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لمحة عن مجموعة “بيتك”

العمليات الدولية املتكاملة في القطاع املصرفي

تقود مجموعة “بيتك” التمويل اإلسالمي عاملياً، حيث تقدم مجموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية، وتعمل في مناطق عدة حول 
العالم، ولديها 504 فرعاً مصرفياً و 1,263 جهاز صرف آلي وحوالي 15,000 موظفاً خالل عام 2018.

يعد بيت التمويل الكويتي “بيتك” أول بنك إسالمي في دولة الكويت، تأسس في عام 1977 وأصبح اليوم أحد أكبر البنوك اإلسالمية في العالم،  •
وواحداً من أكبر املمولني في السوق الكويتي واإلقليمي.

من كبار مساهمي “بيتك” الهيئة العامة لالستثمار )ملكية مباشرة(، األمانة العامة لألوقاف )ملكية مباشرة(، الهيئة العامة لشؤون القصر )ملكية  •
مباشرة(، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )ملكية غير مباشرة(.

• .(kfh( بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة ومدرجة في السوق الرئيسي والسوق األولي لبورصة الكويت باسم “بيتك”، وبالرمز

بيت التمويل السعودي الكويتي -  السعودية5-بيت التمويل الكويتي - الكويت1-
كي تي بنك ايه جي - املانيا6-بيت التمويل الكويتي - البحرين2-
البنك الكويتي التركي للمساهمة - تركيا3-
بيت التمويل الكويتي - ماليزيا )برهاد(4-
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رؤيتنا
قيادة التطور العاملي للخدمات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، واالرتقاء إلى مرتبة 

البنك اإلسالمي األكثر ربحية مستدامة، واألعلى ثقة في العالم.

رسالتنا
حتقيق أعلى مستويات االبتكار والتميز في خدمة العمالء 

مع حماية وتنمية املصلحة املشتركة جلميع األطراف املعنية باملؤسسة.

قيمنا
الريادة واالبتكار..

الشراكة وحتمل املسئولية..
بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وصحبه أجمعني.

السادة املساهمني الكرام.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم إليكم التقرير السنوي ملجموعة بيت التمويل الكويتي عن العام املالي 2018.

كان أداء عام 2018 متميزاً لبيت التمويل الكويتي »بيتك«، وكم أشعر باالمتنان مبا أجنزناه، في إطار ما تتمتع به مجموعة »بيتك« من مكامن قوة 
باعتبارها شريكاً جديراً بالثقة في البلدان التي تعمل فيها. وهو ما أهل »بيتك« ليأتي في املرتبة األولى خليجياً ألكثر البنوك اإلسالمية أماناً لعام 
2018 وفقاً لتصنيف مجموعة "جلوبل فايننس" العاملية، مبا يعكس ثقة واسعة من العمالء، ومصداقية وقبوالً على املستوى اإلقليمي والدولي وعالمة 

جتارية مرموقة في سوق واعد يحمل الكثير من الفرص.

فقد متكنا خالل العام من ترجمة رؤية »بيتك« ورسالته على أرض الواقع وجني ثمار تطبيق استراتيجية طويلة األمد اعتمدها مجلس اإلدارة، لتنويع 
مصادر األرباح، وجتنب املخاطر، وترشيد اإلنفاق، وزيادة اإليرادات التشغيلية من األنشطة املصرفية الرئيسية، وتنفيذ العديد من التخارجات الناجحة 
فيما يخص االستثمارات غير االستراتيجية، وحتقيق االنسجام في االداء بني بنوك املجموعة، لضمان االستدامة في النمو والربحية، وهو ما أكدته 

املؤشرات اإليجابية ومتانة وكفاءة الوضع املالي، والنمو املستدام املتوازن على مدى أربعة أعوام ماضية اتسمت باألداء اإليجابي املتصاعد. 

وفي إطار سعي »بيتك« للبحث عن فرص استراتيجية للنمو والتوسع على املستوى اإلقليمي والدولي، يواكب به التطورات السريعة التي يشهدها 
النشاط املصرفي على مستوى العالم، فقد عكف على دراسة العديد من الفرص واخليارات لتعزيز مكانة وأصالة »بيتك« إقليماً وعاملياً. 

واستمراراً لقيادتنا التطور العاملي في اخلدمات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فقد كان أداء أول بنك إسالمي في املانيا -»بيتك« 
املانيا- كبوابة رئيسية للمجموعة األوروبية إيجابياً للغاية، حيث ثبتت رؤيتنا في جدوى االستثمار فيه محققاً مؤشرات إيجابية، كما واصل »بيتك« 
سياسته الساعية نحو التحوط ملواجهة املتغيرات احمللية والعاملية، والتعامل مع التقلبات االقتصادية بكفاءة في املناطق والدول التي نعمل فيها باتباع 
سياسات متحفظة، تستهدف تعزيز املخصصات االحترازية، ومتانة املركز املالي، في ظل تركيز جهود بيتك على العمل املصرفي األساسي، وجودة 

األصول بأفضل حاالتها، والرسملة القوية بأكثر من املطلوب، وحتقيق أعلى مستويات االبتكار والتميز.

التقرير السنوي 2018 - كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة
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وقد اعتمدت استراتيجيتنا على ثالث ركائز رئيسية لتحقيق أولوياتنا، فقد استهدفت الركيزة األولى منو أعمالنا والتوسع في قاعدة العمالء، من خالل 
احلفاظ عليهم بتقدمي أفضل اخلدمات املصرفية. إلى جانب ذلك متثلت الركيزة الثانية في االنتقال إلى التقنية املالية اآلخذة في التسارع والعمل على 
استيعابها وتسخيرها ملصلحة عمالئنا لزيـادة مسـتوى رضاهـم، من خالل استيعاب الثورة الرقمية املتطورة في برنامج حتول األعمال واألنشطة في 
بيتك والعمل على تطبيق خدمات الفينتك Fintech مبا في ذلك اخلدمات املصرفية االلكترونية املتطورة وتقنيات الدفع الرقمية كقاعدة خلدماتنا 
عام 2018 وما بعده، فيما سعت الركيزة الثالثة نحو حتقيق أعلى معايير الكفاءة واالستخدام األمثل للموارد واألنشطة التشغيلية، مبا يصب في 

حتسني مستويات كافة القطاعات واألنشطة.    

فقد واصــل البنــك رحلــة التحــول للمصرفيــة االلكترونية فأطلــق مجموعــة كبيــرة مــن املبــادرات والتحســينات علــى قنواتــه املصرفيــة االلكترونية 
املختلفــة وإتاحــة العديــد مــن اخلدمــات للعمــالء ومنها املوقع االلكتروني وتطبيق البنك على الهواتف الذكية، والتمويل أون الين للشركات، وتقنية 
الذكاء االصطناعي، واستخدام تكنولوجيا الروبوت املتطورة في بعض العمليات التشغيلية، وقـد جنـح البنـك فـي متكيـن عمالئـه أينمــا تواجــدوا مــن 

إجــراء معامالتهم املصرفيــة واحلصول على التمويل على مــدار الســاعة. 

وتأكدت جهودنــا فــي عــام 2018 بتدّشني أول الفروع االلكترونية التي تعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، من خالل مجموعة متطورة من 
األجهزة التقنية ووسائل اخلدمة الذاتية، كخطوة أولى نحو افتتاح مزيد من الفروع املشابهة ضمن خطة مستقبلية طموحة وضعها »بيتك«. وواصلــت 
اإلدارات املختلفــة جهودهــا فــي تقديــم املنتجــات واخلدمــات، حيث قام بيتك بإطالق خدمة بيتك اكسبرس لتحويل األموال إلى املستفيدين حول 
العالم الكترونياً، ومن ناحية أخرى، يعمل بيتك جاهداً على استيعاب تكنولوجيا Blockchain، إذ مت توفير خدمة التحويالت املالية باستخدام شبكة 

.RippleNet الريبل

وقد واصلت املؤشرات املالية الرئيسية للمجموعة منوها من خالل تعزيز الربحية، فقد جتاوز صافي أرباح املساهمني 227.4 مليون دينار في نهاية 
العام 2018 بنسبة منو 23.5% مقارنة مبا يقترب من 184.2 مليون دينار خالل العام السابق، كما بلغت ربحية السهم 36.36 فلساً بنسبة زيادة 

23.4% عن 29.46 فلساً للعام 2017. 

بلغت نسبة إجمالي املصروفات  النفقات حيث  2.4% وجنحت استراتيجتنا في ترشيد  بنمو نسبته  دينار  17.8 مليار  املوجودات  بلغ إجمالي  كما 
التشغيلية 39.2% من إجمالي إيرادات التشغيل وهي مستمرة في االنخفاض للعام الرابع على التوالي، في الوقت الذي ارتفعت فيه حسابات املودعني 

إلى 11.8 مليار دينار بنسبة منو 1.6% عن عام 2017.

وقد ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق املساهمني إلى 12.4% في 2018 مقابل 10.2% في عام 2017 وبلغت نسبة كفاية رأس املال %17.47 
في 2018.

وفي عام 2018 بلغ صافى إيرادات التمويل 527.3 مليون دينار بنسبة منو 18.5% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل 746 مليون 
دينار بنسبة منو 4.6% مقارنة بها في 2017، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 453.5 مليون دينار، بنسبة منو 11.1% مقارنة بالعام السابق.

ويرجع هذا األداء املتوازن إلى التواصل اإليجابي على مستوى املجموعة، والتنفيذ املتقن والفعال الستراتيجيتنا املوحدة التي اعتمدت على الترابط 
واالتصال، والتنسيق بني أطرافها سواء في مركزها الرئيسي أو في البلدان املختلفة التي نتواجد فيها، في تركيا والبحرين وماليزيا واملانيا واململكة 
العربية السعودية، من خالل مجموعة من املبادرات االستراتيجية الناجحة والتي كانت الركيزة األساسية لتعزيز احلوكمة واخلدمات املصرفية على 

مستوى املجموعة. 

ونحن إذ نلتزم بتحقيق عائد متميز للمساهمني على املدى الطويل، فإن مجلس اإلدارة يوصي اجلمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %20 
وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10%، وذلك على ضوء ما مت من توزيع عائد على الودائع االستثمارية وحسابات التوفير كما هو موضح باجلدول رقم )1(.

التقرير السنوي 2018 - كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة
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جدول )1( أرباح املودعني

20182017نوع احلساب

2.625%3.125%ودائع استثمارية "اخلماسية" 

2.250%2.625%ودائع استثمارية "املستمرة"

1.950%2.100%ودائع استثمارية "السدرة"

2.000%2.500%ودائع استثمارية “الدمية” )12 شهراً(

1.875%2.300%ودائع استثمارية “الدمية” )6 أشهر(

1.930%2.125%اخلطط االستثمارية طويلة األجل 

1.000%1.250%حساب التوفير االستثماري

وقد احتفظ »بيتك« بالتقييمات والتصنيفات اإليجابية من وكاالت التصنيف العاملية باإلضافة إلى العديد من اجلوائز الرفيعة من جهات وهيئات 
عاملية مرموقة، باإلضافة إلى انضمام سهم بيتك إلى مؤشر )فوتسي راسل( لألسواق الناشئة لبورصة الكويت، وهي مؤشرات إيجابية عديدة لنجاح 

تنفيذ اخلطط املوضوعة ومتيز األداء.

وقد عكس التقييم االئتماني املتميز الذي منحته وكاالت التصنيف العاملية لبيتك مكانته وصدارته، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تقييمها 
  P-1 بعيد املدى A1 قصير املدى مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة موديز للتصنيف االئتماني تقييمها لبيتك F1 بعيد املدى و A+ لبيتك

قصير املدى مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي إضافة جديدة تؤكد مكانة »بيتك« وريادته وفقاً ملعايير عدة وضعتها جهات عاملية متخصصة ومحايدة، تعكس متيزه كأبرز مؤسسة مصرفية 
إسالمية في الكويت والعالم، منحت جلوبال فايننس »بيتك« جائزة أكثر مؤسسة مالية إسالمية أماناً في اخلليج لعام 2018، كما فاز بيت التمويل 

الكويتي »بيتك« لعام 2018 بجائزة "أفضل بنك في خدمة العمالء ذوي املالءة املالية العالية" من يوروموني.

وقد استطعنا املشاركة في متويل بعض املشروعات العمالقة في الكويت، فقد قام بيتك بدور املنظم الرئيسي لصفقة متويل مجمع بقيمة 390 مليون 
دينار كويتي لصالح الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة وتبلغ الشريحة اإلسالمية 156 مليون دينار كما قام »بيتك« بتمويل شركة ليماك 
لتمويل مبنى الركاب اجلديد ملطار الكويت الدولي مببلغ 249.2 مليون دينار وبلغت حصة »بيتك« 50% من إجمالي قيمة الصفقة، وقام أيضاً بتمويل 
شركة مينا هومز العقارية )إحدى الشركات التابعة ملجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"( مببلغ 120 مليون دينار وذلك لتمويل مشروع ضاحية 

حصة املبارك. 

وعلى املستويني اإلقليمي والدولي شارك »بيتك« في صفقة متويل مجمع شركة مصفاة الدقم بالدوالر األمريكي بحصة تصل إلى 500 مليون دوالر 
علماً بأن إجمالي الصفقة يصل إلى 4.6 مليار دوالر، وقام »بيتك« وبيت التمويل الكويتي– تركيا بتمويل مشروع )جاناكالي( في تركيا باليورو مبا يقدر 
مببلغ 72 مليون دينار كويتي من إجمالي قيمة التمويل البالغة 800 مليون دينار كويتي، وهو ضمن متويالت مقدمة من قبل عدة مصارف ومؤسسات 

مالية عاملية مختلفة. 

وقد واصلت اخلزانة واملؤسسات املالية للمجموعة العمل على دمج وحتسني فعالية إدارة السيولة على مستوى املجموعة من خالل تنويع وتوفير متويل 
مستقر وتطوير مواردها البشرية، وتطبيق أنظمة تكنولوجية وهياكل أساسية متطورة بهدف تطوير خدمة العمالء من خالل توفير حلول مالية مبتكرة 

للخزانة واملؤسسات املالية للمجموعة وفقاً لقواعد الشريعة اإلسالمية. 

فقد قامت مجموعة اخلزانة بتوسيع نشاطها االستثماري املكثف في الصكوك حيث ارتفعت استثمارات بيتك في سوق الصكوك خالل عامني لتتخطى 
حاجز املليار ونصف املليار دينار في عام 2018، وفي الوقت الذي يعمل فيه بيتك كصانع لسوق الصكوك النشط وضمان تداولها في السوق الثانوية، 
 )IILM( الدولية  السيولة اإلسالمية  إدارة  األولي لصكوك مؤسسة  للسوق  القيادية كمزود  للمجموعة في احلفاظ على مكانتها  استمرت اخلزانة 

ومتفوًقة في ذلك على البنوك اإلقليمية والدولية.

ومن جهة أخرى سعت اخلزانة للمجموعة البتكار منتجات جديدة وإضافة العديد من حلول التحوط حلماية استثمارات "بيتك" املختلفة وفي املناطق 
التي تعمل بها من خالل استخدام مقايضات العمالت املتقابلة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومبادالت معدل الربح مع مجموعة منتجات التحوط 
القائمة، كما جنحت مجموعة اخلزانة في جعل أغلب أنشطة خزانة الكويت مركزية ومتكاملة مع جميع بنوكها التابعة، مبا يضمن انتظام تدفقات 

العمالت األجنبية وتوفير التكاليف، وتنفيذ الصفقات بأسعار تنافسية تضمن تطوير اإلنتاجية والكفاءة. 
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حمد عبد احملسن املرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

وكان عام 2018 عام التحديات بالنسبة للموارد البشرية فقد واصلنا جهودنا في تطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، واالرتقاء مبستواهم العلمي 
واملهني في مجال العمل املصرفي واملالي اإلسالمي والتزمت املجموعة بالتغيرات القانونية مع احملافظة على كفاءة مؤشرات تكاليف املوظفني، حيث 
استمر تركيزنا األساسي على التوطني في مجموعة بيتك من خالل استقطاب وتطوير الكفاءات املهنية كمصرفيي املستقبل. كما حقق "بيتك" تقدماً 
استثنائياً وملحوظاً في تطبيق استراتيجية املوارد البشرية حيث حققنا نسبة تكويت تعادل 69%، حيث شكل الكويتيون ما نسبته 97% من إجمالي 
التعيينات مع تركيزنا املستمر على بناء وتطوير مواهبنا من داخل بيتك مما أدى إلى تعزيز ريادته على مستوى الصناعة، فيما يخص مؤشرات العمالة 

الوطنية ونسب التكويت. 

وتقويًة ألواصر العالقات اجليدة بني البنك وموظفيه فقد حرص بيتك على تنظيم الفعاليات واالستفادة من املناسبات في التواصل مع اجلميع لتوطيد 
العالقات واحلفاظ على مستوى إيجابي من التعامل على املستويات املهنية والشخصية إمياناً بأهمية ذلك في حتسني النتائج العامة لصورة البنك وأداء 
منتسبيه، وفي سبيلها لذلك استمرت مجموعة بيتك خالل عام 2018 في حتقيق التقدم والتطور في نتائج االرتباط الوظيفي على مستوى املجموعة 
حيث بلغت نسبة االرتباط الوظيفي 78% في مجموعتنا مع منو بنسبة 5%، كما أثمر تركيزنا املستمر الستقطاب واالحتفاظ مبوظفينا عن تصنيف 

البنك الكويتي التركي ضمن أعلى ثالث مؤسسات في تركيا من ناحية االرتباط الوظيفي. 

كما احتلت عملية تطوير موظفينا ضمن برنامج التعاقب الوظيفي باإلضافة للموظفني ذوي اإلمكانات العالية على مستوى املجموعة املرتبة األولى 
في أعمال هذا العام، حيث قدمنا بنجاح سلسلة من الدورات املكثفة مع هارفرد للنشر وجامعة INSEAD وجامعة IMD وذلك لبناء قدراتهم كقادة 

ملجموعة بيتك في املستقبل.

وفي عام 2018 قمنا بتوسيع برامجنا للمشاركة في املجتمع احمللي حيث قدم »بيتك« إلى بيت الزكاة 11.2 مليون دينار كويتي، اميانا بأهمية أداء 
فريضة الزكاة وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية والتي تخدم املجتمع وتبرز اجلانب اإلنساني ألعمالنا. 

ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى كل مساهمينا وعمالئنا على دعمهم املستمر، ولدينا الثقة أن نستمر إن شاء اهلل في حتقيق عوائد 
مجزية للمساهمني واملودعني. كما أنتهز هذه الفرصة لشكر جميع موظفينا على مستوى املجموعة وكذلك أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ملا 

قدموه من جهد متواصل وعمل بناء.

وختاماً يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه، وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ/ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر املبارك الصباح 
حفظه اهلل، والشكر موصول إلى سعادة الدكتور/ محمد الهاشل محافظ بنك الكويت املركزي، وكافة اجلهات الرقابية على مؤازرتهم املتواصلة للقطاع 

املصرفي في دولة الكويت.

واهلل ولي التوفيق.... 
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 السيد/ حمد عبداحملسن املرزوق
رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

للدراسات  كليرمونت  وإدارة األعمال من جامعة  الدولي  التمويل  املاجستير في  حصل على درجة 
النظم  هندسة  في  البكالوريوس  درجة  وعلى   1987 عام  في  األمريكية  املتحدة  بالواليات  العليا 

الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1985.

عضو مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت منذ عام 2002 ورئيساً لالحتاد منذ عام 2010 وحتى 
عام 2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات املصرفية منذ عام 2003 وحتى عام 2014، كما 
شغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2007 وحتى 
عام 2016، وشغل منصب عضو مجلس األمناء في األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية منذ 
عام 2004 وحتى عام 2009، وشغل عضوية مجلس إدارة احتاد املصارف العربية منذ عام 2003 

وحتى عام 2010.

ميتلك خبرة مصرفية ومالية متنوعة في دولة الكويت وخارجها تفوق الثالثني عاماً، إذ شغل العديد 
من املناصب القيادية في عدة مؤسسات مصرفية ومالية ورقابية؛ حيث تولى منصب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك األهلي املتحد - الكويت - منذ عام 2002 وحتى عام 2014، وشغل 
منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املتحد في كل من اململكة املتحدة منذ عام 1998 
وحتى عام 2014 وفي جمهورية مصر العربية في الفترة منذ عام 2006 وحتى عام 2014، كما 
شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املتحد - البحرين - منذ عام 2000 وحتى 
عام 2014، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي - ُعمان - منذ عام 2007 وحتى 
عام 2014، وعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة املصرف التجاري العراقي منذ عام 2006 وحتى عام 

.2014

شغل منصب عضو ثم نائب ثم رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي 
بدولة الكويت منذ عام 2002 وحتى عام 2010، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الشرق األوسط لالستثمار املالي باململكة العربية السعودية منذ عام 2009 وحتى عام 2013، وشغل 

منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي في دولة قطر منذ عام 2004 وحتى عام 2013.

تولى قبل ذلك عدة مهام تنفيذية في بنك الكويت املركزي؛ حيث شغل منصب مساعد مدير مكتب 
الشؤون الفنية في عام 1990، وعمل نائباً إلدارة الرقابة املالية منذ عام 1992 وحتى عام 1996، 
ثم مديراً إلدارة الرقابة املالية منذ عام 1996 وحتى عام 1998. بدأ مسيرته املهنية حني ُعني في 
إدارة االستثمار ضابطاً لالستثمار على محافظ األسهم األمريكية ومشتقاتها في الشركة الكويتية 

لالستثمار منذ عام 1987 وحتى عام 1990.

السادة أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ عبدالعزيز يعقوب النفيسي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت وعضو اللجنة التنفيذية

املتحدة األمريكية في عام  بالواليات  ويتير  كلية  البكالوريوس في االقتصاد من  حصل على درجة 
 .1977

يشغل حالياً منصب املدير العام لشركة عبدالعزيز النفيسي للتجارة العامة.

ميتلك خبرة رفيعة في دولة الكويت وخارجها إذ شغل العديد من املناصب القيادية في العديد من 
الشركات وفي عدة قطاعات منها القطاع املصرفي واملالي والعقاري واالتصاالت.

شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت املتنقلة »مجموعة زين« منذ عام 2005 وحتى 
عام 2017 وتقلد فيها منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى عام 2013، وشغل منصب عضو 
مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت املتنقلة السعودية »زين السعودية« منذ عام 2013، كما شغل 
العديد من املناصب في مجالس إدارات شركات مجموعة زين في منطقة الشرق األوسط في كل 
من زين العراق وزين األردن وزين السودان، وكان قد شغل عدة مناصب في عضوية مجالس إدارة 

شركة سلتل – زين أفريقيا.

عمل رئيساً ملجلس إدارة شركة مدى لالتصاالت منذ عام 2001 وحتى عام 2011، كما شغل منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار منذ عام 1998 وحتى عام 2004، وكان عضواً 
في مجلس إدارة شركة وثاق للتأمني التكافلي منذ عام 2000 وحتى عام 2004، وشغل منصب عضو 
مجلس إدارة شركة املشروعات االستثمارية الكويتية منذ عام 1993 وحتى عام 1996، وتولى رئاسة 

مجلس إدارة شركة كيفك للوساطة املالية منذ عام 1989 وحتى عام 1992.

التنفيذي في شركة مجموعة  تولى قبل ذلك عدة مناصب ومهام تنفيذية، فشغل منصب الرئيس 
النفيسي الوطنية العقارية منذ عام 1996 وحتى عام 2010، وعمل نائباً للمدير العام في مؤسسة 
منصب  تولى  ثم   ،1990 عام  وحتى   1984 عام  منذ  واملقاوالت  العامة  للتجارة  النفيسي  يعقوب 
العضو املنتدب في شركة كيفك للوساطة املالية خالل الفترة منذ عام 1989 وحتى عام 1990. 
وقد بدأ مسيرته املهنية كرئيس لقسم التسهيالت املصرفية لدى بنك برقان منذ عام 1978 وحتى 

عام 1981.
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السيد/ فهد علي الغامن
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة االستثمار وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة التدقيق وااللتزام 

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة الكويت في عام 2002.

كما   ،2011 عام  منذ  واالستثمار  لإلجارة  أعيان  إدارة شركة  مجلس  رئيس  منصب  حالياً  يشغل 
الثقيلة منذ عام  املركبات  واستيراد  لبيع  األهلية  الشركة  إدارة  رئيس مجلس  نائب  يشغل منصب 
2011 وعضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء منذ عام 2004. كما يشغل 
حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركات علي محمد ثنيان الغامن وأوالده للسيارات منذ عام 2005 
وعضو مجلس إدارة وأمني صندوق نادي الكويت الرياضي منذ عام 2007. كما أنه عضو في جمعية 

املهندسني الكويتيني منذ عام 2003.

تقلد فيما سبق عدة مناصب رفيعة منها منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
األهلية لبيع واستيراد املركبات الثقيلة منذ عام 2005 وحتى عام 2011 كما شغل منصب رئيس 
جلنة إعادة الهيكلة لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار منذ عام 2010 وحتى عام 2011، كما شغل 
منصب عضو مجلس إدارة ممثلى وكالء العالم لشركة مكالرين موتورز )ممثلو الشرق األوسط( منذ 

عام 2010 وحتى عام 2015.

اإلدارة  منها عضوية مجلس  فيما سبق،  الشركات احمللية  العديد من  إدارة  تولى عضوية مجلس 
لدى الشركة العاملية خلدمات الدفع اإللكتروني منذ عام 2005 وحتى عام 2010، والشركة األولى 
للمسالخ منذ عام 2003 وحتى عام 2005. كما عمل رئيساً تنفيذياً لدى مجموعة شركات علي 

الغامن وأوالده - قطاع املقاوالت منذ عام 2002 وحتى عام 2005.

السيد/  معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة املخاطر وعضو جلنة االستثمار

املتحدة  بالواليات  مايسون  جورج  جامعة  من  التمويل  في  العلوم  بكالوريوس  درجة  على  حصل 
األمريكية في عام 2001.

ُعني رئيساً ملجلس إدارة بيتك ماليزيا منذ فبراير 2017. كما تولى عضوية مجلس إدارة العديد 
من الشركات منها شركة بوابة الكويت القابضة منذ عام 2004 وحتى عام 2014، وشركة املركز 
املالي الكويتي منذ عام 2008 وحتى عام 2011، وشركة الراية العاملية القابضة منذ عام 2005 

وحتى عام 2009.

يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة فيحاء الدولية العقارية منذ عام 2017، كما عمل نائباً 
للمدير العام في شركة التجزئة العاملية منذ عام 2003، وفي عام 2002 عمل لدى إدارة االستثمار 
في شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، واجتاز برنامجاً تدريبياً متخصصاً للخريجني ملدة 18 شهراً 

لدى الهيئة العامة لالستثمار في عام 2001.
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السيد/ خالد سالم النصف
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة املخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة االستثمار

حصل على درجة البكالوريوس في التمويل من كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت 
في عام 1995 كما حصل على دورات متخصصة في حتليل القوائم املالية من معهد البحوث الدولية.

 ،2016 للحاسبات منذ عام  الرقمية  الكويتية  الشركة  إدارة  نائب رئيس مجلس  منصب  يشغل حالياً 
التضامن  إدارة شركة  2016، وعضو مجلس  القابضة منذ عام  الشامية  إدارة شركة  وعضو مجلس 

الكويتية منذ عام 2016.

تقلد منصب رئيس املجلس التنفيذي املتخصص في وضع االستراتيجيات ومتابعة تنفيذها ملجموعة 
شركات النصف.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن يوسف النصف وشركاه وشركة التضامن الكويتية 
وشركة التجارة واحملركات الصناعية منذ عام 2008.

لشركات  املالي  واملدير  االستثمار  مدير  منصب  فشغل  تنفيذية،  ومهام  مناصب  عدة  ذلك  قبل  تولى 
النصف منذ عام 1997 وحتى عام 2008، كما عمل في منصب املدير اإلداري للشركة منذ عام 1995 
وحتى عام 2007 وشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات منذ عام 

2001 وحتى عام 2016.

السيد/  نورالرحمن عابد
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة التدقيق وااللتزام وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت

محاسب قانوني معتمد من معهد احملاسبني املعتمدين في إجنلترا وويلز، حاصل على زمالة معهد 
احملاسبني املعتمدين في عام 1976.

ُعني عضًوا في مجلس إدارة بيتك ماليزيا منذ عام 2017، كما ُعني رئيساً خلدمات التدقيق في 
بخبرة  ويتمتع   ،1999 عام  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  في   Ernst & Young مكتب 

واسعة تصل إلى 40 عاماً.

نال في عام 2012 جائزة »قيادة صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية« في املؤمتر العاملي للمصارف 
اإلسالمية تقديراً ملساهمته الفاعلة في مجال الصيرفة اإلسالمية.

شغل منصب رئيس جلنة معايير احملاسبة ونائب رئيس مجلس معايير احملاسبة والتدقيق في هيئة 
.)AAOIFI( احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 )AAOIFI( يشغل حالياً عضوية مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
في  البنوك  أكبر  من  يعد  الذي  ميزان  بنك  في  التدقيق  جلنة  وعضوية  اإلدارة  مجلس  وعضوية 
ورئيس جلنة  البحرين  اركابيتا في مملكة  إدارة شركة  كما يشغل حالياً عضوية مجلس  باكستان، 
فقيه في مدينة  الدكتور سليمان  إدارة في مستشفى  ويشغل منصب عضو مجلس  فيها،  التدقيق 
الترشيحات  أنه عضو في جلنة  التدقيق فيها، كما  السعودية، ورئيس جلنة  العربية  باململكة  جدة 

واملكافآت بها.
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السيد/ رائد خالد اخلرافي
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2015

رئيس جلنة احلوكمة وعضو جلنة املخاطر

حصل على درجة بكالوريوس جتارة تخصص إدارة من القاهرة في عام 2007، ودبلوم في اإلدارة 
من كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت في 

عام 1993.

عضو جلنة تقصي احلقائق التابعة لوزارة العدل في عام 2015، وعضو مجلس إدارة شركة إدارة 
األمالك العقارية )رمي( ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2015 وحتى عام 2016، كما 
أنه عضو مجلس إدارة باإلنابة في بيت الزكاة ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2015 

وحتى عام 2016.

يشغل وظيفة نائب األمني العام لتنمية املوارد واالستثمار في األمانة العامة لألوقاف بدرجة وكيل 
وزارة مساعد منذ عام 2015، وكان قد بدأ مسيرته املهنية في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية في عام 1993، ثم ترقى فيه إلى رئيس قسم العالقات العامة في عام 1996 وتولى منصب 

نائب مدير الشؤون اإلدارية منذ عام 2000 وحتى عام 2015.

بجدة،  للتنمية  اإلسالمي  البنك  في  األوقاف  تثمير ممتلكات  على صندوق  اإلشراف  عضو جلنة 
اململكة العربية السعودية، بصفته ممثاًل لألمانة العامة لألوقاف منذ عام 2016.

كما تولى العديد من املناصب واملهام التنفيذية حيث كان رئيساً ملجلس إدارة أحد مراكز مبيعات 
التجزئة الكبرى في دولة الكويت عام 2005، وكان قد شغل العديد من الوظائف واملهام اإلدارية بها 

إذ عمل أميناً للصندوق في عام 2003 ثم ُعني نائباً لرئيس مجلس اإلدارة في عام 2004.
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السيد/ براك علي الشيتان
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لشؤون القصر منذ عام 2015

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت وعضو جلنة احلوكمة وعضو جلنة التدقيق وااللتزام

حصل على درجة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة الكويت في عام 1990.

يشغل حالياً منصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر وعضو مجلس إدارة بيت الزكاة منذ عام 
2015، كما أنه عضو مجلس أمناء مكتب الشهيد. 

عام  وحتى   2015 عام  منذ  )رمي(  العقارية  األمالك  إدارة  إدارة شركة  لرئيس مجلس  نائباً  عمل 
2012 وحتى عام  الوطنية لألوفست منذ عام  الشركة  إدارة  2016 وتولى منصب رئيس مجلس 

.2015

كما تقلد فيما سبق عدة مناصب رفيعة، منها عضو مجلس إدارة بنك الكويت املركزي ممثاًل عن 
وزارة املالية، كما كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار وفي مجلس إدارة هيئة 

تشجيع االستثمار املباشر.

تولى العديد من املناصب التنفيذية فيما سبق، إذ شغل منصب الوكيل املساعد لشؤون احملاسبة 
العامة في وزارة املالية منذ عام 2007 وحتى عام 2015، وكان قد عمل مراقباً للنظم واملتابعة في 
للتوجيه  عام 2000 ثم مديراً إلدارة التوجيه والتنظيم بالوزارة في عام 2006، كما عمل مراقباً 
عام  منذ  التوجيه احملاسبي  ترأس قسم  قد  وكان   ،2000 عام  وحتى   1996 عام  منذ  احملاسبي 
1993 وحتى عام 1996 وبدأ مسيرته املهنية في وظيفة باحث في قسم التوجيه احملاسبي في عام 

1990 في وزارة املالية.
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السيد/ مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار منذ عام 2017

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة املخاطر وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت

حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت في عام 1983.
يشغل حالياً منصب مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. ميتلك خبرة 
مهنية في املجال االقتصادي واالستثماري، حيث تقلد العديد من املناصب املهنية الرفيعة، فقد تولى 
منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة منها ما هو داخل 
الكويت حني كان رئيساً ملجلس إدارة الشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة منذ عام 2005 
وحتى عام 2011. كما شغل عدة مناصب خارج دولة الكويت منها منصب رئيس مجلس إدارة البنك 

التونسي الكويتي منذ عام 2001 وحتى عام 2011.
ساهم بكفاءة وفعالية في جلان مجلس اإلدارة التي شارك فيها، فقد ترأس جلنة خصخصة شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في عام 2010، باإلضافة إلى اخلبرة املهنية املتميزة في مجال املصارف 
اإلسالمية وأسواق املال، حيث ترأس اللجنة التأسيسية لبنك وربة، كما كان عضواً في جلنة خصخصة 

سوق الكويت لألوراق املالية عام 2011، واللجنة التأسيسية لشركة ميديا سيتي عام 2008.
تولى منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات رائدة داخل دولة الكويت، منها املجموعة الثالثية 
 2011 والكويت منذ عام  البحرين  وبنك   ،2016 2014 وحتى عام  العاملية لالستشارات منذ عام 
وحتى عام 2017، كما شغل عضوية مجلس إدارة في شركات خارج دولة الكويت منها الشركة العربية 
لالستثمار في اململكة العربية السعودية منذ عام 2008 وحتى عام 2015، والهيئة العربية لالستثمار 
والتطوير الزراعي في جمهورية السودان منذ عام 2001 وحتى عام 2008، كما شغل منصب عضو 

مجلس إدارة الشركة الكويتية املتحدة في اجلمهورية العربية السورية ملدة عام.
شغل  كما   ،2014 عام  وحتى   2006 عام  منذ  الكويتية  االقتصادية  اجلمعية  عضوية  على  حصل 
عضوية مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية خالل عام 2011، وشغل منصب رئيس مجلس 
املجموعة  ملكتب  عاماً  مديراً  عمل  كما  للتنمية،  الكويتية  التونسية  للمجموعة  العام  واملدير  اإلدارة 

الكويتية العقارية لالستثمار في تونس حتى عام 2000.

السيد/ صالح عبد العزيز املريخي
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار منذ عام 2018

عضو جلنة التدقيق وااللتزام، وعضو جلنة االستثمار
حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال واحملاسبة املالية من جامعة كليرمونت للدراسات العليا 
بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1987 وعلى درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة الكويت 

في عام 1984.
يعمل في الهيئة العامة لالستثمار منذ عام 1996، كما عمل في مكتب الكويت لالستثمار في لندن منذ عام 
2000 وحتى عام 2005، ويشغل حالياً منصب مدير إدارة صناديق التحوط في الهيئة العامة لالستثمار. 

ميتلك خبرة مهنية في املجال االقتصادي واالستثماري، حيث تقلد العديد من املناصب املهنية الرفيعة، 
فقد تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة فرح املغرب )املجموعة املغربية الكويتية للتنمية سابقاً( 
منذ عام 2015 وحتى عام 2018، ومنصب عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار منذ عام 

2012 وحتى عام 2018.

عام  وحتى   2007 عام  منذ  لالستثمار  الكويتية  الباكستانية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  كما شغل 
2012، وتولى منصب عضو مجلس إدارة شركة االستثمار الكويتية املصرية منذ عام 2007 وحتى عام 2013.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة جروبو للبالستيك في إسبانيا منذ عام 2004 وحتى عام 
2005 ومنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة للمجموعة االستثمارية العقارية الكويتية منذ عام 1998 
وحتى عام 2000، وتقلد خاللها منصب العضو املنتدب للمجموعة منذ عام 1999 وحتى عام 2000، 
كما تولى منصب عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان في عمان - األردن منذ عام 1997 وحتى عام 2001.
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التقرير السنوي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية
 

لبيت التمويل الكويتي لعام 2018
إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي الكرام:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد:

فقد راجعنا واعتمدنا السياسات واالتفاقيات واملنتجات واخلدمات واألنشطة التي زاولها بيت التمويل الكويتي خالل عام 2018م. كما قمنا أيضا 
باملراجعة الواجبة إلبداء الرأي في مدى التزام بيت التمويل الكويتي مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل الفتاوى والقرارات والتوجيهات 

التي أصدرناها.
وفي سبيل حتقيق ذلك، عقدت الهيئة خالل عام 2018 )46 اجتماعاً( متت فيها مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات بعد احلصول على 
املعلومات التي رأت الهيئة ضرورتها إلصدار رأيها، ومت من خالل إدارة البحوث واالستشارات الشرعية إجراء املراجعة الشرعية على العقود 
واالتفاقيات والسياسات وفقاً لقرارات الهيئة، كما مت من خالل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة إجراء التدقيق الشرعي على عينات 
عشوائية من جميع العمليات العائدة ملعامالت بيت التمويل الكويتي مع املساهمني واملستثمرين وغيرهم، حسب اخلطة السنوية للتدقيق الشرعي 
على كافة إدارات البنك وشركاته التابعة، ومن خالل التقارير الدورية التي ترفعها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة عن عمليات التدقيق 

والزيارات امليدانية، وعن سير العمل وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.
كما مت احلصول على جميع املعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية، لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول ومقبول بأن بيت التمويل 

الكويتي وشركاته التابعة لم يخالف أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، في جميع املعامالت التي عرضت علينا.
ومن خالل اإلجراءات واخلطوات التي اتبعناها للتأكد من التزام بيت التمويل الكويتي بأحكام الشريعة اإلسالمية تبني ما يلي:

أواًل: أن العقود واملعامالت التي أبرمها بيت التمويل الكويتي خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والتي اطلعنا عليها، متت وفقاً 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وقرارات وتوصيات الهيئة الشرعية.

ثانيًا: أن توزيع األرباح وحتميل اخلسائر على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي مت اعتماده من قبلنا، وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية.

ثالثًا: مت جتنيب اإليرادات التي ال تتفق مع قرارات الهيئة الشرعية والتخلص منها إلى أعمال خيرية.
رابعًا: أن احتساب الزكاة مت وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من خالل تطبيق دليل إرشادات زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة 

الكويتي وقرارات وتوصيات الهيئة.
وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واحلمد هلل رب العاملني،،،
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فضيلة األستاذ الدكتور / سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

فضيلة األستاذ الدكتور / مبارك جزاء احلربي
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أصحاب الفضيلة/ أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور/ سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي 
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

العالي  املعهد  من   1993 عام  في  املاجستير  ودرجة   1996 عام  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل 
للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض في اململكة العربية السعودية، والدرجة 

اجلامعية في الفقه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 1988. 

يشغل منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014.

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام مرموقة حيث شغل منصب رئيس جلنة اإلفتاء لألحوال 
الشخصية بدولة الكويت، وعضو مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

.)AAOIFI(

عميد سابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، وعضو هيئة التدريس فيها. كما 
شغل منصب رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية سابقاً.

فضيلة األستاذ الدكتور/ مبارك جزاء احلربي
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

حصل على درجة الدكتوراه في الفقه املقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في مصر في عام 
2002 كما حصل على درجة املاجستير في الفقه املقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في 
مصر في عام 1998 ودرجة البكالوريوس في الشريعة من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في 

اململكة العربية السعودية في عام 1992.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2009.

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في البحرين، وعضو هيئة الفتوى في 
وزارة األوقاف في الكويت، وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات 

املالية اإلسالمية.

شغل منصب رئيس قسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة الكويت سابقاً.

فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبد السالم
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

كما   1999 عام  في  في مصر  األزهر  جامعة  من  وأصوله  الفقه  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل 
حصل على درجة املاجستير في الفقه وأصوله من جامعة األزهر في مصر في عام 1996 ودرجة 

البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة الكويت في عام 1989.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2000.

والرقابة  الفتوى  هيئة  وعضو  التركي،  الكويتي  البنك  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  عضو 
الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية.

الكويت  الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة  الفقه وأصوله في كلية  شغل منصب رئيس قسم 
سابقاً.
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فضيلة الدكتور/ عصام عبد الرحيم غريب
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

املتحدة في عام  اململكة  برمنجهام في  الفقه وأصوله من جامعة  الدكتوراه في  حصل على درجة 
2000 كما حصل على درجة املاجستير في الفقه وأصوله من جامعة برمنجهام في اململكة املتحدة 

في عام 1997 ودرجة البكالوريوس في الفقه وأصوله من جامعة الكويت في عام 1988.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. عضو 
هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.

شغل منصب العميد املساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت سابقاً. كما شغل 
منصب عضو اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية سابقاً.

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الفقه وأصوله من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في اململكة  الدكتوراه في  حصل على درجة 
العربية السعودية في عام 2000 كما حصل على درجة املاجستير في الفقه وأصوله من اجلامعة 
اإلسالمية باملدينة املنورة في اململكة العربية السعودية في عام 1995 ودرجة البكالوريوس في الفقه 

وأصوله من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في اململكة العربية السعودية في عام 1991.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. 

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، 
رئيس الهيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويتي، مرشد عام لبعثة احلج الكويتية، وعضو هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية. 

يشغل منصب إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت.
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التطورات االقتصادية خالل عام 2018

أواًل: التطورات االقتصادية العاملية 

لتوقعات  وفقاً   %3.7 حدود  عند  قوياً  العاملي  االقتصادي  النمو  كان 
صندوق النقد الدولي في عام 2018، بعد مرور عقد من الزمان على 
كبيرة  آثار  من  تركته  وما   ،2008 عام  في  العاملية  املالية  األزمة  بداية 
وأكبر  العالم تقدماً  أكثر دول  العمالقة في  على املؤسسات والشركات 

االقتصاديات حجماً. 

وقد يتراجع النمو إلى حدود أقل مع بداية العقد اجلديد، في بيئة تشهد 
مخاطر عدة على املدى القصير، وحاالت عدم التأكد لآلثار االقتصادية 
التي تتركها التكنولوجيا املتسارعة وما تؤدي إليه من تفاوت هائل في 
النمو بني املناطق اجلغرافية املختلفة في العالم، في الوقت الذي تسود 
فيه ظروف جيوسياسية غير مواتية، وهو ما يفرض حتدياً إضافياً على 

املؤسسات والشركات.

املختلفة،  البلدان  بني  النمو  تفاوت  إلى  النقد  توقعات صندوق  وتشير 
النمو  يليه  أعلى معدل منو  الهندي  االقتصاد  الذي سجل  الوقت  ففي 
االقتصادي في الصني مبعدل أقل ثم النمو في منطقة األسواق الناشئة 
والدول النامية، يسجل النمو في الواليات املتحدة معدالت أقل من ذلك، 
مناطق  في   2019 عام  النمو خالل  يتباطئ  أن  النقد  ويتوقع صندوق 
رئيسية في العالم منها الصني وأوروبا والعديد من البلدان في الواليات 
األسواق  منطقة  في  االقتصادي  األداء  يبدو  فيما  األمريكية،  املتحدة 
الناشئة أفضل، في حني تظهر التوقعات تعافياً في بعض البلدان عبر 

مناطق جغرافية متفرقة منها منطقة الشرق األوسط.   

بافتراض انحسار بوادر احلرب التجارية  ويبقى االقتصاد العاملي قوياً 
اجلمركية،  التعريفات  فرض  في  اإلفراط  وعدم  الصينية،  األمريكية 
وبدون تلك الصدمات يبدو تعافي محركات النمو االقتصادي في العالم 
واضحاً وهو ما سيؤثر إيجابياً بدوره على باقي حلقات االقتصاد العاملي، 
وإجراءات  التضخم،  معدالت  ستولدها  التي  الضغوطات  سترتفع  وإال 
البنوك املركزية في العالم وسياستها النقدية، لكن مع ذلك قد يتحقق 
حيث  املرتفعة  التكلفة  ضغوط  ظل  في  األرباح  منو  من  األدنى  احلد 

سيصبح حتقيق الربح حتدياً كبيراً.    

ثانيًا: االقتصاديات املتقدمة واألسواق الناشئة

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي سجلت الدول املتقدمة معدل منو 
نسبته 2.4% في عام 2018 ويتوقع أن ينخفض إلى 2.1% في 2019، 
 %2.9 بنسبة  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  النمو  معدل  يقدر  فيما 
في 2018 ويتوقع أن ينخفض إلى 2.5% في 2019، بينما يتوقع أن 
ينخفض النمو في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 1.9% في 2019 
بعدما قدر النمو فيها مبعدل 2% في 2018، في الوقت الذي يتوقع 

عند   2019 عام  في  واملانيا  املتحدة  اململكة  في  النمو  يستقر  أن  فيه 
حدود 1.5% و 1.9% على الترتيب، بينما يتوقع أن ينخفض النمو في 
اليابان إلى 0.9% في 2019 وكان من املتوقع أن يبلغ 1.1% في 2018، 
ويسجل النمو في الصني معدالت مازالت مرتفعة برغم تراجعه املتوقع 
إلى 6.2% في 2019 بعدما قدرت بنسبة 6.6% في 2018، ومازال 
االقتصاد الهندي األعلى في العالم حيث قدر في عام 2018 أن يصل 

إلى 7.3% ومن املتوقع أن يتحسن إلى 7.4% في 2019.  

ثالثًا: الشرق األوسط واخلليج العربي

تشير توقعات صندوق النقد أن يستقر النمو مسجاًل 4.7% في الدول 
الناشئة واالقتصاديات النامية لعامي 2018 و2019، في الوقت الذي 
يتوقع أن يتحسن النمو في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
إلى 2.7% في 2019 عن مستوياته املقدرة بنسبة 2.4% في 2018. 

في حني أنه وفق بيانات صندوق النقد يشهد االقتصاد التركي تراجعاً 
في   %3.2 إلى  تصل  أن  منوه  معدالت  قدرت  بعدما  منوه  في  كبيراً 
عام  في  املائة  في  من نصف  أقل  إلى  يصل منوه  أن  يتوقع  و   ،2018

2019، وكان من مظاهر ذلك تراجعاً واضحاً في الليرة التركية شهدته 

الفترة من يناير الى أغسطس حيث فقدت 40% من قيمتها، قبل أن 
تتعافى منذ بداية الربع الرابع من 2018.

رابعًا: التطورات االقتصادية في دولة الكويت

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو االقتصادي في دولة الكويت 
عام  في   %4 من  أكثر  إلى  النمو  يتحسن  وأن   2018 عام  في   %2.3

2019، ويقترب احلساب اجلاري من حتقيق فائض يصل إلى 2.1 مليار 

دينار وفق آخر بيانات بنك الكويت املركزي في الربع الثالث 2018، فيما 
تضاعف فائض احلساب اجلاري وفق توقعات صندوق النقد إلى حوالي 
16.8 مليار دوالر في 2019 مقابل تقديراته التي بلغت 7.1 مليار دوالر 

في 2017، أي بعدما شكل حوالي 5.9% من الناجت احمللي في 2017 
في   %11 و   2018 في   %11.3 تصل  أكبر  بحصة  يساهم  أن  يتوقع 
االستثمارات  إجمالي  تساهم  كما  الصندوق،  توقعات  وفق   2019 عام 
الكويتية بنسبة كبيرة تصل إلى 22.2% من الناجت احمللي وفقاً للتوقعات 

ترتفع إلى 22.8% في 2019 بحسب تقديرات الصندوق.

وقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية عام 2018 مسجاًل 53.8 دوالر 
للبرميل وفقاً لبيانات رويترز مسجاًل انخفاضاً سنوياً نسبته %19.5، 
مكاسبه  وعلى  القوي  التصاعدي  اجتاهه  على  حافظ  أن  بعد  بالتالي 
التي حققها في العامني السابقني بدأ في اجتاه تنازلي منذ سجل أعلى 
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إغالق بلغ حدود 87 دوالر للبرميل في بداية أكتوبر من 2018 إال أن 
ملحوظة،  مبعدالت   2018 خالل  متتالية  زيادة  شهدت  النفط  أسعار 
فقد سجل متوسط السعر 71.2 دوالر للبرميل في عام 2018 يزيادة 
30% عن متوسط السعر في 2017 الذي بلغ 54.7 دوالر للبرميل، لكن 

تلك الزيادة لم تؤثر كثيراً على معدالت التضخم في دولة الكويت وفق 
الرقم  استقر  نوفمبر 2018، حيث  في  الصادرة  املتاحة  البيانات  آخر 
القياسي ألسعار املستهلك بنهاية نوفمبر على أساس سنوي وفق بيانات 

اإلدارة املركزية لإلحصاء.

ووفقاً آلخر بيانات وزارة املالية الكويتية واملوازنة العامة للدولة للعام 
املالي 2018 /2019 في أكتوبر سجلت امليزانية فائضاً يصل إلى 3.4 
مليار دينار مقابل تسجيلها عجزاً مالياً بحوالي 958 مليون دينار حتى 
أكتوبر من العام املالي السابق، حيث فاقت اإليرادات احلكومية 12.1 
45% في  نسبتها  كبيرة  بزيادة  أكتوبر  كويتي حتى شهر  دينار  مليار 
ذات الفترة من العام املالي السابق، ومتثل اإليرادات النفطية %94 
من إجمالي اإليرادات أي 11.4 مليار دينار مقابل حوالي 766 مليون 
النفطية  اإليرادات  في  كبير  ارتفاع  مع  نفطية،  غير  إيرادات  دينار 

بنسبة %51. 

العام  في  كبير  بشكل  نفقاتها  ترشيد  في  الكويتية  احلكومة  وجنحت 
املالي احلالي حيث بلغت جملة املصروفات 7.5 مليار دينار حتى شهر 
أكتوبر بانخفاض نسبته 11% عنها في ذات الفترة من العام السابق، 
يخص  فيما  واضحاً  الكويتية  احلكومة  اهتمام  يبدو  الذي  الوقت  في 
املشروعات العمالقة والبنية التحتية في املوازنة العامة حيث خصصت 
وفق  متعددة  استثمارات  على  لإلنفاق  دينار  مليار   3.3 من  يقترب  ما 

اخلطة املوضوعة.

وقد استقر سعر اخلصم عند مستوى 3% كما في نهاية 2018 منذ 
العام وذلك وفقاً  الربع األول من  املائة في  أخر زيادة مبقدار ربع في 
لبيانات بنك الكويت املركزي. وقد كانت هذه املرة الوحيدة خالل العام 
التي يقوم فيها بنك الكويت املركزي بزيادة سعر اخلصم مقارنة بعدد 
خمس مرات قام فيها االحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة خالل 
العام    نهاية  في  كما   %2.50 اخلامسة  املرة  في  بلغ  حتى  العام  نفس 

2018 دون تأثير على قرارات البنك املركزي الكويتي في هذا الشأن.

قواعد  تنظم  جديدة  تعديالت  مؤخراً  املركزي  الكويت  بنك  وأصدر 
وأسس التمويل املمنوح لغرض االستهالك واإلسكان من البنوك وشركات 
االقتصاد  2004، في ضوء مؤشرات  التي صدرت في عام  االستثمار 
التضخم،  ومعدالت  السكاني  النمو  على  طرأت  التي  والتغيرات  الكلي 
واقتربت أرصدة التسهيالت االئتمانية املمنوحة من البنوك احمللية من 
املركزي،  الكويت  بنك  2018 عن  نهاية  بيانات  دينار وفق  مليار   36.9

بزيادة 4.3% على أساس سنوي، وتشكل تلك األرصدة نحو 85% من 
دينار  مليار   43.5 من  اقتربت  التي  الكويتية  احمللية  البنوك  في  ودائع 
مسجلة زيادة 3.2% على أساس سنوي، منها ما يقترب من 34.3 مليار 
ودائع للقطاع اخلاص بالعملة احمللية وأكثر من 2.6 مليار ودائع القطاع 
بالعملة األجنبية، وحوالي 6.6 مليار دينار ودائع حكومية في ذات الفترة، 
وتراجعت املطالب على احلكومة والتي تشمل أدوات الدين العام إلى 3.9 
92% على أساس سنوي وفق  2018 بانخفاض  مليار دينار في نهاية 

آخر بيانات بنك الكويت املركزي.

قيمتها  اقتربت  فقد   2018 عام  في  العقارية  التداوالت  يخص  وفيما 
من 3.8 مليار دينار في 2018 بزيادة كبيرة جتاوزت 1.2 مليار دينار 
 ،2017 عام  تداوالت  إجمالي  دينار  مليار   2.5 عن   %48 حوالي  أي 
مدفوعة باألداء القوي الذي شهده القطاع االستثماري مقترباً من 1.7 
مليار دينار مقابل 702 مليون في 2017، فيما ارتفعت تداوالت القطاع 
التجاري إلى 585 مليون بزيادة 63%، في حني زادت تداوالت السكن 
اخلاص إلى 1.4 مليار خالل عام 2018 بنسبة 3% عن حجمها في 
2017، وهو ما لم ينعكس على أسعار العقار احمللي وفق آخر البيانات 

فيما  العقارية،  القطاعات  بعض  األسعار في  استقرت مستويات  حيث 
حتسنت في القطاع العقاري التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% على 

أساس سنوي. 

وقد كان عام 2018 متميزاً فيما يخص بورصة الكويت حيث شهدت 
الناشئة  إلى سوق األسواق  بانضمامها  تاريخياً  الثالث حدثاً  الربع  في 
كمرحلة أولى تليها املرحلة الثانية في آخر عام 2018، بعد أن أجرت 
التداول والتحسينات املختلفة وفقاً  التعديالت على أنظمة  العديد من 
مؤشر  اختبارات  في  وجنحت  املوضوعة  واللوائح  الرقابية  للمعايير 
الكويت  التداول في بورصة  أنشطة  الناشئة، وجتري  فوتسي لألسواق 
والسوق  األولي  السوق  وهم  أسواق  ثالثة  في  املدرجة  الشركات  على 
الرئيسي وسوق املزادات، وأثر ذلك إيجابياً على أداء األسهم املدرجة 
فيها من حيث معظم املؤشرات، فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات 
املدرجة إلى 28.4 مليار بنسبة 1.6% في 2018 عن نهاية عام 2017، 
أي ما ميثل  دينار  مليار   19.2 األولي  للسوق  الرأسمالية  القيمة  وتبلغ 
67.8% من إجمالي الشركات املدرجة في البورصة، فيما تصل القيمة 

الرأسمالية لقطاع البنوك املدرج في السوق األولي حوالي 13.9 مليار 
القيمة  من   %48.9 وتشكل  األولي  السوق  إجمالي  من   %72.2 أي 
الوقت  في   ،2018 بنهاية  البورصة  في  املدرجة  للشركات  الرأسمالية 
مليار   4.1 الكويت  بورصة  تداوالت  قيمة  إجمالي  فيه  جتاوزت  الذي 
دينار، وبلغت كمية األسهم املتداولة أكثر من 21.7 مليار سهم، من خالل 

أكثر من 934 ألف صفقة في عام 2018.
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نمو استثنائي ومستقبل مشرق
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تقدمي  لنا  يعني  التقدم  كان  الكويتي،  التمويل  بيت  بدأ  عندما 
وتوفير  الغراء،  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  إلى  يستند  مصرفي  بديل 
االحتياجات األساسية للعمالء. واليوم، يشير منونا وتقدمنا إلى منوذج 
مالي رائد أكثر إنتاجية وتأثيراً، يوفر العناية بالعمالء األفراد والشركات 
حتقيق  نحو  ويسعى  املالية  حياتهم  مراحل  من  مرحلة  كل  خالل  من 
للثقة  رمزاً  ُوجدت  أينما  التجارية  عالماته  وتقف  مجتمعاتنا.  ازدهار 
التي  الناجحة  الشراكات  من  طويلة  رحلة  عبر  بُنيت  والتي  الفريدة، 
بناها البنك مع مختلف شرائح العمالء فنحن نعلم ونعمل حتت فرضية 
مفادها أن البنك سيكون ناجحاً عندما يحقق األمان للعمالء واالطمئنان 

للمجتمعات.

وعلى مدى 40 عاماً، حرصنا على رعاية عمالئنا ومجتمعاتنا، وقد 
عبر  التدريجي  النمو  على  تعتمد  عمل  مسيرة  خالل  من  ذلك  حتقق 
قوة إقليمية، واستراتيجية واضحة نحو املستقبل في ظل اهتمام كبير 
مبوظفينا وتطوير كفاءات وقيادات قادرة على حتمل املسئولية واستكمال 
املسيرة من خالل ابتكار مالي جديد ينبع من أصالة وقيم املجتمعات 
التي نخدمها، حيث إننا نفهم احتياجات سوقنا ونعرف النبض احلقيقي 
للمناطق التي نعمل فيها. ولكي يأتي النمو التدريجي بوتيرة مستدامة 
تقود فريقنا وعمالئنا إلى األمام فقد قدمنا خدمات وحسابات جديدة 
الزيادات املستمرة في األصول  لتطلعاتهم مع  تلبية  مصممة خصيصاً 
والدخل واألموال املدارة، وهو ما أثبت منونا التدريجي مع نتائج ايجابية 

مستدامة.

اجلوانب  من  العديد  تعريف  بإعادة  بيتك  قام   ،2018 عام  وفي 
الرئيسية للنمو والتقدم من خالل السعي لتحقيق منو استثنائى يختصر 
الزمن وينعش التقدم، حيث عكف بيتك خالل العام على دراسة العديد 

من الفرص سعياً نحو حتقيق منو أكثر قوة واستقراراً.

توفر القوة اإلقليمية مكاناً قوياً ومنطلقاً داعماً يتيح التزامنا احمللي 
احتياجات عمالئنا على مختلف  مع  النمو  القدرة على  فلدينا  بالنمو، 
الفرص  جتلب  فقوتنا  احتياجاتهم.  وتغير  ألمناط  ووفقاً  شرائحهم 
لعمالئنا ومجتمعنا وموظفينا ومنطقتنا بأكملها من خالل ضمان التقدم 
وتأثير  تغيير  إحداث  بهدف  أمثل  استغالالً  املوارد  واستغالل  املستدام 
إيجابي. كما أن أسواقنا املمتدة في البحرين واململكة العربية السعودية 
واملانيا وماليزيا وتركيا جتسد تركيز قوتنا اإلقليمية وتقدم نطاقاً واسعاً 
من  العديد  إلى  الوصول  اآلن  لعمالئنا  يتيح  واملنتجات  اخلدمات  من 
اخليارات واملوارد واخلدمات التي جعلت شبكة فروعنا وقنواتنا ممكنة.

إن مستقبلنا مشرق بإذن اهلل عبر حتقيق النجاح املستدام والقدرة 
على اغتنام الفرص عند تقدميها، وباعتبارنا بنكاً رائداً فإننا نستثمر 
في موظفينا ومرافقنا وقدرتنا على تقدمي اخلدمة الشخصية والدعم 
الشركات  من  ذلك  كان  سواء  باستمرار،  عمالؤنا  عليه  يثني  الذي 

الصغيرة التي تسعى للحصول على رأس املال التخاذ خطواتها التالية، 
أو خدمة قطاع الشركات وقطاعات التجارة والصناعة مبا يغذي النمو، 
املنازل  لشراء  أمامهم  الفرصة  وإتاحة  العقارية  األنشطة  عمالء  أو 

واالستثمار فيها.

متيز املؤشرات املالية 

سجل بيتك صافي ربح مبقدار 227.4 مليون دينار في عام 2018 
ذلك  إلى  وباإلضافة  السابقة.  السنة  عن   %23.5 نسبتها  بزيادة  أي 
حتسناً  املالية  املؤشرات  أغلب  سجلت  املاضية  أعوام  األربعة  وخالل 
املجموعة محلياً  أنشطة  السنة عن  ربح  فقد تضاعف  واضحاً،  ومنواً 
في الكويت إلى ما يقترب 162 مليون دينار مقابل نحو 37 مليون دينار 
في عام 2014، ومع توجه مجموعة بيتك نحو االنتشار والتوسع العاملي 
فقط في  وليس محلياً  والعوائد  االستثمارية  الفرص  عن أفضل  بحثاً 
الكويت فقد بلغ ربح السنة الناجت من عمليات وأنشطة املجموعة دولياً 

ما يقترب من 101 مليون دينار في عام 2018.

بنهاية عام  17.8 مليار دينار  إلى  وارتفع إجمالي املوجودات ليصل 
املوجودات  ارتفعت  األوسط  الشرق  منطقة  مستوى  وعلى   ،2018

بنهاية عام 2018 متجاوزة 12.2 مليار دينار أي بزيادة نسبتها %15 
موجوداته  إجمالي  من   %69 لتشكل  أعوام،  أربعة  قبل  حجمها  عن 
في  أيضاً  بيتك  جهود  وجنحت   ،2014 في   %62 مقابل   2018 في 
التواجد الفعال في منطـقة أوروبا وتركيا التي متثل 26% من إجـمالي 
أوروبا  مـوجـوداته )2014 : 24%(، حيث تفوق موجوداته في منطقة 
وتركيا 4.5 مليار دينار كما في نهاية عام 2018 بزيادة نسبتها %10.3 

عن حجمها في عام 2014. 

خدمات مصرفية رقمية لألفراد

وعلى جانب آخر شهد العام حتول بيتك نحو الثورة الرقمية وتبني 
في  يصب  ما  وهو  املالية«  »التكنولوجيا  الفينتك  على  القائمة  احللول 
في  البنوك  قطاع  يشهد  مرة  فألول  لبيتك،  االستثنائي  النمو  خانة 
 KFH-GO الكترونياً شاماًل مبنطقة إشبيلية حتت شعار الكويت فرعاً 
يعتمد على تقدمي خدماتنا على مدار الساعة عبر األجهزة اإللكترونية 
ووسائل اخلدمة الذاتية ودون الطريقة االعتيادية التي تعتمد على تلقي 
اخلدمة من املوظفني وانتظار احلصول عليها، ومن املتوقع افتتاح 10 
فروع مماثلة حتى منتصف العام املقبل، باإلضافة إلى تطوير اخلدمات 
املصرفية والتجارية عبر شبكة اإلنترنت والهواتف احملمولة، وزيادة عدد 
هو  ما  كل  واستيعاب  اآللي  الصرف  وأجهزة   XTM التفاعلية  األجهزة 
جديد ومبتكر في تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والنظم التفاعلية مع 
عن  فضاًل  واملتكررة  الروتينية  للعمليات  اإللكتروني  والريبوت  العمالء 

شبكة فروعنا األساسية. 
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية

اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املالية اخلاصة

افتتح »بيتك« خمس قاعات في فروعنا املختلفة واخلاصة بشرائح 
عمالء »األولوية« و »النخبة« و »الرواد«، في إطار رؤية البنك بتقدمي 
أفضل اخلدمات املصرفية بأعلى املعايير العاملية في اجلودة والتميز 
العصري  التصميم  عبر  اخلدمة  لتقدمي  الصحيحة  البيئة  تطوير  في 
اخلدمات  من  اجلديد  اجليل  إلى  والتغيير  احلديثة  والتكنولوجيا 
الرائدة  »بيتك«  مكانة  وتعكس  العمالء،  تطلعات  تلبي  التي  املصرفية 
عاملياً. بحيث ميكن للتمويل اإلسالمي االستفادة من انخفاض التكلفة 
وتقدمي خدمات أفضل للعمالء، كما مت التوسع في فريق البيع املباشر 
ليصل العدد إلى 100 موظف بيع مباشر مع زيادة تواجد البيع املباشر 
اجلغرافي  التوسع  ولزيادة  موقعاً،   30 من  ألكثر  املواقع  مختلف  في 
فروع  عدة  افتتاح  مت  اجلديدة  املناطق  في  العمالء  تخدم  بطريقة 

مصرفية منها فرع مجمع القيروان وفرع مجمع العربية. 

ومع احتفالنا بعامنا األربعني مع عمالئنا ومساهمينا، قمنا بإعادة 
من  والتأكد  متطلباتهم  ملواكبة  الرئيسية  اجلوانب  من  العديد  تعريف 
أن مستويات اخلدمة لدينا بحيث تبقى غير عادية. وفي أربعة عقود 
من خدمة العمالء، منت سمعتنا لتصبح قائداً مؤكداً للعمل املصرفي 
على  عمالءنا  املالية  خبرتنا  ساعدت  وقد  الكويت،  في  اإلسالمي 
نقدمها  التي  املنتجات  على  الطلب  حجم  وزاد  مستقبلهم،  صياغة 
كوننا  على  تركيزنا  في  ملتزمون  فنحن  األعمال.  جميع خطوط  عبر 
إدراكاً  أكثر  نكون  ولكي  خدمة.  مقدمي  فقط  وليس  معهم،  شركاء 
للنبض احلقيقي ملجتمعنا قمنا بإعادة التنظيم والتكيف مع تغير سلوك 
العمالء وتفضيلهم لطرق سداد ال تعتمد على النقد حيث زاد اإلقبال 

على خدماتنا عبر اإلنترنت وأجهزة الهواتف الذكية. 

لتلبية  املتاحة  األدوات  على  وشركائنا  عمالئنا  حصول  ولضمان 
احتياجاتهم على أكمل وجه، قمنا بإضافة خدمات جديدة منها بطاقة 
االئتمانية   Signature فيزا  وبطاقة   Smart Pay بالتينيوم  فيزا 

بالعميل  االهتمام  إطار  ضمن  متنوعة  مبميزات  للعمالء  اجلديدة 
واحلرص على مكافأته، واالستمرار في تقدمي وتعزيز باقة متنوعة من 
العمالء وتعزز مكانة  تلبي تطلعات  التي  املبتكرة  واملنتجات  اخلدمات 
البنك الرائدة عاملياً، وما توج سعينا املتواصل في هذا الشأن حصول 
بيتك على جائزة من شركة فيزا العاملية عن أسرع محفظة منواً في 
الكويت خالل 2018، كما زادت مبيعات بيتك من بطاقة فيزا العاملية 
بنسبة 32% خالل موسم الصيف 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق، وهي النسبة األعلى منواً خالل أربع سنوات لبطاقة فيزا. 

كما ركز »بيتك« على تطوير أجهزة السحب النقدي واإليداع بإضافة 
7 خدمات جديدة، تضفي مزيداً من راحة العمالء، مع حتقيق الكثير 
خالل  من  الساعة،  مدار  على  العملية  واحتياجاتهم  متطلباتهم  من 
مجموعة متطورة من اخلدمات منها السحب النقدي من دون احلاجة 
إلى بطاقة السحب اآللي من خالل الرمز التعريفي QR code، وأيضاً 
السحب باستخدام البطاقة املدنية أو رقم الهاتف النقال، مع إمكانية 
بطاقات  تفعيل  وخدمات  كذلك،  املدنية  البطاقة  معلومات  حتديث 
السحب اآللي اجلديدة واملجددة، وتغيير الرقم السري اخلاص ببطاقة 
الصرف اآللي، وخدمة بيتك اكسبرس KFH Xpress لتحويل األموال 
بشكل فوري وسريع وآمن بأسعار تنافسية وبتغطية شاملة إلى معظم 

دول العالم تقريباً.

أفضل  لتقدمي  نهجها  في  اخلاصة  املالية  اخلدمات  واستمرت 
لعمالء  األموال  توصيل  خدمة  »بيتك«  وفر  املصرفية  اخلدمات 
مدار  على  باألسبوع  أيام  سبعة  حصرياً  اخلاصة  املالية  اخلدمات 
العميل. ومتاشياً  الرضا لدى  تعزيز مستوى  العام وهو ما ساهم في 
مع استراتيجية التواصل مع أطراف املجموعة، فقد استمرت اإلدارة 
في تسهيل إجراءات فتح احلسابات لدى بيتك تركيا وبيتك البحرين 
وبيتك ماليزيا وذلك عن طريق تنسيق عملية فتح احلسابات في املركز 

الرئيسي بالكويت.
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منتجات متويلية متنوعة 

تولي إدارة التمويل اخلاص اهتماماً خاصاً بتمويل العمالء األفراد 
سكني  قطاعاته  بجميع  عقاري  متويل  على  احلصول  في  الراغبني 
واستثماري وجتاري أو صناعي وحرفي، وتوفر منتجات متويلية متنوعة 
تفي باحتياجات العمالء األفراد سواء من خالل متويل عقارات قائمة 
أو حتت اإلنشاء أو تطوير أراضي واإلشراف على مراحل إجنازها، كما 
تقوم حالياً على تطوير عدد من املنتجات التمويلية ستطرح قريباً مما 
يعطي للعمالء األفراد فرصاً وخيارات متنوعة من بني عدة منتجات 
وذلك من  ومنافسة،  مرنة  وبشروط وضوابط متويلية  متاحة  متويلية 
خالل إرساء مفاهيم جديدة للتمويل العقاري وخلق بصمة وطابع خاص 
زيادة حجم  انعكست على  العمالء  كبيرة من  لبيتك مما شكل قاعدة 

احلصة السوقية في مجال التمويل العقاري.

إدارة  أنشأت  العمالء  من  الشريحة  لهذه  متميزة  خدمة  ولتقدمي 
التمويل عدة محافظ يقوم على إدارتها مدراء حسابات من ذوي الكفاءة 
واخلبرة، مبا يضمن التواصل املستمر من خالل اللقاءات املباشرة أو 

بالزيارات امليدانية للعميل أو من خالل الرسائل النصية. 

وعلى جانب آخر افتتح بيتك خالل العام أكبر معرض سيارات في 
الشرق األوسط لتوفير اخلدمات التجارية وخدمات متويل السيارات، 
وزادت تغطية اخلدمات التمويلية لدى وكاالت السيارات لترتفع من 54 
إلى 58 موقعاً، باإلضافة إلى تقدمي خدمات التأجير التشغيلي لدى 

معظم وكاالت السيارات. 

خدمات متويل الشركات

وعلى مدار األربعني عاماً املاضية، كانت خدمات االئتمان واالستثمار 
جزءاً أساسياً من النجاح الشامل لبيتك، فمن بدايات متواضعة مدفوعة 
بالرغبة في مساعدة عمالئنا على النجاح اليوم والتخطيط للغد، قمنا 

ببناء إدارة تشرف اآلن على أصول أصبحت تفوق 5 مليار دينار.

لقطاعات مختلفة  كبيرة  كذلك في صفقات متويلية  بيتك  وشارك 
من  كبير  عدد  متويل  وفي  والبتروكيماويات،  النفط  قطاع  شملت 
املشروعات في قطاعات أخرى حيوية مختلفة مبا فيها البنى التحتية 
واإلنشاءات، انطالقاً من دوره الرائد في دعم االقتصاد الوطني ومتويل 
املشاريع الضخمة، ومساندة جهود تنفيذ خطة التنمية ورؤية  الكويت، 
ليماك إلجناز  لـشركة  دينار  مليون   124.6 بقيمة  منها صفقة متويل 
مشروع املطار اجلديد، وتوقيع صفقة متويل أخرى بقيمة 200 مليون 
يورو إلنشاء جسر جاناكالي املعلق في تركيا، وتوقيع مذكرة تعاون مع 
العقاري،  املبارك  حصة  ضاحية  مشروع  عمالء  لتمويل  كيبكو  شركة 

وصفقة متويل بقيمة 120 مليون دينار لصالح شركة مينا هومز. 

اخلزانة واملؤسسات املالية

مكانتها  على  احلفاظ  في  الكويتي  التمويل  بيت  مجموعة  وتستمر 
الرائدة كمنظم موثوق للصكوك السيادية واخلاصة على مستوى العالم، 

وقد قامت الشركة التابعة بيتك كابيتال بالتعاون مع مجموعة اخلزانة 
بالعمل كمدير رئيسي مشترك لالكتتاب في بعض   2018 خالل عام 
اإلصدارات الرئيسية للصكوك باملنطقة، ومن أبرزها إصدار صكوك 
وبنك دبي اإلسالمي  أمريكي،  مليار دوالر   1.5 بقيمة  لسلطنة عمان 
بقيمة مليار دوالر أمريكي وأول إصدار لبنك أبوظبي األول بقيمة تصل 
إدارة  إلى إعالن مؤسسة  أمريكي. وباإلضافة  650 مليون دوالر  إلى 
املركز  في  الكويتي  التمويل  بيت  تصنيف  الدولية  اإلسالمية  السيولة 
األول على قائمة املتداولني الرئيسيني والتي تشمل الكثير من البنوك 
الدولية واإلقليمية مما يثبت بيتك كالعب رئيسي في سوق الصكوك 

قصيرة األجل.  

لتنفيذ  املجموعة  خزينة  في  املبتكرة  التقنية  تسخير  استمر  كما 
 Bloomberg مع  بالشراكة  املباشرة  والتسويات  اآللية  العمليات 
للمجموعة  املالية  املؤسسات  إدارة  وقامت  املال،  رأس  سوق  ألنشطة 
بتطوير خطوط ائتمان جديدة للبنوك ذات التصنيف العالي، من أجل 
توزيع أفضل للمخاطر مع احلفاظ على التوازن احلذر والتنويع من أجل 
حتقيق أعلى عائد على السيولة املتاحة. وجنحت باملشاركة مع العديد 
متويلية  صفقات  ترتيب  في  املشتركة  واإلقليمية  احمللية  البنوك  من 
ضخمة، منها صفقة متويل مشترك بقيمة 250 مليون دوالر لصالح 
بنك الكويت الدولي، كما شاركت في العديد من الصفقات التمويلية مع 
مؤسسة متويل التجارة اإلسالمية الدولية منها متويل واردات النفط 

احلكومية للدول األعضاء. 

العمليات وتكنولوجيا املعلومات 

وقد استكمل البنك رحلة التحول إلى املصرفية اإللكترونية من خالل 
حتديث البنية التحتية، وهو ما أسهم في وصول معامالت العمالء عبر 
قنواته اإللكترونية إلى ما يزيد عن 65% من إجمالي عدد املعامالت، 
وتقترب عدد املعامالت اإللكترونية من حاجز 4 مليون معاملة شهرياً، 
املعلومات  ونظم  العمليات  إدارتي  بني  والتعاون  التنسيق  إطار  وفي 
العمالء  مطالبات  بتسوية  يتعلق  جديد  آلي  نظام  البتكار  »بيتك«  في 
دائم  بشكل  اآللي  السحب  أجهزة  معامالت  ومتابعة  قراءة  بعد  آلياً 
 SWIFT التراسل  لشبكة  مركزي  نظام  إطالق  في  ومتواصل، جنحنا 
ناحية  ومن  املجموعة،  مستوى  على  العاملية  للمدفوعات  “السويفت” 
يساهم  الريبل مبا  الرقمية  املدفوعات  إلى شبكة  بيتك  أنضم  أخرى 
وتركيز جهود اخلبرات  التكاليف  وترشيد  األعمال  كفاءة  في حتسني 
الفنية واستثمارها مببادرات استراتيجية لتقدمي أفضل خدمة للعمالء. 
وسعياً نحو تبني أحدث األنظمة التكنولوجية لتقدمي أرقى اخلدمات 
بإنشاء  استحدث »بيتك« وللمرة األولى في الكويـت نظاماً متخصصاً 
االستقطاعات اخليرية بأقل مجهود ممكن ومن دون احلاجة إلى تعبئة 

منوذج االستقطاع اخليري الورقي التقليدي.
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املوارد البشرية
العام حيث مت  هذا  كبيرة  قفزات  للمجموعة  البشرية  املوارد  حققت 
ارتباط  زيادة  إلى  أدى  مما  بيتك  في  املوظفني  قدرات  وتطوير  تعزيز 

ومتكني وحتسني القوى العاملة.

وقد استمرت املوارد البشرية خالل العام في حتقيق املزيد من التقدم 
والزخم في عملية تعزيز السمعة الوظيفية على مستوى املجموعة. كما 
نسبة  شكلت  حيث  املجموعة  مستوى  على  املواهب  باستقطاب  قمنا 
املواهب الوطنية 99% من عملية التوظيف هذا العام )97% بالكويت(. 
البنوك  مع  باملقارنة  مرضية  نسبة  باملواهب  االحتفاظ  نسبة  بلغت  كما 
في مجال  بإدخالها  قمنا  التي  الفعالة  املمارسات  بسبب  وذلك  األخرى 

استقطاب املواهب.

وحترص املوارد البشرية على تنفيذ العديد من املبادرات على مستوى 
املجموعة من خالل التركيز باستمرار على توحيد أفضل املمارسات عبر 
والذي حقق  )اوراكل(  البشرية  املوارد  نظام  املجموعة، حيث مت إطالق 
عدداً من الفوائد والتي تشمل اإلشراف والرقابة على القوى العاملة عبر 

املجموعة.

قادة  ملجموعة  فرد   45 بإضافة  قمنا  فقد  الكويت،  بيتك  في  أما 
املستقبل، كما مت إرسال املوظفني ذوي اإلمكانات العالية لبرامج متطورة 
ومركزة لدى أفضل مقدمي اخلدمات والتي تشمل هارفرد للنشر وذلك 
لتطوير وحتسني مهاراتهم وكفاءاتهم. ومن ناحية أخرى شهد عام 2018 
استثماراً كبيراً في املوظفني املدرجني في برنامج التعاقب الوظيفي على 
مستوى املجموعة حيث مت تسجيلهم في برامج متخصصة مت تطويرها 
كلية  وهي:  العالم  في  األعمال  كليات  أفضل  من  ثالث  مع  بالتنسيق 

هارفارد لألعمال وانسياد وآي أم دي. 

التكويت  عملية  في  الريادي  مبركزه  محتفظاً  الكويت  بيتك  ومازال 
باملقارنة مع البنوك املنافسة حيث وصلت نسبة التكويت 69%. كما قمنا 
بالتأكيد على أهمية عملية التدرج الوظيفي الفعال للموظفني الكويتيني 
كجزء من إدارة البنك الوسطى. كما قمنا بترقية 18 مدير فرع كويتي 
من داخل بيتك ويشكل املوظفون الكويتيون ما يزيد عن 60% من فريق 

القيادة التنفيذية وذلك بسبب ترسيخ مبدأ التدرج الداخلي.

العام مميزاً الستبيان املوظفني الذي يعد أكبر مبادرة  وقد كان هذا 
حيث تغطي ما يزيد عن 10,000 موظف على مستوى املجموعة حيث 
حافظنا هذا العام على معدل املشاركة الذي جتاوز 85% مما يدل على 
التزام موظفينا باملشاركة وتقدمي اآلراء وقد نتج عن ذلك مجموعة من 
بيتك،  مجموعة  في  واضحاً  تغييراً  أحدثت  التي  واإلجراءات  املبادرات 
حيث استمرت مجموعة بيتك في مسارها التصاعدي للسنة الثالثة على 
78% مما يدل على احتفاظها  التوالي وبلغت نسبة االرتباط الوظيفي 

مبركزها الريادي في هذا املؤشر.

إضافة إلى ذلك متكنت املوارد البشرية للمجموعة من تطبيق أساليب 
متطورة ورائدة في عملية تقدير املواهب األساسية مع تطبيق ما يزيد 
عن عشرين فرصة لتقدير املواهب تهدف جميعها إلى حتسني مساهمتنا 
العامة مما سيؤدي إلى زيادة االرتباط وااللتزام الوظيفي. واستمر بيتك 
في دعم ومساندة املوظفني هذا العام من خالل توفير البعثات الدراسية 
العليا  والدراسات  اجلامعية  دراساتهم  المتام  وذلك  الكويتية  للمواهب 
تخرجهم.  املوظفني اخلريجني على  الثالثة من  الدفعة  بتهنئة  قمنا  كما 

مجال  في  ملحوظاً  تقدماً  حترز  للمجموعة  البشرية  املوارد  زالت  وما 
استقطاب وتنمية املواهب مما يسهم في مزيد من التطوير والنمو مبا 

ينعكس بإذن اهلل على تطور األداء على مستوى مجموعة بيتك.

املخاطر وااللتزام الرقابي
الرقابي  وااللتزام  املخاطر  إدارات  من  الفاعلة  املساندة  إطار  وفي 
والتدقيق الداخلي باملجموعة، فقد مت تقييم فعالية وكفاءة إدارة مخاطر 
البنك بأعلى املعايير واملمارسات على مستوى املجموعة، كما استمر بيتك 
في االستجابة للمتطلبات الرقابية من قبل بنك الكويت املركزي وهيئة 
أسواق املال وااللتزام بالضوابط الداخلية وعمليات احلوكمة، من خالل 
العديد من املبادرات من بينها خطة املراجعة االستراتيجية القائمة على 
املخاطر ملدة ثالث سنوات، كما تتوافق إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة 
بشكل عام مع املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي الصادرة 
عن جمعية املدققني الداخليني، ومن ناحية أخرى، قامت اإلدارة القانونية 
بتطوير خدماتها من خالل تخصيص مكتب ملوظفني من إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل في مقر بيتك إلجناز أغلب اخلدمات التي 
مقر  إلى  االنتقال  إلى  احلاجة  دون  بيتك  لعمالء  وذلك  الوزارة  تقدمها 
الوزارة، كما شهدت اإلدارة الشرعية تطوراً نوعياً مَتثَّل في تعيني كوادر 
جديدة، وإعداد خطة طموحة لتطوير املوظفني، وقد أثمرت تلك اخلطة 
بحصول موظفي اإلدارة على شهادات مهنية دولية في تخصص املراجعة 

والتدقيق الشرعي.

 وانطالقاً من الدور الهام لإلدارة الشرعية في تطبيق قرارات هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية على جميع قطاعات وإدارات »بيتك«، فقد قامت 
التزام  مدى  من  والتأكد  التابعة،  الشركات  ملتابعة  بإعداد خطة  اإلدارة 
تلك الشركات بأحكام الشريعة اإلسالمية وقرارات الهيئة الشرعية ذات 
الصلة، وتطوير منظومة تقارير متابعة دورية للهيئة الشرعية واجلهات 
من  التابعة  الشركات  وأنشطة  أعمال  لضمان سالمة  البنك  في  املعنية 
نشر  إلى  تهدف  املبادرات  من  عدد  تدشني  مت  كما  الشرعية،  الناحية 
املعرفة والثقافة الشرعية وتعزيز القيم واملبادئ األخالقية بني املوظفني 

والعمالء وأصحاب املصالح ذوي العالقة.

جوائز وتقديرات
عدة  ملعايير  وفقاً  وريادته  »بيتك«  مكانة  تؤكد  جديدة  إضافة  وفي 
وضعتها جهات عاملية متخصصة ومحايدة، تعكس متيزه كأبرز مؤسسة 
»بيتك«  فايننس  جلوبال  منحت  والعالم،  الكويت  في  إسالمية  مصرفية 
جائزة أكثر مؤسسة مالية إسالمية أماناً في اخلليج لعام 2018، كما فاز   
»بيتك« لعام 2018 بجائزة »أفضل بنك في خدمة العمالء ذوي املالءة 

املالية العالية« من يورومني.

وفي هذا اإلطار فقد تلقينا باستمرار تأكيدات عاملية ممتازة جلودة 
الذي  للمستقبل  القوة  على  اليوم  ونحافظ  األصول.  وجودة  املال  رأس 
موظفينا  خبرات  زيادة  خالل  من  ومساهمينا،  عمالئنا  رضا  يجلبه 
بالتدريب والتوجيه، حيث قمنا بتأمني أساس قوي للنمو في االحتياجات 

املستقبلية لعمالئنا ومجتمعاتنا.
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بيتك واملجتمع
واصل بيتك تعزيز مسئوليته االجتماعية واحلفاظ على موقعة الريادي 
واملساهمات  املبادرات  من  متنوعة  باقة  خالل  من  مجتمعة  خدمه  في 
حرص  وأظهرت   ،2018 عام  خالل  مبادرة   200 تخطت  االجتماعية، 
البنك على تنفيذ استراتيجيته في مجال املسؤولية االجتماعية بالشكل 
األمثل ومبفهوم التنوع والشمولية. وهدفت إلى تغطية مختلف املجاالت 
املجال  لتشمل  البنك،  ينفذها  التي  العمل  وخطط  البرامج  خالل  من 
اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  والبيئي  والتوعوي  والصحي  التعليمي 
روح  وتعزيز  التطوعي،  العمل  وجهود  والرياضة  الشباب  إلى  باإلضافة 
التكافل االجتماعي لتعزيز مفهوم الكفاءة في حتقيق التنمية املجتمعية 

الشاملة.

مع  بالتنسيق  بيتك  استراتيجية  أولويات  رأس  على  الشباب  وكان 
وزارة الدولة لشؤون الشباب عبر اتفاقية تعاون لتوفير منظومة متكاملة 
املشروعات  أصحاب  من  املبادرين  ودعم  الكويتي،  للشباب  الرعاية  من 

الصغيرة، ودعم مشاريع تخرج الطلبة والبحوث العلمية. 

املجتمع من خالل  التواصل مع مختلف شرائح  »بيتك« على  وحرص 
التفاعل مع املبادرات واملناسبات العاملية التي تطلقها املنظمات الدولية 
جتاه املوضوعات ذات الطابع االجتماعي، وذلك من خالل قنواته على 
التي  املتنوعة  واألنشطة  الفعاليات  وعبر  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ينظمها خلدمة املجتمع. وتأكيداً على هذا الدور الواجب علينا شارك بيت 
التمويل الكويتي في العديد من املؤمترات العاملية واإلقليمية مثل مشاركته 
إندونيسيا  في  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  اجتماعات  في 
ومؤمتر االستثمار في الكويت املنعقد في سيلكون فالي بالواليات املتحدة 
بالكويت  املنعقد  عاملية«  أطروحة  اإلسالمية  »املالية  ومؤمتر  األمريكية 
برعاية بنك الكويت املركزي ومجلس اخلدمات املالية اإلسالمية، ومؤمتر 
البنوك اإلسالمية في أعمال املنتدى العاملي الثالث للمجلس العام للبنوك 
واملؤسسات املالية االسالمية )CIBAFI(، واملؤمترات السنوية  لأليوفي، 

اإلنسان  للقطاع اخلاص في دعم حقوق  االجتماعية  املسؤولية  ومؤمتر 
كما  االنسان،  السامية حلقوق  واملفوضية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون 

شارك في مؤمترات احتادات الطلبة واألندية الطالبية محلياً ودولياً.

ومن ناحية أخري واصل بيتك جهوده في نشر الثقافة املالية واملصرفية 
من  احملللني  مؤمتر  تنظيم  عبر  املالية  مؤشراته  عن  الدوري  واإلفصاح 
خالل البث احلي املباشر وصوالً لكافة املهتمني واملستثمرين في أنحاء 
العالم، ومن خالل إصداراته االقتصادية والعقارية وتوسيع قاعدة النشر 
اإللكتروني من خالل موقعنا على اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، 
انعكس على  والتعاون في هذا املجال مع وكالة تومسن رويترز وهو ما 
للمجموعة،  االجتماعي  التواصل  حسابات  على  املتابعني  عدد  زيادة 
الفكرية  امللكية  حلماية  قانونية  بإجراءات  القانونية  اإلدارة  قامت  كما 

إلصدارات بيتك في مجال التقارير العقارية.  

إن النجاح الذي شهدناه يعود إلى موظفينا واملكانة املوثوقة لدى عمالءنا 
ومساهمينا، ونود أن نقدم شكرنا البالغ لهم على دعمهم املستمر، كما 
ال يفوتني أن أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة أعضاء مجلس اإلدارة ولهيئة 
املتميزة  جهودهم  على  »بيتك«  مجموعة  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى 
فيما يصب في رفعة ومصداقية أعمالنا، وسوف نسعى إلى تنفيذ خطتنا 

بطريقة منضبطة من أجل جناح مؤسستنا الرائدة.

مازن سعد الناهض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

التقرير السنوي 2018 - كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إنجازات العام
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23.5% زيادة في صافي أرباح املساهمني 

ارتفع صافي األرباح اخلاصة باملساهمني إلى 227.4 مليون دينار بنهاية 2018 بنسبة زيادة قدرها 23.5% مقارنًة مع 184.2 مليون دينار في عام 
2017، بذلك وصلت ربحية السهم إلى 36.36 فلساً في نهاية 2018 بنسبة زيادة قدرها 23.4% مقابل 29.46 فلساً في نهاية العام السابق. 

4.6% زيادة في إجمالي إيرادات التشغيل

زاد إجمالي إيرادات التشغيل في مجموعة بيتك إلى 746 مليون دينار في 2018 بنسبة زيادة 4.6% عن عام 2017 مدفوعة بزيادة في إيرادات 
األنشطة الرئيسية في املجموعة وأهمها إيرادات التمويل التي ارتفعت إلى 862.1 مليون دينار كويتي بنسبة زيادة 16.4% عن عام 2017، وبلغت 
تكلفة التمويل والتوزيعات للمودعني 334.8 مليون دينار، وبالتالي بلغ صافي إيرادات التمويل 527.3 مليون دينار بزيادة سنوية نسبتها 18.5% وبذلك 

فإن صافي إيرادات التمويل متثل 71% من إجمالي إيرادات التشغيل في 2018 مقابل 62% في عام 2017. 

4.1% انخفاض في إجمالي مصروفات التشغيل 

استمرت جهود اإلدارة في ترشيد النفقات على مستوى املجموعة حيث انخفضت مصروفات التشغيل لتبلغ 292.5 مليون دينار بنهايه عام 2018 
بنسبة انخفاض 4.1% عن عام 2017، مدفوعة بانخفاض نفقات املجموعة على عدة مستويات منها تكاليف املوظفني بنحو 5.3% حيث بلغت 177.6 
مليون دينار في 2018، ونتيجة استمرار حتسني اإلجراءات والتطوير املستمر، انخفضت املصروفات العمومية واإلدارية بنحو 1.6% إلى 81.5 مليون 

دينار، كذلك انخفضت مصروفات االستهالك بنسبة قدرها %3.7. 

11.1% زيادة في صافي إيرادات التشغيل

زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 453.5 مليون دينار بنهاية عام 2018 بنسبة زيادة 11.1% عن عام 2017.

3٫6% حتسن في نسبة إجمالي مصروفات التشغيل إلى إجمالي إيرادات التشغيل

استمر التحسن في نسبة إجمالي مصروفات التشغيل إلى إجمالي إيرادات التشغيل للعام الرابع على التوالي حيث انخفضت النسبة إلى 39.2% للعام 
2018 مقارنة بـ 42.8% للعام 2017 في حني كانت تتجاوز 51% في نهاية عام 2014.

2.4% منو في إجمالي موجودات املجموعة 

منت موجودات مجموعة بيتك لتصل إلى 17.8 مليار دينار في عام 2018 بنسبة منو 2.4% أي زيادة بحوالي 412.3 مليون دينار عن عام 2017.

1.8% منو في مدينو التمويل 

ارتفع مدينو التمويل إلى 9.4 مليار دينار بنسبة زيادة قدرها 1.8% عن عام 2017، ميثل مدينو التمويل 53% من إجمالي املوجودات.

باإلضافة إلى زيادة نسبتها 11% في املرابحات قصيرة األجل لتصل إلى ما يفوق 3.2 مليار دينار وتشكل 18.3% من إجمالي املوجودات.

9.4% زيادة في الصكوك اإلسالمية 

ارتفعت استثمارات املجموعة في الصكوك بنسبة ملحوظة قدرها 9.4% إذ بلغت حوالي 1.6 مليار دينار وهي متثل 8.8% من إجمالي موجودات 
مجموعة بيتك في نهاية عام 2018.

1.6% منو في حسابات املودعني

وقد متكنت جهود املجموعة من استقطاب املزيد من العمالء ما ساهم في زيادة حجم الودائع في مجموعة بيتك لتصل إلى 11.8 مليار دينار كما في 
نهاية عام 2018 بنسبة زيادة قدرها %1.6.

التقرير السنوي 2018 - األداء المالي
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1.2% منو في حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

منت حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك لتصل إلى حوالي 1.9 مليار دينار بنسبة زيادة 1.2% عن العام السابق.

معدل العائد على متوسط املوجودات وعلى متوسط حقوق امللكية اخلاصة باملساهمني ونسبة كفاية رأس املال 

ارتفع معدل العائد على متوسط املوجودات إلى 1.5% في نهاية عام 2018 مقارنة مبعدل 1.3% للعام السابق، كما بلغ معدل العائد على متوسط 
حقوق امللكية اخلاصة باملساهمني 12.4% مقارنة مبعدل 10.2% للعام السابق.

بلغت نسبة كفاية رأس املال 17.47% للعام 2018 وهي أعلى من النسبة املطلوبة من قبل بنك الكويت املركزي.  

توزيعات األرباح املقترحة ملساهمي البنك 

اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية للمساهمني بنسبة 20% عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018 )17% : 2017) وإصدار أسهم 
منحة بنسبة 10% )10% : 2017) من رأس املال املصدر واملدفوع. وهذا االقتراح مشروط مبوافقة اجلمعية العامة العادية ملساهمي البنك واالنتهاء 

من اإلجراءات الرسمية والقانونية.

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة والبالغة حوالي 942 ألف دينارللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 )878 ألف دينار للعام السابق( ضمن 
احلد املسموح به مبوجب القوانني احمللية ومشروطة مبوافقة اجلمعية العامة ملساهمي البنك.

األرقام باملليون د.كملخص النتائج املالية الهامة

201820172016

227.4184.2165.2صافي الربح اخلاص مبساهمي البنك

36.3629.4626.45ربحية السهم – فلس

862.1740.5717.9إجمالي إيرادات التمويل

527.3444.8434.9صافي إيرادات التمويل

453.5408.3364.7صافي إيرادات التشغيل 

17,77017,35816,499إجمالي املوجودات

9,3859,2168,176مدينو متويل

1,5631,4291,100استثمار في صكوك

11,78011,59710,717حسابات املودعني

1,8941,8721,810حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
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السيد/ مازن سعد الناهض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

حصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال تخصص متويل من جامعة والية كاليفورنيا 
ساكرمنتو بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1993، كما اجتاز بنجاح عدة برامج متخصصة منها 

برنامج اإلدارة العامة من كلية األعمال بجامعة هارفرد في الواليات املتحدة األمريكية.

يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. كما يشغل 
الكويتي  البنك  إدارة  مجلس  وعضو  لالستثمار  كابيتال  بيتك  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب 

التركي. 

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق خمسة وعشرين عاماً، إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة 
التنفيذية منذ عام 2010  مهام قيادية في بنك الكويت الوطني حيث شغل عضوية جلنة اإلدارة 
وحتى عام 2014 ومنصب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية منذ عام 2011 وحتى 
عام 2014 ومنصب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات منذ عام 2008 وحتى عام 
2011 ومنصب مدير عام مجموعة اخلزينة في عام 2008، كما ترقى إلى عدة مناصب قيادية في 

مجموعة اخلزينة منذ عام 1993 وحتى عام 2008.

السيد/ شادي أحمد زهران 
رئيس املالية للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال )MBA( تخصص متويل من جامعة مانشستر باململكة 
املتحدة في عام 2014 وعلى درجة بكالوريوس علوم احملاسبة من اجلامعة األردنية في عام 1992.

عضو في مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، وعضو 
من  العديد  يحمل   .)CIBAFI( اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  إدارة  مجلس 
إلينوي في  )CPA) من والية  املعتمد  القانوني  املتخصصة مثل شهادة احملاسب  املهنية  الشهادات 
تدقيق احلسابات  مهنة  من مجلس  التدقيق  وإجازة   ،1996 عام  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات 
منذ  املصرفية  اإلدارة  مؤسسة  من  معتمد  مصرفي  مدقق  وشهادة   ،1996 عام  منذ  األردن  في 
واملراجعة  هيئة احملاسبة  من   (CIPA( املعتمد  اإلسالمي  القانوني  وشهادة احملاسب   ،1999 عام 

للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI( منذ عام 2006.

يشغل منصب رئيس املالية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. كما يشغل منصب 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار ومنصب عضو مجلس إدارة بيت التمويل 

الكويتي في البحرين.

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في مجموعة البنك األهلي املتحد حيث شغل 
منصب مدير عام اإلدارة املالية في الكويت منذ عام 2009 وحتى عام 2014 ، وتولى منصب مدير 
الرقابة املالية للمجموعة في البنك األهلي املتحد في البحرين منذ عام 2005  وحتى عام 2009.

كما شغل منصب مدير إدارة األنظمة املالية والعمليات في مصرف الراجحي في اململكة العربية 
السعودية منذ عام 2000 وحتى عام 2005، كما عمل مدقق حسابات خارجي في مكتب التدقيق 

العاملي Ernst & Young سابقاً.

السادة أعضاء اإلدارة التنفيذية
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السيد/ فهد خالد املخيزمي
رئيس االستراتيجية للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال )MBA( ودرجة املاجستير في االقتصاد من جامعة 
بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية في عام 2000، كما حصل على درجة بكالوريوس العلوم في 
الهندسة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تفتس في الواليات املتحدة األمريكية في عام 
1996، كما اجتاز بنجاح العديد من البرامج التدريبية باإلضافة إلى برنامج تطوير القادة من كلية 

األعمال في جامعة هارفرد في عام 2008.

يشغل منصب رئيس االستراتيجية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015. كما يشغل 
 .)ITS( منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 17 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية 
في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب مدير عام االستراتيجية والعالقات املؤسسية للمجموعة 
منذ عام 2013 وحتى عام 2015، كما تولى عدة مناصب تنفيذية في قطاع اخلدمات املصرفية 

لألفراد وقطاعات أخرى في بيت التمويل الكويتي.

قام باإلشراف على تنفيذ عدة مبادرات تتعلق بتطوير كافة األعمال في البنك بنجاح، وكان عضواً 
فعاالً في عدة برامج إلعادة هيكلة »بيتك« خالل فترة عمله، كما قام بتأسيس العديد من اإلدارات 

في القطاعات املختلفة في »بيتك«.

السيد/ وليد خالد مندني
رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املالية اخلاصة للمجموعة

املتحدة  الواليات  في  أريزونا  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  العلوم  بكالوريوس  درجة  على  حصل 
األمريكية في عام 1992، كما اجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة من كلية األعمال في جامعة 
التنفيذي في  البرنامج  2015. كما اجتاز بنجاح  القرار في عام  اتخاذ  هارفرد في استراتيجيات 

القيادة وإدارة املشاريع من جامعة كورنيل في الواليات املتحدة في عام 2011.

بيت  في  للمجموعة  اخلاصة  املالية  واخلدمات  لألفراد  املصرفية  اخلدمات  رئيس  منصب  يشغل 
التمويل الكويتي منذ عام 2017. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تورك كابيتال 

القابضة وعضو مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار.

ميتلك خبرة استثمارية ومصرفية واسعة تفوق ستة وعشرين عاماً، إذ تولى خالل مسيرته املهنية 
املمتدة عدة مناصب قيادية حيث شغل منصب مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة للمجموعة في 
بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015 وحتى عام 2016، كما شغل منصب مدير إدارة الثروات في 
بنك بي إن بي باريبا في الكويت منذ عام 2005 وحتى عام 2014 حيث كان ممثاًل للبنك في احتاد 
املصارف الكويتية، كما شغل منصب مدير أول اخلدمات املالية اخلاصة في البنك األهلي املتحد في 

الكويت منذ عام 2001 وحتى عام 2005.
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السيد/ أحمد سعود اخلرجي
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال )MBA( تخصص متويل من جامعة سان دييجو في 
التمويل  في  العلوم  بكالوريوس  درجة  على  كما حصل   1998 عام  في  األمريكية  املتحدة  الواليات 
والبنوك من جامعة الكويت في عام 1994. كما اجتاز بنجاح برنامج اإلدارة من كلية األعمال في 

جامعة هارفرد.

منذ عام  الكويتي  التمويل  بيت  للمجموعة في  للشركات  املصرفية  رئيس اخلدمات  يشغل منصب 
2016. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك الكويتي التركي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل 

الكويتي في ماليزيا وعضو مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار.

شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب في بيت التمويل الكويتي في ماليزيا منذ عام 2015 
وحتى عام 2016 كما شغل منصب نائب املدير العام لهيكلة التمويل في بيت التمويل الكويتي منذ 

عام 2014 وحتى عام 2016.

السيد/ عبدالوهاب عيسى الرشود
رئيس اخلزانة للمجموعة

اوريجون  والية  غرب  كلية  من  الكمبيوتر  وعلوم  الرياضيات  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل 
بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1987. كما اجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة في القيادة 

االستراتيجية من كلية األعمال في جامعة هارفرد.

يشغل منصب رئيس اخلزانة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015. كما يشغل منصب 
لتمويل  االفكو  إدارة شركة  البحرين وعضو مجلس  في  الكويتي  التمويل  بيت  إدارة  عضو مجلس 
شراء وتأجير الطائرات. كما ميثل بيت التمويل الكويتي في املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية 

االسالمية )CIBAFI( في البحرين حيث يشغل عضوية املجلس االستشاري.

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 29 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية 
في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب مدير عام خزانة الكويت منذ عام 2013 وحتى عام 

2015. كما ترقى إلى عدة مناصب قيادية في إدارة اخلزانة منذ عام 2002 وحتى عام 2013.

تولى منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات رائدة منها بيت التمويل الكويتي - ماليزيا منذ عام 
2007 وحتى عام 2013 وشركة بيت إدارة السيولة )شركة بيتك لالستثمار( منذ عام 2008 وحتى 
عام 2013 وشركة املشروعات التنموية القابضة منذ عام 2014 وحتى عام 2016 ومركز إدارة 

السيولة - البحرين منذ عام 2006 وحتى عام 2016.
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السيد/ سرود أحمد شريف
رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة

حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة املستنصرية في العراق في عام 1975.
يشغل منصب رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. كما 

.)ITS( يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية حيث شغل منصب رئيس تكنولوجيا املعلومات 
في بنك الكويت الوطني منذ عام 2013 وحتى عام 2014 ورئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة 

في بنك أبوظبي الوطني حتى عام 2013.

وخصوصاً  املالية  املؤسسات  في  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  متخصصة  مهنية  خبرة  ميتلك 
بإجراءات ربط أهداف األعمال باستراتيجية تكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى خبرته في هندسة 
النظم وتصميم وتطوير البرامج وإدارة البرامج، كما ميتلك خلفية متميزة في إدارة مراكز البيانات 

الضخمة وإدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات الكبيرة.

السيد/ فريدريك جاكوبس كارستينس
رئيس املوارد البشرية للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في التجارة من جامعة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا في عام 2006، 
كما حصل على درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم النفس الصناعي من جامعة اوراجن فري 
ستيت في جنوب أفريقيا في عام 1991 وبكالوريوس إدارة شؤون املوظفني من جامعة أوراجن فري 

ستيت في جنوب أفريقيا في عام 1990.

يشغل منصب رئيس املوارد البشرية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2016.

ميتلك خبرة واسعة في املوارد البشرية تفوق سبعة وعشرين عاماً، وخبرة مصرفية طويلة تفوق 18 
عاما إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في املنطقة منذ عام 2006 حيث شغل 
منصب نائب رئيس املوارد البشرية في بنك دبي التجاري منذ عام 2014 وحتى عام 2016، كما 
شغل منصب مساعد مدير عام مجموعة املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني منذ عام 2008 

وحتى عام 2014.

يحمل خبرة إدارية رفيعة في جميع جوانب املوارد البشرية كما يختص في إدارة التغيير والتحول في 
املؤسسات التي عمل فيها.
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السيد/ جهاد محمد البنداري
رئيس املخاطر للمجموعة

حصل على دبلوم التمويل وإدارة املخاطر من جامعة ويلز في اململكة املتحدة في عام 2014 وعلى 
درجة بكالوريوس التجارة في تخصص احملاسبة من جامعة طنطا في مصر في عام 1996.

اجتاز بنجاح برامج تدريبيه متخصصة في القيادة املؤسسية من جامعه انسياد وبرنامج العالقات 
العديد  إدارة املخاطر املتقدمة من جامعه وارتون. يحمل  القيادية من جامعة آي أم دي، وبرنامج 
من الشهادات املهنية املتخصصة مثل الشهادة الدولية في مخاطر البنوك والرقابة )ICBRR( من 

الرابطة العاملية ملهنيي املخاطر )GARP( في عام 2009. 

يشغل منصب رئيس املخاطر للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2018.

في  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  والتدقيق،  املخاطر  إدارة  مجاالت  في  عاماً   19 تفوق  بخبرة  يتمتع 
املؤسسات املالية.

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب مدير 
عام املخاطر للمجموعة منذ عام 2016 وحتى عام 2018 ونائب مدير عام إدارة املخاطر الكلية 
واحملافظ منذ عام 2013 وحتى عام 2016 ومنصب مدير وحدة خدمات املخاطر الكلية منذ عام 

2012 وحتى عام 2013 ومنصب مدير وحدة املخاطر منذ عام 2007 وحتى عام 2012.

بيت  ملجموعة  الكلية  املخاطر  إدارة  برنامج  تطوير  منها  مبادرات  عدة  تنفيذ  على  بنجاح  أشرف 
التمويل الكويتي من خالل إنشاء إطار عمل وتصميم هيكل احلوكمة ومراجعة السياسات اخلاصة 
وسياسات  اإلدارة  مجلس  من  املعتمدة  االستراتيجيات  بتطبيق  والتزام  إشراف  وجود  يضمن  مبا 

.III و II و I ومعايير ونزعة املخاطر باإلضافة إلى تعليمات اجلهات الرقابية والتي تشمل بــازل

السيد/ عبداهلل محمد أبو الهوس
رئيس العمليات للمجموعة

الكويت في  العلوم اإلدارية تخصص متويل وبنوك من جامعة  البكالوريوس في  حصل على درجة 
عام 1987، كما شارك في عدة برامج متخصصة منها برنامج القيادة التنفيذية من كلية األعمال 
بجامعة هارفرد في الواليات املتحدة األمريكية في عام 2018، كما اجتاز العديد من الدورات املهنية 

والبرامج التنفيذية من جامعات عريقة مثل كلية لندن لألعمال، انسياد، وجامعة وورتون. 

يشغل  كما   .2015 عام  منذ  الكويتي  التمويل  بيت  في  للمجموعة  العمليات  رئيس  منصب  يشغل 
.(ITS( منصب عضو مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية حيث شغل منصب مدير عام العمليات للمجموعة 
في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2012 وحتى عام 2015 ورئيس مجموعة العمليات في بنك وربة 
منذ عام 2011 وحتى عام 2012 ونائب مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني منذ 

عام 2005 وحتى عام 2011.
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السيد/ وسام سامي القاري
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في التمويل التطبيقي من جامعة ملبورن في أستراليا في عام 2002 
البكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية في بيروت في لبنان في عام  وعلى درجة 

.1996

يحمل العديد من الشهادات املهنية املتخصصة مثل شهادة مدير مخاطر مالية معتمد )FRM( من 
املتحدة  الواليات  من   )CFE( معتمد  احتيال  فاحص   ،2012 عام  في  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األمريكية في عام 2008، شهادة مدقق داخلي معتمد )CIA( من الواليات املتحدة األمريكية في 
عام 2001، وشهادة محاسب إداري معتمد )CMA( من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2001.

يشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2017.

ميتلك خبرة واسعة تفوق 19 عاماً وخبرة رفيعة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات احلوكمة 
وإدارة املخاطر. إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية حيث يرأس إدارة التدقيق 
الداخلي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2012، كما شغل منصب مساعد مدير عام 
التدقيق الداخلي والعمليات البنكية في بنك برقان في الكويت منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

السيد الدكتور/ خالد محمد اجلمعة
مدير عام القانونية للمجموعة

حصل على درجة الدكتوراه في قانون االقتصاد الدولي من جامعة ويلز في اململكة املتحدة في عام 
1997. كما حصل على درجة املاجستير في القانون من جامعة أدنبره في اململكة املتحدة في عام 

1993 وبكالوريوس احلقوق من جامعة الكويت في عام 1988.

يشغل منصب مدير عام القانونية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015.

منصب  حيث شغل  القانوني  املجال  في  استشارية  مهام  عدة  املمتدة  املهنية  مسيرته  تولى خالل 
مستشار قانوني في بنك الكويت املركزي في عام 2012، كما شغل منصب خبير قانوني مبكتب 
في  عمل  كما   ،1999 عام  في  »أوابك«  للبترول  املصدرة  العربية  األقطار  ملنظمة  العام  األمني 
املجال القانوني في مكتب املجموعة االستشارية القانونية في عام 1998، كما شغل منصب كبير 

املستشارين القانونيني في شركة نفط الكويت منذ عام 1988 وحتى عام 1998.
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السيد/ فادي الياس الشالوحي
مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد للمجموعة

في  بيروت  في  األمريكية  اجلامعة  من   )MBA( األعمال  إدارة  في  املاجستير  درجة  على  حصل 
اجلامعة  من  واالتصاالت  الكمبيوتر  هندسة  في  البكالوريوس  درجة  وعلى   1999 عام  في  لبنان 
األمريكية في بيروت في لبنان في عام 1994. كما اجتاز بنجاح عدة برامج تدريبية متخصصة 
كولومبيا  الرقمي بجامعة  والتحليل  التمويل  تكنولوجيا  العاملية في موضوع  الصيرفة  برنامج  منها 
لألعمال، باإلضافة إلى اجتيازه لبرنامج اإلبتكار وتطبيقاته في مجال األعمال عن موضوع بلوك 

تشني بجامعة أم آي تي سلون.

يشغل منصب مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 
2016. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة )كي نت(.

يتمتع بخبرة مهنية واسعة في العمل املصرفي تفوق 16 عاماً مدعومة مبؤهالت أكادميية عالية، 
وخبرة رفيعة في اخلزانة واملشتقات وإدارة األصول واخلدمات املصرفية لألفراد. 

الوطني حيث شغل منصب  الكويت  تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بنك 
نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية احمللية منذ عام 2015 وحتى عام 2016، 
عام  وحتى   2011 عام  منذ  الشخصية احمللية  املصرفية  عام مجموعة اخلدمات  مدير  ومساعد 

2015، كما شغل منصب مدير تنفيذي في مجموعة اخلزانة منذ عام 2008 وحتى عام 2011.

السيد/ عبداهلل عبداحملسن املجحم
مدير عام اخلدمات املالية  اخلاصة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال )MBA( تخصص التمويل واملنشآت املالية من جامعة 
الكويت في عام 2006 وعلى درجة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة الكويت في عام 2001.

اجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة من كلية األعمال في جامعة هارفرد في استراتيجيات اتخاذ 
لندن  جامعة  من  التنفيذيني  املدراء  لكبار  برنامج  إلى  باإلضافة  االستراتيجية،  والقيادة  القرار 
لألعمال، كما اجتاز العديد من الدورات املهنية والبرامج التنفيذية في أخالقيات العمل والقيادة. 
يحمل شهادة مدقق حسابات معتمد كما يشغل عضوية جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية منذ 

عام 2001.

يشغل منصب مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2017.

التمويل الكويتي حيث شغل منصب  تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت 
التنفيذي  واملدير   ،2016 عام  وحتى   2015 عام  منذ  اخلاصة  املالية  اخلدمات  عام  مدير  نائب 
لالستشارات االستثمارية منذ عام 2013 وحتى عام 2015، واملدير التنفيذي - إدارة مخاطر السوق 

والسيولة في عام 2013.

شركة  في  عمل  حيث  والتدقيق  املالية  االستشارات  مجال  في  مناصب  عدة  مسيرته  تولى خالل 
ديلويت وتوش منذ عام 2009 وحتى عام 2012.

اجتاز برنامجاً تدريبياً متخصصاً للخريجني ملدة عامني لدى الهيئة العامة لالستثمار حيث التحق 
مبكتب الهيئة باإلضافة إلى بنك جولدمان ساكس في لندن.
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السيد/ خالد يوسف الشمالن
مدير عام اخلدمات املصرفية للشركات الكويت

حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت في عام 1995. 

اجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة من كلية األعمال في جامعة هارفرد في اإلدارة االستراتيجية 
والقيادة لتحقيق النتائج، كما اجتاز العديد من الدورات املهنية في القيادة والتحليل املالي وإدارة 

املخاطر.

يشغل منصب مدير عام اخلدمات املصرفية للشركات الكويت في بيت التمويل الكويتي منذ عام 
.2018

20 عاماً، حيث شغل خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة  الـ  ميتلك خبرة مصرفية واسعة تخطت 
مهام قيادية في بيت التمويل الكويتي منها منصب نائب مدير عام التمويل اخلاص منذ عام 2016 
وحتى عام 2017، ونائب املدير العام لتمويل العقار للشركات منذ عام 2015 وحتى عام 2016، 
واملدير التنفيذي لتمويل العقار للشركات خالل عام 2014، واملدير التنفيذي لتحليل االئتمان خالل 

عام 2013.

اجتاز برنامجاً تدريبياً متخصصاً للخريجني ملدة عامني لدى الهيئة العامة لالستثمار.

السيد/ أحمد عيسى السميط
مدير عام خزانة الكويت

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في عام 1999. كما اجتاز 
بنجاح دورة تدريبية متخصصة في استراتيجيات اتخاذ القرار من كلية األعمال في جامعة هارفرد.

يشغل منصب مدير عام خزانة الكويت في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2017. كما يشغل منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية لألسواق 

املالية.

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 18 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية 
في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب املدير التنفيذي لسوق النقد ومدير أول سوق النقد. كما 

ترقى إلى عدة مناصب قيادية في إدارة اخلزانة منذ عام 2006 وحتى عام 2015.

كما تولى منصب عضو مجلس إدارة شركة بيت إدارة السيولة منذ عام 2012 وحتى عام 2013.





تقرير
الحوكمة
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تقرير الحوكمة

مقدمة

عمل بيت التمويل الكويتي على بناء قاعدة أساسية يرتكز عليها العمل املصرفي في بيتك وهي احلوكمة, وذلك من خالل عملية التطوير املستمرة 
التي يقوم بها »بيتك« إلطار متطلبات احلوكمة.

يقوم مجلس إدارة »بيتك« بتسخير كافة اإلمكانات ملراجعة وتطوير سياسات وإجراءات العمل التي يتم تطبيقها لضمان االمتثال للتعليمات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي في شأن احلوكمة. ويفي »بيتك« مبتطلبات احلوكمة وجميع املتطلبات اإللزامية الواردة, إذ يقوم »بيتك« بتطبيق قواعد ونظم 
احلوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في العام 2012 وتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية الكويتية الصادرة في العام 2016.   

يحرص مجلس إدارة »بيتك« على تعزيز ثقافة احلوكمة في البنك على جميع املستويات اإلدارية, كما أن مجلس اإلدارة يتطلع إلى ما هو أبعد من 
االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وذلك للوصول إلى الريادة في احلوكمة من خالل تطبيق أفضل املمارسات العاملية.

تقوم جلنة احلوكمة املنبثقة من مجلس اإلدارة باإلشراف على إطار احلوكمة وتقدمي املشورة ومساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بالتزاماته الرقابية 
املتعلقة باحلوكمة اجليدة, وذلك من خالل توفير مجموعة من املبادئ التوجيهية للحوكمة وأخذ دور قيادي في تشكيل سياسات احلوكمة في »بيتك« 

ملجلس اإلدارة بخصوصها.

كما قامت جلنة احلوكمة في عام 2018 بقيادة اجلهود للتأكد من تطبيق »بيتك« لتعليمات »حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية« الصادرة 
من بنك الكويت املركزي.

دورية  مبراجعة  »بيتك«  يقوم  وأيضاً  بخصوصها,  العاملية  املؤسسات  عن  الصادرة  واملعايير  احلوكمة  ملستجدات  دورية  مبراجعة  »بيتك«  في  نقوم 
لتطبيقات احلوكمة لتقييم كفاءتها في مواجهة التحديات التي تواجه البنك, وذلك لضمان حماية حقوق مساهمي البنك وأصحاب املصالح ولضمان 

وصول املعلومات بالوقت املناسب وبكل شفافية وحيادية, تطبيقاً لسياسة اإلفصاح املعتمدة لدى »بيتك«.

كما يقوم »بيتك« بالتأكد من قيام الشركات التابعة بتطبيق سياسة حوكمة الشركات التابعة املعتمدة للمجموعة, باإلضافة إلى ما تفرضه اجلهات 
الرقابية األخرى داخل أو خارج الكويت من تعليمات للحوكمة, إذ تخضع الشركات التابعة للتدقيق واملراجعة الدورية فيما يخص أطر احلوكمة وحتسني 

أدائها على مستوى املجموعة.

وقد مت إعداد دليل حوكمة »بيتك« وشركاته التابعة ونشره على املوقع اإللكتروني لـ »بيتك« وبصورة عامة كان »بيتك« سباقاً في تطبيق جوانب متعددة 
من مبادئ ومعايير احلوكمة, كما يحرص على االلتزام بجميع ما يستجد من معايير, ويواصل »بيتك« جهوده املستمرة في تطوير نظم وآليات احلوكمة 

في البنك وعلى مستوى املجموعة بتطبيق أفضل املمارسات العاملية في احلوكمة.

وسنتناول متطلبات احلوكمة في التقرير السنوي كما يلي:

حصص امللكية كما هي في 2018/12/31

نسبة امللكيةالبلدشكل امللكيةاجلهة
24.079%الكويتمباشرةالهيئة العامة لالستثمار

10.484%الكويتمباشرةالهيئـة العامـة لشؤون القصـر

7.296%الكويتمباشرةاألمانة العامة لألوقاف

5.8%الكويتغير مباشرةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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واجبات ومسئولية أعضاء مجلس اإلدارة

1- املسئوليات العامة ملجلس اإلدارة

يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية الكاملة عن بيتك, مبا في ذلك وضع األهداف االستراتيجية له, واستراتيجية املخاطر, ومعايير احلوكمة وكذلك 
مسئولية تطبيق هذه األهداف واملعايير واإلشراف على سالمة تطبيقها, باإلضافة إلى مسئولية اإلشراف على اإلدارة التنفيذية مبا في ذلك الرئيس 

التنفيذي.

بنك الكويت املركزي, واحلفاظ على  تلبية متطلبات  املالية والتأكد من  املتعلقة بعمليات »بيتك« وسالمته  ويتحمل مجلس اإلدارة كافة املسئوليات 
مصالح املساهمني, واملودعني, والدائنني, واملوظفني, واجلهات األخرى من أصحاب املصالح, والتأكد من أن إدارة »بيتك« تتم بشكل حصيف وضمن 

إطار القوانني والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية لـ »بيتك«.

2- تكوين املجلس

وفقاً للنظام األساسي لبيت التمويل الكويتي يضم مجلس اإلدارة عشرة أعضاء  تنتخبهم اجلمعية العامة بنظام االقتراع السري, وفي 20 مارس 2017 
ُفتح باب الترشح لعضوية املجلس, وقامت اجلمعية العامة بانتخاب أعضائه, وعليه مت تشكيل مجلس إدارة جديد في دور االنعقاد الرابع عشر, على 
أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ثالث سنوات, ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة تالية, ويتشكل املجلس احلالي من رئيس مجلس اإلدارة 
ونائب له وثمانية أعضاء آخرين, وهو ما ميثل العدد الكافي من األعضاء مبا ميكنهم من تشكيل اللجان الالزمة واملنبثقة عن مجلس اإلدارة في إطار 

متطلبات معايير احلوكمة السليمة املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي.

2.1- دور رئيس مجلس اإلدارة

في إطار أهمية هذا الدور يعمل رئيس مجلس اإلدارة على ضمان حسن سير أعمال املجلس, واحملافظة على الثقة املتبادلة بني األعضاء, وضمان 
اتخاذ املجلس للقرارات استناداً على أسس ومعلومات سليمة, كما يسعى إلى تبادل وجهات النظر داخل املجلس والتأكد من وصول املعلومات الكافية 

إلى كل من أعضاء املجلس واملساهمني في الوقت املناسب.

كما يقوم بدور رئيسي في احملافظة على عالقة بّناءة بني املجلس واإلدارة التنفيذية, والتأكد من توّفر معايير احلوكمة السليمة لدى »بيتك«.

3- العالقة بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

هناك تعاون وحتديد واضح للسلطات بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك, وهو ما يعتبر من أهم ركائز احلوكمة حيث يتمثل دور املجلس 
في اإلرشاد والقيادة, بينما تتولى اإلدارة التنفيذية إعداد وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات املعتمدة من قبل املجلس, مع تأكيد استقاللية املجلس 
وأعضائه عن اإلدارة التنفيذية, ويتأكد املجلس من قيام اإلدارة التنفيذية بتفعيل السياسات املتعلقة مبنع أو احلد من األنشطة والعالقات التي قد 

تؤثر على جودة قواعد احلوكمة بالبنك مثل تعارض املصالح وسياسات منح املكافآت.

امل�ساهمون

جمل�س الإدارة
هيئة الفتوى والرقابة 

ال�سرعية

جلنة التدقيق 

واللتزام

التدقيق الداخلي 

للمجموعة

اإدارة املخاطر 

للمجموعة

جلنة املخاطر للإدارة

جلان الإدارة 

التنفيذية
وحدة �شكاوى العملء

قطاعات الأعمال 

الأخرى

جلنة جمل�س اإدارة

جلنة اإدارة تنفيذية

اإدارة رقابية

التدقيق ال�شرعي 

الداخلي للمجموعة

مكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب

اللتزام واملعلومات 

الرقابية

البحوث وال�شت�شارات 

ال�سرعية

جلنة املخاطر جلنة احلوكمة

حوكمة ال�شركات

الإدارة التنفيذية

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

جلنة ال�شتثمار
جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت
اللجنة التنفيذية

اأمانة �شر جمل�س الإدارة املدقق اخلارجي
املدقق ال�شرعي اخلارجي

 اعتباراً من 1 يناير 2019
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4- تنظيم أعمال املجلس

عقد مجلس اإلدارة )12( اجتماعاً خالل عام 2018 ضمن اجتماعات دور االنعقاد احلالي الرابع عشر الذي مت انتخابه في 20 مارس 2017, أي 
مبعدل 3 اجتماعات خالل ربع السنة في 2018, بينما عقد أعضاء املجلس )16( اجتماعاً في عام 2017, إذ يتم الدعوة لالجتماع كلما دعت احلاجة 
إلى ذلك, وقد فاق عدد االجتماعات املنعقدة املتطلبات الرقابية واملتعلقة بحوكمة الشركات والتي يجب أال تقل عن 6 اجتماعات خالل العام, وأال تقل 

عن اجتماع واحد كل ربع سنة, وكانت القرارات املتخذة داخل االجتماعات إلزامية وأصبحت جزءاً من سجالت »بيتك«.

وقد أصدر مجلس اإلدارة خالل عام 2018 مجموعة من القرارات التي أُثبتت في )28( محضر لقرارات مجلس اإلدارة بالتمرير في 2018, بينما 
اتخذت جلان مجلس اإلدارة )16( محضر لقرارات بالتمرير خالل العام 2018.

ويقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتشاور مع اإلدارة التنفيذية بشأن املواضيع املهمة واملقترح إدراجها على جدول اجتماعات املجلس, وتزويد أعضاء 
املجلس بالبيانات واملعلومات الوافية قبل مدة كافية من اجتماعات املجلس التخاذ القرارات الالزمة, ويقوم أمني سر املجلس بتدوين مناقشات املجلس 
واقتراحات األعضاء ونتائج التصويت الذي يتم خالل اجتماعات املجلس, إن مسئوليات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة محددة كتابياً وفقاً للتشريعات 

والنظم ذات الصلة.

5- اجتماعات مجلس اإلدارة
أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة وعدد االجتماعات خالل عام 2018 

تاريخ االجتماعات خالل عام 2018
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حمد عبداحملسن املرزوق 
100√√√√√√√√√√√√)رئيس مجلس اإلدارة(

عبدالعزيز يعقوب النفيسي 
100√√√√√√√√√√√√)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

100√√√√√√√√√√√√خالد سالم النصف

100√√√√√√√√√√√√معاذ سعود العصيمي

100√√√√√√√√√√√√فهد علي الغامن

X√√√√√√√√√√√92رائد خالد اخلرافي

100√√√√√√√√√√√√نور الرحمن عابد

100√√√√√√√√√√√√براك على الشيتان

X√√√√√√√√√√√92مطلق مبارك الصانع

67استقالةX√√وليد عبداهلل الروضان *

100√√√√√√√لم يكن عضواً في مجلس اإلدارةصالح عبدالعزيز املريخي *

X تعذر حضور االجتماع √  حضر االجتماع   

مالحظة: قد مت استبدال السيد/ وليد الروضان وقبول السيد/ صالح املريخي بتاريخ 21 مايو 2018 وهو تاريخ موافقه بنك الكويت املركزي.

6- اللجان التابعة ملجلس اإلدارة

شكل مجلس إدارة »بيتك« في دور االنعقاد احلالي الرابع عشر ست جلان فرعية, وتساعد هذه اللجان على القيام مبهام ومسئوليات »بيتك«, وهو 
العدد املناسب من اللجان الرئيسية املنبثقة عن مجلس اإلدارة طبقاً لتنوع أنشطة ومجاالت عمل »بيتك«, حيث يشارك جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

في نشاط هذه اللجان املعتمدة, وفيما يلي بيان بتلك اللجان:

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم
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6.1- جلنة التدقيق وااللتزام

ُشكلت جلنة التدقيق وااللتزام بهدف مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء مبسئولياته اإلشرافية على العمليات احملاسبية في البنك واألنظمة الرقابية 
املالية, وضوابط التدقيق الداخلي وإجراءات االلتزام ونظم إدارة املخاطر, باإلضافة إلى مهام إدارة التقارير املالية مع املدققني اخلارجيني والداخليني, 

من أجل ضمان االلتزام باملتطلبات الرقابية.

وتضم جلنة التدقيق أربعة من أعضاء املجلس من بينهم رئيس اللجنة ونائبه, على أن يكون اثنان من بني أعضائها على األقل ملماً باألمور املالية 
لتضمن لهم القيام بواجبهم كأعضاء في اللجنة, وتتزامن عضويتهم في هذه اللجنة مع عضويتهم في مجلس اإلدارة.

وقد عقدت اللجنة )5( اجتماعات خالل عام 2018, وصدر عن اللجنة عدد )2( محاضر قرار بالتمرير, وذلك للقيام مبهامها ووظيفتها. 

وتتمثل مهام ومسئوليات جلنة التدقيق في اإلشراف على األنظمة والضوابط الرقابية املالية في »بيتك« وعمليات إعداد التقارير ومنها ما يلي:
تقدمي التوصيات بخصوص تعيني, أو إنهاء عمل, أو حتديد أتعاب املدققني اخلارجيني أو مؤهالتهم أو أية شروط تتعلق بهم, كما تقيم مدى  •

موضوعيتهم في إبداء رأيهم املهني.
مناقشة نتائج عملية التدقيق املرحلية والنهائية مع املدققني اخلارجيني, والتحفظات الناجتة عنها وأي أمور أخرى يرغب املدققون اخلارجيون  •

في مناقشتها.
وضع معايير مناسبة للتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق اخلارجي. •
مراجعة ومناقشة تعيني أو عزل رئيس التدقيق الداخلي ورئيس االلتزام ورئيس غسل األموال ومكافحة اإلرهاب ورئيس التدقيق الشرعي الداخلي  •

ورفع التوصيات بهذا اخلصوص إلى مجلس اإلدارة.
التوصية بشأن مكافأة من يتولون تلك  • الداخلي, ورفع  التدقيق الشرعي  الرقابي وغسل األموال ورئيس  الداخلي وااللتزام  التدقيق  تقييم أداء 

اإلدارات.
التأكد من إصدار املدققني اخلارجيني بياناً عن التزام البنك بتنفيذ قواعد احلوكمة الصادرة عن بنك الكويت املركزي وذلك في التقرير السنوي  •

الذي يقدم إليه.
مراجعة املستندات والتقارير واملعلومات احملاسبية بشكل دوري, ومراجعة البيانات املالية مع اإلدارة التنفيذية واملدقق اخلارجي قبل عرضها على  •

السيد رئيس مجلس اإلدارة.
مراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية. •
اإلشراف على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في »بيتك«, والتأكد من كفاية املوارد البشرية املخصصة للوظائف الرقابية. •
مراجعة املخصصات الالزمة والتأكد من كفايتها طبقاً للبيانات املالية املعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية. •
القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع النظام األساسي املعمول به في »بيتك« والقوانني املطبقة وحسبما يراها مجلس اإلدارة. •

ولدى جلنة التدقيق وااللتزام صالحية احلصول على أية معلومات من اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى حقها في استدعاء - من خالل القنوات الرسمية 
- أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة حلضور اجتماعاتها, كما تتولى اللجنة مسئولية الرقابة على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لدى »بيتك«.

أسماء السادة أعضاء جلنة التدقيق وااللتزام وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2018 

تاريخ االجتماعات خالل عام 2018

 
نسبة احلضور
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100√√√√√نورالرحمن عابد )رئيس اللجنة(

100√√√√√فهد علي الغامن 

100استقالة√وليد عبداهلل الروضان 

X√67√--براك على الشيتان *

100√√√--صالح عبدالعزيز املريخي *
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مالحظة: قد مت استبدال السيد/ وليد الروضان وقبول السيد/ صالح املريخي بتاريخ 21 مايو 2018 وهو تاريخ موافقه بنك الكويت املركزي. 

انضم السيد/ براك على الشيتان إلى عضوية جلنة التدقيق وااللتزام ابتداًء من االجتماع الثالث املؤرخ 8 يوليو 2018 للجنة التدقيق وااللتزام )الدورة الرابعة عشرة 
.)2019-2017

تاريخ وأرقام االجتماعات
االسم
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6.2- جلنة الترشيحات واملكافآت

يتمثل الدور الرئيسي للجنة الترشيحات واملكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بتحديد األشخاص املؤهلني لشغل عضوية 
مجلس اإلدارة, واإلدارة العليا, وتقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه, كما تقوم اللجنة مبساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على إدارة 
نظم املكافآت واحلوافز قصيرة وطويلة األجل, كما عليها التوصية مبكافآت األعضاء العتمادها مبا يتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأفضل 
املمارسات الدولية, ويعني مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة على أال يقل عددهم عن 3 أعضاء من بينهم رئيس اللجنة, ويكون التعيني ملدة ثالثة سنوات 

أو للمدة املتبقية من عمر املجلس.

 )7( اللجنة  وقد عقدت  الواحدة,  السنة  في  اجتماعني  اجتماعاتها عن  تقل عدد  أال  ذلك على  إلى  كلما دعت احلاجة  اجتماعاتها  اللجنة  وتعقد 
اجتماعات خالل عام 2018, وصدر عن اللجنة عدد )2( محضر قرار بالتمرير وذلك للقيام مبهامها ووظيفتها.

وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة الترشيحات واملكافآت على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

التوصية بشأن حتديد األشخاص املؤهلني لعضوية مجلس اإلدارة بناًء على السياسات املعتمدة واملعايير والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت  •
املركزي فيما يتعلق بضوابط الترشيح للعضوية, وتشمل التوصيات جميع املرشحني مبن فيهم الذين ال توصي اللجنة بترشيحهم, وعلى أساس 

مبررات سليمة وموضوعية.

التوصية بشأن تعيني الرئيس التنفيذي ونوابه, ورئيس الرقابة املالية, وأي مدير آخر يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة, باستثناء رئيس املخاطر الذي  •
تختاره جلنة املخاطر ورئيس التدقيق ورئيس االلتزام اللذان تختارهما جلنة التدقيق وااللتزام, وكذلك مدير شكاوى العمالء.

القيام مبراجعة سنوية على املهارات املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة, وحتديد املهارات التي يجب أن يتمتع بها أعضاء املجلس وجلانه, وتقدمي  •
مقترحات هيكل مجلس اإلدارة مبا يخدم مصالح البنك.

إجراء تقييم سنوي لألداء الشامل ملجلس اإلدارة, وأداء كل عضو على حده. •

املوارد  • مع  بالتعاون  املطلوبة  واملؤهالت  الوظيفية  املسئوليات  البنك وحتديد  في  قيادية  أو  تنفيذية  كل وظيفة  واختصاصات  إعداد صالحيات 
البشرية واإلدارات ذات العالقة.

تقدمي اقتراحات بخصوص هيكل سياسة املكافآت املالية والثابتة واملتغيرة في البنك ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. •

إجراء مراجعـة دورية لسياسة منح املكافآت أو عندما يوصي مجلـس اإلدارة بذلك, وتقدمي التوصيات إلى املجلس لتعديل أو حتديث هذه السياسة. •

إجراء تقييم دوري عن مدى كفاية وفاعلية سياسة منح املكافآت لضمان حتقيق أهدافها املعلنة. •

تقدمي التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق مبكافآت أعضاء املجلس. •

مراجعة هياكل خطط املكافآت املالية املرتبطة بخيار األسهم ملوافقة مجلس اإلدارة عليها. •

دراسة التوصيات املقدمة من اإلدارة التنفيذية في شأن املكافآت, ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية التابعة له. •

 التعاون مع جلنة املخاطر لتقييم احلوافز املقترحة مبوجب نظام منح املكافآت. •

إجراء مراجعة سنوية مستقلة لنظام املكافآت بهدف تقييم التزام البنك مبمارسات املكافآت املالية. •

تقدمي جميع املكافآت التي متنح للموظفني ممثلي البنك بالشركات التابعة. •

أسماء السادة أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2018

تاريخ االجتماعات خالل عام 2018
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6.3- جلنة املخاطر 

يتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مهامه في اإلشراف بصفة عامة على أوضاع املخاطر احلالية, واستراتيجيات 
املخاطر وخاصة نزعة البنك جتاه مخاطر األنشطة االئتمانية واملصرفية والعقارية واالستثمارية وكذلك السياسات واإلجراءات, على أن تضم اللجنة 

ثالثة أعضاء على األقل من بينهم رئيس اللجنة ونائبه, وتتزامن عضويتهم في اللجنة مع عضويتهم في مجلس إدارة »بيتك«. 

وقد عقدت اللجنة )8( اجتماعات خالل عام 2018 للقيام مبهامها ووظيفتها.

وتقوم اللجنة بعدة مهام ومسئوليات منها ما يلي:

مراجعة سياسات وأطر إدارة املخاطر وتقييمها, والتأكد من تنفيذ األنشطة وفقاً ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. •

مراجعة قدرة وفعالية إدارة املخاطر في برنامج إدارة املخاطر مع املؤسسات التي يتعامل معها »بيتك«. •

 التأكد من مالءمة نزعة املخاطر التي يتخذها البنك وتوجهات مجلس اإلدارة في هذا اخلصوص, وضمان حتديد املخاطر األساسية. •

مراجعه مدى كفاية ممارسات إدارة املخاطر بالبنك بشكل ربع سنوي على األقل. •

مراجعة معايير إدارة املخاطر والرقابة الداخلية, لضمان حسن إدارة املخاطر املادية على أعمال البنك, وتوفير الرقابة على املخاطر االئتمانية  •
ومخاطر أسواق املال ومخاطر السيولة وإدارة االلتزامات واملخاطر القانونية وكافة املخاطر ذات العالقة.

مراجعة معايير وتوجهات كفاية رأس املال املبنية على املخاطر. •

مراجعة التعليمات الرقابية اجلديدة في األسواق املالية والتعديالت على املعايير احملاسبية وغيرها من التطورات. •

مراجعة هيكل املخاطر ومهامها ومسئولياتها, واإلشراف على إدارة املخاطر والتقييم السنوي لرئيس املخاطر. •

أسماء السادة أعضاء جلنة املخاطر وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2018

تاريخ وأرقام اجتماعات اللجنة في عام 2018
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6.4- جلنة احلوكمة:

يتمثل الدور الرئيسي للجنة احلوكمة في مساعدة املجلس على أداء مسئولياته في اإلشراف على احلوكمة السليمة والعمل على تطوير مجموعة 
إرشادات وسياسات احلوكمة ومراقبة االلتزام بتطبيقها وااللتزام بدليل احلوكمة الصادر من مجلس اإلدارة وجلانه ومن اإلدارة التنفيذية.

وتضم جلنة احلوكمة املنبثقة عن مجلس اإلدارة ثالثة أعضاء من أعضاء املجلس من بينهم رئيس اللجنة ونائبه, وتتزامن عضويتهم في هذه اللجنة 
مع عضويتهم في مجلس اإلدارة. 

وجتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة إلى ذلك على أال يقل عدد االجتماعات عن اجتماعني في العام الواحد, وقد عقدت اللجنة )3( اجتماعات خالل 
عام 2018.

وتتمثل مهام جلنة احلوكمة فيما يلي:

تطوير إطار عمل ودليل احلوكمة الشامل وتقدمي اقتراحات حتديثه وتغييره. •

مراجعة مدى كفاية السياسات وممارسات البنك فيما يخص معايير احلوكمة. •

مراجعة وتقييم كفاءة قواعد السلوك املهني, وقواعد أخالقيات العمل, وغيرها من السياسات املعتمدة واإلرشادات داخل البنك. •

مراجعة األمور األساسية اخلاصة بعالقات املساهمني ومساهمات البنك في األعمال اخليرية. •

مراجعة اجلزء الذي يتعلق باحلوكمة ضمن التقرير السنوي. •

تقييم سنوي لألداء فيما يخص اللجنة وواجباتها, مع إجراء مراجعة سنوية لصالحيات واختصاصات اللجنة. •

أسماء السادة أعضاء جلنة احلوكمة وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2018

تاريخ االجتماعات خالل عام 2018
نسبة احلضور

%
9 ديسمبر10 سبتمبر7 مايو

123

100√√√رائد خالد اخلرافي )رئيس اللجنة(

100√√√حمد عبداحملسن املرزوق 

100√√√براك على الشيتان

X تعذر حضور االجتماع √  حضر االجتماع   

6.5- اللجنة التنفيذية

وفقاً  للبنك,  واالستثماري  املصرفي  بالنشاط  املتعلقة  بالتزاماته  الوفاء  على  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في  التنفيذية  للجنة  الرئيسي  الدور  يتمثل 
للصالحيات التي يفوضها املجلس إلى اللجنة, كما يجوز ملجلس اإلدارة أن يعهد إليها بأية أعمال أخرى تعينه على القيام مبهامه ومسئولياته, ويعني 
مجلس اإلدارة أعضاء هذه اللجنة على أال يقل عددهم عن خمسة أعضاء, ويعني املجلس رئيس اللجنة من بني أعضائها, وتكون عضوية هذه اللجنة 

ملدة ثالث سنوات أو بقدر املدة املتبقية من املجلس.

وقد عقدت اللجنة )17( اجتماعاً خالل عام 2018, وصدر عن اللجنة التنفيذية عدد )12( محضر قرار بالتمرير وذلك للقيام مبهامها ووظيفتها.

تاريخ وأرقام االجتماعات
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وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة التنفيذية على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

اإلشراف على آلية تنفيذ استراتيجية وخطة عمل البنك, ومراقبة كفاءة األداء, ومراجعة تقارير األداء ورفع التوصيات الالزمة للمجلس في هذا  •
الشأن.

مراجعة واعتماد معامالت التمويل وعروض االستثمار التي تعرضها اإلدارة التنفيذية وفق الئحة التفويضات والصالحيات التي يحددها املجلس. •

اعتماد أو رفض أية مقترحات تتعلق بالتمويل, السيولة و - أو مخاطر السوق في حدود الصالحيات املالية املعتمدة فيما يخص احلد األقصى  •
للتركز االئتماني للعميل الواحد. 

مراجعة استراتيجية اإلدارة فيما يخص مقترحات املخصصات, وخطة اإلدارة السترداد املديونيات املتعثرة إن وجدت. •

املراجعة الدورية ملدى تنوع ومتانة محفظة التمويل. •

 التنسيق مع جلنة املخاطر إلعداد تقارير دورية لتحديث حدود املخاطر واحتمال تفاقمها. •

أسماء السادة أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2018
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6.6- جلنة االستثمار

الغرض الرئيسي من جلنة االستثمار هو مساعدة مجلس اإلدارة في وضع مبادئ عامة لالستثمار واإلشراف على األنشطة االستثمارية للبنك وشركاته 
التابعة, وفقاً للصالحيات التي يفوضها املجلس لهذه اللجنة, والتحقق من مدى االمتثال لألهداف االستثمارية للبنك. 

وقد عقدت اللجنة )6( اجتماعات خالل عام 2018.

وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة االستثمار على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
القيام مبساعدة مجلس إدارة البنك على تنفيذ مسئولياته الرقابية على األصول االستثمارية للبنك مبا في ذلك الصناديق واحملافظ االستثمارية,  •

وتقوم برفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة, ومتابعة االستثمارات مبا يتوافق مع السياسات املعتمدة.

مراجعة التقارير املرتبطة بوضع االستثمارات احلالية للبنك وظروف األسواق املالية احمللية والدولية وكافة البيانات التي متكن اللجنة من ممارسة  •
مسئولياتها بطريقة مهنية وفعالة.

إخطار مجلس اإلدارة بأي تغييرات جوهرية في استثمارات البنك. •

متابعة تطبيق السياسات واألهداف االستراتيجية املوضوعة من قبل مجلس االدارة فيما يتعلق بكافة األنشطة االستثمارية.  •

االطالع على االستثمارات اجلديدة املقترحة والوقوف على مدى امتثال هذه االستثمارات مع توجهات مجلس اإلدارة, ومن ثم رفع توصية ملجلس  •
اإلدارة بذلك. 

االستعانة بأي مستشار خارجي وذلك ملساعدة اللجنة في أداء مهامها. •

رفع التوصيات ملجلس اإلدارة بخصوص أي موضوع تراه اللجنة مناسباً.  •

احلصول على أية معلومات الزمة عن وضع احملفظة االستثمارية من خالل الرئيس التنفيذي. •

تستعرض اللجنة توصيات اإلدارة التنفيذية بخصوص قرارات دمج االستثمارات القائمة ويتم رفعها إلى مجلس اإلدارة. •

متارس اللجنة أي مسئوليات وواجبات أخرى تكلف بها من مجلس اإلدارة. •

تقوم اللجنة برفع توصية للمجلس في حالة رأت ضرورة زيادة رأس مال أو خفضه للشركات التي يساهم بها البنك. •

يتعني مراجعة وحتديث هذه الوظائف كلما دعت احلاجة إلى ذلك مع مراعاة أية تغييرات في إطار حوكمة عمل البنك, الصالحيات, االستراتيجيات,  •
القواعد والسياسات أو أية عوامل جوهرية أخرى, ويجب اعتماد أية تعديالت أو حتديثات على الالئحة من قبل مجلس اإلدارة.

أسماء السادة أعضاء جلنة االستثمار وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2018

تاريخ االجتماعات خالل عام 2018

نسبة احلضور
% اير

 ين
7

ريل
 اب

11

يو 
 ما

9

ليو
 يو

11

وبر
أكت

 1
8

مبر
يس

1 د
9

123456

100√√√√√√فهد علي محمد الغامن )رئيس اللجنة(

100√√√√√√خالد سالم النصف

100√√√√√√معاذ سعود العصيمي

X67√√---صالح عبدالعزيز املريخي *

100استقالة√وليد عبداهلل الروضان *

X تعذر حضور االجتماع √  حضر االجتماع   

مالحظة: قد مت استبدال السيد/ وليد الروضان وقبول السيد/ صالح املريخي بتاريخ 21 مايو 2018 وهو تاريخ موافقه بنك الكويت املركزي.

االسم

تاريخ وأرقام االجتماعات
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تقرير مجلس اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بقيمة نظم الرقابة الداخلية القوية على فاعلية وكفاءة العمليات, وجودة التقارير الداخلية واخلارجية, واالمتثال 
للقوانني واللوائح وعلى احلوكمة بشكل عام. لقد أنشأ املجلس هيكاًل تنظيمياً يحدد بوضوح خطوط السلطات وتعتبر اإلدارة التنفيذية هي املسؤولة 
عن إنشاء وتشغيل نظم الرقابة الداخلية إلدارة املخاطر التي قد حتول دون حتقيق أهداف البنك. ويتمكن نظام الرقابة الداخلية من توفير ضمانات 

معتدلة, وليست حاسمة, لعدم التعرض ملخاطر قد تؤدي خلسائر جسيمة. 

يقوم مجلس اإلدارة بشكل منتظم من خالل اللجان املنبثقة عنه مبراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والتي يتم تقييمها من قبل وظائف الرقابة 
الداخلية املتعددة, وكذلك يقوم املجلس بالتأكد من أن وظائف الرقابة الداخلية في وضع تنظيمي صحيح, ولديها املوظفني واملوارد الكافية لتنفيذ 
مسؤولياتها بشكل مستقل وفّعال. ويقوم مجلس اإلدارة أيضا مبراجعة خطابات اإلدارة الصادرة من مدققني البنك اخلارجيني ومراجعة التقارير 
 )ICR( وقد تضمن التقرير السنوي رأي مدقق .)ICR( الصادرة من مدقق الـ )ICR( املتعلقة باحملاسبة والسجالت األخرى ونظم الرقابة الداخلية

في هذا األمر.

يرى مجلس اإلدارة أن نظم الرقابة الداخلية املعتمدة واملطبقة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 كافية لتوفير ضمانات معتدلة بخصوص 
حتقيق أهداف مجموعة "بيتك".

اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عام 2018:

عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي )46 اجتماعاً( خالل عام 2018, مبعدل اجتماع لكل أسبوع تقريباً, وكانت نسب 
احلضور كما يلي:

بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وعدد االجتماعات خالل عام 2018

عدد مرات احلضورعدد االجتماعاتاالسم
نسبة احلضور

%

فضيلة الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
4646100)رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(

فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبدالسالم
)عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(

463576

فضيلة الدكتور/ مبارك جزاء احلربي
464189)عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(

فضيلة الدكتور/ عصام عبدالرحيم الغريب
464393)عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
463678)عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(

مبالغ التمويل التي حصل عليها السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

بلغت قيمة مبالغ التمويل التي حصل عليها أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي:

تسهيالت متويلية: 367,711 دينار كويتي.

بطاقات ائتمان: 1,763 دينار كويتي.
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تقرير المراجع الخارجي عن أنظمة الرقابة الداخلية 

السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة        احملترمني
بيت التمويل الكويتي

حتية طيبة وبعد،،،

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع
ص.ب: 24989, الصفاة 13110

دولة الكويت

تقرير حول السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

وفقاً خلطاب تعييننا املؤرخ في 21 فبراير 2018, قمنا بفحص السجالت احملاسبية وكذا السجالت األخرى, كما قمنا بفحص وتقييم أنظمة الرقابة 
الداخلية لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع )"البنك"( والشركات املصرفية واملالية التابعة والتي كانت مطبقة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 

 .2017

وقد شمل الفحص كافة اإلدارات بالبنك وهي كما يلي:

1- إدارة املخاطر
2- االستثمار

3- اخلزانة
4- مجموعة التمويل واخلدمات املصرفية للشركات

5- خدمات األفراد واخلدمات املصرفية اخلاصة
6- الرقابة املالية للمجموعة

7- العمليات
8- املوارد البشرية واخلدمات العامة

9- تكنولوجيا املعلومات 
10- إدارة االلتزام واملعلومات الرقابية

11- االستراتيجية والعالقات املؤسسية
12- التدقيق الداخلي

13- وحدة شكاوى العمالء
14- املجموعة القانونية 

15- مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
16- الرقابة واالستشارات الشرعية

إضافة إلى ما سبق قمنا بفحص السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية للشركات املصرفية واملالية التابعة للبنك وهي 
كما يلي:

بيت التمويل الكويتي )البحرين( •
بيت التمويل الكويتي )ماليزيا( برهاد •
البنك الكويتي التركي للمساهمة - تركيا •
شركة بيتك كابيتال لالستثمار •
مجموعة عارف االستثمارية •

بيت التمويل الكويتي لألسهم اخلاصة •
بيت التمويل الكويتي للخدمات املالية •
بيت التمويل السعودي الكويتي  •
شركة إعمار •

وقد مت الفحص أخذاً باالعتبار املتطلبات الواردة في دليل اإلرشادات العامة الصادرة عن بنك الكويت املركزي بتاريخ )2/ ر ب أ / 96 /2003( 
وتعديالته الالحقة. وكذلك تعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة بشأن احملاور التالية التي شملها الفحص:

احملور الرابع من تعليمات قواعد ونظم احلوكمة في البنوك الكويتية واملتعلقة بإدارة املخاطر وضوابط الرقابة الداخلية. •

التعليمات الصادرة بتاريخ 9 / 2 / 2012 بشأن احملافظة على سرية املعلومات والبيانات اخلاصة بعمالء البنك.  •

التعليمات الصادرة بتاريخ 23 / 7 / 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكذلك التعليمات ذات الصلة. •

نشاط البنك بشأن األوراق املالية. •
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هذا, ونود أن نشير إلى أنه من بني مسئولياتكم كأعضاء مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي العمل على إرساء النظم احملاسبية والسجالت وأنظمة 
الرقابة الداخلية الكافية ملصرفكم, أخذاً في االعتبار تناسب تكلفة عناصر هذه األنظمة مع املنافع املتوقعة من تطبيقها, علماً بأن الهدف من هذا 
التقرير هو أن يقدم إليكم تأكيدات معقولة عن مدى كفاية اإلجراءات والنظم املتبعة حلماية موجودات البنك ضد اخلسائر التي ميكن أن تنتج عن 
تصرفات أو استخدامات غير مسئولة, وأن املخاطر تتم مراقبتها وتقييمها بدقة, وأن العمليات يتم تنفيذها وفقاً إلجراءات التفويض املتبعة, ويتم 

تسجيلها على نحو صحيح, عالوة على متكينكم من مزاولة كافة األعمال بحيطة وحذر.

مع األخذ في االعتبار أنه قد يترتب على جوانب القصور في أي من األنظمة احملاسبية أو أنظمة الرقابة الداخلية, أن حتدث أخطاء ال يتم الكشف 
عنها أو تعقبها, وكذلك صعوبة تقييم كافة األنظمة لفترات مستقبلية, نظراً ألن معلومات اإلدارة وإجراءات الرقابة قد تصبح غير كافية بسبب تغييرات 

في الظروف, أو نتيجة تدنى درجة االلتزام بتلك اإلجراءات.

برأينا, وفيما يتعلق بطبيعة وحجم العمليات للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2017, فإن السجالت احملاسبية وكذا السجالت األخرى وأنظمة الرقابة 
الداخلية للبنك التي قمنا بفحصها تتفق ومتطلبات دليل اإلرشادات العامة الصادر عن بنك الكويت املركزي وتعديالته الالحقة, وكذلك التعليمات 
الصادرة بشأن محاور الفحص املذكورة أعاله, باستثناء األمور املبينة في ملحق التقرير. في رأينا أنه ال يوجد تأثير جوهري من االستثناءات على 

عدالة القوائم املالية للبنك.

عالوة على ذلك, فقد قام البنك بإجراء متابعة ربع سنوية, على االستثناءات الواردة بالتقارير السابقة للتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ملعاجلة 
االستثناءات الواردة في تقارير فحص نظم الرقابة الداخلية.

دولة الكويت
28 يونيو 2018

د. شعيب عبداهلل شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة »أ« رقم 33

RSM البزيع وشـركـاهم
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تقرير األجور والمكافآت

سياسة األجور واملكافآت

تتماشى سياسة األجور واملكافآت في »بيت التمويل الكويتي« مع استراتيجيات وأهداف البنك, وكذلك مع أحكام قانون العمل في القطاع األهلي, 
وكذلك تتضمن جميع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة من بنك الكويت املركزي الصادرة في يونيو 2012, وتتضمن مكافآت املوظفني كاًل من 
العناصر الثابتة واملتغيرة, والتي تشمل الرواتب واألجور حالة ومؤجلة, وحوافز قصيرة وطويلة األجل ومزايا ما بعد انتهاء اخلدمة, مت تصميم هذه 
السياسة بغرض اجلذب, واالحتفاظ وتقدمي مكافآت تنافسية ملن يتمتعون باخلبرات, واملهارات, والقيم, والسلوك الالزم لتحقيق أهداف البنك العامة.

مكافأة املوظفني في »بيت التمويل الكويتي« مرتبطة مباشرة بأداء البنك قصير وطويل األجل, وتتماشى مكونات حزمة املكافآت كذلك مع قابلية البنك 
الستيعاب املخاطر قصيرة وطويلة املدى, وتشمل السياسة آليات من شأنها التحكم في مجموع املكافآت بناًء على األداء املالي للبنك, وفي حالة ضعف 

األداء املالي قد يطبق »نظام االسترداد« وذلك للحفاظ على مصالح البنك.

يقوم مجلس إدارة البنك بناًء على توصيات جلنة الترشيحات واملكافآت, باعتماد وتعديل سياسة األجور واملكافآت في البنك وتصميمها, ويقوم دورياً 
مبراجعة عملية تنفيذ السياسة ومدى فعاليتها لضمان عملها على النحو املنشود.

عناصر األجور واملكافآت

يتم اجلمع بني العناصر املختلفة من األجور واملكافآت لضمان تواجد حزمة األجور املناسبة واملتوازنة والتي من شأنها أن تعكس الدرجة الوظيفية, 
والقسم الذي يعمل فيه املوظف, وكذلك مؤشرات السوق, وتشمل مكونات األجر التي متنح للموظف ما يلي: 

1. الراتب األساسي 

2. املزايا والبدالت 

تعكس الرواتب مهارات األفراد وخبراتهم, ويتم مراجعتها سنوياً في سياق التقييم السنوي لألداء, ويتم بشكل دوري مقارنة الرواتب والبدالت في “بيت 
التمويل الكويتي” مع ما يشابهها في البنوك األخرى واملؤسسات املالية, تتم زيادة الرواتب في حالة تغير الوظيفة, أو زيادة في املسئولية أو ملماثلة 

أحدث بيانات السوق املتاحة, وميكن أيضاً زيادة املرتبات مبا يتماشى مع اللوائح احمللية.

لدى “بيتك” عملية رسمية إلدارة وتقييم وقياس أداء املوظفني على جميع املستويات, ففي بداية العام يقوم املوظفون ورؤساؤهم بتخطيط وتوثيق 
أهداف األداء السنوية, والكفاءات املطلوبة وخطط التنمية الشخصية للموظفني, ومن ثم في مقابلة تقييم األداء السنوي يقوم الرؤساء واملراجعون 
بتقييم وتسجيل األداء مقارنة باألهداف املعتمدة, ويتم اتخاذ القرارات بشأن تعديل رواتب املوظفني الثابتة واحلوافز املبنية على األداء بناًء على 

مراجعة األداء السنوي. 

وتقدم مزايا أخرى مثل اإلجازات السنوية, واإلجازات الطبية واإلجازات األخرى, والتأمني الطبي, وتذكرة السفر السنوية, والبدالت املمنوحة على 
أساس عقود العمل الفردية وممارسات السوق احمللية والقوانني املعمول بها.

إفصاحات األجور واملكافآت طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي حول حوكمة الشركات

وفقاًً لتعليمات “بنك الكويت املركزي” حول حوكمة الشركات, قمنا باإلفصاح عن األجور املدفوعة لفئات معينة من املوظفني واملبالغ املدفوعة لكل 
فئة, ويشمل التحليل العناصر الثابتة واملتغيرة لألجور واملكافآت, وأساليب الدفع املستخدمة.
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أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم اإلفصاح عن املكافآت املالية التي تدفع ملجلس اإلدارة في اإلفصاح رقم )29( من القوائم املالية السنوية. 

ثانيًا: املكافآت املدفوعة لألعضاء التنفيذيني األعلى أجرًا في بيت التمويل الكويتي

بحسب تعليمات “بنك الكويت املركزي”  بشأن قواعد حوكمة الشركات, قمنا في هذا اجلزء بإدراج إجمالي األجور واملكافآت املدفوعة في عام 2018 
خلمسة من كبار التنفيذيني الذين تلقوا أعلى مكافآت والتي تضمن رواتبهم واحلوافز قصيرة وطويلة األجل, ويجب أن تتضمن هذه املجموعة, الرئيس 
التنفيذي )CEO(, ورئيس املخاطر )CRO(, ورئيس املالية )CFO(, ورئيس التدقيق الداخلي, في حال لم يكن أحدهم من ضمن كبار التنفيذيني 

اخلمسة األعلى مكافآت.

باإلضافة  مكافآت  أعلى  تلقوا  الذين  تنفيذيني  كبار  2018 خلمسة  لعام  البنك  في  املدفوعة  واملكافآت  األجور  إجمالي  على  اجلزء  هذا  يحتوى 
املجموعة لهذه  املدفوعة  املكافآت  إجمالي  بلغ  األخرى,  اخلمسة  املناصب  ضمن  تكن  لم  والتي  ذكرها  الواجب  املناصب  من  اثنني   إلى 

الثابتة واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات  2,650,918 دينار كويتي, وشملت حزمة املكافآت املمنوحة لهذه املجموعة مكونات األجور   )2  + 5 )أعلى 
)األساسية واالستحقاقات أو البدالت(, قصيرة األجل مبا يشمل املكافآت الثابتة واملتغيرة النقدية السنوية, فضاًل عن احلوافز طويلة األجل ومزايا 

نهاية اخلدمة. 

ثالثًا: املكافآت بحسب مجموعات املوظفني املختلفة في بيت التمويل الكويتي

1- الرئيس التنفيذي ونوابه و/ أو كبار التنفيذيني اآلخرين الذين يخضع تعيينهم ملوافقة السلطات الرقابية واإلشرافية:

بلغ  مجموع األجور املدفوعة لهذه الفئة 4,209,752 دينار كويتي. وشملت حزمة املكافآت املمنوحة لهذه الفئة مكونات األجر الثابتة واملتغيرة مبا في 
ذلك املرتبات )األساسية والنقدية واملزايا غير النقدية والبدالت(, واحلوافز قصيرة األجل مبا يشمل املكافآت الثابتة واملتغيرة النقدية السنوية, فضاًل 

عن احلوافز طويلة األجل ومزايا نهاية اخلدمة.

2- موظفي الرقابة املالية واملخاطر:

درجاتهم  على  استناداً  تختلف  الفئة  هذه  ملوظفي  املمنوحة  األجور  حزمة  إن  كويتي.  دينار   3,893,870 الفئة  لهذه  املدفوعة  األجور  مجموع  بلغ 
الوظيفية فضاًل عن عقود العمل الفردية, وتشمل حزمة املكافآت املمنوحة لهذه الفئة مكونات األجور الثابتة واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات )األساسية 
لكبار  األجل  السنوية, فضاًل عن احلوافز طويلة  النقدية  واملتغيرة  الثابتة  املكافآت  األجل مبا يشمل  والبدالت(, واحلوافز قصيرة  واالستحقاقات 

املسئولني التنفيذيني الذين هم مؤهلون لهذا املخطط وكذلك مزايا نهاية اخلدمة. 

3- املعرضون للمخاطر املادية:

بلغ مجموع األجور املدفوعة لهذه الفئة 2,398,393 دينار كويتي, وتشمل فئة اإلدارة العليا ورؤساء األقسام من الوظائف ذات السلطات املالية والذين 
يقومون بتفويض املسئوليات ملوظفي إداراتهم, وتكون لهم املسئولية النهائية واخلضوع للمساءلة عن املخاطر املتخذة, وتشمل حزمة املكافآت املمنوحة 
لهذه الفئة مكونات األجر الثابتة واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات )األساسية واالستحقاقات والبدالت(, واحلوافز قصيرة األجل مبا يشمل املكافآت 

الثابتة واملتغيرة النقدية السنوية, فضاًل عن احلوافز طويلة األجل ومزايا نهاية اخلدمة.
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إدارة المخاطر للمجموعة ومتطلبات الحوكمة

يولي »بيتك« االهتمام والعناية اخلاصة إلدارة املخاطر ومتطلبات احلوكمة, حيث أن ذلك من دعائم االدارة احلكيمة للعمل املصرفي. إن إلدارة املخاطر 
باملجموعة بصمتها الواضحة واملستمرة في بيتك, حيث تلعب  دوراً حيوياً في تقييم انكشافات املخاطر على مستوى املجموعة. تتم إدارة املخاطر 
بصورة يومية في عمليات البنك وعمليات صنع القرار, ووضع االستراتيجيات, مما يجعل فهم وإدارة املخاطر مسؤولية كل قطاع من قطاعات األعمال. 

املال وحتسني جودة األصول ومتاشت هذه  رأس  ترشيد  االستراتيجية ملساندة عملية  مبادراتها  تطبيق  املخاطر  إدارة  استكملت  السابق  العام  في 
املبادرات مع االستراتيجية العامة للمجموعة, وأيضاً حتظى بالدعم الكامل من اإلدارة التنفيذية. وفي الوقت نفسه, قامت إدارة املخاطر بتحديث أطر 
وأنظمة الرقابة ورفع التقارير على مستوى املجموعة وخاصة فيما يتعلق بإدارة رأس املال, وإدارة مخاطر السوق والسيولة, وإدارة استمرارية األعمال.  

في إطار االستجابة ملعايير ومتطلبات احلوكمة, قامت جلنة احلوكمة في عام 2018 مبراجعة وحتديث مجموعة من املواثيق لكل من مجلس اإلدارة 
البنوك  في  الشرعية  الرقابة  "حوكمة  بشأن  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  بتطبيق  الكويتي  التمويل  بيت  قام  وقد  اإلدارة.  التابعة ملجلس  واللجان 
اإلسالمية" الصادرة بنهاية عام 2016. كما قامت وحدة حوكمة الشركات بالتقييم الكامل حلوكمة الشركات التابعة لـبيت التمويل الكويتي وذلك لكي 

تتماشى مع سياسة حوكمة الشركات للمجموعة. 

في العام السابق, حدثت إدارة املخاطر من هيكلها الوظيفي واعتمدت بنية جديدة لتعزيز الفعالية والتعاون والتكامل بني أركان اإلدارة لتشمل أربعة 
أركان رئيسية تدعم وظيفة املخاطر هي:

• مخاطر االئتمان: مراجعة ما قبل املنح, وقسم ما بعد املنح, وقسم إعادة هيكلة الديون.	

• إدارة مخاطر ائتمان األفراد: فريق متخصص ملتابعة ومراقبة املخاطر الناشئة عن متويل األفراد.	

• إدارة املخاطر الكلية )املؤسسية(: إلدارة مخاطر األصول وااللتزامات, مخاطر السوق واالستثمار, مخاطر السيولة, وإدارة مخاطر احملافظ.	

• املخاطر غير املالية: تشمل املخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا املعلومات وإدارة استمرارية األعمال. 	

لتحسني إدارة املخاطر وزيادة الوعي باملخاطر احمليطة في بيت التمويل الكويتي, أنشأ البنك جلنة إدارة املخاطر لدعم ومساعدة اإلدارة التنفيذية 
على فهم املخاطر الرئيسية للمجموعة واإلشراف عليها وإدارتها, وحتسني أداء املجموعة فى إدارة املخاطر في إطار استراتيجية املجموعة املعتمدة, 

وإطار نزعة املخاطر, واملتطلبات التنظيمية ولدمج واحلفاظ على ثقافة املخاطر داخل املجموعة. 

إن جزءاً رئيسياً من مهام إدارة املخاطر يتمثل في مواصلة التحسينات املستمرة في مجال إدارة املخاطر وتطوير األعمال على مستوى مجموعة بيتك 
من خالل تطبيق أطر العمل القياسي واملنهجي املوحدة, كما تقوم إدارة املخاطر للمجموعة بشكل منتظم بإجراء اختبارات الضغط وتقديرات كفاية 

رأس املال في مجموعة بيتك حيث ما زال البنك ملتزماً بجميع املتطلبات الرقابية ومؤشرات املخاطر الرئيسية لكفاية رأس املال.

وقد عززت إدارة املخاطر من خطواتها الهامة في تطوير مستوى أنظمة القياس واملراقبة وإصدار التقارير, بحيث يتم اإلشراف على إدارة املخاطر 
للمجموعة على أساس شمولي, حيث يتم مراقبة انكشافات املخاطر وحتليلها وتقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة وجلنة املخاطر التابعة له وإلى 
اإلدارة التنفيذية على أساس ربع سنوي, وقد مت تبني هذه التوصيات على مستوى املجموعة ككل وهو ما انعكس على حتسني نسبة كفاية رأس املال 

وجودة األصول ملجموعة بيتك. 

وتتضمن اإلجنازات الرئيسية التي حققناها في عام 2018 مبادرات عدة منها استمرار عملية تطبيق برنامج إدارة رأس املال والذي يشمل املبادرات 
احملددة داخلياً لتقومي األصول املرجحة بأوزان املخاطر للمجموعة, وقد مت التركيز على إدارة األصول املرجحة بأوزان املخاطر ملخاطر السوق, وقد 

بلغت نسبة كفاية رأس املال 17.47% في عام 2018 أي أعلى من النسبة املطلوبة من اجلهات الرقابية. 
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كما قامت إدارة املخاطر للمجموعة أيضاً بتحديث إطار نزعة املخاطر, ومراقبة مؤشرات املخاطر الرئيسية بشكل دوري على مستوى املجموعة.

حتت قيادة جلنة إدارة األصول واخلصوم, استمرت إدارة املخاطر في مراقبة مخاطر السوق والسيولة وإصدار تقريرها على مستوى املجموعة ليتحقق 
االلتزام مبستويات ونسب السيولة األساسية منها نسبة صافي التمويل املستقر ونسبة تغطية السيولة, وذلك ملزيد من االلتزام الرقابي والقدرة على 

الوفاء مبتطلبات املودعني.

يعد ظهور املعيار املعيار 9 إلعداد التقارير املالية )IFRS9(, من أحد نتائج األزمة املالية, وقد قامت املجموعة بتطبيق التعليمات النهائية الصادرة في 
ديسمبر 2018 من بنك الكويت املركزي بهذا الشأن.

كما جنحت إدارة املخاطر التشغيلية في تعزيز قدراتها من خالل تطبيق إطار عمل املخاطر التشغيلية وذلك إلدارة ومراقبة املخاطر الرئيسية على 
مستوى املجموعة. 

وباملثل قام بيت التمويل الكويتي بتحديث إطار عمل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك لضمان االلتزام بقوانني مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب.

وقد أصبحت التكنولوجيا تقود التغيير الذي يسير مبعدل متسارع في قطاع اخلدمات املالية, ومن الواضح أنها ستواصل تأثيرها على هذا القطاع 
الهام, مما ينتج عنه فرصاً للنمو واالبتكار برغم وجود بعضاً من املخاطر اجلديدة.

وملواجهة تلك التطورات أنشأ بيت التمويل الكويتي وحدة إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات كإدارة متخصصة ملواجهة هذه املخاطر في أوائل عام 
2016, وتواصل هذه الوحدة سعيها في رصد وتقييم املمارسات املتعلقة بالتكنولوجيا في البنك لضمان تطبيق الضوابط واملمارسات املعترف بها 

وبالتالي توفر بذلك الدعم األساسي لألعمال األساسية في البنك. 





إفصاحات معيار

كفاية
رأس المال
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مت إعداد اإلفصاحات النوعية والكمية املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال ضمن إطار بازل III  للبنوك اإلسالمية املرخصة في دولة الكويت طبقا لقواعد 
وتعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة في التعميم رقم 2/ر ب, رب أ/336 /2014 بتاريخ 24 يونيو 2014. تستند اإلفصاحات العامة املتعلقة مبعيار 
كفاية رأس املال بازل III إلى احتساب احلد األدنى لرأس املال املطلوب لتغطية مخاطر االئتمان والسوق وفقا لألسلوب القياسي, واحلد األدنى لرأس 

املال املطلوب لتغطية املخاطر التشغيلية وفقا ألسلوب املؤشر األساسي.

أواًل: هيكل المجموعة
تتألف مجموعة “بيت التمويل الكويتي” من البنك في الكويت باإلضافة إلى عدد من الشركات البنكية وغير البنكية التابعة له, والتي يتمتع مبلكيتها 
الكلّية أو اجلزئية, كما ميتلك البنك عدد من االستثمارات االستراتيجية األخرى. وبالتالي يتم جتميع بيانات الشركة التابعة ضمن ميزانية بيت التمويل 
الكويتي. أما بالنسبة للشركات غير التابعة, فإنها تظهر كاستثمارات وأعمال تابعة في البيانات املالية,إن الشركات التابعة )املجمعة( والشركات الزميلة 

الرئيسية )االستثمارات الهامة( بيانها  كالتالي:

1- الشركات التابعة الرئيسية اجلوهرية العاملة

1.1- البنك الكويتي التركي للمساهمة

بنك إسالمي تابع مملوك بنسبة 62% )2017 : 62%(, مسجل بدولة تركيا منذ عام 1989, تتمثل األنشطة الرئيسية للبنك في تقدمي 
خدمات ومنتجات متويلية إسالمية, واستثمار األموال على أساس املشاركة في الربح واخلسارة. 

1.2- بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب.

بنك إسالمي تابع مملوك بنسبة 100% )2017 : 100%(, مسجل مبملكة البحرين منذ عام 2002, تتركز أنشطة البنك في تقدمي املنتجات 
واخلدمات املصرفية اإلسالمية وإدارة احلسابات االستثمارية بنظام املشاركة في األرباح واخلسائر ومتويل الشركات.

1.3- بيت التمويل الكويتي –  )ماليزيا(  برهاد

بنك إسالمي تابع مملوك بنسبة 100% )2017 : 100%(, مسجل بدولة ماليزيا منذ عام 2006, تشمل األنشطة الرئيسية للبنك تقدمي 
منتجات متويلية إسالمية واالستثمار في النشاط العقاري ومتويل الشركات.

1.4- بيت التمويل السعودي الكويتي ش.م.س. )مقفلة(

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% )2017 : 100%(, مسجل باململكة العربية السعودية,  يتمثل نشاط الشركة في تقدمي خدمات االستثمار 
االسالمى من خالل ممارسة أنشطة متعددة وهي التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقدمي املشورة واحلفظ في سوق 

املال السعودي, واخلدمات االستشارية في أعمال األوراق املالية.

1.5- شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(*

االستثمار  وتشمل  االسالمية,  الشريعة  احكام  وفق  أنشطتها  : 99.9%(, متارس   2017(  %99.9 بنسبة  تابعة مملوكة  استثمارية  شركة 
واملتاجرة في األسهم واستثمارات امللكيات اخلاصة وأنشطة االستثمار العقاري وخدمات إدارة األصول.

1.6- شركة بيتك لألسهم اخلاصة ذ.م.م.

شركة استثمارية تابعة مملوكة بنسبة 100% )2017 : 100%(, مسجلة بجزر الكامين, وتتمثل األنشطة الرئيسية في االستثمار في أسهم 
الشركات اخلاصة حول العالم. 
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1.7- شركة بيت التمويل الكويتى العقارية ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2017 : 99.9%(,  تشمل أنشطة الشركة تقدمي خدمات التأجير والتطوير العقارى.

1.8- شركة املشروعات التنموية القابضة ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2017 : 99.9%(,  تشمل أنشطتها الرئيسية في استثمارات البنية التحتية واالستثمارات الصناعية. 

1.9- شركة بيتك لإلستثمار العقاري ش.م.س.

لها في االستثمار  الرئيسية  العربية السعودية, وتتمثل األنشطة  باململكة  )2017 : 100%(, مسجلة   %100 تابعة مملوكة بنسبة  شركة 
والتطوير العقاري.

1.10- شركة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية ش.م.ك. )مقفلة(

شركة تابعة مملوكة بنسبة 97% )2017 : 97%(, وتشمل أنشطتها خدمات صيانة احلاسب اآللى وتقدمي االستشارات الفنية املتخصصة 
وخدمات البرامج. 

1.11- شركة اإلمناء العقارية ش.م.ك.ع

عمليات  جانب  إلى  العقاري  التطوير  مجال  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  وتتمثل   ,)%56 :  2017( %56 بنسبة  تابعة مملوكة  شركة 
االستثمار واملتاجرة وإدارة العقارات.

1.12- شركة تركابيتال القابضة ش.م.ب )مقفلة( 

شركة تابعة مملوكة بنسبة 51% )2017 : 51%(, ومتارس أنشطتها في مجال العقارات وتأجير السيارات وخدمات التأمني.

1.13- صندوق مؤشر املثنى اإلسالمى

صندوق مملوك بنسبة 20% )2017 : 30%(, وتتمثل أنشطته في االستثمار في األسهم اإلسالمية.

1.14- صندوق املثنى للمصارف اإلسالمية اخلليجية

صندوق مملوك بنسبة 92% )2017 : 91%(, وتتمثل أنشطته في االستثمار في األسهم اإلسالمية.

1.15- شركة مستشفى السالم الدولى ش.م.ك. )مقفلة(

شركة تابعة مملوكة بنسبة 76% )2017 : 76%(, وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اجناز كافة األنشطة اخلاصة مبجال اخلدمات 
الصحية.

1.16- شركة إعمار 

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% )2017 : 100%(, تتمثل أنشطتها في مجال االستثمار االسالمى.

1.17- الشركة اخلليجية العاملية لتجارة السيارات ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.6% )2017 : 99.6%(, تتمثل أنشطتها في اجناز عمليات اإلجتار واستيراد وتصدير السيارات املستعملة.

 *حصة امللكية الفعلية هي بنسبة %100 )2017 : %100(.
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2- الشركات الزميلة الرئيسية

2.1- بنك إبدار ش.م.ب. 

بنك إسالمي زميل مملوك بنسبة 35% )2017 : 40%(, مسجل مبملكة البحرين, يقدم مجموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات اإلستثمارية 
التى تشمل إصدار السندات اإلسالمية, وإدارة الثروات, واإلستثمارات في القطاعات اإلقتصادية املختلفة. 

2.2- مصرف الشارقة اإلسالمي 

بنك إسالمي زميل مملوك بنسبة 18% )2017 : 18%(, مسجل بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 1975, تشمل 
التمويل االسالمى والتخصص في متويل الشركات واستثمار األموال وإدارة  انشطته في تقدمي اخلدمات املصرفية االسالمية ومنتجات 

األصول. 

2.3- شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. )أالفكو(

الشريعة  ألحكام  وفقا  وتأجيرها  الطائرات  بيع  عمليات  في  الشركة  أنشطة  تتمثل   ,)%46 :  2017(  %46 بنسبة  زميلة مملوكة  شركة 
اإلسالمية.
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ثانيًا: هيكل رأس المال والتسويات مع الميزانية العمومية:
أ - هيكل رأس املال:

يتكون رأس املال الرقابى للبنك من:

1- رأس املال األساسى )الشريحة 1( وتتكون من: 

- حقوق املساهمني )CET1( – وتشمل رأس املال واألرباح احملتفظ بها واإلحتياطيات واجلزء املؤهل حلقوق األقلية.

- رأس املال اإلضافى )AT1( – والذى يتألف من اجلزء املؤهل حلقوق األقلية.

2- رأس املال املساند )الشريحة 2( – والذى يتكون من اجلزء املؤهل حلقوق األقلية واجلزء املسموح به من املخصصات العامة )1.25% من إجمالي 

األصول املرجحة مبخاطر االئتمان(.

كما في 31 ديسمبر 2018, بلغت الشريحة )1( “رأس املال األساسي” مبلغ 1,941,387 ألف دينار كويتي, كما بلغت الشريحة )2( “رأس املال 
املساند” 190,477 ألف دينار كويتي كما هو موضح أدناه:

ألف دينار كويتي

31/12/2018بيان عناصر رأس املال

2,086,578شريحة )1(: حقوق املساهمني )قبل اإلستقطاعات(

200,729االستقطاعات الرقابية للشريحة )1( حقوق املساهمني

1,885,849حقوق املساهمني بعد التعديالت الرقابية

55,538شريحة )1(: رأس املال اإلضافى

1,941,387إجمالي الشريحة )1( من رأس املال

190,477شريحة )2(: رأس املال املساند

2,131,864إجمالي رأس املال املتوفر

12,201,132إجمالى اإلنكشافات املرجحة باملخاطر

معدل رأس املال

15.46%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

15.91%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

17.47%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

احلد األدنى ملعدل رأس املال

11.5%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني

13.0%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1(

15.0%احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل



III التقرير السنوي 2018 - إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل

66

ب – تسويات عناصر رأس املال الرقابى:

1- منوذج االفصاح العام:

وهو عبارة عن بيان تفصيلى لعناصر رأس املال الرقابى بشكل متسق وواضح كما يلى:
ألف دينار كويتي

31/12/2018حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واالحتياطياتم

1,354,559األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار1

190,024األرباح احملتفظ بها 2

402,137الدخل املتراكم الشامل واالحتياطيات املعلنة األخرى3

4
رأس املال املصدر مباشرة والذى يخضع لالستقطاع التدريجي من حقوق املساهمني )الشريحة1( )ينطبق فقط 

0على الشركات غير املساهمة(

76,435األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق االقلية(5

0صافى الدخل6

63,423أسهم منحة مقترح إصدارها7

2,086,578حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

حقوق املساهمني )CET1( : التعديالت الرقابية 

8)Valuation adjustments( تعديالت التقييم

292الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(9

30,888االصول غير امللموسة األخرى )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( 10

125,097أرباح نقدية مقترح توزيعها11

12
الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن 

فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

احتياطي التحوط للتدفقات النقدية13

عجز في املخصصات للخسائر املتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(14

الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التصكيك )كما هو مبني في الفقرة 72 من هذه التعليمات(15

األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات املقيمة بالقيمة العادلة16

صافى أصول صندوق التقاعد ذات العائد احملدد )الفقرة 68(17

44,452استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(18

االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني19

20
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي, 

بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة, حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من رأس املال اجلهة املصدرة )املبالغ 
فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(

-

21
االستثمارات الهامة في االسهم العادية للبنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 

الرقابي , بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة )املبالغ فوق حد 10%من حقوق مساهمني البنك(

حقوق خدمات الرهن العقاري )املبلغ فوق حد 10% من حقوق مساهمي البنك(22
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23
الضرائب املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق 

مساهمني للبنك , بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

املبلغ الذى يتجاوز حد 15% من حقوق مساهمي البنك 24

منها: االستثمارات الهامة في االسهم العادية للمؤسسات املالية25

منها: حقوق خدمات الرهن العقاري26

منها: الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة27

التعديالت الرقابية االخرى املقررة من السلطة الرقابية28

29
التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني )CET1( بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي )AT1( ورأس 

املال املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات

30)CET1( 200,729إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني

1,885,849حقوق املساهمني )CET1( بعد التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : األدوات 

أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( املؤهلة املصدرة زائدا عالوة االصدار31

منها: املصنفة كحقوق مساهمني وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة32

منها: املصنفة كالتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة33

34)AT1( أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال اإلضافي

35
أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( )وأدوات حقوق املساهمني )CET1( غير املدرجة في السطر 5( الصادرة عن 

55,538الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به في مجموعة رأس املال اإلضافي )الشريحة1(

منها: االدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي 36

55,538رأس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : التعديالت الرقابية 

37)AT1( استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه

38)AT1(  احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي

39
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي, 

بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة, حيث ال متلك البنوك أكثر من 10% من حقوق املساهمني املصدرة )املبالغ 
فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(

40
االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 

الرقابي )بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية 41

42
التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي )AT1( بسبب عدم كفاية رأس املال املساند )الشريحة 2( 

لتغطية االستقطاعات

43 )AT1( إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي

 )AT1( 55,538رأس املال اإلضافي

)AT1( رأس املال اإلضافي + )CET1( حقوق املساهمني = )1,941,387راس املال األساسي )الشريحة 1
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رأس املال املساند )الشريحة 2( : األدوات واملخصصات 

أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائدا عالوة االصدار44

أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند )الشريحة 2(45

46
أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق املساهمني )CET1( ورأس املال اإلضافي )AT1( غير 

املدرجة في السطر 5 أو 34( الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به في مجموعة 
رأس املال املساند )الشريحة 2((

54,638

منها: االدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي 47

135,839املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(48

190,477 رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال املساند )الشريحة 2( : التعديالت الرقابية 

استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة 2(49

احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند ) الشريحة 2(50

51
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي, 

بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة, حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من حقوق املساهمني املصدرة )املبالغ 
فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(

52
االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 

الرقابي )بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية االخرى املقررة من السلطة الرقابية53

إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة 2(54

190,477رأس املال املساند )الشريحة 2(

2,131,864رأس املال مبفهومه الشامل = رأس املال األساسي إجمالي )الشريحة 1( + رأس املال املساند )الشريحة 2(

12,201,132إجمالي األصول املرجحة باملخاطر )بعد استخدام معامل الترجيح اإلضافي %50(

معدالت رأس املال واملصدات 

%15.46حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر55

%15.91رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر56

%17.47إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر57

58
متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك ) احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمني )CET1( )تتضمن املصدات 

الرأسمالية التحوطية( زائدا املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائدا املتطلبات الرأسمالية االضافية 
على البنوك ذات التأثير النظامى(, ويعبر عنها كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

11.5%

%2.5منها: متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية59

منها: املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية60

%2.0منها: املتطلبات الرأسمالية االضافية على البنوك ذات التأثير النظامي61

%8.46 حقوق املساهمني )CET1( املتاحة للمصدات )كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر(62
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احلدود الدنيا  

63)CET1( 11.5احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني%

%13.0احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1(   64

%15.0احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل متضمن مصدات البنوك ذات التأثير النظامى65

املبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر( 

االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية االخرى66

االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية67

حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(68

69
الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة في 

34,005جانب االلتزام ذي الصلة(

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2( 

70
املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقا لالسلوب 

290,215القياسي )قبل تطبيق احلد االقصى(

135,839احلد االقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا لألسلوب القياسي71

72
املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقا لالسلوب 

مناذج التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلد االقصى(

73
احلد االقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا لألسلوب مناذج التصنيفات 

الداخلية
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2- منوذج متطلبات التسوية:

وهو عبارة عن تسوية متكاملة لكافة عناصر رأس املال الرقابى مع ما يقابله من بيانات مالية مدققة فى امليزانية العمومية.

اخلطوة 1
ألف دينار كويتي

امليزانية العمومية كما في البيان
البيانات املالية املنشورة

تقع ضمن إطار التجميع 
املرجعالرقابي

 كما فى نهاية الفترةكما فى نهاية الفترة 

 31/12/201831/12/2018 األصول

1,381,1701,381,170نقد وأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية

3,248,4503,248,450مرابحات قصيرة األجل

9,385,4749,385,474مدينو متويل

)T2( املؤهلة لرأس املال املساند - )135,839135,839منها املخصصات العامة )مستقطعةA

1,563,3611,563,361استثمار في صكوك

147,639147,639عقارات للمتاجرة

284,883284,883استثمارات مالية متاحة للبيع

499,179499,179استثمارات فى شركات زميلة واملشروعات املشتركة

489,609489,609عقارات إستثمارية

544,416544,416موجودات أخرى

31,18031,180موجودات غير ملموسة وشهرة

292292Bمنها الشهرة

30,88830,888Cمنها موجودات غير ملموسة أخرى

194,917194,917عقارات ومعدات

17,770,27817,770,278إجمالى األصول

 اإللتزامات

 2,689,0792,689,079أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

 498,588498,588دائنو صكوك

 11,780,31011,780,310حسابات املودعني

 728,131728,131مطلوبات أخرى

 15,696,10815,696,108إجمالى اإللتزامات
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 حقوق املساهمني

634,226634,226Dرأس املال املدفوع

720,333720,333Eعالوة االصدار 

63,42363,423Sأسهم منحة مقترح إصدارها

F)44,452()44,452(أسهم خزينة 

395,278395,278احتياطيات

298,527298,527Gمنها االحتياطى القانونى

298,527298,527Hمنها االحتياطى االختيارى

6,9476,947Iمنها احتياطى اسهم خزينة

)14,715()14,715(منها احتياطى القيمة العادلة:

 )CET1( منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمني)17,602()17,602(K

2,8872,887منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

)238,293()238,293(منها احتياطى حتويل عمالت أجنبية:

     )CET1( منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمني)176,567()176,567(L

)61,726()61,726(منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

)20,642()20,642(منها احتياطيات اخرى:

     )CET1( منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمني)7,695()7,695(M

)12,947()12,947(منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

64,92764,927Tمنها األرباح احملتفظ بها

125,097125,097Nأرباح نقدية مقترح توزيعها

1,893,9051,893,905إجمالى حقوق امللكية اخلاصة مبساهمى البنك

180,265180,265حقوق االقلية فى الشركات التابعة املجمعة

 )CET1( 76,43576,435حقوق االقلية املؤهلة حلقوق املساهمنيO

)AT1( 55,53855,538حقوق االقلية املؤهلة لرأس املال اإلضافىP

)T2( 54,63854,638حقوق االقلية املؤهلة لرأس املال املساندQ

2,074,1702,074,170إجمالى حقوق املساهمني

17,770,27817,770,278إجمالى اإللتزامات وحقوق املساهمني
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اخلطوة 2
ألف دينار كويتي

مكونات رأس املال الرقابى حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واإلحتياطياتم
املفصح عنه من قبل البنك

املصدر استنادًا إلى رقم 
/ احلرف املرجعى فى 

امليزانية العمومية ضمن 
نطاق التجميع الرقابى من 

اخلطوة 1

31/12/2018

1,354,559D+E األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار ذات العالقة1

190,024T + Nاألرباح احملتفظ بها2

402,137G+H+I+K+L+Mالدخل الشامل املتراكم اآلخر )واإلحتياطيات األخرى(3

4
األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير

)CET1( 76,435)املبلغ املسموح به فى حقوق املساهمنيO

63,423Sاسهم منحة مقترح إصدارها5

 2,086,578حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

)CET1( التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني  

B)292(الشهرة )بالصافى من الضريبة املدرجة فى جانب اإللتزام ذى الصلة(7

C)30,888( أصول غير ملموسة8

F)44,452(أسهم خزينة 9

N )125,097(أرباح نقدية مقترح توزيعها10

11)CET1( إجمالى التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني)200,729( 

12)CET1( 1,885,849حقوق املساهمني 

)AT1( رأس املال اإلضافى  

13
األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ 

) )AT1( 55,538املسموح به فى رأس املال اإلضافىP

 1,941,387إجمالي الشريحة )1( من رأس املال14

)T2( رأس املال املساند  

15
األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ 

) )T2( 54,638املسموح به فى رأس املال املساندQ

16)T2( 135,839املخصصات العامة - املؤهلة لرأس املال املساندA

 190,477إجمالي الشريحة )2( من رأس املال17

 2,131,864إجمالي رأس املال املتوفر
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ثالثًا: الموجودات المرجحة باوزان المخاطر ورأس المال الالزم:
أ- مخاطر االئتمان:

يتبع بيت التمويل الكويتي إطار محدد إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:
• املالية. وتوضح هذه 	 العقاري, ومتويل املؤسسات  لتمويل الشركات, ومتويل األفراد, والتمويل  واضحاً  ائتمان محددة حتديداً  توافر سياسات 

السياسات املتطلبات املالية والتوثيق العتماد التسهيالت االئتمانية اجلديدة او املطلوب جتديدها او املطلوب تعديلها.
• وجود نظام لصالحيات االئتمان يضمن )1( توافق الصالحيات مع اخلبرة والقدرة والسمات الشخصية لألفراد والدرجات الوظيفية واالشرافية 	

للموظفني واملدراء. )2( قيام إدارة املخاطر مبراجعة ودراسة طلبات االئتمان قبل اتخاذ القرار النهائي بها )3( املوافقة على انكشافات االئتمان 
الكبيرة من جلان اإلدارة أو مجلس اإلدارة طبقا ملصفوفه الصالحيات.

• نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذو املالءة املالية الكبيرة.	
• وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال املخاطر التي تدخل ضمن نزعة املخاطر املعتمدة وضمن املتطلبات التنظيمية.	
• وضع عملية تضمن اإللتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر املستندات املطلوبة واحلصول على االعتمادات الالزمة.	
• وضع عمليات فعالة للمتابعة تضمن تخفيف حدة املتأخرات من خالل الكشف املبكر عن التدهور في محفظة التمويل واتخاذ اإلجراءات اإلدارية 	

املالئمة للتعامل مع هذه التمويالت.
يستند منهج بيت التمويل الكويتي عند منح التسهيالت االئتمانية على أساس تقييم قدرة العمالء على السداد, إضافًة إلى دعم التخفيف من حدة 
مخاطر االئتمان. واستناداً إلى وضع العميل ونوع املنتج, ميكن تقدمي التسهيالت بدون ضمانات. ويعد استعمال الضمانات لتخفيف حدة مخاطر 
االئتمان جانباً أساسياً من جوانب اإلدارة الفعالة للمخاطر ويتخذ العديد من األشكال حسب ضوابط بنك الكويت املركزي. وحتدد سياسة البنك 
بشأن الضمانات قائمة الضمانات املقبولة. وتتضمن الضمانات املستخدمة لدى البنك الضمانات املالية )نقد واسهم( والضمانات غير املالية )العقارية 

والضمانات البنكية واالتفاقات مع األطراف األخرى(.

وقد قام البنك مبراجعة إجراءات االئتمان اخلاصة بتمويل الشركات وعمل على حتسينها, وشملت عملية التحسني ما يلي: )أ( تبسيط العملية نفسها 
لضمان امتام عملية صنع القرار بكفاءة مع توزيع واضح للمسؤوليات, )ب( تعزيز مصفوفة صالحيات االئتمان وإعادة تنظيمها لضمان التعديل املالئم 
واالوضح للقرارات وإشراك جميع األطراف املعنية من وحدات األعمال وإدارة املخاطر ومجلس اإلدارة, )ج( تفعيل دور جلنة االئتمان مع مستوى مالئم 

من العضوية ومستوى صالحية ملراجعة طلبات االئتمان واملوافقة عليها أو إبداء توصية.

وقد اعتمد بيتك على األسلوب القياسي لقياس رأس املال الالزم ملخاطر االئتمان حتت الركن األول. أما بالنسبة ملخاطر االئتمان الناجتة عن تركز 
األسماء أو تركز القطاعات, وتلك املتبقية من تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان فيتم وضعها حتت الركن الثاني ألنها غير مشمولة حتت الركن األول.

• يعتمد بيت التمويل الكويتي على نظام التصنيف لوكالة Moody’s للتصنيفات االئتمانية الداخلية.	

 ألف دينار كويتي1- املتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر االئتمان

إجمالي بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
املتطلبات األصول املرجحةصافي االنكشافاتاإلنكشافات

الرأسمالية
 -    -    262,824  262,824 بنود نقدية1

 74,563  497,086  4,135,692  4,135,692 املطالبات على الدول2

 5,285  35,236  489,954  489,954 املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

 1,858  12,387  65,400  65,400 املطالبات على بنوك التنمية4

 100,684  671,226  2,210,535  2,210,535 املطالبات على البنوك5

 388,151  2,587,675  3,130,379  3,388,318 املطالبات على الشركات6

 418,131  2,787,540  3,656,298  3,716,793 االنكشافات االستهالكية الرقابية7

 17,424  116,160  414,818  466,564 عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

 16,205  108,032  241,467  372,192 االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

 8,550  56,999  37,996  37,996 مراكز السلع والبضائع10

 238,796  1,591,973  994,886  1,439,625 االستثمارات العقارية11

 139,984  933,227  780,584  939,583 عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

 197,281  1,315,207  1,402,768  1,402,768 االنكشافات األخرى13

 1,606,912  10,712,748  17,823,601  18,928,244 اإلجمالي 
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2- اجمالي االنكشافات “املمولة ذاتيا واملمولة من حسابات االستثمار” املعرضة ملخاطر االئتمان
 ألف دينار كويتي

املمولة من حسابات املمولة ذاتيااجماليبيـان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
االستثمار

 99,028   163,796   262,824  بنود نقدية1

 1,558,177   2,577,515   4,135,692  املطالبات على الدول2

 184,607   305,347   489,954  املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

 24,642   40,758   65,400  املطالبات على بنوك التنمية4

 750,438   1,460,097   2,210,535  املطالبات على البنوك5

 1,070,811   2,317,507   3,388,318  املطالبات على الشركات6

 1,338,741   2,378,052   3,716,793  االنكشافات االستهالكية الرقابية7

 175,794   290,770   466,564  عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

 139,381   232,811   372,192  االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

 14,317   23,679   37,996  مراكز السلع والبضائع10

 542,430   897,195   1,439,625  االستثمارات العقارية11

 348,997   590,586   939,583  عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

 528,542   874,226   1,402,768  االنكشافات األخرى13

 6,775,905   12,152,339   18,928,244  اإلجمالي 

3- صافى االنكشافات “املصنفة والغير مصنفة” املعرضة ملخاطر االئتمان

 ألف دينار كويتي

صافي االنكشافات بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفةاالئتمانية

 262,824    -  262,824 بنود نقدية1

 320  4,135,372  4,135,692 املطالبات على الدول2

 28,803  461,151  489,954 املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

   -  65,400  65,400 املطالبات على بنوك التنمية4

 226,500  1,984,035  2,210,535 املطالبات على البنوك5

 3,029,394  100,985  3,130,379 املطالبات على الشركات6

 3,656,298    -  3,656,298 االنكشافات االستهالكية الرقابية7

 414,818    -  414,818 عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

 241,467    -  241,467 االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

 37,996    -  37,996 مراكز السلع والبضائع10

 994,886    -  994,886 االستثمارات العقارية11

 780,584    -  780,584 عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

 1,402,768    -  1,402,768 االنكشافات األخرى13

 11,076,658  6,746,943  17,823,601 اإلجمالي 
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4- متوسط االنكشافات املمولة ذاتيًا واملمولة من حسابات اإلستثمار املطلقة على أساس ربع سنوي

 ألف دينار كويتي

متوسط االنكشافات بيـان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
املمولة من حسابات املمولة ذاتياملخاطر اإلئتمان اإلئتمانية 

اإلستثمار 
 102,214  163,710  265,924 بنود نقدية1

 1,543,331  2,473,420  4,016,751 املطالبات على الدول2

 145,896  236,690  382,586 املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

 25,909  41,554  67,463 املطالبات على بنوك التنمية4

 634,611  1,206,107  1,840,718 املطالبات على البنوك5

 1,214,457  2,618,083  3,832,540 املطالبات على الشركات6

 1,365,623  2,349,096  3,714,719 االنكشافات االستهالكية الرقابية7

 196,075  312,361  508,436 عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

 154,423  249,754  404,177 االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

 13,925  22,305  36,230 مراكز السلع والبضائع10

 335,333  540,647  875,980 االستثمارات العقارية11

 550,466  887,742  1,438,208 عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

 533,403  856,176  1,389,579 االنكشافات األخرى13

 6,815,666  11,957,645  18,773,311 اإلجمالي 

5- تركزات املخاطر الزائدة

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف املقابلة في أنشطة متشابهة, أو في أنشطة في نفس املنطقة اجلغرافية أو عندما يكون لهم سمات 
اقتصادية مماثلة مما قد  يعرضهم ملواجهة التزامات تعاقدية قد تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير 

التركزات إلى احلساسية النسبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.

من أجل جتنب تركزات املخاطر الزائدة, تتضمن سياسات وإجراءات البنك إرشادات محددة تركز على االحتفاظ مبحافظ متويلية متنوعة, وبالتالي 
يتم السيطرة على تركزات مخاطر االئتمان احملددة وإدارتها. ويتم استخدام تقنيات تخفيف املخاطر في البنك إلدارة تركزات املخاطر على مستوى 

العالقات ومستوى األعمال.
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أ- التوزيع اجلغرافي إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان
 ألف دينار كويتي

 بيان االنكشافات املعرضةم
ملخاطر االئتمان

الشرق 
األوسط 

وشمال أفريقيا

أمريكا 
إجماليأخرىأسيا أوروباالشمالية

262,824-159,0558,079-95,690بنود نقدية1

4,135,692-879,791186,343-3,069,558املطالبات على الدول2

489,954-28,803--461,151املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

65,400-51,561-8,0095,830املطالبات على بنوك التنمية4

1,309,118101,065602,75384,195113,4042,210,535املطالبات على البنوك5

1,469,4824011,636,842280,6169773,388,318املطالبات على الشركات6

3,716,793-683,349174,448-2,858,996االنكشافات االستهالكية الرقابية7

466,564-308,07451,459-107,031عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

 372,192  -    26,706  32,563  -    312,923 االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

37,996-9--37,987مراكز السلع والبضائع10

1,439,625-1,362,11524,8907,18645,434االستثمارات العقارية11

939,583-189,776-738,97210,835عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,043,85652,169232,42467,4566,8631,402,768االنكشافات األخرى13

 18,928,244  121,244  1,194,885 4,542,037  195,190  12,874,888اإلجمالي 

ب -   االستحقاقات إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان
 ألف دينار كويتي

 بيان االنكشافات املعرضةم
 من 3 أشهر حتى 3 أشهر ملخاطر االئتمان

إجماليأكثر من سنة حتى 12 شهر

262,824  -   -  262,824  بنود نقدية1

 4,135,692   691,499   852,716   2,591,477  املطالبات على الدول2

 489,954   53,415   157,546   278,993  املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

 65,400   13,839     -   51,561  املطالبات على بنوك التنمية4

 2,210,535   149,845   197,767   1,862,923  املطالبات على البنوك5

 3,388,318   1,743,361   978,185   666,772  املطالبات على الشركات6

 3,716,793   3,210,744   331,149   174,900  االنكشافات االستهالكية الرقابية7

 466,564   448,294   15,097   3,173  عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

 372,192   372,192     -     -  االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

 37,996   28,695   4,482   4,819  مراكز السلع والبضائع10

 1,439,625   1,439,189   436     -  االستثمارات العقارية11

 939,583   300,086   350,081   289,416  عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

 1,402,768   1,271,580   78,641   52,547  االنكشافات األخرى13

6,239,4052,966,1009,722,73918,928,244اإلجمالي 
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ج - القطاعات األساسية إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

جتاري بيـان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
وصناعي

بنوك 
ومؤسسات 

مالية

إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

95,773262,824-10166,99546بنود نقدية1

4,135,692-4,135,692---املطالبات على الدول2

489,954489,954----املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

65,400---65,400-املطالبات على بنوك التنمية4

2,210,535---2,210,535-املطالبات على البنوك5

1,323,4823,388,318-973,468300,594790,774املطالبات على الشركات6

3,273,7993,716,793-140,982-302,012االنكشافات االستهالكية الرقابية7

466,564466,564----عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

69,372372,192-72,84359,898170,079االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

35,96237,996-600-1,434مراكز السلع والبضائع10

941,3901,439,625-498,235--االستثمارات العقارية11

435,496939,583-43,06915,461445,557عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

893,4511,402,768-21,528201,661286,128االنكشافات األخرى13

1,414,3643,020,5442,332,4014,135,6928,025,24318,928,244اإلجمالي 

6- التسهيالت املتأخرة ومخصصات انخفاض القيمة

يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كتسهيالت متأخرة إذا مر على استحقاق العائد / القسط األصلي يوم واحد حتى 90 يوم.

يعتبر التسهيل االئتماني متأخرا ومنخفض القيمة إذا مر على استحقاق العائد او القسط األصلي أكثر من 90 يوما.

كما تصنف التسهيالت املتأخرة والتسهيالت منخفضة القيمة ضمن الفئات األربع التالية والتي تستخدم في عملية احتساب املخصصات:

املعاييرالفئات

إذا كانت غير منتظمة لفترة تصل إلى 90 يوماًبشأنها مالحظات

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من 91 يوماً حتى 180 يوماًدون املستوى

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من 181 يوم وحتى 365 يوماًمشكوك في حتصيلها

إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من 365 يوماًرديئة

قد تقوم املجموعة بتصنيف بعض التسهيالت االئتمانية ضمن احدى الفئات املذكورة أعاله بناء على راي اإلدارة حول وضع العميل املالي و/أو غير 
املالي.

كما في 31 ديسمبر 2018 بلغت قيمة التسهيالت التمويلية النقدية منخفضة القيمة للمجموعة 217,758 ألف دينار كويتي قبل انخفاض القيمة 
)بالصافى بعد األرباح املؤجلة واملعلقة(.

وقامت املجموعة باحتساب مخصص محدد مببلغ 95,968 ألف دينار كويتي مقابل هذه التسهيالت على النحو الوارد ادناه:
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أ - اإلنكشافات منخفضة القيمة وفقا للمحافظ القياسية:
 ألف دينار كويتي

منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
مخصص محدد 
مقابل منخفضة 

القيمة

املخصصات 
احملددة املشطوبة 

خالل الفترة
متأخرة

50,10967,897105,430251,151املطالبات على الشركات1

45,27614,43018,174163,020االنكشافات االستهالكية الرقابية2

2,065486033,228عمليات التمويل السكنية املؤهلة 3

120,30813,15525,323132,286عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 4

217,75895,968148,927579,685اإلجمالي 

ب - اإلنكشافات منخفضة القيمة وفقا للتقسيم اجلغرافي:
 ألف دينار كويتي

منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
مخصص محدد 
مقابل منخفضة 

القيمة

املخصصات 
احملددة املشطوبة 

خالل الفترة
متأخرة

155,65168,878111,034385,832الشرق األوسط وشمال أفريقيا1

49,36823,19032,541151,325أوروبا2

12,7393,9005,35242,528آسيا3

217,75895,968148,927579,685اإلجمالي 

ج - اإلنكشافات منخفضة القيمة وفقا للقطاعات الصناعية:
 ألف دينار كويتي

منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
مخصص محدد 
مقابل منخفضة 

القيمة

املخصصات 
احملددة املشطوبة 

خالل الفترة
متأخرة

31,02918,829102,859173,688جتاري وصناعي1

71738,9906,47428بنوك ومؤسسات مالية2

103,13620,97921,419175,288إنشاءات وعقارات3

82,87617,17018,175230,681أخرى4

217,75895,968148,927579,685اإلجمالي

د - املخصص العام
ألف دينار كويتي

 رصيد املخصص العام واملتوافر في السجالتبيــــــــان االتكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

77املطالبات على الدول1

4,931املطالبات على مؤسسات القطاع العام2

5,210املطالبات على البنوك3

131,455املطالبات على الشركات4

48,650االنكشافات االستهالكية الرقابية5 

87,892عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 6

278,215اإلجمالي
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7- أساليب تخفيف مخاطر االئتمان

يقوم بيت التمويل الكويتي )البنك( باحلرص على تنويع اإلنكشافات وفقا للمحافظ القياسية وقطاعات األعمال واحلدود اجلغرافية, باإلضافة إلى 
التقييم املستمر لوسائل تخفيف املخاطر مقابل االلتزامات التمويلية واحلدود االئتمانية للعميل وفقا للدراسة التحليلية للمركز املالي للعميل.

يتم تطبيق نسب اخلصم على القيم املؤهلة للضمانات والكفاالت طبقاً لتعليمات بنك الكويت املركزى عند احتساب معيار كفاية رأس املال, كما يتم 
البنكية في إعادة توجيه املخاطر إلى محفظة املطالبات على  البنوك واملؤسسات املالية, وتستخدم الضمانات  التبادلية مع  للودائع  اجراء مقاصة 
البنوك. إن نسب اخلصم املعمول بها لتخفيض وسائل مخاطر االئتمان هي املنصوص عليها بتعليمات بنك الكويت املركزي والتعميمات التابعة بهذا 

الشأن.

إن التزام البنك حلدود التركزات االئتمانية للعميل الواحد واالحتفاظ بنسب كافية من األصول السائلة يتيح طرق عدة لقياس جودة وفاعلية وسائل 
تخفيف املخاطر املستخدمة ألغراض تخفيض متطلبات رأس املال

املخاطر املتبقية الناجتة عن تخفيف مخاطر االئتمان: يستخدم البنك حزمة من الضمانات املالية وغير املالية, كواحدة من أساليب تخفيف مخاطر 
االئتمان, وذلك للحد من مخاطر االئتمان و في حالة التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة بسبب تدهور االئتمان, يتم إنشاء مخصصات الستيعاب 
اخلسائر املستقبلية , إن وجدت. تستخدم المجموعة النماذج املعتمدة )املستخدمة فى احتساب املخصصات طبقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم 9( 
للتکهن بالخسائر المحتملة في الحاالت التي ال يكون فيها الضمانات واملخصصات احملتسبة القائمة قادرة على امتصاص الخسائر بالکامل في 

إطار سيناريو محافظ وذلك الحتساب املخاطر املتبقة الناجتة عن تخفيف مخاطر االئتمان.

األنواع الرئيسية للضمانات: ان السياسة االئتمانية لبيتك حددت وصف دقيق جلميع الضمانات املقبولة لدى بيتك والشروط اخلاصة بكل ضمانه  
وكذلك نسبة االستقطاع لكل منها  كما حددت ضرورة اجراء تقييم دوري لكل  ضمانه طبقا لطبيعتها.

يشترط البنك ان تتوافق جميع الضمانات املقبولة مع الشريعة وقد حدد البنك بأن أنواع الضمانات املقبولة قد تشمل:
• األموال النقدية: مثال: هامش اجلدية )إيداع ضمان, العربون أو الهوامش, حسابات استثمار املشاركة في الربح أو األموال النقدية املودعة 	

لدى البنك(.
• األوراق املالية: للشركات املدرجة والشركات الغير مدرجه	
• العقارات: العقارات التجارية, العقارات السكنية	
• مخزون السلع 	
• اآلالت واملعدات	
• املركبات/ السيارات	

ميكن قبول الضمانات األخرى بخالف الواردة باألعلى إذا وافقت عليها جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة.

 ألف دينار كويتيوسائل تخفيف املخاطر إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان

الضمانات املاليةاجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

   -   262,824  بنود نقدية1

   -   4,135,692  املطالبات على الدول2

   -   489,954  املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

   -   65,400  املطالبات على بنوك التنمية4

   -   2,210,535  املطالبات على البنوك5

 257,939   3,388,318  املطالبات على الشركات6

 60,495   3,716,793  االنكشافات االستهالكية الرقابية7

 51,746   466,564  عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

 130,726  372,192  االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

   -   37,996  مراكز السلع والبضائع10

 444,738   1,439,625  االستثمارات العقارية11

 158,999   939,583  عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء12

   -   1,402,768  االنكشافات األخرى13

 1,104,643  18,928,244  اإلجمالي 
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ب- مخاطر السوق 

قدرت االنكشافات املرجحة ملخاطر السوق احملتسبة خالل العام املالي 2018 مببلغ 263,163 ألف دينار كويتي وفقا لألسلوب القياسي. كما بلغ 
احلد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية مخاطر السوق 39,474 ألف دينار كويتي. 

إن من الوسائل املستخدمة للتخفيف من مخاطر أسعار الصرف هي عمليات التقاص احلاصلة من عمليات الودائع التبادلية مع البنوك واملؤسسات 
املالية التي يتعرض لها البنك اإلسالمي.

ج - مخاطر التشغيل

إن االنكشافات املرجحة ملخاطر التشغيل احملتسبة خالل العام املالي 2018 هي 1,225,221 ألف دينار كويتي. وفقا ألسلوب املؤشر األساسي. 
إن املبلغ احملتسب لإلنكشافات املرجحة ملخاطر التشغيل يكفي لتغطية أي مخاطر متوقعة لالحتفاظ مبعدل مناسب ألرباح املساهمني وأصحاب 
حسابات االستثمار. كما بلغ احلد األدنى املطلوب لتغطية مخاطر التشغيل مبلغ 183,783 ألف دينار كويتي. يعتبر بيت التمويل الكويتي عملية التقييم 
الداخلي لكفاية رأس املال إلى جانب اختبارات الضغط أداة إدارة رئيسية لتقييم مدى كفاية رأس املال مقابل املخاطر املختلفة التي يواجهها بيت 
التمويل الكويتي في ظل الظروف العادية والصعبة )األوضاع الضاغطة(,  ويتم استخدام نتائج اختبارات الضغط للمساعدة في إجراء دراسة فعالة 
لوضع املخاطر وكفاية رأس املال على أعلى املستويات في البنك. ويعمل بيت التمويل الكويتي على تطبيق إطار فعال حلوكمة املخاطر لضمان حتسني 
مستوى التحكم في املخاطر وفعالية تنسيق أنشطة ومبادرات إدارة املخاطر على مستوى املجموعة,كما تتناول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال 
واختبارات الضغط بيت التمويل الكويتي كمجموعة متضمنة الشركات التابعة. تُطبق اختبارات الضغط على مستوى البنوك التابعة كما على مستوى 
املجموعة أيضاً. أما بالنسبة ملتطلبات رأس مال الركن الثاني, فإن بيت التمويل الكويتي يستخدم طريقتان لتجميع نتائج الركن الثاني على مستوى 

املجموعة ككل بحسب فئات املخاطر:

• التجميع املباشر لنتائج حساب رأس مال الركن الثاني لكل بنك من البنوك التابعة:  تُستخدم هذه الطريقة لقياس مخاطر التركز االئتماني 	
املخاطر  السمعة,  مخاطر  القانونية,  املخاطر  العائد,  معدل  مخاطر  الصرف,  سعر  مخاطر  السيول,  مخاطر  املتبقية,  االئتمانية  واملخاطر 

االستراتيجية, واملخاطر التشغيلية املتبقية. وميكن تطبيق هذه الطريقة نظراً إلمكانية جتميع وإضافة هذه الفئات من املخاطر.

• التطبيق على مستوى كل بنك من البنوك التابعة وعلى مستوى املجموعة: تُستخدم هذه الطريقة لقياس مخاطر أسعار األسهم. فعلى سبيل 	
التغاير والتباين )Variance/ Covariance( ذي  التابعة باستخدام ُمعامل  املثال, يتم حساب املراكز املعرضة للمخاطر على مستوى الشركة 
الصلة, وكذا على مستوى املجموعة باستخدام ُمعامل التغاير والتباين ذي الصلة. وتسمح هذه الطريقة بوضع فائدة التنوع في االعتبار عند 
احتساب القيمة املعرضة للمخاطر على مستوى املجموعة. وعند تعرض كل بنك من البنوك التابعة لضغوط, يتم جتميع النتائج على مستوى 

املجموعة ككل.

وجتدر اإلشارة إلى أن البنوك التابعة جتري تقييمها الداخلي لكفاية رأس املال بصورة مستقلة عن املجموعة. ويتم تبنى منهجاً مزدوجاً تفصيلياً 
إلى  استناداً  التابعة  البنوك  النتائج ومناقشتها مع  تتم مقارنة  ثم  للمجموعة,  األم  الكيان  التحليل من منظور  التفصيلي يجري  املنهج  وعاماً. ففي 
حساباتها وحتليلها اخلاص )املنهج العام(. ويساعد هذا املنهج اإلدارة على فهم املخاطر بصورة أفضل على مستوى البنك التابع مقابل الوضع على 

مستوى املجموعة, ويساعد اإلدارة أيضاً على التحقق من نتائج كل بنك من البنوك التابعة وفقاً لذلك.
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رابعًا: إدارة المخاطر  
تعتبر إدارة املخاطر لدى بيت التمويل الكويتي مدمجة كجزء أساسي من نشاط األعمال للبنك, وتقوم بإجراء عمليات تقييم املخاطر والدور الرقابي 
بصورة مستقلة. ولضمان اإلبقاء على عملية إدارة املخاطر ضمن جدول األعمال التنفيذي للبنك, فقد مت وضع أنشطة إدارة املخاطر ضمن أنشطة 
اإلدارة اليومية ألعمال البنك. وجتدر اإلشارة إلى أن تنوع أنشطة أعمال بيت التمويل الكويتي تتطلب من البنك حتديد وقياس وجتميع وإدارة املخاطر 
بطريقة فعالة, هذا باإلضافة إلى توزيع رأس املال بني وحدات العمل بطريقة متناسبة. وجتري أعمال إدارة املخاطر من خالل تطبيق إطار من األسس 
والهياكل التنظيمية وعمليات القياس واإلدارة التي تتكامل مع أنشطة قطاعات األعمال. ويتضمن منهج بيت التمويل الكويتي في إدارة املخاطر عدداً 

من العناصر الرئيسية التي توجه عمليات إدارة املخاطر عبر أنشطة األعمال املختلفة.
• تقدمي اطر عمل فعال الدارة املخاطر على مستوى املجموعة لدعم التوسع املتوقع مع االخذ بعني االعتبار أفضل العوائد على املخاطر املقبولة, 	

باالضافة الى التحسني املستمر جلودة االصول وأيضا التخصيص األمثل لألصول.
• حتسني التقييم االئتمانى ملجموعة بيت التمويل.	
• االلتزام باملتطلبات الرقابية مع األخذ فى االعتبار التغيرات املستقبلية املتوقعة على هذه املتطلبات.	
• واالستراتيجيات 	 املتوقعة  املستقبلية  السيناريوهات  االعتبار  فى  االخذ  مع  املوضوعية  القرارات  اتخاذ  فى  للمساعدة  لالدارة  الدعم  تقدمي 

املوضوعه. 
وترتكز استراتيجية ادارة املخاطر على االركان اآلتية:

التخطيط االمثل لرأس املال و االصول املرجحة باملخاطر: حتسني إطار عمل خطة رأس املال للمجموعة وحتسني األصول املرجحة باملخاطر.
الهدف الرئيسي هو بناء قاعدة رأس مال كافية لدعم منو األعمال وامتصاص اي خسائر محتمله )ان وجدت(, وااللتزام باملتطلبات الرقابية. وبهذا 

الصدد مت اتخاذ العديد من املبادرات لتحسني قاعدة رأس املال من املصادر الداخلية وأيضا مت حتسني نظم التقييم االئتماني.
حتسني جودة االصول و نزعة املخاطر:  حتسني نزعة املخاطر لدعم اإلدارة في احملافظة على جودة األصول وحتسينها.

حتسنت جودة األصول بدرجة ملحوظة نتيجة تطوير سياسات املنح االئتمان ومت العمل على حتسني نظم احلوكمة لتتماشى مع أفضل املمارسات.
تكامل املجموعة: تعزيز حوكمة املخاطر ونشر ثقافتها والعمل على تكاملها عبر مجموعة بيتك.

يتم مراجعة السياسات دوريا لبحث امكانية حتديثها مبا ميكن من تطبيق أفضل لقواعد احلوكمة ولتتماشى مع املتطلبات الرقابية. يتم تعميم أفضل 
املمارسات التي تعزز من هيكل احلوكمة

الهيكل التنظيمي
قام بيت التمويل الكويتي أيضاً بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي العام له على مستوى البنك وذلك باالنتقال من الهيكل القائم على الوظائف إلى هيكل 

أكثر فعالية ميكن أن يساعد البنك على االنتقال بفعالية بني احتياجات العمل احلالية واملستقبلية واغتنام الفرص.

الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر في بيت التمويل الكويتي في الكويت

الرئي�س التنفيذي للمجموعة جلنة التدقيق واللتزام

املخاطر الت�شغيلية

خماطر تكنولوجيا املعلومات

تقارير املخاطر

حتليل املخاطر الكمية

ومنهجيات املخاطر

خماطر املحافظ واملراقبة 

عرب احلدود

خماطر ال�شوق وال�شتثمار

خماطر اإدارة الأ�شول واخل�شوم 

وال�سيولة

املخاطر الكلية
املخاطر الت�شغيلية وخماطر 

تكنولوجيا املعلومات

اإدارة ا�شتمرارية الأعمال

مراقبة التح�شيلت

والقرو�س غري املنتظمة

خماطر ائتمان الأفرادخماطر الإئتمان

تقييم خماطر ائتمان الأفراد

اإدارة املخاطر للمجموعة

جلنة املخاطر للإدارة اإدارة املخاطر لل�شركات التابعة

مكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب
اللتزام واملعلومات الرقابية

جلنة املخاطر

خماطر

الئتمان امل�شبقة

خماطر

الئتمان اللحقة

اإعادة هيكلة الديون
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ومتاشياً مع االجتاهات الناشئة في إدارة املخاطر, فقد تبنى بيت التمويل الكويتي منوذجاً يتكون من مستويان التخاذ القرارات املتعلقة باالئتمان 
واالستثمار تضطلع فيه وحدات األعمال وإدارة املخاطر بدور مستقل. وجتدر اإلشارة إلى أن دمج إدارة املخاطر في هذه القرارات يعمل على حتقيق 
املزيد من الضمان لتقدمي حكم مستقل وقائم على اخلبرة بإدارة املخاطر باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات الداخلية إلدارة املخاطر واستراتيجية 
البنك. وفي 2018, وافق مجلس االدارة علي إدخال حتسينات علي هيكل أداره املخاطر من أجل تعزيز االستفادة من القدرات و املعرفه عن طريق 
جتميع وحدات املخاطر املالية وغير املالية معا وإنشاء وظيفة جديده لالشراف علي محفظة اإلئتمان املصرفية لضمان حتديد املخاطر والتخفيف 
من حدتها مبا يتماشى مع اطار أداره املخاطر املعمول به. وفى النصف االول من 2018, أنشئت جلنة إدارة املخاطر اجلديدة )MRC( لدعم االداره 
ومساعدتها على فهم ومراقبه وإداره املخاطر للمجموعة وحتسني جودة األصول في سياق االستراتيجية املعتمدة للمجموعة, وكذلك متابعة نزعة 
املخاطر والترسيخ واحلفاظ علي ثقافة املخاطر داخل املجموعة. ويتمثل الدور الرئيسي لها في دعم جلنة املخاطر املنبثقة عن مجلس االدارة في 
حتقيق واجباتها وأهدافها التي يحددها املجلس من خالل املشورة والتيسير والرصد واملتابعة بشان تنفيذ القرارات واحلفاظ على املعايير العالية 

إلدارة املخاطر.

1- انواع املخاطر

يتعرض بيت التمويل الكويتي, مبا في ذلك شركاته التابعة, ألنواع مختلفة من املخاطر. وتتمثل األنواع الرئيسة للمخاطر في مخاطر االئتمان ومخاطر 
االستراتيجية.

أ- مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان هي أكبر أنواع املخاطر التي يواجهها بيت التمويل الكويتي. ويتعرض بيت التمويل الكويتي ملخاطر االئتمان من خالل محفظة التمويل 
بصفة رئيسية, وميكن تقسيم مصادر مخاطر االئتمان على النحو التالي:

• مخاطر متعلقة بالبيانات املالية واألداء املالي للعميل والتي من خاللها يتبني لنا قدرة العميل على خدمة الدين والسداد الكامل للمديونية.	

• مخاطر متعلقة باإلدارة والتشغيل لدى العميل, ومن خاللها يتبني لنا قدرة العميل على االستمرار والنمو في مجاله.	

• مخاطر متعلقة بطبيعة شخصية العميل character, بحيث يكون العميل مستوفي املالءة املالية للسداد وكفاءة اإلدارة وحتقيق العوائد املرجوة 	
إال أن طبيعته الشخصية تتسم بعدم اإللتزام بالسداد. ويتضح ذلك من خالل اإلستعالم عن العميل وعالقته/تعامالته االئتمانية السابقة سواء 

داخليا أو من أي من البنوك األخرى.

• مخاطر متعلقة بالسوق أو القطاع االقتصادي الذي ميارس فيه العميل نشاطه.	

• مخاطر متعلقة بالبيئة احمليطة بالعميل والبنك, والتي قد تؤثر على عملية التمويل من خالل التغيرات في التشريعات والقوانني.	

• مخاطر قطرية )جيوسياسية( وهي التي تتعلق بأي أحداث سياسية واقتصادية )كحدوث ثورات أو حروب أو كساد اقتصادي(	

• مخاطر الطرف اآلخر والتي تنشأ من اإلنكشافات املختلفة في محفظة التمويل ومن محفظة الصكوك على النحو التالي:	

- متويل الشركات: االنكشافات املمنوحة لعمالء التمويل بخالف الشركات العقارية.

- متويل التجزئة: االنكشافات املمنوحة لعمالء التجزئة بخالف الشركات العقارية.

- األعمال املصرفية والتمويالت الصغيرة: االنكشافات املمنوحة التي تقل عن 250,000 د.ك. بخالف الشركات العقارية

- متويل الشركات العقارية: االنكشافات املمنوحة للشركات العقارية احمللية والعاملية لعمالء التمويل وعمالء التجزئة.

- متويل شركات االستثمار: متويالت مباشرة او متويالت عن طريق اخلزينة.

• مخاطر التخلف عن سداد الصكوك / مخاطر سيادية.	

• مخاطر التركز الناجمة عن انكشافات ائتمانية كبيرة لعميل معني أو مجموعة من العمالء أو القطاعات والذي قد يعرض البنك خلسائر كبيرة 	
في حالة تدهور ظروف االئتمان من أجل جتنب تركزات املخاطر الزائدة.

• ويتعرض البنك أيضاً ملخاطر االئتمان من خالل محفظته االستثمارية وذلك مع إخفاق العمالء االلتزام برد املستحقات او قيمتها املالية طبقا للعقود.	
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إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

هناك مجموعات مختلفة تتولى مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان داخل البنك. وتتمثل مهمة هيكل حوكمة مخاطر االئتمان في ضمان وجود أطر فعالة 
العتماد االئتمان ولنزعة املخاطر وأن جميع املخاطر تدخل ضمن هذه األطر. ويؤدي هذا األمر, إلى جانب اإلشراف والتدقيق املستقل والقوي, إلى 

مساعدة بيت التمويل الكويتي في احلفاظ على بيئة جيدة ملنح االئتمان وذلك في إطار نزعة املخاطر.

وتتولى اجلهات التالية داخل البنك مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان وذلك في إطار هيكل حوكمة املخاطر املطبق حالياً في بيت التمويل الكويتي:

مجلس اإلدارة / جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: يتحمل املجلس املسؤولية األساسية لإلشراف على مخاطر االئتمان, وذلك من خالل حتديد 
نزعة املخاطر لدى البنك واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة مخاطر االئتمان )مبا يتضمن سياسة االئتمان(. 

اللجنة التنفيذية التابعة ملجلس االدارة /جلنة االئتمان: تتولى اللجنة إجراء املراجعة واتخاذ اإلجراءات بشأن تعريف مخاطر االئتمان للبنك مع 
ضمان حتقيق التوافق مع نزعة املخاطر املعتمدة من مجلس اإلدارة. كما تضمن اللجنة بوجه عام االلتزام بجميع سياسات مخاطر االئتمان املعتمدة 
مع احلصول على املوافقة املالئمة على حاالت االستثناء )ان وجدت(. وتتولى اللجنة أيضاً مراجعة واعتماد طلبات االئتمان في إطار حدود صالحيات 
اعتماد االئتمان املسندة إلى اللجنة من مجلس اإلدارة, كما تتولى مسؤولية اإلشراف على اإلنكشافات التي قد تعرض البنك ملخاطر غير مقبولة, 

وتقدمي توصية بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد. إضافًة إلى ذلك, تقوم اللجنة بتنظيم إطار تعزيز االئتمان للبنك.

جلنة االغراض اخلاصة: والتي تعقد اسبوعيا, معنية مبراجعة محفظة عمالء ادارة االئتمان )الشركات( وعمالء ادارة التمويل اخلاص وحتليل ادائها 
كما انها تختص مبراجعة العمالء املتأخرين عن السداد و نسب تغطية ضماناتهم واالستثناءات املمنوحة لهم و انتهاء احلدود املمنوحة الخ...

إدارة مخاطر االئتمان من خالل حتمل املخاطر في إطار احلدود  الكويتي في  التمويل  العمل املختلفة في بيت  وحدات العمل: تتشارك قطاعات 
ومستويات التحمل املعتمدة ومن خالل اعتماد طلبات االئتمان في إطار حدود صالحية اعتماد االئتمان املسندة إليها من مجلس اإلدارة.

إدارة املخاطر: تتولى إدارة مراجعة االئتمان )إجراء حتليل مسبق لعناصر املخاطر )pre-fact analysis( لطلبات االئتمان, وكذلك تقييم املخاطر 
بعد منح االئتمان )post-fact assessment(, وإعداد تقارير حول جودة االئتمان. وهذا األمر من شأنه متكني إدارة االئتمان من مراجعة ودراسة 
جميع الطلبات اجلديدة للتسهيالت االئتمانية وطلبات جتديدها وطلبات إعادة هيكلتها. وتتولى إدارة مخاطر احملافظ اإلشراف على احملفظة العامة 
لألصول في بيت التمويل الكويتي وضمان توافقها مع نزعة املخاطر املعتمدة. فضاًل عن ذلك, تتولى اإلدارة مسؤولية حتديد املنهجيات والسياسات 
الالزمة إلدارة مخاطر االئتمان باإلضافة إلى النماذج املطلوبة للقياس. كما تتولى هذه اإلدارات مسؤولية إعداد تقارير بشأن مخاطر االئتمان ورفعها 

لألطراف الداخلية واخلارجية املعنية.

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر االئتمان على مستوى البنك.

املنهجيات واإلجراءات 

يتبع بيت التمويل الكويتي إطار محدد إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:

املالية. وتوضح هذه  • العقاري, ومتويل املؤسسات  لتمويل الشركات, ومتويل األفراد, والتمويل  واضحاً  ائتمان محددة حتديداً  توافر سياسات 
السياسات املتطلبات املالية والتوثيق العتماد التسهيالت االئتمانية اجلديدة او املطلوب جتديدها او املطلوب تعديلها

وجود نظام لصالحيات االئتمان يضمن )1( توافق الصالحيات مع اخلبرة والدرجات الوظيفية و االشرافية للموظفني و املدراء )2( قيام إدارة  •
املخاطر مبراجعة ودراسة طلبات االئتمان قبل اتخاذ القرار النهائي بها )3( املوافقة على انكشافات االئتمان من جلان اإلدارة أو مجلس اإلدارة 

طبقا ملصفوفه الصالحيات

نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذو املالءة املالية الكبيرة. •

وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال املخاطر التي تدخل ضمن نزعة املخاطر املعتمدة وضمن املتطلبات التنظيمية •

وضع عملية تضمن االلتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر املستندات املطلوبة واحلصول على االعتمادات الالزمة •

وضع عمليات فعالة للمتابعة تضمن تخفيف حدة املتأخرات من خالل الكشف املبكر عن التدهور في محفظة التمويل واتخاذ اإلجراءات اإلدارية  •
املالئمة للتعامل مع هذه التمويالت

يستند منهج بيت التمويل الكويتي عند منح التسهيالت االئتمانية على أساس تقييم قدرة العمالء على السداد, إضافًة إلى دعم التخفيف من حدة 
مخاطر االئتمان. واستناداً إلى وضع العميل ونوع املنتج, ميكن تقدمي التسهيالت بدون ضمانات. ويعد استعمال الضمانات لتخفيف حدة مخاطر 
االئتمان جانباً أساسياً من جوانب اإلدارة الفعالة للمخاطر ويتخذ العديد من األشكال حسب ضوابط بنك الكويت املركزي. وحتدد سياسة البنك 
بشأن الضمانات قائمة الضمانات املقبولة. وتتضمن الضمانات املستخدمة لدى البنك الضمانات املالية )نقد واسهم( والضمانات غير املالية )العقارية 

والضمانات البنكية واالتفاقات مع األطراف األخرى(.
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وقد استعرض البنك عملية االئتمان اخلاصة بتمويل الشركات وعمل على حتسينها, وشملت عملية التحسني ما يلي: )أ( تبسيط العملية نفسها 
لضمان امتام عملية صنع القرار بكفاءة مع توزيع واضح للمسؤوليات, )ب( تعزيز مصفوفة صالحيات االئتمان وإعادة تنظيمها لضمان التعديل املالئم 
واالوضح للقرارات وإشراك جميع األطراف املعنية من وحدات األعمال وإدارة املخاطر ومجلس اإلدارة, )ج( تفعيل دور جلنة االئتمان مع مستوى مالئم 

من العضوية ومستوى صالحية ملراجعة طلبات االئتمان واملوافقة عليها أو إبداء توصية.

وقد اعتمد بيتك على األسلوب القياسي لقياس رأس املال الالزم ملخاطر االئتمان حتت الركن األول. أما بالنسبة ملخاطر االئتمان الناجتة عن تركز 
األسماء أو تركز القطاعات, وتلك املتبقية من تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان فيتم وضعها حتت الركن الثاني ألنها غير مشمولة حتت الركن األول.

ب. مخاطر السوق

مصادر املخاطر

املدرجة(  وغير  )املدرجة  االسهم  في  االستثمارات  ذلك  في  مبا  البنك,  استثمارات  معامالت  من  تنشأ  التي  املخاطر  بأنها  السوق  مخاطر  تعرف 
والصكوك والعقارات وغيرها. يتم تصنيف هذه املخاطر إلى ثالث تصنيفات رئيسية يتم من خاللها قياس وإدارة مخاطر السوق, حيث أنها تؤثر 

بشكل مباشر على أداء احملفظة االستثمارية للبنك كما يلي:

األسهم )واحملفظة البنكية ومحفظة التداول متضمناً االستثمارات  مخاطر األسعار: التي تنشأ عن التغييرات في القيمة السوقية لالستثمارات – 
االستراتيجية( والصكوك والعقارات

مخاطر سعر الصرف: مخاطر التعرض للخسائر نتيجة التغييرات في أسعار صرف العمالت مما يؤثر على احملفظة البنكية )مبا يتضمن املراكز 
الهيكلية الناشئة عن االستثمارات عبر احلدود( ومحفظة التداول.

مخاطر معدل العائد: من املتعارف عليه أن بيت التمويل الكويتي يعمل طبقا ألحكام الشريعة االسالمية, لذلك تنشأ مخاطر معدل العائد من تأثير 
التغيرات في معدالت العائد للسوق على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة العادلة لبعض املوجودات املالية املتاحة للبيع.

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

تتم إدارة مخاطر السوق بصفة رئيسية في ادارة اخلزانة. كما أن هناك جهات أخرى تابعة للبنك تضطلع بدور في إدارة مخاطر السوق. وفي إطار 
هيكل حوكمة البنك, فإن اجلهات التالية تتحمل مسؤولية إدارة مخاطر السوق على النحو التالي:

مجلس اإلدارة / جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: تتحمل املسؤولية األساسية لضمان اإلدارة الفعالة ملخاطر السوق, حيث يقوم بتحديد نزعة 
املخاطر لدى البنك واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة مخاطر السوق. كما يشرف مجلس اإلدارة على هيكل املخاطر التي يتعرض لها البنك. 

جلنة األصول واخلصوم لبيتك الكويت واملجموعة: تتولى هذه اللجان مسؤولية احلفاظ على اإلشراف وإدارة هيكل / تكوين امليزانية )للمجموعة 
والكويت( لضمان التوافق مع نزعة املخاطر املعتمدة من مجلس اإلدارة واالستراتيجية املتبعة. وتتولى اللجان وضع استراتيجية اخلزانة, باإلضافة إلى 
أمور أخرى بوتيرة شهرية للكويت و ربع سنوية للمجموعة. وتضمن اللجان بوجه عام االلتزام بجميع سياسات مخاطر السوق املعتمدة واملوافقة على 

حاالت االستثناء بصورة مالئمة, كما تتخذ اللجان القرارات بشأن سياسة التحوط لدى البنك وآليات ومنتجات التحوط.

إدارة اخلزانة / الذراع االستثماري للبنك: تقوم ادارة اخلزانة بتنفيذ االستراتيجية العامة للبنك باإلضافة إلى دور إدارة اخلزانة في تخفيف املخاطر 
التي قد يتعرض لها البنك. وقد أصبحت بيتك كابيتال )شركة تابعة( في 2015 الذراع االستثماري ملجموعة بيتك )الى وقتنا احلالى(, وتقوم بإدارة 

محفظة البنك االستثمارية وحتملها في إطار احلدود ومستويات التحمل املعتمدة.

إدارة املخاطر: وتقوم ادارة مخاطر السوق بشكل مستقل متاما مبتابعة ومراقبة أنشطة اخلزانة واالستثمار ووضع احلدود الالزمة اذا لزم االمر. وتقوم 
إدارة مخاطر السوق بتحديد وقياس انكشافات مخاطر السوق التي يتعرض لها البنك. ويتم عرض ومناقشة تلك املخاطر في اكثر من جلنة. وتقوم 
الوحدة بإدارة مخاطر السوق من الناحية الشمولية مليزانية البنك لتعقب التركزات احملتملة, وتقوم ايضا برفع التوصيات الالزمة لتقليل املخاطر اذا 

لزم االمر. كما تراقب االلتزام بسياسات وحدود املخاطر.

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السوق على مستوى البنك.

املنهجيات واإلجراءات

يكمن الهدف من عمليات إدارة مخاطر السوق املتبعة في بيت التمويل الكويتي في إدارة اإلنكشافات ملخاطر السوق والتحكم فيها بهدف حتسني العائد 
على املخاطر مع احلفاظ على توصيف ملخاطر السوق يتوافق مع نزعة املخاطر.
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إطار مخاطر السوق سوف يعمل ضمن االستراتيجية العامة للبنك ونزعة املخاطر املعتمدة باإلضافة إلى االنكشافات للمخاطر األخرى مع األخذ 
بعني االعتبار ملا يلي: 

األرباح املعرضة للخطر •

القيمة االقتصادية لألسهم •

اإلنكشافات املفتوحة لصرف العمالت •

انكشافات االستثمارات حسب نوعها •

القيمة املعرضة للمخاطر •

حساسية احملفظة للتقلبات في معدل العائد •

شرع بيت التمويل الكويتي أيضاً في إجراء مراجعة شاملة إلطار عمليات االستثمار وإدارة األداء من خالل بيتك كابيتال لالستثمار والتي تعتبر الذراع 
االستثماري التابع لبيت التمويل الكويتي , ويتضمن هذا اإلطار حتديد القطاعات واملناطق اجلغرافية وحدود اإلنكشافات املستهدفة  الخ...

يقوم بيتك كابيتال لالستثمار التابع للبنك بتولي مسؤولية تقييم استثمارات البنك املتعثرة, وترتيب األولويات ألنشطة إعادة هيكلة احملافظ, ووضع 
خطط إعادة الهيكلة لكل استثمار من االستثمارات املتعثرة, وتقييم بدائل لدمج هذه االستثمارات وفصلها.

ويجري البنك أيضاً تقييماً دورياً الستثماراته العقارية مستخدماً مصدرين مختلفني من مصادر التقييم وفقاً ملتطلبات بنك الكويت املركزي.

أما فيما يتعلق مبخاطر املخزون, فإن بيت التمويل الكويتي لديه منوذج عمل ناجح ومعد جيداً إلدارة أسطول سياراته للبيع أو اإليجار. ويتضمن هذا 
األمر وجود عالقات جيدة مع املوردين للحصول على السيارات وبيعها دون التأثير سلباً على العمل.

وقد تبنى بيت التمويل الكويتي منهجاً موحداً لقياس رأس املال الالزم لتغطية مخاطر السوق حتت الركن األول, إال أن مخاطر السوق الناشئة عن 
أوضاع سعر الصرف ومخاطر األسعار ومخاطر معدل العائد تقع بصورة أوسع حتت الركن الثاني.

ج. مخاطر السيولة

مصادر املخاطر

يحدد بيت التمويل الكويتي مصادر مخاطر السيولة على النحو التالي:

مخاطر السيولة: هي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة بيت التمويل الكويتي على الوفاء بالتزاماته عند حلول موعدها نتيجة النخفاض السيولة أو 
بدائل التمويل املتاحة أو قيام املودعني بسحب أموالهم بطريقة منتظمة

املخاطر التجارية املنتقلة: املخاطر الناجتة عن قيام أصحاب الودائع بسحب أموالهم للحصول على عوائد أكثر جذباً نظراً لقيام بيت التمويل الكويتي 
بدفع عائد على الودائع أقل من املنافسني

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

يتحمل مجلس اإلدارة وجلنة األصول واخلصوم )لبيتك الكويت واملجموعة( وإدارة  اخلزانة التابعتني للبنك املسؤولية األساسية عن إدارة مخاطر 
السيولة للمجموعة , إال أن هناك جهات أخرى داخل البنك تضطلع بدور في ضمان وجود إطار إلدارة مخاطر السيولة وتشغيل هذا اإلطار بالفعالية 

املطلوبة:

مجلس اإلدارة/ جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: تتحمل املسؤولية األساسية لضمان اإلشراف الفعال على مخاطر السيولة, كما يعمل على حتديد 
نزعة املخاطر للسيولة و التمويل بالنسبة للبنك, واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة مخاطر السيولة وسياسة التمويل, كما يشرف املجلس على تعريف 

مخاطر السيولة واالئتمان للبنك.

إطار  واعتماد  للمجموعة,  والسيولة  التمويل  مخاطر  إدارة  على  الفعال  اإلشراف  مهمة  اللجنة  تتولى  واملجموعة:  لبيتك  جلنة األصول واخلصوم 
السياسة في املقام األول, ومتابعة تنفيذه في اجتماعاتها الدورية.

ادارة اخلزانة: تنفذ ادارة اخلزانة االستراتيجيات املوضوعة لتخفيف حدة مخاطر السيولة وإدارتها, وتتولى اخلزانة أيضاً مراقبة أوضاع السيولة.

إدارة املخاطر: تقوم منهجية وحدة ادارة مخاطر السيولة علي املتابعة مع ادارة اخلزانة بتحديد وقياس ومراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري ونشط 
ومستقل, مع العلم ان بيتك ملتزم بجميع احلدود الرقابية اخلاصة بالسيولة والتي تأخذ في االعتبار جميع انواع حسابات الودائع.

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السيولة على مستوى البنك.
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املنهجيات واإلجراءات

في إطار ادارة مخاطر السيولة اعتمد البنك سياسات مخاطر السيولة مبا يتضمن االدارة التشغيلية ملخاطر السيولة, وسياسة خطة متويل للطوارئ, 
وتوزيع املسؤوليات, والتي متت املوافقة عليها. ويسعى اطار ادارة مخاطر سيولة ببيت التمويل الكويتي لضمان احلصول على سيولة كافية في جميع 
االوقات لتلبية املطالب املتوقعة او غير املتوقعة من قبل العمالء وسوق النقد بسعر مقبول لبيت التمويل الكويتي ومبا يتوافق مع الشريعة االسالمية. 

ومت وضع خطة الطوارئ لتمكني بيت التمويل الكويتي من ادارة السيولة في حاالت ظهور ازمات السيولة.

كما جاء في املبادئ التوجيهية لبازل III وفي إشارة إلى أفضل املمارسات في إدارة ومراقبة مخاطر سيولة البنك, اعتمد بيت التمويل الكويتي نسب 
السيولة لبازل III, وهي معيار تغطية السيولة )LCR(, ومعيار صافي التمويل املستقر )NSFR(. يتم قياس هذه النسب بشكل دوري وعلى مستوى بيت 
التمويل الكويتي الكويت واملجموعة املصرفية ووفقا لتعميم بنك الكويت املركزي واملبادئ التوجيهية لضمان أن بيت التمويل الكويتي في جميع األوقات 

لديه مصادر متويل جيدة وممتثلة للحدود الرقابية لتلك النسب.

يضمن بيت التمويل الكويتي معاجلة املخاطر بطريقة مالئمة من خالل استراتيجيات السيولة التالية:

ضمان احلفاظ على مخزون من األصول السائلة عالية اجلودة التي ميكن استخدامها )لتغطية حاجات السيولة أو االقتراض بضمانها( لتوفير  •
النقد حال وجود طلب غير متوقع للنقد من ِقبل العمالء

تنويع مصادر التمويل فيما يتعلق باملصادر, واملضمون وخصائص إعادة التسعير للتخفيف من مخاطر اإلخفاق في احلصول على النقد بأسعار  •
مقبولة في جميع األوقات

مراقبة التحركات داخل وخارج امليزانية العمومية بالنسبة لألصول واخلصوم لتحديد نقاط الضغط على إدارة السيولة •

تنفيذ سيناريوهات الضغط لتحديد فترات انخفاض السيولة, وإدماجها في تقييم متطلبات السيولة •

حتديد وتصنيف جميع موارد التمويل املتاحة للبنك ووضع خطة الستخدامها لضمان توفر السيولة الكافية في جميع األوقات )خطة طوارئ  •
للتمويل(

حتديد املسؤولية عن اإلجراءات املطلوبة لضمان تطبيق إطار فّعال إلدارة مخاطر السيولة •

يعتقد بيت التمويل الكويتي أنه يتمتع بالتمويل الكافي, إال أنه حتقيقاً ملبدأ اإلدارة احلكيمة, قام مجلس االدارة بيت التمويل الكويتي باملوافقة على 
خطة الطوارئ ليقوم بيت التمويل الكويتي مبراقبة وضعه من حيث السيولة والتمويل في ظل افتراضات متوقعة وافتراضات الضغط ورفع تقارير 
بهذا الشأن إلى جلنة األصول واخلصوم )لبيتك الكويت واملجموعة( واللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة بصفة دورية. تتطلب 
خطة طوارئ التمويل بناء مصادر للتمويل يتم استخدامها في املواقف التي تزداد سوءاً ووضع مسؤوليات واضحة للمديرين التنفيذيني املخولني بإدارة 
السيولة في ظل هذه اخلطة. كما أن رأس املال الالزم لتغطية مخاطر السيولة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل تدخل ضمن متطلبات رأس مال الركن 

الثاني لبيت التمويل الكويتي.

د. املخاطر التشغيلية

مصادر املخاطر

بيت التمويل الكويتي معرض للخسائر بسبب عدم مالئمة أو إخفاق العمليات الداخلية والعاملني والنظم أو بسبب األحداث اخلارجية مبا يتضمن 
املخاطر القانونية. وبناًء على ذلك ميكن تقسيم املخاطر التشغيلية على النحو التالي:

املخاطر التشغيلية: مخاطر التعرض للخسائر الناشئة عن إدارة التنفيذ والتسليم والعمليات وتلف األصول املادية واملخالفة للوائح ممارسات التوظيف 
وسالمة مكان العمل واملنتجات أو ممارسات العمل

املخاطر القانونية ومخاطر االلتزام: املخاطر املتعلقة بالتعرض للخسائر نتيجة املخالفات للقوانني أو القواعد أو اللوائح أو السياسات أو اإلجراءات 
أو االلتزامات التعاقدية أو املعايير األخالقية أو املمارسات التي يشوبها الغموض

املخاطر التقنية: املخاطر املتعلقة بتوقف العمل أو تعطل األنظمة مثل توقف املرافق وتعطل البرامج واألجهزة

مخاطر االحتيال: املخاطر املتعلقة بالتعرض للخسائر نتيجة االحتيال الداخلي مثل احتيال املوظفني واالحتيال اخلارجي مثل السرقة والتزوير من 
طرف خارجي

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

إدارة مسؤولية احلفاظ على  كل  ويتولى مدير  وإدارات األعمال.  املوظفني  رئيسية على عاتق جميع  التشغيلية بصفة  املخاطر  إدارة  تقع مسؤولية 
اإلشراف على املخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية وتغطية جميع العمليات التي يتحمل هؤالء املديرون مسؤوليتها.
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وتوضح النقاط التالية اجلهات األخرى داخل البنك التي تتولى مسؤولية حوكمة املخاطر التشغيلية:

مجلس االدارة / جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: تتحمل اللجنة املسؤولية األساسية عن ضمان اإلدارة الفعالة على املخاطر التشغيلية, كما تعمل 
على حتديد نزعة املخاطر للبنك واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة املخاطر التشغيلية

إدارة املخاطر: تتولى إدارة املخاطر التشغيلية في الهيكل التنظيمي للمخاطر – بصفة رئيسية – مساعدة اإلدارة في تنفيذ مسؤوليتها لإلشراف على 
املخاطر التشغيلية داخل إداراتها التابعة, كما تتولى مسؤولية احلفاظ على إطار إدارة املخاطر التشغيلية ومتابعة مستوى اخلسائر التشغيلية وفعالية 

بيئة الرقابة, وتتولى أيضاً مسؤولية إعداد التقارير بشأن املخاطر التشغيلية.

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط املخاطر التشغيلية على مستوى البنك.

املنهجيات واإلجراءات

يتمثل الهدف من إطار إدارة املخاطر التشغيلية لبيت التمويل الكويتي في إدارة ومراقبة املخاطر التشغيلية بطريقة فعالة من ناحية التكاليف ضمن 
مستويات املخاطر التشغيلية املستهدفة وبالتوافق مع نزعة املخاطر املعتمدة.

يعمل بيت التمويل الكويتي بشكل مستمر على تطبيق عملية التقييم الذاتي للرقابة على املخاطر التي تتضمن حتديد أهداف وحدات األعمال واملخاطر 
الرئيسية ذات الصلة وربط االنشطة الرقابية باملخاطر وحتديد املسؤولني عن االنشطة الرقابية وتقييم فعالية الضوابط واملخاطر املتبقية. ولقد مت 

االنتهاء من تطبيق عمليات التقييم الذاتي للرقابة على املخاطر لوحدات العمل الهامة وفقا خلطة عمل املخاطر التشغيلية.

كما حدد البنك عدداً من أهم مؤشرات املخاطر التشغيلية والتي يتم حالياً قياسها ومراقبتها لغرض أنشطة األعمال الرئيسية.

كما يقوم البنك بانتظام بتجميع بيانات أحداث املخاطر من وحدات األعمال واإلدارات التشغيلية من خالل نظام إدارة بيانات اخلسائر  التشغيلية 
البنك جلنة ملراقبة تنفيذ خطة استمرارية األعمال. وقد مت وضع  إدارة استمرارية األعمال, أنشأ  بيانات سير األعمال.وفي إطار  وعملية حصر 
واعتماد حتليل التأثير الكامل على األعمال. وقد اعتمد بيتك أسلوب املؤشر األساسي لقياس رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية ضمن الركن 
األول. كما قام البنك ضمن الركن الثاني بإعداد منوذج محاكاة للخسائر املتوقعة من خالل 7 أحداث مختلفة للخسائر التشغيلية وهي االحتيال 
الداخلي واالحتيال اخلارجي واملوظفني والسالمة والعمالء وممارسات املنتج واألضرار التي تلحق باألصول املادية وفشل األنظمة وإدارة التنفيذ. ويتم 
تغطية املخاطر املتبقية الناجتة عن املخاطر التشغيلية مبتطلبات رأس املال املقدرة كجزء من محاكاة مونت كارلو التي أجريت ضمن الركن الثاني 
الختبار مخففات املخاطر التشغيلية. كما يقوم البنك بحساب رأس املال املطلوب لتغطية اخلسائر الناجتة عن املخاطر القانونية ضمن الركن الثاني.

هـ – مخاطر معدل العائد 

تنشأ مخاطر معدل العائد من احتمال تأثير التغيرات في معدالت العائد على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة العادلة

لألدوات املالية. ال تتعرض املجموعة ملخاطر معدل العائد حيث إن البنك يعمل طبقا ألحكام الشريعة االسالمية. ولكن التغيرات في

معدل العائد قد تؤثر على القيمة العادلة لبعض املوجودات املالية املتاحة للبيع

وتقوم ادارة املخاطر مبتابعة وقياس تقلبات معدل العائد وتطبقه بسيناريوهات مختلفة حادة مع االخذ في االعتبار العوامل التي تؤثر على معدالت 
العائد وتأثيرها على اسعار العقود مثل:

سعر خصم البنك املركزي. •

النشاط االقتصادي )منو / ركود(. •

املرحلة احلالية للدورة االقتصادية. •

معدل توزيعات الربح املقدمة من  البنوك االسالمية املنافسة. •
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خامسًا: المعلومات المتعلقة بحسابات االستثمار

يوفر “بيتك” العديد من حسابات التوفير االستثمارية بهدف تشجيع العمالء على االدخار وتوفير األموال لالستفادة منها عند احلاجة مع االستفادة 
من أرباح املبالغ املدخرة , ولذلك جند أن »بيتك« يوفر هذه احلسابات لشرائح عمرية مختلفة ومواصفات عديدة سواء بالدينار الكويتي أو بالعمالت 
األجنبية, ومن هذه احلسابات )حساب التوفير االستثماري بالدينار الكويتي والعمالت األجنبية – حساب الرابح - حساب بيتي االستثماري لألطفال– 

حساب حتت الطلب مببدأ الوكالة للشركات(.

هذه  أنواع  من  نوع  بكل  اخلاصة  واألحكام  الشروط  حسب  وذلك  والقصر,  واملؤسسات  لألفراد  االستثماري  التوفير  حسابات  جميع  فتح  وميكن 
احلسابات. أما حسابات حتت الطلب فهي مخصصة فقط للشركات واجلهات االعتبارية ) جلان – احتادات - إلخ..(

علماً بأن جميع احلسابات يتم استثمارها طبقاً ملبداً "املضاربة الشرعي" و"مبدأ الوكالة الشرعي" وفقاً لشروط عقد االستثمار ونسب اقتسام األرباح.

املعلومات املتعلقة بالودائع و اخلطط االستثمارية طويلة األجل

يوفر “بيتك” العديد من الودائع االستثمارية للعمالء بهدف توفير أكبر عدد من األدوات االستثمارية التي تساعد العميل على االستثمار وحتقيق 
أرباح بطريقة آمنة ومستقرة , ولذلك جند أن لدى »بيتك« أنواعاً مختلفة من الودائع االستثمارية سواء من حيث مدة االستثمار أو من حيث آلية 
توزيع األرباح أو من حيث العملة سواء بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية, ومن هذه الودائع االستثمارية )الوديعة االستثمارية املستمرة – وديعة 
الدمية االستثمارية - وديعة النوير االستثمارية - وديعة السدرة االستثمارية – وديعة الكوثر االستثمارية – الوديعة االستثمارية اخلماسية – الودائع 

بالعمالت األجنبية(

كما يوفر “بيتك” حسابات اخلطط االستثمارية طويلة األجل املغطاة بتأمني تكافلي لشرائح عمرية مختلفة ومواصفات عديدة بالدينار الكويتي, ومن 
هذه احلسابات )حساب اخلطة االدخارية ألغراض التعليم العالي للقّصر »جامعتي« / حساب اخلطة االدخارية ألغراض التقاعد »ثمار« / حساب 
اخلطة االدخارية ألغراض الزواج »رفاء« / حساب اخلطة االدخارية للمشاريع اخلاصة »إجناز«/ حساب اخلطة االدخارية حلاالت الرعاية الطبية 

اخلاصة »شفاء« (.

وميكن فتح هذه األنواع من الودائع و حسابات اخلطط االستثمارية طويلة األجل لكل من األفراد على أن يكون السن القانوني للعميل هو 21 عاما, 
ويسمح للولي الشرعي أو الوصي مبوجب حكم من احملكمة فتح وديعة باسم القاصر, كما ميكن فتح تلك الودائع جلميع أنواع الشركات واجلهات 

االعتبارية ) جلان – احتادات -  مؤسسات إلخ.. ( 

الودائع االستثمارية في  »بيتك«  استثمار  بإمكان  إذ  )البنوك(,  لعمليات املصارف  أكبر  توّفر استقراراً  الودائع االستثمارية من كونها  وتأتي أهمية 
املشروعات اإلنتاجية املختلفة, سواء بطريق مباشر أو بطريق متويل مشروعات الغير. أما التكييف الشرعي للودائع االستثمارية فينقسم ما بني عقود 

املضاربة وعقود الوكالة باالستثمار.

حساب الذهب:

حرصاً من “بيتك” على تنوع املنتجات ومواكبة التغييرات االقتصادية العاملية وما صاحبها من اقبال عاملي على شراء وبيع سبائك الذهب, مت إطالق 
حساب الذهب حيث ميكن العمالء من شراء وبيع الذهب والسحب وااليداع  )في حال رغبته بذلك(, من خالل حسابات مصرفية مع االحتفاظ 
بالذهب اململوك للعميل بصفة أمانة لدى “بيتك”. كما ميكن لعمالء بيتك املشتركني في خدمة KFH online االستفادة من خدمات “حساب الذهب” 
من حيث )فتح احلساب – شراء ذهب – بيع ذهب – طلب كشف حساب( من خالل موقع “بيتك” االلكتروني او من خالل تطبيق “بيتك” لألجهزة 

احملمولة.
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سادسًا: الضوابط الشرعية

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تتبع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية سياسات وإجراءات رقابية للتأكد من مدى التزام جميع قطاعات وإدارات بيتك بقراراتها؛ ولها في سبيل حتقيق 
ذلك ما يلي:

البشرية 1.  املوارد  بإدارة  التدريب والتطوير  بالتنسيق مع قطاع  بالبنك على املستويني األساسي واملتقدم  للعاملني  التدريب الشرعية  إقرار برامج 
واخلدمات العامة في »بيتك«

التحقق من التزام قطاعات وإدارات “بيتك” بعرض جميع األنشطة على الهيئة الشرعية وذلك من خالل مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات 2. 
والسياسات واإلجراءات والهياكل التمويلية؛ وذلك بقصد التأكد من خلوها من احملظورات الشرعية.

االطالع على تقارير التدقيق الشرعي الدورية والنهائية على قطاعات وإدارات “بيتك” املرفوعة من قبل التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة؛ 3. 
وذلك لضمان التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

التأكد من أن جميع اإليرادات التي حتققت من مصادر محرمة أو بطرق حترمها الشريعة اإلسالمية قد مت جتنيبها للتخلص منها في أعمال خيرية.4. 

يتم احتساب الوعاء الزكوي بعد موافقة البنك املركزي على امليزانية العامة لبيت التمويل الكويتي.5. 

اجلمعية العامة هي التي تقوم بتحديد مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية.6. 
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المالية
المجمعة

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع ( وشركاته التابعة
البيانات المالية المجمعة

31 ديسمبر 2018

تقرير مراقبي
الحسابات والبيانات
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 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

 
 الرأي 

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"(، 
وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق  2018ديسمبر  31جمع كما في والتي تتكون من بيان المركز المالي الم

للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص  الملكية والتدفقات النقدية المجمعة
 السياسات المحاسبية الهامة.

 
المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة في رأينا أن البيانات المالية المجمعة 

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2018ديسمبر  31كما في 
 للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت.

 
 لرأي أساس ا
وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

 األخالقيات "مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة". ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لميثاق قسم
الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا  للمحاسبين المهنيين المهنية

 األخالقية وفقاً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية
 يمكننا من إبداء رأي التدقيق.ومناسبة لتقديم أساس 

 
 أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة 
ينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأ

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.و األموراألمور. فيما يلي تفاصيل 
 

 خسائر االئتمان للتمويل اإلسالمي للعمالء
مان المتوقعة طبقاً للمعيار الدولي )"التسهيالت التمويلية"( يمثل خسائر االئتللعمالء خسائر االئتمان للتمويل اإلسالمي تحقق إن 

تعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصص المطلوب احتسابه وفقاً التي يتم تحديدها وفقاً ل: األدوات المالية 9للتقارير المالية 
كما  "(يحول تصنيف التسهيالت التمويلية والمخصص المتعلق بها )"تعليمات بنك الكويت المركز بنك الكويت المركزي لقواعد

 حول البيانات المالية المجمعة، أيهما أعلى.  10و 2.6هو مبين في السياسات المحاسبية في اإليضاحين 
 

التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي يمثل سياسة  9خسائر االئتمان المتوقعة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية تحقق إن 
أحكاماً جوهرية عند تنفيذيها. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على األحكام التي تقوم اإلدارة جديدة ومعقدة والتي تتطلب محاسبية 

تاريخ التقارير  فيالحقاً  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانتقييم مستوى مخاطر االئتمان عند التحقق المبدئي وبوضعها عند 
فة وتحديد توقيت حدوث التعثر ووضع نماذج لتقييم احتمالية تعثر العمالء تصنيف التسهيالت االئتمانية إلى فئات مختلل المالية

المخصص المحدد للتسهيل التمويلي منخفض القيمة تحقق وتقدير التدفقات النقدية من إجراءات االسترداد أو تحقق الضمانات. إن 
ت المركزي بشأن الحد األدنى للمخصص الذي يتم وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي يستند إلى القواعد التي يحددها بنك الكوي

 إلى جانب أي مخصص إضافي معترف به استناداً إلى تقييم اإلدارة للتدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالتسهيل التمويلي.  تحققه
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( .ك.ع.بيت التمويل الكويتي ش.م
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 خسائر االئتمان للتمويل اإلسالمي للعمالء )تتمة(
 

فإن ة، في القيم النخفاضاواألحكام عند احتساب  عدم التأكد من التقديراتنظراً ألهمية التسهيالت التمويلية وما يرتبط بذلك من 
 ذلك يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.

 
موعة دمها المجي تستختضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم وضع وتنفيذ أدوات الرقابة على المدخالت واالفتراضات الت

 مان.ائر االئتساية خفي وضع النماذج وحوكمتها وأدوات الرقابة للمراجعة التي يتم تنفيذها من قبل اإلدارة في تحديد مدى كف
 

ات بنك الكويت المركزي، قمنا باختيار وفقاً لتعليم 9فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 
زيادة لمجموعة لديد العينات للتسهيالت التمويلية القائمة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة وتحققنا من مدى تناسب تح

 سبة لعينة. بالنالجوهرية في مخاطر االئتمان واألساس المترتب على ذلك لتصنيف التسهيالت التمويلية إلى مراحله مختلفة
عثر ومعدل مالية التر واحتالتسهيالت االئتمانية، تحققنا من مدى تناسب معايير المجموعة لتحديد المراحل وقيمة التعرض عند التعث

جموعة ن قبل المخدمة مبما في ذلك أهلية وقيمة الضمان المحتسب في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة المست الخسارة عند التعثر
موعة دارة المجقبل إ لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كما تحققنا من مدى تناسب مختلف المدخالت واالفتراضات المستخدمة من

 لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

ا كان ديد ما إذصة بتحذلك، فيما يتعلق بمتطلبات بنك الكويت المركزي الحتساب المخصص، قمنا بتقييم المعايير الخا إضافة إلى
 لتلك ذلك، وفقاً بطالبة هناك أي متطلبات الحتساب أي خسائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات الصلة ويتم احتسابها، عندما يتم الم

قبل إدارة  حديدها مند تم تقتم اختيارها، تحققنا مما إذا كانت كافة أحداث االنخفاض في القيمة  التعليمات. بالنسبة للعينات التي
يمة الضمان بتقدير ق ، قمناالمجموعة. وبالنسبة للعينات التي تم اختيارها والتي تضمنت أيضاً التسهيالت التمويلية منخفضة القيمة

 ذلك.وتحققنا من عمليات احتساب المخصص المترتب على 
 

 انخفاض قيمة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
ي الحسبان ع األخذ فسبية ميتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحا

بة ألعمال يًا بالنسر جوهرلمشتركة يعتبانخفاض القيمة إذا ما توفر مؤشر إلى ذلك. إن االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع ا
لهذه  بالدفاتر لمدرجةالتدقيق التي قمنا بها نظراً لحصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والقيمة ا

ي ستثمار فيمة االقالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. إضافة إلى ذلك، تستخدم اإلدارة أحكام وتقديرات لتحديد انخفاض 
 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وبالتالي نعتبر ذلك من أمور التدقيق الرئيسية.

 
جوهرية الكسية عالغيرات تثل القمنا بتنفيذ إجراءات لفهم اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لتحديد العوامل المؤدية النخفاض القيمة م

هيكلية في قطاع تغيرات الأو ال تصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيهافي البيئة التكنولوجية أو السوقية أو االق
كة المستثمر نشطة الشرأر على األعمال الذي تعمل فيه الشركة المستثمر فيها أو التغيرات في البيئة السياسية أو القانونية، بما يؤث

لقيم ى تناسب اييم مدلتدقيق التي قمنا بتنفيذها، من بين أمور أخرى، تقتضمنت إجراءات ا فيها والتغيرات في مركزها المالي.
م مدى معقولية مة، بتقييض القيالمستردة التي تم تحديدها من قبل اإلدارة وطرق التقييم المستخدمة.  كما قمنا، بالنسبة لتقييم انخفا

 . مقيمة اإلستخدااالفتراضات األساسية التي استخدمتها اإلدارة في تحديد 
 

 حول البيانات المالية المجمعة. 14و 13قمنا أيضاً بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة في اإليضاحين 
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى حضرات السادة المساهمين
 )تتمة( بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 دقيق الرئيسية )تتمة(أمور الت
 

 اختبار انخفاض قيمة العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة
ة تعتبر معقدة ذه العمليألن ه العقارات يعتبر جوهرياً بالنسبة ألعمال التدقيق التي قمنا بها نظراً  اإلدارة النخفاض قيمة إن تقييم

ة الجغرافي لمناطقالقيمة نظراً لتراجع توقعات السوق في مختلف ا وتتطلب وضع أحكام. إضافة إلى ذلك، تزداد مخاطر انخفاض
 وبالتالي نعتبر ذلك من أمور التدقيق الرئيسية. التي تعمل فيها المجموعة.

 
ي تقييم فلمستخدمة ادخالت لقد قمنا باختيار عينات مع األخذ في االعتبار منهجية أساليب التقييم ومدى مالئمة هذه األساليب والم

ويت. خارج الك لموجودةالمراجعة تقييم عينة من العقارات  لديناارات. إضافة إلى ذلك، قمنا باالستعانة بمتخصصين داخليين العق
جمالي يجارات وإثل اإلوكجزء من إجراءات التدقيق المذكورة، قمنا بتقييم مدى دقة المدخالت الرئيسية المستخدمة في التقييم م

 يل موضوعيناك دلهماثلة ومعدالت الخصم. كما قمنا بمراجعة تقييم المجموعة حول ما إذا كان عائد المضاعفات واألسواق الم
 على انخفاض قيمة العقارات الدولية.

 
 حول البيانات المالية المجمعة.  15إن االفصاحات المتعلقة بالعقارات االستثمارية مبينة في اإليضاح 

 
لمالية ا"األدوات ) آلجلةوعقود السلع ا باح وعقود مبادالت العمالت األجنبية اآلجلةتقييم مبادالت العمالت ومبادالت معدل األر

 المشتقة اإلسالمية"(
األحكام  ا ممارسةن غالبً لدى المجموعة أدوات مالية مشتقة إسالمية جوهرية ويتم تحديد قيمتها من خالل تطبيق أساليب تقييم تتضم

االت، فإن واحتمرات ن تقديألهمية األدوات المالية المشتقة اإلسالمية وما يرتبط بها م واستخدام االفتراضات والتقديرات. ونظًرا
 ذلك يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.

 
ة للتأكيد على اإلسالمي لمشتقةاتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم أدوات الرقابة على تحديد وقياس وإدارة األدوات المالية 

 دوات الرقابة الرئيسية المطبقة.فعالية عمل أ
 

مالية المشتقة ألدوات القييم اتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها أيضاً تقييم المنهجيات ومالئمة أساليب التقييم المستخدمة في ت
ة المشتقة ات الماليدون األلمراجعة تقييم عينة من كل نوع م لدينااإلسالمية. إضافة إلى ذلك، قمنا باالستعانة بمتخصصين داخليين 

لتدفقات ييم مثل اي التقاإلسالمية. وكجزء من إجراءات التدقيق المذكورة، قمنا بتقييم مدى دقة المدخالت الرئيسية المستخدمة ف
فوري الربح ال معدالتالنقدية المتعاقد عليها والمعدالت الخالية من المخاطر والتقلب في معدالت الربح ومعدالت المبادالت و

هاية، . وفي النخارجيةلمعدالت المتضمنة اآلجلة واألسعار المعروضة من مقدمي بيانات السوق عن طريق مقارنتها بالبيانات الوا
تطلبات وافق مع مدى التنأخذ في االعتبار مدى اكتمال ودقة اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية المشتقة اإلسالمية لتحديد م

 اإلفصاحات.
 

 ية المجمعة. حول البيانات المال 28األدوات المالية المشتقة اإلسالمية مبينة في اإليضاح بالمتعلقة إن االفصاحات 
 

 2018سنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة ل
سنوي قرير اللتادة في إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الوار
بل تاريخ البنك، ق إدارة للمجموعة، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس
 حسابات.قبي التقرير مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مرا

 

 بيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  إن رأينا حول ال
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى حضرات السادة المساهمين
 )تتمة( بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 )تتمة( 2018 لسنةي التقرير السنوي للمجموعة معلومات أخرى مدرجة ف
يد ما إذا كانت عاله وتحدبينة أفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى الم

ة بشأنها. خطاء ماديأد أي ق أو وجوغير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقي
ت األخرى المعلوما ها علىبوإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا 

يستوجب  دينا مال ا. ليسوالتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرن
 إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

 
 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

لمالية لتقارير الدولية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير ال
األخطاء  خالية من مجمعة ة الكويت وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات ماليةالمطبقة في دول

 المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
 

الستمرارية ادأ ساس مبأا على عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعماله
لم تعتزم  محاسبي مارية المع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرا

 اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
 

 مة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية للمجموعة. يتحمل المسؤولون عن الحوك
 

 مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
الغش  ناتجة عن اء كانتمن األخطاء المادية سو خاليةإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل 

إال أنه  التأكيد، لية منتقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عا أو الخطأ، وإصدار
وقد تنشأ  ل وجودها.في حا ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية

جمعة على ية أو موتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فرداألخطاء المادية عن الغش أو الخطأ 
 القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

 
قيق. كما قمنا بما عمال التدالل أخلمهنية كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة ا

 يلي: 
 

  وضع وتنفيذلخطأ واتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو 
اء رأينا. ن إبدننا ماس يمكإجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أس

قد  ن الغشإن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إ
 المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. الحذفيتضمن التواطؤ أو التزوير أو 

  

 اء س لغرض إبدلكن ليراءات التدقيق المالئمة للظروف وفهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إج
 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى حضرات السادة المساهمين
 )تتمة( بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 ؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(مس
  بل قلمقدمة من لصلة ااتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات

 اإلدارة. 
 

  ي حصلنا لتدقيق التاى أدلة والقيام، استناداً إلالتوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي
درة رياً حول قا جوهعليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شكً 

ن لينا أجب عادي، يالمجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد م
نا في تعديل رأي معة أونأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقبي الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المج

حسابات. مراقبي ال تقرير حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ
ساس مبدأ على أ تسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالهاعلى الرغم من ذلك، قد ت

 االستمرارية.
 

 إذا كانت  وتقييم ما فصاحاتتقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإل
 لعادل.األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض االبيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت 

 

 رأي  وعة إلبداءالمجم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل
 ا للمجموعةتنفيذهحول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق و

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

الهامة  ج التدقيقونتائ إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها
 مال التدقيق. بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أع

 
بلغهم أيًضا اللية، وناالستقنزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص ب

ير ذات لى التدابإضافة بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإل
 لصلة، متى كان ذلك مناسباً.  ا
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات 
قبي الحسابات المالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مرا

الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما 
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب 

 ة له.العام
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى حضرات السادة المساهمين
 )تتمة( بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
لس إدارة البنك تقرير مج يردة ففي رأينا أيضاً أن البنك يحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الوا

اإليضاحات ولمعلومات اكافة  فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على
ت الصادرة االتعليم تطلبهاالتي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي ت

 نك الكويتميما بعن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس المال والتعليمات بشأن معدل الرفع المالي والتي ينص عليها تع
 2014بر أكتو 21المؤرخ  2014 /343ر ب أ/  /2ورقم  2014يونيو  24المؤرخ  2014 /336رب، ر ب أ/ /2المركزي رقم 

لتأسيس الالحقة لها، وعقد اوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت  2016لسنة  1 على التوالي، وقانون الشركات رقم
اعتقادنا لم ه علمنا وصل إليوالنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما و

ي ينص مالي والتلرفع الالمركزي بشأن كفاية رأس المال والتعليمات بشأن معدل اتقع مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت 
 2014 /343 ر ب أ/ /2ورقم  2014يونيو  24المؤرخ  2014 /336رب، ر ب أ/  /2عليها تعميما بنك الكويت المركزي رقم 

ه التنفيذية والتعديالت الالحقة له والئحت والتعديالت 2016لسنة  1على التوالي، ولقانون الشركات رقم  2014أكتوبر  21المؤرخ 
على  2018ديسمبر  31ة في الالحقة لها ، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة المنتهي

 وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط البنك أو مركزه المالي.
 

التعديالت الالحقة له في شأن و 1968لسنة  32د إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم ير
على وجه  2018ديسمبر  31النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في 

 ه المالي.قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط البنك أو مركز
 
 
 
 
 
 
 

   

 وليد عبد هللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 بدر عبدهللا الوزان  
 فئة أ 62سجل مراقبي الحسابات رقم 

 لوزان وشركاها -ديلويت وتوش 

 
 2019 يناير 10

 
 الكويت
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 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 ع   المجم بيان الدخل
 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 ألف دينار كويتي  
 2017 2018 إيضاحات 

    اإليرادات
 740,509 862,055  تمويل إيرادات 

 (295,662) (334,786)  تكاليف تمويل والتوزيعات للمودعين
 

 
───────── ───────── 

 444,847 527,269  صافي إيرادات التمويل
 106,571 63,319  3 إيرادات استثمار

 96,896 86,627   إيرادات أتعاب وعموالت
 17,325 30,277   صافي ربح العمالت األجنبية

 47,641 38,516  4 إيرادات أخرى 
 

 
───────── ───────── 

 713,280 746,008  إجمالي إيرادات التشغيل
 

 
───────── ───────── 

    المصروفات 
 (187,523) (177,569)  تكاليف موظفين 

 (82,824) (81,487)  عمومية وإدارية مصروفات 
 (34,671) (33,404)  استهالك واطفاء

 

 
───────── ───────── 

 (305,018) (292,460)  إجمالي مصروفات التشغيل
 

 
───────── ───────── 

 408,262 453,548  صافي ايرادات التشغيل
 (163,411) (162,510) 5 المخصصات وانخفاض القيمة

 (228)  410 18 ربح )خسارة( السنة من العمليات الموقوفة
 

 
───────── ───────── 

 244,623 291,448  ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةالالربح قبل 
    

 (29,590) (26,982) 6 الضرائب
 (878) (942)  24 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

 

 
───────── ───────── 

 214,155 263,524  ربح السنة
 

 
═════════ ═════════ 

    الخاص بـ:
 184,155 227,411  مساهمي البنك   
 30,000 36,113  الحصص غير المسيطرة   

 

 
───────── ───────── 

  263,524 214,155 
 

 

═════════ ═════════ 
    

 فلس  29.46 فلس  36.36 7 الخاصة بمساهمي البنكربحية السهم األساسية والمخففة 
  ═════════ ═════════ 
 
 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

8 
 

 المجمع الشامل  الدخلبيان 
 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  ألف دينار كويتي  
  2018 2017 
    

 214,155 263,524  ربح السنة
  

───────── ───────── 
    لدخل المجمع في فترات الحقة:بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان ا

ادات إليراخسائر إعادة التقييم من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
 - (4,790)  الشاملة األخرى

  ───────── ───────── 
    بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل المجمع:

    خرى:عادلة من خالل اإليرادات الشاملة األاستثمارات صكوك مدرجة بالقيمة ال
 - (21,385)  صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة

 - 6,021  معاد إدراجه في بيان الدخل المجمع
  ───────── ───────── 

 اداتصافي الخسائر من استثمارات صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلير
 - (15,364)  الشاملة األخرى

  ───────── ───────── 
    موجودات مالية متاحة للبيع:

 12,667 -  ير في القيمة العادلةيصافي التغ
 (17,946) -  صافي المحول إلى بيان الدخل المجمع

  ───────── ───────── 
  - (5,279) 

 270 (597)  ركةحصة في )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة ومشاريع مشت
 (37,782) (122,546)  فروق تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية

  ───────── ───────── 
 (42,791) (143,297)  الشاملة األخرى للسنة الخسائر

  
───────── ───────── 

 171,364 120,227  إجمالي اإليرادات الشاملة
  ═════════ ═════════ 
    

    :الخاصة بـ
 155,405 133,487  مساهمي البنك   
  15,959  (13,260)  الحصص غير المسيطرة   

  ═════════ ═════════ 
  120,227 171,364 
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

9 
 

 بيان المركز المالي المجمع 
 2018ديسمبر  31في كما 

  ألف دينار كويتي  
 2017 2018 إيضاحات 

    ات الموجود
 1,262,456 1,381,170 8 نقد وأرصدة لدى البنوك
 2,925,329 3,248,450 9 مرابحات قصيرة األجل

 9,216,475 9,385,474 10 تمويل مدينو
 1,428,655 1,563,361 11 استثمار في صكوك

 161,137 147,639  عقارات للمتاجرة
 304,293 284,883 12 استثمارات

 463,797 499,179 13,14 ميلة ومشاريع مشتركةاستثمارات في شركات ز
 554,321 489,609 15 عقارات استثمارية
 464,558 544,416 16 موجودات أخرى

 38,659 31,180 17 موجودات غير ملموسة وشهرة
 214,001 194,917  عقارات ومعدات

 324,300 - 18 موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
  

─────── ─────── 
 17,357,981 17,770,278  مجموع الموجودات

  

═══════ ═══════ 
    

    المطلوبات 
 2,239,923 2,689,079  أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

 518,078 498,588  دائنو صكوك
 11,596,733 11,780,310 20  حسابات المودعين 

 699,236 728,131   21  مطلوبات أخرى
  187,889 - 18 بيعمتعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها لغرض ال مطلوبات

  

─────── ─────── 
 15,241,859 15,696,108  إجمالي المطلوبات

  

─────── ─────── 
    

    حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك   
 576,569 634,226 23  رأس المال

 720,333 720,333 22 عالوة إصدار أسهم 
 57,657 63,423 24 أسهم منحة مقترح إصدارها

 (45,063) (44,452) 23 أسهم خزينة 
 466,101 395,278 22 احتياطيات

  

─────── ─────── 
  1,768,808 1,775,597 

 96,645 125,097 24 أرباح نقدية مقترح توزيعها
  

─────── ─────── 
 1,872,242 1,893,905  البنك  إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي 

 243,880 180,265  الحصص غير المسيطرة
  

─────── ─────── 
 2,116,122 2,074,170  إجمالي حقوق الملكية 

  

─────── ─────── 
 17,357,981 17,770,278  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 

   

 حمد عبد المحسن المرزوق
 رئيس مجلس اإلدارة[]

 مازن سعد الناهض 
 [للمجموعة ]الرئيس التنفيذي

 
إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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ش.م.ك.
بيت التمويل الكويتي 

 ع.
وشرك
ا

ته التابعة
 

 

 

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلي
1 

إلى 
38

 
ت المالية المجمعة.

تشكل جزءاً من هذه البيانا
 

 

10
 

 

ت في حقوق الملكية المجمع 
بيان التغيرا

 
ل

لسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2018
 

  
 

ف دينار كويتي
 أل

 

 
صة بمساهمي البنك

الخا
 

ص 
ص

الح
 

غير المسيطرة
 

إجمالي
 

حقوق الملكية
 

 
س

رأ
المال 
 

عالوة
 

صدار أسهم
إ

 

أسهم
من 

حة 
 

مقترح 
صدارها

إ
 

أسهم 
خزينة 
 

احتياطيات 
ضاح 

)إي
22

) 
اإلجمالي 

الفرعي
 

أرباح نقدية 
مقترح توزيعها

 
اإلجمالي 
الفرعي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

1 
يناير 

2018
 

576,569
 

 720,333
 

57,657
 

 (45,063)
 

466,101
 

1,775,597
 

96,645     
 

1,872,242
 

243,880
 

2,116,122
 

تعديل انتقالي م
ن تطبيق المعيار الدولي للتقا

رير
 

المالية 
9 

في 
1 

يناير 
2018

 
ضاح 

)إي
26

) 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(3,282)

 
(3,282)

 
 -   

 
(3,282)

 
(961)

 
(4,243)

 
 

─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
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─

 
─
─
─
─
─
─

 
صيد المعاد ادراجه في 

الر
1 

يناير 
2018

 
 576,569

 
 720,333

 
 57,657

 
 (45,063)

 
 462,819

 
 1,772,315 

 
 96,645 

 
 1,868,960

 
 242,919 

 
 2,111,879

 
ربح السنة

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 227,411

 
 227,411 

 
 -   

 
 227,411

 
36,113

 
263,524

 
خسائر شاملة أخرى

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(93,924)

 
(93,924)

 
 -   

 
(93,924)

 
(49,373)

 
(143,297)

 
 

─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
ت

إجمالي اإليرادا
 

)الخسائر(
 

الشاملة 
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

133,487
 

133,487
 

 -   
 

133,487
 

(13,260)
 

120,227
 

ضاح 
صدار أسهم منحة )إي

إ
24

 )
 

57,657
 

 -   
 

(57,657)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

زكاة مدفوعة
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(12,578)
 

(12,578)
 

 -   
 

(12,578)
 

 -   
 

(12,578)
 

ضاح 
ت باألسهم )إي

المدفوعا
25

) 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 490 

 
 490

 
-   

 
490

 
-   

 
490

 
ت أرباح نقدية مدفوعة 

توزيعا
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 (96,645)
 

 (96,645)
 

 -   
 

(96,645)
 

ضاح 
ت أرباح: )إي

توزيعا
24

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صدارها
أسهم منحة مقترح إ

 
 -   

 
 -   

 
63,423

 
 -   

 
(63,423)

 
-   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
أرباح نقدية مقترح توزيعها

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(125,097)

 
(125,097)

 
125,097

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
صافي الحركة في أسهم الخزينة 

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 611

 
 211

 
 822

 
 -   

 
822

 
 -   

 
822

 
ضاح 

ف تجميع شركة تابعة )إي
وق

18
) 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(341)
 

(341)
 

 -   
 

(341)
 

(43,972)
 

(44,313)
 

ضاح 
بيع شركة تابعة )إي

18
) 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(290)
 

(290)
 

 -   
 

(290)
 

(955)
 

(1,245)
 

ص الغير مسيطرة
ص

ت أرباح مدفوعة للح
توزيعا

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (1,554)

 
 (1,554)

 
ص غير 

ص
ت األخرى في الح

صافي التغيرا
المسيطرة 

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (2,913)

 
(2,913)

 
 

─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
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─
─
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─
─
─
─
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─
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─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
صيد في 

الر
31
 

ديسمبر 
2018

 
 634,226 

 
 720,333 

 
63,423

 
 (44,452)

 
395,278

 
1,768,808

 
125,097

 
1,893,905

 
180,265

 
2,074,170
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═
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═
═
═
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═
═
═
═
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═
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ت المالية المجمعة.
ت المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزءًا من هذه البيانا

ضاحا
إن اإلي
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بيت التمويل الكويتي
 

ش.م.ك.
 ع.

وشرك
ا

ته التابعة
 

 

 

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلي
1 

إلى 
38
 

تشكل جزء
م اً 

ت المالية المجمعة.
ن هذه البيانا

 
 11
 

 

ت في حق
بيان التغيرا

وق الملكية المجمع 
)تتمة(

 
ل

لسنة المنتهية في 
31
 

ديسمبر 
2018

  
  

 
ف دينار كويتي

 أل
 

 
صة بمساهمي البنك

الخا
 

ص 
ص

الح
 

غير المسيطرة
 

إجمالي
 

حقوق الملكية
 

 
س

رأ
المال 
 

عالوة
 

صدار أسهم
إ

 
أسهم

 
منحة 

 
صدارها

مقترح إ
 

أسهم 
خزينة 
 

ت 
احتياطيا
ضاح 

)إي
22

) 
اإلجمالي 

الفرعي
 

أرباح نقدية
 

مقترح توزيعها
 

اإلجمالي 
الفرعي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2017
 

 524,154
 

 720,333
 

52,415
 

 (48,824)
 

 474,652
 

1,722,730
 

87,755
 

 1,810,485
 

 228,340 
 

 2,038,825
 

ربح السنة
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

184,155
 

184,155
 

 -   
 

184,155
 

30,000
 

214,155
 

خسائر شا
ملة أخرى

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(28,750)

 
(28,750)

 
 -   

 
(28,750)

 
(14,041)

 
(42,791)

 
 

─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
ت الشاملة 

إجمالي اإليرادا
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

155,405
 

155,405
 

 -   
 

155,405
 

15,959
 

171,364
 

صد
إ

ار أسهم منحة
 

52,415
 

 -   
 

(52,415)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

زكاة مدفوعة
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(9,682)
 

(9,682)
 

 -   
 

(9,682)
 

 -   
 

(9,682)
 

ت أرباح نقدية مدفوعة
توزيعا

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(87,755)

 
(87,755)

 
 -   

 
(87,755)

 
ضاح 

ت أرباح: )إي
توزيعا

24
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صدارها
أسهم منحة مقترح إ

 
 -   

 
 -   

 
57,657

 
 -   

 
(57,657)

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
أرباح نقدية مقترح توزيعها

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(96,645)

 
(96,645)

 
96,645

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
صافي الحركة في أسهم الخزينة

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
3,761

 
1 

3,762
 

 -   
 

3,762
 

 -   
 

3,762
 

بيع شركة تابعة 
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(1,434)
 

(1,434)
 

صة الملكية بدون فقدان السيطرة 
التغير في ح

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
27

 
27

 
-   

 
27

 
4,440

 
4,467

 
ص غير

ص
ت األخرى في الح

صافي التغيرا
  

 
المسيطرة 

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(3,425)

 
(3,425)
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─
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─
─

 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2017
 

576,569
 

 720,333 
 

57,657
 

 (45,063)
 

466,101
 

1,775,597
 

96,645
 

1,872,242
 

243,880
 

2,116,122
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ت المالية المجمعة.
ت المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزءًا من هذه البيانا

ضاحا
إن اإلي
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 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً جزء تشكل 38 إلى 1المرفقة من إن اإليضاحات 
 

12 
 

 بيان التدفقات النقديـة المجمع
 2018ديسمبر  31في لسنة المنتهية ل
 ألف دينار كويتي  
 

 2017 2018 إيضاحات
    أنشطة التشغيل 

 214,155 263,524  ربح السنة
    التدفقات النقدية: تعديالت لمطابقة الربح بصافي

 34,671 33,404    استهالك وإطفاء 
 163,411 162,510  المخصصات وانخفاض القيمة 
 )5,345( )4,695( 3 إيرادات توزيعات أرباح 
 )47,159( )4,209( 3 ربح بيع استثمارات 
 )12,809( )13,963( 3 ربح بيع استثمارات عقارية 
 )13,203( )28,192( 3 ات زميلة ومشاريع مشتركة حصة في نتائج استثمار في شرك 
 )13,727( 2,306 3 استثمار أخرى  (إيراداتخسائر ) 

 

 ────── ────── 
 

 410,685 319,994 
    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

    )الزيادة( النقص في موجودات التشغيل:
 )1,463,612( )501,547(   مدينو تمويل ومرابحات قصيرة األجل

 10,799 13,489  عقارات للمتاجرة
 98,920 )25,875(  موجودات أخرى

 )151,592( 239,587  ودائع قانونية لدى بنوك مركزية 
    الزيادة )النقص( في مطلوبات التشغيل:

 )319,030( 318,592  أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
 ,139,6781 183,577   حسابات المودعين 

 )2,621( )27,183(  مطلوبات أخرى
 

 ────── ────── 
 )367,464( 611,325    أنشطة التشغيل (المستخدمة فيالناتجة من )صافي التدفقات النقدية 

 

 ────── ────── 
    أنشطة االستثمار 

 )290,795( )127,441(  استثمارات، بالصافي 
 ),8117( )2,915(  شراء عقارات استثمارية

 19,542 27,833  المحصل من بيع عقارات استثمارية 
 )37,825( )46,561(  شراء عقارات ومعدات

 1,814 6,042  المحصل من بيع عقارات ومعدات
 )4,859( )6,336(  موجودات غير ملموسة، بالصافي

 )770( )304(  شراء استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 31,406 3,857  تثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركةالمحصل من بيع اس

 10,068 34,133  المحصل من بيع شركات تابعة
 15,148 13,711  توزيعات أرباح مستلمة

 

 ────── ────── 
 )264,082( )97,981(   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

 

 ────── ────── 
    أنشطة التمويل

 )87,755( )96,645(  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
 )9,682( )12,578(  زكاة مدفوعة

 3,762 822  صافي الحركة في أسهم خزينة
 -      )1,554(  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  ────── ────── 
 )93,675( )109,955(   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

 

 ────── ────── 
    

 )725,221( 403,389  صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل 
 2,092,111 1,366,890   يناير 1في كما النقد والنقد المعادل 

 

 ────── ────── 
 1,366,890 1,770,279 8  ديسمبر 31النقد والنقد المعادل كما في 

 

 ────── ────── 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 في

 

 

13 
 
 

  المجموعةمعلومات حول  1
  

 قرار مجلس إدارة لىع بناءاً  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لمجموعةلتم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة 
جمعة بعد ت المالية المإن الجمعية العمومية لمساهمي البنك لها الصالحية في تعديل هذه البيانا. 2019 يناير 10في البنك 

 ا.إصداره
  

مجتمعة  )يشار إليها المجمعةوشركاته التابعة  ("البنك") ع.تتكون المجموعة من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.
مارس  23خ شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت بتاري وه البنكإن . 19.1مبينة في إيضاح  "بالمجموعة"( كما هي

مصرفية اإلسالمية كافة األنشطة القوم بصورة رئيسية بتقديم وي ك إسالمي لدى بنك الكويت المركزي.مسجل كبن ووه 1977
ة لحسابه إلنشائياواإلجارة وتنفيذ المشاريع لحسابه ولحساب أطراف أخرى، بما في ذلك تمويل وشراء وبيع االستثمارات 

لمرقاب، المبارك، ا عبد هللاهو شارع  للبنكإن عنوان المركز الرئيسي المسجل وأنشطة تجارية أخرى دون ممارسة الربا. 
 الكويت.

 
 .للبنكعية بة الشرالشريعة اإلسالمية السمحة، طبقاً لما تعتمده هيئة الفتوى والرقا ألحكامتتم جميع األنشطة وفقاً 

 
 اإلعداد  أساس 2.1

 
لة زي في دوركيت المتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكو

تقارير ار الدولي للوفقاً للمعي التمويليةخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت م  الكويت. وتتطلب هذه التعليمات احتساب
بر؛ ، أيهما أكيت المركزيالتزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكو 9المالية 

درة عن الخرى الصاامالية تج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و تطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير الو التأثير النا
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية

 
رجة بالقيمة مالية المددات الالموجويتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليتضمن قياس 

ت الت العمالومباد دلة ورأس المال المشترك المدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ومخزون المعادن الثمينةالعا
 ومبادالت معدالت الربح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة.

 
 الف ذلك.خيرد  مف دينار كويتي، ما ل، مع التقريب إلى أقرب أللمالية المجمعة بالدينار الكويتيتم عرض البيانات ا

 

 البيانات المالية  عرض 2.2
 

 تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي المجمع بحسب ترتيب السيولة. 
 

 في السياسات المحاسبية  التغيرات 2.3
 

: 9لمالية اللتقارير  لدولياار إن السياسات المحاسبية المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المعي
 : اإليرادات من عقود مع العمالء. 15األدوات المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 "األدوات المالية"  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 في تاريخ التطبيق 2014يوليو  : األدوات المالية الصادر في9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ورد في  تمويلية وفقاً لماباستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت ال 2018يناير  1اعتبارا من  االبتدائي
ألدوات ا 39لمحاسبة الدولي اتغييراً جوهرياً عن معيار  9أعاله. تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2.1االيضاح 

ض جوانب ية وبعالمالية: التحقق والقياس. يتضمن المعيار الجديد تغييرات أساسية في المحاسبة عن الموجودات المال
 المحاسبة عن المطلوبات المالية. 

 
تالي، تقالية للمعيار. وبالطبقا لما هو مسموح في األحكام االن 2017لم تقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة لسنة 

بلة للمقارنة بالمعلومات وليست قا 9ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017فإن المعلومات المعروضة لسنة 
ي عيار الدولتطبيق الم . تم تسجيل الفروق في القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات المالية الناتجة من2018المعروضة لسنة 

 .26إليضاح وتم اإلفصاح عنها با 2018يناير  1األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في  ضمن 9للتقارير المالية 
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 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 في

 

 

14 
 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 2.3
 

 "األدوات المالية" )تتمة( 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 : 9الية لتقارير الملاتجة من تطبيق المعيار الدولي فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات المحاسبية للمجموعة الن

 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بين  الجمع استنادا إلى -وات حقوق الملكية والمشتقات باستثناء أد -يتطلب المعيار الجديد تقييم كافة الموجودات المالية 

ياس دال فئات قم استبتجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات. نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة المو
 بما يلي:  39األدوات المالية ضمن معيار المحاسبة الدولي 

 أدوات الدين المالية المقاسة وفقاً للتكلفة المطفأة؛ 
 أو  اج األرباحة إدرمع إعاد أدوات الدين المالية المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 الخسائر إلى بيان الدخل عند عدم التحقق؛
 أو  اج األرباحدة إدرأدوات حقوق الملكية المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعا

 الخسائر إلى بيان الدخل عند عدم التحقق، باإلضافة إلى
  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.الموجودات المالية المقاسة وفقا 

 
فقاً وا للتكلفة المطفأة أو للشركات بمواصلة تصنيف األدوات المؤهلة للقياس وفق 9كما يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة من  للقيمة العادلأدوات مقاسة وفقاً ك –على نحو غير قابل لإللغاء  –للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
ورة التحقق بص ياس أوخالل األرباح أو الخسائر، إذا كان هذا التصنيف من شأنه اإللغاء أو الحد من عدم تماثل أنماط الق

كأدوات  –على نحو غير قابل لإللغاء  –جوهرية. ويجوز تصنيف أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
يان بحقاً إلى الخسائر عادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون أي إعادة تصنيف األرباح أو المقاسة وفقا للقيمة ال

 الدخل المجمع.
 

، 39الدولي  محاسبةلم يطرأ أي تغير على طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية بصورة كبيرة عنها ضمن متطلبات معيار ال
ت مدرجة فة كمطلوباالمصن ناتجة من خسائر االئتمان لدى المنشأة والمتعلقة بالمطلوباتباستثناء معاملة األرباح أو الخسائر ال

ية إعادة دون أ بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. سيتم عرض هذه الحركات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
 أو الخسائر.  محاسبي في األرباح  تطابقتصنيف الحقة إلى بيان الدخل، إال إذا طرأ عدم 

 
 صالً مالياً العقد الرئيسي يمثل أ ، ال يتم أبداً فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان9طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ياسات رض السعيندرج ضمن نطاق المعيار. بدالً من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيف. تم 
 .  2.6ضمن اإليضاح  9مالية للمجموعة فيما يتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية طبقاً للمعيار الدولي للتقارير ال المحاسبية

 
 .26باإليضاح  9تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية:

ر بنموذج "خسائ 39لدولي نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة ا 9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 
ودات العقود مطفأة وموجلفة الاالئتمان المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة وفقاً للتك

بطة ارات المرتالستثمارادات الشاملة األخرى وال ينطبق على واالستثمارات في الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلي
االئتمان في وقت أسبق  ، يتم تسجيل خسائر9. وطبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية أدوات حقوق الملكيةباالستثمارات في 

التعثر  المرتبطة باحتماالت المتوقعة . تستند خسائر االئتمان إلى خسائر االئتمان39مقارنة بما هو طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
ة ث. وفي حالستحداخالل فترة االثني عشر شهراً التالية ما لم تكن هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ تاريخ اال

ان إلى ائر االئتمتند خساستيفاء األصل المالي لتعريف االنخفاض في القيمة االئتمانية للموجودات المشتراة أو المستحدثة، تس
الئتمان خسائر ايتم مطالبة المجموعة أيضاً باحتساب مخصص لالتغير في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل. 

واحتساب  لتمويليةاوفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بتصنيف التسهيالت التمويلية للتسهيالت 
ير ولي للتقارعيار الدبقيمة خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمالتمويلية يمة التسهيالت المخصصات. ينبغي تسجيل انخفاض ق

ا كزي، أيهملكويت المراوطبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوب احتسابها وفقاً لتعليمات بنك  9المالية 
  أعلى.

 
تم اإلفصاح عن . و2.6فاض قيمة الموجودات المالية ضمن اإليضاح تم عرض السياسات المحاسبية للمجموعة والمتعلقة بانخ

 .26ضمن اإليضاح  2018يناير  1كما في  9األثر الكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
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15 
 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 2.3
 

 ("األدوات المالية" )تتمة 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 :التغطيةمحاسبة 
ألنواع الثالثة آلليات لطبقا  9العامة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية التغطية يستمر تطبيق متطلبات محاسبة 

سبة ألنواع المعامالت . ومع ذلك، يتوافر قدر أكبر من المرونة بالن39الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي التغطية محاسبة 
نود لمخاطر للبع بنود اوأنوا تغطيةالسيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات التغطية لمحاسبة  المؤهلة

ة". كما أن االقتصادي العالقة". إضافة إلى ذلك، تم تحديث اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ التغطيةغير المالية المؤهلة لمحاسبة 
 بأثر رجعي لم يعد مطلوبا.ة التغطيإجراء تقييم فعالية 

 
حيث إن المعيار الدولي . و9الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية التغطية اختارت المجموعة تطبيق متطلبات محاسبة 

بات متطل ن يكون لتطبيقلالفعالة، التغطية ال يغير المبادئ العامة حول كيفية محاسبة المنشأة عن عمليات  9للتقارير المالية 
  ة للمجموعة.تأثير جوهري على البيانات المالية المجمع 9الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية التغطية 

 
 "اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

. 2018 يناير 1و بعد أللفترات السنوية التي تبدأ في  ، ويسري2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
ع العمالء ن العقود المبرمة منموذجاً شامالً موحداً للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة م 15يعرض المعيار الدولي للتقارير المالية 

للتقارير  ير الدوليةلمعاياسيرات ضمن ويحل محل اإلرشادات الحالية المتعلقة باإليرادات والواردة حاليا في كافة المعايير والتف
وجب لعمالء. بمد مع االمالية. يطرح المعيار نموذجاً جديداً مكوناً من خمس خطوات ينطبق على اإليرادات الناتجة من العقو

لبضائع انقل  صول عليه مقابل، تتحقق اإليرادات بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الح15المعيار الدولي للتقارير المالية 
 أو تقديم الخدمات للعميل. 

 
 ة. المالية المجمعة للمجموع لم يكن له أي تأثير مادي على هذه البيانات 15إن تطبيق المجموعة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 
لم  2018اير ين 1دأ في لتي تباإن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية 

 يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4
 

ايير لمعالقائمة من هذه ا فيما يلي المعايير التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة. إن
 موعة تطبيقي المجوالتفسيرات الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة ان يتم تطبيقها في المستقبل. وتنو

 هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 
 

 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
ويسري فعليا  2016"عقود التأجير" في يناير  16رير المالية المعيار الدولي للتقا أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
جير، وتفسير لجنة عقود التأ 17، ويحل محل معيار المحاسبة الدولي 2019يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 -15 سير لجنة التفسيرات الدائمةحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفت -4تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 
لمعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد اتقييم جوهر  -27فسير لجنة التفسيرات الدائمة الحوافز، وت -عقود التأجير التشغيلي

 التأجير ويتطلب من مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود 16التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
 قًا لمعياريلي طبالمستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمو

 .17المحاسبة الدولي 
 

( وعقود ر لموجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الحواسب الشخصيةعقود التأجي -يتضمن المعيار إعفاءين للمستأجرين 
تزام قوم المستأجر بتسجيل الشهر أو أقل(. وفي تاريخ بداية عقد التأجير، ي 12جل )أي العقود التي تمتد لفترة التأجير قصيرة األ

 لتأجير )أيعقد ا لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة
م عقد التزا ستأجرين القيام بشكل منفصل بتسجيل مصروف التمويل علىاألصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على الم

 التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام.
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 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(  2.4
 

 عقود التأجير )تتمة( 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
تغير في جار، أو الدة االيالتزام التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل: التغير في مكما يجب على المستأجرين أيضاً إعادة قياس 

قوم شكل عام، يت(. وبمدفوعات التأجير المستقبلية الناتج من التغير في المؤشر أو النسبة المستخدمة لتحديد تلك المدفوعا
 تخدام.ل على االصل المرتبط بحق االسالمستأجر بتسجيل القيمة الناتجة من إعادة قياس التزام التأجير كتعدي

 
المحاسبة الحالية وفقاً  ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة 16إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ي ضح فتصنيف المو، حيث يستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبدأ ال17لمعيار المحاسبة الدولي 
 كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي والتمويلي. 17معيار المحاسبة الدولي 

 
ثلة ق المعيار بطريقة ممامن المستأجرين المحاسبة عن أغلب عقود التأجير في نطا 16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير". حيث " 17ي تم المحاسبة عنها حالياً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولللمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي التي ي
طفاء . وسيتم إيالمال بيان المركزيقوم المستأجرون بتسجيل األصل "المرتبط بحق االستخدام" وااللتزام المالي المقابل في 

ي فكبير كما  إلى حد تظل محاسبة المؤجر كما هياألصل على مدار مدة اإليجار وقياس االلتزام المالي بالتكلفة المطفأة. 
 . 17معيار المحاسبة الدولي 

 
ت بما يتجاوز من المستأجرين والمؤجرين عرض المزيد من اإلفصاحا 16كما يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 . 17متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
 

 16لمالية االنتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا
عي. وبموجب هذه بواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رج 16تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

قاً حديدها سابي تم تالطريقة، لن يعاد إدراج المعلومات المقارنة. وسوف تختار المجموعة تطبيق المعيار على العقود الت
لي، لن . وبالتا4رير المالية وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقا 17المحاسبة الدولي  كعقود تأجير ينطبق عليها معيار

دولي لمحاسبة الاه معيار تم تحديدها سابقاً كعقود تشتمل على تأجير ينطبق علييلم تطبق المجموعة المعيار على العقود التي 
 .4مالية وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير ال 17

 
 12الل خة التأجير بها مدستختار المجموعة االستفادة من اإلعفاءات التي يقدمها المعيار على عقود التأجير التي تنتهي بموج

جير لبعض قود تأعشهراً كما في تاريخ التطبيق المبدئي، وعقود التأجير المتعلقة بأصل منخفض القيمة. لدى المجموعة 
 قيمة.فضة الواسب الشخصية وماكينات الطباعة والتصوير الفوتوغرافي( والتي تعتبر منخالمعدات المكتبية )أي الح

 
 المفصلالتقييم  هذا اً إلىاستناد. 16خالل السنة، أجرت المجموعة تقييماً تفصيلياً لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

ألف دينار  33,744 للمجموعة بمبلغ األخرى والمطلوبات العقار والمعدات )حق االستخدام(للتأثير، من المتوقع أن يزيد 
 كويتي.

 
 أساس التجميع 2.5

 
وشركاتها التابعة كما في  ديسمبر من كل سنة 31تتضمن البيانات المالية المجمعة كالً من البيانات المالية للمجموعة كما في 

شركات التابعة والشركات تم إعداد البيانات المالية للديسمبر. ي 31ذلك التاريخ أو تاريخ بما ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل 
محاسبية لسياسات الوافق االزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ويتم تعديلها، متى لزم ذلك، لكي تت

ما في الشركات ب ا بينم مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت الجوهرية
 ذلك األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة.
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17 
 
 

 )تتمة( أساس التجميع 2.5
 

 أ. الشركات التابعة 
ة، أو لمجموعاالشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة عليها. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض 

ك ثير على تلى التأدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة عليكون لها حقوق في، العائ
 العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

 
ي واحد أو فغيرات تتعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها متى تشير الحقائق والظروف إلى وقوع 

 كة التابعةى الشروامل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة علأكثر من ع
الشركات التابعة  ( لمعرفة قائمة19وتتوقف السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. راجع )إيضاح 

 ها.الرئيسية وأعمالها الرئيسية وحصة ملكية المجموعة في
 

 ب. الحصص غير المسيطرة  
جمع كحصص لي المإن الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المركز الما

أو  مة العادلةبالقي غير مسيطرة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما
لى الحصص سائر عع الحصة في المبالغ المحققة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم توزيع الخبالتناسب م

ت مع لمعامالاغير المسيطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة. يتم معاملة 
ة ي الشركالمحاسبة عن التغير في حصة الملكية فالحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالكي حقوق المجموعة. يتم 

 التابعة دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.6
 

 دمج االعمال والشهرة 
ذلك  بما في)يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. وتتضمن تحقق الموجودات المحددة 

عادة إء مطلوبات استثناجودات غير الملموسة غير المسجلة سابقًا( والمطلوبات )بما في ذلك المطلوبات المحتملة ولكن بالمو
لقيم العادلة الحيازة عن كلفة االهيكلة المستقبلية( المحددة لألعمال التي تم حيازتها وفقًا للقيمة العادلة. ويتحقق أي فائض لت

دلة لصافي ة العاتي تم حيازتها كشهرة. وفي حالة إذا كانت تكلفة الحيازة أقل من القيملصافي الموجودات المحددة ال
 لحيازة.اي سنة فالموجودات المحددة التي تم حيازتها، يتم تسجيل الخصم على الحيازة مباشرة في بيان الدخل المجمع 

 
يد أي لشهرة لتحداراجعة مة النخفاض القيمة. تتم معقب التحقق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أية خسائر متراك

اض مالية انخفلى احتانخفاض في قيمتها سنويًا أو بصورة أكثر تكراًرا في حالة وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إ
خ من تاري الاألعم القيمة المدرجة بالدفاتر. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة التي تم حيازتها في دمج
فيد وقع أن تستن المتمالحيازة إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد والتي 

لك تة إلى من دمج األعمال بغض النظر عما إذا كان يتم تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشترا
غراض أللشهرة وزيع الشهرة أقل مستوى ضمن المجموعة والذي يتم عنده مراقبة االوحدات. تمثل كل وحدة يتم إليها ت

 ات التشغيل.قطاع 8قطاع التشغيل طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ال يزيد عناإلدارة الداخلية والذي 
 

خل لعملية بدااء من استبعاد جز عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة إنتاج النقد )أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد( ويتم
لخسارة االربح أو  تحديد الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند
لجزء وا المستبعدة لعمليةلالناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية 

 المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
 

ات الصلة اكمة ذعند بيع الشركات التابعة، يسجل الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائًدا فروق التحويل المتر
 التدفقات النقدية والشهرة في بيان الدخل المجمع. وتغطية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 لة والمشاريع المشتركةالزمي الشركات
 إن الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً ملموساً وليس سيطرة.

 
ى الترتيب ركة علالمشاريع المشتركة هي نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشت

حد على أ والسيطرة المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقديًا للسيطرة حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك.
تي تتشارك راف الالترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لألط

د ورية لتحديالضر ة لتلكالسيطرة. وتكون االعتبارات المستخدمة في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثل
 السيطرة على الشركات التابعة.

 

لملكية يقة حقوق ااً بطريتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئياً بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه الحق
 لمشتركة فيااريع لمشالمحاسبية. ويتم تسجيل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد الحيازة من الشركات الزميلة وا
ات من اإليرادضتقيد  بيان الدخل المجمع، كما أن حصة المجموعة من تغيرات ما بعد الحيازة في اإليرادات الشاملة األخرى

 تثمار.ر لالسالشاملة األخرى. ويتم تعديل التغيرات المتراكمة فيما بعد الحيازة مقابل القيمة المدرجة بالدفات
 

لى انخفاض عوضوعي ما في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل تُجري المجموعة تقديرً 
الفرق ض القيمة بانخفا قيمة االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. فإذا ما توفر ذلك، تحتسب المجموعة مبلغ

ي بيان ل المبلغ فم تسجيالمشترك وقيمتها المدرجة بالدفاتر ويت بين القيمة التي يمكن استردادها للشركة الزميلة والمشروع
عة قوم المجموتشترك، الدخل المجمع. عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة على الشركة الزميلة أو المشروع الم

ين القيمة ة بالفرق بمعاملهذه ال بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي وفقاً لقيمته العادلة. يتم احتساب األرباح أو الخسائر من
مة العادلة جمالي القيركة وإالمدرجة بالدفاتر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشت

 ع.لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البيع. ويتم إدراج األرباح او الخسائر في بيان الدخل المجم
 

 ت األجنبيةتحويل العمال
ركة في شوم كل تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للمجموعة. تق

 لة الرئيسية.تخدام العمكة باسالمجموعة بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شر
 

 المعامالت واألرصدة
 لمعاملة.اتاريخ تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً وفقاً لسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية ب

 
ي تاريخ فرف السائد سعر الصإلى العملة الرئيسية وفقاً ل ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية

 .علدخل المجمي بيان افكافة الفروق ضمن صافي الربح/الخسارة من تحويل العمالت األجنبية يتم إدراج . بيان المركز المالي
 

في  لفورية كمالصرف ااتحول البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار 
 تاريخ التحقق.

 

ريخ تحديد ائدة في تارف السة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصتحول البنود غير النقدية التي تقاس وفقاً للقيم
رباح أو ع تحقق األميتفق  القيمة العادلة. تتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحويل البنود غير النقدية بما

 .الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند
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 سات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص السيا 2.6
 

 تحويل العمالت األجنبية )تتمة(
 

 شركات المجموعة
لسائد في عر الصرف اقاً لسعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وف

ار ق فروق أسع. تتحقالصرف لمتوسط أسعارات وفقاً تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم تحويل بيانات الدخل لهذه الشرك
ء من أو جز تحويل الصرف ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع أو تصفية أو سداد رأس مال أو التنازل عن كل

 جمع.من الدخل الي بياف األجنبية شركة تابعة أجنبية، يتحقق بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بتلك الشركة التابعة
 

رجة بالدفاتر لقيمة المدعلى ا يتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة الشركة التابعة األجنبية وأي تعديالت وفقًا للقيمة العادلة
لصرف قًا لسعر الها وفللموجودات والمطلوبات الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحوي

 بيانات المالية المجمعة.الفوري في تاريخ ال
 

 تحقق اإليرادات
إليرادات ياس مبلغ ايمكن قوتتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يكون عنده تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة أمراً محتمالً 

 بصورة موثوق منها. كما يجب الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات:
  
م وكالة ويتارات الالتمويل اإليرادات من عمليات المرابحة واالستصناع والموجودات المؤجرة واستثمتمثل إيرادات  (1

صل مالي طفأة ألتحديدها باستخدام طريقة الربح الفعلي. إن طريقة الربح الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة الم
 وتوزيع إيرادات التمويل على مدى الفترة ذات الصلة.

لوبة دمات المطيم الخألتعاب والعموالت عندما تقوم المجموعة باستيفاء التزام األداء من خالل تقدتتحقق إيرادات ا (2
و في أية معينة رة زمنالى العمالء. في بداية العقد، تحدد المجموعة ما إذا كانت تستوفي التزام األداء على مدى فت

 ترة تقديمفى مدى على مدى فترة زمنية معينة عل وقت معين. تسجل إيرادات االتعاب المكتسبة من الخدمات المقدمة
لة ام المعامند إتمعالخدمة. كما تسجل االتعاب والعموالت الناتجة من تقديم خدمات معامالت في فترة زمنية معينة 

 ذات الصلة. 
 تتحقق إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية على أساس االستحقاق. (3
 ح عندما يثبت الحق في استالم دفعات هذه األرباح. تتحقق إيرادات توزيعات األربا (4
 تتحقق اإليرادات من عقود التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت وفقاً لعقد التأجير. (5
رة ات للمتاجالعقاروتتضمن األرباح من االستثمارات العقارية الربح من بيع وتحويل وتوزيع العقارات االستثمارية  (6

 قد. شروط الع بكافة ت عند تحويل المخاطر الهامة والعائدات إلى المشتري بما في ذلك الوفاءوتتحقق أرباح العقارا
 

 عقود التأجير
قييًميا دء ويتطليب تإن تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتمثل في أو يشتمل على عقد تأجير يعتمد على جوهر الترتيب فيي تياريخ البي

دام لحيق فيي اسيتخدام أصل محدد أو مجموعة موجودات محددة أم ينقيل الترتييب الما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استخ
 ذلك األصل.

 
 المجموعة كمستأجر
جر إلى بند المستأكية الكافة المخاطر والمنافع الهامة لمل ترتيباتها أجير التمويلي التي تنتقل بموجبيتم رسملة عقود الت

ات عقد التأجير دنى لمدفوعلحد األالعادلة لألصل المؤجر، أو وفقاً للقيمة الحالية لالمجموعة عند بداية عقد التأجير وفقاً للقيمة 
صل إلى ض التوأيهما أقل. يتم توزيع مدفوعات التأجير بشكل نسبي بين مصروفات التمويل وخفض مطلوبات التأجير بغر

استهالك  مع. يتمفي بيان الدخل المجمعدل ثابت من الربح على الرصيد المتبقي من المطلوبات. تحمل مصروفات التمويل 
غيلي تأجير التشقود العالموجودات المؤجرة التي تم رسملتها على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. ويتم إدراج مدفوعات 

 كمصروفات في بيان الدخل المجمع بطريقة القسط الثابت على مدى عقد التأجير.
  

 المجموعة كمؤجر 
 موجودات مؤجرة

تلك لالقتصادية عمار اذا البند صافي االستثمار في الموجودات المؤجرة لفترات تقارب أو تغطي جزًءا كبيًرا من األيمثل ه
يقل  ن يعادل أوتوقع أالموجودات. إن عقود التأجير تمنح المستأجرين خيار شراء الموجودات المؤجرة بسعر يعادل أو من الم

 وقت الذي يتم فيه ممارسة هذا الخيار.عن القيمة العادلة لتلك الموجودات في ال
 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2018
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 عقود التأجير )تتمة(
 

 المجموعة كمؤجر )تتمة( 
 عقود تأجير تشغيلي

 ألصل.ة بملكية المتعلقايتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تشغيلي عندما يحتفظ المؤجر بكافة المخاطر والمزايا الهامة 
  

 تدرج الموجودات المؤجرة بمبالغ تعادل صافي االستثمار القائم في عقود التأجير.
 

 عقارات للمتاجرة 
افي القيمة كلفة أو بصدرج بالتبالتكلفة، الحقاً بعد التحقق المبدئي، فإن العقارات للمتاجرة تمبدئياً تقاس العقارات للمتاجرة 

 على حدة.  الممكن تحقيقها أيهما أقل، وتحدد لكل عقار
 

 عقارات استثمارية
لعقارات تم إدراج ايمبدئي تقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. الحقاً بعد التحقق ال

 االستثمارية بالتكلفة المستهلكة ناقصاً انخفاض القيمة.
 

وليس من  االستخدام ئمة منيتم سحب العقار االستثماري بصفة دا يتم استبعاد العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما
 المتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من التصرف فيه. 

  

ي سنة مجمع فيتم تسجيل الفرق بين صافي المتحصالت من البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر لألصل في بيان الدخل ال
 االستبعاد.

 
إلى  ر استثماريمن عقا أو من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. للتحويلتتم التحويالت إلى 

. إذا أصبح االستخدام يير فيعقارات ومعدات فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة المدرجة بالدفاتر في تاريخ التغ
لمعدات للعقار وا لمتبعةاوم المجموعة بالمحاسبة لهذا العقار وفقاً للسياسة العقار والمعدات ضمن فئة عقارات استثمارية تق

 حتى تاريخ التغيير في االستخدام.
 

عقارات  ري إلىعندما تبدأ المجموعة في إعادة تطوير عقار استثماري موجود بغرض بيعه، يتم تحويل العقار االستثما
 للمتاجرة بالقيمة المدرجة بالدفاتر. 

 
العقارات  سنة لكافة 25-20ستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها بين يحتسب اال

 المؤجرة فيما عدا األرض غير المشغولة التي يقدر لها عمر إنتاجي غير محدد.
  

 عقارات قيد اإلنشاء 
خفاض في قصاً أي انلفة ناات استثمارية وتدرج بالتكيتم تصنيف العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير لالستخدام المستقبلي كعقار

 القيمة. إن التكاليف هي المصروفات التي تتكبدها المجموعة والمتعلقة مباشرةً بإنشاء األصل. 
 

 مخزون المعادن الثمينة
 لبيع.االمعادن الثمينة بصورة رئيسية من الذهب ويدرج بالقيمة العادلة ناقصاً التكلفة حتى  مخزونيتكون 

 

 األدوات المالية 
 تاريخ التحقق 

رة، أي ريخ المتاجفي تا يتم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية باستثناء أرصدة مديني التمويل وحسابات المودعين مبدئياً 
يات أو رة؛ أي مشتالعتيادياوهذا يتضمن المتاجرة بالطريقة تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.  الذيتاريخ ال

سائد في و العرف اللنظم ألمبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموماً وفقاً 
عند  ت المودعينحسابا األسواق. يتم تسجيل التمويل إلى العمالء عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. وتسجل المجموعة

 مجموعة.تحويل األموال إلى ال
 

 القياس المبدئي لألدوات الماليةالتصنيف عند 
ت. ارة األدوافي إد يعتمد تصنيف األدوات المالية عند التحقق المبدئي على شروطها التعاقدية ونموذج األعمال المستخدم

لمسجلة بالقيمة المالية ا باتطلووتقاس األدوات المالية مبدئياً وفقاً لقيمتها العادلة باستثناء في حالة الموجودات المالية والم
جاريين وفقاً مدينين التياس القالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم إضافة إو اقتطاع تكاليف المعاملة من هذا المبلغ. يتم 

ة وم المجموعلة، تقلسعر المعاملة. وعندما تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عند التحقق المبدئي عن سعر المعام
 بالمحاسبة عن أرباح أو خسائر على مدار اليوم الواحد كما هو مبين أدناه.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 

 الربح أو الخسارة على مدار يوم واحد 
لى أسلوب إدلة يستند العا حتساب القيمةعندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند استحداث تلك األداة، وكان ا

ة والقيمة لمعاملاتقييم يعتمد فقط على المدخالت الملحوظة في معامالت السوق، تقوم المجموعة بإدراج الفرق بين سعر 
ير ت غعض المدخالبي لها العادلة في إيرادات االستثمار. في تلك الحاالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى النماذج الت

ت صبح المدخالتعندما  يكون الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة مؤجال ويدرج فقط في األرباح أو الخسائرالملحوظة، 
 ملحوظة أو عندما يتم عدم التحقق لتلك األداة.

 
 فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية

إلدارة  مال المستخدمتها المالية استنادا الى نموذج االع، تقوم المجموعة بتصنيف كافة موجودا2018يناير  1اعتبارا من 
 الموجودات، والشروط التعاقدية للموجودات بين الفئات التالية:

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية المدرج 

 
متاحة  جودات مالية، قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كمديني تمويل )التكلفة المطفأة( ومو2018يناير  1قبل 

 وفقاً للتصنيف المالئم. –للبيع، وراسمال مشترك بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، او كمشتقات 
 

لعادلة من ا للقيمة اأو وفق والضمانات المالية وفقاً للتكلفة المطفأة التمويالتس المطلوبات المالية بخالف التزامات يتم قيا
يق تصنيف ند تطبخالل األرباح أو الخسائر عندما يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة وتكون في صورة أدوات مشتقة أو ع

 القيمة العادلة.
 

 تقييم نموذج االعمال 
 ات الماليةلموجودحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات ات

 تعاقدية مندية اللتحقيق األغراض من األعمال. ويقصد بذلك ما إذا كان هدف المجموعة يقتصر على تحصيل التدفقات النق
م إمكانية في حالة عدوودات. ة التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجالموجودات أو تحصيل كال من التدفقات النقدي

من  مالية كجزءدات التطبيق أي من الهدفين )كأن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجو
على  ل المجموعةج أعماسائر. ال يتم تقييم نموذنموذج أعمال "البيع" وتقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ

 أساس كل أداة على حدة ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
 

 عنها إلى  تقاريركيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع ال
 ا للمنشأة.موظفي اإلدارة العلي

 باألخص ومال(، المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األع
 .كيفية إدارة تلك المخاطر

 لتدفقات مدارة أو ادات الكيفية مكافأة مديري األعمال )على سبيل المثال أن تستند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجو
 التعاقدية التي تم تحصيلها(. النقدية 

 موعة.كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل المهمة في تقييم المج 
 

يو أو "سينار ألسوأ"يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو ا
ة عات األصليالتوق ر. في حالة تسجيل التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عنحاالت الضغط" في االعتبا

نها ستدرج ل، ولكللمجموعة، لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعما
 مؤخراً.  هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة

 
مبلغ عات أصل الق مدفو)اختبار تحق فقطتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد 

 (فقطوالعائد 
نقدية لتدفقات الحصيل اعندما يكون نموذج األعمال مرتبطا باالحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ت

 فقط لربحواالمبلغ  فوعات أصلبتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مد مجموعةال تقومدية والبيع، التعاق
 فقط"(. والربح)"اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
مبلغ عات أصل الق مدفو)اختبار تحق فقطت النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد تقييم ما إذا كانت التدفقا

 والعائد فقط( )تتمة(
مر على مدى ع يتغير ألغراض هذا االختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد

 أن يمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم(.  األصل المالي )على سبيل المثال، في حالة
 

ألموال للزمنية اأساسي تتمثل بصورة نموذجية في مراعاة القيمة  تمويلإن العناصر األكثر أهمية للربح في أي ترتيب 
 لعوامل ذاتعي اتراو، تقوم المجموعة بتطبيق أحكام، فقطومخاطر االئتمان. والختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد 

 الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة تحقق معدل الربح عن هذا األصل.
 

ت النقدية لتدفقاعلى النقيض، فإن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألكثر من االنكشاف للمخاطر أو التقلب في ا
ن المبلغ والعائد ع المبلغ نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل أساسي ال تتيح تدفقات تمويلالتعاقدية غير المرتبطة بترتيب 

  و الخسائر.رباح أالقائم فقط. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األ
 
بارا لتصنيف اعتاعادة وتتم إ قوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط عند تغير نموذج األعمال المرتبط بإدارة تلك الموجودات.ت

نها خالل ملم يقع أي و ادرةن من بداية فترة البيانات المالية األولى التالية للتغيير. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغيرات
 . السنة

 
 تصنف المجموعة موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالية:

 لمطفأةالمدرجة بالتكلفة ا أدوات الدين 
 لى بيان إو الخسائر رباح أأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األ

 الدخل المجمع عند عدم التحقق
 و أج األرباح ة إدراأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع عدم إعاد

 سائر إلى بيان الدخل المجمع عند عدم التحقق الخ
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 
 بالتكلفة المطفأة:أدوات الدين المدرجة 

مة العادلة من قيمدرج بالنيفه كيتم قياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استيفائه كال الشرطين التاليين وال يتم تص
 خالل األرباح أو الخسائر: 

 

  ؛ التعاقدية لنقديةاأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال" الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات
 و

  فقطمدفوعات ألصل المبلغ والعائد تحقق اختبار الشروط التعاقدية لألصل المالي  تستوفيأن. 
 

ة ت دين مدرجكأدوا رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمرابحات قصيرة األجل ومديني التمويليتم تصنيف النقد واأل
 بالتكلفة المطفأة.

 
المعدل بخسائر  ئد الفعليل العايتم الحقا قياس أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معد

دخل ي بيان القيمة فسجل إيرادات الربح وارباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض الانخفاض القيمة، إن وجدت. وت
 المجمع. كما تسجل أي أرباح او خسائر عند االستبعاد في بيان الدخل المجمع. 

 
 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى

 اليين:لشرطين التاتيفاء قا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة اسيتم قياس أداة الدين المالية وف
 

 لموجودات اوبيع  أن يتم االحتفاظ باإلداة ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية
 المالية؛ و 

  وعات ألصل المبلغ والعائد فقطمدفاختبار تحقق الشروط التعاقدية لألصل المالي  تستوفيأن. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )تتمة(

دراج إلعادلة مع اقيمة رى وفقا لليتم الحقاً قياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخ
ح ابررادات االجيل إيوالخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم تس األرباح

 لقيمةاتغيرات في جيل الوأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل المجمع. ويتم تس
لتغيرات اها ضمن فعالة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بينما يتم عرض تغطيةالعادلة التي ال تعتبر جزءاً من عالقة 

تم د األصل، ياستبعا أو إعادة تصنيف األصل. وعند استبعادالمتراكمة في القيمة العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم 
ن ية إلى بياالملك كمة المسجلة سابقا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى من حقوقإعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المترا

 الدخل المجمع.
 

 أدوات حقوق الملكية المدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
ات حقوق اء كأدولغتصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإلالمجموعة عند التحقق المبدئي، قد تختار 

اسبة معيار المحلطبقا  ملكية وفقاً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية
ة اس كل أدانيف على أسوال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التص األدوات المالية: العرض 32الدولي 

 على حدة. 
 
ل التغيرات ادلة. وتسجمة العم الحقا قياس االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقييت

تراكمة تغيرات المفي ال العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها ةفي القيم
شاملة يرادات ال في اإلحقوق الملكية. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المحققة سابقاً في القيمة العادلة كجزء من 

اح من يعات األربدات توزوال يتم تحققها في بيان الدخل المجمع. كما تسجل إيرا ستبعاداالاألخرى إلى األرباح المرحلة عند 
 واضح تمثل بشكل   ما لم ت الشاملة األخرى في بيان الدخل المجمعاالستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا

رات في ع االستثماال تخضاسترداداً لجزء من تكلفة االستثمار. وفي هذه الحالة يتم تحققها في اإليرادات الشاملة األخرى. و
 األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى تقييم انخفاض القيمة. 

 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ارها ئها أو إصدا تم شراالموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر إذبتصنيف تقوم المجموعة 
ات مالية ظة أدوجزءاً من محف بصورة رئيسية لغرض تحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل

ها المحتفظ ب وجوداتمدارة، في حالة توافر دليل على وجود نمط حديث لتحقق األرباح قصيرة األجل. ويتم تسجيل وقياس الم
 إلى القيام قق المبدئيد التحلغرض المتاجرة في بيان المركز المالي وفقا للقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجموعة عن
لعادلة من و القيمة اطفأة أعلى نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف األصل المالي الذي ال يستوفي متطلبات القياس وفقا للتكلفة الم

أن  لك من شأنهكان ذ خالل اإليرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا
 من أي فروق محاسبية قد تنشأ.يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة 

 
أو عند  شروط العقدلطبقا  يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات األرباح وتوزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع

 ثبوت الحق في استالم المدفوعات.
 

 .لةفعا غطيةتفي عالقة ية تغطواألسهم والمشتقات غير المصنفة كأدوات  المستدامة يتضمن هذا التصنيف بعض الصكوك
 قامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس الموجودات المالية كما يلي:

 النقد والنقد المعادل .1
ود لمالية وعقسسات ا، واالرصدة لدة البنوك والمؤقد واألرصدة لدى البنوك المركزيةيتكون النقد والنقد المعادل من الن

النقد رج النقد وقد. يدتحويل الودائع المستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ العالمرابحة قصيرة االجل، والنقد في الطريق و
 المعادل بالتكلفة المطفأة بواسطة معدل الربح الفعلي.

 
 عقود المرابحة قصيرة االجل  .2

مع  لبضاعةارابحة إن عقود المرابحة قصيرة االجل هي موجودات مالية يتم استحداثها من قبل المجموعة وتمثل معامالت م
ذه هلي. وتدرج ز الماالبنوك والمؤسسات المالية مرتفعة الجودة االئتمانية والتي تستحق خالل سنة واحدة من تاريخ المرك

 الفعلي.  الربحالعقود بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )تتمة(موجودات مالية مدرجة 
 مدينو التمويل .3

ورة كون بصهي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مسعرة في سوق نشط، وتت
ام معدل فأة باستخدة المطرئيسية من مديني المرابحة واالستصناع والوكالة والموجودات المؤجرة. تدرج مدينو التمويل بالتكلف

 الربح الفعلي. 
 

 المرابحة
 بالسعر المشتري بإخطار البائع يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش إليها مضافاً  بالتكلفة السلع ببيع يتعلق اتفاق هي المرابحة

 باستحداثه.  ةتقوم المجموع مالي أصل هي المرابحة سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ وكذلك به المعاملة سوف تتم الذي
 

 االستصناع 
اء المنتج و اقتنأاالستصناع هو عقد بيع بين مالك عقد ومقاول، حيث يتعهد المقاول بناء على طلب مالك العقد بتصنيع 

فع ن ذلك بالدواء كاموضوع العقد وفقاً للمواصفات، وبيعه إلى مالك العقد مقابل سعر محدد وبطريقة سداد متفق عليهما س
 قساط أو بتأجيل الدفع إلى موعد محدد في المستقبل.مقدماً أو باأل

 
 الوكالة

استثمار ب كيلوالويقوم هذا  بموجب اتفاقية وكالة، وكيلالوكالة هي اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة بتقديم مبلغ من المال إلى 
أي من بو اإلخالل مال أتعثر أو اإلههذا المبلغ وفقاً لشروط محددة مقابل أتعاب. ويلتزم العميل بإعادة المبلغ في حالة ال

 شروط وأحكام الوكالة.
 

 المجموعة كمؤجر –الموجودات المستأجرة 
للملكية  مةمزايا الهااطر والى يتم بموجب ترتيبات اتفاقية التأجير انتقال المخمتيتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي 

لتكلفة رة وفقاً للمستأجاألخرى كعقود تأجير تشغيلي. ويتم إدراج الموجودات إلى المستأجر. ويتم تصنيف كافة عقود التأجير ا
 المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي.

 
 مدينون تجاريون 

غ رج بالمباليل وتدإن األرصدة التجارية المدينة هي تلك المتعلقة بشكل أساسي بالشركات التابعة في أعمال خالف التمو
 سائر االئتمان المتوقعة وتدرج بالتكلفة المطفأة. المستحقة، بالصافي بعد خ

 
 االستثمارات .4

خرى. يتم ات األتتكون االستثمارات المالية للمجموعة من االستثمار في الصكوك واالستثمارات في األسهم واالستثمار
ة هذه ي يتم إدارالذ مالتصنيف الصكوك وفقاً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى استنادا إلى نموذج األع

ة من خالل لعادلاألوراق المالية من خالله. وتصنف إدارة المجموعة االستثمار في الصكوك كأدوات دين وفقا للقيمة ا
لخسائر األرباح أو اخالل  وفقاً للقيمة العادلة من بصفة عامةاإليرادات الشاملة األخرى. يتم إدراج االستثمارات في األسهم 

ملة رادات الشال اإليالتي اختارت المجموعة تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خال المحددة االستثماراته باستثناء هذ
 األخرى. كما يتم إدراج االستثمارات األخرى وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 
 مال مشترك مدرج وفقًا للقيمة العادلة من خالل بيان الدخل رأس .5

ل شريحة من خال المحاسبة عن بعض االستثمارات في المشاريع المشتركة المحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشرال يتم 
ل بيان لة من خالالعاد رأس المال المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية، حيث اختار البنك قياس هذه االستثمارات بالقيمة

ات : استثمارات في شرك28لي ، باستخدام اإلعفاء الوارد بمعيار المحاسبة الدو9الدخل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 .زميلة ومشاريع مشتركة

 
لقيمة ع وفقًا لالمجم يتم إدراج رأس المال المشترك المدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في بيان المركز المالي

 جمع.كأرباح )خسائر( غير محققة في بيان الدخل الم صافي التغيرات في القيمة العادلة تسجيلالعادلة مع 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )تتمة(
  2018يناير  1لسياسة المطبقة قبل ا -الموجودات المالية المتاحة للبيع .6
 لصكوك(. إنر في اضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع االستثمارات في أسهم وأوراق الدين المالية )أي االستثماتت

القيمة المصنفة ب جرة أواالستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتا
ة زمنية غير ظ بها لفترالحتفاأوراق الدين المالية في هذه الفئة هي تلك التي هناك نية لالعادلة من خالل بيان الدخل المجمع. و

 محددة وقد يتم بيعها لتلبية احتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.
  

 بعد القياس المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقاً بالقيمة العادلة. 
 

لمالية لموجودات ااتياطي دراج األرباح والخسائر غير المحققة مباشرة في بيان اإليرادات الشاملة األخرى وتؤخذ إلى احيتم إ
الدخل  ية في بيانالملك المتاحة للبيع. عند بيع االستثمار، تدرج األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا ضمن حقوق

ريقة معدل باستخدام ط أرباح أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات المجمع. ويتم تسجيل الربح المكتسب
ألداة. اأ من عائد  يتجزالالعائد الفعلي والتي تأخذ في اعتبارها أي خصم/عالوة وتكاليف المعاملة المؤهلة التي تشكل جزًءا 

الخسائر  مجمع. تسجلدخل الارات المالية المتاحة للبيع في بيان التتحقق توزيعات األرباح المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثم
ة" ويتم ت ماليالناتجة من انخفاض قيمة تلك االستثمارات في بيان الدخل المجمع ضمن "خسائر انخفاض قيمة استثمارا

 استبعادها من االحتياطي المتاح للبيع.
 

 المطلوبات المالية 
 مطلوباتها المالية كما يلي:  قامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس

 المستحق الى البنوك وحسابات الودائع  .1
 تقاس بالتكلفة المطفأة.

 
 الدائنون التجاريون  .2

غ ات بالمباللمطلوبتتعلق األرصدة التجارية الدائنة بصورة رئيسية بالشركات غير المصرفية التابعة للمجموعة. وتسجل ا
 المجموعة او لم تصدر.  إلىة سواء صدرت بها فواتير التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل بضاع

 
 مصروفات مستحقة  .3

و لم المجموعة ا إلىتير سواء صدرت بها فواتسجل المطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل الخدمات المستلمة 
 تصدر. 

 
 الضمانات المالية  .4

 قبولة. يتماالت ممالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وحو في إطار سياق األعمال الطبيعي، تمنح المجموعة ضمانات
ار الضمان. باشرة بإصدمتعلقة مبدئياً قيد الضمانات المالية كالتزام بالقيمة العادلة، ويتم تعديله مقابل تكاليف المعاملة الم
تراكم إلطفاء المقصاً ال مبدئياً ناالحقا للتحقق المبدئي، يتم قياس التزام المجموعة بموجب كل ضمان وفقاً للمبلغ المسج

عيار ان المتوقعة وفقا للم، يتم قياس التزام المجموعة مقابل خسائر االئتم2018يناير  1المدرج في بيان الدخل. واعتبارا من 
زي نك الكويت المركالمخصصات المطلوبة من قبل ب وأالتزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي  9الدولي للتقارير المالية 

 أيهما أعلى. 
 

 ويلتمقديم تخالل مدتها  المجموعةغير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يجب على  التمويالتإن التزامات 
م ، يت39ولي بة الدبشروط محددة مسبقا الى العميل. بنفس الطريقة المتبعة لعقود الضمان المالي، ووفقا لمعيار المحاس

خسائر  يتم احتسابها مقابل 2018يناير  1قد واحد معرض للمخاطر، واعتبارا من احتساب مخصص في حالة وجود ع
و المخصصات المطلوبة من أ ياما بتعليمات بنك الكويت المركزالتز 9االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 قبل بنك الكويت المركزي أيهما أعلى. 
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 لهامة )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية ا 2.6
 

 المالية )تتمة( األدوات
 

 عدم تحقق الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 :ثلة( عندماية مماال يتم تحقق األصل المالي )أو ما ينطبق عليه جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مال

 تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
 لمستلمة ات النقدية لتدفقااوعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاماً بدفع تقوم المجم

يل كافة ة بتحوبالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ وإما )أ( أن تقوم المجموع
ا ألصل ولكنهلهامة لاأو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( لم تقوم بتحويل 

 فقدت السيطرة على هذا األصل.
 

قوم فع فإنها تض والدعندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من أصل أو الدخول في ترتيب القب
مزايا الهامة لمخاطر والفاظ باك. وإذا لم تقم بتحويل أو االحتبتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذل

مجموعة في ركة اللألصل أو لم تفقد السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجيل األصل المحول بمقدار استمرار مشا
 اللتزام ذيول وامحهذا األصل. في تلك الحالة، يتم أيضاً تسجيل التزام ذي صلة من قبل المجموعة. يتم قياس األصل ال

 الصلة على أساس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
 

 صل أو الحدية لأليتم قياس استمرار السيطرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة المدرجة بالدفاتر األصل
 األقصى للمقابل الذي يتعين على المجموعة سداده أيهما أقل.

 
عند  اقه.حية استحقنتهاء صالمالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو االلتزام الاال يتم تحقق 

لي الحالي تزام المابشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االل الممولحالي بآخر من نفس المالي الاستبدال التزام 
ي فدرج الفرق يد، ويعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجدبشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو الت

     القيمة المدرجة بالدفاتر ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.
 

 عدم التحقق نتيجة التعديل الجوهري أو بسبب الشروط واألحكام
حكام في وط واأليعاد التفاوض حول الشر تعمل المجموعة على عدم تحقق األصل المالي مثل أرصدة مديني التمويل عندما

ي حدود فلخسائر جديد مع إدراج الفرق كعدم تحقق لألرباح أو ا تمويلحدود أن تتحول هذه األرصدة بصورة جوهرية إلى 
ألغراض قياس  1المسجلة حديثاً ضمن المرحلة  التمويالتعدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة بالفعل. ويتم تصنيف 

 الجديد منخفض ائتمانياً كأصل مشترى أو مستحدث.  التمويلئتمان المتوقعة ما لم يعتبر خسائر اال
 

 خرى:دة عوامل أبين ع عند تقييم إمكانية عدم تحقق أرصدة مديني التمويل أو تحققها، تراعي المجموعة العوامل التالية من
 

  التمويلتغير عملة 
 انطباق إحدى خصائص األسهم 
 لتغير الطرف المقاب 
 بلغ ات أصل الممدفوع في حالة وقوع مثل هذا التعديل، فإن األداة في تلك الحالة لم تعد تستوفي معايير اختبار تحقق

 .فقطوالعائد 
 

ى استنادا إلوالتحقق.  إلى عدمال يؤدي هذا التعديل فإن إذا لم يؤد هذا التعديل إلى تدفقات نقدية مختلفة بصورة جوهرية، 
ي حدود التعديل ف خسائر النقدية المخصومة وفقا لمعدل الربح الفعلي األصلي، تسجل المجموعة أرباح أو التغيير في التدفقات

 عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة بالفعل.
 

 المقاصة
ندما علمجمع فقط المالي يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز ا
قيق صافي أو تحساس اليكون للمجموعة حق ملزم قانونًا بمقاصة المبالغ المحققة وتنوي المجموعة تسوية هذه المبالغ على أ

 الموجودات والمطلوبات في آن واحد.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 

 يةالتغطاألدوات المالية المشتقة ومحاسبة 
  :تغطيةالمشتقات غير المصنفة كعمليات  .1

ع اآلجلة د السلتسجل أدوات مبادالت العمالت ومبادالت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقو
دلة. تتضمن اقيمتها العبحقاً ال)"األدوات"( مبدئياً فـي بيان المركز المالي المجمع بالتكلفـة )متضمنة تكاليف المعاملة( وتقاس 
وق السائدة أسعار الس ستخدامالقيمة العادلة لهذه األدوات األرباح أو الخسائر غير المحققة نتيجة لربط األدوات بسعر السوق با

ا خرى، بينمدات األأو نماذج تسعير داخلية. تدرج األدوات ذات القيمة السوقية الموجبة )أرباح غير محققة( ضمن الموجو
ل لمجمع. تسجالمالي لقيمة السوقية السالبة )خسائر غير محققة( ضمن مطلوبات أخرى في بيان المركز اتدرج األدوات ذات ا

ؤخذ أي تلة سالبة. العاد هذه األدوات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العالة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة
 مع.ة لهذه األدوات مباشرةً إلى بيان الدخل المجأرباح او خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادل

 

  :تغطيةالمشتقات المصنفة كعمليات  .2
 كما يلي:التغطية ، تصنف عمليات التغطيةألغراض محاسبة 

  وبات محققةات أو مطلمن التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لموجودالتغطية القيمة العادلة حيث يتم  تغطيةعمليات 
 محقق. أو التزام تام غير

  طرة سب إلى مخاما أن ينللتعرض للتباين في التدفقات النقدية الذي إ تغطيةالتدفقات النقدية التي توفر  تغطيةعمليات
م ضمن التزا جنبيةمعينة ترتبط بموجودات أو مطلوبات محققة أو بمعاملة محتملة بصورة كبيرة أو مخاطر العمالت األ

 تام غير محقق.
  ستثمار في عمليات اجنبية.صافي اال تغطيةعمليات 

 
عة تطبيق محاسبة التي تهدف المجموالتغطية توثيق عالقة بتصنيف و ، تقوم المجموعة بشكل رسميتغطيةعند بداية عالقة 

 . التغطيةعليها وهدف إدارة المخاطر واستراتيجية إجراء التغطية 
 

لتي يتم بيعة المخاطر اله وطالتغطية المعاملة الذي يتم والبند أو التغطية ، يتضمن التوثيق تحديد أداة 2018يناير  1قبل 
في  ض للتغيراتة التعرمن حيث مقاصالتغطية تغطيتها وأسلوب المجموعة في تقييم فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة 

ن تكون ن المتوقع ألها. مة طيالتغله أو التدفقات النقدية الخاصة بالمخاطر التي يتم التغطية القيمة العادلة للبند الذي يتم 
على  تم تقييمهانقدية ويهذه ذات فاعلية عالية من حيث مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات الالتغطية معامالت 

 .التغطيةت معامال أساس مستمر للتأكد من ارتفاع معدل فعاليتها على مدار فترات البيانات المالية المجمعة التي تشهد
 

منها غطية التمخاطر التي يتم أو المعاملة وطبيعة الالتغطية وبند التغطية يشمل التوثيق تحديد أداة ، 2018يناير  1ارا من اعتب
ة صادر فعاليلك تحليل ممن عدمه )بما في ذالتغطية لمتطلبات فعالية التغطية وكيفية قيام المجموعة بتقييم استيفاء عالقة 

 ة:لية التاليتطلبات الفعاعندما تستوفي كافة مالتغطية لمحاسبة التغطية (. تتأهل عالقة تغطيةالوكيفية تحديد نسبة التغطية 
 

  التغطيةوأداة التغطية هناك "عالقة اقتصادية" بين بند 
 ليس لمخاطر االئتمان "تأثير مهيمن على تغيرات القيمة" الناتجة من العالقة االقتصادية  
  يةبالتغطوعة تقوم المجم والذيالتغطية مماثلة لتلك الناتجة من نوعية بند التغطية ة المرتبطة بعالقالتغطية تكون نسبة 

 . التغطيةمن بند  للتغطيةالتي تستخدمها المجموعة فعلياً التغطية منه فعلياً وقدر أداة 
 
 الي:على النحو التالتغطية التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التغطية عن عمليات  المحاسبةتتم 

 
 القيمة العادلة: تغطيةعمليات 

يل الى تعد غطيالملبند لفي بيان الدخل المجمع، في حين تؤدي األرباح أو الخسائر التغطية تسجل األرباح أو الخسائر ألداة 
 تسجل في بيان الدخل المجمع.و -تى كان ذلك مناسباً م - المغطىالقيمة المدرجة بالدفاتر للبند 

 
 قات النقدية:التدف تغطيةعمليات 

ق أي ينميا ييتم تحقيبضمن بيان اإلييرادات الشياملة األخيرى المجميع التغطية يتحقق الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر ألداة 
تراكمية الخسيائر الم التيدفقات النقديية باألربياح او تغطييةجزء غير فعال مباشرةً في بيان الدخل المجمع. ويتم تعديل احتيياطي 

 أيهما أقل. التغطيةأو التغير المتراكمة في القيمة العادلة لبند التغطية ألداة 
 

بييان اليدخل  عليىالتغطيية يتم تحوييل المبيالغ المسيجلة كيإيرادات شياملة أخيرى إليى بييان اليدخل المجميع عنيدما تيؤثر معاملية 
 المجمع.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 

 )تتمة( التغطيةالمالية المشتقة ومحاسبة األدوات 
 
 )تتمة( :تغطيةالمشتقات المصنفة كعمليات  .2

 التدفقات النقدية: )تتمة( تغطيةعمليات 
، تبقيى غطييةالتير محاسبة أو يتم بيعها أو إلغاؤها أو ممارستها أو لم تعد مؤهلة للوفاء بمعايالتغطية عندما تنتهي صالحية أداة 

ات ييان اإلييرادبتراكمة مسجلة سابقًا في بيان اإليرادات الشاملة األخرى المجمع فيي ذليك الوقيت ضيمن أي أرباح أو خسائر م
م يعيد مين مجميع. وإذا ليالمتوقعة في بيان اليدخل الالتغطية الشاملة األخرى المجمع ويتم تسجيلها عند التسجيل النهائي لمعاملة 

خيرى الشياملة األ اح أو الخسيائر المتراكمية المسيجلة فيي بييان اإلييراداتالمتوقع حيدوث المعاملية المتوقعية، ييتم تحوييل األربي
 المجمع مباشرةً إلى بيان الدخل المجمع.

  
 صافي االستثمار: تغطية

 زء من صافيعنها كج بند نقدي والتي تمت المحاسبة تغطيةصافي االستثمار في عملية أجنبية بما في ذلك  تغطيةإن عمليات 
داة ألناتجة عن الخسائر التدفقات النقدية. تسجل األرباح أو ا تغطيةسبة عنها بطريقة مماثلة لعمليات االستثمار يتم المحا

الجزء غير ر تتعلق بكإيرادات شاملة أخرى بينما تسجل أي أرباح أو خسائالتغطية التي تتعلق بالجزء الفعال من التغطية 
جلة في و خسائر مسرباح أجنبية، يتم تحويل القيمة المتراكمة ألي أالفعال في بيان الدخل المجمع. عند استبعاد العملية األ

  حقوق الملكية إلي بيان الدخل المجمع.
 
 المبادالت وعقود معدالت األرباح المتضمنة: .3

المخاطر ولسمات ايتم فصل المبادالت وأدوات معدالت األرباح المتضمنة )العقود اآلجلة( عن العقد الرئيسي إذا كانت 
فصلة لها اك أداة منكون هندية للعقود اآلجلة ال تتعلق بشكل وثيق بالسمات والمخاطر االقتصادية للعقد الرئيسي، أو ياالقتصا

 نفس الشروط، والتي تستوفي تعريف المشتقات.
 

 فيانت تستوإذا ك تتم معاملة المبادالت وعقود معدالت األرباح المتضمنة كأدوات منفصلة وتسجل وفقاً للقيمة العادلة
لعقد قتصادية لخاطر االالسمات والمخاطر االقتصادية للعقود اآلجلة تتعلق بشكل وثيق بالسمات والمم تكن التعريف أعاله ول

و الخسائر. األرباح أ ن خاللالرئيسي، وأال يكون العقد الرئيسي نفسه محتفظ به للمتاجرة أو يتم تصنيفه وفقا للقيمة العادلة م
رات في دراج التغيإلة مع ود معدالت الربح المتضمنة المنفصلة عن العقد الرئيسي وفقاً للقيمة العادتم إدراج المبادالت وعق

 القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.
 

بة بهذه الطريقة عن ، تقوم المجموعة بالمحاس9ومع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1اعتباراً من 
ودات موجلاويتم تصنيف  معدالت األرباح المتضمنة ضمن المطلوبات المالية والعقود الرئيسية غير المالية. المبادالت وعقود

 .فقطالمالية استناداً إلى نموذج األعمال وتقييم اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارًا من 

النقدية  تمانية غيراالئ والتسهيالت والمرابحة قصيرة األجل تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل
قدية وغير انية نفي صورة كفاالت بنكية وخطابات ضمان وخطابات اعتماد مستندية وحواالت بنكية مقبولة وتسهيالت ائتم

مقاسة ال الصكوك مار فية لإللغاء( )يشار اليها معاً بــ "تسهيالت تمويلية"( واالستثنقدية غير مسحوبة )قابلة وغير قابل
 بالتكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

 
نخفضة عتبر متإن األرصدة لدى بنك الكويت المركزي والصكوك الصادرة من بنك الكويت المركزي وحكومة دولة الكويت 

 تخضع ال أسهمفي  ثماراتالمخاطر ويمكن استردادها بالكامل وبالتالي فلم يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها. إن االست
 لخسائر االئتمان المتوقعة. 

 
لتزاما ا 9لمالية ارير ايسجل انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية مقابل خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتق

 قبل  لمطبقةابإرشادات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة من بنك الكويت المركزي )الموضحة في السياسة 
 أدناه( أيهما أعلى.  2018يناير  1
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018 يناير 1السياسة المطبقة اعتبارًا من 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة
فعت مان قد ارتر االئتما إذا كانت مخاطاية كل فترة بيانات مالية مجمعة وضعت المجموعة سياسة لتنظيم إجراء تقييم في نه

داة لمتبقي لأللعمر ابصورة جوهرية منذ التحقق المبدئي عن طريق مراقبة التغير في مخاطر التعثر والذي يطرأ على مدار ا
 المالية. 

 

 ار لية على مدة الماالحتساب خسائر االئتمان المتوقعة، ستقوم المجموعة بتقييم مخاطر التعثر التي تطرأ على األدا
لى مدار ز النقدي عت العجعمرها المتوقع. ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية لكافة حاال

 العقد و؛ موعة بموجبى المجألصل المالي؛ أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلالعمر المتوقع المتبقي ل
  للتمويلالتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والمخصومة وفقا لمعدل الربح الفعلي. 

 
بقة لقيمة المطخفاض ادا إلى منهجية انتطبق المجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة استنا

 كما هو مبين أدناه:
 

 : خسائر االئتمان المتوقعة على مدار اثني عشر شهراً 1المرحلة 
موجودات راً للتقيس المجموعة مخصصات الخسائر وفقاً لمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار اثني عشر شه

 انكشافاتكلمحددة ا للتعرض للمخاطرفي مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو المالية التي ال تتعرض الرتفاع جوهري 
 ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

 
 ون أي انخفاض ائتمانيد –: خسائر االئتمان على مدار عمر األداة 2المرحلة 

ال  مالية التيدات المان المتوقعة على مدار عمر األداة للموجوتقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يكافئ خسائر االئت
 . تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض االئتماني

 
 ع التعرض لالنخفاض االئتمانيم –: خسائر االئتمان على مدار عمر األداة 3المرحلة 

ضمانات % من صافي التعرض أي بعد خصم مبلغ التعرض لل100ائر بمبلغ يكافئ نسبة تقيس المجموعة مخصصات الخس
 بنك الكويت المركزي.  لتعليماتالمحددة وفقا 

 
شهر من تاريخ  12فترة  بعد 1الى المرحلة  2باستثناء التمويل االستهالكي والمقسط، ينتقل التسهيل االئتماني من المرحلة 

من المرحلة  لماليةتحويل الموجودات ا. إن 2ضمن المرحلة  الموجودات الماليةت الى تصنيف انتهاء كافة الظروف التي أد
 خضع لموافقة بنك الكويت المركزي. ي 1المرحلة  او 2الى المرحلة  3
 

، يتم ياً ياً أو جزئائم كلبالنسبة للموجودات المالية التي ليس لدى المجموعة أي توقعات معقولة لها حول استرداد المبلغ الق
 تخفيض مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل المالي. ويعتبر هذا األمر عدم تحقق )جزئي( لألصل.

 
لجزء ة بتقدير المجموعاعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة اللتزامات التمويل غير المسحوبة، تقوم 

لقيمة وقعة إلى ان المتدار العمر المتوقع. وعندئذ تستند خسائر االئتماالمتوقع من التزام التمويل الذي سيتم سحبه على م
لى معدل تقريبية إ ع بنسبة. ويتم خصم العجز النقدي المتوقالتمويلالحالية للعجز المتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب 

 الربح الفعلي المتوقع للتمويل. 
 

أو  دخل المجمعيان البغ المسجل مبدئياً ناقصا اإلطفاء المتراكم المسجل في يقاس التزام المجموعة طبقا لكل ضمان بالمبل
ت بنك الكويت المركزي، التزاما بارشادا 9مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المحتسب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

سدادها  ات المتوقعلمدفوعلى القيمة الحالية لأيهما أعلى. ولهذا الغرض، تقدر المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إ
والمرتبط  لمخاطرإلى حامل األداة عن خسائر االئتمان التي يتكبدها. ويتم خصم العجز النقدي بمعدل الربح المعدل با

 باالنكشاف للمخاطر. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018يناير  1ياسة المطبقة اعتبارًا من الس
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(
عثر أحداث الت ن كافةمبالنسبة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة فهي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج 

ن خسائر هراً جزء مشي عشر ان المتوقعة على مدار اثنالمحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. وتعتبر خسائر االئتم
يخ اً بعد تارشر شهرعاالئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني 

لى مدار عالمتوقعة  نئتماالبيانات المالية المجمعة. تحتسب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر اال
 االثني عشر شهراً إما على أساس فردي أو مجمع حسب طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية. 

 
 تحديد مراحل االنخفاض في القيمة

فظة داة او محانت األك إذاتقوم المجموعة باستمرار بمراقبة كافة الموجودات المعرضة لخسائر انخفاض القيمة. ولتحديد ما 
يم مدى وجود شهر او على مدى عمر األداة، تقوم المجموعة بتقي 12وات سوف تخضع لخسائر انخفاض القيمة لمدة األد

لتاريخية الخبرة ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، ومؤشرات التراجع وإجراء تحليل يستند الى ا
طر لتعرض لمخاارتفاع ت المستقبلية. تأخذ المجموعة في اعتبارها اللمجموعة وتقييم خسائر االئتمان بما في ذلك المعلوما

كلة نتيجة ة الهياالئتمان عندما يوجد تدهور جوهري في تصنيف العميل مقارنة بالتصنيف عند استحداث المعاملة، وإعاد
 من الظروف الموضحة أدناه.  للعمالء وغيرهالمواجهة صعوبات مالية 

 
تقال الية مثل انلمادات طريقة نوعية ثانوية لقياس االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان للموجوكما تقوم المجموعة بتطبيق 

أن  ي اعتبارهافأيضا  العميل/ التسهيل الى قائمة المراقبة، او تعليق الرصيد. وفي بعض الحاالت، يجوز أن تأخذ المجموعة
تمان ر االئمؤشرات على االرتفاع الجوهري في مخاط االحداث الموضحة أدناه )على سبيل المثال وليس الحصر( تمثل

 بخالف التعثر.  
 

  الذي يشير الى التعثر او التعثر المحتمل في المستقبل القريب،  للعميلالتصنيف الداخلي 
  بتمويل عاجل من المجموعة،  العميلمطالبة 
  التزامات متأخرة الى جهات دائنة عامة او موظفين، للعميليكون 
 العميليف انخفاض تصن ، 
  من خالل بيعه،  التمويلانخفاض مادي في قيمة الضمان األساسي المتوقع ان يتم استرداد 
  لعميل، ل، او خسارة عمالء رئيسيين او تدهور المركز المالي العميلانخفاض مادي في معدل االسترداد من 
  ،مخالفة االتفاقية دون أن تقوم المجموعة بالتنازل عنه 
 لتصفيةزم )او أي جهة قانونية تابعة لمجموعة الملتزم( بطلب اإلفالس او الحماية او اأن يتقدم الملت ، 
 وبات واجهته لصععلق بمتعليق األسهم او أوراق الدين المتعلقة بالملتزم في السوق الرئيسي نتيجة شائعات او حقائق تت

 مالية، 
  ،اتخاذ تدابير قانونية ضد العميل من قبل جهات دائنة أخرى 
 ود دليل واضح على عدم قدرة العميل على سداد المستحقات التمويلية في تاريخ االستحقاق، وج 
  النسبة للتصنيف في حالة تخفيض التصنيف االئتماني للتسهيل لدرجتين ب 2تصنيف الموجودات المالية ضمن المرحلة

 االستثماري، ودرجة واحدة بالنسبة للتنصيف غير االستثماري
 3ما لم تتأهل لالنضمام للمرحلة  2ودات المالية المعاد جدولتها ضمن المرحلة تصنيف كافة الموج . 

 
ات المطلقة ذ لضوابطتتمثل المعايير النوعية المستخدمة في تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان في مجموعة من ا

ي مخاطر االئتمان منذ اً ذات ارتفاع جوهري فيوم 30الصلة. وتعتبر كافة الموجودات المالية التي يتأخر السداد لها لمدة 
 خاطر االئتمان.محتى لو لم تشير المعايير األخرى إلى االرتفاع الجوهري في  2التحقق المبدئي وتنتقل إلى المرحلة 

 
انياً عند منخفضة ائتية المتتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات االنخفاض االئتماني في تلك الموجودات المال

 . 3التحقق المبدئي ويتم نقلها إلى المرحلة 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارًا من 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(
 

 تحديد مراحل االنخفاض في القيمة )تتمة( 
ن مدة تزيد علألرباح تأخر سداد أي مبالغ ألصل المبلغ أو ا الموجودات الماليةيتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة 

أو تراجع  لمقابل،اأو كانت هناك صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة أعمال الطرف يوماً  90
الية أو لصعوبة المتنشأ ا األصلية الواردة في العقد أو قدرته على تحسين األداء عندماالتصنيف االئتماني أو مخالفة الشروط 

قيمة لكل فاض التراجع قيمة الضمان ... الخ. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل موضوعي على انخ
  اس فردي.ال تعتبر جوهرية على أسالجوهرية على أساس فردي او مجمع بالنسبة للبنود التي  الموجودات المالية

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

لعجز افة أوجه الية لكخسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحا
لمجموعة استحقة إلى ة المقات النقديالنقدي مخصومة بمعدل الربح الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدف

وقعة ئتمان المتئر االطبقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسا
 الحتماالت التعثر والخسائر الناتجة من التعثر والمخاطر في حالة التعثر.

 

 قت معين وقط في فق زمني معين. قد يقع التعثر ار في السداد خالل نطإن احتماالت التعثر هي تقدير احتمال التعث
 وعةمتستخدم المج خالل الفترة المقدرة، في حالة عدم استبعاد األصل المالي سابقا واستمرار إدراجه في المحفظة.

ديد كل تصنيف ح( لتTTC PD) الحتمالية التعثر في وقت محدد طريقة قياس احتماالت التعثر خالل الدورات الزمنية
لية مرتفعة المخاطر % للتسهيالت التموي1بغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. يمثل الحد األدنى الحتمال التعثر

)االستثمارية(  % للتسهيالت التمويلية منخفضة المخاطر االئتمانية0.75االئتمانية )غير االستثمارية(، ونسبة 
الى  إلضافةة كاستثمارية من خالل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية، باالممنوحة إلى الحكومة والبنوك المصنف

 االستهالكية والسكنية )مع استبعاد بطاقات االئتمان(.  تمويالتمعامالت التمويل المتعلقة بال
 

 تبار عخذا في االتقبل اإن المخاطر في حالة التعثر تتمثل في تقدير المخاطر المحتمل مواجهتها عند وقوع تعثر في المس
في  الربح سواءمبلغ والتغيرات المتوقعة في المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك سداد أصل ال

وعة. وفقا المجم المواعيد المقررة بموجب العقد او خالف ذلك، واالنخفاض المتوقع في التسهيالت التي تلتزم بها
ت النقدية وغير % على التسهيال100تحويل االئتمان بنسبة ة معامل لمتطلبات بنك الكويت المركزي، تطبق المجموع

 تطلبات بنكما على النقدية المستخدمة. بالنسبة للتسهيالت غير المستخدمة، يتم تطبيق معامل تحويل االئتمان بناء
 . 2014أكتوبر  21الكويت المركزي بشأن معدل الرفع المالي والصادرة في 

 

  ا هويتم احتساب ت معين.التعثر هي تقدير الخسائر الناتجة في حالة وقوع تعثر في السداد في وقإن الخسائر الناتجة من
لك عند تحقق ا بما في ذتالمهاس تمويلاستنادا الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي تتوقع جهة ال

ائمة قلمركزي بنك الكويت ا قد حددحالة التعثر.  أي ضمان. ويتم عرض هذه الخسائر عادة كنسبة من المخاطر في
 .لتحديد الخسائر الناتجة من التعثر المطبقبالكفاالت المؤهلة والحد األدنى من التخفيض 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارًا من 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

 

يالت على التسه ر المطبقفإن الحد األدنى للخسائر الناتجة من التعثبناء على تعليمات بنك الكويت المركزي إضافة الى ذلك، 
 على التوالي. % 75% و50التمويلية ذات األولوية والثانوية غير المكفولة بضمان يمثل 

 

الئتمان الك بطاقات ا في ذإن الفترة القصوى التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية لألصل المالي بم
ت المالية موجوداوالتسهيالت الدوارة األخرى ما لم يكن للمجموعة حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر باستثناء ال

لية لمدة يالت التموي؛ حيث تأخذ المجموعة في اعتبارها الحد األدنى لمدة االستحقاق لجميع التسه2ى المدرجة ضمن المستو
نك الكويت بظيمها )باستثناء التمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان وتسهيالت اإلسكان الشخصي التي يقوم بتن سنوات 7

ة النهائية تكون الدفعومديد، ية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتالمركزي بناءا على الرواتب( ما لم يكون للتسهيالت التمويل
ن الت اإلسكاان وتسهي% من اجمالي قيمة التسهيل الممنوح. بالنسبة للتمويل االستهالكي من جهة وبطاقات االئتم50اقل من 

ة الحد األدنى لمدة حدد المجموع، ت2من المرحلة والتي تخضع لرقابة بنك الكويتي المركزي استناداً إلى الراتب ض الشخصي
 سنة على التوالي.  15سنوات و 5االستحقاق لمدة 

 

 االستعانة بالمعلومات المستقبلية
لحوظ منذ بشكل م كانت مخاطر االئتمان لألدوات قد زادت في حالتستعين المجموعة بالمعلومات المستقبلية في تقييمها 

ت ى المتغيراصلت إلقعة لها. وقد قامت المجموعة بإجراء تحليل تاريخي وتوالتحقق المبدئي وقياس خسائر االئتمان المتو
اد الكلي بط باالقتصت ترتاالقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. ويتم إجراء تعديال

للظروف  المؤيدةالتوقعات المقبولة ولتحديد مدى التفاوت مقارنة بالسيناريوهات االقتصادية. وهذه التعديالت تعكس 
وتشتمل  األساسية. متوقعةالمستقبلية لالقتصاد الكلي والتي قد ال يتم التوصل إليها خالل عمليات احتساب خسائر االئتمان ال

لبنك صادرة من االت العوامل االقتصاد الكلي على سبيل المثال ال الحصر الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة والمعد
ورة المتوقع لدحالي والمركزي، وأسعار النفط، ومؤشر أسعار السلع ومؤشر أسعار األسهم وتتطلب تقييماً لكل من التوجه ال

تأثر  ها حول مدىاتخاذ االقتصاد الكلي. إن االستعانة بالمعلومات المستقبلية تزيد من درجة األحكام المطلوبة التي ينبغي
ات عة المنهجية مراجتغيرات في هذه العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي. وتتم بصورة منتظمخسائر االئتمان المتوقعة بال

 واالفتراضات التي تشتمل على أية توقعات حول الظروف االقتصادية المستقبلية. 
 

 أرصدة مديني التمويل المعاد التفاوض عليها
ك د يتضمن ذلقضمان. لمقدمة إلى العمالء بخالف حيازة الفي حاالت التعثر، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة التمويالت ا

عمالء وحة إلى الالممن مد ترتيبات السداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة.  وفي حالة إعادة التفاوض أو تعديل التمويالت
بل قم احتسابه تي كما ولكن دون أن يتم إلغاء تحققها، يتم قياس أي انخفاض في القيمة بواسطة طريقة العائد الفعلي األصل

ن وجدت، إأنها، تعديل شروط التمويل. وتتولى اإلدارة باستمرار مراجعة أرصدة مديني التمويل التي أعيد التفاوض بش
ملحوظ في  أي ازدياد ى وجودلضمان االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. كما تقوم اإلدارة بتقييم مد

 .3ان أو وجوب تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة مخاطر االئتم
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارًا من 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(
 

 مركز المالي المجمع عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان ال
لموجودات لدفاتر يتم عرض مخصصات الخسائر المرتبطة بخسائر االئتمان المتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة المدرجة بال

مة العادلة من وفقا للقي لمقاسةاالمالية وذلك بالنسبة للموجودات المالية المدرجة وفقاً للتكلفة المطفأة. وفي حالة أدوات الدين 
يتم تسجيل مجمع ويرادات الشاملة األخرى، تسجل المجموعة مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الخالل اإل

 يان المركزي في بمبلغ مقابل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى دون أي تخفيض في القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل المال
 المالي المجمع.

  
 الشطب 

. يتم 39المحاسبة الدولي  عنها طبقا لمعيار 9ية للمجموعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية لم تتغير السياسة المحاسب
د المبلغ زا اوفي حالة إذ شطب الموجودات المالية إما جزئياً أو كلياً فقط عندما تتوقف المجموعة عن السعي وراء االسترداد.

مقابل  طبيقهاتفرق في البداية كإضافة إلى المخصص والتي يتم المشطوب عن مخصص الخسائر المتراكمة، يتم معاملة ال
 مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر. وتؤخذ أي استردادات الحقة إلى مصروفات خسائر االئتمان.

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

ماليا  لى أن أصالوعي عي دليل موضتقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أ
ا توفر مة إذا أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالي

تكبدة( مسارة" خدليل موضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألصل )"حدث 
الذي المالية و وجوداتخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة المويكون لحدث ال

 يمكن قياسه بصورة موثوق منها. 
 

و احتمال بيرة أقد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على مواجهة العميل أو مجموعة العمالء لصعوبة مالية ك
ات شير البيانندما تيبات مالية أخرى أو تقصير أو تأخر في سداد األرباح أو الدفعات األساسية وعإشهار إفالسهم أو ترت

و الظروف لمتأخرات أت في االملحوظة إلى أن هناك انخفاًضا يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرا
 االقتصادية المرتبطة بالمتأخرات.

 
 جة بالتكلفة المطفأةموجودات مالية مدر

ناك دليل كان ه ي حالفنفرد بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة أوالً بالتقييم على أساس م
نسبة أساس مجمع بال ىعل فردية، أولمالية الجوهرية بصورة موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة الموجودات ا

خفاض في دوث انلجوهرية بصورة فردية. إذا قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي على حللموجودات المالية غير ا
ي ضمن ألصل المالاتدرج  القيمة بالنسبة لألصل المالي الذي تم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان جوهريًا أو ال، فإن المجموعة

 . فاض القيمةيد انخة وتقوم بتقييمها بشكل مجمع لتحدمجموعة من الموجودات المالية التي لها سمات مخاطر ائتمان مماثل
 

يمة أو فاض في القرة انخوبالنسبة للموجودات المالية التي تم تقييمها بشكل منفرد لتحديد انخفاض القيمة ووجد أن هناك خسا
 ال تزال تحقق خسائر انخفاض القيمة فهي ال تدرج ضمن التقييم المجمع لتحديد انخفاض القيمة.

 
للتدفقات  مة الحاليةل والقيقياس مبلغ أية خسارة من انخفاض القيمة تم تحديدها بالفرق بين القيمة المدرجة بالدفاتر لألصيتم 

م القيمة الحالية د(. يتم خصدها بعالنقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكب
 لمستقبلية المقدرة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي.للتدفقات المالية ا
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )تتمة(
 

خل يان الدالدفاتر لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويتم تسجيل الخسارة في بيتم تخفيض القيمة المدرجة في 
دادها في م استرالمجمع. يتم شطب مديني التمويل باإلضافة إلى المخصص المتعلق بها في حالة وجود احتمال واقعي لعد

خفاض غ خسائر اناض مبلزيادة أو انخف المستقبل وتحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة. إذا تم في السنة الالحقة
اً من محققة سابقيمة الالقيمة المقدرة نتيجة حدث وقع بعد تحقق االنخفاض في القيمة، يتم زيادة أو خفض خسائر انخفاض الق

دخل يان البخالل تعديل حساب المخصص. وفي حالة استرداد الشطب الحقًا، يؤخذ االسترداد إلى المخصص المحمل في 
 .المجمع

 
 مخصصات خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 

شأن مديني ركزي بيتعين على المجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان مديني التمويل طبقا لتعليمات بنك الكويت الم
د اريخ السداتت في وعاالتمويل وحساب المخصصات. ويتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم المدف

متأخرة كي التمويل ف مدينالتعاقدي المقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقاً. ويتم تصني
 وعندما تزيد القيمة يوماً  90داد األرباح أو قسط المبلغ األساسي لمدة تزيد عن السداد ومنخفضة القيمة عند التأخر في س

تلك ورة السداد ل متأخالمدرجة بالدفاتر للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استردادها. وتتم إدارة ومراقبة مديني التموي
دامها بعد ي يتم استخة والتى الفئات األربع التاليمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة معاً كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إل

 ذلك لتحديد المخصصات.
 

 المخصصات المحددة المعايير الفئة
   

 - يوماً  90غير منتظمة لفترة تصل إلى  قائمة المراقبة
 %20 يوماً  180إلى  91غير منتظمة لفترة تتراوح من  دون المستوى

 %50 يوماً  653-181راوح من غير منتظمة لفترة تت مشكوك في تحصيلها
 %100 يوماً  365غير منتظمة لفترة تتجاوز  معدومة

 
اع العميل ول أوضحقد تقوم المجموعة بتصنيف تسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله بناًء على رأي اإلدارة 

 المالية و/أو غير المالية.
 

% 0.5بنسبة % للتسهيالت النقدية و1ات عامة بحد أدنى بنسبة باإلضافة إلى المخصصات المحددة، يتم احتساب مخصص
الضمانات  ض فئاتللتسهيالت غير النقدية على كافة مديني التمويل التي تنطبق عليها هذه التعليمات )بالصافي بعد بع

 المقيدة( التي ال تخضع الحتساب مخصص محدد. 
 

 في صكوك واستثمارموجودات مالية متاحة للبيع 
ك دليل ذا كان هنام ما إللموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقيي بالنسبة

 موضوعي على أن استثماًرا أو مجموعة من االستثمارات قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.
 

 :الدليل الموضوعي يتضمنفي حالة االستثمارات في األسهم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، فإن 
 حدوث انخفاض "كبير" أو "مستمر" في القيمة العادلة لالستثمار بما يقل عن تكلفته و/أو 
 ض ان االنخفاإذا ك معلومات أخرى حول جهة اإلصدار والتي تؤثر سلبًا على أداء جهة اإلصدار لألسهم. يتم تقييم ما

تكلفة أقل من ال لعادلةاً" مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة ا"كبيرا" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و"مستمر
كلفة الفرق بين تبالتي يتم قياسها  –األصلية. إذا كان هناك دليل على االنخفاض في القيمة، فإن خسارة انخفاض القيمة 

لدخل في بيان ا ابقاً سرجة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة انخفاض القيمة من ذلك االستثمار والمد
ن خالل بيان مال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في األسهم  المجمع تدرج في بيان الدخل المجمع.

 رى.شاملة األخدات الالدخل المجمع وتقيد الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخفاض في القيمة مباشرةً ضمن اإليرا
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 اسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات المح 2.6
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

 مخصصات خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي )تتمة( 
 

 في صكوك )تتمة( استثمارموجودات مالية متاحة للبيع 
تم كمة التي يالمترا للبيع، يمثل المبلغ المسجل النخفاض القيمة الخسائر في الصكوك المصنفة كمتاحة االستثمارفي حالة 

والمسجلة سابقاً  االستثمار ة لذلكقياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أية خسارة من انخفاض القيم
 ضوعية بحدثورة موة الحقة ويمكن ربط الزيادة بصفي بيان الدخل المجمع. في حالة زيادة القيمة العادلة للصكوك في سن

لدخل ابيان  يقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل
 المجمع.

 

 عقارات ومعدات
اريخية لتكلفة التتضمن ايمة. وتوالمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في الق العقاراتتدرج 

 اإلنفاق المتعلق مباشرةً بحيازة البنود.
  

كون قط عندما يباً، فتدرج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل أو تدرج كأصل منفصل، متى كان ذلك مناس
صورة بلفة البند ياس تكقلبند وعندما يمكن من المحتمل أن تنتقل إلى المجموعة المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة با

 .كبدها فيهاي تم تموثوق فيها. تدرج كافة اإلصالحات األخرى والصيانة في بيان الدخل المجمع خالل السنة المالية الت
 

إلنتاجية عمار اال تستهلك األرض ملك حر ويحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت وذلك بتوزيع تكلفتها على مدى األ
 المقدرة لها مخصوما منها قيمتها المتبقية كما يلي:

 

  سنة 20 مباني 
 سنوات 5-3 أثاث وتركيبات ومعدات 
 سنوات 3 سيارات 

 

كان ذلك  عديلها متىتويتم  يتم في نهاية كل سنة مالية مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات
 مناسباً.

 

أو  ج أي أرباحها. تدروالمعدات عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام عقاراتاليتم عدم تحقق 
ان صل( في بياتر لألخسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة بالدف

 الدخل المجمع في سنة عدم تحقق األصل. 
 

 ملموسة  موجودات غير
ق المنافع ن تتدفأال يتم تحقق األصل غير الملموس إال عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتمل 

 االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل إلى المجموعة.
 

ات غير فة الموجودل تكل. تتمثيتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة
ج لمبدئي تدرالتحقق الملموسة التي تم حيازتها في عملية دمج لألعمال في قيمتها العادلة كما في تاريخ الحيازة. بعد ا

 يتم رسملة دت. الالموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وج
لدخل ات في بيان لمصروفاغير الملموسة التي يتم إنتاجها داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، وتنعكس االموجودات 

 المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد المصروفات.
 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة(موجودات غير ملموسة 
 

دى يدية على مالتخر قسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات غير الملموسة إلى قيمتهايتم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة ال
 أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

  

  تم التقييم بأن أعمارها اإلنتاجية غير محددة    رخصة شركة الوساطة اإلسالمية 
  سنوات  5 – 3    تكلفة تطوير برامج  
  سنة  15    حقوق ترخيص برامج 
 سنوات  7-3     وق أخرى حق 

 
 يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.

 
تم قتصادية. يية االإن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاج

ألقل. إن على ا ر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة ماليةمراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غي
ألصل يتم امتضمنة في لية الالتغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقب

 اسبية.ديرات المحي التقفيث يتم اعتبارها تغيرات المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ح
 

لقيمة د انخفاض اض تحديال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها لغر
حديد ما د سنويا لتحدالم سنوياً إما على أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير

ير محدد إلى نتاجي من غمر اإلإذا كان تقييم العمر اإلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير في تقييم الع
 محدد يتم على أساس مستقبلي. 

 
المدرجة ة القيموبيع يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت ال

ابقاً فقط سلمسجلة لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة ابالدفاتر 
خسارة من  اج أخرإذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدر

 انخفاض القيمة.
 

 اض قيمة الموجودات غير الماليةانخف
ه. نخفضت قيمتاال ما تجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أص

لغ تقدير المبموعة بفإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المج
لتكاليف اقد ناقصاً اج النن استرداده لألصل.  إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتالممك

ات نقدية تجاً لتدفقألصل منما لم يكن ا فرديحتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على أساس 
 ييمقتوعندئذ يتم  تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، واردة مستقلة على نحو كبير عن

صل ما )أو ألبالدفاتر  لمدرجةالمبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما تزيد القيمة ا
لغه خفض إلى مبمته وي)أو وحدة إنتاج النقد( قد انخفضت قي وحدة إنتاج النقد( عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل

 الممكن استرداده. 
 

خصم يعكس  تخدام معدلية باسعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحال
ة العادلة حديد القيمت. عند ألصل )أو وحدة إنتاج النقد(تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة با

تقييم أو مضاعفات اليدها بناقصاً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأي
 أسعار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.

 
من  ل وحدةستند المجموعة في حساب انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكت

صورة بات التنبؤ وحساب وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية إليها. وتغطي هذه الموازنات
قدية تدفقات النبؤ بالل، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه للتنعامة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطو

 المستقبلية بعد السنة الخامسة.
 

أن  ي مؤشر علىأهناك  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان
تقدير ة بعتقوم المجمو جودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر،خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد مو

هناك تغير  ال إذا كانبقًا إالمبلغ الممكن استرداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد. ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سا
لعكس مة. وهذا اي القيدراج لخسارة االنخفاض ففي االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر إ

لتي كان ابالدفاتر  لمدرجةامحدود بحيث ال يمكن أن تتجاوز القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل مبلغه الممكن استرداده أو القيمة 
ذا هبقة. يسجل ات السليتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوا

 العكس في بيان الدخل المجمع. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(
 

  يتم اختبار الشهرة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر قد تنخفض قيمتها.
 

نقد( التي ت إنتاج الن وحدامقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة إنتاج للنقد )أو مجموعة يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بت
دراج خسارة اتر، يتم إبالدف تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد أقل من قيمتها المدرجة

 ة.قة بالشهرة ال يتم عكسها في فترات مستقبليانخفاض في القيمة. إن أي خسائر من انخفاض القيمة متعل
 

 الضرائب
اح وفقا ا األرب( كمصروف في الفترة التي تتحقق فيهالحاليةتدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة )الضريبة 

لفروق المؤجلة عن ريبية اتتحقق الموجودات الض للوائح المالية المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة. 
ذي لى الحد الإخدمة، المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المست

لضريبة الوبات يصبح فيه توفر األرباح الخاضعة للضريبة محتماًل لالستفادة من تلك االعتمادات الضريبية. تدرج مط
يبة ت الضرالخاضعة للضريبة. تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالالمؤجلة للفروق المؤقتة 

 والقوانين المطبقة بتاريخ البيانات المالية. 
 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع ومجموعات االستبعاد
داد مكان استران باإلحتفظ بها لغرض البيع إذا كتقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كم

جودات غير ياس الموبشكل أساسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قالمدرجة بالدفاتر قيمتها 
ًصا دلة ناقلعالقيمة اواالمدرجة بالدفاتر المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع وفقًا لقيمتها 

أو  يكون األصللبيع ولالتكاليف حتى البيع، أيهما أقل. يعتبر هذا الشرط مستوفيًا فقط عندما يكون هناك احتمالية كبيرة 
ؤهالً للتحقق مأن يعتبر  لمتوقعمجموعة االستبعاد متاحة للبيع المباشر بحالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي من ا

 الل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.كبيع مكتمل خ
 

ن مد الضريبة ائر بعيتم استبعاد العمليات الموقوفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها بشكل منفصل كأرباح أو خس
 العمليات الموقوفة في بيان الدخل المجمع.

 

 قياس القيمة العادلة
شاركين مة بين الملة منظبيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معام تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي يمكن استالمه من

ي ذلك ليها ففي السوق في تاريخ القياس، في وجود أو غياب السوق األكثر فائدة التي يكون للمجموعة حق الوصول إ
 التاريخ.

 
في  ار المعلنةاألسع ما باستخداممتى توفرت األسعار المعروضة في سوق نشطة، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة 

 سوق نشطة لتلك األداة.
 

س ير على أساالتسع تعتبر السوق نشطة عندما تتم المعامالت لألصل أو االلتزام بمعدل تكرار وحجم كافي لتقديم معلومات
 .مستمر

 
روضة ت المعللمدخالعند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم المجموعة أساليب تقييم تحقق أقصى استخدام 

اعيها لتي يراذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة. تتضمن أساليب التقييم المختارة كافة العوامل 
 المشاركون في السوق عند تسعير المعاملة.

 
لموجودات اس اقيبعند توفر سعر شراء وسعر طلب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة 

 بأسعار الشراء والمطلوبات بأسعار الطلب.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 قياس القيمة العادلة )تتمة(
 

إلى  )استناداً  لتصنيفتحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم ا
 ية مجمعة. ات مالت ذي التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة بيانأقل مستوى من المدخال

 
 لخسائر رباح أو االل األموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خ

اء ر أوامر شرعار آخيتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أس بالنسبة لالستثمارات المتداولة في أسواق مالية منظمة،
 معروضة في سوق األوراق المالية عند إقفال األعمال بتاريخ البيانات المالية المجمعة.

  
ى جوع إلوذلك بالر لعادلةابالنسبة للموجودات المالية التي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة، يتم إجراء تقدير معقول للقيمة 

عفات حية أو مضات الربمعامالت تجارية بحتة حديثة أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير أو مضاعفا
المطبقة  ت الحاليةالمعدالبالربحية المتعلقة بقطاع أعمال ما أو استناداً إلى التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار مخصومة 

لتحديد أي  لك التقييملة وكذت مخاطر مماثلة. تأخذ تقديرات القيمة العادلة باالعتبار معوقات السيوللبنود التي لها شروط وسما
 انخفاض في القيمة.

 
 مبادالت العمالت ومبادالت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اآلجلة 

آلجلة اقود السلع بية وعت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنيتم تحديد القيمة العادلة لمبادالت العمالت ومبادالت معدال
 طرف مقابل / أطراف أخرى.  يتم الحصول عليها من استناداً إلى تقييمات

 
 الموجودات والمطلوبات المالية األخرى

لية المتوقعة ية المستقبنقدال بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى، يتم تحديد القيمة العادلة استناداً إلى التدفقات
سوية التزام لت و سدادوتقدير اإلدارة للمبلغ الذي يمكن لقائه مبادلة هذه الموجودات بمقابل نقدي على أساس تجاري بحت أ

 الدائنين.
 

 العقارات االستثمارية
في سوق  ات صلةخبرة ذبالنسبة للعقارات االستثمارية يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مقيمين عقارات مسجلين لهم 

 العقارات.
 

 المستحق من/ إلى عمالء عن أعمال عقود
 د المباشرةالموا يمثل المستحق من/ إلى عمالء شركات تابعة متعاقدة عن عقود غير مكتملة التكاليف، والتي تشتمل على

قدير الربح مكن عنده تلذي يإلى الحد ا والعمالة المباشرة وتوزيع مالئم للمصروفات غير المباشرة زائداً األرباح المتعلقة بها
ي أد وناقصاً العقو بدرجة معقولة من التأكد ناقصاً مخصص ألي مطلوبات محتملة وأية خسائر متكبدة أو متوقعة حتى إتمام

 مبالغ مستلمة أو مستحقة كفواتير إنجاز.
 

 المدفوعات باألسهم
وات حقوق بل ألدن حيث يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كمقاتطبق المجموعة برنامج شراء أسهم لبعض الموظفين المؤهلي

 ملكية )معامالت يتم تسويتها باألسهم( ونقد )معامالت يتم تسويتها نقداً(.
 

 معامالت يتم تسويتها باألسهم
تكلفة ضمن ك السجل تلهم. وتيتم تحديد تكلفة المعامالت التي يتم تسويتها باألسهم من خالل القيمة العادلة في تاريخ منح األس

يتم م الخدمة وة تقديمصروفات مزايا الموظفين باإلضافة إلى زيادة مقابلة في حقوق الملكية )االحتياطيات( على مدار فتر
تم يمالت التي للمعا الوفاء بالتزامات األداء متى كان ذلك ممكناً )فترة االستحقاق(. إن المصروفات المتراكمة المسجلة

 االستحقاق ه فترةاريخ كل بيانات مالية مجمعة حتى تاريخ االستحقاق تعكس الحد الذي تنتهي عندتسويتها باألسهم في ت
ائنة ألرصدة الداات أو وأفضل تقدير للمجموعة عن عدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في النهاية. تمثل المصروف

 .السنةكمة المسجلة خالل المسجلة في بيان الدخل المجمع الحركة في المصروفات المترا
 

 معامالت يتم تسويتها نقدًا 
ل بيانات مالية في تاريخ كوبدئيا يتم قيد االلتزام عن القيمة العادلة للمعامالت التي يتم تسويتها نقداً.  تقاس القيمة العادلة م

يل ن. يتم تسجموظفيات مزايا المجمعة حتى وبما في ذلك تاريخ التسوية مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن مصروف
 القيمة العادلة كمصروفات على مدار الفترة حتى تاريخ االستحقاق مع تسجيل التزام مقابل.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 تكلفة التمويل
ليف التمويل ج كافة تكاإدرا ين. يتمتتعلق تكلفة التمويل مباشرةً بالمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية وحسابات المودع

  كمصروفات في الفترة التي تتكبد فيها.
 

 مخصصات واحتياطيات أخرى
حدث وقع تيجة لنتسجل المخصصات واالحتياطيات األخرى عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( 

عة من أجل المجمو المتضمنة للمنافع االقتصادية إلى خارجفي الماضي، ويكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق الموارد 
مخصص في  قة بأيسداد االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها. يتم عرض المصروفات المتعل

 بيان الدخل المجمع بالصافي بعد أي استرداد.
 

 احتياطيات صيانة
راجعه مويتم بقة. ة الساانة عند تقديم الخدمة. يستند التسجيل المبدئي إلى الخبرتدرج احتياطيات التكاليف المتعلقة بالصي

 .التقدير المبدئي للتكاليف المتعلقة بالصيانة سنويا
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خدمة. إن ومدة الظف ب للموتقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادةً إلى أخر رات

 التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة. 
 

 أسهم الخزينة
رة. ة بها مباشلمتعلقايتم المحاسبة عن حيازة المجموعة ألسهمها كأسهم خزينة وتدرج بمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف 

سهم أحتياطي األرباح إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية )اعند بيع أسهم الخزينة، يتم إضافة 
 ية على هذهاح نقدالخزينة(. يتم تحميل أية خسائر متكبدة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن. ال يتم توزيع أرب

على  ون أن تؤثرواحد دتكلفة للسهم الاألسهم، كما أن إصدار أسهم منحة يزيد من عدد أسهم الخزينة نسبياً ويخفض متوسط ال
 إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. 

 

 موجودات بصفة األمانة 
مالء. يابةً عن عثمار نتقدم المجموعة خدمات األمانة وخدمات الوكالة األخرى التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو االست

ضمن  تم إدراجهايلي ال لى أنها من موجودات المجموعة، وبالتاال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة ع
 بيان المركز المالي المجمع. وهي مفصح عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة.

 
 األحكام

رات تضمن تقديتالتي  في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية بخالف تلك
 التي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة:و
 

 2018يناير  1لسياسة المطبقة اعتبارًا من ا –تصنيف الموجودات المالية 
له دات من خالالموجوبتحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ 
 م.بلغ القائصل المأوتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على 

 
 لمجموعة كمؤجرا –التزامات عقود التأجير التشغيلي 

اً تنادة، اسلمجموعاأبرمت المجموعة عقود تأجير لعقارات تجارية لمحفظة العقارات االستثمارية الخاصة بها. وتوصلت 
 دي للعقارالقتصااإلى تقييم شروط وأحكام الترتيبات، ومنها أن مدة هذه العقود ال تشكل جزءاً جوهرياً من العمر 
د تأجير عقود كعقوعن ال التجاري، إلى أنها تحتفظ بكافة المخاطر والمزايا الجوهرية لملكية هذه العقارات وتم المحاسبة

 تشغيلي.
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 بية الهامة )تتمة(ملخص السياسات المحاس 2.6
 

 )تتمة( األحكام
 

 تصنيف العقارات
ة أو ر للمتاجره كعقايتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب تصنيف

 عقار استثماري أو ممتلكات ومعدات.
 

الطبيعي  ألعمالااسية بغرض بيعه ضمن سياق تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة أس
 أو حال تم اعادة تطويره بغرض بيعه.

 
مالية أو مته الرأسفاع قيتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو ارت

 الستخدامات مستقبلية غير محددة.
 

 إذا تم حيازته الستخدامها الخاص.تصنف المجموعة العقار كممتلكات ومعدات 
 

 2018يناير  1قبل لسياسة المطبقة ا –انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 
ان كمتها إذا فضت قيتقوم المجموعة بمعاملة استثمارات الموجودات المالية في األسهم المتاحة للبيع كاستثمارات انخ

نخفاض اخر على آالعادلة بما يقل عن تكلفتها، أو إذا ظهر دليل موضوعي هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة 
ييم جموعة بتقوم المالقيمة. إن تحديد االنخفاض "الكبير" أو "المتواصل" يتطلب أحكاماً جوهرية. إضافة إلى ذلك، تق

صم عوامل الخبلية والمستقالعوامل األخرى مثل التقلب الطبيعي في أسعار األسهم لألسهم المسعرة والتدفقات النقدية 
 لألسهم غير المسعرة.

 

 عدم التأكد من التقديرات 
لمالية لبيانات ااريخ اتفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد في 

جودات ر للمومدرجة بالدفاتالمجمعة والتي تنطوي على مخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري على القيمة ال
 والمطلوبات في السنة المالية التالية: 

 
 انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة

ة ار إنتاجيات أعمذبتحديد ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة  على األقل تقوم المجموعة على أساس سنوي
مة عند قدير القيتما أن كخفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. غير محددة قد ان

معدل  لك اختيارقد وكذاالستخدام يتطلب من المجموعة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج الن
 النقدية. الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات

 
 والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة

هناك  ر إذا كانالدفاتبتحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة التي يمكن استردادها والقيمة المدرجة 
لممكن القيمة ة. إن تقدير اأي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة أو شركات المحاص
 لتقييم.لمناسبة لادخالت استردادها يتطلب من المجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة واختيار الم

 
 انخفاض قيمة العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة

يوجد  ا إذا كانحديد مة والعقارات للمتاجرة لتتقوم المجموعة بمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقارات االستثماري
يمتها ققل من مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض في القيمة إذا كانت قمتها العادلة أ

ام ة باستخدمة العادلس القيالمدرجة بالدفاتر. تحدد إدارة المجموعة األساليب الرئيسية المناسبة والمدخالت المطلوبة لقيا
 لتقييم. اجراء إلالبيانات المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة 

 
 2018يناير  1لسياسة المطبقة اعتبارا من ا –انخفاض قيمة األدوات المالية 

لكافة فئات األدوات  39 حاسبة الدوليومعيار الم 9إن قياس خسائر انخفاض القيمة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
انات عند قيمة الضمبلية والمالية يتطلب إصدار األحكام وخصوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستق
دة الل عخديرات من ه التقتحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االئتمان. ويتم استقاء هذ

 عوامل والتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات.
ساسية أراضات تتمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افت

تي ا يلي والقعة متمان المتوحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالقات فيما بينها. وتتضمن عناصر نماذج خسائر االئ
 تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.6
 

 )تتمة(عدم التأكد من التقديرات 
 

 )تتمة( 2018يناير  1لسياسة المطبقة اعتبارا من ا –انخفاض قيمة األدوات المالية 
 

 لفرديةاتصنيف ذي يخصص احتماالت التعثر عن السداد لدرجات النموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة وال 
 لموجودات صصات امعايير المجموعة فيما يتعلق بتقييم االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان بحيث ينبغي قياس مخ

 المالية على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة والتقييم النوعي للمخاطر.
 ودات المالية عند تقييم خسائر االئتمان المتوقعة بصورة مجمعة.تصنيف الموج 
 .تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت 
  ثر عن مالية التعلى احتعتحديد العالقات بين السيناريوهات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها

 واحتساب نسبة الخسارة عند التعثر واالنكشاف للمخاطر عند التعثر. السداد
 الزمة قتصادية الت االتحديد السيناريوهات المستقبلية المتعلقة باالقتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستقاء المدخال

 لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة
 
ا عند تعديلهومنتظمة في ضوء الخبرة الفعلية بالخسائر  سياسة المجموعة هي مراجعة النماذج الخاصة بها بصورة إن

 الضرورة.
 

  2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  - انخفاض قيمة تسهيالت التمويل خسائر
ن في الئتماتقوم المجموعة بمراجعة تسهيالت التمويل على أساس ربع سنوي لتقييم مدى ضرورة تسجيل مخصص خسائر ا

للتدفقات  لزمنيةاوجه الخصوص، يجب على اإلدارة اتخاذ أحكام جوهرية لتقدير القيمة والمدة  بيان الدخل المجمع. على
حول عدة  تراضاتالنقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تستند هذه التقديرات بالضرورة الى االف

هذه  ستقبلية فيات الملنتائج الفعلية نتيجة التغيرعوامل من بينها درجات متباينة من األحكام وعدم التأكد. وقد تختلف ا
 المخصصات. 

 
 تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 

 تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة عادةً إلى أحد العوامل التالية: يستند
 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 
 اثلة إلى حد كبير؛القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مم 
 مضاعف الربحية؛ 
  أو ماثلة؛مالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر 
 .نماذج تقييم أخرى 

 
دد من يوجد عوإن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرا جوهرياً. 

فة ناقصاً درج بالتكلتثمارات لذلك، فإن هذه االست ونتيجةستثمارات التي ال يمكن تحديد هذا التقدير لها بدرجة موثوق منها. اال
 انخفاض القيمة.

 
 إيرادات استثمار 3

  ألف دينار كويتي  
 2018 2017 
   

 12,809 13,963  ربح من بيع استثمارات عقارية
 14,328 14,566  ستثماريةإيرادات تأجير من عقارات ا

 5,345 4,695  إيرادات توزيعات أرباح
 47,159 4,209  ربح بيع استثمارات

 13,203 28,192  (14وإيضاح  13حصة في نتائج استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )إيضاح 
 13,727 (2,306)  أخرى

 ─────── ─────── 
 63,319 106,571 
 ═══════ ═══════ 

 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2018



التقرير السنوي 2018 - إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

133

 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 في

 

 

42 
 
 

 إيرادات أخرى 4
  ألف دينار كويتي    

 2018 2017 
   

 3,193 8,540 إيرادات بيع عقارات ومعدات
 8,061 3,781 إيرادات عقارات للمتاجرة وتطوير عقارات وانشاءات

 12,198 11,491 إيرادات من صيانة وخدمات واستشارات
 7,647 8,039 إيرادات تأجير من عقود تأجير تشغيلي

 16,542 6,665 دات أخرىإيرا
 ────── ────── 
 38,516 47,641 
 ══════ ══════ 

 
 انخفاض القيمة والمخصصات     5

  ألف دينار كويتي  
 2018 2017 
   

    -  5,662 (11خسائر االئتمان المتوقعة الستثمار في صكوك )إيضاح 
    - 8,344 المالية األخرى للموجوداتخسائر االئتمان المتوقعة 

 90,910 87,835 (10انخفاض قيمة مديني تمويل )إيضاح 
 (22,735) (28,082)  استرداد ديون مشطوبة

  16,768    - انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
  1,407    - انخفاض قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  15,160  71,117  (15انخفاض قيمة عقارات استثمارية * )إيضاح 
    -   1,141 انخفاض قيمة عقارات ومعدات

 73    - (17انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة والشهرة )إيضاح 
 15,183 (2,875) (10انخفاض قيمة تسهيالت غير نقدية )إيضاح )عكس(

  2,581 240 انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة
  44,064 19,128 انخفاض قيمة موجودات أخرى ومخصصات أخرى

 ────── ────── 
 162,510 163,411 
 ══════ ══════ 

 
 63,779غ ون بمبلخالل السنة، تم تسجيل انخفاض بكامل القيمة مقابل بعض االستثمارات العقارية في دول مجلس التعا *

 ألف دينار كويتي ويرجع ذلك إلى عدم التأكد من القيمة المستردة في ظل التوقعات بالسوق.   
 

 الضرائب 6
 

  ألف دينار كويتي 
  2018 2017 

   

 1,774 2,210 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 4,008 4,078 ضريبة دعم العمالة الوطنية

 1,950 2,223 (2006لسنة  46الزكاة )استناداً إلى قانون الزكاة رقم 
 21,858 18,471 ضرائب متعلقة بشركات تابعة

 ────── ────── 
 26,982 29,590 
 ══════ ══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك 7
   

األسهم  ن لعددبتقسيم ربح السنة الخاص بمساهمي البنك على المتوسط الموزو والمخففة تحتسب ربحية السهم األساسية
 المجموعة. أسهم الخزينة التي تحتفظ بهاب بعد التعديلالعادية القائمة خالل السنة 

 
 2017 2018  ربحية السهم األساسية والمخففة

    

 184,155 227,411  ربح السنة الخاص بمساهمي البنك )ألف دينار كويتي(
  ═════════ ═════════ 

 6,251,187 6,253,871  المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(
  ═════════ ═════════ 

 فلس 29.46 فلس 36.36  السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنكربحية 
  ══════ ══════ 

 

 2017 2018  ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات المستمرة:
    

 185,234 222,825  تي(ربح السنة من العمليات المستمرة الخاصة بمساهمي البنك )ألف دينار كوي
  ═════════ ═════════ 

 6,251,187     6,253,871  المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(
  ═════════ ═════════ 

 فلس 29.63 فلس 35.63  ةستمرربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك من العمليات الم
  ══════ ══════ 
 

 ظفين ليس له تأثير مخفف على ربحية السهم. إن برنامج مدفوعات األسهم للمو
 

 .(24اح )إيضتم إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة لسنة المقارنة لكي تعكس أسهم المنحة المصدرة 
 

 واألرصدة لدى البنوكالنقد     8
  ألف دينار كويتي  
 2018 2017 
   

 258,590 218,746 نقـد
 591,716 701,407 أرصدة لدى بنوك مركزية

 412,150 461,017 سابات جاريةح -أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 ───────── ───────── 

 1,262,456 1,381,170 نقـد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 805,930 865,624 أشهر من تاريخ العقد 3مرابحات قصيرة األجل تُستحق خالل 

 14,606    - (18بالعمليات الموقوفة )إيضاح نقد لدى البنوك خاص 
 (716,102) (476,515) ناقصاً: ودائع قانونية لدي البنوك المركزية

 ───────── ───────── 
 1,366,890 1,770,279 النقد والنقد المعادل

 ═════════ ═════════ 
 

 جموعة.مية للمر لالستخدام في العمليات اليولدى البنوك المركزية األرصدة التي ال تتوف القانونيةتمثل الودائع 
 
 جلمرابحات قصيرة األ  9

  ألف دينار كويتي   
  2018 2017 

    

 836,525  1,133,976  مرابحات قصيرة األجل مع بنوك 
 2,088,804 2,114,474  مرابحات قصيرة األجل مع بنوك مركزية

  ───────── ───────── 
  3,248,450 2,925,329 

  ═════════ ═════════ 
 

 عن قيمتها المدرجة في الدفاتر. األجل ال تختلف بصورة جوهريةالقيمة العادلة للمرابحة قصيرة إن 
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 مدينو تمويل 10
 
في بعـد درج بالصاوتواإلستصناع  والموجودات المؤجرةالمرابحة والوكالة  أرصدة بصورة رئيسية من مدينو التمويلتكون ي

 القيمة، كما يلي:االنخفاض في 
 

 ألف دينار كويتي   
  2018 2017 
    

    مدينو تمويل
 8,999,840 8,973,191  مرابحات ووكاالت
 1,847,974 1,972,101  موجودات مؤجرة

 102,687 89,306  استصناع ومدينون آخرون 
  ───────── ───────── 

  11,034,598 10,950,501 
    

 (1,289,618) (1,274,941)  لة ومعلقةناقصاً: أرباح مؤج
  ───────── ───────── 

 9,660,883 9,759,657  صافي المدينين
    

 (444,408) (374,183)  ناقصاً: انخفاض القيمة
  ───────── ───────── 
  9,385,474 9,216,475 
  ═════════ ═════════ 

 

 

دينار كويتي ألف        
 

عالمجمو  عام  محدد  
 

2018 2017  2018 2017  2018 2017 
         

 525,766 444,408  297,676 277,695  228,090 166,713 الرصيد كما في بداية السنة
 90,910 87,835  (15,924) 9,653  106,834 78,182 (5المحمل خالل السنة )ايضاح 

المبالغ المشطوبة وتحويل 
 (172,268) (158,060)  (4,057) (9,133)  (168,211) (148,927) العمالت األجنبية

 ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
 444,408 374,183  277,695 278,215  166,713 95,968 الرصيد كما في نهاية السنة

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

 :2017ويتي )كألف دينار  (2,875)تبلغ لتسهيالت غير النقدية والمتعلقة با سنةلات التي تم ردها خالل اإن المخصص
قدية بمبلغ ( في حين أن رصيد المخصص المتاح للتسهيالت غير الن5ألف دينار كويتي( )ايضاح  15,183 مخصص بمبلغ

 (.21ح ألف دينار كويتي( مدرج ضمن مطلوبات أخرى )إيضا 46,341: 2017ألف دينار كويتي ) 42,260
 

 .المدرجة في الدفاترعن قيمتها بصورة جوهرية ال تختلف لمديني التمويل إن القيمة العادلة 
 

 إن إجمالي الحد األدنى لمديني مدفوعات التأجير المستقبلية هو كما يلي:
 

  ألف دينار كويتي  
  2018 2017 
    

 977,436 996,148  خالل سنة واحدة 
 334,850 349,464  سنة إلى خمس سنوات
 535,688 626,489  أكثر من خمس سنوات

  ────────── ────────── 
  1,972,101 1,847,974 

  ══════════ ══════════ 
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 مدينو تمويل )تتمة( 10
 التسهيالت التمويلية غير المنتظمة

: 2017كويتي ) ألف دينار 217,758 ، بلغ إجمالي التسهيالت التمويلية النقدية غير المنتظمة2018ديسمبر  31في كما 
 (.)بالصافي بعد األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات ألف دينار كويتي(، قبل انخفاض القيمة 276,224

 
غير النقدية النقدية و لتمويلاوفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تسهيالت  تبلغ خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل

ص خسائر مخصإجمالي وهي أقل من  2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي كما في  372,868المستخدمة وغير المستخدمة 
 .ألف دينار كويتي 416,443 بمبلغ بنك الكويت المركزي وفقاً لتعليمات المسجلاالئتمان المتوقعة 

 
 استثمار في صكوك  11

 
داخلية الئتمان الاصنيفات تنظام استناداً إلى عرض لمخاطر االئتمان يبين الجدول التالي الجدارة االئتمانية والحد األقصى للت

 مخصصات انخفاض القيمة. المبالغ المعروضة إجماليللمجموعة وتصنيف مرحلة نهاية السنة. تمثل 
 

  ألف دينار كويتي    
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2018

  منفصلة منفصلة منفصلة 

     

 1,366,246 - - 1,366,246 فئة عالية
 204,304 - - 204,304 فئة قياسية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,570,550 - - 1,570,550  إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (7,189) - - (7,189)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 1,563,361 - - 1,563,361 صافي القيمة المدرجة بالدفاتر

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

لمجموعة استثمارات ابتعلق الحركة في إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة فيما ي فيما يلي
 ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:القيمبفي صكوك المدرجة 

 
  ألف دينار كويتي    
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

2018     

 إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر
 1,419,341 1,308 - 1,418,033 2018يناير  1كما في 

 151,209 (1,308) - 152,517 صافي الحركة خالل السنة
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,570,550 - - 1,570,550 2018ديسمبر  31في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

  ألف دينار كويتي    
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 2018يناير  1كما في 

1,527 - 1,308 2,835 

 5,662 - - 5,662 (5إعادة القياس خالل السنة )إيضاح 
 (1,308) (1,308) - - ةمشطوبالمبالغ ال

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 7,189 - - 7,189 2018ديسمبر  31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 استثمارات  12
تيألف دينار كوي     
  2018 2017 

    
 70,556 58,082                محافظ مدارة*

 96,966  98,074                استثمارات في أسهم غير مسعرة
 39,648  29,932                رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 71,448  65,506                صناديق مشتركة
 25,675  33,289                ستثمارات في أسهم مسعرةا
  ────────── ────────── 

              284,883 304,293 
  ══════════ ══════════ 

    

 -  161,906              ائرمن خالل األرباح أو الخس موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
لة من خالل اإليرادات الشام العادلةموجودات مالية مدرجة بالقيمة 

  األخرى
              93,045  - 

 168,143 -  موجودات مالية متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة
 96,502 -  مةموجودات مالية متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة ناقصاً انخفاض القي

 39,648 29,932                رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ────────── ────────── 

              284,883 304,293 
  ══════════ ══════════ 
 
في عدد  البنكثمار ألف دينار كويتي( يمثل است 55,301: 2017ألف دينار كويتي ) 31,691تتضمن المحافظ المدارة مبلغ  *

جمالي رأس إمن  %0.82 من أسهم البنك نيابة عن المودعين، أي ما يعادل ألف سهم( 96,008 :2017ألف سهم ) 51,953
سهم تخص (. إن نتائج األنشطة المتعلقة بالتداول في هذه األ%1.67: 2017) 2018ديسمبر  31المال المصدر في 

 المودعين فقط ولذلك تصنف هذه األسهم ضمن االستثمارات.
 

 استثمارات في شركات زميلة  13
 

 ات الزميلة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:إن الشرك
 
 النسبة في 

 حقوق الملكية %
 بلـد

 التسجيل
 النشــاط
 الرئيسي

 تاريخ تقرير
 البيانات المالية 

 2018 2017    
      

 18 18 مصرف الشارقة اإلسالمي 
 اإلمارات 

 لمتحدةاالعربية 
 خدمات 

 2018سبتمبر  30 مصرفية إسالمية
      

 البحرين  40 35 بدار ش.م.ب. بنك إ
 خدمات 

 2018سبتمبر  30 مصرفية إسالمية
      

شيييييركة أالفكيييييو لتموييييييل شيييييراء وتيييييأجير 
 الكويت  46 46 ش.م.ك.ع. )أالفكو( الطائرات

خدمات شراء 
 2018سبتمبر  30 وتمويل الطائرات

 
شركات افة العلى نحو إجمالي حيث إن ك يوضح الجدول التالي تلخيص المعلومات المالية للشركات الزميلة للمجموعة

 الزميلة بشكل منفصل ليست جوهرية:
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 )تتمة(استثمارات في شركات زميلة  13
 بيان المركز المالي المجمع الموجز:

  ألف دينار كويتي   
  2018 2017 
    

 4,627,720 5,607,341  موجودات
 (3,618,076) (4,546,119)  مطلوبات

  ────────── ────────── 
 1,009,644 1,061,222  حقوق الملكية

  ══════════ ══════════ 
 288,598 296,203  القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار

  ══════════ ══════════ 
    

    بيان الدخل المجمع الموجز:
    

 356,354 323,215  إيرادات
 (302,336) (244,429)  مصروفات

  ────────── ────────── 
 54,018 78,786  ربح السنة

  ══════════ ══════════ 
 4,795 24,039  حصة المجموعة من ربح السنة

  ══════════ ══════════ 
 

ألف دينار  236,492: 2017ألف دينار كويتي ) 242,802إن االستثمارات في شركات زميلة بقيمة مدرجة بالدفاتر تبلغ 
ينار كويتي( دألف  235,197: 2017) 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي كما في  217,607لسوقية كويتي( تبلغ قيمتها ا

 وذلك استناداً إلى األسعار المعلنة.
 

ألف  3,288: 2017)ألف دينار كويتي  7,911إن توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة خالل السنة كانت بمبلغ 
 دينار كويتي(.

 
 ت في مشاريع مشتركة استثمارا  14

 
 إن المشاريع المشتركة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

 

 
 النسبة في

 حقوق الملكية %
 بلـد

 التسجيل
 النشــاط
 الرئيسي

 تاريخ تقرير
 البيانات المالية 

 2018 2017    
      

 2018أكتوبر  31 تطوير عقاري البحرين 50 50 شركة ديار هومز ذ.م.م. )سوق المحرق( 
 2018أكتوبر  31 تطوير عقاري البحرين 50 50 شركة الدرة التجارية ذ.م.م.
 2018أكتوبر  31 تطوير عقاري البحرين 52 52 شركة ديار المحرق ذ.م.م.

 
عتبر شتركة ال تع المافة المشارييوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة للمشاريع المشتركة للمجموعة، كما أن ك

 على نحو فردي:ية جوهر
 
 

 بيان المركز المالي المجمع الموجز:
  

  ألف دينار كويتي 
  

2018 2017 
    

 863,529 983,997  موجودات 
 (482,728) (540,048)  مطلوبات 

  ──────── ──────── 
 380,801 443,949  حقوق الملكية

  ═══════ ═══════ 
 175,199 202,976  القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار

  ═══════ ═══════ 
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  )تتمة( استثمارات في مشاريع مشتركة  14
 

 بيان الدخل المجمع الموجز:
  

  ألف دينار كويتي 
  

2018 2017 
    

 80,240 41,779  إيرادات
 (63,947) (34,184)  مصروفات

  ──────── ──────── 
 16,293 7,595  ربح السنة

  ══════ ══════ 
    

 8,408 4,153  حصة المجموعة من ربح السنة
  ══════ ══════ 
 

ألف  2,207: 2017) ألف دينار كويتي 1,105خالل السنة الحالية  المشاريع المشتركةبلغت توزيعات األرباح المستلمة من 
 (.دينار كويتي

 
 استثمارية عقارات  15

 

  ألف دينار كويتي
 

2018 2017 
   

 590,801 554,321 اير ين 1كما في 
 7,811 2,915 إضافات 

 (1,377) 29,306 عقارات للمتاجرة موجودات أخرى وإلى /  المحول من
 (20,821) (18,996) استبعادات

 (6,933) (6,820) االستهالك المحمل للسنة
 (15,160) (71,117) ( 5انخفاض القيمة )إيضاح 

 ──────── ──────── 
 554,321 489,609 ديسمبر  31كما في 

 ═════════ ═════════ 
 

  ألف دينار كويتي  
  2018 2017 
    

 421,854 375,106  عقارات مطورة 
 132,467 114,503  عقارات قيد اإلنشاء 

  ──────── ──────── 
  489,609 554,321 
  ═════════ ═════════ 

 
 موجودات أخرى  16

  ألف دينار كويتي 
 2018 2017 
   

  31,776  38,080 مخزون معادن ثمينة
  100,013  79,576 ، بالصافيتجاريون مدينون

  102,828  176,027 حسابات مقاصة
  22,601  34,389 مدينون من بيع استثمار

  24,564  34,005 ضرائب مؤجلة
  76,222  48,552 السلف والمدفوعات مقدما
  106,554  133,787 موجودات أخرى متنوعة

 ───────── ───────── 
 544,416 464,558 
 ═════════ ═════════ 

 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2018



التقرير السنوي 2018 - إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

140

 ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 في

 

 

49 
 
 

 شهرة موجودات غير ملموسة و   17
  ألف دينار كويتي   

   2018 2017 
     

 32,010 30,888   موجودات غير ملموسة 
 6,649 292   الشهرة   

   ───────── ───────── 
   31,180 38,659 
   ═════════ ═════════ 
 

 إن الحركة في الموجودات غير الملموسة هي كما يلي: 
 

  ألف دينار كويتي   
   2018 2017 
     

     التكلفة
 71,588 74,499   يناير  1كما في 

 6,596 7,248   إضافات  
 (2,090) -   استبعادات

 (1,595) (6,194)    تحويل عمالت أجنبية
   ───────── ───────── 

 74,499 75,553   ديسمبر 31كما في 
   ───────── ───────── 

     اإلطفاء المتراكم
 39,135 42,489   يناير  1كما في  
 4,290 5,012   المحمل للسنة 
 (541) -   استبعادات  

 (395) (2,836)   تحويل عمالت أجنبية
   ───────── ───────── 

 42,489 44,665   ديسمبر  31كما في 
   ───────── ───────── 

 صافي القيمة المدرجة بالدفاتر
 32,010 30,888   ديسمبر 31كما في 

   ═════════ ═════════ 
 

ألف  14,671: 2017ألف دينار كويتي ) 14,671تتضمن الموجودات غير الملموسة ترخيص شركة وساطة إسالمية بمبلغ 
الدفاتر درجة بات غير ملموسة ذات عمر إنتاجي غير محدد. يتم اختبار القيمة المدينار كويتي( وتم احتسابه كموجود

لممكن القيمة الترخيص شركة الوساطة اإلسالمية لتحديد تعرضها لالنخفاض في القيمة على أساس سنوي من خالل تقدير 
: 2017)% 9.1سبة خصم بنستخدام معدل الاستردادها لوحدة إنتاج النقد. تم تحديد القيمة الممكن استردادها لهذا الترخيص با

ؤشرات على . ونتيجة لذلك، ترى اإلدارة أنه ال توجد م%(3.3: 2017) %3.0ومعدل النمو النهائي بنسبة %( 10.12
 ألف دينار 17,339: 2017ألف دينار كويتي ) 16,217انخفاض في القيمة. تمثل الموجودات غير الملموسة األخرى بمبلغ 

غير  موجوداتتطوير برامج وحقوق ترخيص برامج وحقوق أخرى ذات أعمار إنتاجية محددة. يتم إطفاء الكويتي( تكلفة 
 الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
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 العمليات الموقوفة  18
 
قدان فخالل  رف"(، وذلك منفقد البنك السيطرة على شركة مجموعة عارف االستثمارية ش.م.ك. )مقفلة( )"شركة عا (أ)

ما كة عارف، منك لشرحقوق السيطرة األساسية كنتيجة للتسوية األخيرة لجزء من التسهيالت المقدمة سابقاً من قبل الب
  % من اجمالي دائني التمويل لشركة عارف.50أدى إلى تعرض البنك النكشاف ائتماني أقل من 

 
يعد لديه  لبنك لمتقييم السيطرة على شركة عارف وانتهت إلى أن اعادة إفي ضوء هذه التطورات، قامت إدارة البنك ب

نفة بعة مصالقدرة على ممارسة مثل هذه السيطرة. وبالتالي، قام البنك بإعادة تصنيف شركة عارف من شركة تا
 كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وأدرج حصة الملكية في شركة عارف كاستثمار في شركة زميلة.

 
ع ض البيوقف تجميع شركة عارف إلى انخفاض في الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها لغر لقد أدى

جة في المدر والمطلوبات المتعلقة مباشرةً بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع والحصص غير المسيطرة
 43,972يتي ومبلغ ألف دينار كو 185,319 ألف دينار كويتي ومبلغ 308,045بمبلغ  للبنكبيان المركز المالي المجمع 

 ألف دينار كويتي على التوالي.
 

)مقفلة(  ش.م.ك. بيع حصة ملكيتها في شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشربقامت المجموعة ب، خالل السنة (ب)
 )"شركة التكنولوجيا الحديثة"(، شركة تابعة غير مباشرة للبنك. 

 
 شركات تابعة   19

 

 تفاصيل الشركات التابعة الرئيسية الجوهرية العاملة 19.1

 االسم 
 بلد

 التسجيل
 النسبة في حقوق

 النشاط الرئيسي الملكية %
تاريخ تقرير البيانات 

 المالية
  2018 2017   

 62 62 تركيا البنك الكويتي التركي للمساهمة 
 خدمات 

 2018ديسمبر  31 مصرفية إسالمية 
      

 100 100 البحرين كويتي ش.م.ب.بيت التمويل ال
خدمات مصرفية 

 2018ديسمبر  31 إسالمية 
      

 100 100 ماليزيا بيت التمويل الكويتي )ماليزيا( برهاد
 خدمات 

 2018ديسمبر  31 مصرفية إسالمية 
      

 2018 ديسمبر 31 استثمار إسالمي 100 100 السعودية )مقفلة( .س.مبيت التمويل السعودي الكويتي ش.
      

 99.9 99.9 الكويت *شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(
 تمويل 

 2018أكتوبر  31 واستثمارات إسالمية 
      

 2018ديسمبر  31 استثمارات إسالمية  100 100 جزركايمان شركة بيتك لألسهم الخاصة ذ.م.م.
      

 شركة بيت التمويل الكويتي العقارية ش.م.ك.
 99.9 99.9 الكويت * )مقفلة(

تطوير وتأجير 
 2018أكتوبر  31 عقاري 

      

 56 56 الكويت شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.

عقارات واستثمار 
ومتاجرة وإدارة 

 2018أكتوبر  31 عقارات
      

شركة المشروعات التنموية القابضة ش.م.ك. 
 99.9 99.9 الكويت * )مقفلة(

 استثمارات بنية
 تحتية

 2018ديسمبر  31 وصناعية 
      

 100 100 السعودية شركة بيتك لالستثمار العقاري ش.م.س.
تطوير واستثمار 

 2018سبتمبر  30 عقاري
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 شركات تابعة )تتمة(  19
 

 تفاصيل الشركات التابعة الرئيسية الجوهرية العاملة )تتمة( 19.1
 

 االسم 
 بلد

 التسجيل
 النسبة في حقوق

 النشاط الرئيسي % الملكية
 تاريخ تقرير

 البيانات المالية
  2018 2017   
      

. شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش.م.ك
 97 97 الكويت )مقفلة(

صيانة الكمبيوتر 
واالستشارات 

 2018سبتمبر  30 وخدمات البرامج 
      

 الشركة الخليجية العالمية لتجارة السيارات  
 99.6 99.6 الكويت *مقفلة(ش.م.ك. )

تجارة واستيراد 
 وتصدير

 2018سبتمبر  30 السيارات المستعملة  
      

 2018ديسمبر  31 استثمار إسالمي  100 100 كايمان جزر شركة إعمار 
      

 2018سبتمبر  30 خدمات طبية  76 76 الكويت شركة مستشفى السالم ش.م.ك. )مقفلة(
      

 91 92 الكويت للمصارف اإلسالمية والخليجيةصندوق المثنى 
االستثمار في أسهم 

 2018سبتمبر  30 إسالمية
      

 30 20 الكويت صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي
االستثمار في أسهم 

 2018سبتمبر  30 إسالمية 
      

 51 51 البحرين شركة تركابيتال القابضة ش.م.ب. )مقفلة(
عقارات وتأجير 

 2018سبتمبر  30 مين سيارات وتأ
      
      
 

 (.%100: 2017)% 100*حصة الملكية الفعلية هي بنسبة 
 

 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئياً  19.2
 فيما يلي المعلومات المالية لشركات تابعة لها حصص غير مسيطرة جوهرية:

 
  نسبة حصص الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة:

 
بلد التأسيس  

  نسبة الحصص غير المسيطرة لتشغيلوا
  2018 2017 
    

 %38 %38 تركيا البنك الكويتي التركي للمساهمة
 

تعديالت فيما بعادات والاالست فيما يلي المعلومات المالية الموجزة لهذه الشركة التابعة. تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل
 بين شركات المجموعة.

 
 الموجز للسنة المنتهية في:بيان الدخل المجمع 

 

 

  ألف دينار كويتي
  

2018 2017 
    

 373,898 427,068  اإليرادات
 (315,552) (322,082)  المصروفات

  ────── ────── 
 58,346 104,986  ربح السنة

  ══════ ══════ 
 22,031 39,643  الخاص بالحصص غير المسيطرة

  ══════ ══════ 
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 تابعة )تتمة(شركات   19
 

 بيان المركز المالي المجمع الموجز كما في:
 

 

  ألف دينار كويتي
  

2018 2017 
    

 4,520,545 4,302,308  إجمالي الموجودات
 (4,139,073) (3,932,558)  إجمالي المطلوبات

  ══════ ══════ 
 381,472 369,750  إجمالي حقوق الملكية

  ══════ ══════ 
    

 144,044 139,618  صة بالحصص غير المسيطرةالخا
  ══════ ══════ 
 

 بيان التدفقات النقدية المجمع الموجز للسنة المنتهية في:
 

 

  ألف دينار كويتي
  

2018 2017 
    

 (32,561) 216,532  التشغيل
 (72,793) 780  االستثمار

 4,520 (116,707)  التمويل
  ────── ────── 

 (100,834) 100,605  )النقص( في النقد والنقد المعادلادة الزيصافي 
  ══════ ══════ 

 
 حسابات المودعين  20

 
 تتضمن حسابات المودعين في البنك ما يلي: -أ 

 
وتأخذ حكم الحسابات الجارية: ال تستحق هذه الودائع أي أرباح وال تتحمل أي مخاطر  غير استثماريةودائع  - 1

لمودعين اً من االبنك سداد أرصدتها عند الطلب. وبالتالي، تعتبر هذه الودائع قرضاً حسنخسارة، حيث يضمن 
 إلى البنك، وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 
ودائع استثمارية: إن الودائع االستثمارية ذات فترات استحقاق محددة وفقاً لبنود العقد وتجدد تلقائياً لفترات  - 2

ة ارية مستمرالستثمدعين البنك كتابةً بالرغبة في عدم التجديد. إن حسابات التوفير امماثلة ما لم يخطر المو
 لفترة غير محددة.

 
ن ل نصيباً مو تتحمأفي جميع الحاالت، تُمنح الودائع االستثمارية نسبة الربح التي يحددها مجلس إدارة البنك، 

 الخسارة بناًء على نتائج السنة المالية.
 
 ادلة لحسابات المودعين ال تختلف عن قيمتها المدرجة بالدفاتر.إن القيمة الع -ب
 

 مطلوبات أخرى 21
  ألف دينار كويتي 
 2018 2017 
   

 162,336 163,521 دائنون تجاريون 
 147,059 147,679 مصروفات مستحقة

 48,613 60,218 شيكات مقبولة السداد
 29,877 35,811 مستحق إلى عمالء عن أعمال عقود

 96,052 77,156 احتياطي مصروفات صيانة واحتياطي آخر 
 71,905 73,478 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 8,097 6,309 تأمينات مستردة 
 46,341 42,260 (10)إيضاح  مخصص تسهيالت غير نقدية

 88,956 121,699 مطلوبات أخرى متنوعة 
 ───────── ───────── 
 728,131 699,236 
 ═════════ ═════════ 
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22
 

االحتياطيات 
 

  
ف دينار كويتي

 أل
 

 
صة بمساهمي البنك

الخا
 

 
احتياطي 

 
قانوني 

 
احتياطي 

اختياري  
 

أرباح 
محتفظ بها 

 
احتياطي 

أسهم خزينة  
 

احتياطي 
 

القيمة العادلة 
 

احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية 

 
احتياطيات 

 
أخرى 

 
المجموع 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

1 
ينا

ير 
2018

 
274,841

 
274,841

 
88,716

 
6,736

 
19,151

 
(163,822)

 
(34,362)

 
466,101

 
تعديل انتقالي من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

9 
في 

1 
يناير 

2018
 

ضاح 
)إي

26
)

 
-    

 
-    

 
8,208

 
-    

 
(11,490)

 
-    

 
-    

 
(3,282)
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─
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صيد المعاد ادراجه في 

الر
1 

يناير 
2018

 
 274,841

 
 274,841

 
 96,924

 
 6,736

 
 7,661

 
 (163,822)

 
 (34,362)

 
 462,819 

 
 ربح السنة

-    
 

-    
 

227,411
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

227,411
 

 خسائر شاملة أخرى
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
 (20,084)

 
(73,840)

 
-    

 
(93,924)
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إجمالي اإليرادا
 

-    
 

-    
 

227,411
 

-    
 

 (20,084)
 

(73,840)
 

-    
 

133,487
 

زكاة مدفوعة
 

-    
 

-    
 

(12,578)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(12,578)
 

المحول إلى االح
ت

تياطيا
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23,686
 

(47,372)
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-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

ضاح 
صدارها )إي

أسهم منحة مقترح إ
24

) 
-    

 
-    

 
(63,423)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(63,423)

 
ضاح 

أرباح نقدية مقترح توزيعها )إي
24

) 
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(125,097)
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باألسهم )إي
25

)
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-    
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-    
 

-    
 

490
 

490
 

ضاح 
ف تجميع شركة تابعة )إي

وق
18

)
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-    
 

(10,938)
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(2,292)
 

(341)
 

13,230
 

(341)
 

 بيع شركة تابعة 
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-    
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صافي الحركة في أسهم الخزينة 
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صيد في 

الر
31

 
ديسمبر 

2018
 

298,527
 

298,527
 

64,927
 

 6,947 
 

 (14,715)
 

(238,293)
 

 (20,642)
 

395,278
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22
 

االحتياطيات )تتمة(
 

  
ف دينار كويتي

أل
 

 
احتياطي 

 
قانوني 

 
احتياطي 

اختياري  
 

أرباح 
محتفظ بها 

 
احتياطي 

أسهم خزينة  
 

احتياطي 
 

القيمة العادلة 
 

احتياطي تحويل 
ت أجنبية 

عمال
 

ت 
احتياطيا

 
أخرى 

 
المجموع 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2017
  

 255,564
 

255,564
 

107,099
 

 6,735 
 

25,728
 

(141,649)
 

(34,389)
 

474,652
 

ربح السنة
 

-    
 

-    
 

184,155
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

184,155
 

 
خسائر شاملة أخرى 
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-    

 
-    

 
(6,577)
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إجمالي اإليرادا
 

-    
 

-    
 

184,155
 

-    
 

(6,577)
 

(22,173)
 

-    
 

155,405
 

زكاة مدفوعة 
 

-    
 

-    
 

(9,682)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(9,682)
 

ت
المحول إلى االحتياطيا
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) 
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(57,657)
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(57,657)

 
ضاح 
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 االحتياطيات  )تتمة( 22
 

 االحتياطي االجباري
 حويلت ينبغي، احقة لهموالتعديالت الال وعقد التأسيس والنظام األساسي للبنكوالتعديالت الالحقة له، وفقا لقانون الشركات 

جمعية . يجوز للاإلدارة إلى االحتياطي االجباري ومكافأة أعضاء مجلس الضرائب% من ربح السنة بحد أدنى قبل 10نسبة 
س المال المصدر. وال % من رأ50العمومية السنوية للبنك أن تتخذ قرار بوقف هذا التحويل السنوي عندما يتجاوز االحتياطي 

السنوات  فوع في% من رأس المال المد5يجوز استخدام االحتياطي إال لتغطية الخسائر أو دفع توزيعات أرباح بحد اقصى 
الحتياطي خصومة من ابالغ ممالتي ال يكفي فيها الربح لدفع هذه النسبة نتيجة لغياب االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي 

  .در% من رأس المال المص50عندما تكفي أرباح السنوات التالية لذلك، ما لم يتجاوز هذا االحتياطي نسبة 
 

 االحتياطي االختياري
ويل تح ينبغي، حقة لهماوالتعديالت الال للبنكوعقد التأسيس والنظام األساسي والتعديالت الالحقة له، الشركات  وفقا لقانون

قف هذه ي. يجوز وومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختيار الضرائب% بحد اقصى من ربح السنة قبل 10نسبة 
يود على ق توجد الالعمومية للمساهمين بناء على توصية مجلس اإلدارة. التحويالت السنوية بموجب قرار من قبل الجمعية 

 .توزيع هذا االحتياطي
 

، ة البنكود في مصلحلتي تعإن االحتياطي االختياري متاح للتوزيع على المساهمين بناًء على قرار الجمعية العمومية بالطريقة ا
م الخزينة غير متاح تكلفة شراء أسهلف دينار كويتي( بما يعادل أ 45,063: 2017ألف دينار كويتي ) 44,452باستثناء مبلغ 

  .(23طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة )إيضاح للتوزيع 
 

لقانوني واالحتياطي اعلى حد رصيد االحتياطي  2015مارس  16وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك المنعقدة في 
ل المدفوع من % من رأس الما50المال المدفوع وتحويل المبالغ التي تزيد عن نسبة % من رأس 50االختياري عند نسبة 

 االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري إلى األرباح المحتفظ بها. 
 

 إن رصيد عالوة إصدار األسهم غير متاح للتوزيع. 
 

 وأصحاب حسابات الودائع. إن احتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي اآلخر خاصة بالمساهمين 
 

 سهم الخزينة رأس المال وأ 23
 

األسهم القائمة  لىع% 10على توزيع أسهم منحة بنسبة  2018مارس  19وافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك المنعقدة في 
 (.42)إيضاح  2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  57,657بمبلغ 

 
 رأس المال 

  ف دينار كويتيأل   
  2018 2017 
    

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل نقداً وأسهم المنحة:
 576,569 634,226  فلس لكل سهم 100( سهم بقيمة 5,765,693,556: 2017) 6,342,262,911

  ═════════ ═════════ 
 

 إن الحركة في األسهم العادية المصدرة خالل السنة هي كما يلي: 
 
  2018 2017 
    

 5,241,539,597 5,765,693,556  يناير   1عدد األسهم المصدرة كما في 
 524,153,959 576,569,355  أسهم منحة مصدرة

  ───────── ───────── 
 5,765,693,556 6,342,262,911  ديسمبر  31عدد األسهم المصدرة 

  ═════════ ═════════ 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 )تتمة(  ةرأس المال وأسهم الخزين 23
 

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة.
 احتفظت المجموعة بأسهم الخزينة التالية في نهاية السنة:

 
  2018 2017 
    

 80,699,163 87,436,110  عدد أسهم الخزينة 
 %1.40 %1.38  أسهم الخزينة كنسبة من إجمالي األسهم المصدرة 

 45,062,788 44,451,503  )دينار كويتي( الخزينةتكلفة أسهم 
 46,482,718 53,336,027  )دينار كويتي(القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

 
 إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير قابل للتوزيع. 

 
ا طي االختياري بمألف دينار كويتي( من االحتيا 45,063: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 44,452لقد تم تجنيب مبلغ 

 يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة كغير قابل للتوزيع طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة. 
 

فلس  566: 2017) 2018ديسمبر  31فلس للسهم للسنة المنتهية في  587بلغ المتوسط المرجح لسعر السوق ألسهم البنك 
 للسهم(. 

 
 دارة مقترح توزيعها وأسهم منحة ومكافأة مجلس اإلنقدية أرباح  24

 
%( 17: 2017) 2018ديسمبر  31% للسنة المنتهية في 20أقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 

 %( من رأس المال المدفوع كما يلي:10: 2017% )10وكذلك إصدار أسهم منحة بنسبة 
 
 2018  2017 
 اإلجمالي   اإلجمالي  

 ألف   
 ألف   دينار الكويتي

 نار الكويتيدي 
      

 96,645 فلس 17  125,097 فلس 20 األرباح النقدية المقترح توزيعها )لكل سهم(
 

════════ ════════ 
 

════════ ═════════ 

 57,657 سهم 10  63,423 سهم 10  سهم( 100أسهم المنحة المقترح إصدارها )لكل 
 

════════ ════════  ════════ ═════════ 
 

لمقترح األرباح ا ة. تظهراالقتراح لموافقة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك واستكمال اإلجراءات القانونييخضع هذا 
 توزيعها كبند منفصل في حقوق الملكية.

 
دينار كويتي(  ألف 878: 2017ألف دينار كويتي ) 942اقترح مجلس إدارة البنك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  كما

 .نكمساهمي البلسنوية ل( وهي ضمن المبلغ المسموح به وفقاً للقوانين المحلية وتخضع لموافقة الجمعية العمومية ا29ح )إيضا
 

 المدفوعات باألسهم  25
 

ر لعمومية غيلجمعة اا، تم اعتماد برنامج الحوافز طويل األجل من قبل مجلس اإلدارة وتم التصديق عليه من قبل السنةخالل 
ج على ذا البرنامهيعمل  جمعية العمومية العادية للبنك. وفقاً لبنود برنامج الحوافز طويل األجل المعتمدة، سوفالعادية وال

ديدة رامج جبأساس تخصيص برنامج شراء األسهم للموظفين وبرنامج التسوية نقداً سنويا بشكل متجدد حيث يتم إطالق 
ات من ثالثة سنو اية كلة والتسوية نقداً وفقاً لكل برنامج عادة في نهللموظفين المؤهلين كل سنة. ويتم منح األسهم المصدر

 .تاريخ التخصيص ويخضع ذلك الستيفاء شروط األداء المتفق عليها المعتمدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
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  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  26
 

 االنتقال 
ثر رجعي باستثناء ما بأ 9ة محاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليتم تطبيق التغييرات في السياسات ال

 يلي.
ة الناتجة ات الماليلموجودلم يتم إعادة إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجيل الفروق في القيمة المدرجة بالدفاتر ل (أ

. 2018يناير  1 واالحتياطيات كما فيضمن األرباح المرحلة  9من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 9رير المالية ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقا 2017وبناءا عليه، فإن المعلومات المعروضة لسنة 

 . 9ي للتقارير المالية وفقا للمعيار الدول 2018وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة لسنة 
 

 دئي: لتالية بناءا على الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبتم إجراء التقييمات ا (ب
 

  من خالله،  باألصلتحديد نموذج االعمال الذي يتم االحتفاظ 
  ،تصنيف بعض الموجودات المالية كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 دلة من العا حتفظ بها للمتاجرة كمدرجة بالقيمةتصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير الم

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى،
 .تصنيف بعض الموجودات المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة 

 
  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة كما في مة العادلي القيواحتياط االمحتفظ بهيعرض الجدول التالي تأثير هذا التغيير في السياسة المحاسبية على األرباح 
 :2018يناير  1

 ألف دينار كويتي 

 

 األرباح 
 المحتفظ بها

 ألف 
 دينار كويتي 

 احتياطي 
 القيمة العادلة

 ألف 
 دينار كويتي 

   

 19,151 88,716 (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 ────── ────── 

   ى إعادة التصنيف وإعادة القياس:التأثير عل
لة ة العادلقيمإعادة تصنيف استثمارات في أوراق مالية )دين وأسهم( من متاحة للبيع إلى ا

 (15,883) 15,883 من خالل األرباح أو الخسائر
 ادلة منالع إعادة تصنيف استثمارات في أوراق مالية )أسهم( من متاحة للبيع إلى القيمة

 4,393     - الشاملة األخرى خالل اإليرادات
     - (4,565) ركات زميلةشعلى االستثمار في  9تأثير تعديل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ────── ────── 
 11,318 (11,490) 
 ────── ────── 

   التأثير على تحقق خسائر االئتمان المتوقعة بخالف مديني التمويل:
في الصكوك  مارلالستث 9رير المالية لمتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقاخسائر االئتمان ا

     - (1,301) المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
     - (1,809) دات األخرى للموجو 9خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 ────── ────── 
 (3,110) -     
 ────── ────── 

 بيق المبدئي في في تاريخ التط 9الرصيد االفتتاحي طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 7,661 96,924 2018يناير  1

 ═══════ ═══════ 
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  )تتمة( 9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  26
 

 9المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية تصنيف الموجودات المالية في تاريخ التطبيق 
لتالي الجدول اأدى تطبيق هذه السياسات إلى إعادة تصنيف وإعادة قياس االستثمارات في األسهم والصكوك. يطابق 

 9ة الييار الدولي للتقارير الممعللبالقيمة المدرجة بالدفاتر طبقا  39القيمة المدرجة بالدفاتر طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 .2018يناير  1في 
 

 ألف دينار كويتي  

 39معيار المحاسبة الدولي 
ديسمبر  31

2017 
المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية 

 

ديسمبر  31
 إعادة القياس 2017

 يناير  1
2018 

     
      حقوق الملكية

موجودات مالية متاحة 
 264,645 للبيع

القيمة العادلة من خالل 
 182,235     - 182,235 الخسائراألرباح أو 
 

القيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 86,803 4,393 82,410 األخرى
   ────── ─────── ────── 
 269,038 4,393 264,645 اإلجمالي  
   ══════ ══════ ══════ 

      استثمار في صكوك

مصنف كموجودات مالية 
 1,428,655 متاحة للبيع

مة العادلة من خالل القي
اإليرادات الشاملة 

 1,416,506 (1,527) 1,418,033 األخرى
 

القيمة العادلة من خالل 
 10,622     - 10,622 األرباح أو الخسائر

   ────── ─────── ────── 
   1,428,655 (1,527) 1,427,128 
   ══════ ══════ ══════ 

 

 مخصصات انخفاض القيمة
 2017يسمبر د 31كما في  39التالي مخصص انخفاض القيمة الختامي طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  يطابق الجدول

 .2018يناير  1ا في كم 9بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة االفتتاحي المحدد طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 
 ألف دينار كويتي 
 2018يناير  1 إعادة القياس إعادة التصنيف 2017ديسمبر  31 

     مخصص انخفاض القيمة من أجل:
 2,835 1,527 - 1,308 استثمار في صكوك

 1,809 1,809 - - موجودات مالية أخرى
 ═══════ ═══════

  
═══════
  

═══════ 
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 مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية  27
 

تعلق يمال فيما ي لألعقائمة تمت ضمن النشاط الطبيع في تاريخ التقارير المالية، كانت هناك مطلوبات طارئة والتزامات
 بما يلي:

 
 

  ألف دينار كويتي 
 

 2018 2017 
    

 189,520 151,421  حواالت مقبولة واعتمادات مستنديه
 1,897,510 1,712,382  خطابات ضمان

  ───────── ───────── 
 2,087,030 1,863,803  مطلوبات طارئة

  ═════════ ═════════ 
 
  ألف دينار كويتي  
  2018 2017 

    
    

 408,254 364,280  والتزامات أخرى التزامات رأسمالية
  ═════════ ═════════ 

 
معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة  28

 سالمية(  )أدوات مالية مشتقة إ
 

وعقود  ألرباحاتدخل المجموعة ضمن السياق الطبيعي لألعمال في معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل 
ت طر العمالدة مخاحتحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة )أدوات مالية مشتقة إسالمية( للتخفيف من 

ع ملعة تتفق شراء سلعمالت وعقود السلع اآلجلة إلى نظام الوعد بين طرفين  األجنبية ومعدل األرباح. تستند مبادالت
لعة سوط بشراء عد مشرالشريعة اإلسالمية وفقاً لسعر متفق عليه في التاريخ ذي الصلة في المستقبل. إن المعاملة هي و
ا يتعلق . فيمالت العمالتمن اتفاقية شراء من جانب واحد. يتكون هيكل المقايضة من مقايضة معدل األرباح ومباد

يرة استناداً تة والمتغالثاب بمبادالت معدل األرباح، تقوم األطراف المقابلة عادةً بمبادالت مدفوعات األرباح ذات المعدالت
ة افة إلى القيميرة باإلضالمتغ إلى القيمة االسمية لعملة واحدة. بالنسبة لمبادالت العمالت، يتم تبديل المدفوعات الثابتة أو

 االسمية بعمالت مختلفة. 
 

راض ألغ اآلجلة السلع يتم استخدام مبادالت العمالت ومبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود
 .التغطية

 
تغيرات في طة بالتمثل عقود المبادالت ومعدل األرباح المتضمنة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات معدالت ربح مرتب

 قيمة المعادن الثمينة.
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معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة  28
 )أدوات مالية مشتقة إسالمية( )تتمة(

 

لى القيمة اإلضافة إية، بسوقيوضح الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة لهذه األدوات، والتي تعادل القيمة ال
مؤشر جعي أو الر المراالسمية. إن القيمة االسمية هي مبلغ األصل المرتبط بأدوات مبادالت العمالت األجنبية أو السع
نهاية  لقائمة فياامالت وهو األساس الذي تقاس عليه التغيرات في قيمة هذه األدوات. تشير القيمة االسمية إلى حجم المع

 تشير إلى مخاطر االئتمان. السنة وال 
 

   

 
   

  ألف دينار كويتي

   

 القيمة 
 العادلة 
 الموجبة

 القيمة 
 العادلة 
 السالبة

 القيمة 
 األسمية 

      2018ديسمبر  31
  336,980  3,733   2,568    العقود اآلجلة

  224,633  3,289   73    معامالت مبادالت معدل األرباح 
  792,523  8,372   895    ت عمالتمعامالت مبادال

  132,457  459     -   المعادن الثمينة المتضمنة 
 

  

─────── ─────── ─────── 
 

  

3,536 15,853 1,486,593 
 

  

═══════ ═══════ ═══════ 
 

    

 
    

  ألف دينار كويتي

    

 القيمة 
 العادلة 
 الموجبة

 القيمة 
 العادلة 
 السالبة

 القيمة 
 األسمية 

       2017ديسمبر  31
 145,037 1,890 1,369    العقود اآلجلة

 12,348    - 114   معامالت مبادالت معدل األرباح 
 503,914 10,786 817    معامالت مبادالت عمالت
 115,373 121    -    المعادن الثمينة المتضمنة 

 

   

─────── ─────── ─────── 
 

   

2,300 12,797 776,672 
 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

ع عقود السلوآلجلة افيما يتعلق بمبادالت العمالت األجنبية ومبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية 
لي التا ين الجدولي. ويباآلجلة، فإن القيمة االسمية تمثل إجمالي التدفقات النقدية. ولكن، يمكن تسوية المبالغ بالصاف

 صافي التدفقات النقدية:
 

  ألف دينار كويتي 
 القيمة  

 األسمية 
 خالل 

 أشهر 3
  12إلى  3

 شهراً 
 أكثر من 

 شهراً  12
     2018ديسمبر  31

 448,168  407,268  631,157   1,486,593  تدفقات نقدية داخلة 
 (390,821)  (339,358)  (630,044)  (1,360,223)  تدفقات نقدية صادرة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
  57,347   67,910  1,113   126,370  صافي التدفقات النقدية 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     2017ديسمبر  31

 111,854 239,848 424,970 776,672 تدفقات نقدية داخلة 
 (121,669) (124,712) (427,349) (673,730) تدفقات نقدية صادرة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (9,815) 115,136 (2,379) 102,942 صافي التدفقات النقدية 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة   29
 

أفراد و يذييننفأعضاء مجلس إدارة المجموعة وموظفيها التالمساهمون الرئيسيون وهناك أطراف معينة ذات عالقة )
ودعين أو م ثلونيموشركات يمثلون فيها مالك رئيسيين(  ومشاريع مشتركة وشركات زميلة من الدرجة األولى عائالتهم

ط س الشرو، ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة. إن تلك المعامالت قد تمت بنفللمجموعةعمالء تسهيالت تمويلية 
ف ا مع أطراثلة لهمما لمعامالتات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة األساسية بما في ذلك معدل األرباح والضمان

 . من أكثر من قدر طبيعي من المخاطرغير ذات عالقة ولم تتض
 

 إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي: 
 
 ألف دينار كويتي     
 المجموع     

 
مساهمون 
 رئيسيون 

 تشركا
زميلة 

ومشاريع 
 مشتركة  

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

وموظفين 
 تنفيذيين 

طرف آخر 
 ذي عالقة

 
 

 2018 2017 
       

 5,576 6,721  240  162  6,319     -  تمويل إيرادات 
 1,150  730  115  208  407     -  إيرادات أتعاب وعموالت 

 25,660  33,474  1,141  88  1,637  30,608  تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين
 

 إن األرصدة مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي: 
 

 ألف دينار كويتي 
 المجموع  
 

مساهمون 
 رئيسيون 

 شركات
زميلة 

ومشاريع 
 مشتركة  

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

وموظفين 
 تنفيذيين

طرف آخر 
 2017 2018 ذي عالقة

 

       
 240,725  263,176  9,300  3,735  250,141     -  مدينو تمويل 

 1,387,400 1,416,143    -     -  36,462  1,379,681 مستحق للبنوك والمؤسسات المالية 
 88,695  85,182  19,667  10,233  55,282     -  حسابات المودعين

 12,473  16,321  3,140     -  12,695  486  مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية
 33,281  33,452  33,452     -     -     -  استثمار مدار من قبل طرف ذي عالقة

 
 إن تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين هي كما يلي:

  
 

 ألف دينار كويتي    
 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو 
 الموظفين التنفيذيين

 عدد األطراف  
)أقارب أعضاء  ذات العالقة

مجلس اإلدارة أو الموظفين 
 التنفيذيين(

 

 
 

        
 

2018 2017  2018 2017  2018 2017 
         

         أعضاء مجلس اإلدارة
  2,466   2,083    13   12    26   19  تسهيالت تمويلية 

  52   36    4   4    16   10  بطاقات ائتمان 
  20,345   16,889    97   87    68   57  ودائع

  3,559   1,950    3   3    7   4  ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية
         

         موظفون تنفيذيون  
  2,577   2,258    12   11    46   38  تسهيالت تمويلية 

  170   198    6   5    35   31  بطاقات ائتمان 
  7,120   7,627    84   78    79   76  ودائع

  5,515   4,920    4   4    12   8  ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  29
 

 إن رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة هي كما يلي:
 
 ر كويتيألف دينا 
 المجموع 
 2018 2017 
   

 18,260 17,207 رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا
 1,292 1,228 مكافآت نهاية الخدمة والمزايا طويلة األجل لموظفي اإلدارة العليا

 1,435 1,400 مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة*
 ─────── ─────── 
 19,835 20,987 
 ═══════ ═══════ 

 
ثقة عن ة المنبتتضمن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مكافآت خاصة إضافية مقابل مشاركتهم في اللجان التنفيذي *

 مجلس اإلدارة وفقًا لقراراته.
 

 تخضع كافة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لموافقة الجمعية العمومية السنوية.
 

  التحليل القطاعي 30
 

 قطاعات األساسية معلومات ال
هذه  ئيسية فيقطاعات أعمال رئيسية. إن األنشطة والخدمات الر أربعألغراض اإلدارة في  المجموعةيتم تنظيم أنشطة 

 القطاعات هي كما يلي:
 

 : الخزينة
لبنوك امع  وتبادل الودائع واستثمار في صكوك إدارة السيولة واستثمارات المرابحة

 ى العالقات المصرفية الدولية.والمؤسسات المالية إضافة إل
   

األعمال المصرفية لألفراد والخدمات 
 : المصرفية الخاصة

مات توفر الخدمات المصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجات والخد
ت خدماللعمالء األفراد. وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة شاملة من ال

 ية.لعالامبتكرة لألفراد ذوي المالءة المالية المصرفية اإلسالمية المخصصة وال
   

 : للشركاتاألعمال المصرفية 

 قديمتقديم العديد من الخدمات المصرفية ومنتجات االستثمار إلى الشركات وت
خدمات تمويل مرابحة للسلع والعقارات وتسهيالت إجارة محلية ووكالة 

 واستصناع.
   

 : االستثمار
ير آت غمباشرة في األسهم واالستثمارات العقارية والمنشإدارة االستثمارات ال

 المصرفية لدى المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 
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 )تتمة( التحليل القطاعي 30
 

  ألف دينار كويتي 

 الخزينة 

األعمال 
المصرفية لألفراد 

والخدمات 
المصرفية 

 الخاصة

األعمال 
 المصرفية
 المجموع االستثمار  للشركات

      

      2018ديسمبر  31
      

  17,770,278   2,061,539  4,931,364 5,813,751  4,963,624  إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

  15,696,108  585,763 2,142,414 9,467,206  3,500,725  إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  746,008  142,913 246,740  296,190 60,165 إيرادات تشغيل 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

 (162,510)  (102,840) (39,827) (17,864)  (1,979)  المخصصات وانخفاض القيمة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

  263,524  (25,896)  140,070 103,742  45,608  السنة )خسارة( ربح 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  ألف دينار كويتي 

 الخزينة 

األعمال 
المصرفية لألفراد 

والخدمات 
المصرفية 

 الخاصة

األعمال 
المصرفية 

 المجموع االستثمار شركات لل
      2017ديسمبر  31

      

  17,357,981 2,415,624 5,017,819 5,602,145 4,322,393 الموجوداتإجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

  15,241,859 737,222 2,128,887 9,193,523 3,182,227 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 713,280 154,269 235,691 295,217 28,103 إيرادات تشغيل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

 (163,411)    (60,603) (82,205) (15,954) (4,649) المخصصات وانخفاض القيمة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

  214,155     11,126 80,231 110,394 12,404   ربح السنة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 معلومات القطاعات الثانوية 

 
 تعمل المجموعة في مناطق جغرافية متنوعة. إن التحليل الجغرافي هو كما يلي: 

 
 ر كويتيألف دينا 
 

 الموجودات
 مطلوبات طارئة 

 والتزامات رأسمالية
      

 2018 2017  2018 2017 
      المناطق الجغرافية:

  719,147  669,317   11,622,596  12,175,300 الشرق األوسط
 1,687,389  1,432,880    4,591,288  4,586,413 أوروبا 
  88,748  125,886    1,144,097  1,008,565 أخرى

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 17,770,278 17,357,981  2,228,083 2,495,284 

 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 التحليل القطاعي )تتمة( 30
 
 ألف دينار كويتي 
 المجموع  دولي  محلى 
         

 2018 2017  2018 2017  2018 2017 
         

 713,280 746,008  397,160 374,297  316,120 371,711 إيرادات التشغيل
 ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
═════════ ════════ 

 214,155 263,524  130,978 101,394  83,177 162,130 ربح السنة  
 ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 

═════════ ════════ 
 

 رة المخاطرإدا 31
 

ى مة تؤكد علية حوكعمل من خاللتعد إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من عمليات صنع القرار في المجموعة. ويتم تنفيذ ذلك 
 ا. العلي وجود تقييم مستقل للمخاطر والتحكم والرقابة واإلشراف بصورة مباشرة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة

 
تي ورات المستمر على رفع مستوى قدرات وإمكانيات إدارة المخاطر في ضوء التط بشكل بيت التمويل الكويتيعمل وي

لممارسات أفضل ايشهدها قطاع األعمال وأيضاً في ضوء تطورات تعليمات النظام المصرفي ولوائح سوق األوراق المالية و
 اطر.إلدارة المخ ثة""الخطوط الدفاعية الثال. يطبق بيت التمويل الكويتي نظام المطبقة في إدارة المخاطر

 
ة عين على كافيتويتي، في بيت التمويل الكومتضمنة في أعمالها.  وحدات األعمال تنتج عن إن المخاطرخط الدفاع األول  يبين

نة في المتضم طرالعمليات ... إلخ( التأكد من فاعلية إدارة المخاموظفي و العقودموظفي والموظفين )موظفي االئتمان 
 نظيمية.مسؤولياتهم الت

 
ي المخاطر ف مان إدارةتحمالن مسؤولية ضوهما ت الرقابة الماليةإدارة إدارة المخاطر و وحدةويشتمل خط الدفاع الثاني على 

  المستوى المقبول المحددة للمخاطر.إطار 
 

اف عليها رها واإلشريد وددالتي يتم تح الذي توفره وحدة التدقيق الداخليالمستقل  والضمان يتمثل خط الدفاع الثالث في التأكيد
حدة ية. توفر والمعن ةكمووالحويتم إعداد تقرير حول نتائج التدقيق الداخلي إلى جميع جهات اإلدارة  من قبل لجنة التدقيق.

 اطر.ارة المخوفقاً للمتطلبات المحددة في إطار عمل إدضمان عمل النظام العام لفاعلية الرقابة  يالتدقيق الداخل
 

ستخدام ان خالل مبقياس المخاطر تها، كما تقوم أيضاً عن التعرض للمخاطر ومراقب ةالمسؤول ية المخاطر هإن وحدة إدار
ر ياس المخاططرق ق التابعة لمجلس اإلدارة. تستخدم طرق لقياس المخاطر وتقوم بتقديم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر

 .الحالية لبيئة االقتصاديةإلى الخبرات السابقة المعدلة لتعكس ا دتنتساحتماالت 
 

ئة السوق ال وبييتم ضبط المخاطر ومراقبتها من خالل الحدود التي يضعها مجلس اإلدارة والتي تعكس استراتيجية األعم
 للمجموعة وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى مجلس إدارة البنك. 

 
 تخفيف المخاطر

ية الت األجنبد العمر، مبادالت العمالت ومبادالت معدل األرباح وعقوتستخدم المجموعة، كجزء من اإلدارة الشاملة للمخاط
ي فالتغيرات  ناتجة منالالناشئة وذلك إلدارة التعرض للمخاطر  (ضمن المنتجات المقبولة شرعاً ) اآلجلة وعقود السلع اآلجلة

 ا.االئتمان لديه وتستخدم المجموعة الضمانات لتخفيض مخاطر .العائد والعمالت األجنبية ومخاطر األسهم
 

 تركزات المخاطر الزائدة
حافظ فاظ بممن أجل تجنب تركزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات البنك إرشادات محددة تركز على االحت

وفقاً ة )االختياري لتغطيةامتنوعة، وبالتالي يتم السيطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها. ويتم استخدام سياسة 
 في البنك إلدارة تركزات المخاطر على مستوى العالقات ومستوى قطاعات األعمال. للشريعة(

 
ي يتم لة والتلها هياكل إدارة مخاطر وسياسات وإجراءات مماث للمجموعةإضافة إلى ذلك، فإن كل شركة مصرفية تابعة 

 مراقبتها من قبل مجلس إدارة البنك.
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 مخاطر االئتمان     32
 

تعاقدية. زاماتهم الء بالتإن مخاطر االئتمان هي أن تتكبد المجموعة خسارة بسبب إخفاق عمالئها أو األطراف المقابلة في الوفا
لمقابلة اطراف تدير المجموعة مخاطر االئتمان وتراقبها من خالل وضع حدود لمبالغ المخاطر التي ترغب في قبولها لأل

ق بهذه ما يتعلت الجغرافية وقطاعات األعمال، ومن خالل مراقبة التعرض للمخاطر فيالقطاعا وكذلك لتركزاتالمنفردة 
 الحدود.

 
الئتمانية اي المالءة تملة فقامت المجموعة بوضع عملية لمراجعة الجدارة االئتمانية وذلك لتوفير التحديد المبكر للتغيرات المح

اطر م تصنيف مخام نظاة. ويتم وضع حدود األطراف المقابلة باستخدلألطراف المقابلة بما في ذلك مراجعة الضمانات القانوني
اجعة لية مراالئتمان الذي يحدد معدل المخاطر لكل طرف مقابل. وتخضع تصنيفات المخاطر للمراجعة الدورية. إن عم

 ةحيحيالتص اتراءاإلج ذللمخاطر التي تتعرض لها واتخا عة بتقدير الخسارة المحتملة نتيجةً الجدارة االئتمانية تسمح للمجمو
 لها.

 

 (2018يناير  1)السياسة المطبقة اعتبارًا من تقييم خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 تعريف التعثر ومعالجة التعثر
( عند احتساب ئتمانيةاال )المصنفة كمنخفضة القيمة 3تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً وبالتالي إدراجه ضمن المرحلة 

 المتوقعة في الحاالت التالية: خسائر االئتمان
  خاذ جموعة التجوء المدون لببالوفاء بالتزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل  العميلمن غير المحتمل أن يقوم

 اإلجراءات القانونية مثل تحقيق الضمان )في الحاالت المحتفظ فيها بالضمانات(؛ 
  ة.ماً عن أي التزام ائتماني جوهري إلى المجموعيو 90تأخر في السداد ألكثر من  العميلأن يسجل 
  داخلية.ئتمان الخاطر االمنخفضة القيمة ائتمانياً استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة م العميلأن تعتبر التزامات 

 
. كما تربط ت التعثرالمن حا وأي تسهيل منخفض القيمة ائتمانياً أو غير منتظم قد تم إعادة هيكلته خالل السنة يعتبر أيضا كحالة

يف "ج" طبقا والتصن Fitchو S & Pالمجموعة التعثر باالنكشافات المصنفة خارجياً بتصنيف "د" طبقا لوكالة التصنيف 
 لوكالة التصنيف موديز. 

 
النوعي  لتقييماتراعي المجموعة مجموعة متنوعة من المؤشرات التي قد تشير إلى احتمالية العجز عن السداد كجزء من 

 لذي تقوم بإجرائه حول التعثر من جانب العمالء. ومن بين هذه المؤشرات:ا
 مخالفة االتفاقيات 
  التزامات متأخرة السداد لدى دائنين أو موظفين عموميين العميلأن يكون لدى 
  العميلوفاة 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

وات إحدى األد ذا كانإر االئتمان المتوقعة. ولكي يتم تحديد ما تراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المعرضة لخسائ
عمر األداة،  شهراً أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى 12أو محفظة لألدوات معرضة لخسائر ائتمان متوقعة على مدى 

ي متناسق ار كميتراعي المجموعة أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي. وتستند المجموعة إلى مع
 بالنسبة للمحفظة المصنفة داخليا وخارجيا لكي يتم تقييم أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان. 

 
 التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر عن السداد

كافة  تبارهاعند إدارة المحفظة الخاصة بالمجموعة، تستعين المجموعة بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اع
( كآلية Moody’s Risk Analystجوانب المخاطر المحددة. وتستعين المجموعة بمحلل المخاطر الخاص بتصنيف موديز )

دعم يخاطر. كما ات للمتصنيف ائتماني داخلية لدى المجموعة. وهذه األداة تتيح لها القدرة على تحليل األعمال ووضع تصنيف
خارجية تصنيفات العة باللذاتية غير المالية على حد سواء. كما تستعين المجموالتحليل استخدام العوامل المالية والعوامل ا

 الصادرة عن وكاالت التصنيف المعروفة للمحافظ المصنفة خارجياً. 
 

لسياسة اسهل هذه وت. على المحفظة االئتمانيةللمخاطر  المتوافقدقيق وال التصنيفعلى  ةفظلمحاجموعة هي امإن سياسة ال
غرافية الج طاعاتوالقعمال في جميع قطاعات األ التعرض لمخاطر االئتمانومقارنة  ذات الصلةة للمخاطر يزالمرك اإلدارة

توفير ل لجتهاالتي تم معانظام التصنيف مجموعة متنوعة من التحليالت المالية مع معلومات السوق  ويؤيدوالمنتجات. 
مختلف ع تناسب ميبشكل التصنيفات الداخلية للمخاطر  ع كافةوقد تم وضالمدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. 

 .بشكل منتظمالمخاطر  تصنيفات وتحديثلسياسة التصنيف لدى البنك. يتم تقييم  ووفقاً الفئات 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(   32
 

 )تتمة( (2018يناير  1)السياسة المطبقة اعتبارًا من تقييم خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 يف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر عن السداد )تتمة(التصن
ة، عمر األدا ى مداريتطلب المعيار استخدام عامل منفصل الحتمالية التعثر عن السداد على مدار مدة اثني عشر شهراً وعل
لية تقارير الماللولي وذلك حسب تخصيص المرحلة المحدد للملتزم. وينبغي أن يعكس عامل احتمالية التعثر طبقا للمعيار الد

ل صل من خالورة األتقدير المجموعة لجودة الموجودات المستقبلية. يتم تحديد احتمالية التعثر عن السداد على مدار د 9
ل هيكل موعة بتحويم المجمحلل المخاطر الخاص بوكالة موديز استنادا إلى التصنيفات االئتمانية الداخلية/الخارجية. كما تقو

حلة لى مدار مرعلسداد اتبطة باحتمالية التعثر عن السداد على مدار دورة األصل إلى احتمالية التعثر عن شروط السداد المر
 زمنية باستخدام النماذج واآلليات المناسبة.

 
مطبقية ليدى  تقوم المجموعة بتقيييم احتماليية التعثير عين السيداد لمحفظية منتجيات األفيراد مين خيالل بطاقيات درجيات سيلوكية

هيل مقابيل كيل تسي وتستند بطاقات الدرجات إلى آلية انحيدار لوجيسيتي والتيي تتييح تقيييم الدرجية واحتماليية التعثير .المجموعة
بقياء عليى أسياس ال ويعتبير التوزييع. يستند هيكل شروط السداد المرتبطة باحتمالية التعثر إلى مفهيوم معيدل المخياطر. ائتماني

 خاطر حيث ييتماالحتماالت للمتغير العشوائي الموزع بشكل أسي مع معدل الم وتستخدم دالة التوزيع على أساس. توزيع أسي
 . تقييم احتمالية التعثر من بطاقة الدرجات السلوكية

 
 إدراج المعلومات المستقبلية 

الئتمان اخسائر وتراعي المجموعة المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر على مخاطر االئتمان 
وقعات ئيسية التصورة روقعة لكي يتم إدراج المعلومات المستقبلية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وهي تعكس بالمت

لتي يتم ااألحكام  ن درجةالمعقولة والمؤيدة للظروف المستقبلية المرتبطة باالقتصاد الكلي. ومراعاة هذه العوامل تزيد م
 الكلي في قتصادة. تستعين المجموعة بنماذج إحصائية إلدراج عوامل االاتخاذها في تحديد خسائر االئتمان المتوقع

فض( ناريو منخيد، سيتصنيفات التعثر السابقة. كما تراعي المجموعة ثالثة سيناريوهات )سيناريو أساسي، سيناريو متزا
ة بة المرجحلمناسمات التوقعات بيانات االقتصاد الكلي بشكل منفصل لكل من القطاعات الجغرافية ويتم تطبيق التقيي

يتم ة. لمتوقعباالحتماالت على هذه السيناريوهات للوصول إلى نتيجة مرجحة باالحتماالت حول خسائر االئتمان ا
  بلية. بصورة منتظمة مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات بالظروف االقتصادية المستق

 
 ن مراعاة أي ضماناتالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دو

ض الحد يتم عريوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي المجمع. و
التخفيف  تأثير األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )قبل انخفاض القيمة وبالصافي بعد الربح المؤجل والموقوف( قبل

 ت المقاصة الرئيسية واتفاقيات الضمان.من المخاطر من خالل استخدام ترتيبا
 ألف دينار كويتي   
 2017         2018      إيضاحات  

    
 1,003,866 1,162,424 8 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 2,925,329 3,248,450 9 مرابحة قصيرة األجل
 9,660,883 9,759,657 10 مدينو تمويل

 1,429,963 1,570,550 11 استثمار في صكوك
 305,390 296,304  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

  ───────── ───────── 
 15,325,431 16,037,385   اإلجمالي

  ───────── ───────── 
  2,087,030 1,863,803 27 مطلوبات محتملة

 408,254 364,280 27 التزامات
  ───────── ───────── 

 2,495,284 2,228,083   المجموع
  ───────── ───────── 

    

 17,820,715 18,265,468  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
  ═════════ ═════════ 

 
ن وليس الحد ر االئتمالمخاط عند تسجيل األدوات المالية وفقاً للقيمة العادلة، تمثل المبالغ المبينة أعاله التعرض الحالي

 والذي قد ينشأ في المستقبل نتيجة التغيرات في القيمة. األقصى للتعرض للمخاطر
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 مخاطر االئتمان )تتمة(   32
 

 تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
لتعرض لقصى يدار تركز المخاطر من قبل الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية وقطاع األعمال. وبلغ الحد األ

 275,509: 2017ألف دينار كويتي ) 275,392قيمة  2018ديسمبر  31ل فردي كما في لمخاطر االئتمان لطرف مقاب
 دينار كويتي( قبل مراعاة أي ضمانات.

 
 ه:بحتفظ يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية قبل مراعاة أي ضمان م

 
 ألف دينار كويتي  

              2018              2017 
   

 10,042,667 10,979,525 الشرق األوسط
 4,425,614 4,187,448 أوروبا
 857,150 870,412 أخرى

 ──────── ──────── 
 16,037,385 15,325,431 
 ════════ ════════ 

 
 ه:بفيما يلي تحليل الموجودات المالية لدى المجموعة حسب قطاع األعمال قبل مراعاة أي ضمان محتفظ 

 
 ألف دينار كويتي 
              2018              2017 
   

 4,497,392 4,210,042 تجارة وتصنيع
 5,409,920 6,207,407 بنوك ومؤسسات مالية

 2,897,215 2,760,204 إنشاءات وعقارات
 2,520,904 2,859,732 أخرى

 ──────── ──────── 
 16,037,385 15,325,431 
 ════════ ════════ 

 

 الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية
ركز د بيان المببنو يوضح الجدول التالي الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية قبل انخفاض القيمة المرتبط

 المالي المجمع:
 

 ألف دينار كويتي   
    
   غير متأخرة وغير منخفضة القيمة 

 
 تصنيف 

 مرتفع
 تصنيف

 سيقيا 
 متأخرة أو

 منخفضة القيمة 
 

 اإلجمالي
     

     2018ديسمبر  31
 1,162,424     -     -  1,162,424  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 3,248,450     -     -  3,248,450  مرابحة قصيرة األجل
 9,759,657 797,443 1,033,817 7,928,397  (10مدينو تمويل )إيضاح 

 1,570,550     -  204,304  1,366,246  مار في صكوكاستث
 296,304     -     -  296,304  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 14,001,821 1,238,121 797,443 16,037,385 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مان )تتمة(  مخاطر االئت 32
 

 الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية )تتمة(
 

 ألف دينار كويتي  
 

   
 

   غير متأخرة وغير منخفضة القيمة

 
 تصنيف 

 مرتفع
 تصنيف

 قياسي 
 متأخرة أو

 منخفضة القيمة 
 

 اإلجمالي
     

     2017ديسمبر  31
 1,003,866    -     -  1,003,866 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 2,925,329    -     -  2,925,329 مرابحة قصيرة األجل
 9,660,883  777,993  1,029,674  7,853,216  (10مدينو تمويل )إيضاح 

 1,429,963 1,308 154,193 1,274,462 استثمار في صكوك
 305,390    -     -  305,390 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 13,362,263 1,183,867 779,301 15,325,431 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 :التمويلية المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة حسب فئة الموجودات المالية أعمار التسهيالت تحليل
 

  ألف دينار كويتي 
 المجموع يوماً  90إلى  61 يوماً  60إلى  31 يوماً  30أقل من  

     

     2018ديسمبر  31
 579,685 92,226 134,551 352,908 مدينو تمويل 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

     2017ديسمبر  31
 501,769 60,278 102,284 339,207 مدينو تمويل 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

لمركزة االدارة ا هل ذلكتقوم سياسة المجموعة على الحفاظ على تصنيفات مخاطر دقيقة وثابتة في كافة المحافظ االئتمانية. يس
م . يدعم نظامنتجاتللمخاطر المحددة ومقارنة التعرض لمخاطر االئتمان في كافة مجاالت األعمال والمناطق الجغرافية وال

ياس مخاطر سية لقالمالية المدمجة مع معلومات السوق المعروضة لتقديم المدخالت الرئي التصنيف بمجموعة من التحليالت
 سة التصنيف لسياالطرف المقابل. تم تصميم كافة التصنيفات الداخلية للمخاطر لتتضمن فئات مختلفة ويتم توجيهها وفقاً 

 ية. . يتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر الخاصة بصورة دوربالمجموعةالخاصة 
 

 الضمانات 
ل إدارة ضوعة من قبت الموإن مبلغ ونوع الضمان المطلوب يستند إلى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتم تنفيذ التعليما

 فيما يتعلق بمدى قبول أنواع الضمان ومقاييس التقييم. بالمجموعةالمخاطر ولجنة االئتمان 
 

أيضاً  ل المجموعة. وتحصالعقارات واألوراق المالية والكفاالت النقدية والبنكية تشمل األنواع الرئيسية للضمانات المقبولة
 على ضمانات من الشركات االم للتسهيالت التمويلية التي تمنح إلى شركاتها التابعة.

 
  م ذلك.تراقب اإلدارة القيمة العادلة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقيات األساسية، متى لز

 
منخفضة  أو التسهيالت التمويليةبلغت القيمة العادلة لضمانات تحتفظ بها المجموعة فيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية المتأخرة 

ألف دينار كويتي(. تشتمل الضمانات على  285,220: 2017) 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي كما في  315,388القيمة 
 ان وعقارات.نقد وأوراق مالية وصكوك وخطابات ضم
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 مخاطر السيولة 33
 

ل ظروف ها في ظعلى الوفاء بالتزاماته عند استحقاق المجموعةإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة 
ودائع اعدة الاإلدارة بترتيب مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى ق تقومعادية أو تحت ضغط. للحد من هذه المخاطر، 

ييم ذا يشكل تقومي. وهيإدارة الموجودات ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة على أساس ما تقوم ببيناألساسية، 
 .ذا لزم ذلكافية إللتدفقات النقدية المتوقعة وتوفر الضمانات عالية الجودة والتي يمكن استخدامها لتوفير تمويالت إض

 
ي فة إلى نقد ها بسهولاول بصورة عالية وموجودات متنوعة والتي يمكن تحويلبمحفظة قابلة للتد المجموعةحتفظ تإضافةً إلى، 

 السيولة.  احتياجاتبأيضاً ببنود ائتمان يمكن لها أن تفي  المجموعةلتزم تحالة التوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية. 
 

ق كل من السوعلقة بر عوامل الضغط المتيتم تقييم مركز السيولة وإدارته بموجب سيناريوهات متعددة مع األخذ في االعتبا
 بشكل خاص.  والمجموعةبشكل عام 

 

تأكد من لل قاققائمة االستحيلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تقوم اإلدارة بمراقبة 
لتعاقدية لترتيبات ااد إلى السنة تستن استحقاق الموجودات والمطلوبات للمجموعة في نهاية قائمةاالحتفاظ بالسيولة الكافية. إن 

 . تواريخ االنتهاء المخطط لهاللسداد و
 

 هي كما يلي: 2018ديسمبر  31إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة في 
 
 ألف دينار كويتي 

 
 حتى 

 أشهر 3
 12إلى  3

 شهر
 أكثر من

 المجموع سنة واحدة
     :الموجودات

  1,381,170  29,344   1,387  1,350,439  دى البنوك نقد وأرصدة ل
  3,248,450    -   1,236,469   2,011,981  مرابحات قصيرة األجل

  9,385,474  4,848,182   2,397,779   2,139,513  تمويل مدينو
  1,563,361  1,306,980   197,141   59,240  استثمار في صكوك

  147,639  122,438   18,065   7,136  عقارات للمتاجرة
  284,883  244,488   26,741   13,654  استثمارات

  499,179  499,179     -     -  ومشاريع مشتركةاستثمارات في شركات زميلة 
  489,609  474,732   14,877     -  عقارات استثمارية 

  544,416  329,301   40,788   174,327  موجودات أخرى
  31,180  31,180     -     -  جودات غير ملموسة وشهرة مو

  194,917  194,917     -     -  ومعدات عقارات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
  5,756,290   3,933,247   8,080,741   17,770,278  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     المطلوبات:
  2,689,079  598,429  618,414  1,472,236 مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية  أرصدة

  498,588  321,168  143,840  33,580 دائنو صكوك
  11,780,310  3,325,758  594,454  7,860,098 حسابات المودعين
  728,131  427,835  117,863  182,433 مطلوبات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 9,548,347 1,474,571 4,673,190 15,696,108 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مخاطر السيولة )تتمة( 33
 

 هي كما يلي: 2017ديسمبر  31إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة في 
 
 ألف دينار كويتي 

 
 حتى 

 أشهر 3
 12لى إ 3

 شهر
 أكثر من

 المجموع سنة واحدة
     :الموجودات

 1,262,456  33,580   2,557 1,226,319  نقد وأرصدة لدى البنوك 
 2,925,329     -   1,191,325 1,734,004  مرابحات قصيرة األجل

 9,216,475 4,629,631  2,328,692  2,258,152  تمويل مدينو
 1,428,655  1,186,339  57,750 184,566  استثمار في صكوك

 161,137  130,964  21,001 9,172  عقارات للمتاجرة
 304,293  283,677  3,631 16,985  استثمارات

 463,797  463,797     -    - استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 554,321  554,321    -    - عقارات استثمارية 

 464,558  245,394  64,051 155,113  موجودات أخرى
 38,659  38,659     -    - موجودات غير ملموسة وشهرة 

 214,001  214,001     -    - عقارات ومعدات
 324,300     - 324,300    - موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
  5,584,311 3,993,307 7,780,363 17,357,981 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     المطلوبات:
 2,239,923  230,481  626,252 1,383,190  أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 

 518,078  428,120  50,155 39,803  دائنو صكوك
 11,596,733  3,628,955 572,546 7,395,232  حسابات المودعين
 699,236 464,810 97,298 137,128 مطلوبات أخرى 

مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها 
 لغرض البيع

 
-    

 
187,889 

 
-    

 
 187,889 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 8,955,353 1,534,140 4,752,366 15,241,859 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 :وعةللمجم يبين الجدول التالي انتهاء الصالحية التعاقدية حسب تاريخ استحقاق المطلوبات الطارئة وااللتزامات

 
  ألف دينار كويتي 

   
 حتى

 أشهر  3 
 12إلى  3

 شهراً 
 أكثر من 

 المجموع واحدة سنة
2018       

 1,863,803 935,294 306,739 621,770   (27مطلوبات طارئة )إيضاح 
 364,280 18,050 29,882 316,348   (27)إيضاح  التزامات رأسمالية

   ────── ────── ────── ────── 
 2,228,083 953,344 336,621 938,118   اإلجمالي

   ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  ألف دينار كويتي 

   
 حتى

 أشهر  3 
 12إلى  3

 شهراً 
 أكثر من 

 جموعالم واحدةسنة 
2017       

 2,087,030 977,696 377,729 731,605   (27مطلوبات طارئة )إيضاح 
 408,254 18,081 67,032 323,141   (27التزامات رأسمالية )إيضاح 

   

────── ────── ────── ────── 
 2,495,284 995,777 444,761 1,054,746   اإلجمالي

   

══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 لتزامات.حية االأنه لن يتم سحب كافة المطلوبات الطارئة أو االلتزامات الرأسمالية قبل انتهاء صال المجموعةتوقع ت
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 مخاطر السوق    34
 

ت في أسهم تثماراسال، بما في ذلك االمجموعة تعرف مخاطر السوق بأنها تلك المخاطر التي تنشأ من معالت االستثمار لدى
يتم ها لالمن خ رئيسية فئاتثة اليتم تصنيف هذه المخاطر إلى ثووالصكوك والعقارات وغيرها. ة( )المدرجة وغير المدرج

 لي:كما ي المجموعة االستثمار لدىمحفظة بشكل مباشر على أداء نها تؤثر إقياس وإدارة مخاطر السوق، حيث 
 

 مخاطر السوق غير التجارية
 

 األرباحمخاطر معدل 
ات ذة أو خارج وأداخلة ية تدفقات نقد لها، بإنتاج الموجودات والمطلوبات التي اإلسالميةم الشريعة لحكالوفقا ، المجموعةقوم ت

ن تلك عر الناتجة وكيفية إدارة المخاط معدل األرباححساسية تقلبات  خاللوأدائها من  ربحيتهايتم تقييم وعادلة  قيمة
 نك.عمالء ومساهمي الباألرباح الموزعة على  بما يساهم فيأرباح المتوقعة، ق أعلى تحق بحيث االكنشافات

 
 ت األجنبيةمخاطر العمال

 لى كل منبسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت التي تؤثر عهي مخاطر تكبد خسائر إن مخاطر العمالت األجنبية 
 .ةريلتجاا والمحفظة( الخارجيةالهيكلية الناشئة عن االستثمارات  المراكز)بما في ذلك  ةالمصرفي المحفظة

 
كز مستمر لمرالتقييم الامعتمدة من مجلس إدارة البنك وعلى أساس الحدود ال استناداً إلىيتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية 

مخاطر  مضاهاةبالمجموعة المفتوحة وحركة أسعار العمالت األجنبية الحالية والمتوقعة. تقوم المجموعة عند الضرورة 
الت أو ك العمنبية الكامنة في بعض الموجودات عن طريق مقارنتها مع المطلوبات بنفس تلتقلبات أسعار العمالت األج

جات )منت آلجلةاجنبية العمالت المرتبطة بها. تستخدم المجموعة أيضاً مبادالت العمالت األجنبية وعقود تحويل العمالت األ
 لتقليل مخاطر العمالت األجنبية. متوافقة مع الشريعة اإلسالمية(

 
على  2018مبر ديس 31لمخاطر عمالت أجنبية كبيرة في  المجموعةبين الجداول التالية العمالت األجنبية التي تعرض ت

كل معقول لمحتملة بشالحركة اموجوداته ومطلوباته النقدية غير التجارية وتدفقاته النقدية المتوقعة. يقوم التحليل بحساب تأثير 
ى األرباح تة، علابل الدينار الكويتي، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابعلى أسعار صرف العمالت األجنبية مق

لشاملة إليرادات اان خالل لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة مواحتياطي القيمة العادلة )بسبب التغير في القيمة العادلة 
 (. األخرى

 
 ألف دينار كويتي 
 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 
 لتغير في ا

 أسعار العمالت 
 التأثير 

 على األرباح 

 التأثير 
على احتياطي 
 القيمة العادلة

 
 التغير في 

 لعمالتاأسعار 
 التأثير 

 على األرباح 

 التأثير 
على احتياطي 

 القيمة العادلة
   %    % العملة

        

 479 890 1+  50 589 1+ الدوالر األمريكي
        

 19 428 1+  156 (930) 1+ ينيالدينار البحر
   
 األسعارمخاطر 

تجارية المحفظة الاألسهم ) –الناتجة من التغيرات في القيمة السوقية لالستثمارات مخاطر تلك السعار هي األإن مخاطر 
 والصكوك والعقارات.  (والمصرفية بما في ذلك االستثمارات االستراتيجية

 
الل اإليرادات خلعادلة من لقيمة الالستثمارات المدرجة باادلة )نتيجة التغير في القيمة العادلة إن التأثير على احتياطي القيمة الع

ات كافة المتغيرديسمبر( بسبب التغيرات المعقولة المتوقعة في مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ ب 31في الشاملة األخرى 
 األخرى ثابتة، هو كما يلي: 

 

 ألف دينار كويتي 
 2018  2017 

 
التغيرات في 
 أسعار األسهم

 التأثير 
على احتياطي 
 القيمة العادلة

 
التغيرات في 
 أسعار األسهم

 التأثير 
على احتياطي 

 القيمة العادلة
   %    % مؤشرات السوق

 910 1+  87 1+ سوق الكويت لألوراق المالية 
 74 1+  153 1+ مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
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 طر السوق )تتمة(مخا   34
 

 مخاطر التشغيل 
داث و األحأ اإلجراءاتإن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو 

 لذلك أثار ويكون الخارجية. عندما تتعطل األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالسمعة
الل خة ولكن من لتشغيلياتوقع تجنب جميع المخاطر للمجموعة أن تشريعية أو تؤدي إلى الخسارة المالية. ال يمكن قانونية أو ت

 اطر. تتضمنه المخدير هذالمجموعة أن تستطيع ة واالستجابة للمخاطر المحتملة، تإطار الرقابة العامة ومن خالل المتابع
لعاملين دريب اإجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والمطابقة وت أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع

 وعمليات التقييم ويتضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.
 

ومراقبة  وتقييم مجموعة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها لتحديد المجموعةيوجد لدى 
لتشغيل امخاطر  ، ويتم إدارةللمجموعةخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األ

ألعمال ااعات ودعم قط التي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءات والمنتجات والخدمات من خالل وحدة مخاطر التشغيل
 واإلشراف على مخاطر التشغيل كجزء من أسلوب إدارة المخاطر الشامل.عند إدارة 

 
العامة  إلرشاداتمع ما تقضى به تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق با بالمجموعةمخاطر التشغيل  إدارة فقتتوا

 ألنظمة الرقابة الداخلية والممارسات السليمة إلدارة مخاطر التشغيل لدى البنوك والرقابة عليها.
 

 مخاطر الدول 
صورة ب مجموعةالأحد البلدان والتي يكون لها تأثير سلبي على تتمثل مخاطر الدول في تلك المخاطر التي تحدث داخل 

تزاماته وفاء بالقدرة أحد المدينين على العدم مباشرة من خالل تخفيض قيمة المجموعة أو بصورة غير مباشرة من خالل 
لهيكلة اعادة إ. وبصورة عامة، تتعلق هذه األحداث، على سبيل المثال ال الحصر، بأحداث سياسية كالتعثر وللمجموعة

واق أو ة في األسالعمل واألحداث السياسية مثل االنتخابات المتنازع عليها والقيود على حركة العمالت وعدم إمكانية تداول
ية ت اإلقليمضطراباتحويلها والصراعات اإلقليمية والتأثر االقتصادي من األحداث األخرى مثل مشاكل التعثر للدول واال

 بنوك والعملة والكوارث الطبيعية. واألزمات المتعلقة بال
 

 إدارة رأس المال 35
 

وعة أن المجم ل. كماإن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد من االلتزام بالمتطلبات الرقابية لرأس الما
صل عليها مة يحيتحتفظ بتصنيفات ائتمانية عالية ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتحقيق أعلى ق

 المساهمون. 
 

أس ربة كفاية م مراقتقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال بشكل فعال من أجل تغطية المخاطر المتضمنة في األعمال. يت
لمصرفية. ارقابة المالي للمجموعة باستخدام، من ضمن المقاييس األخرى، اللوائح والمعدالت التي تضعها لجنة بازل لل

 ت بازل( والمطبقة من قبل بنك الكويت المركزي للرقابة على المجموعة.)لوائح/ معدال
 

 ر ب،  /2م ييتم احتسيياب رأس الميال الرقييابي ومعيدالت كفاييية رأس المييال للمجموعية وفقيياً لتعمييم بنييك الكوييت المركييزي رقيي
 ( كما هو موضح أدناه: 3)بازل  2014يونيو  24المؤرخ  2014 /336 ر ب أ/

 
  تي ألف دينار كوي 

 2017 2018 كفاية رأس المال
   

 12,073,649 12,201,132 الموجودات الموزونة بالمخاطر 
 1,811,047 1,830,170 رأس المال المطلوب 

   
   رأس المال المتاح 

 1,932,356 1,941,387  1رأس المال الشريحة 
 212,337 190,477 2رأس المال الشريحة 

 ──────── ──────── 
 2,144,693 2,131,864 الي رأس المالإجم

 ════════ ════════ 
  %16.00 %15.91  1معدل كفاية رأس المال الشريحة 
  %17.76  %17.47 إجمالي معدل كفاية رأس المال 

 
 /2 لمركيزي رقيموفقياً لتعمييم بنيك الكوييت ا 2018ديسيمبر  31يتم احتساب معدل الرفع المالي للمجموعة للسنة المنتهية في 

 كما هو موضح أدناه: 2014أكتوبر  21المؤرخ  2014 /343 رب أ/
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 إدارة رأس المال )تتمة( 35
  ألف دينار كويتي  

 2018 2017 
   

 1,932,356 1,941,387  1رأس المال الشريحة 
 19,344,352 20,157,606 إجمالي التعرض للمخاطر  

   

 %9.99 %9.63 معدل الرفع المالي 
 

 رة الديون المشتراة إدا 36
 

اة دون رة الديون المشترفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، يتعين على البنك إدا 41/93والقانون  32/92وفقاً للمرسوم 
 أجر بموجب شروط اتفاقيات شراء المديونيات.

 
 موجودات برسم األمانة     37

 
ألف دينار كويتي  1,110,608مجموعة بصفة أمانة أو وكالة بلغت إن القيمة اإلجمالية للموجودات المحتفظ بها من قبل ال

 ألف دينار كويتي(. 1,235,457: 2017) 2018ديسمبر  31في 
 

ألف دينار كويتي( ناتجة عن  4,917: 2017ألف دينار كويتي ) 4,226تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاباً بمبلغ 
 أنشطة بصفة األمانة والوكالة.

 
 مة العادلة  القي 38

 

 تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة حسب أسلوب التقييم: 
  

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة؛1المستوى 
ر باشر أو غيمة بشكل وض: أساليب أخرى يكون لجميع مدخالتها تأثيراً ملموساً على القيمة العادلة المسجلة معر2المستوى 

 مباشر؛ و
يانات ند إلى البي ال تست: أساليب أخرى تستخدم المدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والت3المستوى 

 المعروضة في السوق. 
  

 : 2018ديسمبر  31 يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في
  

  ألف دينار كويتي 
 المجموع (3)المستوى  (2)المستوى  (1المستوى ) 

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 
     

 رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان
 29,932     -  29,932     -  (12الدخل )إيضاح 

لة من خالل األرباح أو أسهم مدرجة بالقيمة العاد
 161,906 57,396 52,252 52,258 (12الخسائر )إيضاح 

أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
 93,045 64,023  29,022 (12الشاملة األخرى )إيضاح 

 1,563,361 271,770    - 1,291,591 (11استثمار في صكوك )إيضاح 
     

     :مشتقات الموجودات المالية
 2,568    - 2,568    - عقود آجلة

 73    - 73    - مبادالت معدل األرباح
 895    - 895    - مبادالت عمالت

     

     موجودات غير مالية:
 647,569     - 647,569     - عقارات استثمارية

 ───── ───── ───── ───── 
 1,372,871 733,289 393,189     2,499,349 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 القيمة العادلة )تتمة( 38
  ألف دينار كويتي 
 المجموع (3)المستوى  (2)المستوى  (1المستوى ) 

     تم قياسها بالقيمة العادلة:مالية مطلوبات 
     

     مشتقات المطلوبات المالية:
 3,733    - 3,733    - عقود آجلة

 3,289    - 3,289    - باحمبادالت معدالت االر
 8,372    - 8,372    - مبادالت عمالت

 459    - 459    - المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 
 -    15,853 -    15,853 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 : 2017ديسمبر  31ومطلوبات المجموعة كما في  يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات
 

  ألف دينار كويتي 
 المجموع (3)المستوى  (2)المستوى  (1المستوى ) 

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 
     

 رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان
 (12الدخل )إيضاح 

 
 -     39,648 

 
 -     39,648 

 168,143 28,465 57,986 81,692 (12موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 
 1,428,655 296,034    - 1,132,621 استثمار في صكوك

     
     مشتقات الموجودات المالية:

 1,369    - 1,369    - عقود آجلة
 114    - 114    - مبادالت معدل األرباح

 817    - 817    - مبادالت عمالت
     

     موجودات غير مالية:
 685,407     - 685,407     - عقارات استثمارية

 ───── ───── ───── ───── 
  1,214,313  785,341   324,499  2,324,153  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
  ألف دينار كويتي 
 المجموع (3)المستوى  (2)المستوى  (1المستوى ) 

     مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:مطلوبات 
     

     مشتقات المطلوبات المالية:
 1,890    - 1,890    - عقود آجلة

 10,786    - 10,786    - مبادالت عمالت
 121    - 121    - المعادن الثمينة المتضمنة 

 ───── ───── ───── ───── 
 -    12,797 -    12,797 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 القيمة العادلة )تتمة( 38
 

ات يتم تقييم االستثماراستناداً إلى أسعار الشراء المعروضة في السوق. و 1يتم تقييم االستثمارات المصنفة تحت المستوى 
 استناداً إلى صافي القيمة العادلة المسجلة. 2المصنفة تحت المستوى 

 
 :2017ألف دينار كويتي ) 271,770صكوك غير مسعرة بمبلغ  3حت المستوى تضمنت االستثمارات المصنفة ت

ألف  28,465: 2017ألف دينار كويتي ) 121,419ألف دينار كويتي( واستثمارات في أسهم غير مسعرة بمبلغ  296,034
ت مالية ومؤسسا يةالصكوك المدرجة ضمن هذه الفئة الصكوك الصادرة عن هيئات سياداالستثمار في مثل دينار كويتي(. ي

مخصومة لنقدية الغير المسعرة باستخدام طريقة التدفقات افي الصكوك لالستثمار وشركات. يتم تقدير القيمة العادلة 
سعرة وفقاً للقيمة م%(. ويتم تقييم االستثمار في أسهم غير 8.2% إلى نسبة 2.9باستخدام معدل الخصم )يتراوح من نسبة 

لمعلومات ومة واقييم مناسب للظروف. تتضمن اساليب التقييم طرق التدفقات النقدية المخصالعادلة باستخدام اسلوب ت
لجوهرية خالت االمعروضة في السوق للشركات المماثلة ومعلومات معاملة حديثة وصافي قيمة الموجودات. وتتضمن المد

يرادات رات اإلالنمو النهائي وتقديغير المعروضة المستخدمة في أساليب التقييم بصورة أساسية معدل الخصم ومعدل 
لمجمع قد الملكية ا ي حقوقواألرباح. إن التأثير على بيان المركز المالي المجمع أو بيان الدخل المجمع أو بيان التغيرات ف

سهم أ تثمارات فيم االسيكون غير مادياً إذا كانت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتقديرات القيمة العادلة لتقيي
 ٪.5غير مسعرة وفقاً للقيمة العادلة بنسبة 

 
عدالت توقعة باستخدام الممن خالل خصم كافة التدفقات النقدية المستقبلية الم 28يتم تقييم األدوات المفصح عنها في إيضاح 

ل ة )على سبيدلمعتماوأسعار تحويل العمالت األجنبية العاجلة/اآلجلة المعروضة مباشرةً في السوق من قبل موارد السوق 
 ... الخ(. FinCADالمثال رويترز، بلومبرج و 

 
ودراية  هنية وخبرةمؤهالت ميتم تقييم العقارات االستثمارية استناداً إلى تقييمات يتم إجراؤها من قبل مقيمين مستقلين ذوي 

م تقييمها. ية التي يتتثمارات االسجيدة حديثة في مجال تقييم العقارات االستثمارية وفي النطاق الجغرافي الذي تقع به العقار
 يعكس التقييم ظروف السوق كما في تاريخ التقارير المالية.

 
فة لسوقية لكاارنة اتم تصنيف كافة العقارات االستثمارية باستخدام مدخالت معروضة في السوق. يتم استخدام أسلوب المق

 .لتقييمل السنوي مدخالت جوهرية بالنسبة لالعقارات االستثمارية حيث يكون سعر السوق للمتر المربع والدخ
 

ياسات القيمة لق 2والمستوى  1، لم تكن هناك أية تحويالت بين المستوى 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 لقياسات القيمة العادلة. 3العادلة، كما لم تكن هناك اية تحويالت إلى أو من المستوى 

 

  :3توى في المس المقاسة بالقيمة العادلةلغ االفتتاحي والختامي للموجودات يبين الجدول التالي مطابقة المب
 

  ألف دينار كويتي  
 2018 2017 
   

 357,507 324,499 يناير  1كما في 
     - 100,676  9تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ────── ────── 
 425,175 357,507 

 1,369 (3,405) اإليرادات الشاملة األخرىإعادة القياس المسجلة ضمن 
 (34,377) (28,581) ، الصافياستبعادات

 ────── ────── 
 324,499 393,189 ديسمبر  31كما في 

 ══════ ══════ 
 
  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2018







بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع ) و شركاته التابعة
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