتيجية البنك.

•  مدى تعقيد االستراتيجية.

•  المخاطر القائمة التي تؤثر في إنجاز وتطبيق االستراتيجية. 

•  سجل البنك في تحقيق استراتيجيته خالل السنوات الثالث الماضية.

ســوف يتــم تقييــم المخاطــر االســتراتيجية بشــكل أساســي مــن حيــث توفــر األدوات الرقابيــة لتخفيــف هــذه المخاطــر وقــدرة 
البنــك علــى النجــاح فــي تنفيــذ أهدافهــا فــي إطــار خطتهــا االســتراتيجية طويلــة المــدى.

توزيــع رأس المــال للمخاطــر االســتراتيجية: كجــزء مــن إطــار عمــل إدارة المخاطــر، وعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال 
واختبــارات الضغــط، يقــوم البنــك بتقييــم الســيناريوهات والتصــورات المختلفــة واعتبارالتصورالــذي ال يحقــق فيــه البنــك 
النموالمتوقــع أو علــى االقــل جــزء مــن العائــد المتوقــع علــى حقــوق المســاهمين. وبنــاءا علــى ذلــك، فــإن النتائــج ســيتم 
ربطهــا مــع رأس المــال، علــى أســاس الحــد األدنــى للنقــاط المحــددة مســبقا وذلــك بغــرض الوصــول ألفضــل نتيجــة ممكنــة.

مخاطر السمعة

تُعــرف مخاطــر الســمعة بأنهــا مخاطــر التأثيــر الســلبي الحالــي أو المتوقــع علــى أربــاح ورأس مــال البنــك الناتــج عــن اإلضــرار 
بســمعة البنــك فــي نظــر المســاهمين الرئيســيين. يديــر البنــك مخاطــر الســمعة مــن خــالل إطــار إدارة مخاطــر الســمعة. 

يقــوم البنــك أيضــا بمراقبــة مخاطــر الســمعة الخاصــة بهــا بموجــب الركــن الثانــي مــن المخاطــر Pillar II )عمليــة التقييــم 
الداخلــي لكفايــة رأس المــال/ اختبــارات الضغــط(. تؤخــذ العوامــل/ الجوانــب التاليــة بعيــن االعتبــار عنــد قيــاس هــذه المخاطــر:

•  األداء المالي )بما في ذلك العائد على االستثمار وسعر السهم والتصنيف االئتماني(. 

•  رضا العميل 

•  المخالفات/ الرسوم الرقابية 

•  الدعاية السلبية 

•  المسؤولية االجتماعية 

وقــد حــدد البنــك مختلــف مؤشــرات مخاطــر الســمعة وتــم تصنيفهــا ضمــن 12 بنــداً. تــدار مؤشــرات المخاطــر الرئيســية مــن 
خــالل رضــا العمــالء والســالمة الماليــة وحوكمــة الشــركات ونزاهــة اإلدارة وممارســة األعمــال وإدارة المخاطــر والبيئــة الرقابيــة، 
وااللتــزام باللوائــح والقوانيــن والشــفافية ووســائل اإلعــالم والشــائعات وثقافــة الشــركات وكفــاءة الموظفيــن وإدارة األزمــات. 

وتســتخدم هــذه المعاييــر لتقييــم وإدارة مخاطــر الســمعة.
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يقــوم البنــك، وفقــًا للركــن الثانــي Pillar II ، بتقييــم مخاطــر الســمعة علــى أســاس بطاقــات األداء لمخاطــر الســمعة لتقييــم 
المخاطر من خالل العوامل الرئيســية التي تؤثر على ســمعة البنك في نظر المســاهمين الرئيســيين. 

المخاطر القانونية

يعــرف البنــك المخاطــر القانونيــة بأنهــا المخاطــر التــي ينتــج عنهــا خســارة وذلــك بســبب عــدم قــدرة البنــك علــى تنفيــذ عقــود 
أو أيــة حقــوق أخــرى ملتــزم بهــا. 

مصادر المخاطر القانونية هي:

•  البنود والشروط والهيكل العام للمستندات/ العقود القانونية. 

•  التقصير في إعداد المستندات بشكل صحيح فيما يتعلق بكافة أعمال البنك الرئيسية. 

•  تفويض صالحيات وتوقيعات غير كافية أو غائبة. 

•  مخالفة قواعد البنك أو القواعد القانونية. 

•  المطالبات القانونية من اآلخرين ضد البنك.

يتمحور اهتمام البنك في تقييم المخاطر الكامنة في عقودها وعملياتها في الجوانب األربعة التالية:

1.  الخسائر التاريخية )بسبب المخاطر القانونية(. 

2.  تقييم نتائج التدقيق الداخلي بشأن العمليات والنظم والضوابط بشأن المستندات القانونية وتنفيذ العقود. 

3.  مراجعات الضبط الداخلي )ICR( فيما يتعلق بالمستندات القانونية لعقود التمويل. 

4.  مراجعة عينة من العقود القانونية بشأن عدد من الجوانب/المعايير القانونية.

مخاطر االلتزام )الرقابية والشرعية(:

يتبــع البنــك سياســة تفــاوت )تســامح( نســبته صفــر بالمائــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر االلتــزام الرقابيــة. هنالــك إطــار عمــل شــامل 
فيمــا يتعلــق بااللتــزام بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي وذلــك لمراقبــة ومراجعــة االلتــزام بالمســتلزمات الرقابيــة.

إضافــة إلــى مــا تقــدم، يغطــي إطــار عمــل إدارة المخاطــر تحــت إدارة المخاطــر القانونيــة وإدارة المخاطــر التشــغيلية تلــك 
المخاطــر المتعلقــة بااللتــزام بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية. 

ليــس هنالــك أيــة مخالفــات فــي كل مــن برامــج التدقيــق الداخليــة ومراجعــات الرقابــة الداخليــة )ICR( فيمــا يتعلــق بااللتــزام 
فــي الضوابــط الشــرعية الخاصــة بالبنــك وفقــا لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

الرقابة الشرعية

وفقــًا لسياســات وإجــراءات البنــك، تقــوم إدارة الرقابــة الشــرعية بالتدقيــق علــى مختلــف إدارات البنــك مرتيــن فــي الســنة، 
وذلــك مــن حيــث التزامهــم بضوابــط الشــريعة اإلســالمية فيمــا يتعلــق بمنتجــات البنــك. تأخــذ إدارة البنــك تقريــر تدقيــق أحــكام 

ــة. ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــالمية التخ ــريعة اإلس الش

يتــم تجنيــب أيــة أربــاح ال تتوافــق مــع مبــادئ أحــكام الشــريعة اإلســالمية والتــي تتحقــق إمــا بســبب اإلهمــال أو الجهــل 
وال يتــم إدراجهــا ضمــن أربــاح البنــك. وبالمثــل، يتــم فصــل المصروفــات المتكبــدة أو األربــاح المســتحقة علــى حســاب 
المعامــالت بموجــب عقــود تــم إبرامهــا مــع العمــالء قبــل تحــول البنــك إلــى الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية، والتــي ال 
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يرغــب العميــل فــي تحويــل تلــك العقــود وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، يتــم وتحويلهــا إلــى حســاب خــاص »حســاب 
الجمعيــات الخيريــة«. ويتــم إنفــاق صافــي عائــدات هــذا الحســاب فــي األعمــال الخيريــة تحــت إشــراف وموافقــة هيئــة 

الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، لــم ترصــد هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بالبنــك أيــة مخالفــات شــرعية فيمــا 
يتعلــق بالعقــود والمعامــالت التــي تــم دراســتها وتدقيقهــا )31 ديســمبر 2017: ال يوجــد(.

يستخدم البنك »دليل احتساب زكاة الشركات والمؤسسات« الذي ينشره بيت الزكاة الحتساب الزكاة على أسهم البنك.

سادسًا: اإلفصاح عن األجور والمكافآت

قــام البنــك بإعــداد سياســات محــددة لتنــاول الممارســات المتعلقــة بالمكآفــات ويتــم مــن خاللهــا توجيــه تقديــم المكافــآت 
اســتنادا إلــى األداء والمخاطــر. وتحقيقــا لهــذا الهــدف، قــام البنــك بتشــكيل لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات والمكافــآت 
ــف لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات  بحيــث تقــوم تلــك اللجنــة بتقييــم ومراقبــة نظــم تقديــم المكافــآت باســتقاللية. وتتأل

والمكآفــات مــن أربــع أعضــاء مجلــس إدارة غيــر تنفيذييــن.

توضــح سياســة البنــك للمكافــآت األســاس الــذي يتــم عليــه تحديــد المكافــآت المقدمــة إلــى موظفــي البنــك وإلــى المديريــن 
وأفــراد اإلدارة التنفيذييــن اســتنادا إلــى المســئوليات المنــوط لهــم القيــام بهــا والصالحيــات المخولــة إليهــم. ويتــم تحديــد 
المكافــآت بنــاء علــى التوجيهــات المنصــوص عليهــا فــي السياســة بمــا فــي ذلــك مكافــآت األداء المعمــول بهــا فــي البنــك 
ككل. وقــد حــدد البنــك أن الرئيــس التنفيــذي ونائبــه والقيادييــن التنفيذييــن فــي اإلدارة المصرفيــة التجاريــة و اإلدارة العقاريــة 

واإلدارة المصرفيــة لألفــراد وإدارة الخزينــة وإدارة االســتثمار هــم األفــراد المتحمليــن للمخاطــر.

وقــد تــم تصميــم عمليــات تقديــم المكافــآت مــن أجــل مكافــأة الموظفيــن اســتنادا إلــى تقييــم األداء. كمــا تــم تصميــم 
الــدور المحــدد للموظفيــن والمســئوليات المتعلقــة باحتســاب األداء علــى شــكل أهــداف ذكيــة SMART حتــى يتــم تقييــم 
أداء أفــراد اإلدارة التنفيذييــن والموظفيــن علــى نحــو مســتمر. ويتــم تقييــم األداء اســتنادا إلــى األهــداف واالنجــازات التــي قــام 

الموظــف بهــا والتــي يتــم احتســابها علــى أســاس مــن الشــفافية ويتــم تطبيقهــا لتحديــد المكافــآت.

وعنــد تحديــد المكافــآت، وفــي إطــار مراعــاة المخاطــر المســتقبلية وبلــورة تلــك المخاطــر، أخــذ البنــك علــى عاتقــه مراعــاة مراكــز 
المخاطــر التــي يتــم اتخاذهــا فــي الدفاتــر مــن قبــل القيادييــن التنفيذييــن العامليــن فــي النشــاط المصرفــي أو اإلدارات المــدرة 

للربــح. ويتــم ذلــك عنــد صــرف المكافــآت المتعلقــة بــاألداء فــي ظــل برنامــج المكافــآت الشــامل.

ويحــرص البنــك علــى التأكــد مــن احتســاب وقيــاس أداء موظفيــه والمديريــن والقيادييــن مــن االدارة التنفيذيــة لديــه مــن خــالل 
نظــام ادارة أداء منهجــي يتســم بطــرق احتســاب قابلــة للقيــاس مقابــل مكافــآت األداء. وتتنــوع المكافــآت علــى اســاس اداء 

الموظفيــن والقيادييــن مــن االدارة التنفيذيــة وترتبــط بــاألداء الكلــي للبنــك.

ان برنامــج حوافــز األداء المطبــق مــن قبــل البنــك يقــدم برنامــج حوافــز اداء تنافســي باعتبــار ذلــك كمكافــأة متغيــرة بالنســبة 
إلجمالــي الراتــب المدفــوع اســتنادا الــى منهجيــة تتألــف مــن ثــالث مراحــل يتــم خاللهــا قيــاس أداء البنــك وأداء اإلدارات وأداء 
األفــراد. كمــا يقــوم البنــك بتكويــن مخصصــات شــهرية يتــم مــن خاللهــا تغطيــة مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة باعتبارهــا 

مكافــأة مؤجلــه بالســداد.

ال ترتبــط مكافــآت موظفيــن إدارة المخاطــر وإدارة التدقيــق بــاألداء المالــي للبنــك، حيــث تقــوم لجنــة مجلــس اإلدارة للتدقيــق 
ولجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر باإلشــراف علــى مكافــأت موظفــي التدقيــق والمخاطــر، بنــاءاً علــى مقاييــس األداء التــي 

تحددهــا اللجــان المعنيــة.
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كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ مجمــوع مكافــآت هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية مبلــغ 30 ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 
2017: 30 ألــف دينــار كويتي(.

خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، لــم يحصــل اي موظــف علــى مكافــأة عنــد االنضمــام الــى البنــك )31 ديســمبر 
2017: موظــف واحــد حصــل علــى 15 ألــف دينــار كويتــي(.

وفيما يلي الفئات الرئيسية الثالث المتعلقة باإلفصاح عن األجور والمكافآت:

•  اإلدارة العليــا: تشــمل هــذه الفئــة الموظفيــن فــي وظيفــة مســاعد المديــر العــام ومــا فــوق والموظفيــن الذيــن يخضعــون 
لموافقــة الجهــات الرقابيــة.

•  الموظفيــن ذوي صالحيــات انكشــافات للمخاطــر: تشــمل هــذه الفئــة جميــع الموظفيــن الذيــن تؤثــر أنشــطتهم وقراراتهــم 
تأثيــرا جوهريــا علــى مخاطــر البنــك.

•  الموظفــون المســؤولون عــن الوظائــف الماليــة والرقابيــة: تشــمل هــذه الفئــة جميــع رؤســاء اإلدارات ورؤســاء الوحــدات في 
إدارة المخاطــر وإدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط ووحــدة مكافحــة غســيل األمــوال وادارة التدقيــق الداخلي ووحــدة االلتزام.

يمثل الجدول التالي المكافآت الثابتة والمتغيرة: 

2018
ألف دينار كويتي

الموظفين ذوي صالحياتاإلدارة العليا
انكشافات للمخاطر

مؤجلةغير مقيدةمؤجلةغير مقيدةفئة المكافآت

مكافآت ثابتة:
-1,044-1,908نقدية

----أخرى
مكافآت متغيرة

70-*600128نقدية
-  ---أخرى

)*( تم تصنيف الموظفين ذوي صالحيات انكشافات للمخاطر كموظفي ادارة عليا. 

2017
ألف دينار كويتي

الموظفين ذوي صالحياتاإلدارة العليا
انكشافات للمخاطر

مؤجلةغير مقيدةمؤجلةغير مقيدةفئة المكافآت

مكافآت ثابتة:
-889-1,459نقدية

----أخرى
مكافآت متغيرة

58 -*433100نقدية
-   ---أخرى

)*( تم تصنيف الموظفين ذوي صالحيات انكشافات للمخاطر كموظفي ادارة عليا. 
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2018
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

عدد فئة الموظفين
الموظفين

إجمالي قيمة األجور
والمكافآت المدفوعة

عدد 
الموظفين

إجمالي قيمة األجور
والمكافآت المدفوعة

242,636231,992اإلدارة العلـيـــــا 

121,11410947الموظفيـن ذوي صالحيــات انكشـافـات للمخاطـــر

الموظفون المسؤولون عن الوظائف المالية والرقابية
)Financial and Control Functions(

1888517663

 سابعًا: حسابات اإلستثمار

تجنــي حســابات االســتثمار حصــة مــن الربــح اســتناداً إلــى معــدالت مشــاركة الربــح المتفــق عليهــا كمــا تتحمــل نســبة مــن 
الخســارة. وتتخــذ حســابات االســتثمار أشــكال مثــل عقــود المضاربــة أو الوكالــة الغيــر مقيــدة كمــا تتضمــن حســابات التوفيــر 

االســتثمارية وحســابات الودائــع االســتثمارية ألجــل.

حسابات التوفير االستثمارية:

هــي ودائــع ذات أجــل اســتحقاق مفتــوح ويحــق للعميــل الســحب مــن األرصــدة أو أجــزاء منهــا فــي أي وقــت. ويتــم احتســاب 
مشــاركة الربــح فــي الحســابات االســتثمارية وتوزيعهــا علــى أســاس ربــع ســنوي وســنوي.

حسابات الودائع االستثمارية ألجل:

هــي الودائــع الثابتــة ذات األجــل المحــدد بنــاء علــى عقــد الوديعــة المحــرر بيــن كل مــن البنــك والمــودع. ويوجــد لهــذه الودائــع 
تاريــخ اســتحقاق محــدد ســلفًا ويتــم تجديــده تلقائيــًا لفتــرة مماثلــة، مــا لــم يقــم المــودع بإخطــار البنــك خطيــًا برغبتــه فــي 
عــدم تجديــد الوديعــة. يتــم احتســاب مشــاركة األربــاح الخاصــة بحســابات الودائــع االســتثمارية الثابتــة علــى أســاس ربــع ســنوي 

ونصــف ســنوي وســنوي حســب المنتــج.

ويتــم اســتثمار حســابات االســتثمار فــي مجموعــة مــن األصــول ويتــم تحصيــل علــى حصــة مــن صافــي إيــرادات هــذه األصــول 
بعــد تحديــد حصتهــا مــن المصروفــات. وتلتــزم هــذه األصــول بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالم يــة التــي يتــم إقرارهــا مــن قبــل 

هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك.

تمثل حسابات المودعين الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير والمضاربة والوكالة.

تتراوح النسب المستثمرة نيابة عن المودعين كما هو موضح على النحو التالي:

20182017
نسبة االستثمارنسبة االستثماراسم الوديعة

50%50%حسابات تحت الطلب

60%60%حسابات توفير

70%70%وديعة المرنة

65%65%وديعة أرزاق الشهرية

70%70%وديعة أرزاق ثالثة أشهر

75%75%وديعة أرزاق ستة أشهر

90%90%وديعة أرزاق السنوية

100%100%وديعة البشرى
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معيـار الرفع المالي   

يتكــون معيــار الرفــع المالــي للمجموعــة مــن الشــريحة األولــى مــن رأس المــال )كمــا هــي معرفــة فــي تعليمــات معيــار رأس 
المــال للبنــوك االســالمية( علــى إجمالــي اإلنكشــافات والتــي تتكــون ممــا يلــي:

1.  االنكشافات داخل الميزانية.

2.  االنكشافات لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

3.  االنكشافات خارج الميزانية.

بالنســبة  10.92%( مقارنــة   :2017 )31 ديســمبر   %10.48 المالــي نســبة  الرفــع  بلــغ معــدل   ،2018 31 ديســمبر  فــي  كمــا 
المطلوبــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة بنســبة 3%، وقــد بلغــت الشــريحة األولــى مــن رأس المــال 263,306 ألــف دينــار كويتــي 
)31 ديســمبر 2017: 251,615 ألــف دينــار كويتــي( وبلــغ إجمالــي اإلنكشــافات الحتســاب معيــار الرفــع المالــي 2,513,622 

ألــف دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2017: 2,305,212 ألــف دينــار كويتــي(.

فيما يلي ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية وإجمالي االنكشافات في معيار الرفع المالي:

رقم 
البنـــــــــــدمسلسل

ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

2,212,9571,956,089إجمالي األصول المجمعة وفقا للبيانات المالية المنشورة.1

2
التعديالت المتعلقة باالستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات 

التأمين والمؤسسات التجارية المجمعة لألغراض المحاسبية، والتي هي خارج نطاق 
التجميع الرقابي.

__

3
التعديالت المتعلقة بأي أصول استئمانية مدرجة في الميزانية بموجب السياسة 

المحاسبية للبنك وتم استثناؤها من إجمالي االنكشافات عند احتساب معيار الرفع 
المالي )كما هو مبين في المالحظة الهامشية )2(( 

__

__االنكشاف لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية4

300,665349,123االنكشافات خارج الميزانية )أي مبالغ االئتمان المعادلة( 5

__االنكشافات االخرى6

2,513,6222,305,212اجمالي االنكشافات في احتساب معيار رأس المال )أي مجموع البنود السابقة(7
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اإلفصاح العام لمعيار الرفع المالي:

رقم 
البنـــــــــــدمسلسل

ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

االنكشافات داخل الميزانية

1
البنود داخل الميزانية

)باستثناء عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية ولكن شاملة 
الضمانات المقدمة(

2,212,9571,956,089

)مبالغ االصول المستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس المال حسب 2
بازل 3( 

__

3
اجمالي االنكشافات داخل الميزانية

)باستثناء عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية( )مجموع 
السطرين 1,2(

2,212,9571,956,089

االنكشافات لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية

تكلفة االستبدال لكافة عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية4
)بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي المؤهل(

__

مبلغ المعامل االضافي لالنكشاف المستقبلي المحتمل لكافة عقود التحوط 5
المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية 

__

إجمالي ضمانات عقود التحوط المتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية المقدمة 6
التي تم استقطاعها من أصول الميزانية بموجب السياسة المحاسبية للبنك

__

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

__

__)انكشافات البنك لألطراف المقابلة المركزية التي تم استثناؤها(8

إجمالي االنكشاف لعقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية 9
)مجموع األسطر من 4 الى 8(

__

االنكشافات األخرى خارج الميزانية

452,836493,781االنكشافات خارج الميزانية )قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني(10

)144,658()152,172()التعديالت للتحويل الى المبالغ االئتمانية المعادلة(11

300,665349,123البنود خارج الميزانية )مجموع السطرين 10,11(12

رأس المال وإجمالي االنكشافات

263,306251,615الشريحة األولى من رأس المال13

2,513,6222,305,212إجمالي االنكشافات )مجموع 3,9,12(14

معيار الرفع المالي

10.92%10.48%معيار الرفع المالي )الشريحة األولى من رأس المال )13( / إجمالي االنكشافات )14(15
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معيـار تغطية السيولة   

2014/12/23 بشــأن معيـــار تغطيــة الســيولة )»معيــار تغطيــة  قــرر بنــك الكويــت المركــزي فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 
الســيولة«( للبنــوك اإلســالمية، فــي ســبيل تعزيــز قــدرة البنــوك علــى إدارة مخاطــر الســيولة لديهــا عــن طريــق التأكــد أن لديهــا 
أصــول ســائلة عاليــة الجــودة  كافيــة لمواجهــة ســيناريوهات الضغــط الهامــة لمــدة شــهر كامــل. وكحـــد أدنــى، يجــب أن يعــزز هذا  
المخــزون مــن األصــول الســائلة لتمكيــن البنــك مــن ممارســة أعمالهــا لمــدة 30 يومــا فــي ظــل ظــروف ســيناريوهات الضغــط. 

فيمــا يلــي طريقــة احتســاب معيــار تغطيــة الســيولة )كنســبة مئويــة(:

مخزون األصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك االسامية

)صافي التدفقات النقدية الصادرة  على مدار الثاثين يوم التاليين(

حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة

يتــم توجيــه ادارة ســيولة البنــك عــن طريــق سياســة ادارة االصــول والخصــوم التــي يتــم مراجعتهــا ســنويًا واعتمادهــا مــن مجلــس 
االدارة . كمــا تتنــاول سياســة ادارة االصــول والخصــوم االهــداف الرئيســية واالدوار والمســؤوليات والعمليــات ذات العالقــة بــإدارة 
ايضــًا  التــي تحــدد المعاييــر الخاصــة بمخاطــر الســيولة وتقــوم  الــى السياســات  مخاطــر الســيولة وتتطــرق بشــكل خــاص 
بقياســها ومراقبتهــا وفقــًا للمتطلبــات الرقابيــة والحــدود الداخليــة . وتقــوم كل مــن لجنــة االصــول والخصــوم ولجنــة مجلــس 
االدارة للمخاطــر باألشــراف علــى مهــام ادارة مخاطــر الســيولة كمــا تقــوم لجنــة االصــول والخصــوم دوريــًا بمراجعــة اوضــاع 
الســيولة وتقديــم توصياتهــا بشــأن حــدود الســيولة المســتهدفة بشــكل فــورى مــن حيــث مالمــح االســتحقاق / عــدم التطابــق 
وتقــوم لجنــة مجلــس االدارة للمخاطــر بالمراجعــة الدوريــة للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بحــدود المتطلبــات الرقابيــة والداخليــة مــع 

ــدة . ــدود المعتم ــيولة والح ــدالت الس مع

ــإدارة فجــوات الســيولة ضمــن  يتــم قيــاس مخاطــر الســيولة بشــكل أساســي باســتخدام ســلم االســتحقاقات ويقــوم البنــك ب
الحــدود المعتمــدة وذلــك باإلضافــة الــى نســب الســيولة المقبولــة ، معيــار تغطيــة الســيولة )LCR ( ومعيــار صافــى التمويــل 
المســتقر ) NSFR( . كمــا يقــوم البنــك دوريــًا بمتابعــة الودائــع المتعــددة وحــدود التركــزات التمويليــة لضمــان التنويــع األفضــل 
للتمويــل .هــذا ويخضــع كل مــن ســلم االســتحقاقات وعــدم مواءمــة تواريــخ االســتحقاق ذات العالقــة الختبــارات الضغــط التــي 
يقــوم بهــا البنــك دوريــًا ويتــم مراقبــة فجــوات الســيولة بشــكل يومــي ثــم مــرة اخــرى بشــكل شــهري عــن طريــق لجنــة االصــول 
والخصــوم . وللحــد مــن مخاطــر الســيولة  يتــم مراقبــة التركــزات التمويليــة بصــورة مســتمرة ويتــم مراعــاه تنويــع مصــادر التمويــل 

ومصــادر االصــول طويلــة االمــد.

تحليل نتائج الربع المنتهى فى31  ديسمبر 2018  

وفقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي يجــب أن تحافــظ البنــوك علــى نســبة تغطيــة للســيولة أعلــى مــن 90% اعتبــاراً مــن 
1 ينايــر 2018 الــى نهايــة عــام 2018 وقــد قــام البنــك بااللتــزام بهــذه النســب فــي كافــة ايــام الربــع ســنة.

وقــد بلــغ متوســط معيــار تغطيــة الســيولة )لكافــة العمــالت لــدى البنــك( خــالل الربــع ســنة عنــد  129.24%  وتتكــون 
االصــول الســائلة عاليــة الجــودة بشــكل أساســي مــن اصــول المســتوى االول والتــي تمثــل النقديــة واالحتياطــات وارصــدة 
البنــك لــدى بنــك الكويــت المركــزي. وبالنســبة للتدفقــات النقديــة الخارجــة فأنهــا تتكــون اساســًا مــن التمويــالت الغيــر 
مضمونــة لعمــالء التجزئــة وعمليــات االقتــراض بيــن البنــوك، امــا محفظــة التمويــالت الغيــر مضمونــة لعمــالء التجزئــة 
فتشــكل  نســبة 62% مــن أجمالــي اوزان التدفقــات النقديــة الخارجــة بينمــا تســاهم ودائــع التجزئــة ) التــي تتضمــن الودائــع 
مــن عمــالء المشــروعات الصغيــرة ( بمــا نســبته 21% مــن اجمالــي اوزان التدفقــات النقديــة الخارجــة. وجديــر بالذكــران 
االصــول الســائلة عاليــة الجــودة الثابتــة بصــورة ودائــع بنــك الكويــت المركــزي تمثــل المحــرك الرئيســي لألصــول الســائلة 

عاليــة الجــودة خــالل فتــرة التقريــر.
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مــن   %129.24 إلــى  الحالــي  ســنة  الربــع  خــالل  انخفــض  قــد  العمــالت(  )لكافــة  الســيولة  تغطيــة  معيــار  متوســط  ان 
141.92% فــي الربــع الســابق وذلــك نتيجــة االنخفــاض الطفيــف فــي األصــول الســائلة عاليــة الجــودة والزيــادة الطفيفــة 

فــى صافــى التدفقــات النقديــة الخارجيــة.

هــذا ويوضــح الجــدول التالــي المعــدل المتوســط )البســيط( عــن الربــع المنتهــى فــى 2018/12/31 لكافــة ايــام العمــل 
خــالل فتــرة التقريــر :

القيمة باأللف دينار كويتي

رقم 
مسلسل

البـيــــــــــــــــان

القيمة قبل
تطبيق معدالت

التدفق )المتوسط(
**

القيمة بعد
تطبيق معدالت 

التدفق )المتوسط(
**

األصول السائلة عالية الجودة

291,813إجمالي األصول السائلة عالية الجودة )قبل التعديـالت(1

التدفقات النقدية الخارجـة
422,56467,322ودائع التجزئـة والمشروعات الصغيرة2
--* الودائع المستقـرة3

422,56467,322* الودائع األقل استقـرارا4ً

الودائع وحسابات االستثمار واألصول األخرى المضمونة من غير5
 عمـالء التجزئـة باستثناء ودائع عمالء المشروعات الصغيرة 

374,266203,174

--* الودائع التشغيلية 6

374,266203,174* الودائع غير التشغيلية )االلتزامات األخرى غير المضمونة(  7
-االلتـزامات المضمونة8

327,08041,522التدفقات النقدية الخارجـة األخرى وتتضمن: 9

--*  الناشئـة عن عقـود التحوط وفقا ألحكام الشريعة االسالمية 10

--* الناشئـة عن الصكوك المدعومة باألصول وأدوات التمويل المهيكلة األخرى 11

327,08041,522* خطـوط االئتمـان والسيولة الملزمة األخرى 12
289,62514,481التزامات التمويل المستقبليـة المحتملة األخرى 13
--التدفقات النقدية التعاقدية االخرى – خارجـة14

326,492إجمالي التدفقات النقدية الخارجـة15

التدفقات النقدية الداخلـة
--معامالت التمويل المضمونـة 16

التدفقات النقدية الداخلـة الناتجـة عن عمليـات التمويـل المنتظمة )وفقا 17
لألطراف المقابلـة(

152,549100,696

--التدفقات النقدية الناتجة األخرى 18

152,549100,696إجمالي التدفقات النقدية الداخلـة19

إجمالي القيمةمعيـار تغطية السيولة 
التي تم تسويتها

291,813إجمالي األصول السائلة عالية الجودة )بعد التسويات( 20
225,796صافي التدفقات النقدية الخارجـة21
129.24%معيـار تغطية السيولة 22

**   المعدل المتوسط البسيط لكافة أيام العمل خالل فترة التقرير  

179



بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشركته التابعة 

إفصاحات معيـار صافي التمويل المستقر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

معيـار صافي التمويل المستقر  

اعتمــد بنــك الكويــت المركــزى فــى اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 2015/10/25 معيــار صافــي التمويل المســتقر  ) NSFR( للبنوك 
االســالمية . ويهــدف معيــار صافــي التمويــل المســتقر الــى تعزيــز ادارة مخاطــر الســيولة لــدى البنــوك، حيــث يتطلــب مــن البنــوك 
المحافظــة علــى مصــادر تمويــل اكثــر اســتقراراً لمقابلــة االصــول واالنشــطة خــارج الميزانيــة . كمــا يقــوم معيــار صافــي التمويــل 
المســتقر بالحــد مــن االعتمــاد الزائــد علــى التمويــل قصيــر االجــل مــن غيــر عمــالء التجزئــة )wholesale funding( ،وبالتشــجيع 

علــى االرتقــاء بتقييــم مخاطــر التمويــل علــى مســتوى النشــاطات داخــل وخــارج الميزانيــة ، وبتعزيــز اســتقرار مصــادر التمويــل.

 Available Stable Funding ( يعــرف معيــار صافــي التمويــل المســتقر علــى أنــه نســبة إجمالــي التمويــل المســتقر المتــاح
ASF - ( إلــى إجمالــي التمويــل المســتقر المطلــوب ) Required Stable Funding – RSF ( ، حيــث يتعيــن علــى البنــوك 
المحافظــة علــى هــذه النســبة لتكــون علــى األقــل  100% بشــكل مســتمر. ويعــرف التمويــل المســتقر المتــاح علــى أنــه ذلــك 
الجــزء مــن رأس المــال وااللتزامــات التــي يتوقــع أن تمثــل مصــادر أمــوال يعتمــد عليهــا لفتــرة تمتــد لســنة واحــدة، كمــا يعــرف 
التمويــل المســتقر المطلــوب علــى أنــه ذلــك الجــزء مــن األصــول واالنكشــافات خــارج الميزانيــة التــي يتوقــع تمويلهــا بصفــة 
وفتــرات  الســيولة  خصائــص  علــى  بنــك  لــكل  المطلــوب  المســتقر  التمويــل  مبلــغ  ويعتمــد  واحــدة.  ســنة  خــالل  مســتمرة 

االســتحقاق المتبقيــة لألصــول واالنكشــافات خــارج الميزانيــة.

يتم احتساب معيار صافي التمويل المستقر )كنسبة مئوية( كما يلي :

     )ASF( اجمالي التمويل المستقر المتاح

)RSF( اجمالي التمويل المستقر المطلوب

حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة

يتــم توجيــه ادارة ســيولة البنــك عــن طريــق سياســة ادارة االصــول والخصــوم التــي يتــم مراجعتهــا ســنويًا واعتمادهــا مــن مجلــس 
االدارة . كمــا تتنــاول سياســة ادارة االصــول والخصــوم االهــداف الرئيســية واالدوار والمســؤوليات والعمليــات ذات العالقــة بــإدارة 
ايضــًا  التــي تحــدد المعاييــر الخاصــة بمخاطــر الســيولة وتقــوم  الــى السياســات  مخاطــر الســيولة وتتطــرق بشــكل خــاص 
بقياســها ومراقبتهــا وفقــًا للمتطلبــات الرقابيــة والحــدود الداخليــة . وتقــوم كل مــن لجنــة االصــول والخصــوم ولجنــة مجلــس 
االدارة للمخاطــر باألشــراف علــى مهــام ادارة مخاطــر الســيولة كمــا تقــوم لجنــة االصــول والخصــوم دوريــًا بمراجعــة اوضــاع 
الســيولة وتقديــم توصياتهــا بشــأن حــدود الســيولة المســتهدفة بشــكل فــوري مــن حيــث مالمــح االســتحقاق / عــدم التطابــق 
وتقــوم لجنــة مجلــس االدارة للمخاطــر بالمراجعــة الدوريــة للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بحــدود المتطلبــات الرقابيــة والداخليــة مــع 

ــدة. ــدود المعتم ــيولة والح ــدالت الس مع

ــإدارة فجــوات الســيولة ضمــن  يتــم قيــاس مخاطــر الســيولة بشــكل أساســي باســتخدام ســلم االســتحقاقات ويقــوم البنــك ب
الحــدود المعتمــدة وذلــك باإلضافــة الــى نســب الســيولة المقبولــة، معيــار تغطيــة الســيولة )LCR( ومعيــار صافــي التمويــل 
المســتقر )NSFR(. كمــا يقــوم البنــك دوريــًا بمتابعــة الودائــع المتعــددة وحــدود التركــزات التمويليــة لضمــان التنويــع األفضــل 
للتمويــل .هــذا ويخضــع كل مــن ســلم االســتحقاقات وعــدم مواءمــة تواريــخ االســتحقاق ذات العالقــة الختبــارات الضغــط التــي 
يقــوم بهــا البنــك دوريــًا ويتــم مراقبــة فجــوات الســيولة بشــكل يومــي ثــم مــرة اخــرى بشــكل شــهري عــن طريــق لجنــة االصــول 
والخصــوم . وللحــد مــن مخاطــر الســيولة  يتــم مراقبــة التركــزات التمويليــة بصــورة مســتمرة ويتــم مراعــاه تنويــع مصــادر التمويــل 

ومصــادر االصــول طويلــة االمــد.

تحليل نتائج الربع المنتهي فى 31 ديسمبر 2018

وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي يجــب ان تحافــظ البنــوك علــى صافــي التمويــل المســتقر بنســبة 100% أو أعلــى 
ــنة . ــع س ــام الرب ــة أي ــى كاف ــب ف ــذه النس ــزام به ــك بااللت ــام البن ــد ق ــر 2018 ، وق ــن 1 يناي ــارا م اعتب

100  _>
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كمــا ان القيــم المرجحــة الصــول التمويــل واالســتثمار واالصــول االخــرى والتــى تتطلــب وزن 100% قــد مثلــت المكون االساســى 
لصافــي التمويــل المســتقر المطلــوب )RSF( بنســبة 53% مــن اجمالــي التمويــل المســتقر المطلــوب )RSF(.كمــا تــم 
دعــم التمويــل المســتقر المتــاح )ASF( مــن قبــل رأس المــال )24% مــن التمويــل المســتقر المتــاح ASF( وتمويــل األفــراد )%27 
مــن التمويــل المســتقر المتــاح ASF( والودائــع األخــرى مــن غيــر عمــالء التجزئــة علــى مــدار الســنة )7% مــن التمويــل المســتقر 
المتــاح ASF( ، وعليــه يمثــل اجمالــي تلــك النســب 58% مــن اجمالــي التمويــل المســتقر المتــاح )ASF(. خــالل الربــع الحالــي، 
 )ASF كمــا انخفضــت قليــال الودائــع األخــرى مــن غيــر عمــالء التجزئــة علــى مــدى عــام واحــد )7% مــن التمويــل المســتقر المتــاح

مقارنــة بـــ )9% مــن التمويــل المســتقر المتــاح ASF فــي الربــع الثالــث لعــام 2018(.

الجدول التالى يحدد صافي التمويل المستقر )NSFR( للربع المنتهي فى 2018/12/31

القيمة باأللف دينار كويتي

القيمة قبل تطبيق معامات التمويل المستقر 
بحسب فترة االستحقاق المتبقية

ل
س

سل
م م

رق

البيــان

فترة 
استحقاق

غير محددة 

فترة 
استحقاق 

متبقية أقل 
من ستة 

أشهر

فترة 
استحقاق 

متبقية أكثر 
من ستة 

أشهر وأقل 
من سنة 

واحدة

فترة 
استحقاق 

متبقية 
سنة واحدة 

أو أكثر

القيمة 
بعد تطبيق 

معامالت 
التمويل 
المستقر

التمويل المستقر المتاح:

رأس المال:1
338,404---338,404• رأس المال الرقابي2
• أدوات رأس المال األخرى3

الودائع وحسابات االستثمار من عماء التجزئة 4
وعماء المشروعات الصغيرة:

• المستقرة5
378,585--420,650• األقل استقرارا6ً
الودائع وحسابات االستثمار من غير عماء التجزئة:7
• الودائع التشغيلية8
1,026,643293,325101,989696,065• الودائع األخرى من غير عمالء التجزئة9
االلتزامات األخرى:10

• صافي عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة 11
اإلسالمية على جانب االلتزامات

• االلتزامات األخرى التي لم يتم إدراجها في الفئات 12
السابقة

56,159657---

1,413,054إجمالي التمويل المستقر المتاح13
التمويل المستقر المطلوب:

مجموع األصول السائلة عالية الجودة المتوافقة14
مع أحكام الشريعة اإلسامية

7,127

الودائع وحسابات االستثمار لدى مؤسسات مالية 15
أخرى ألسباب تشغيلية
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عمليات التمويل المنتظمة واألوراق المالية:16

17
•  عمليــات التمويــل المنتظمــة المقدمــة للمؤسســات 
الماليــة والمضمونــة بأصــول ســائلة عاليــة الجــودة 

مــن المســتوى األول
-----

18

• عمليــات التمويــل المنتظمــة المقدمــة للمؤسســات 
الماليــة والمضمونــة بأصــول ســائلة عاليــة الجــودة 
غيــر األصــول مــن المســتوى األول، وعمليــات التمويــل  
للمؤسســات  المقدمــة  المضمونــة  غيــر  المنتظمــة 

الماليــة

-125,3879,20821,53544,947

19

• عمليــات التمويــل المنتظمــة المقدمــة للمؤسســات 
غيــر الماليــة، و عمليــات التمويــل  المقدمــة لعمــالء 
وعمليــات  الصغيــرة،  المشــروعات  وعمــالء  التجزئــة 
التمـويـــل المقـدمـــة للـجـهـــات الحكومـيـــة والبنـــوك 

المركزيــة ومؤسســات القطــاع العــام، منهــا:

-812,820286,966474,6501,024,543

- التــي تخضــع لــوزن مخاطــر 35% أو أقــل وفقــًا لمعيــار 20
-----كفايــة رأس المــال – بــازل )3(

-----• عمليات التمويل السكنية المنتظمة، منها:21

- التــي تخضــع لــوزن مخاطــر 35% أو أقــل وفقــًا لمعيــار 22
-----كفايــة رأس المــال – بــازل )3(

23
يتــم  التــي  واألســهم  المرهونــة  غيــر  الماليــة  األوراق   •
حالــة  فــي  الرســمي،  الســوق  نطــاق  داخــل  تداولهــا 

األدوات لهــذه  الُمصــدرة  الكيانــات  تعثــر  عــدم 
---13,98611,888

األصول األخرى:24

• السلع المادية المتداولة، بما يشمل الذهب25

26

• األصــول المقدمــة كهامــش ضمــان القيمــة المبدئــي 
مــع  المتوافقــة  التحــوط  لعقــود   )Initial Margin(
أحــكام الشــريعة اإلســالمية والنقــد أو األصــول األخــرى 
 Default( المقدمــة للمســاهمة فــي صنــدوق التعثــر

Fund( لطــرف مقابــل مركــزي

----

• صافي عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة 27
----اإلسالمية على جانب األصول

28
أحــكام  مــع  المتوافقــة  التحــوط  عقــود  مــن   %20  •
الشــريعة اإلســالمية علــى جانــب االلتزامــات قبــل طــرح 

القيمــة ضمــان  هامــش 
----

التــي لــم يتــم إدراجهــا فــي الفئــات 29 • األصــول األخــرى 
الســابقة

198,1063,8279,12313,781216,502

174,694184,023227,20129,296البنود خارج الميزانية30

1,334,303إجمالي التمويل المستقر المطلوب31

105.90%معيار صافي التمويل المستقر )%(32
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