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أبرز المؤشرات المالية

أبرز المؤشرات المالية أبرز المؤشرات المالية

* نسبة النمو تعكس التغير في عام 2022 مقارنة مع بيانات عام 2018* نسبة النمو تعكس التغير في عام 2022 مقارنة مع بيانات عام 2018

2018 2019 2020 2021 2022

11,780
13,553

15,317 15,867

22,483

90.9%حسابات المودعين

مليون دينار كويتي

17,770
19,391

21,502 21,788

36,969

2018 2019 2020 2021 2022

108.0%إجمالي الموجودات

مليون دينار كويتي

1,894 2,060 1,936 1,932

5,358

2018 2019 2020 2021 2022

182.9%حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

مليون دينار كويتي

18,840

9,190 9,474
10,748 11,355

2018 2019 2020 2021 2022

105.0%مدينو التمويل

مليون دينار كويتي

746.0
814.4 795.6 811.0

1,072.3

2018 2019 2020 2021 2022

43.7%إجمالي إيرادات التشغيل

مليون دينار كويتي

453.5
510.1 499.6 503.1

723.3

2018 2019 2020 2021 2022

59.5%صافي إيرادات التشغيل

مليون دينار كويتي

227.4
251.0

148.4

243.4

357.7

2018 2019 2020 2021 2022

57.3%صافي الربح الخاص بمساهمي البنك

مليون دينار كويتي

527.3 530.3

614.2
585.7

800.5

2018 2019 2020 2021 2022

51.8%صافي إيرادات التمويل

مليون دينار كويتي
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مجموعة "بيتك"
حـول العالم
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قيمنا
الريادة

تحمل المسؤولية
الشراكة

رسالتنا
تحقيق أعلى مستويات االبتكار والتميز في خدمة العمالء، 

مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع األطراف 
المعنية بالمؤسسة.

رؤيتنا
قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية، واالرتقاء إلى مرتبة البنك اإلسالمي 
األكثر استدامة وتقدًما تكنولوجًيا، واألعلى ثقة في العالم.

العمليات الدولية المتكاملة في القطاع المصرفي

تقود مجموعة "بيتك" التمويل اإلسالمي عالمياً، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية، وتعمل في مناطق عدة 
حول العالم، ولديها 631 فرًعا مصرفًيا و2,100 جهاز سحب آلي و16,000 موظف تقريباً.

اململكة العربية السعودية

مصر

أملانيا

بريطانيا

تركيا

الكويت

العراق

البحرين اإلمارات

ماليزيا

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 الممولين في السوق الكويتي واإلقليمي.

من كبار مساهمي "بيتك" الهيئة العامة لالستثمار )ملكية مباشرة(، واألمانة العامة لألوقاف )ملكية مباشرة(، والهيئة العامة لشؤون القّصر  	
)ملكية مباشرة(، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )ملكية مباشرة وغير مباشرة(.

بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة ومدرجة في بورصة الكويت والبحرين بالرمز "بيتك". 	

مجموعة "بيتك" حول العالم

 البنك األهلي المتحد - مصر  9بيت التمويل السعودي الكويتي - السعودية5بيت التمويل الكويتي - الكويت1

 البنك األهلي المتحد - العراق10كي تي بنك ايه جي - ألمانيا6بيت التمويل الكويتي - ماليزيا )برهاد(2

 البنك األهلي المتحد - بريطانيا11 البنك األهلي المتحد - البحرين7بيت التمويل الكويتي - البحرين3

 البنك األهلي المتحد - مركز دبي المالي12 البنك األهلي المتحد - الكويت8البنك الكويتي التركي للمساهمة - تركيا  4
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كلمة السيد/
رئيس مجلس اإلدارة
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العالـــم، لترتفـــع بذلـــك قيمـــة "بيتـــك" الســـوقية إلـــى أكثـــر مـــن 10 مليـــارات دينـــار، ويســـتأثر "بيتـــك" وحـــده بمـــا يزيـــد عـــن 25 فـــي المئـــة مـــن وزن الســـوق 
ـــإن عـــام 2022 يســـتحق أن  ـــن إنجـــازات، ف ـــا م ـــا فيه ـــت األعـــوام تســـمى بأهـــم م ـــت، وإذا كان ـــن بورصـــة الكوي ـــة م ـــي المئ ـــل نحـــو 80 ف ـــذى يمث األول، ال

يكـــون "عـــام االســـتحواذ".

لقـــد كان االســـتحواذ تحديـــاً اختياريـــاً مدروســـاً، خاضـــه "بيتـــك" باقتـــدار ومرونـــة، متجـــاوزاً مصاعـــب عديـــدة، حتـــى وصلنـــا إلـــى يـــوم 6 أكتوبـــر 2022، 
ـــادة رأس  ـــك"، وزي ـــى "بيت ـــه إل ـــك المســـتحوذ علي ـــع أســـهم البن ـــل جمي ـــت، وتحوي ـــن والكوي ـــي البحري ـــد فـــي بورصت ـــان الجدي ـــداول أســـهم الكي ـــدأ ت ـــن ب حي
المـــال المصـــدر والمدفـــوع إلـــى 1,342,223,324.800 دينـــاراً "مليـــار وثالثمائـــة واثنـــان واربعـــون مليونـــاً ومائتـــان وثالثـــة وعشـــرون ألفـــاً وثالثمائـــة 
ـــل الســـهم  ـــي المتحـــد"، مقاب ـــة األســـهم، 2.695 ســـهم مـــن أســـهم "األهل ـــدل مبادل ـــاد مع ـــه اعتم ـــس"، وقبل ـــة فل ـــاً وثمانمائ ـــاراً كويتي ـــة وعشـــرون دين وأربع
الواحـــد مـــن "بيتـــك"، وخـــالل جميـــع المراحـــل حرصنـــا علـــى التعامـــل مـــع مشـــروع االســـتحواذ بشـــفافية، فقـــدم "بيتـــك" نحـــو 80 إفصاًحـــا، حـــول قـــرارات 

ـــه.  ـــه ومّنت ـــل المشـــروع بالنجـــاح، بفضـــل اللّ ـــة لنفـــس الغـــرض، ليتكل ـــا 7 مؤتمـــرات ولقـــاءات صحفي وخطـــوات االســـتحواذ، ونظمن

ـــت  ـــي وافق ـــة، الت ـــة والبحريني ـــة الكويتي ـــات الرقابي ـــع الجه ـــى جمي ـــم، وإل ـــم ودعمه ـــى ثقته ـــى المســـاهمين عل ـــا أن أتوجـــه بالشـــكر إل ـــن المناســـب هن وم
ـــع  ـــح جمي ـــي متوافقـــة مـــع مصال ـــن شـــاركوا فـــي ترتيـــب الصفقـــة، لتأت ـــق العمـــل، الذي ـــن وفري ـــن والعالميي ـــى المستشـــارين المحليي ـــى االســـتحواذ، وإل عل
ـــاه مـــن نجـــاح هـــو خطـــوة فـــي  ـــا حققن ـــى المســـتقبل، أن م ـــع إل ـــد ونحـــن نتطل ـــة، وأؤك ـــة التجاري ـــة، وقيمـــة العالم ـــارات الســـالمة المالي األطـــراف، واعتب
طريـــق مـــازال يحتـــاج المزيـــد مـــن العمـــل الـــدؤوب، ليجنـــي مســـاهمونا وعمالؤنـــا الثمـــار، ونصـــل إلـــى أهدافنـــا الموضوعـــة، وأهمهـــا تأميـــن تدفـــق متنـــوع 
ـــع توســـيع نطـــاق  ـــا م ـــرة لدين ـــا المتوف ـــل مـــن المزاي ـــا ومصـــر، واالســـتفادة األمث ـــل بريطاني ـــدة مث ـــدان وأســـواق جدي ـــى بل ـــا إل ـــب دخولن ـــرادات، وترتي لإلي

ـــا.  ـــا ومودعين ـــاح لعمالئن ـــب األرب ـــم اســـتثمارات مســـاهمينا، وجل ـــى التنافـــس، وتعظي القـــدرة عل

ووســـط مرحلـــة تمـــوج بالتحديـــات االقتصاديـــة، واصـــل "بيتـــك" جهـــود المبـــادرة والريـــادة التـــي ميـــزت العمـــل فـــي "بيتـــك"، تنفيـــذاً الســـتراتيجية واضحـــة 
ومتكاملـــة، تركـــزت حـــول تعزيـــز دورالنشـــاط المصرفـــي األساســـي فـــي تحقيـــق الربحيـــة والنمـــو المســـتدام، وامتـــدت إلـــى مـــا يالزمـــه فـــي مجـــاالت 
الرقمنـــة والمـــوارد البشـــرية والمنتجـــات التمويليـــة واالســـتثمارية، باإلضافـــة إلـــى الـــدور االجتماعـــي، والمســـاهمات اإلنســـانّية، مـــع االلتـــزام التـــام 

ـــك". ـــي تشـــكل عمـــل "بيت بأحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية الت

لقـــد أظهـــرت منتجاتنـــا قيمـــة اقتصاديـــة حقيقيـــة، ونجـــح "بيتـــك" فـــي تعزيـــز االبتـــكار والرقمنـــة والـــذكاء االصطناعـــي وريـــادة األعمـــال، ليقـــدم "بيتـــك" 
صـــورة حقيقيـــة وواقعيـــة ألفضـــل مســـتقبل للبنـــوك االســـالمية، فيمـــا تواصلـــت اإلصالحـــات بوتيـــرة أقـــوى، لتعظيـــم اإليـــرادات وترشـــيد النفقـــات، 
ـــى معـــدالت الربحيـــة، مـــن خـــالل أفضـــل الممارســـات المصرفيـــة المســـؤولة، وإدارة المخاطـــر، وجـــاءت المؤشـــرات الماليـــة فـــي نهايـــة  والمحافظـــة عل
ـــى  ـــة المتميـــزة لمجموعـــة "بيتـــك"، ويؤكـــد القـــدرة عل ـــوازن فـــي تقديـــم األولويـــات، والمـــالءة والكفـــاءة، مـــا يرســـخ المكان العـــام لتؤكـــد ســـالمة األداء والت
مواجهـــة حـــاالت عـــدم االســـتقرار المتوقعـــة فـــي االقتصـــاد العالمـــي، ومـــا يـــزال "بيتـــك" يتمتـــع بســـيولة عاليـــة وجـــدارة ائتمانيـــة، ومحفظـــة تمويـــل 
متنوعـــة، ونســـبة ممتـــازة لقيمـــة تغطيـــة المخصصـــات. وفـــي وقـــت يحدونـــا األمـــل فـــي تحســـن البيئـــة التشـــغيلية، فإننـــا نشـــعر بالتفـــاؤل باســـتمرار معـــدل 

ـــاح مســـتقرة. ـــع أرب ـــك" سياســـة توزي ـــدى "بيت ـــاح، فلطالمـــا كان ل التوزيعـــات القّيمـــة لألرب

وحقـــق "بيتـــك" بفضـــل اهلل صافـــي أربـــاح للمســـاهمين حتـــى نهايـــة العـــام الجـــاري 2022، قـــدره 357.7 مليـــون دينار، بنســـبة نمو 47.0% مقارنـــة بالعـــام 
الســـابق، وبلغـــت ربحيـــة الســـهم 33.58 فلســـاً بنســـبة نمـــو 29.2% مقارنـــة بالعـــام الســـابق.

تضمنـــت أربـــاح المجموعـــة للعـــام 2022 أربـــاح الربـــع األخيـــر مـــن العـــام لمجموعـــة األهلـــي المتحـــد وذلـــك عـــن الفتـــرة منـــذ تاريـــخ حيـــازة 2 أكتوبـــر إلـــى 
نهايـــة العـــام بمبلـــغ 62.5 مليـــون دينـــار كويتـــي وذلـــك وفًقـــا للمعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة المعمـــول بهـــا فـــي دولـــة الكويـــت. ونتطلـــع للعـــام الحالـــي 2023 

بـــإذن اللّـــه حيـــث ســـتتضمن أربـــاح "بيتـــك" كامـــل أربـــاح الســـنة لمجموعـــة األهلـــي المتحـــد. 

وارتفع صافي إيرادات التمويل إلى 800.5 مليون دينار بنسبة نمو 36.7% مقارنة بالعام السابق.

وارتفع اجمالي إيرادات التشغيل إلى 1,072.3 مليون دينار بنسبة نمو 32.2% مقارنة بالعام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 723.3 مليون دينار بنسبة نمو 43.8% مقارنة بالعام السابق.

ـــن  ـــه م ـــا تضّمنت ـــو 2022 وم ـــق 25 يولي ـــن المواف ـــوم اإلثني ـــا ي ـــي اجتماعه ـــك" ف ـــة لــــ "بيت ـــر العادي ـــة غي ـــة العام ـــرارات الجمعي ـــى ق ـــًة أود أن أشـــير إل بداي
تفويضـــات لمجلـــس اإلدارة لتنفيـــذ مشـــروع االســـتحواذ علـــى البنـــك األهلـــي المتحـــد – البحريـــن. 

ويســـعدنا أن نؤكـــد للّســـادة المســـاهمين أنـــه بتوفيـــق مـــن اهلل نّفـــذ مجلـــس اإلدارة جميـــع قـــرارات الجمعيـــات العامـــة ســـواء العاديـــة أو غيـــر العاديـــة فـــي 
خصـــوص مشـــروع االســـتحواذ، وتـــم بحمـــد اهلل االســـتحواذ علـــى 100% مـــن أســـهم رأس مـــال البنـــك األهلـــي المتحـــد – البحريـــن.

لقـــد شـــهد عـــام 2022 اكتمـــال صفقـــة االســـتحواذ علـــى البنـــك األهلـــي المتحـــد – البحريـــن، ونجـــاح هـــذا المشـــروع االســـتراتيجي الواعـــد الـــذي اســـتمر 
ـــة  ـــات عـــن مرحل ـــرص والتحدي ـــة والف ـــث األهمي ـــل مـــن حي ـــك"، ال تق ـــة فـــي مســـيرة "بيت ـــل مرحلـــة جديـــدة ومحوري ـــا يمث ـــل عليـــه لعـــدة ســـنوات، م العم
التأســـيس وبدايـــة انطالقـــة "بيتـــك" قبـــل نحـــو 45 عامـــاً، ليجعـــل االســـتحواذ مـــن "بيتـــك" أكبـــر بنـــك فـــي الكويـــت ، وثانـــي أكبـــر بنـــك إســـالمي فـــي 

بسم الّله الّرحمن الّرحيم 
الحمد لّله رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سّيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين

الّسادة المساهمون الكرام،
الّسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته

يسّرني باألصالة عن نفسي وبالّنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، أن أعرض لحضراتكم التقرير السنوي 
لمجموعة "بيتك" للعام 2022 متضّمًنا أبرز اإلنجازات، والبيانات المالّية المجّمعة، ومعلومات وتقارير فنية وإدارية أخرى.

كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة
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وبلغ إجمالي الموجودات 37 مليار دينار، بارتفاع قدره 15.2 مليار دينار، وبنسبة زيادة 69.7% عن العام السابق.

كمـــا بلـــغ رصيـــد حســـابات المودعيـــن 22.5 مليـــار دينـــار بارتفـــاع قـــدره 6.6 مليـــار دينـــار وبنســـبة زيـــادة 41.7%، وبلـــغ معـــدل كفايـــة رأس المـــال %17.66 
بعـــد أخـــذ التوزيعـــات الموصـــى بهـــا باالعتبـــار.

ومـــن ثـــّم يوصـــي مجلـــس اإلدارة الجمعيـــة العموميـــة بتوزيـــع أربـــاح نقديـــة بنســـبة 15%، وتوزيـــع أســـهم منحـــة بنســـبة 10% للســـادة المســـاهمين، وذلـــك 
فـــي ضـــوء العوائـــد التـــي وّزعـــت علـــى الودائـــع االســـتثمارية وحســـاب التوفيـــر علـــى النحـــو الموضـــح فـــي الجـــدول أدنـــاه:

أرباح املودعني
20222021نوع احلساب

 1.700%4.000%الوديعة االستثمارية "الخماسية"
 1.450%3.500%الوديعة االستثمارية "المستمرة"

 1.100%2.325%الوديعة االستثمارية "السدرة"
 1.275%2.725%الوديعة االستثمارية "الديمة" 12 شهراً
 1.150%2.225%الوديعة االستثمارية "الديمة" 6 أشهر

 1.225%2.550%الخطط االستثمارية طويلة األجل
 0.200%0.230%حساب التوفير االستثماري

ـــع األعمـــال والخدمـــات والمنتجـــات،  ـــة جمي ـــه الشـــامل لرقمن ـــة ضمـــن توجه ـــة الرقمي ـــد مـــن الخدمـــات المصرفي ـــل جدي ـــم جي ـــك" فـــي تقدي ونجـــح "بيت
ـــى مســـتوى القطـــاع  ـــة، وانفـــرد "بيتـــك" عل ـــا المالي ـــكار أفضـــل أدوات التكنولوجي ـــا فـــي مجـــال اســـتخدام وابت وطـــرق الحصـــول عليهـــا، مـــا يرســـخ مكانتن
ــا  ــاع تكنولوجيـ ــز قطـ ــا أنجـ ــة، كمـ ــزة XTM التفاعليـ ــر أجهـ ــا، عبـ ــالء إلكترونًيـ ــر العمـ ــدة لغيـ ــابات جديـ ــح حسـ ــل فتـ ــزة، مثـ ــات مميـ ــي بخدمـ المصرفـ
المعلومـــات أكثـــر مـــن 33 نظامـــاً وبرنامجـــاً وخدمـــة آليـــة، شـــملت مختلـــف جوانـــب العمـــل، وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة، ومصـــدات األمـــن 

الســـيبراني، وســـّرع إصـــدار تقاريـــر الجهـــات الرقابيـــة، واســـتحدث حلـــواًل جديـــدة، لتدعيـــم العالقـــة المشـــتركة معهـــا.

وتـــم توفيـــر األنظمـــة والبرامـــج للمنتجـــات الجديـــدة فـــي مجـــال البطاقـــات والتمويـــل والعمليـــات والتقييـــم العقـــاري، واإلجـــارة، باإلضافـــة إلـــى المشـــروع 
الرائـــد لرقمنـــة الطباعـــة بالفـــروع المصرفيـــة، وخدمـــة إرســـال النقـــود علـــى نظـــام األوناليـــن، وتحســـين الرســـائل الخاصـــة بالتجـــارة والمدفوعـــات 

ـــة. ـــة الخصوصي ـــة سياســـات حماي ـــع تقوي ـــة 5 ســـنوات، م ـــة بصالحي ـــات المصرفي ـــة إصـــدار البطاق ـــة، وأنظم اإللكتروني

وفـــي قطـــاع العمليـــات للمجموعـــة، جـــاءت اإلنجـــازات لتعمـــق االنتقـــال الرقمـــي بتقنيـــات العمليـــات الروبوتيـــة RPA والـــذكاء االصطناعـــي، فـــي مجـــاالت 
بـــراءة الذمـــة والبطاقـــات، ورقمنـــة جميـــع الملفـــات الورقيـــة للتمويـــل التجـــاري والصـــرف والـــدورة المســـتندية علـــى نظـــام "إيـــزي واي"، وســـيكفل مشـــروع 
الطباعـــة الرقميـــة تحويـــل جميـــع المعامـــالت إلـــى وثائـــق إلكترونيـــة بـــال أوراق، كمـــا سيســـاهم نقـــل إدارة المشـــتريات إلـــى العمليـــات فـــي تحســـين 

ـــد.  سالســـل التوري

وفـــي مجـــال تمويـــل الشـــركات، عمـــل "بيتـــك" لرقمنـــة المعامـــالت لتســـهيل التعامـــل، وقـــام بـــدور المنظـــم الرئيســـي لصفقـــة تمويـــل مجمـــع بقيمـــة 216 
مليـــون دينـــار لصالـــح شـــركة أجيلتـــي، فيمـــا واصلنـــا تقديـــم التمويـــل للشـــركات الصغيـــرة، ودعمـــاً للمشـــروع الوطنـــي الـــذي يوليهـــا اهتماًمـــا خاًصـــا، وزدنـــا 
ـــى  ـــذار المبكـــر لمخاطـــر االئتمـــان عل ـــي إلشـــارات اإلن ـــق برنامـــج آل ـــت إدارة المخاطـــر مـــن تطبي ـــى 11 فرعـــاً، وتمكن عـــدد فـــروع خدمـــات الشـــركات إل

مســـتوى المجموعـــة لخفـــض التكلفـــة وتحســـين الربحيـــة.

وضمـــن جهـــود دعـــم منظومـــة االبتـــكار والتقنيـــة وريـــادة األعمـــال، تقـــوم إدارة التحـــول الرقمـــي بجهـــود ملموســـة إلنشـــاء نمـــاذج عمـــل بيـــن اإلدارات 
وبعضهـــا، ومـــع عمالئنـــا مـــن الشـــركات، ونشـــر ثقافـــة التكنولوجيـــا بيـــن الموظفيـــن.

وواصلـــت مجموعـــة الخزانـــة أنشـــطتها االســـتثمارية فـــي ســـوق رأس المـــال األولـــي والثانـــوي، وتجـــاوزت تداوالتهـــا 13 مليـــار دوالر أمريكـــي خـــالل العـــام، 
واســـتمرت فـــي توســـيع نطـــاق تداولهـــا للصكـــوك قصيـــرة األجـــل مـــن إصـــدارات المؤسســـة الدوليـــة اإلســـالمية إلدارة الســـيولة (IILM). كمـــا حافظـــت 
مجموعـــة الخزانـــة علـــى مكانتهـــا الرائـــدة فـــي صناعـــة الســـوق األولـــي لصكـــوك IILM وحصلـــت علـــى المركـــز األول كمتـــداول رئيســـي للمـــرة السادســـة، 
والمركـــز األول كمتـــداول ثانـــوي للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي، مـــن بيـــن البنـــوك المتعاملـــة مـــع المؤسســـة الدوليـــة اإلســـالمية إلدارة الســـيولة، كمـــا وســـعت 

نطـــاق انكشـــافها علـــى الصكـــوك الخضـــراء والمشـــاركة فـــي الصكـــوك المتوافقـــة مـــع الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات. 

وحققـــت مجموعـــة الخزانـــة تـــداوالت قدرهـــا 70 مليـــار دوالر فـــي التعامـــالت بالعمـــالت األجنبيـــة، وأبرمـــت شـــراكة جديـــدة مـــع بنـــك عالمـــي رائـــد 
ليكـــون "بيتـــك" صانـــع الســـوق الوحيـــد لعمـــالت دول مجلـــس التعـــاون لهـــذا البنـــك. وعـــززت مجموعـــة الخزانـــة أنشـــطتها فـــي مجـــال العمـــالت األجنبيـــة 
مـــن خـــالل توفيـــر األســـعار المباشـــرة للعمـــالت لألفـــراد عبـــر أجهـــزة الصـــرف اآللـــي، التـــي تعمـــل علـــى تحســـين ســـرعة المعامـــالت مـــع التســـعير الفـــوري 

للعميـــل، مـــا ســـاهم فـــي إضافـــة عديـــد مـــن الشـــركات إلـــى عمـــالء المجموعـــة.

ــن  ــن مـ ــل اثنيـ ــي تمويـ ــاركتها  فـ ــر مشـ ــوك، عبـ ــن البنـ ــا بيـ ــهيالت مـ ــن تسـ ــا مـ ــة محفظتهـ ــة، تنميـ ــة للمجموعـ ــات الماليـ ــت إدارة المؤسسـ ــا واصلـ كمـ
التســـهيالت الدوليـــة المجمعـــة لبنكيـــن إقليمييـــن فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، تتجـــاوز قيمتهـــا مليـــاري دوالر.

ـــن صكـــوك ســـيادية  ـــارات دوالر، تنوعـــت بي ـــد عـــن 6 ملي ـــذراع االســـتثمارية للمجموعـــة، إصـــدارات صكـــوك تزي ـــال"، ال ـــك كابيت ـــت شـــركة "بيت ـــا رتب فيم
ـــم. ـــدة حـــول العال ـــاب لصكـــوك عدي ـــر اكتت ـــر رئيســـي ومدي ـــب دورهـــا كمدي وصكـــوك شـــركات، بجان

وعلـــى صعيـــد االرتبـــاط الوظيفـــي، واصلـــت مجموعـــة "بيتـــك" ريادتهـــا فـــي تحقيـــق نتائـــج متفوقـــة علـــى مســـتوى الســـوق مقارنـــة بالبنـــوك النظيـــرة 
والمؤسســـات عاليـــة األداء، حيـــث بلغـــت نســـبة االرتبـــاط الوظيفـــي 83% علـــى مســـتوى المجموعـــة. وبنـــاًء علـــى الســـجل الحافـــل بالنجـــاح فـــي هـــذا 
المجـــال، كان "بيتـــك" أول مؤسســـة علـــى صعيـــد البنـــوك والشـــركات فـــي الكويـــت تفـــوز بجوائـــز مـــن "مجموعـــة برانـــدون هـــول" التـــي تديـــر أكبـــر وأعـــرق 

ـــة. ـــرى المؤسســـات العالمي ـــع كب ـــث تنافســـنا م ـــال البشـــري، حي ـــز إلدارة رأس الم برنامـــج جوائ

وفـــي اســـتعراضنا لعـــام 2022 ومـــا تحقـــق خاللـــه مـــن إنجـــازات، ال يســـعنا إال التعبيـــر عـــن عميـــق االمتنـــان لـــكل الجهـــود التـــي بذلهـــا أفـــراد مجموعـــة 
"بيتـــك" وجميـــع إداراتـــه وقطاعاتـــه، التـــي انعكســـت إيجابـــاً علـــى تقديـــم خدمـــة أفضـــل لعمالئنـــا، وتعزيـــز ثقـــة المســـاهمين وشـــركائنا االســـتراتيجيين، 

ـــع ُقُدمـــاً إلـــى مواصلـــة ســـعينا نحـــو تحقيـــق تطلعـــات "بيتـــك" ومســـاهميه وعمالئـــه. وإننـــا نتطل

إن خبرتنـــا المصرفيـــة الواســـعة، تتيـــح لنـــا الحفـــاظ علـــى التـــزام طويـــل األجـــل تجـــاه مســـاهمينا، وتعزيـــز االزدهـــار فـــي األســـواق التـــي نعمـــل فيهـــا، وقـــد 
شـــهدنا تحســـناً كبيـــراً فــــي المراكــــز الماليـــة للبنـــوك الخارجيـــة، رغـــم التحديـــات وحاجتنـــا إلـــى معالجـــة بعـــض الضغـــوط االئتمانيـــة الهيكليـــة الناتجـــة عـــن 
التطـــورات االقتصاديـــة فـــي بلدانهـــا ومحيطهـــا اإلقليمـــي، ونتوقـــع االســـتمرار فـــي تحقيـــق نمـــو طويـــل األجـــل، واالســـتفادة مـــن فـــرص زيـــادة اإليـــرادات، 

وتحســـين الكفـــاءة، وزيـــادة عروضنـــا وخدماتنـــا. 

وســـتظل قيـــم المبـــادرة وااللتـــزام والجـــودة، محـــددات رئيســـية لدورنـــا االجتماعـــي، ومســـاهماتنا فـــي خدمـــة المجتمـــع، وســـتبقى قناعتنـــا بـــأن الحوكمـــة 
ـــة.  ـــة المجتمـــع، واالســـتدامة البيئي ـــار تنمي ـــل تأخـــذ فـــي االعتب ـــة فقـــط، ب ـــات التنظيمي ـــال للمتطلب ـــي، واالمتث ـــق االســـتقرار المال الســـليمة ليســـت تحقي
وعمـــاًل بذلـــك قـــدم "بيتـــك" عديـــًدا مـــن المبـــادرات البيئّيـــة، ومبـــادرات االســـتدامة، ووّقـــع اتفاقيـــات شـــراكة مـــع جهـــات حكومّيـــة وأهلّيـــة لحمايـــة البيئـــة 

 .Keep it Green ـــة ضمـــن حمل

كمـــا يتميـــز "بيتـــك" بســـجل حافـــل فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة، حيـــث قـــدم مســـاهمات مجتمعيـــة متنوعـــة داخـــل الكويـــت وخارجهـــا، مثـــل توقيـــع مذكـــرة 
تفاهـــم مـــع بلديـــة الكويـــت لتصميـــم وإعـــادة إعمارالمواقـــع المتضـــررة بحادثـــة الحريـــق بســـوق المباركيـــة، تشـــمل تطويـــر الســـوق بتكلفـــة تقديريـــة حوالـــي 
8 مالييـــن دينـــار، وكذلـــك مبـــادرة ســـداد مديونيـــات الغارميـــن المتعثريـــن والذيـــن صـــدرت فـــي حقهـــم أحـــكام قضائيـــة بالضبـــط واإلحضـــار، حيـــث تجـــاوز 

المبلـــغ 20 مليـــون دينـــار كويتـــي يســـتفيد منـــه نحـــو عشـــرة آالف مديـــن متعثـــر وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل.

كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة
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وســـاهم "بيتـــك" بدعـــم جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي فـــي مبادراتهـــا االجتماعيـــة واإلغاثيـــة، حيـــث بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة للمســـاهمات خـــالل العـــام 
الجـــاري 2022 حوالـــي 4.5 مالييـــن دينـــار كويتـــي.

وخـــالل العـــام، حصـــل "بيتـــك" علـــى 23 جائـــزة مصرفيـــة قّيمـــة مـــن جهـــات عالميـــة مختصـــة بمتابعـــة وتقديـــر أعمـــال المصـــارف الكبـــرى، هـــذا عـــالوة 
علـــى مـــا يتمتـــع بـــه "بيتـــك" مـــن جـــدارة ائتمانيـــة عاليـــة ، تؤكدهـــا وكاالت التصنيـــف العالميـــة.

ـــة  ـــة العناي ـــا، وتحقيـــق قيمـــة مضافـــة ومشـــتركة مســـتدامة لجميـــع األطـــراف المعنيـــة، ومواصل ـــا لتدعيـــم نمـــوذج عملن وأخيـــراً، ســـنواصل تركيـــز جهودن
ـــة .  ـــز الحوكمـــة، والمســـؤولية االجتماعي ـــل األخضـــر، وتعزي ـــة، وسياســـة التموي ـــة الرقمي ـــكار، والخدمـــات المصرفي ـــا، واالبت بعمالئن

وفـــى الختـــام، يســـرني أن أرفـــع أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد المفـــدى الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر 
ـــس  ـــس مجل ـــى ســـمو رئي ـــاه ، وإل ـــاح حفظـــه اهلل ورع ـــر الصب ـــد الجاب ـــد الشـــيخ مشـــعل األحم ـــي العه ـــام ســـمو ول ـــى مق ـــاه، وإل ـــاح حفظـــه اهلل ورع الصب
ـــة  ـــا المتواصل ـــى مؤازرته ـــة، عل ـــة كاف ـــات الرقابي ـــزي والجه ـــت المرك ـــك الكوي ـــى بن ـــاح، والشـــكر موصـــول إل ـــد الصب ـــواف األحم ـــد ن ـــوزراء الشـــيخ أحم ال

ـــت.  ـــة الكوي للقطـــاع المصرفـــي فـــي دول

واهلل ولي التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارة
حمد عبد احملسن املرزوق
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أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس جلنة احلوكمة

حصل على درجة املاجستير في التمويل الدولي وإدارة األعمال من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1987 
وعلى درجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1985.

عضو مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت منذ عام 2002 ورئيس االحتاد 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.

القيادية في عدة مؤسسات  املناصب  من  العديد  إذ شغل  عاماً،  الثالثني  تفوق  وخارجها  الكويت  دولة  متنوعة في  ومالية  ميتلك خبرة مصرفية 
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.

نائًبا  1990، وعمل  الفنية في عام  الكويت املركزي؛ حيث شغل منصب مساعد مدير مكتب الشؤون  تولى قبل ذلك عدة مهام تنفيذية في بنك 
ملدير إدارة 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.

السيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت 

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

يشغل حالياً منصب املدير العام لشركة عبدالعزيز النفيسي للتجارة العامة.

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

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 وحتى 
عام 2019، 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.

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

للوساطة املالية منذ عام 1989 وحتى عام 1992.

تولى قبل ذلك عدة مناصب ومهام تنفيذية، فشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة النفيسي الوطنية العقارية منذ عام 1996 وحتى 
عام 2010، وعمل نائباً للمدير العام في مؤسسة يعقوب النفيسي للتجارة العامة واملقاوالت منذ عام 1984 وحتى عام 1990، ثم تولى منصب 
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/ نور الرحمن عابد  - عضو مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة التدقيق وااللتزام ورئيس جلنة الترشيحات واملكافآت

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

ُعني رئيساً خلدمات التدقيق في مكتب Ernst & Young في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام 1999، ويتمتع بخبرة واسعة تفوق 41 عاماً.

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

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

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

السعودية، ورئيس جلنة التدقيق فيها، كما أنه عضو في جلنة الترشيحات واملكافآت بها.

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

عضو جلنة التدقيق وااللتزام، وعضو جلنة االستثمار، وعضو جلنة احلوكمة واالستدامة

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. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية لالستثمار منذ عام 2007 وحتى عام 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.

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.
ميتلك خبرة مهنية في املجال االقتصادي واالستثماري، حيث تقلد العديد من املناصب املهنية الرفيعة، فقد تولى منصب مدير عام هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص منذ عام 2016 وحتى عام 2020، كما 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. ومنها ما هو خارج الكويت مثل 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 العاملية لالستشارات منذ عام 2014 وحتى عام 
2016، وبنك البحرين والكويت منذ عام 2011 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.

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

العقارية لالستثمار في تونس حتى عام 2000.

السيد/ محمد ناصر الفوزان
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2020

عضو جلنة التدقيق وااللتزام وعضو جلنة االستثمار

حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت في عام 1986، كما حصل على الدبلوم املصرفي العالي من املعهد العربي للدراسات 
املصرفية باألردن في عام 1989.

اجتاز بنجاح برامج تدريبيه متخصصة كما يحمل العديد من الشهادات املهنية مثل برنامج التنمية التنفيذية من كلية وارتون لألعمال بالواليات املتحدة األمريكية 
في عام 2001 وبرنامج اإلدارة االستراتيجية من كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد في عام 2006.

يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - البحرين منذ عام 2012، وعضو مجلس إدارة في بيت التمويل الكويتي - ماليزيا منذ 
عام 2014. كما شغل العديد من املناصب في مختلف الشركات ومنها منصب رئس مجلس إدارة شركة )كي-نت( منذ عام 2005 وحتى عام 2008، ورئيس 

مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية (ITS) منذ عام 2008 وحتى عام 2012.

تولى في مسيرته املهنية عدة مناصب ومهام تنفيذية في بيت التمويل الكويتي ومنها منصب مستشار مكتب الرئيس التنفيذي منذ عام 2014 وحتى عام 2018، 
والرئيس التنفيذي بالوكالة في عام 2014، ورئيس اخلدمات املصرفية لألفراد منذ عام 2012 وحتى عام 2014.

أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ خالد سالم النصف
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

عضو جلنة املخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة االستثمار

الكويت في عام 1995 كما حصل على دورات  السياسية بجامعة  والعلوم  التجارة واالقتصاد  كلية  التمويل من  البكالوريوس في  حصل على درجة 
البنوك اإلسالمية. إلى عدة دورات متخصصة في مجال  باإلضافة  الدولية،  البحوث  املالية من معهد  القوائم  متخصصة في حتليل 

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات منذ عام 2001، وعضو مجلس إدارة شركة الشامية القابضة منذ عام 
2016، وعضو مجلس إدارة شركة التضامن الكويتية القابضة منذ عام 2016.

الرئيس  كما شغل منصب  النصف.  تنفيذها ملجموعة شركات  ومتابعة  االستراتيجيات  املتخصص في وضع  التنفيذي  املجلس  رئيس  تقلد منصب 
الصناعية منذ عام 2008. التجارة واحملركات  الكويتية وشركة  التضامن  النصف وشركاه وشركة  بن يوسف  التنفيذي لشركة محمد 

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

عام 2016 وحتى 2019.

السيد/ فهد علي الغانم
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.

يشغل حالياً منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة أوالد علي الغامن للسيارات ش.م.ك.ع. منذ عام 2021، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة علي محمد 
ثنيان الغامن وأوالده للسيارات منذ عام 2005، ومنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار منذ عام 2022، ومنصب رئيس 

مجلس اإلدارة لشركة جلوبال أوتو للسيارات ش.م.م. )BMW مصر( منذ عام 2021.

باإلضافة إلى ذلك، فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األهلية لبيع واستيراد املركبات الثقيلة منذ عام 2011 وعضو مجلس إدارة في 
الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء منذ عام 2004، كما أنه عضو مجلس إدارة وأمني صندوق نادي الكويت الرياضي منذ عام 2007، وكذلك عضو 

في جمعية املهندسني الكويتيني منذ عام 2003.

كما تقلد فيما سبق عدة مناصب رفيعة منها منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار منذ عام 2011 وحتى عام 2022، ومنصب 
رئيس جلنة إعادة الهيكلة بشركة أعيان لإلجارة واالستثمار منذ عام 2010 وحتى عام 2011، ومنصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
األهلية لبيع واستيراد املركبات الثقيلة منذ عام 2005 وحتى عام 2011، ومنصب عضو مجلس إدارة ممثلي وكالء العالم لشركة مكالرين موتورز 

)ممثلي الشرق األوسط( منذ عام 2010 وحتى عام 2015.

تولى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات احمللية فيما سبق، منها عضوية مجلس اإلدارة 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.

السيدة/ حنان يوسف علي يوسف
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2019

عضو جلنة احلوكمة وعضو جلنة املخاطر

حصلت على درجة بكالوريوس إدارة أعمال تخصص متويل وبنوك من جامعة الكويت في عام 1996.

تشغل السيدة حنان منصب مدير إدارة االستثمار لدى األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2018، وتشغل حالًيا منصب نائب األمني العام لالستثمار 
بالتكليف منذ يونيو 2021 وحتى اآلن. وكانت قد بدأت مسيرتها املهنية في إدارة االستثمار لدى األمانة العامة لألوقاف كباحث مالي في عام 2000، 
ثم شغلت منصب رئيس قسم االستثمار املالي بإدارة االستثمار منذ عام 2004 وحتى عام 2011، ثم تولت منصب مراقب إدارة االستثمار منذ عام 

2011 وحتى عام 2018.

إضافة إلى ذلك، شغلت السيدة حنان منصب عضو مجلس إدارة شركة اخلدمات العامة ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2003 وحتى 
عام 2006، وعضو مجلس إدارة شركة املسار لإلجارة واالستثمار ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2005 وحتى عام 2012، وعضو شركة 
املدار للتمويل واالستثمار ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2006 وحتى عام 2007، وعضو مجلس إدارة شركة رساميل لالستثمار ممثاًل 
عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2012 وحتى عام 2021، كما شغلت فيها منصب رئيس جلنة التدقيق ورئيس جلنة املخاطر منذ عام 2015 

وحتى عام 2021.

متتلك خبرة مالية واسعة إذ تولت خالل مسيرتها املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في األمانة العامة لألوقاف حيث شغلت منصب عضو ومقرر اللجنة 
االجتماعية منذ عام 2001 وحتى عام 2003، كما شغلت السيدة حنان منصب مقرر جلنة تنمية واستثمار املوارد الوقفية منذ عام 2010، ومساعد 
مقرر جلنة الرد على مالحظات ديوان احملاسبة منذ عام 2010، كما شغلت عضوية فريق عمل صياغة اخلطة االستراتيجية في عام 2013، وجلنة 
تطبيق نظام إدارة األوقاف في عام 2014. وشغلت أيًضا منصب مقرر جلنة النظر في الديون املشكوك في حتصيلها في عام 2015، وأمني سر جلنة 

تصفية الشركة العقارية لالستثمار )العوضي( منذ عام 2016 وحتى عام 2018.

السيد/ معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة املخاطر وعضو جلنة االستثمار

حصل على درجة بكالوريوس العلوم في التمويل من جامعة جورج مايسون بالواليات املتحدة األمريكية في عام 2001.
ُعني رئيساً ملجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - ماليزيا منذ عام 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 وحتى عام 2020، 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.

أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ حمد عبد اللطيف البرجس
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2020

عضو جلنة التدقيق وااللتزام وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت وعضو جلنة احلوكمة واالستدامة

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في عام 1993، مع دورات متقدمة في مجاالت اإلدارة 
والرقابة واملهارات القيادية والتخطيط االستراتيجي وتكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي والتحول الرقمي.

يشغل السيد حمد البرجس منصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون القّصر باإلنابة منذ عام 2020 وعضو مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي منذ عام 
2020 وعضو مجلس أمناء مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم منذ عام 2020، وعضو مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة املنزلية منذ عام 2019 وعضو 

جمعية املهندسني منذ 1993 وعضو جمعية الهالل األحمر الكويتي منذ عام 2011.

تولى السيد حمد البرجس عدة مناصب ومهام تنفيذية، حيث شغل منصب نائب املدير العام لشؤون القّصر رعاية القصر بالهيئة العامة لشؤون القّصر 
منذ 2017 وحتى 2020 ونائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية في الهيئة العامة لشؤون القّصر منذ عام 2016 وحتى عام 2017، ومنصب عضو 
مجلس إدارة شركة إدارة األمالك العقارية )رمي( منذ عام 2000 وحتى عام 2004 وعضو مجلس إدارة جمعية اخلالدية التعاونية منذ عام 1998 
وحتى عام 2001 وعضو املكتب اإلعالمي باللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين منذ 2001 وحتى 2003، ورئيس فريق العمل الفني املكلف 
مبتابعة تصميم وإجناز مجمعات الهيئة العامة لشؤون القّصر في منطقة املهبولة ورئيس فريق العمل الفني املكلف مبتابعة أعمال تصميم وبناء املقر 
الرئيسي للهيئة وأفرع الهيئة مبحافظتي األحمدي واجلهراء بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة وعضو اللجنة املكلفة مبتابعة أعمال تصميم وإجناز 
مشروع األسواق التراثية )سوق الزل وساحة الصرافني( حسب نظام B.O.T منذ 1995 وحتى 1998، كما شغل مناصب أخرى بالهيئة العامة لشؤون 
القّصر مثل مدير اإلدارة الهندسية ورئيس قسم اإلنشاءات في 1996 ومهندس بقسم اإلنشاءات والصيانة منذ 1994 وحتى 1996، كما عمل مهندساً 

في شركة البترول الوطنية الكويتية باإلدارة الهندسية ملصفاة الشعيبة.

السيد/ أحمد مشاري الفارس
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2020

رئيس جلنة املخاطر وعضو جلنة احلوكمة واالستدامة

حصل على درجة الدبلوم العالي في التمويل اإلسالمي من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في عام 2010. كما حصل على املاجستير في إدارة 
األعمال في عام 2009 ودبلوم الدراسات العليا في إدارة األعمال في عام 2006 من كلية كويت ماستريخت لإلدارة. وحصل على البكالوريوس في 

احملاسبة من كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت في عام 2000.

يشغل حالياً منصب أمني سر مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت الكويتية وأمني صندوق في مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية. كما شغل 
منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي بالوكالة في شركة االتصاالت الكويتية منذ عام 2019 وحتى عام 2020 ومنصب وكيل وزارة التجارة والصناعة 
املساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية منذ عام 2017 وحتى عام 2018 ومنصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة منذ عام 2017 
وحتى عام 2018 وعضو مجلس إدارة بنك الكويت املركزي في عام 2018 ومنصب أمني سر مجلس إدارة جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية منذ 
عام 2017 وحتى عام 2019 ورئيس مجلس إدارة جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية منذ عام 2015 وحتى عام 2017 وعضواً في مجلس اإلدارة 

منذ عام 2007 وحتى عام 2015.

يحمل العديد من الشهادات املهنية ومنها ضابط التزام معتمد (CCO) منذ عام 2019 واختصاصي اندماج واستحواذ معتمد (CMAS) منذ عام 2017 
ومدقق داخلي مهني معتمد (CPIA) منذ عام 2015 من الواليات املتحدة األمريكية، ومدقق مبني على املخاطر معتمد (CRBA) منذ عام 2015 ومحلل 

مخاطر معتمد (CRA) منذ عام 2014 من هونغ كونغ.

أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبد السالم
عضو الهيئة

فضيلة األستاذ الدكتور/ مبارك جزاء احلربي
عضو الهيئة

فضيلة الدكتور/ عصام عبدالرحيم الغريب 
عضو الهيئة

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
عضو الهيئة

التاريخ 3 جمادى اآلخر لعام 1444هـ
املوافق 27 ديسمبر لعام 2022م

 التقرير السنوي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية
لبيت التمويل الكويتي لعام 2022

إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي الكرام:
السالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،،،

الحمد لّله رّب العالمين، والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقــد راجعنــا واعتمدنــا السياســات واالتفاقيــات والمنتجــات والخدمــات واألنشــطة التــي زاولهــا بيــت التمويــل الكويتــي خــالل عــام 2022م. كمــا قمنــا 
أيضــا بالمراجعــة الواجبــة إلبــداء الــرأي فــي مــدى التــزام بيــت التمويــل الكويتــي بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل الفتــاوى والقــرارات 

والتوجيهــات التــي أصدرناهــا.

وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، عقــدت الهيئــة خــالل عــام 2022م (27) اجتماعــاً تمــت فيهــا مراجعــة واعتمــاد نمــاذج العقــود واالتفاقيــات بعــد الحصــول علــى 
المعلومــات التــي رأت الهيئــة ضرورتهــا إلصــدار رأيهــا، وتــم مــن خــالل إدارة البحــوث واالستشــارات الشــرعية إجــراء المراجعــة الشــرعية علــى العقــود 
واالتفاقيــات والسياســات وفقــاً لقــرارات الهيئــة، كمــا تــم مــن خــالل إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي للمجموعــة إجــراء التدقيــق الشــرعي علــى عينــات 
عشــوائية مــن جميــع العمليــات العائــدة لمعامــالت بيــت التمويــل الكويتــي مــع المســاهمين والمســتثمرين والعمــالء وغيرهــم، حســب الخطــة الســنوية 
للتدقيــق الشــرعي علــى كافــة إدارات البنــك وشــركاته التابعــة، ومــن خــالل التقاريــر الدوريــة التــي ترفعهــا إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي للمجموعــة 

عــن عمليــات التدقيــق والزيــارات الميدانيــة، وعــن ســير العمــل وســالمة تطبيــق الفتــاوى والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة.

كمــا تــم الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتوضيحــات التــي اعتبرناهــا ضروريــة، لتزويدنــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول ومقبــول بــأن بيــت 
ــا. التمويــل الكويتــي وشــركاته التابعــة لــم يخالــف أحــكام وقواعــد الشــريعة اإلســالمية، فــي جميــع المعامــالت التــي عرضــت علين

ومن خالل اإلجراءات والخطوات التي اتبعناها للتأكد من التزام بيت التمويل الكويتي بأحكام الشريعة اإلسالمية تبين ما يلي:

أواًل: أن الـعــقــــــود والـمعـامـــــالت التي أبرمـهــــا بيت التمويل الكويتي خــــالل السنــــة الماليــــة المنتهيــــة فــــي 31 ديسمبر 2022م، والتي اطلعنا عليها، 
تمــت وفقــاً لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، وقــرارات وتوصيــات الهيئــة الشــرعية.

ثانيــًا: أن توزيــع األربــاح وتحميــل الخســائر علــى حســابات االســتثمار يتفــق مــع األســاس الــذي تــم اعتمــاده مــن قبلنــا، وفقــاً لمبــادئ وأحــكام 
الشــريعة اإلســالمية.

ثالثــًا: أن احتســاب الــزكاة يتــم وفقــاً لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل تطبيــق دليــل إرشــادات زكاة الشــركات الصــادر عــن بيــت الــزكاة 
الكويتــي وقــرارات وتوصيــات الهيئــة.

وصّلى اهلل وسّلم على سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رّب العالمين،،،
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور/

سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

حصل على درجة الدكتوراه في عام 1996 ودرجة املاجستير في عام 1993 من املعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
بالرياض في اململكة العربية السعودية، والدرجة اجلامعية من كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم في عام 1988. 

يشغل منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014.
ويرأس جلنة اإلفتاء لألحوال في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، وتولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام مرموقة حيث شغل 
منصب رئيس جلنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الديوان األميري، وعضو مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

.(AAOIFI) اإلسالمية
شغل سابقاً منصب عميد لـكليـة الشريعــة والـدراسـات اإلسالميــة بجـامـعـة الـكـويت، ومـدير جـامعـــة الـكـويت باإلنابة سابقا، وعضو هيئة التدريس 

بقسم الفقه وأصوله برتبة أستاذ دكتور.

فضيلة األستاذ الدكتور/

مبـارك جــزاء الحربــي
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

حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة األزهر في مصر في عام 1999 كما حصل على درجة املاجستير في الفقه وأصوله من جامعة 
األزهر في مصر في عام 1996 ودرجة البكالوريس في الشريعة اإلسالمية من جامعة الكويت في عام 1989.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2000.
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي التركي، وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات املالية 

اإلسالمية.
شغل منصب رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت سابقاً.

فضيلة الدكتور/

خالد شجاع العتيبي 
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في اململكة 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 الليسانس في الشريعة 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 بعثة احلج الكويتية، وعضو هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية. يشغل منصب إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت.

فضيلة الدكتور/

عصام عبد الرحيم حسن غريب
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة برمنجهام في اململكة املتحدة في عام 2000م وحصل 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 
الكويت. بجامعة  وكلية احلقوق  والدراسات اإلسالمية  الشريعة 

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.

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية



35

التقرير السنوي 2022 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةبيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةالتقرير السنوي 2022

34

 التطورات االقتصادية
خالل عام 2022



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةالتقرير السنوي 2022

36

التطورات االقتصادية خالل عام 2022

 وصلـــت معـــدالت التضخـــم خـــالل العـــام 2022 إلـــى مســـتويات قياســـية لـــم يشـــهدها العالـــم منـــذ عـــام 2008، لذلـــك يمكننـــا القـــول إن 2022
هو عام التضخم.

تعـــود أســـباب التضخـــم إلـــى تداعيـــات أزمـــة كورونـــا، حيـــث أنفقـــت حكومـــات العالـــم علـــى دعـــم االقتصـــاد وخفضـــت ســـعر الفائـــدة إلـــى مســـتوى المـــس 
ـــى  ـــي أدت إل ـــة الت ـــار الحـــرب األوكراني ـــاً وآث ـــاع أســـعار الشـــحن عالمي ـــك مـــع ارتف ـــق ذل ـــاع األســـعار، تَراَف ـــى ارتف ـــدول، ممـــا أدى إل ـــر فـــي بعـــض ال الصف

ارتفـــاع أســـعار النفـــط عالميـــاً وانعكاســـها علـــى زيـــادة أســـعار المـــواد الغذائيـــة وغيرهـــا مـــن الســـلع األخـــرى.

ـــاح  ـــح جم ـــا لكب ـــة ال هـــوادة فيه ـــي عـــام 2022 ســـوى شـــن معرك ـــار ف ـــي أي خي ـــي األميرك ـــس االحتياطـــي الفيدرال ـــام مجل ـــن أم ـــم يك ـــب آخـــر، ل ـــن جان م
التضخـــم، لكـــن تداعيـــات ذلـــك امتـــدت إلـــى الـــدول الغنيـــة والفقيـــرة المتأثـــرة بانخفـــاض قيمـــة عمالتهـــا. ومـــن خـــالل رفـــع ســـعر الفائـــدة بســـرعة، يســـعى 
مســـؤولو االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركـــي والبنـــوك المركزيـــة األخـــرى فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم إلـــى هزيمـــة التضخـــم، ولـــو أنهـــم يدركـــون أن األمـــر لـــه 
تكلفتـــه. حيـــث رفـــع مجلـــس االحتياطـــي الفيدرالـــي ســـعر الفائـــدة علـــى األمـــوال بمقـــدار 50 نقطـــة أســـاس إلـــى 4.25% - 4.5% خـــالل اجتمـــاع السياســـة 
النقديـــة فـــي 14 ديســـمبر 2022، ممـــا دفـــع تكاليـــف االقتـــراض إلـــى أعلـــى مســـتوى منـــذ عـــام 2007. وكانـــت هـــذه الزيـــادة الســـابعة علـــى التوالـــي فـــي 

رفـــع ســـعر الفائـــدة، بعـــد الزيـــادة بثالثـــة أربـــاع النقطـــة أربـــع مـــرات علـــى التوالـــي.

كذلـــك، ارتفـــع مؤشـــر الـــدوالر األمريكـــي فـــي عـــام 2022 ليصـــل إلـــى أعلـــى مســـتوى خـــالل ســـبتمبر عـــام 2022 مســـجاًل 114.2 نقطـــة. 
ــجاّلً 103.9 نقطـــة بنســـبة ارتفـــاع بلغـــت نحـــو 8.8% مقارنـــة بإغـــالق المؤشـــر عنـــد 95.5 نقطـــة فـــي نهايـــة ــمبر مسـ  ثـــم انخفـــض فـــي 15 ديسـ

عام 2021، ونتيجة للزيادة في الدوالر األمريكي، تراجعت قيمة عملة البلدان الناشئة مما تسبب في تضخم مفرط في تلك الدول.

ـــر، وهـــو المســـتوى  ـــى 7.7% فـــي أكتوب ـــي- إل ـــى التوال ـــع عل ـــات المتحـــدة- للشـــهر الراب ـــه الســـنوي فـــي الوالي ـــا بالنســـبة للتضخـــم، فقـــد تباطـــأ معدل أم
ــدة ســـجلت  ــات المتحـ ــبتمبر. وكانـــت الواليـ ــهر سـ ــن 8.2% لشـ ــل مـ ــر، وأقـ ــهر أكتوبـ ــون لشـ ــا المحللـ ــي توقعهـ ــن 8% التـ ــل مـ ــر، وأقـ ــذ ينايـ األدنـــى منـ
 أعلـــى معـــدل تضخـــم فـــي يونيـــو 2022 عندمـــا وصـــل إلـــى 9.1%، بينمـــا كان أدنـــى معـــدل تضخـــم مســـجل خـــالل الســـنة فـــي ينايـــر عندمـــا

بلغ %7.5.

ولـــم يكـــن الوضـــع فـــي أوروبـــا أفضـــل بســـبب التأثيـــر المباشـــر للحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، ونقـــص إمـــدادات الطاقـــة التـــي تأتـــي بشـــكل أساســـي مـــن 
روســـيا. واســـتمر معـــدل التضخـــم الســـنوي فـــي منطقـــة اليـــورو فـــي تحطيـــم المســـتويات القياســـية المرتفعـــة وقفـــز مـــن 9.9% فـــي ســـبتمبر إلـــى %10.7 

فـــي أكتوبـــر 2022. مـــع أن التضخـــم فـــي منطقـــة اليـــورو كان األدنـــى فـــي بدايـــة 2022 عنـــد %5.1.

ـــم  ـــدل 25 نقطـــة أســـاس، ث ـــو بمع ـــي 27 يولي ـــى ف ـــت األول ـــرات، وكان ـــع م ـــزي ســـعر الخصـــم الرئيســـي أرب ـــت المرك ـــك الكوي ـــع بن ـــام 2022 رف وخـــالل ع
ـــة فـــي 6 ديســـمبر  ـــت المـــرة الرابع ـــا كان ـــع 25 نقطـــة أســـاس، فيم ـــع آخـــر بواق ـــدار الســـابق، تالهـــا فـــي 21 ســـبتمبر رف فـــي 10 أغســـطس بنفـــس المق
بمقـــدار 50 نقطـــة أســـاس ليصـــل بذلـــك ســـعر الخصـــم الرئيســـي إلـــى 3.5% ممـــا رفـــع تكاليـــف االقتـــراض إلـــى أعلـــى مســـتوياتها منـــذ ســـبتمبر 2019.

ـــي  ـــج المحل ـــو النات ـــغ نم ـــر 2022 أن يبل ـــه خـــالل شـــهر أكتوب ـــر صـــدر عن ـــي تقري ـــي ف ـــدوق الدول ـــع صن ـــاً، توق ـــم تباطـــؤ النشـــاط االقتصـــادي عالمي ورغ
اإلجمالـــي للكويـــت 8.7% فـــي عـــام 2022، وهـــو أعلـــى معـــدل نمـــو بيـــن جميـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وأعلـــى مـــن توقعـــات الصنـــدوق فـــي أبريـــل 
2022 التـــي بلغـــت 8.2%. وهـــذا النمـــو المتوقـــع الملحـــوظ مدعـــوم بارتفـــاع أســـعار النفـــط واالحتياطيـــات الكبيـــرة. وعلـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع مســـتويات 

ـــى 3.19% فـــي ســـبتمبر 2022، وهـــي  ـــت مـــن 4.2% فـــي أغســـطس إل ـــد العالمـــي، انخفـــض معـــدل التضخـــم الســـنوي فـــي الكوي ـــى الصعي التضخـــم عل
القـــراءة األدنـــى منـــذ أغســـطس 2021، فيمـــا ارتفـــع معـــدل التضخـــم الســـنوي فـــي الكويـــت إلـــى 3.27% خـــالل أكتوبـــر بعـــد أن ســـجل فـــي ســـبتمبر أدنـــى 

مســـتوى لـــه فـــي العـــام.
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االستراتيجية 
ــداف  ــاءة األهـ ــع بكفـ ــك"، وتابـ ــتراتيجية "بيتـ ــية السـ ــز األساسـ ــاول الركائـ ــرة تتنـ ــادرات مبتكـ ــتراتيجي مبـ ــى التخطيـــط االسـ ــام 2022 تبنـ وخـــالل العـ
الموضوعـــة، وقـــام بصياغـــة خطـــة واضحـــة قابلـــة للقيـــاس والتطبيـــق، يمكـــن مـــن خاللهـــا متابعـــة المشـــاريع االســـتراتيجية التـــي تســـعى مجموعـــة 
"بيتـــك" إلطالقهـــا خـــالل الســـنوات المقبلـــة، مـــا حقـــق التناغـــم بيـــن أطـــراف المجموعـــة، مـــع تذليـــل العقبـــات أمـــام الوحـــدات اإلداريـــة المختلفـــة. كمـــا 
امتـــدت مهـــام التخطيـــط االســـتراتيجي إلـــى متابعـــة البيئـــة الخارجيـــة والمســـتجدات والمتغيـــرات المتالحقـــة، ومتابعـــة آراء العمـــالء ودراســـة تجربتهـــم 
المصرفيـــة مـــع "بيتـــك"، بمـــا يثـــري خبرتهـــم ويعـــزز والءهـــم، مســـتخدًما أدوات فعالـــة فـــي التخطيـــط والتحليـــل والقيـــاس، حتـــى تمكنـــت مجموعـــة "بيتـــك" 

ـــن. ـــي المتحـــد - البحري ـــك األهل ـــى البن ـــي مـــع اكتمـــال مشـــروع االســـتحواذ عل ـــى فـــي الســـوق الكويت ـــح األعل ـــا الســـوقية لتصب ـــم قيمته مـــن تعظي

وقـــد اتســـمت عمليـــة التخطيـــط بالواقعيـــة والطمـــوح ووظفـــت ببراعـــة تقنيـــات التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي واجهـــة تطبيقـــات "بيتـــك" المتنوعـــة، واســـتفادت 
ممـــا لدينـــا مـــن بيانـــات متكاملـــة ومتابعـــة متواصلـــة وتقاريـــر متخصصـــة، تتنـــاول مســـار األعمـــال فـــي ظـــل المســـتجدات االقتصاديـــة والمؤشـــرات 
المختلفـــة للبيئـــة المصرفيـــة محليـــاً وإقليميـــاً، كمـــا راعـــت الخطـــة االســـتراتيجية معاييـــر الحمايـــة األمنيـــة وتعزيـــز حلـــول البيئـــة الســـحابية، تلبيـــَة 

ـــك". ـــا مجموعـــة "بيت ـــل فيه ـــي تعم ـــدان الت ـــة والبل ـــة العالمي ـــي البيئ ـــة ف ـــة المالي ألهـــداف السياســـات النقدي

كمـــا قـــام فريـــق االســـتراتيجية خـــالل العـــام 2022 بمتابعـــة دقيقـــة لجميـــع األنشـــطة والمبـــادرات علـــى مســـتوى المجموعـــة، ومـــّد مجلـــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيـــة علـــى نحـــو دورّي بتقاريـــر ســـير األعمـــال واإلنجـــازات والعوائـــق وطـــرق التغلـــب عليهـــا بالتنســـيق مـــع كافـــة القطاعـــات.  

المخاطر
بفضـــل إطارنـــا القـــوي ونهجنـــا الحصيـــف إلدارة المخاطـــر علـــى مســـتوى المجموعـــة، وإطـــار الحوكمـــة الشـــامل الـــذي نطبقـــه فـــي "بيتـــك" وتعـــززه إدارة 
المخاطـــر بشـــكل فعـــال، نديـــر مخاطـــر االئتمـــان بعنايـــة فـــي مجمـــل أعمـــال المجموعـــة وفروعهـــا مـــن خـــالل إطـــار شـــامل وقـــوي لإلشـــراف  والحوكمـــة، 
كمـــا نتبنـــى إطـــار عمـــل محكًمـــا وأدوات فّعالـــة للتعـــرف باســـتمرار علـــى التهديـــدات الخارجيـــة والداخليـــة وحـــاالت إالخفـــاق المحتملـــة ســـواًء لـــدى 

األشـــخاص أو فـــي العمليـــات والنظـــم.

وقـــد تمكنـــت إدارة المخاطرمـــن تطبيـــق برنامـــج اإلنـــذار المبكـــر لمخاطـــر االئتمـــان علـــى مســـتوى المجموعـــة الـــذي ســـاهم فـــي تحســـين جـــودة األصـــول 
وتخفيـــض الديـــون المتعثـــرة ممـــا كان لـــه أثـــر مباشـــر فـــى تخفيـــض تكلفـــة مخاطـــر االئتمـــان وتحســـين ربحيـــة المجموعـــة وقـــد تـــم ذلـــك بنجـــاح 
وبالتكامـــل بيـــن بنـــوك المجموعـــة فـــى الكويـــت وتركيـــا وماليزيـــا علـــى الرغـــم مـــن التغيـــرات االقتصاديـــة والجيوسياســـية، كمـــا نجحـــت اإلدارة فـــى تنفيـــذ 

ـــة. ـــى مســـتوى المجموعـــة لضمـــان اســـتمرارية األعمـــال تحـــت ســـيناريوهات الكـــوارث المحتمل تجـــارب عـــدة عل

تمويل الشركات 
ـــه فـــي هـــذا الســـوق، ممـــا ســـاهم فـــي  ـــادة حصت ـــل الشـــركات وقطـــاع األعمـــال، وتمكـــن مـــن زي ـــال فـــي مجـــال تموي ـــدور فع ـــام ب ـــك" فـــي القي اســـتمر "بيت
تعزيـــز مكانتنـــا المرموقـــة فـــي ســـوق تمويـــل الشـــركات، حيـــث نقـــوم بـــإدارة محفظـــة ائتمانيـــة تتحلـــى بأرفـــع مســـتويات جـــودة األصـــول. وقـــد اتخـــذ "بيتـــك" 
عـــدداً مـــن المبـــادرات لتعزيـــز عالقتنـــا بالعمـــالء ممـــا كان لـــه أثـــر فعـــال فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــى وتحقيـــق رســـالة "بيتـــك" فـــي خلـــق بيئـــة اســـتثمارية 
ـــق فـــرص عمـــل للشـــباب. ـــى وخل ـــوى االقتصـــاد الوطن ـــع ق ـــة دورهـــا فـــى تنوي ـــًرا ألهمي ـــرة والمتوســـطة تقدي ـــل الشـــركات الصغي ـــا تموي مناســـبة، وواصلن

وكذلـــك ســـاهمنا فـــي العديـــد مـــن الصفقـــات التمويليـــة، ومنهـــا القيـــام بـــدور المنظـــم الرئيســـي لصفقـــة بالـــدوالر األمريكـــي لتمويـــل مجمـــع قيمتـــه 216 
مليـــون دينـــار لصالـــح شـــركة "أجيليتـــي" للمخـــازن العموميـــة لتمويـــل عمليـــة اســـتحواذ علـــى شـــركة "جـــون مينزيـــس" لخدمـــات المطـــارات.

الخدمات المصرفية 
ســـعًيا الســـتمرار مكانـــة "بيتـــك" فـــي قيـــادة العمـــل المصرفـــي اإلســـالمي فـــي الكويـــت مـــن خـــالل توفيـــر باقـــة شـــاملة مـــن المنتجـــات والخدمـــات بقطـــاع 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد والخدمـــات الماليـــة الخاصـــة، واصـــل البنـــك إطـــالق العديـــد مـــن الحمـــالت الرئيســـية التـــي تركـــز علـــى العمـــالء، والتـــي 
ســـجلت معـــدالت نجـــاح مرتفعـــة بنـــاًء علـــى تقييـــم العمـــالء. وعلـــى الرغـــم مـــن المنافســـة المتجـــددة والشـــديدة، فقـــد شـــهدنا نمـــًوا قوًيـــا ومســـتداًما فـــي 
األصـــول عاليـــة الجـــودة، ونجحنـــا بجـــذب عمـــالء كويتييـــن ذوي مـــالءة ماليـــة مـــن خـــالل زيـــادة حصتنـــا فـــي التمويـــل الشـــخصي بشـــكل كبيـــر منـــذ بدايـــة 

هـــذا العـــام.

وضمـــن توجـــه تطويـــر شـــبكة الفـــروع المصرفيـــة، واصلنـــا االســـتثمار بمبـــادرات تعنـــى بخدمـــة العمـــالء المباشـــرة، تضمنـــت تجديـــد مجموعـــة مـــن 
الفـــروع المصرفيـــة لتعكـــس التصميـــم الجديـــد والعصـــري للبنـــك. وقـــد تـــم االنتهـــاء هـــذا العـــام مـــن إنجـــاز الفـــروع األربعـــة التاليـــة: بيـــان - الخالديـــة - 

ـــل. ـــاح الناصـــر - الفحيحي ـــة فـــروع أخـــرى هـــى: ســـلوى - القادســـية - صب ـــد أربع ـــى تجدي ـــا يجـــرى العمـــل عل ـــاح الســـالم، فيم ـــراء - صب الجه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد لله رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سّيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

ـــه الناجـــح خـــالل عـــام 2022، وتمكـــن مـــن تحســـين كفـــاءة األداء  ـــى "بيتـــك" - بفضـــل اهلل - تنظيمـــه القـــوي، ونمـــوذج أعمال ـــل الكويت أظهـــر بيـــت التموي
ـــا يعكـــس  ـــه الســـوقية، بم ـــادة حصت ـــادة المنافســـة وزي ـــع قاعـــدة المنتجـــات والخدمـــات وقـــدرات المـــوارد البشـــرية، وقي ـــر وتنوي ـــم المـــالءة وتطوي وتعظي

ـــادة الدائمـــة. ثقـــة العمـــالء، والري

ـــا، مـــع االلتـــزام بسياســـات المخاطـــر واالســـتراتيجية ومعاييرالحوكمـــة،  ـــا وعالمّيً وواصـــل" بيتـــك" النمـــو آخـــًذا فـــى االعتبـــار التطـــورات االقتصاديـــة محلّيً
ـــالء  ـــك للعم ـــا كأفضـــل بن ـــى مكانتن ـــاظ عل ـــة، للحف ـــة والرقمن ـــا المصرفي ـــكار والتكنولوجي ـــى االبت ـــز المســـتمر عل وأحـــكام الشـــريعة اإلســـالمّية، والتركي
ــول  ــم وتحـ ــور مهـ ــن، كتطـ ــد- البحريـ ــي المتحـ ــك األهلـ ــى البنـ ــتحواذ علـ ــروع االسـ ــاز مشـ ــك بإنجـ ــوده كذلـ ــا جهـ ــة، متّوًجـ ــال المقبلـ ــن ولألجيـ الحالييـ

ـــك". ـــل "بيت ـــى مســـيرة عم اســـتراتيجيى ف

المؤشرات المالية 
ـــر عـــن نجـــاح السياســـات والخطـــط  ـــة وتعب ـــة المالي ـــي تعكـــس قـــوة األداء والمتان ـــة الرئيســـية الت ـــًرا فـــى المؤشـــرات المالي ـــك" نمـــًوا كبي لقـــد حقـــق " بيت
التـــي يتـــم تنفيذهـــا، وقـــد جـــاءت المؤشـــرات لتعبـــر عـــن األداء المتـــوازن والنموالمســـتدام فـــى جميـــع بنـــود الميزانيـــة الرئيســـية، مـــع زيـــادة واضحـــة فـــي  
اإليـــرادات التشـــغيلية وخفـــض فـــي المصاريـــف وترشـــيد فـــي اإلنفـــاق مـــع نمـــو فـــي حجـــم األصـــول والودائـــع ومعاييـــر رأس المـــال وغيرهـــا مـــن المكونـــات 

المتاحـــة ضمـــن البيانـــات الماليـــة المتضمنـــة فـــى التقريـــر الســـنوى لعـــام 2022. 

ـــاح ومكافـــأة المســـاهمين،  ـــة جنـــي األرب ـــى ثقـــة فـــي قـــدرة المجموعـــة علـــى مواصل ـــا أهميـــة اســـتمرار سياســـة توزيـــع أربـــاح جيـــدة، وإننـــي عل ونؤكـــد هن
فضـــاًل عـــن الثقـــة فـــي متانـــة المركـــز المالـــي لـــــ "بيتـــك".

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف
وأبرز إنجازات العام

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف وأبرز إنجازات العام كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف وأبرز إنجازات العام
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ـــك لإلســـهام  ـــل العقـــاري وذل ـــة خدمـــة التموي ـــر وأتمت ـــك" بتطوي ـــام "بيت ـــت، ق ـــن فـــي الكوي ـــن العقاريي ـــه واحـــًدا مـــن أهـــم المَقّيمي ـــي، وبوصف الوقـــت الفعل
فـــي خدمـــة عمـــالء "بيتـــك" وغيـــر عمـــالء "بيتـــك" والمؤسســـات المصرفيـــة والماليـــة باإلضافـــة إلـــى إدارات البنـــك الداخليـــة التـــي لديهـــا خطـــوة التقييـــم 

ـــادة. ـــا المعت العقـــاري كجـــزء مـــن عملياته

وقدمنـــا إضافـــات علـــى األنظمـــة للتعـــرف علـــى العمـــالء ذوي االحتياجـــات الخاصـــة كأحـــد متطلبـــات الجهـــات الرقابيـــة، وأصبـــح "بيتـــك" حاليـــاً قـــادرا علـــى 
التعـــرف علـــى عمالئـــه مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، ونـــوع هـــذه االحتياجـــات، ومـــدى خطورتهـــا. ممـــا سيســـهم فـــي رفـــع مســـتوى التعامـــل والرضـــا.

وكأحـــد األنشـــطة الهامـــة التـــي تضمـــن الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية األعمـــال داخـــل "بيتـــك"، تكللـــت بالنجـــاح التجربـــة االختباريـــة المتكاملـــة للنســـخ 
ـــة  ـــى البيئ ـــوده بنجـــاح إل ـــم الع ـــا بالعمـــل لمـــدة إســـبوع ث ـــة DR واإلبقـــاء عليه ـــة التشـــغيلية االحتياطي ـــى البيئ ـــة لألنظمـــة الرئيســـية ل "بيتك"عل االحتياطي

التشـــغيلية الفعليـــة.

وبالتعـــاون مـــع شـــركاء خارجييـــن، تـــم تفعيـــل خدمـــة ترقيـــة المقاعـــد دون الحاجـــة لالتصـــال بالخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة مـــن خـــالل التفويـــض بتخزيـــن 
بيانـــات البطاقـــة، وتفويـــض التاجـــر لإلرجـــاع والخصومـــات علـــى الفيـــزا آليـــا، وتطويـــر التعامـــل مـــع معامـــالت أجهـــزة زيـــن لتعامـــل ماليـــاً كأجهـــزة صـــراف 
آلـــي ATM بـــدالً مـــن كونهـــا نقـــاط دفـــع POS، وتطبيـــق عمليـــات التحقـــق والضوابـــط الالزمـــة علـــى خدمـــة التبـــرع الخيـــري للشـــركات لضمـــان االمتثـــال 
 3D للمعاييرالموصـــى بهـــا، وتحســـينات فـــي الرســـائل الخاصـــة بخدمـــة "الرقـــم الســـري لمـــرة واحـــدة" لتعزيـــز أمـــان معامـــالت التجـــارة اإللكترونيـــة

Secure، وخدمـــة رســـائل نصيـــة SMS لعمـــالء "بيتـــك" عنـــد اســـترجاع قيمـــة عمليـــة شـــرائية.

كمـــا ننفـــذ المشـــروع الرائـــد لرقمنـــة الطباعـــة بالفـــروع المصرفيـــة )المرحلـــة األولـــى - فـــرع واحـــد(، ويعـــد هـــذا التحديـــث خطـــوة رئيســـية نحوالخدمـــات 
المصرفيـــة الرقميـــة، حيـــث ســـيقلل نظـــام الطباعـــة الرقميـــة مـــن عـــدد المســـتندات الورقيـــة المطبوعـــة مـــن الفـــرع وتحويلهـــا إلـــى نســـخة رقميـــة. 

وأدخلنـــا العديـــد مـــن التحســـينات علـــى األنظمـــة مـــا أدى إلـــى ســـرعة اســـتخراج تقاريـــر بنـــك الكويـــت المركـــزي التـــي يتـــم تجميعهـــا مـــن خـــالل النظـــام 
ـــت  ـــك الكوي ـــر بن ـــدة فـــي نظـــام تقاري ـــر جدي ـــل الوقـــت، وضـــم تقاري ـــذي ســـاهم بتقلي ـــوازي ال ـــن التشـــغيل المت ـــك مـــن خـــالل تمكي ـــك، وذل المصرفـــي للبن
المركـــزي لتوحيـــد جميـــع المعامـــالت المشـــطوبة، ومعامـــالت التمويـــل الشـــخصي لألفـــراد والمعامـــالت العقاريـــة ومعامـــالت الشـــركات، وتحديـــث نظـــام 
المقاصـــة للشـــيكات الصـــادرة لتعديـــل أنـــواع الحســـابات المقبولـــة، وتطويـــر تقاريـــر الشـــيكات المصروفـــة التـــي تُقـــّدم للبنـــك المركـــزي لالســـتفادة منهـــا 

فـــي قطاعـــات األعمـــال المختلفـــة، مـــع أتمتـــة مذكـــرات الذمـــة الماليـــة لســـرعة االصـــدار. 

كمـــا أجرينـــا تحســـينات لإلبـــالغ عـــن اإلجـــارة منتهيـــة الصالحيـــة، وتحديثـــات تنظيميـــة علـــى XTM، إضافـــة XTM ID إلـــى وصـــف المعاملـــة فـــي كشـــف 
 ،MT299و MT199و MT202و MT103 حســـاب العميـــل فـــي حـــاالت اإليداع/الســـحب النقدي،وشـــراء الذهـــب، وتعديـــالت علـــى رســـائل التلكـــس الـــواردة

لتحقيـــق كفـــاءة أعلـــى للنظـــام وســـرعة المـــرور.

وتـــم تحديـــث نظـــام الصالحيـــات الخـــاص بتفعيـــل بطاقـــات الســـحب اآللـــي، مـــع أتمتـــة اإلبـــالغ عـــن العمليـــات المشـــبوهة، ونجحنـــا فـــى اســـتبدال النظـــام 
الخـــاص بتحليـــل المخاطـــر بـــإدارة المخاطـــر ليحـــل محلـــه نظـــام Credit Lens األحـــدث والمناســـب لمتطلبـــات العمـــل الجديـــدة وتحليـــل وتقييـــم المركـــز 

االئتمانـــي للعمـــالء، بحيـــث تـــم تجميـــع وتركيـــز بيانـــات المراكـــز ااالئتمانيـــة لمجموعـــة "بيتـــك" فـــي قاعـــدة بيانـــات واحـــدة مركزهـــا الكويـــت.

وعلـــى صعيـــد البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة، تمـــت ترقيـــة مجموعـــة كبيـــرة وهامـــة مـــن أنظمـــة البنـــك الحيويـــة لتواكـــب أحـــدث اإلصـــدارات أهمهـــا: 
ـــة  ـــى البيئ ـــوارد البشـــرية للعمـــل عل ـــة - نظـــام الم ـــات االئتماني ـــات المشـــتبه بمخاطرهـــا- نظـــام إصـــدار البطاق ـــة إدارة المخاطـــر الخاصـــة بعملي أنظم
الســـحابية - ترقيـــه أجهـــزة الشـــبكة وأجهـــزة أمـــن المعلومـــات- نظـــام قاعـــدة البيانـــات Super Cluster - األنظمـــة الخاصـــة بتعريـــف مســـتخدمي 

األنظمـــة اآللّيـــة، عـــالوة علـــى توفيـــر 250 خـــادم جديـــد، وترقيـــة خـــوادم ووحـــدات تحكـــم مـــن عـــام 2012 إلـــى عـــام 2019.

عمليات المجموعة
وبفضـــل مكانتـــه اإلقليميـــة والمحليـــة كبنـــك رائـــد فـــي اعتمـــاد التكنولوجيـــا المبتكـــرة التـــي تعمـــل علـــى تعزيـــز اإلنتاجيـــة وخفـــض التكلفـــة والحفـــاظ علـــى 
أقـــل معـــدالت المخاطـــر وأفضـــل تدابيـــر الرقابـــة الســـليمة، تواصـــل عمليـــات مجموعـــة "بيتـــك" تركيزهـــا علـــى التميـــز التشـــغيلي باعتبـــاره المحـــرك الـــذي 

يَُســـهل جميـــع محطـــات العمـــالء المتعلقـــة بكافـــة المنتجـــات والخدمـــات فـــي "بيتـــك". 

فـــي 2022، أطلقنـــا وشـــاركنا فـــي العديـــد مـــن مشـــروعات التحـــول، وركزنـــا علـــى رقمنـــة بعـــض عمليـــات الدعـــم الرئيســـية، مســـتعينين فـــي ذلـــك بتقنيـــات 
ـــاً  ـــذي كان يســـتغرق وقت ـــر ال ـــا، وهواألم ـــي تصـــدر لعمالئن ـــة الت ـــراءة الذم ـــل ب ـــذكاء االصطناعـــي فـــي مجـــاالت مث ـــة (RPA) وال ـــات الروبوتي ـــة العملي أتمت

طويـــاًل وجهـــًدا، دون أن يوفـــر لعمالئنـــا التجربـــة المتوقعـــة. 

ـــز التشـــغيلي عـــن  ـــق التمي ـــل وتحقي ـــة العمي ـــى تحســـين تجرب ـــدف إل ـــي ته ـــات الت ـــات البطاق ـــي عملي ـــي تمـــت ف ـــن اإلنجـــازات الت ـــد م ـــاك أيضـــا العدي هن
ـــة  ـــا عـــن إصـــدار رســـائل بريدي ـــا النظـــام وتوقفن ـــواردة والصـــادرة، فقـــد طورن ـــام فـــي األســـبوع( لملفـــات التســـويات ال ـــق المعالجـــة المســـتمرة )7 أي طري
ـــدة مـــن نوعهـــا - يمكـــن لعميـــل "بيتـــك"  ـــة عمـــالء فري ـــع بطاقـــات االئتمـــان والبطاقـــات مســـبقة الدفـــع وبـــدالً مـــن ذلـــك - بتجرب باألرقـــام الســـرية لجمي

ـــار رقمـــه الســـري الخـــاص مـــن خـــالل أجهـــزة الصـــراف اآللـــي.  اآلن أن يخت

المنتجات المبتكرة
فـــى هـــذا المجـــال أطلـــق" بيتـــك" العديـــد مـــن المنتجـــات والخدمـــات والتقنيـــات الرقميـــة المبتكـــرة الجديـــدة بنجـــاح كبيـــر منهـــا، مخطـــط تدويـــر الموظفيـــن 
ـــة،  ـــم المصرفي ـــق باحتياجاته ـــا يتعل ـــا فيم ـــي تركي ـــاون الخليجـــي ف ـــس التع ـــي دول مجل ـــن ومواطن ـــن الكويتيي ـــن المواطني ـــالء م ـــم لمســـاعدة العم المصم
وخدمـــة المطـــار المجانيـــة لعمـــالء الـــرواد، وإطـــالق أكثـــر مـــن 10 أضعـــاف عـــدد الســـحوبات المعتـــادة لحســـاب الراتـــب للرابـــح، وبرنامـــج مكافـــآت بيتـــك 
ـــة، ومجموعـــة الشـــايع،  ـــة القطري ـــل الخطـــوط الجوي ـــة الكبـــرى مث ـــوج الســـفر، باإلضافـــة إلـــى شـــراكات مـــع العالمـــات التجاري ـــن مـــن خـــالل كتال الُمحَسّ
ونـــادي االمتيـــاز، والخطـــوط الجويـــة التركيـــة، والشـــركة األولـــى للوقـــود، وغيرهـــا. وفـــى مجـــال البطاقـــات، تـــم إطـــالق البطاقـــات مســـبقة الدفـــع بنجـــاح 
بخمـــس عمـــالت مختلفـــة - الـــدوالر األمريكـــي - الدرهـــم اإلماراتـــي - اليـــورو - الجنيـــه اإلســـترليني - الريـــال الســـعودي، باإلضافـــة إلـــى بطاقـــة بيتـــك 
للشـــركات وبطاقـــات الشـــحن اإلضافيـــة، مـــع العديـــد مـــن الحمـــالت التســـويقية مثـــل حملـــة "رحلـــة ماســـتركارد FIFA"، حملـــة "بطاقتـــك فـــي ملعبـــك" مـــع 

Visa، وإطـــالق خدمـــة توصيـــل اإليداعـــات النقديـــة لعمـــالء الخدمـــات الماليـــة الخاصـــة.

ـــي تعمـــل  ـــز االتصـــال باســـتخدام Avaya Aura® Contact Center الت ـــدة لمرك ـــة جدي ـــة تحتي ـــم إطـــالق بني ـــة، ت ـــى جـــودة الخدم ـــد عل واســـتمراراً للتاكي
ـــة  ـــا بتشـــغيل خدم ـــه. وقمن ـــه وإنتاجيت ـــزز بشـــكل مباشـــر اســـتقرار النظـــام وكفاءت ـــا يع ـــع العمـــالء، مم ـــي م ـــى تحســـين االتصـــال وإنشـــاء تفاعـــل تعاون عل

ـــراد. ـــة لألف ـــات المصرفي ـــى الخدم ـــة ف ـــاء التعامـــالت الورقي ـــى إنه ـــدف ال ـــي ته ـــدة الت ـــت" الجدي ـــال برن "ديجت

ــا يُعـــد تحـــول العمـــالء مـــن القنـــوات التقليديـــة للمعامـــالت والخدمـــات األساســـية إلـــى تطبيـــق KFHonline دليـــاًل علـــى االحتياجـــات المتغيـــرة  كمـ
 KFH Go للعمـــالء، والتـــي تمـــت تلبيتهـــا بشـــكل أساســـي مـــن خـــالل توفيـــر جميـــع الخدمـــات الرئيســـية عبـــر اإلنترنـــت وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي وفـــروع

الذكيـــة، وتطبيـــق KFHonline، حيـــث طرحنـــا خدمـــة فتـــح حســـاب جديـــد لغيـــر عمـــالء "بيتـــك" باســـتخدام اجهـــزة XTM التفاعليـــة.

ـــق. وفـــي هـــذا الصـــدد  ـــح أي عوائ ـــة وتصحي ـــة الفوري ـــم، مـــع المتابع ـــل مباشـــرة مـــن العمـــالء فـــي كل نقطـــة اتصـــال معه ـــى تســـجيل ردود فع ـــا عل وعملن
أطلقنـــا CX Hero، وهوبرنامـــج للموظفيـــن لبنـــاء ثقافـــة قويـــة تتمحـــور حـــول العميـــل، لتحســـين رضـــا العمـــالء وتحفيـــز الموظفيـــن علـــى تخطـــي توقعـــات 
ـــع  ـــاط اتصـــال العمـــالء م ـــع نق ـــر جمي ـــة عب ـــة المقدم ـــم مســـتوى الخدم ـــة وتقيي ـــة لمتابع ـــة خارجي ـــل جه ـــة مســـتقلة مـــن قب ـــا تجـــرى مراجع العمـــالء، كم

ـــو أخـــرى- فـــي ثقافـــة الخدمـــة والســـلوكيات عبـــر جميـــع القنـــوات. ـــوات البنـــك. وبفضـــل اهلل، يســـتمر التحســـن اإليجابـــي -ســـنة تل قن

التحول الرقمي 
وكجـــزء مـــن رحلـــة التحـــول الرقمـــي المســـتمرة لــــ "بيتـــك"، قامـــت إدارة التحـــول الرقمـــي واالبتـــكار بالعديـــد مـــن الشـــراكات المثمـــرة مـــع شـــركات 
التكنولوجيـــا الماليـــة والشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي حققـــت قيمـــة ألصحـــاب المصلحـــة الداخلييـــن والعمـــالء الخارجييـــن والهيئـــات التنظيميـــة، 
مـــع إحـــراز تقـــدم بالتزامـــن مـــع المبـــادرات المصرفيـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه استكشـــاف منتجـــات جديـــدة مثـــل BNPL )خدمـــة اشـــتر اآلن 
وادفـــع الحقـــاً( فـــي محاولـــة لتحقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن القيمـــة لـــكل مـــن مســـاهمينا وعمالئنـــا. ولـــذا يحـــرص "بيتـــك وفريـــق عمـــل التحـــول الرقمـــي علـــى 
تكييـــف وتطبيـــق أحـــدث التقنيـــات التـــي ال تقتصـــر علـــى تقديـــم قيمـــة مضافـــة ألصحـــاب المصلحـــة فحســـب، بـــل تجعـــل الخدمـــات المصرفيـــة اليوميـــة 
ـــا  أســـهل وأكثـــر متعـــة، كمـــا حرصنـــا علـــى تعزيـــز ثقافـــة االبتـــكار والتحســـين المســـتمر للعمليـــات داخليـــا، ممـــا يـــؤدي إلـــى رفـــع مســـتوى تقديـــم منتجاتن

ـــا.  وخدماتن

وتماشـــًيا مـــع اســـتراتيجيتنا الرقميـــة، ال تـــزال حمـــالت ومشـــاريع التوعيـــة الرقميـــة مســـتمرة، وكانـــت األكاديميـــة الرقميـــة إحـــدى ثمارهـــا. ومـــن خـــالل 
توفيـــر أحـــدث وأفضـــل األدوات التعليميـــة والمعـــارف واألطـــر التـــي يســـهل الوصـــول إليهـــا علـــى نطـــاق واســـع، ســـيتمكن "بيتـــك" مـــن مواصلـــة النمـــو علـــى 

مســـتوى الســـوق. 

تكنولوجيا المعلومات 
أنجـــز قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات عشـــرات المشـــاريع والخدمـــات واألنظمـــة والبرامـــج، المتعلقـــة بتعزيـــز توجهنـــا نحوالرقمنـــة وإضفـــاء الطابـــع التقنـــى 
ـــة، فإضافـــة  ـــرة التركي ـــة مـــن إصـــدار بطاقـــات مســـبقة الدفـــع باللي ـــا، وقـــد تمكـــن القطـــاع بالتعـــاون مـــع اإلدارات المعني ـــا ومنتجاتن ـــع خدماتن ـــى جمي عل
ـــك"  ـــر لعمـــالء "بيت ـــا توف ـــى تركي ـــة للمســـافرين إل ـــرة التركي ـــع باللي ـــدة مســـبقة الدف ـــة جدي ـــا بطاق ـــا، طرحن ـــرة حالي ـــع متوف ـــات مســـبقة الدف ـــى 5 بطاق إل
طريقـــة ذكيـــة ومريحـــة فـــي اإلنفـــاق أثنـــاء ســـفرهم، كمـــا أتاحـــت األنظمـــة الجديـــدة، إصـــدار بطاقـــات إئتمانيـــة إضافيـــة لعمـــالء "بيتـــك" ضمـــن حـــدود 
البطاقـــة األصليـــة، ونجـــاح تحديـــث أنظمـــة إصـــدار البطاقـــات للوصـــول بصالحيـــة البطاقـــات المصرفيـــة إلـــى خمـــس ســـنوات، وإطـــالق خدمـــة إرســـال 
النقـــود K2K أوناليـــن، وتـــم تطبيـــق خدمـــة تحويـــل )إرســـال( النقـــود مـــن شـــخص آلخـــر عبـــر رقـــم الهاتـــف وذلـــك لتمكيـــن عمـــالء بيتـــك مـــن إرســـال 

.K-Net ـــة شـــركة رابـــط للدفـــع مـــن خـــالل بواب

ـــم تطبيقـــه  ـــد ت ـــاح اإلجـــارة للشـــركات، واإلجـــارة المتغيـــرة هـــي منتـــج جدي ـــا فـــى إطـــالق منتـــج اإلجـــارة المتغيـــرة، لضمـــان أفضـــل احتســـاب ألرب ونجحن
ـــك  ـــا بن ـــي يطبقه ـــرة الت ـــدالت المتغي ـــع أحـــدث المع ـــق م ـــدة تتواف ـــة جدي ـــر آلي ـــث يوف ـــة حي ـــات المالي ـــراد والشـــركات والعملي ـــل لألف ـــرق التموي ـــة ف لخدم
الكويـــت المركـــزي لضمـــان احتســـاب أربـــاح اإلجـــارة بشـــكل أدق، وتمـــت أتمتـــة ثـــالث عمليـــات مـــوارد كثيفـــة االســـتخدام لمكافحـــة غســـل األمـــوال 
ـــي  ـــة SWIFT ف ـــة الســـوداء (BM)، ورقاب ـــة القائم ـــة المعامـــالت (TM)، ومراقب ـــات هـــي مراقب ـــة RPA. وهـــذه العملي ـــات الروبوتي ـــة العملي باســـتخدام تقني
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الصكوك 
ــذراع  ــال"، الـ ــك كابيتـ ــركة "بيتـ ــت شـ ــام 2022. ونجحـ ــي عـ ــة فـ ــوك الدوليـ ــدار الصكـ ــال إصـ ــي مجـ ــادي فـ ــا الريـ ــك" تواجدهـ ــة "بيتـ ــت مجموعـ واصلـ
 االســـتثمارية للمجموعـــة، فـــي قيـــادة وترتيـــب إصـــدارات صكـــوك تجـــاوزت قيمتهـــا 6 مليـــارات دوالر أمريكـــي وتنوعـــت اإلصـــدارات لتشـــمل

صكوًكا سيادية وصكوًكا لمؤسسات في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية خالل العام.

ـــن فـــي  ـــرز الشـــركات فـــي مجـــال طـــرح أدوات الدي ـــال" كأحـــد أب ـــك كابيت ـــزت "بيت ـــك" وشـــبكتها الواســـعة، تمي وبفضـــل قاعـــدة عمـــالء مجموعـــة "بيت
المنطقـــة، فقامـــت بـــإدارة إصـــدار صكـــوك ســـيادية بقيمـــة 3 مليـــارات دوالر لجمهوريـــة تركيـــا. وكان هـــذا مـــن أكبـــر إصـــدارات الصكـــوك الحكوميـــة 

ـــا. فـــي تركي

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، مارســـت "بيتـــك كابيتـــال" دورهـــا الحيـــوي مـــن خـــالل العمـــل كمديـــر رئيســـي مشـــترك ومديـــر اكتتـــاب لصكـــوك البنـــك اإلســـالمي 
للتنميـــة )1.6 مليـــار دوالر أمريكـــي( وصكـــوك بنـــك دبـــي اإلســـالمي )750 مليـــون دوالر أمريكـــي( وصكـــوك بنـــك أبوظبـــي األول )500 مليـــون دوالر 

ـــة أخـــرى. ـــى إصـــدارات عالمي ـــة إل ـــون دوالر أمريكـــي(، باإلضاف ـــان )500 ملي ـــك بوبي أمريكـــي( وصكـــوك بن

ــن  ــام 2021 وذلـــك مـ ــا فـــي عـ ــات فـــي الصكـــوك أنجزتهـ ــة عـــن صفقـ ــز مرموقـ ــر جوائـ ــام 2022 عشـ ــال" فـــي عـ ــركة "بيتـــك كابيتـ ــا حصـــدت شـ كمـ
ـــام  ـــة الع ـــي، صفق ـــون دوالر أمريك ـــة 750 ملي ـــك" بقيم ـــوك "بيت ـــام لصك ـــت للع ـــي الكوي ـــة ف ـــز: أفضـــل صفق ـــك الجوائ ـــرز تل ـــن أب ـــة، وم مؤسســـات مختلف
ـــوك أرامكوالســـعودية  ـــام لصك ـــة الســـعودية للع ـــة العربي ـــي المملك ـــة ف ـــي، أفضـــل صفق ـــار دوالر أمريك ـــة 6 ملي ـــة بقيم ـــوك أرامكوالســـعودية الهجين لصك
ـــون دوالر أمريكـــي لصكـــوك االســـتدامة  ـــي التركـــي بقيمـــة 350 ملي ـــك الكويت ـــا للبن ـــام فـــي تركي ـــارات دوالر أمريكـــي، وصفقـــة الع ـــة بقيمـــة 6 ملي الهجين

مـــن الشـــريحة الثانيـــة.

ـــًدا مـــن الصفقـــات البـــارزة التـــي حققـــت نجاًحـــا باهـــًرا مـــن  وقـــد أثبتـــت شـــركة "بيتـــك كابيتـــال" قدراتهـــا وفهمهـــا العميـــق ألســـواق المـــال إذ أتمـــت عدي
ـــر  ـــًدا عب ـــة فـــي الشـــركة أداًء جي خـــالل تحضيـــر وتســـويق وتنفيـــذ هـــذه الصفقـــات المتعلقـــة بـــرؤوس األمـــوال، كمـــا أظهـــرت إدارة االســـتثمارات العقاري
العديـــد مـــن الصفقـــات العقاريـــة الدوليـــة للصناديـــق العقاريـــة المملوكـــة لعمـــالء "بيتـــك". فقـــد أتمـــت بنجـــاح بيـــع 3 عقـــارات فـــي المملكـــة المتحـــدة، وهـــي 

مبنـــى مكاتـــب فـــي ليفربـــول، ومســـتودع صناعـــي فـــي بيتربـــورو، ومســـتودع للتجزئـــة فـــي ســـاوثهامبتون.

وجـــرى تطويـــر نظـــام "بيتـــك" للتـــداول بهـــدف تســـهيل اإلجـــراءات ومســـاعدة المســـتثمرين علـــى إدارة اســـتثماراتهم بكفـــاءة عاليـــة باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز 
وجودهـــم فـــي األســـواق الماليـــة، حيـــث تمـــت إضافـــة خدمـــة التـــداول فـــي األســـواق األمريكيـــة باإلضافـــة إلـــى األســـواق المتاحـــة مســـبًقا )الكويـــت 
ـــداول والخدمـــات المرتبطـــة بهـــا فـــي جـــذب عمـــالء جـــدد،  ـــك للت ـــر المســـتمر لنظـــام بيت ـــة التطوي ـــي وقطـــر(. وســـاهمت عملي ـــي وأبوظب والســـعودية ودب

ـــام 2022. ـــا فـــي الع ـــادة قاعـــدة عمالئه ـــت الشـــركة مـــن زي ـــث تمكن حي

الرقابة الشرعية 
اســـتمر قطـــاع الشـــريعة فـــي "بيتـــك" خـــالل عـــام 2022 فـــي أداء مهامـــه وعملـــه علـــى أكمـــل وجـــه، حيـــث قامـــت إدارة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي 
ــوث  ــت إدارة البحـ ــا قامـ ــام 2022، كمـ ــدة لعـ ــة المعتمـ ــب الخطـ ــك" حسـ ــات وإدارات "بيتـ ــى قطاعـ ــرعي علـ ــق الشـ ــال التدقيـ ــذ أعمـ ــة بتنفيـ للمجموعـ
واالستشـــارات الشـــرعية بإجـــراء المراجعـــة الشـــرعية علـــى العقـــود والمنتجـــات واالتفاقيـــات والسياســـات الـــواردة مـــن قطاعـــات وإدارات "بيتـــك"، 
والـــرد علـــى األســـئلة واالستفســـارات الشـــرعية المعروضـــة عليهـــا ورفـــع مـــا يتطلـــب منهـــا إلـــى هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية للحصـــول علـــى الـــرأي 
الشـــرعي، وفـــي مجـــال نشـــر الوعـــي والثقافـــة الشـــرعية بيـــن العمـــالء والموظفيـــن، تـــم الـــرد علـــى األســـئلة واالستفســـارات الشـــرعية الـــواردة مـــن 

العمـــالء، كمـــا تـــم إعـــداد نشـــرات فقهيـــة اقتصاديـــة ونشـــرها للموظفيـــن عبـــر القنـــوات االلكترونيـــة المتاحـــة فـــي "بيتـــك".

الموارد البشرية 
واصـــل "بيتـــك" مســـيرته نحـــو التنـــوع والشـــمولية ،فضـــاًل عـــن أن برامـــج "بيتـــك" وخطـــط التوظيـــف تواصـــل التركيـــز علـــى مزيـــد مـــن التنـــوع، إذ شـــكلّت 

الســـيدات نســـبة 20% مـــن الموظفيـــن الجـــدد لدينـــا خـــالل هـــذا العـــام.

وتماشـــياً مـــع الخطـــط المســـتمرة نحـــو رفـــع نســـبة التكويـــت، نجـــح "بيتـــك" فـــي زيـــادة عـــدد الكويتييـــن فـــي اإلدارة الوســـطى إلـــى 64%، كمـــا زاد تمثيـــل 
المواطنيـــن فـــي مســـتوى القيـــادة التنفيذيـــة بفضـــل قـــوة وعمـــق مجموعـــة المرشـــحين المؤهليـــن الســـتالم المناصـــب العليـــا فـــي "بيتـــك". وتعزيـــزاً لـــدوره 

فـــي توفيـــر فـــرص عمـــل جذابـــة ومتميـــزة للمواهـــب الشـــبابية الكويتيـــة، تـــم توظيـــف 390 كويتيـــاً خـــالل هـــذا العـــام.

ـــع الملفـــات  ـــة جمي ـــا برقمن ـــث قمن ـــل، حي ـــات التموي ـــدة متعلقـــة بعملي ـــة فـــي مجـــاالت عدي ـــات تحســـينات إضافي ـــك، أدخـــل قطـــاع العملي ـــى ذل عـــالوة عل
الورقيـــة للتمويـــل التجـــاري، وفيمـــا يتعلـــق بالتميـــز التشـــغيلي، تـــم إنشـــاء "كتالـــوج الخدمـــات المقدمـــة للمنتجـــات التمويليـــة" لجميـــع المنتجـــات التمويليـــة، 
مـــا ســـيعمل علـــى تعزيـــز درايـــة الموظفيـــن بـــدورة تمويـــل المنتـــج ويُســـتعان بـــه كمرجـــع ســـهل الوصـــول إليـــه مـــن ِقبـــل أي موظـــف فـــي البنـــك عنـــد الحاجـــة. 

ـــا(  وعززنـــا تجربـــة العميـــل فـــي قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد عـــن طريـــق صـــرف المعامـــالت اســـتناًدا إلـــى نســـخة إلكترونيـــة )ممســـوحة ضوئًي
بـــدالً ممـــا كان يتـــم ممارســـته فـــي الســـابق. وأدى هـــذا التغييـــر الحاصـــل فـــي العمليـــة إلـــى زيـــادة كبيـــرة فـــي الحصـــة الســـوقية لــــ "بيتـــك" وخفـــض دورة 

التنفيـــذ إلـــى يـــوم واحـــد، بـــداًل مـــن ثالثـــة أيـــام وتحقيـــق تجربـــة عميـــل أفضـــل. 

قمنـــا أيضـــا بتنفيـــذ الـــدورة المســـتندية علـــى نظـــام "إيـــزي واي"، حيـــث تتحـــرك المعاملـــة والوثائـــق المطلوبـــة بشـــكل متـــواٍز فـــي نفـــس تدفـــق العمـــل. أدى 
هـــذا التغييـــر إلـــى أتمتـــة عمليـــة الصـــرف وتوفيـــر دقـــة أكبـــر فـــي المعامـــالت وهـــو مـــا نتـــج عنـــه تجربـــة أفضـــل للعميـــل، مـــع أتمتـــة الكثيـــر مـــن تدفقـــات 

 .(CRM) العمـــل بيـــن الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات والتمويـــل الخـــاص علـــى نظـــام إدارة عالقـــات العمـــالء

قمنـــا أيضـــا بأتمتـــة تحصيـــل رســـوم شـــركة الوســـاطة الخاصـــة بمعامـــالت التـــورق وأضفنـــا برامـــج محاســـبية مـــع خطـــوة صـــرف التـــورق الحتســـاب 
وتحصيـــل رســـوم الوســـاطة آلًيـــا عـــن طريـــق النظـــام. ومـــن الجانـــب األخـــر، قمنـــا بتوجيـــه مشـــروع الطباعـــة الرقميـــة، وهوالمشـــروع الـــذي ســـوف يُحـــول 
ـــه،  ـــة مـــن خـــالل األنظمـــة. وفـــي الوقـــت ذات ـــى الوثائـــق اإللكتروني ـــع المعامـــالت التـــي تقـــوم بهـــا كافـــة األنظمـــة ذات العالقـــة مـــن العمـــل الورقـــي إل جمي
ولتعزيـــز تجربـــة عمـــالء الشـــركات لدينـــا وتســـهيل الوصـــول إليهـــم، تـــم توســـيع رقعـــة انتشـــار مراكـــز خدمـــة الشـــركات لتشـــمل )6( مـــن فـــروع الخدمـــات 
ـــز  ـــك لتعزي ـــت، وذل ـــع محافظـــات الكوي ـــا يقـــدم خدمـــة مخصصـــة لعمـــالء الشـــركات فـــي جمي ـــى 11 فرًع ـــي العـــدد إل ـــة لألفـــراد ليصـــل إجمال المصرفي

ـــادة عـــدد العمـــالء الذيـــن يقومـــون بمراجعـــة مركـــز خدمـــة الشـــركات بالمركـــز الرئيســـي.  ـــة العميـــل وزي رحل

أعمال الخزانة 
اتخـــذت مجموعـــة الخزانـــة خطـــوات مهمـــة لمواكبـــة ارتفـــاع العوائـــد ألســـواق النقـــد وترتيـــب ســـيولة مســـتقرة بشـــكل اســـتباقي ألعمـــال المجموعـــة 
ـــة  ـــل، بتكلفـــة مقبول ـــوع فـــى مصـــادر التموي ـــى التن ـــل، مـــع المحافظـــة عل ـــر أو الطوي ـــى المـــدى القصي ـــدة ســـواء كانـــت عل ـــد الســـيولة الزائ وتحســـين عوائ

ـــة. ـــى االســـواق العالمي ـــد ف ـــات أســـعار العوائ ـــع تقلب ـــة م بالمقارن

وواصلـــت مجموعـــة الخزانـــة أنشـــطتها االســـتثمارية فـــي ســـوق رأس المـــال األولـــي والثانـــوي، وكونهـــا واحـــدة مـــن أكثـــر المؤسســـات نشـــاًطا فـــي صناعـــة 
الســـوق، فقـــد تجـــاوزت تداولتهـــا 13 مليـــار دوالر أمريكـــي خـــالل العـــام، واســـتمرت فـــي توســـيع نطـــاق تداولهـــا للصكـــوك قصيـــرة األجـــل مـــن إصـــدارات 
ـــى لصكـــوك  ـــدة فـــي صناعـــة الســـوق األول ـــى مكانتهـــا الرائ ـــة عل ـــة اإلســـالمية إلدارة الســـيولة (IILM). كمـــا حافظـــت مجموعـــة الخزان المؤسســـه الدولي
(IILM) وحصلـــت علـــى المركـــز األول كمتـــداول رئيســـي للمـــرة السادســـة والمركـــز األول كمتـــداول ثانـــوي للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي مـــن بيـــن العديـــد مـــن 
البنـــوك الدوليـــة واإلقليميـــة المتعاملـــة مـــع المؤسســـة الدوليـــة اإلســـالمية إلدارة الســـيولة، كمـــا قامـــت مجموعـــة الخزانـــة بتوســـيع نطـــاق انكشـــافها علـــى 

الصكـــوك الخضـــراء والمشـــاركة فـــي الصكـــوك المتوافقـــة مـــع الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات خـــالل العـــام. 

وحققـــت مجموعـــة الخزانـــة تـــداوالت قدرهـــا 70 مليـــار دوالرأمريكـــي فـــى التعامـــالت بالعمـــالت األجنبيـــة خـــالل العـــام وانضـــم إلـــى المجموعـــة العديـــد 
مـــن العمـــالء الجـــدد مـــن الشـــركات الكبيـــرة وذات الســـمعة للتعامـــل فـــي العمـــالت األجنبيـــة الفوريـــة والمشـــتقات اإلســـالمية للتحـــوط.

 ودخلـــت فـــي شـــراكة جديـــدة مـــع بنـــك عالمـــي رائـــد ليكـــون "بيتـــك" صانـــع الســـوق الوحيـــد لعمـــالت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لهـــذا البنـــك. وقـــد 
تـــم تعزيـــز أنشـــطة مجموعـــة الخزانـــة فـــي مجـــال العمـــالت األجنبيـــة مـــن خـــالل توفيـــر أســـعار العمـــالت األجنبيـــة المباشـــرة لألفـــراد مـــن خـــالل أجهـــزة 
الصـــرف اآللـــي حيـــث يمكنهـــم التعامـــل والحصـــول علـــى أســـعار ســـوق العمـــالت األجنبيـــة التنافســـية، فـــي حيـــن أضافـــت المجموعـــة منصـــة للشـــركات 
فـــي التعامـــالت األجنبيـــة "بيتـــك جلوبـــال" التـــي تعمـــل علـــى تحســـين ســـرعة المعامـــالت مـــع التســـعير المباشـــر للعميـــل والـــذي ســـاهم فـــي إضافـــة  

العديـــد مـــن الشـــركات إلـــى عمـــالء المجموعـــة.

إلـــى جانـــب ذلـــك واصلـــت إدارة المؤسســـات الماليـــة للمجموعـــة تنميـــة محفظتهـــا مـــن تســـهيالت مـــا بيـــن البنـــوك عبـــر مشـــاركتها فـــي تمويـــل اثنيـــن مـــن 
التســـهيالت المجمعـــة الدوليـــة وصـــل مجموعهمـــا إلـــى أكثـــر مـــن 2 مليـــار دوالر أمريكـــي لبنكيـــن إقليمييـــن فـــي منطقـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. 
كمـــا نجحـــت إدارة المؤسســـات الماليـــة فـــي اســـتقطاب تمويـــل بأســـعار تنافســـية مـــن العديـــد مـــن البنـــوك اآلســـيوية ذات آجـــال متوســـطة وطويلـــة، ممـــا 

ســـاعد علـــى تنويـــع قاعـــدة تمويـــل وتعامـــالت "بيتـــك" مـــع الشـــركاء المصرفييـــن اإلقليمييـــن والعالمييـــن.

ودعًمـــا للخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات والخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة، نفـــذت إدارة المؤسســـات الماليـــة للمجموعـــة العديـــد مـــن االتفاقيـــات الثنائيـــة 
المتعلقـــة بالخزانـــة المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية وحلـــول التحـــوط التـــي مـــن شـــأنها مســـاعدة "بيتـــك" فـــي إدارة األمـــوال والســـيولة والتخفيـــف مـــن 

حـــدة التقلبـــات فـــي األســـعار ومراكـــز العمـــالت األجنبيـــة لـــكل عمـــالء مجموعـــة "بيتـــك".
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ـــي أنشـــطة وإدارة  ـــة ف ـــع والحوكم ـــة والمجتم ـــا عناصـــر البيئ ـــة للمجموعـــة متضمًن ـــر االســـتدامة ضمـــن اســـتراتيجية االســـتدامة المتكامل ـــا تقري وأطلقن
ـــك". ـــات "بيت وعملي

وخـــالل العـــام حصـــد "بيتـــك" 23 جائـــزة مصرفيـــة مرموقـــة مـــن جهـــات عالميـــة مختصـــة بمتابعـــة أعمـــال المصـــارف الكبـــرى، تقديـــًرا للتحـــوالت الكبيـــرة 
ـــه الرائـــدة  ـــه الرقميـــة ومكانت ـــه المتطـــورة وتوجهات ـــه وخدمات واإلنجـــازات المتميـــزة التـــي يحققهـــا "بيتـــك" فـــى مجـــاالت عديـــدة، باإلضافـــة إلـــى منتجات
ـــر وشـــهادات وكاالت  ـــة تؤكدهـــا تقاري ـــة عالي ـــك" مـــن جـــدارة ائتماني ـــه "بيت ـــع ب ـــي مـــا يتمت ـــة واإلنســـانية، هـــذا عـــالوة عل ـــه المجتمعي ـــه ومبادرات وموثوقيت

التصنيـــف العالميـــة.

وأخيـــًرا أود التأكيـــد علـــى أننـــا ســـنزيد مـــن االســـتثمارات فـــى القـــدرات البشـــرية ومشـــروعات تكامـــل األنظمـــة أو تطويـــر البرمجيـــات أو خدمـــات مـــا بعـــد 
البيـــع ودعمهـــا منطلقيـــن مـــن قناعـــة راســـخة بـــأن الموظـــف هوالعنصـــر األساســـي والمحـــرك الرئيســـى للنجـــاح والتطـــور والتحديـــث.

وســـنركز علـــى الهيـــكل التنظيمـــي - الوضـــع اإلداري - جـــودة الخدمـــة - اســـتقطاب العمـــالء - التكامـــل بيـــن إدارات المجموعـــة وأطرافهـــا  - التناغـــم 
بيـــن اإلدارات - االســـتراتيجية العامـــة.

وســـوف نواصـــل جهودنـــا لضمـــان أن يكـــون" بيتـــك" فـــي وضـــع جديـــد وجيـــد دائًمـــا، لالســـتفادة مـــن تعزيـــز الكفـــاءة وتزايـــد العمـــالء وتميـــز الخدمـــة 
ـــا ببنـــاء مجتمـــع أفضـــل للمجموعـــات والشـــركات واألفـــراد،  وفـــرص النموالمســـتقبلية التـــي تعززهـــا ثقافـــة الشـــفافية والمســـؤولية والتعـــاون مـــع التزامن
ـــا. ـــا ومجتمعاتن ـــا ومســـاهمينا وموظفين ـــح عمالئن ـــة لصال ـــة واالجتماعي ـــة والبيئي ـــة المالي ـــم قيمـــة مضافـــة مـــن الناحي ـــن ســـعينا المتواصـــل لتقدي مؤكدي

ـــام، يســـرني أن أرفـــع أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام حضـــرة صاحـــب الســـمو أميرالبـــالد المفـــدى الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر  وفـــى الخت
الصبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه، وإلـــى مقـــام ســـمو ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه، وإلـــى ســـمو رئيـــس مجلـــس 
ـــة  ـــا المتواصل ـــى مؤازرته ـــة، عل ـــات الرقابي ـــة الجه ـــزي وكاف ـــت المرك ـــك الكوي ـــى بن ـــاح، والشـــكر موصـــول إل ـــد الصب ـــواف األحم ـــد ن ـــوزراء الشـــيخ أحم ال

ـــت.  ـــة الكوي ـــي دول ـــي ف للقطـــاع المصرف

واهلل ولي التوفيق.

الرئيس التنفيذى للمجموعة بالتكليف
عبد الوهاب عيسى الرشود

كمـــا قـــام "بيتـــك" خـــالل هـــذا العـــام بالتركيـــز المســـتمر علـــى تطويـــر قادتنـــا الحالييـــن والمســـتقبليين، حيـــث تـــم تنفيـــذ سلســـلة مـــن البرامـــج المخصصـــة 
ـــم  ـــث ت ـــل (Headspring) و(INSEAD) وغيرهـــا حي ـــة مث ـــة مرموق ـــع مؤسســـات تعليمي ـــاون م ـــك بالتع ـــارات والمواهـــب وذل ـــن مـــن أصحـــاب المه للموظفي
تصميـــم هـــذه البرامـــج لتزويـــد قادتنـــا بـــكل مـــا هوجديـــد فـــي مجـــاالت القيـــادة باإلضافـــة إلـــى األدوات التـــي تؤهـــل القـــادة لتحقيـــق األهـــداف، وحظيـــت 

باستحســـان كبيـــر مـــن قادتنـــا الحالييـــن والمســـتقبليين.

وعلـــى مـــدى عـــام 2022، واصلـــت المـــوارد البشـــرية للمجموعـــة عملهـــا لضمـــان االحتفـــاظ بالكـــوادر كجـــزء مـــن هـــذه المؤسســـة الرائـــدة فـــي الصناعـــة 
المصرفيـــة اإلســـالمية بفضـــل اهلل وتوفيقـــه متبنيـــة نهًجـــا يتميـــز بتقديـــم القيمـــة للموظفيـــن (Employee Value Proposition)، األمـــر الـــذي يتيـــح 

ـــا. ـــر أدائه ـــة جـــذب المواهـــب وتطوي ـــك - بحمـــد اهلل - مواصل للبن

الدور االجتماعي واالستدامة
نـــدرك فـــي "بيتـــك" دورنـــا كجـــزء مـــن المجتمـــع، وخيـــطٍ متيـــن مـــن نســـيجه، ممـــا يدفعنـــا لنتفاعـــل مـــع كافـــة أطرافـــه مـــن خـــالل القيـــام مســـؤوليتنا 
ـــة والحكوميـــة فـــي مجـــال العمـــل المجتمعـــي ومبـــادرات االســـتدامة، ضمـــن المشـــروع التنمـــوى  االجتماعيـــة بالتعـــاون والتنســـيق مـــع المؤسســـات الفاعل

ـــة. ـــام للدول الع

وقـــد شـــارك "بيتـــك"، للمـــرة الثالثـــة فـــي دعـــم حملـــة إغاثيـــة وطبيـــة فـــي المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية ضمـــت فريًقـــا مـــن األطبـــاء واالستشـــاريين 
الكويتييـــن، وبتنظيـــم مـــن جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي بالتنســـيق مـــع الهـــالل األحمـــر األردنـــي. وبدعـــم مـــن "بيتـــك"، وقعـــت جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
ـــة  ـــن نتيجـــة الكـــوارث الطبيعي ـــة مختلفـــة لمســـاعدة المتضرري ـــة واجتماعي ـــة الهـــالل األحمـــر التركـــي لتنفيـــذ مشـــاريع إغاثي ـــة مـــع جمعي ـــي اتفاقي الكويت

ـــار. ـــون دين ـــي 4.5 ملي ـــام 2022 حوال ـــة للمســـاهمات خـــالل الع ـــة اإلجمالي ـــت القيم ـــا، ووصل ـــي تركي ف

كمـــا شـــارك "بيتـــك" بالتنســـيق مـــع جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي، فـــي رحلـــة ميدانيـــة إلغاثـــة الالجئيـــن الروهينغـــا فـــي بنغـــالدش، وذلـــك ضمـــن 
مذكـــرة التفاهـــم والتعـــاون التـــي وقعهـــا "بيتـــك" مـــع المفوضيـــة الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئيـــن لـــدى دولـــة الكويـــت.

باالضافـــة إلـــى ذلـــك، وّقـــع "بيتـــك"، مذكـــرة تفاهـــم مـــع بلديـــة الكويـــت لتصميـــم وإعـــادة إعمـــار المواقـــع المتضـــررة مـــن حادثـــة الحريـــق بســـوق المباركيـــة، 
ضمـــن الـــدور المجتمعـــي الرائـــد للبنـــك، تقديـــًرا لمـــا يتمتـــع بـــه هـــذا الموقـــع مـــن أهميـــة تاريخيـــة ومكانـــة حضاريـــة وتراثيـــة عريقـــة فـــي الكويـــت، 

ـــار. ـــن دين ـــري بحـــدود 8 ماليي ـــغ تقدي ـــى، بمبل ـــك إعـــادة إعمـــار نحـــو 17 مبن وتضمـــن ذل

ونفـــذ "بيتـــك" مبـــادرة ســـداد مديونيـــات الغارميـــن المتعثريـــن والذيـــن صـــدرت فـــي حقهـــم أحـــكام قضائيـــة بالضبـــط واإلحضـــار وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة 
العـــدل، حيـــث تجـــاوز المبلـــغ 20 مليـــون دينـــار كويتـــي يســـتفيد منـــه نحوعشـــرة آالف مديـــن متعثـــر.

كمـــا وقـــع "بيتـــك" شـــراكة اســـتراتيجية مـــع الجمعيـــة الكويتيـــة لرعايـــة المعوقيـــن هـــى األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى القطـــاع المصرفـــى، ووفـــق تعـــاون 
بيـــن الجانبيـــن قمنـــا بتدريـــب مجموعـــات مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة وتأهيلهـــم للعمـــل واالنخـــراط فـــى المجتمـــع.

 Keep it Green وتأكيـــًدا الهتمـــام "بيتـــك" بتحقيـــق االســـتدامة والمحافظـــة علـــى البيئـــة، أطلـــق "بيتـــك" العديـــد مـــن المبـــادرات البيئّيـــة تحـــت مظلّـــة
ـــاون  ـــرات تع ـــع مذك ـــى توقي ـــة إل ـــره بنســـبة 85.5%، إضاف ـــاد تدوي ـــت مصنوعـــة مـــن بالســـتيك مع ـــي الكوي ـــة ف ـــة للبيئ ـــة صديق أبرزهـــا إطـــالق أول بطاق

ـــة. ـــات الكربونّي ـــن االنبعاث ـــت، والحـــد م ـــر الكوي ـــة تشـــجير وتخضي ـــة لدعـــم حمل ـــة وأهلّي ـــات حكومّي ـــع جه وشـــراكات م

ـــات  ـــل وخاصـــة المشـــاريع المتعلقـــة بتخفيـــض انبعاث ـــي محفظـــة التموي ـــادة االســـتثمار فـــي الصكـــوك الخضـــراء مـــن إجمال ـــا فـــي زي ونواصـــل جهودن
الكربـــون وتقليـــل مخاطـــر تغيـــر المنـــاخ. كمـــا نقـــدم الحوافـــز التمويليـــة والفنيـــة للمشـــاريع التـــي تأخـــذ فـــي االعتبـــار األبعـــاد البيئيـــة وتخفيـــف 

كميـــة االنبعاثـــات.

ــرض  ــر معـ ــة، وهوأكبـ ــتدامة العالميـ ــر االسـ ــراء ومعاييـ ــي الخضـ ــر المبانـ ــتوفي لمعاييـ ــة، والمسـ ــق للبيئـ ــرض KFH Auto الصديـ ــك" معـ ــك "بيتـ ويمتلـ
للســـيارات فـــي الشـــرق االوســـط بمســـاحة إجماليـــة قدرهـــا 38 ألـــف متـــر مربـــع". وقـــد حصـــل "بيتـــك" علـــى شـــهادة تقييـــم االســـتدامة GSAS )المســـتوى 

ـــة. ـــر االســـتدامة البيئّي ـــع معايي ـــة م ـــح للمشـــاريع المتوافق ـــي تُمن ـــي( الت الذهب
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41.7% نمو في حسابات المودعين
ارتفعـــت حســـابات المودعيـــن لتصـــل إلـــى 22.5 مليـــار دينـــار كويتـــي، بزيـــادة قدرهـــا حوالـــي 6.6 مليـــار دينـــار كويتـــي أو 41.7% مقارنـــة بعـــام 
ـــت  ـــز االنتشـــار الجغرافـــي لبي ـــى تعزي ـــن، ممـــا أدى إل ـــي المتحـــد - البحري ـــك األهل ـــى البن ـــج هـــذا بشـــكل رئيســـي عـــن االســـتحواذ عل 2021. وقـــد نت

التمويـــل الكويتـــي.

العائد على متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين
بلـــغ العائـــد علـــى متوّســـط حقـــوق المســـاهمين 13.2% كمـــا فـــي نهايـــة 2022 مقارنـــة بنســـبة 12.8% لعـــام 2021 فـــي حيـــن بلـــغ العائـــد علـــى متوســـط 

الموجـــودات 1.7% كمـــا فـــي نهايـــة 2022 مقارنـــة بنســـبة 1.4% لعـــام 2021.

ـــى حقـــوق  ـــد عل ـــى الموجـــودات ومتوســـط العائ ـــد عل ـــم احتســـاب متوســـط العائ ـــام، فقـــد ت ـــي المتحـــد خـــالل الع ـــك األهل ـــى البن نتيجـــة لالســـتحواذ عل
ـــى المتوســـط الشـــهري. ـــاًءا عل المســـاهمين بن

كفاية رأس المال
بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.66% لعام 2022 وهي أعلي من النسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي. 

حقوق المساهمين 
نمت حقوق المساهمين لتصل إلى 5.4 مليار دينار كويتي كما في نهاية 2022 وهي أعلى من مستوى العام السابق بنحو %177.4. 

توزيعات األرباح المقترحة للمساهمين في البنك 
تقـــدم مجلـــس إدارة البنـــك باقتـــراح لتوزيـــع أربـــاح نقديـــة إلـــى المســـاهمين بنســـبة 15% للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2022 )مقارنـــة بنســـبة 
12% لعـــام 2021( وإصـــدار أســـهم منحـــة بنســـبة 10% مـــن رأس المـــال المصـــدر والمدفـــوع )مقارنـــة بنســـبة 10% لعـــام 2021(. وقـــد تمـــت التوصيـــة 
ـــة  ـــع االســـتثمارية وحســـابات التوفيـــر. كمـــا أن هـــذه التوزيعـــات خاضعـــة لموافقـــة الجمعي ـــى الودائ ـــد عل ـــى أســـاس توزيعـــات العوائ بهـــذه التوزيعـــات عل

ـــة.  ـــة والقانوني ـــزام باإلجـــراءات الرقابي ـــة وااللت ـــة العادي العمومي

تعتبـــر مكافـــأة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة المقترحـــة 1,096 ألـــف دينـــار كويتـــي للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2022 )1,096 ألـــف دينـــار كويتـــي عـــام 
2021( ضمـــن الحـــدود المســـموح بهـــا وفًقـــا للقوانيـــن المحليـــة وتخضـــع لموافقـــة الجمعيـــة العموميـــة.

مليون د.كملخص النتائج المالية الهامة

20222021202020192018

357.7243.4148.4251.0227.4صافي أرباح مساهمي البنك

 24.80  27.35  16.13 33.5825.99ربحية السهم )فلس( *

800.5585.7614.2530.3527.3صافي إيرادات التمويل

1,072.3811.0795.6814.4746.0إجمالي إيرادات التشغيل

723.3503.1499.6510.1453.5صافي إيرادات التشغيل

36,96921,78821,50219,39117,770إجمالي املوجودات

18,84011,35510,7489,4749,190مدينو التمويل

6,0852,7352,7422,2921,563استثمار في أوراق دين مالية

22,48315,86715,31713,55311,780حسابات املودعني

5,3581,9321,9362,0601,894حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

* معاد إدراجها لسنوات املقارنة

وصلـــت معـــدالت التضخـــم خـــالل عـــام 2022 إلـــى مســـتويات قياســـية لـــم يشـــهدها العالـــم منـــذ عـــام 2008، إال أن المؤشـــرات الماليـــة لبيـــت التمويـــل 
الكويتـــي خـــالل العـــام قـــد أثبتـــت متانـــة وضعـــه المالـــي وقـــوة مالءتـــه الماليـــة. 

ـــي  ـــى تحســـن األداء المال ـــذي أدى إل ـــن، األمـــر ال ـــي المتحـــد – البحري ـــك األهل ـــى مجموعـــة البن وقـــد شـــهد عـــام 2022 اكتمـــال صفقـــة االســـتحواذ عل
ـــي المتحـــد – البحريـــن بـــدءاً مـــن تاريـــخ إتمـــام االســـتحواذ فـــي 2 أكتوبـــر 2022  للمجموعـــة بشـــكل ملحـــوظ. تـــم تجميـــع نتائـــج مجموعـــة البنـــك األهل
حتـــى نهايـــة العـــام المالـــي 2022. وبالتالـــي فقـــد تـــم تضمـــن صافـــي أربـــاح المســـاهمين للعـــام 2022 نتائـــج مجموعـــة البنـــك األهلـــي المتحـــد – 
ـــح الخـــاص بمســـاهمي  ـــن فـــي صافـــي الرب ـــي المتحـــد – البحري ـــك األهل ـــث بلغـــت مســـاهمة مجموعـــة البن ـــع مـــن 2022 حي ـــع الراب ـــن عـــن الرب البحري

ـــرادات التشـــغيل نســـبة %10.2. ـــي إي ـــي إجمال ـــت المســـاهمة ف ـــا بلغ ـــك نســـبة 17.5%، كم البن

357.7 مليون دينار كويتي صافي أرباح مساهمي البنك
بلـــغ صافـــي أربـــاح المســـاهمين لعـــام 2022 نحـــو 357.7 مليـــون دينـــار كويتـــي بزيـــادة بنســـبة 47.0% مقارنـــة بعـــام 2021، فيمـــا بلغـــت ربحيـــة الســـهم 

للســـنة المنتهيـــة 2022 نحـــو 33.58 فلـــس مقارنـــة بنحـــو 25.99 فلًســـا للعـــام الســـابق بزيـــادة قدرهـــا %29.2. 

51.7% نمو في إجمالي إيرادات التمويل و 36.7% نمو في صافي إيرادات التمويل
بلـــغ إجمالـــي إيـــرادات التمويـــل للســـنة المنتهيـــة 2022 نحـــو 1,322.3 مليـــون دينـــار كويتـــي بزيـــادة قدرهـــا 51.7% مقارنـــة بالعـــام الســـابق، فـــي حيـــن 

بلـــغ صافـــي إيـــرادات التمويـــل للســـنة المنتهيـــة 2022 نحـــو 800.5 مليـــون دينـــار كويتـــي بنســـبة ارتفـــاع بلغـــت نحـــو 36.7% مقارنـــة بالعـــام الســـابق. 

32.2% نمو في إجمالي إيرادات التشغيل و 43.8% نمو في صافي إيرادات التشغيل
ـــة بالعـــام الســـابق مدعومـــة  ـــادة قدرهـــا 32.2% مقارن ـــي بزي ـــار كويت ـــون دين ـــة 2022 نحـــو 1,072.3 ملي ـــرادات التشـــغيل للســـنة المنتهي ـــي إي ـــغ إجمال بل
بالزيـــادة فـــي صافـــي إيـــرادات التمويـــل، فـــي حيـــن بلـــغ صافـــي إيـــرادات التشـــغيل للســـنة المنتهيـــة 2022 نحـــو 723.3 مليـــون دينـــار كويتـــي بنســـبة 

ـــام الســـابق.  ـــة بالع ـــت نحـــو 43.8% مقارن ـــاع بلغ ارتف

نسبة إجمالي مصروفات التشغيل / إجمالي إيرادات التشغيل 
تحســـنت نســـبة إجمالـــي مصروفـــات التشـــغيل إلـــى إجمالـــي إيـــرادات التشـــغيل حيـــث بلغـــت 32.5% عـــن عـــام 2022 مقارنـــة بنســـبة 38.0% عـــن عـــام 

2021، حيـــث تحســـنت بفضـــل اهلل تعالـــى علـــى مـــدار األعـــوام الســـابقة والتـــي كانـــت تتجـــاوز 51% عـــام 2014.

54.1% انخفاض في المخصصات وانخفاض القيمة
انخفـــض إجمالـــي المخصصـــات وانخفـــاض القيمـــة المحملـــة علـــى مســـتوى المجموعـــة ليبلـــغ 62.1 مليـــون دينـــار كويتـــي بنســـبة انخفـــاض %54.1 

مقارنـــة بعـــام 2021. 

69.7% نمو إجمالي موجودات المجموعة
بلغت إجمالي موجودات مجموعة بيتك 37.0 مليار دينار كويتي بزيادة بنسبة 69.7%، أو 15.2 مليار دينار كويتي مقارنة بعام 2021. 

65.9% نمو في مدينو التمويل
ـــار كويتـــي مقارنـــة بعـــام 2021. وقـــد نتجـــت  ـــادة بنســـبة 65.9%، أو 7.5 مليـــار دين ـــار كويتـــي بزي ـــغ مدينـــو التمويـــل لمجموعـــة بيتـــك 18.8 مليـــار دين بل
هـــذه الزيـــادة بشـــكل رئيســـي عـــن االســـتحواذ علـــى البنـــك األهلـــي المتحـــد - البحريـــن. وتمثـــل محفظـــة التمويـــل 51% مـــن إجمالـــي الموجـــودات 

ـــراد. ـــن قطـــاع الشـــركات وقطـــاع األف ـــكل م ـــو ل ـــا اســـتمر النم ـــع، كم ـــن حجـــم الودائ ـــى 83.8% م وتســـتحوذ عل

122.5% نمو في االستثمار في أوراق الدين المالية
بلـــغ رصيـــد االســـتثمار فـــي أوراق الديـــن الماليـــة 6.1 مليـــار دينـــار كويتـــي بزيـــادة بنســـبة 122.5% أو 3.4 مليـــار دينـــار كويتـــي مقارنـــة بعـــام 2021. وقـــد 
ـــة %16.5  ـــن المالي ـــي أوراق الدي ـــل االســـتثمار ف ـــن. ويمث ـــي المتحـــد - البحري ـــك األهل ـــى البن ـــادة بشـــكل رئيســـي عـــن االســـتحواذ عل نتجـــت هـــذه الزي

مـــن إجمالـــي موجـــودات المجموعـــة والجـــزء األكبـــر منهـــا أدوات ديـــن ســـيادية. 

نسبة التمويالت غير المنتظمة 
تحســـنت نســـبة التمويـــالت غيـــر المنتظمـــة حيـــث انخفضـــت إلـــى 1.32% لعـــام 2022 متضمنـــة مجموعـــة البنـــك األهلـــي المتحـــد – البحريـــن )والتـــي 

يتـــم احتســـابها وفًقـــا لقواعـــد بنـــك الكويـــت المركـــزي( مقارنـــة بنســـبة 1.6% لعـــام 2021.
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اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية

السيد/ عبد الوهاب عيسى الرشود
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

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

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، ومنصب رئيس اخلزانة واملؤسسات املالية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 
2015. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار ومنصب عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في البحرين. 

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 33 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية بدأت في إدارة اخلزانة في بنك اخلليج قبل االنتقال 
إلى 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، وشركة االفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات منذ 2013 إلى غاية 2022.

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. كما اجتاز بنجاح برنامج اإلدارة العامة من كلية األعمال في جامعة هارفارد في عام 2021 وحالياً 

باحث دكتوراه في التمويل في كلية هالت الدولية لألعمال.

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

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

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 مكاتب التدقيق العاملية منها Ernst & Young سابقاً.

السيد/ فهد خالد المخيزيم
رئيس االستراتيجية للمجموعة

األمريكية املتحدة  بالواليات  بوسطن  جامعة  من  االقتصاد  في  املاجستير  ودرجة   (MBA) األعمال  إدارة  في  املاجستير  درجة  على   حصل 
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 هارفارد في عام 2008.

أنظمة  إدارة مجموعة  رئيس مجلس  منصب  يشغل  كما   .2015 عام  منذ  الكويتي  التمويل  بيت  في  للمجموعة  االستراتيجية  رئيس  منصب  يشغل 
الالزم. الدعم  وتوفير  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  مكتب  أعمال  بعض  على  باإلشراف  يقوم  كما   ،(ITS) العاملية  املتكاملة  الكمبيوتر 

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 20 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 بيت التمويل 
الكويتي خالل فترة عمله، كما قام بتأسيس العديد من اإلدارات في القطاعات املختلفة في بيت التمويل الكويتي.
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السيد/ أحمد سعود الخرجي
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال (MBA) تخصص متويل من جامعة سان دييغو في الواليات املتحدة األمريكية في عام 1998 كما حصل 
على درجة بكالوريوس العلوم في التمويل والبنوك من جامعة الكويت في عام 1994. كما اجتاز بنجاح برنامج تطوير القيادة من كلية األعمال في 
جامعة هارفارد في عام 2008. كما اجتاز برنامج قيادة التغيير والتجديد املؤسسي من كلية األعمال في جامعة هارفارد في عام 2018 وبرنامج قيادة 

األعمال العاملية من كلية األعمال في جامعة هارفارد في عام 2021.

يشغل منصب رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2016. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك 
الكويتي التركي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - ماليزيا وعضو مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار.

االستثمارية.  املصرفية  اخلدمات  قطاع  وتعزيز  لتطوير  وذلك   2008 عام  وحتى   2006 عام  في  التركي  الكويتي  البنك  إلى  انتدابه  مت   كما 
كما شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب في بيت التمويل الكويتي - ماليزيا منذ عام 2015 وحتى عام 2016. 

السيد/ زياد عبد الّله العمر
رئيس املوارد البشرية للمجموعة

حصل على درجة البكالوريوس في اللغة اإلجنليزية من جامعة الكويت في عام 1986.

ميتلك خبرة في املوارد البشرية مبا يقارب 30 عاماً، حيث التحق بشركة البترول الوطنية الكويتية في عام 1986 وتدرج في املناصب حتى نهاية 2001 
بوظيفة مشرف عام الرواتب والعالقات الصناعية و تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية منها منصب مدير عام املوارد البشرية في 
بيت التمويل الكويتي منذ عام 2013 وحتى عام 2015، كما شغل منصب مدير املوارد البشرية للمجموعة في مجموعة زين منذ عام 2012 وحتى 
عام 2013، ومنصب مدير الشؤون املؤسسية في مجموعة زين منذ عام 2011 وحتى عام 2012، ومنصب رئيس تنفيذي - تنظيم االتصال في شركة 
الوطنية لالتصاالت املتنقلة منذ عام 2009 وحتى عام 2011، كما شغل منصب مدير إدارة املوارد البشرية في شركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة منذ 

عام 2002 وحتى عام 2009.

يشغل منصب رئيس املوارد البشرية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ أبريل 2021.

السيد/ هيثم عبد العزيز التركيت
رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة

حصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية من كلية ميتروبوليتان بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1989.

يشغل منصب رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ مايو 2021. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة أنظمة 
.(ITS) الكمبيوتر املتكاملة العاملية

ميتلك خبرة واسعة في تكنولوجيا املعلومات تفوق الثالثني عاماً. ميتلك خبرة قيادية واسعة إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مناصب حيث 
شغل منصب رئيس مجموعة تكنولوجيا املعلومات في بنك وربة منذ عام 2012 وحتى مايو 2021، كما شغل منصب مدير إدارة خدمات البيئة التحتية 

في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2002 وحتى عام 2012.

السيد/ خالد يوسف الشمالن
رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املصرفية اخلاصة للمجموعة

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

الكويتي منذ مارس 2022. ومنصب  التمويل  بيت  للمجموعة في  املصرفية اخلاصة  املصرفية لألفراد واخلدمات  رئيس اخلدمات  يشغل منصب 
لالستثمار. كابيتال  بيتك  شركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  كما   .2021 يناير  منذ  للمجموعة  لألفراد  املصرفية  اخلدمات  عام   مدير 

وعضو مجلس إدارة شركة اخلدمات املصرفية اآللية )كي نت(. 

منها  الكويتي  التمويل  بيت  في  قيادية  مهام  عدة  املمتدة  املهنية  مسيرته  خالل  شغل  حيث  عاماً،   24 تخطت  واسعة  مصرفية  خبرة  ميتلك 
2016 عام  منذ  التمويل اخلاص  عام  مدير  نائب   ،2021 يناير  وحتى   2018 عام  منذ  الكويت   - للشركات  املصرفية  عام اخلدمات  مدير   منصب 
للشركات العقار  لتمويل  التنفيذي  واملدير   ،2016 عام  وحتى   2015 عام  منذ  للشركات  العقار  لتمويل  العام  املدير  ونائب   ،2017 عام   وحتى 

خالل عام 2014، واملدير التنفيذي لتحليل االئتمان خالل عام 2013.
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السيد/ عبد الّله محمد أبو الهوس
رئيس العمليات للمجموعة

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص متويل وبنوك من جامعة الكويت في عام 1987، كما شارك في عدة برامج متخصصة 
منها برنامج القيادة التنفيذية من كلية األعمال بجامعة هارفارد في الواليات املتحدة األمريكية في عام 2008، كما اجتاز العديد من الدورات املهنية 
والبرامج التنفيذية من جامعات عريقة مثل كلية لندن لألعمال، انسياد، وكلية وارتون. ومن بعض املؤسسات العريقة مثل جي بي مورجن في 2019، 

باإلضافة للبرنامج املصرفي العاملي من جامعة كولومبيا في نيويورك عام 2022.

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

السيد/ وسام سامي القاري
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في التمويل التطبيقي من جامعة ملبورن في أستراليا في عام 2002 وعلى درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 
اجلامعة األمريكية في بيروت في لبنان في عام 1996.

يحمل العديد من الشهادات املهنية املتخصصة مثل شهادة مدقق نظم معلومات معتمد (CISA) من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2020، شهادة 
أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال (CAMS) من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2020، شهادة مدير مخاطر مالية معتمد (FRM) من 
الواليات املتحدة األمريكية في عام 2012، فاحص احتيال معتمد (CFE) من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2008، شهادة مدقق مصرفي معتمد 
الواليات املتحدة األمريكية في عام 2001، وشهادة  (CIA) من  الواليات املتحدة األمريكية في عام 2007، شهادة مدقق داخلي معتمد  (CBA) من 

محاسب إداري معتمد (CMA) من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2001.

كما اجتاز بنجاح العديد من البرامج التدريبية باإلضافة إلى برنامج تنفيذ االستراتيجية الرائدة في قطاع اخلدمات املالية من جامعة هارفارد في 
عام 2015.

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

ميتلك خبرة واسعة تفوق 23 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/ جهاد محمد البنداري
رئيس املخاطر للمجموعة

حصل على دبلوم التمويل وإدارة املخاطر من جامعة ويلز في اململكة املتحدة في عام 2014 وعلى درجة البكالوريوس في 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 القيادية من جامعة آي أم دي، وبرنامج إداره املخاطر 
املتقدمة من كلية وارتون. يحمل العديد 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. يتمتع بخبرة تفوق 23 عاماً في مجاالت إدارة املخاطر والتدقيق، 

وأنظمة الرقابة الداخلية في 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 
.(KTPB) 2012 وحتى عام 2013 ومنصب مدير وحدة املخاطر منذ عام 2007 وحتى عام 2012، و حالياً عضو مجلس إدارة في البنك الكويتي التركي

أشرف بنجاح على تنفيذ عدة مبادرات منها تطوير برنامج إدارة املخاطر الكلية ملجموعة بيت التمويل الكويتي من خالل إنشاء إطار عمل وتصميم 
هيكل احلوكمة ومراجعة السياسات اخلاصة مبا يضمن وجود إشراف والتزام بتطبيق االستراتيجيات املعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسات ومعايير 
ونزعة املخاطر باإلضافة إلى تعليمات اجلهات الرقابية والتي تشمل بازل I و II و III ومعايير احملاسبية IFRS9 ومعايير السيولة وأطر العمل اخلاصة 

بها.

السيد الدكتور/ خالد محمد الجمعة
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.

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام استشارية في املجال القانوني حيث شغل منصب مستشار قانوني في بنك الكويت املركزي في عام 2012، 
كما شغل منصب خبير قانوني مبكتب األمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )أوابك( في عام 1999، كما عمل في 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.

اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية
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السيد/ أحمد عيسى السميط
مدير عام خزانة الكويت

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

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

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 21 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.

وكذلك تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة منذ عام 2015 وحتى عام 2020.

السيد/ ضرار الرشيد
مدير عام التدقيق الداخلي - الكويت 

حصل على درجة البكالوريوس في احملاسبة والتدقيق من جامعة الكويت في عام 1999.

يحمل العديد من الشهادات املهنية املتخصصة مثل شهادة مدقق نظم معلومات معتمد (CISA) من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2002، شهادة 
مدقق داخلي معتمد (CIA) من الواليات املتحدة األمريكية في عام 2002، وشهادة مدقق استثمار ومشتقات مالية معتمد )CIDA) من الواليات املتحدة 
.(IMD) األمريكة في عام 2005. كما اجتاز بنجاح العديد من البرامج التدريبية للقياديني من كلية هارفارد لألعمال واملعهد الدولي للتطوير اإلداري

يشغل منصب مدير عام التدقيق الداخلي في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2022.

ميتلك خبرة واسعة تفوق 22 عاماً وخبرة رفيعة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات احلوكمة وإدارة املخاطر. إذ تولى خالل مسيرته املهنية 
املمتدة عدة مهام قيادية حيث شغل منصب نائب مدير عام التدقيق الداخلي - الكويت في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2020، كما شغل منصب 
رئيس التدقيق الداخلي في هيئة أسواق املال للفترة من 2012 إلى 2020، وكذلك شغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة االتصاالت الكويتية 

(STC) للفترة من 2009 إلى 2012.

السيد/ مزيد عبد اللطيف المزيد
مدير عام التحول الرقمي واالبتكار

حصل على درجة البكالوريوس في علم احلاسب من جامعة الكويت في عام 1993.

اجتاز بنجاح برامج تدريبية متخصصة في القيادة املؤسسية من جامعه انسياد في عام 2018 وبرنامج العالقات القيادية من جامعة آي أم دي في عام 
2017. كما اجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة في اإلدارة االستراتيجية والقيادة لتحقيق النتائج من كلية األعمال في جامعة هارفارد في عام 2013.

يشغل منصب مدير عام التحول الرقمي واالبتكار في بيت التمويل الكويتي منذ سبتمبر 2021.

ميتلك خبرة تكنولوجية واسعة تفوق 29 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب نائب 
مدير عام تطوير األنظمة للمجموعة منذ عام 2016 وحتى سبتمبر 2021، ونائب مدير عام تكنولوجيا املعلومات منذ عام 2013 وحتى عام 2016، 

كما ترقى إلى عدة مناصب قيادية في إدارة تكنولوجيا املعلومات منذ عام 2001 وحتى عام 2013.

 تولى منصب عضو ثم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية (ITS) منذ عام 2012 وحتى عام 2014. كما شغل عضوية 
املجلس االستشاري في جامعة الكويت في كلية علوم وهندسة احلاسوب منذ عام 2013 وحتى عام 2015.

اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية
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 تقرير الحوكمـة
خالل عام 2022
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تقرير الحوكمة تقرير الحوكمة

مقدمة
ــر  ــة "بيتـــك" وفـــق أعلـــى المعاييـ ــير العمـــل داخـــل مجموعـ ــة، حتـــى يسـ ــة ومتواصلـ ــوًدا حثيثـ يبـــذل مجلـــس إدارة بيـــت التمويـــل الكويتـــى "بيتـــك" جهـ
ـــق أفضـــل مســـتويات الحوكمـــة  ـــة، ســـعًيا لتحقي ـــات الرقابي ـــة الصـــادرة عـــن الجه ـــط والتعليمـــات التنظيمي ـــرارات والضواب ـــع الق ـــا بجمي ـــة، ملتزًم العالمي
واإلدارة الرشـــيدة، كمـــا تخضـــع جميـــع جهـــود" بيتـــك" فـــى هـــذا المجـــال لعمليـــة تطويـــر مســـتمرة، تواكـــب أحـــدث التطـــورات والمتطلبـــات المتعلقـــة بنظـــم 

ـــة. ـــات الحوكم وتعليم

ويحشـــد مجلـــس إدارة "بيتـــك" دومـــاً أقصـــى اإلمكانيـــات، لتبنـــي معاييـــر الحوكمـــة والشـــفافية وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 
ـــك"  ـــزام "بيت ـــاء والت ـــة، بمـــا يضمـــن وف ـــات الرقابي ـــال لتعليمـــات الجه ـــا، لضمـــان االمتث ـــم تطبيقه ـــي يت ـــر سياســـات وإجـــراءات العمـــل الت ـــة وتطوي مراجع
ـــق قواعـــد ونظـــم الحوكمـــة  ـــة األخـــرى الصـــادرة عـــن بنـــك الكويـــت المركـــزي، إذ يقـــوم "بيتـــك" بتطبي ـــات اإللزامي ـــع المتطلب ـــات الحوكمـــة، وجمي بمتطلب
المعتمـــدة علـــى مســـتوى البنـــوك الكويتيـــة، إضافـــة إلـــى تعليمـــات حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك اإلســـالمية الكويتيـــة، بمـــا يضمـــن وفـــاء "بيتـــك" 

ـــي تعمـــل فيهـــا وحـــدات المجموعـــة. ـــي، والمجتمعـــات األخـــرى الت ـــه ومســـاهميه والمجتمـــع الكويت ـــة والتشـــغيلية، تجـــاه عمالئ ـــه األدبي بكامـــل التزامات

ـــى مـــا هـــو  ـــع إل ـــة، كمـــا أن مجلـــس اإلدارة يتطل ـــع المســـتويات اإلداري ـــى جمي ـــز ثقافـــة الحوكمـــة فـــي البنـــك، وعل ـــى تعزي ويعمـــل مجلـــس إدارة "بيتـــك" عل
أبعـــد مـــن االلتـــزام بتعليمـــات الجهـــات الرقابيـــة، وذلـــك بالوصـــول إلـــى الريـــادة فـــي الحوكمـــة، األمـــر الـــذى يهيـــئ ألعمـــال "بيتـــك" أن تواصـــل مســـيرتها 

بوتيـــرة ســـريعة وآمنـــة، لمواكبـــة التطـــور العالمـــي الســـريع بصناعـــة الخدمـــات الماليـــة والمصرفيـــة فـــى قطاعيهـــا التقليـــدي واالســـالمي.

كذلـــك قـــام مجلـــس إدارة "بيتـــك" فـــي العـــام 2022 بإنشـــاء لجنـــة لالســـتدامة تعنـــي بمســـاعدة مجلـــس اإلدارة باإلشـــراف علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجية 
االســـتدامة وتطويـــر النظـــم الداخليـــة للممارســـات البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة وإعـــداد تقاريـــر االســـتدامة وقـــد تـــم دمـــج لجنـــة االســـتدامة مـــع 
ـــه الرقابيـــة  ـــى الوفـــاء بالتزامات ـــى تنفيـــذ وتحقيـــق ضوابـــط الحوكمـــة، وتقديـــم المشـــورة، ومســـاعدة مجلـــس اإلدارة عل ـــة الحوكمـــة التـــي تشـــرف عل لجن
المتعلقـــة بالحوكمـــة الســـليمة، مـــن خـــالل توفيـــر مجموعـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة، واالضطـــالع بـــدور قيـــادي فـــي تشـــكيل األطـــر المحـــددة للحوكمـــة 

ـــك". فـــي "بيت

وقـــد أشـــرفت لجنـــة الحوكمـــة واالســـتدامة فـــي عـــام 2022 علـــى مشـــروع تطويـــر منظومـــة االســـتدامة وكذلـــك اعتمـــاد اســـتراتيجية االســـتدامة فـــي 
.(GRI) بيتـــك" وإصـــدار تقريـــر "بيتـــك" لالســـتدامة لعـــام 2021 طبقـــاً لمعاييـــر المبـــادرة العالميـــة للتقاريـــر"

وبشـــكل مســـتمر نقـــوم فـــي "بيتك"بمراجعـــة دوريـــة لمســـتجدات الحوكمـــة والمعاييـــر الصـــادرة عـــن المؤسســـات العالميـــة بخصوصهـــا، وأيضـــاً يقـــوم 
ـــوق مســـاهمي  ـــة حق ـــان حماي ـــك لضم ـــك، وذل ـــي تواجـــه البن ـــات الت ـــة التحدي ـــي مواجه ـــا ف ـــم كفاءته ـــة لتقيي ـــات الحوكم ـــة لتطبيق ـــة دوري ـــك" بمراجع "بيت
"بيتك"وأصحـــاب المصالـــح، ولضمـــان وصـــول المعلومـــات بالوقـــت المناســـب بـــكل شـــفافية وحياديـــة، تطبيقـــاً لسياســـة اإلفصـــاح المعتمـــدة لـــدى "بيتـــك".

وتخضـــع الشـــركات التابعـــة للتدقيـــق والمراجعـــة الدوريـــة فيمـــا يخـــص أطـــر الحوكمـــة، وتحســـين أدائهـــا علـــى مســـتوى المجموعـــة، ويقـــوم "بيتك"بالتأكـــد 
مـــن قيـــام الشـــركات التابعـــة بتطبيـــق سياســـة الحوكمـــة لمجموعـــة "بيتـــك"، وااللتـــزام بمـــا تفرضـــه الجهـــات الرقابيـــة األخـــرى داخـــل الكويـــت وخارجهـــا، 

مـــن تعليمـــات وضوابـــط.

وفـــى وقـــت يولـــي فيـــه "بيتـــك" أهميـــة مطلقـــة اللتزامـــه بتعاليـــم وأحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية الغـــراء فـــي جميـــع معامالتـــه، تتمتـــع هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة 
الشـــرعية فـــي "بيتـــك" باالســـتقاللية الكاملـــة والدعـــم الكبيـــر مـــن مجلـــس اإلدارة، للقيـــام بمهامهـــا المنصـــوص عليهـــا فـــي الئحـــة هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة 
الشـــرعية، وتضـــم الهيئـــة كوكبـــة مـــن أصحـــاب الفضيلـــة المشـــايخ والعلمـــاء، المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة والخبـــرة الكبيـــرة فـــي العمـــل الشـــرعي، ويتـــم 

تعيينهـــم وتحديـــد مكافآتهـــم مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة.

 ويتميـــز "بيتـــك" بوجـــود فريـــق شـــرعي متخصـــص يقـــوم بدعـــم هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية، إذ مـــن خـــالل إدارة التدقيـــق الشـــرعي ومراقبيهـــا 
المنتشـــرين فـــى كافـــة قطاعـــات العمـــل، يتـــم التأكـــد بشـــكل مســـتمر ومباشـــر مـــن التـــزام جميـــع إدارات "بيتـــك" فـــى كافـــة أعمالهـــا وأنشـــطتها ومنتجاتهـــا 
وخدماتهـــا وعقودهـــا، بأحـــكام وتطبيقـــات الشـــريعة اإلســـالمية، وتطبيـــق فتـــاوى وقـــرارات هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية، كمـــا يســـتعين "بيتـــك" 
بمدقـــق شـــرعي خارجـــي مســـتقل، يقـــوم بالتأكـــد مـــن أن قـــرارات هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية، يتـــم تطبيقهـــا بالشـــكل الســـليم، لضمـــان مزيـــد مـــن 
الحياديـــة، وتنفيـــذاً للتعليمـــات الرقابيـــة، األمـــر الـــذي يدعـــم منظومـــة الرقابـــة الشـــرعية فـــى "بيتـــك" ويحفـــظ ســـالمة النهـــج، وحســـن التطبيـــق للقواعـــد 

ـــاوى واألحـــكام الشـــرعية. والفت

وزيـــادة فـــى الشـــفافية، تـــم نشـــر دليـــل حوكمـــة "بيتـــك" علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لــــ "بيتـــك". وبصـــورة عامـــة كان "بيتـــك" ســـباقاً فـــي تطبيـــق جوانـــب 
ـــر  ـــر، ويواصـــل "بيتـــك" جهـــوده المســـتمرة فـــي تطوي ـــع مـــا يســـتجد مـــن معايي ـــزام بجمي ـــى االلت ـــر الحوكمـــة، كمـــا يحـــرص عل ـــادئ ومعايي متعـــددة مـــن مب

ـــة. ـــق أفضـــل الممارســـات العالمي ـــة بتطبي ـــى مســـتوى المجموع ـــة عل ـــات الحوكم نظـــم وآلي

إضاءات على تطبيقات الحوكمة واالستدامة في "بيتك" خالل 2022:
اســـتمر بيتـــك فـــي عـــام 2022 بتعزيـــز معاييـــر االســـتدامة البيئيـــة والمجتمعيـــة ومنظومـــة الحوكمـــة مـــن خـــالل تبنـــي مبـــادرات تعـــزز مكانـــة بيتـــك كأحـــد 
البنـــوك الرائـــدة فـــي المنطقـــة، قمنـــا فـــي بيتـــك باتبـــاع نهـــج اســـتباقي تجـــاه قضايـــا االســـتدامة مـــن خـــالل إقـــرار اســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم تتماشـــى 
ـــة تعمـــل بشـــكل مســـتقل  ـــاع ثالث ـــق مـــن خطـــوط دف ـــا ينطل ـــك" نموذًج ـــى "بيت ـــة المســـتدامة ويتبن ـــم المتحـــدة للتنمي ـــت 2035 وأهـــداف األم ـــة الكوي ورؤي

لكنهـــا تتكامـــل مـــع بعضهـــا لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة وهـــي:

الخط األول: الوظائف التي تحتوي على مخاطر.

الخط الثاني: وظائف إدارة المخاطر، ووظائف مراقبة االلتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية.

الخط الثالث: وظيفة التدقيق الداخلي.

هـــذا النمـــوذج حقـــق اإلحـــكام والمرونـــة فـــي تســـيير األعمـــال، وتلبيـــة المتطلبـــات الرقابيـــة، وســـاهم فـــى بلـــوغ األهـــداف االســـتراتيجية الموضوعـــة فـــى 
ضـــوء رؤيـــة مجلـــس اإلدارة، وتحقيـــق االنســـجام والتـــوازن بيـــن أصحـــاب المصالـــح المختلفـــة.

وقـــد ســـاهم تبنـــى "بيتـــك" لمبـــادىء العمـــل المســـتدامة علـــى مـــدار الســـنوات الســـابقة، فـــى تعزيـــز الريـــادة والقـــدرة علـــى تخطـــى العقبـــات، مـــع المحافظـــة 
ـــذا  ـــة له ـــة المنظم ـــن األطـــراف الثالث ـــل بي ـــق التناســـق والتكام ـــن خـــالل تحقي ـــح، م ـــع أصحـــاب المصال ـــة لجمي ـــة مضاف ـــق قيم ـــى االســـتمرارية، وخل عل

الجانـــب، وهـــى " الحوكمـــة واالســـتراتيجية االســـتدامة ". 

1- الحوكمة على مستوى مجموعة "بيتك":
ــل  ــة وأفضـ ــر العالميـ ــى المعاييـ ــق أعلـ ــتدام، وفـ ــكل مسـ ــة وبشـ ــفافية ومصداقيـ ــة بشـ ــة للمجموعـ ــة الحوكمـ ــق سياسـ ــك" بتطبيـ ــة "بيتـ ــزم مجموعـ تلتـ

الممارســـات، وتتمثـــل مســـؤوليات لجنـــة الحوكمـــة واالســـتدامة المنبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة فـــي:

مراجعـــة أعمـــال المجموعـــة بشـــكل دوري، ومراجعـــة وتقييـــم السياســـات واإلجـــراءات التـــي تنظـــم أعمـــال المجموعـــة للتأكـــد مـــن اســـتيفائها لالحتياجـــات 
المطلوبـــة وخدمتهـــا لتحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية، وضمـــان وجـــود آليـــات تســـهل التواصـــل بيـــن شـــركات المجموعـــة، باإلضافـــة إلـــى وجـــود وســـائل 
ــتراتيجية  ــذ اسـ ــة تنفيـ ــا اإلشـــراف ومراقبـ ــتدامة ومنهـ ــة باالسـ ــؤوليات المتعلقـ ــة وكذلـــك المسـ ــل كل وحـــدات المجموعـ ــال داخـ ــة علـــى األعمـ للرقابـ

ـــى المعاييـــر العالميـــة فـــي ســـبل التطـــور فـــي النواحـــي البيئيـــة، االجتماعيـــة والحوكمـــة. االســـتدامة للبنـــك، وتطبيـــق أعل

2- اإلفصاح والشفافية:
ــفافية،  ــاح والشـ ــدأ اإلفصـ ــزز مبـ ــاً يعـ ــاراً واضحـ ــة، حيـــث يتبنـــى "بيتـــك" إطـ ــز الحوكمـ ــة بــــــ "بيتـــك" إحـــدى ركائـ ــاح الخاصـ ــة اإلفصـ تشـــكل سياسـ
ويضمـــن العدالـــة والمســـاواة فـــي وصـــول المعلومـــات ألصحـــاب المصالـــح فـــي الوقـــت المناســـب، وفًقـــا لمتطلبـــات الجهـــات الرقابيـــة بنـــاًء علـــى أفضـــل 

الممارســـات العالميـــة.

ويعتبـــر التقريـــر األول الـــذي أصـــدره "بيتـــك" حـــول االســـتدامة طبقـــاً لمعاييـــر المبـــادرة العالميـــة للتقاريـــر (GRI)، وثيقـــة إفصـــاح تاريخيـــة واســـتراتيجية 
حـــول الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة. واســـتهدف "بيتـــك" مـــن التقريـــر، إجـــراء تقييـــم شـــامل ومتســـق يعكـــس الممارســـات المعتمـــدة ونُُهـــج اإلدارة، علـــى 
جميـــع أصعـــدة االســـتدامة، ويمهـــد الطريـــق لإلفصاحـــات المســـتقبلية بشـــكل مســـتدام، مـــن خـــالل التركيـــز علـــى أهميـــة مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة 

فـــى عمليـــة صنـــع القـــرار، ومتابعـــة التعليمـــات والضوابـــط التـــي تخـــدم وتحمـــي مصالحهـــم.
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كمـــا نقـــوم بإشـــراك موظفينـــا علـــى مســـتوى المجموعـــة بتطويـــر وتحســـين بيئـــة العمـــل، عـــن طريـــق اســـتبيان ســـنوي، الســـتطالع أرائهـــم وســـماع أفكارهـــم 
وتعليقاتهـــم وتقييمهـــم ألعمـــال "بيتـــك"، تحـــت شـــعار )معـــاً نصنـــع الفـــارق( حيـــث بلغـــت نســـبة المشـــاركة %87.

ويحـــرص" بيتـــك" علـــى وجـــود أدوات تواصـــل محترفـــة ومرنـــة لتمثيـــل "صـــوت" العامليـــن بالبنـــك، والعمـــل علـــى دعـــم متطلباتهـــم والـــرد علـــى استفســـاراتهم، 
فلـــدى البنـــك 6 شـــركاء أعمـــال، تـــم تعيينهـــم مـــن قبـــل إدارات مختلفـــة، يمثلـــون نقطـــة اتصـــال بيـــن مجـــاالت عمـــل متعـــددة.

وإيماًنـــا وتقديـــًرا لـــدور المـــرأة فـــى العمـــل والحيـــاة االقتصاديـــة، نعتـــز فـــي "بيتـــك" بـــأن العنصـــر النســـائي يشـــكل 22.15% مـــن إجمالـــي القـــوى العاملـــة 
لدينـــا خـــالل 2022، مـــع التأكيـــد علـــى ســـعينا لزيـــادة هـــذه النســـبة باســـتقطاب المواهـــب والكفـــاءات التـــي تتناســـب رؤيـــة "بيتـــك" االســـتراتيجية. 

5- المسؤولية االجتماعية:
يؤمـــن ويلتـــزم "بيتـــك" بالمســـاهمة فـــي دعـــم المجتمـــع وتوطيـــد اســـتقراره وتعزيـــز المشـــروع التنمـــوى العـــام للدولـــة فـــى كافـــة مجـــاالت الحيـــاة المتعلقـــة 
بخدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن، وبنـــاء مجتمـــع متماســـك قـــادر علـــى تحقيـــق التنميـــة واالزدهـــار، ولضمـــان اســـتدامة مســـاهماتنا االجتماعيـــة وخلـــق قيمـــة 

مضافـــة حقيقيـــة وطويلـــة المـــدى، أطلـــق "بيتـــك" العديـــد مـــن المبـــادرات الصحيـــة، والتعليميـــة والثقافيـــة والرياضيـــة، ومنهـــا:

ـــي 8  - ـــغ حوال ـــه تبل ـــه تقديري ـــى بتكلف ـــة، يشـــمل 17 مبن ـــق المباركي ـــن حري ـــار المناطـــق المتضـــررة م ـــادة إعم ـــاردة إع ـــي مب ـــل الكويت ـــت التموي ـــم بي دع
مليـــون دينـــار كويتـــي و تؤكـــد المبـــادرة الـــدور الوطنـــي واالجتماعـــي للبنـــك.

ـــة  - ـــة اإلجمالي ـــت القيم ـــا، وبلغ ـــي األردن وتركي ـــي ف ـــر الكويت ـــة الهـــالل األحم ـــة واإلنســـانية لجمعي ـــادرات االجتماعي ـــي المب ـــل الكويت ـــت التموي دعـــم بي
ـــال ال الحصـــر، شـــراء  ـــى ســـبيل المث ـــار كويتـــي خـــالل عـــام 2022 وتشـــمل المســـاعدات عل ـــون دين ـــي 5 ملي ـــل الكويتـــي حوال لمســـاهمات بيـــت التموي

ـــزي. ـــخ مرك ـــاذ ومطب ـــدم و زورقـــي إنق ـــرع بال ـــة للتب 12 مركب

ـــار كويتـــي لإلفـــراج عـــن مايقـــارب 10.000 مـــن  - ـــون دين ـــر مـــن مـــن 20 ملي ـــادرة اســـتراتيجية بالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل، دفـــع بيتـــك أكث فـــي إطـــار مب
المدينيـــن المتعثريـــن.

دعم بيت التمويل الكويتي وزارة الداخلية بتوفير 30 سيارة لخدمة منتسبي الوزارة أثناء قيامهم بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع. -
دعم بيت التمويل الكويتي مبادرة محافظة العاصمة لتجميل مبانيها وطرقها. -
شـــارك بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي دعـــم الحملـــة اإلغاثيـــة والطبيـــة الكويتيـــة فـــي األردن مـــن خـــالل فريقـــه التطوعـــي المكـــون مـــن فريـــق مـــن األطبـــاء  -

واالستشـــاريين الكويتييـــن. اســـتفاد مـــن الحملـــة أكثـــر مـــن 200 مريـــض.
قـــدم بيـــت التمويـــل الكويتـــي الدعـــم لجمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي فـــي تنفيـــذ مشـــاريع إغاثيـــة وطبيـــة فـــي األردن بالتعـــاون مـــع الهـــالل األحمـــر  -

األردنـــي. وشـــملت المبـــادرات: مالبـــس الشـــتاء، والمســـاعدات الطبيـــة، وتوفيـــر إمـــدادات غذائيـــة لمـــدة عـــام واحـــد، ووجبـــات اإلفطـــار، وبنـــاء عيـــادة، 
وأنشـــطة خيريـــة اجتماعيـــة أخـــرى.

وقـــع بيـــت التمويـــل الكويتـــي اتفاقيتيـــن مـــع جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي ومركـــز الحســـين للســـرطان فـــي األردن لتغطيـــة نفقـــات عـــالج مرضـــى  -
الســـرطان فـــي غـــزة والالجئيـــن الســـوريين فـــي األردن.

وقع بيت التمويل الكويتي اتفاقية مع "الهالل األحمر" لدعم األسر المحتاجة. -
وقـــع بيـــت التمويـــل الكويتـــي مـــع إدارة الكـــوارث والطـــوارئ فـــي تركيـــا “EFAD” اتفاقيـــة لدعـــم إنشـــاء مركـــز إقليمـــي لالســـتجابة للكـــوارث والحرائـــق  -

فـــي أنطاليـــا - تركيـــا.
يقـــوم بيـــت التمويـــل الكويتـــي بتنفيـــذ مبـــادرات اجتماعيـــة ومســـاعدات كجـــزء مـــن مذكـــرة التفاهـــم والتعـــاون مـــع المفوضيـــة الســـامية لألمـــم المتحـــدة  -

لشـــؤون الالجئيـــن فـــي الكويـــت.
شارك بيت التمويل الكويتي في زيارة ميدانية لمساعدة الالجئين الروهينجا في بنغالديش. -
دعم بيت التمويل الكويتي أكثر من 400 طالب إلكمال مشاريع تخرجهم في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت. -
ـــة  - ـــة األكاديمي ـــات والمؤسســـات التعليمي ـــات والكلي ـــف الجامع ـــع مختل ـــة م ـــادرات التعاوني ـــن الشـــراكات والمب ـــد م ـــي العدي ـــل الكويت ـــت التموي ـــدى بي ل

ـــت. ـــي الكوي ف
أقام "بيتك" حفل تكريم لالحتفال بـ 130 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية تحت رعاية وزير التربية والتعليم. -
يواصل "بيتك" شراكته مع Coded التي تطلق Bootcamps حول تعلم البرمجة التي تدعم بناء الشركات الناشئة. -
شارك بيت التمويل الكويتي في معارض التوظيف التي أقيمت في جامعة الكويت وجامعة الخليج للعلوم التكنولوجيا. -
يواصل "بيتك" جهوده لتعزيز الوعي المالي من خالل دعم حملة "دراية". -
- .(GUST) يستمر بيتك في مذكرة التفاهم مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

3- تعزيز قواعد السلوك المهني:
ـــع الموظفيـــن، لذلـــك  ـــداًء مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وصـــوالً إلـــى جمي ـــزام بقواعـــد الســـلوك المهنـــي، ابت ـــر االلت ـــى معايي ـــى أعل نســـتند فـــي" بيتـــك" عل
حـــرص مجلـــس اإلدارة علـــى تعزيـــز إطـــار قواعـــد الســـلوك المهنـــي مـــن خـــالل سياســـات وإجـــراءات صارمـــة لضمـــان اســـتمرار تمتـــع "بيتـــك" بالنزاهـــة 
والمصداقيـــة والمحافظـــة علـــى ســـمعة المجموعـــة، ويقـــوم مجلـــس اإلدارة بمراجعـــة ســـنوية للسياســـات واإلجـــراءات المنظمـــة إلطـــار الســـلوك المهنـــي 

والتـــي تتكـــون مـــن اآلتـــي:

ميثاق السلوك المهني. -
سياسة تعارض المصالح. -
سياسة األطراف ذات العالقة. -
سياسة سرية المعلومات. -
سياسة اإلبالغ عن المخالفات. -
سياسة مكافحة الرشوة والفساد. -

ـــع  ـــك" بشـــكل ســـنوي باالطـــالع والتوقي ـــو "بيت ـــوم موظف ـــك يق ـــذه السياســـات، وكذل ـــزام به ـــى االلت ـــع عل ـــس اإلدارة باإلطـــالع والتوقي ـــوم أعضـــاء مجل ويق
بااللتـــزام بمـــا ورد فـــي السياســـات، ونحـــرص فـــي "بيتـــك" علـــى نشـــر ثقافـــة االلتـــزام بالمعاييـــر األخالقيـــة، مـــن خـــالل برامـــج تدريبيـــة ونشـــرات توعويـــة 

بشـــكل دوري، بدعـــم مـــن هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية.

4- االهتمام بموظفي "بيتك":
ـــادئ  ـــا ألساســـيات المب ـــا كقـــادة للمســـتقبل، وفًق ـــة إلعـــداد موظفين ـــة ومتوازن ـــة وعادل ـــة عمـــل أخالقي ـــق بيئ ـــا فـــى خل ـــز بنجاحن ـــك" نفتخـــر ونعت فـــي "بيت

ـــا المؤسســـية.  اإلســـالمية وقيمن

ونعمـــل وفـــق نمـــوذج لخلـــق القيمـــة لتمكيـــن موظفينـــا ومشـــاركتهم بفعاليـــة علـــى جميـــع مســـتويات اإلدارة، بشـــكل يعكـــس احتياجاتهـــم ووجهـــات نظرهـــم 
فـــي كافـــة مبادراتنـــا االســـتراتيجية وممارســـاتنا... التـــي يمكـــن حصرهـــا فـــي خمســـة محـــاور رئيســـية:

بيئة عمل ارتباطية جاذبة. -
رفاهية اقتصادية واجتماعية مستدامة. -
النمو المهني والتطوير الوظيفي. -
التواصل الفعال. -
الثقافة والمهنية األخالقية والشفافية. -

نؤمـــن في"بيتـــك" بـــأن العنصـــر البشـــري هـــو أســـاس نجاحنـــا، والموظـــف مـــن أهـــم شـــركائنا، لذلـــك نحـــرص علـــى تطويـــر كوادرنـــا البشـــرية، واســـتقطاب 
ـــع أفضـــل  ـــاون م ـــر مـــن خـــالل الشـــراكة والتع ـــب والتطوي ـــي التدري ـــوم باالســـتثمار ف ـــادة، ونق ـــم الري أفضـــل المواهـــب الســـتكمال مســـيرة النجـــاح وتعظي

مقدمـــي الخدمـــات علـــى مســـتوى العالـــم، مـــا يوفـــر أفضـــل البرامـــج التدريبيـــة لموظفينـــا. 

ســـاهم بيتـــك بتقديـــم البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة بإســـتخدام وســـائل التكنلوجيـــا الحديثـــة حيـــث حصـــل 3,245 موظـــف علـــى برامـــج ودورات تدريبيـــة 
بمعـــدل 54,338 ســـاعة تدريـــب بمتوســـط 16 ســـاعة لـــكل موظـــف، حيـــث قمنـــا بالتعاقـــد مـــع مقدمـــي خدمـــات للتدريـــب علـــى مســـتوى عالمـــي مثـــل

Thomson Reuter – Harvard Business School – LinkedIn Learning – Deloitte – Moody’s – Euromoney – Headspring – LEORON 
Destination Outdoors Learnings Solutions

وتقـــوم إدارة التدريـــب بتقييـــم فاعليـــة البرامـــج بشـــكل دوري، ويتـــم تقديـــر احتيـــاج الموظفيـــن للـــدورات التدريبيـــة، بحســـب اختصـــاص وخبـــرة كل موظـــف 
وتاريخـــه العملـــي، وهنـــاك برامـــج تخصصيـــة تغطـــي أعمـــال البنـــك ككل، وكذلـــك برامـــج قياديـــة لتطويـــر كوادر"بيتـــك" وفـــق خطـــط التعاقـــب الوظيفـــي 

المعتمـــدة لتأهيـــل قيـــادي المســـتقبل.

ــم  ــا يهتـ ــتير، كمـ ــة الماجيسـ ــية لدراسـ ــم المنـــح الدراسـ ــتهم، عـــن طريـــق تقديـ ــتكمال دراسـ ــاً عديـــدة لموظفيـــه السـ ــنويا فرصـ ــا يقـــدم "بيتـــك" سـ كمـ
بالموظفيـــن حديثـــي التخـــرج، مـــن خـــالل إشـــراكهم فـــي البرنامـــج التدريبـــي "فرصـــة" لصقـــل مهاراتهـــم، وإعدادهـــم ليكونـــوا قـــادة المســـتقبل، حيـــث 

يتضمـــن البرنامـــج تدريًبـــا عملًيـــا فـــي البنـــك، ودورات تدريبيـــة مكثفـــة داخـــل وخـــارج دولـــة الكويـــت.

تقرير الحوكمة تقرير الحوكمة
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حقوق المساهمين وأصحاب المصالح:
ـــة العادلـــة لجميـــع  نقـــوم فـــي "بيتـــك" بضمـــان حمايـــة حقـــوق المســـاهمين وأصحـــاب المصالـــح مـــن خـــالل تطبيـــق سياســـات وإجـــراءات تضمـــن المعامل
المســـاهمين، بمـــا فـــي ذلـــك أصحـــاب األقليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل وحدتـــي أعمـــال متخصصتيـــن، األولـــى لمتابعـــة شـــؤون المســـاهمين، واألخـــرى لمتابعـــة 

شـــؤون المســـتثمرين.

ـــم الحـــق فـــي حضـــور  ـــز، وله ـــال تميي ـــع مســـاهمونا بحقـــوق متســـاوية ب ـــك"، ويتمت ـــان بشـــكل مســـتمر لخدمـــة مســـاهمي ومســـتثمري "بيت وتعمـــل الوحدت
اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة )العاديـــة وغيـــر العاديـــة( والتصويـــت علـــى بنودهـــا، مـــع الحـــق فـــي اختيـــار أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، والحصـــول علـــى األربـــاح، 
وكذلـــك المعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة بأنشـــطة البنـــك، وجميـــع الحقـــوق المســـتحقة، وفـــق مـــا ورد فـــي عقـــد التأســـيس والنظـــام األساســـي والقوانيـــن 

والتعليمـــات المنظمـــة مـــن الجهـــات الرقابيـــة.

متطلبات الحوكمة في التقرير السنوي:

حصص امللكية كما في 2022/12/31
اجلهةشكل امللكيةالبلدنسبة امللكية

16.80%الكويتمباشرةالهيئة العامة لالستثمار

7.32%الكويتمباشرةالهيئـة العامـة لشؤون القصـر

5.09%الكويتمباشرةاألمانة العامة لألوقاف

9.19%الكويتمباشرة وغير مباشرةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

1- المسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة
يتحمـــل مجلـــس اإلدارة المســـؤولية الكاملـــة عـــن "بيتـــك"، بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع وإقـــرار األهـــداف االســـتراتيجية، واعتمـــاد اســـتراتيجية المخاطـــر، 
ومعاييـــر الحوكمـــة، ومتابعـــة تطبيـــق هـــذه األهـــداف والمعاييـــر واإلشـــراف علـــى ســـالمة تنفيذهـــا، باإلضافـــة إلـــى مســـؤولية اإلشـــراف علـــى أعمـــال 

اإلدارة التنفيذيـــة بمـــا فـــي ذلـــك الرئيـــس التنفيـــذي.

ــات بنـــك الكويـــت المركـــزي،  ــة متطلبـ ــن تلبيـ ــد مـ ــة، والتأكـ ــات "بيتـــك" وســـالمته الماليـ ــة بعمليـ ــؤوليات المتعلقـ ــة المسـ ويتحمـــل مجلـــس اإلدارة كافـ
والحفـــاظ علـــى مصالـــح المســـاهمين، والمودعيـــن، والدائنيـــن، والموظفيـــن، والجهـــات األخـــرى مـــن أصحـــاب المصالـــح، والتأكـــد مـــن أن إدارة "بيتـــك" 

ـــك". ـــة لــــ "بيت ـــذة والسياســـات الداخلي ـــات الناف ـــن والتعليم ـــن إطـــار القواني ـــط، وضم ـــى منضب ـــم بشـــكل مهن تت

هيكل الحوكمة

تكوين المجلس
وفقـــاً للنظـــام األساســـي لـ"بيتـــك"، يتكـــون مجلـــس اإلدارة مـــن 14 عضـــواً، علـــى أن يتضمـــن عـــدداً مـــن األعضـــاء المســـتقلين بحيـــث، ال يقـــل عددهـــم عـــن 

4 أعضـــاء، وبمـــا ال يزيـــد عـــن نصـــف عـــدد أعضـــاء المجلـــس، تنتخبهـــم الجمعيـــة العامـــة بنظـــام االقتـــراع الســـري. 

ـــد  ـــم تشـــكيل مجلـــس إدارة جدي ـــه ت ـــه، وعلي ـــة العامـــة بانتخـــاب أعضائ ـــة المجلـــس، وقامـــت الجمعي ـــاب الترشـــح لعضوي ـــح ب وفـــي 15 ســـبتمبر 2020 ُفت
فـــي الـــدورة الخامســـة عشـــرة 2022/2020، علـــى أن تكـــون مـــدة عضويـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ثـــالث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد، و يتعيـــن أال تزيـــد 
ـــه، وعشـــرة أعضـــاء آخريـــن، مـــن بينهـــم  ـــة األعضـــاء المســـتقلين عـــن دورتيـــن، ويتشـــكل المجلـــس الحالـــي مـــن رئيـــس مجلـــس اإلدارة، ونائب مـــدة عضوي
ـــن مـــن تشـــكيل اللجـــان الالزمـــة والمنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة، فـــي إطـــار متطلبـــات  ـــا مـــن األعضـــاء، يمّك عضـــوان مســـتقالن، وهـــذا يمثـــل عـــدًدا كافًي

ـــل بنـــك الكويـــت المركـــزي. ـــر الحوكمـــة الســـليمة المعتمـــدة مـــن قب معايي

شارك بيت التمويل الكويتي في معرض الطالب األول الذي أقيم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -
شـــارك بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي معـــرض التوظيـــف الـــذي نظمتـــه الجامعـــة األســـترالية - الكويـــت (AU- Kuwait), كجـــزء مـــن جهـــود البنـــك  -

المســـتمرة الســـتقطاب مواهـــب الشـــباب الكويتـــي حديثـــي التخـــرج.
نظم بيت التمويل الكويتي حملة توعية بسرطان الثدي. -
يواصـــل بيـــت التمويـــل الكويتـــي جهـــوده فـــي رفـــع مســـتوى الوعـــي بمـــرض الســـكري مـــن خـــالل تنظيـــم الفعاليـــات واألنشـــطة فـــي اليـــوم العالمـــي  -

للســـكري وعلـــى مـــدار العـــام.
دخـــل بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي شـــراكة مـــع األطبـــاء والمتخصصيـــن لتقديـــم المشـــورة للجمهـــور مـــن خـــالل منصـــات التواصـــل االجتماعـــي الخاصـــة  -

ببيـــت التمويـــل الكويتـــي.
شارك بيت التمويل الكويتي في مبادرة اجتماعية لتوزيع سالل غذائية ووجبات إفطار على األسر المحتاجة كجزء من برنامجه الرمضاني. -
نظـــم بيـــت التمويـــل الكويتـــي برنامجـــاً تدريبيـــاً شـــاماًل لمجموعـــة مـــن الطـــالب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي مختلـــف األقســـام فـــي بيـــت التمويـــل  -

.(KSH) الكويتـــي. يأتـــي ذلـــك ضمـــن اتفاقيـــة الشـــراكة اإلطاريـــة مـــع الجمعيـــة الكويتيـــة للمعاقيـــن

وقد بلغت مساهمة البنك فى عام 2022 اآلتي: 

"القيمة بالدينار الكويتي"

املساهمات والتبرعات اخليرية 
واالجتماعية واإلنسانية

 احلصة املدفوعة ملؤسسة
الكويت للتقدم العلمي

 احلصة املدفوعة لبرنامج
دعم العمالة الوطنية

 احلصة املدفوعة ملعهد
الدراسات املصرفية

9,729,909KD 1,906,684KD 4,312,076687,825.000

6- حماية البيئة:

يولـــي "بيتـــك" اهتمامـــاً خاصـــاً بقضايـــا البيئـــة والتغيـــر المناخـــى، لمـــا لهـــا مـــن أثـــر كبيـــر علـــى الحيـــاة االقتصاديـــة والتنميـــة المســـتدامة ونهضـــة 
المجتمـــع وتطـــوره، ويعمـــل مـــع الهيئـــات والمؤسســـات المحليـــة والدوليـــة المهتمـــة بهـــذا الشـــأن، ويقـــدم العديـــد مـــن المســـاهمات واإلضافـــات المهمـــة فـــى 
العديـــد مـــن المشـــاريع والمبـــادرات الوثيقـــة الصلـــة بقضايـــا وأنشـــطة وفعاليـــات حمايـــة البيئـــة والحـــد مـــن اآلثـــار الســـلبية للتغيـــر المناخـــي، والمســـاعي 

والجهـــود الراميـــة للوصـــول إلـــى اقتصـــاد بـــال كربـــون، وذلـــك علـــى مســـتوى المجموعـــة ووحداتهـــا المتواجـــدة فـــى دول وأســـواق مختلفـــة. 

وقام "بيتك" خالل العام 2022 بعدة مبادرات منها: 

واصل بيت التمويل الكويتي حملته "حافظوا على البيئة" التي أطلق بموجبها عدة مبادرات. -
حصـــل "بيتـــك" كأول بنـــك فـــي الكويـــت علـــى شـــهادة GSAS المســـتوى الذهبـــي لمعاييـــر االســـتدامة البيئيـــة وذلـــك عـــن معـــرض بيتـــك للســـيارات  -

ـــر. ـــك المعايي ـــع تل ـــق م المتواف
شـــارك بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي مبـــادرة توعويـــة لتشـــجيع ثقافـــة إعـــادة التدويـــر والحفـــاظ علـــى البيئـــة، حيـــث تـــم جمـــع أكثـــر مـــن 25 ألـــف زجاجـــة  -

.PUFF بالســـتيكية فـــي 5 ســـاعات بالتعـــاون مـــع
- ."ECO" قام بيت التمويل الكويتي برعاية أول حاضنة لمشاريع االستدامة
دخـــل بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي شـــراكة مـــع الهيئـــة العامـــة لشـــؤون الزراعـــة والثـــروة الســـمكية (PAAFR) لدعـــم حملـــة التشـــجير وتخضيـــر المناطـــق  -

فـــي الكويـــت للموســـم الزراعـــي 2022/2021.
دخل بيت التمويل الكويتي في شراكة مع الهيئة العامة للبيئة الكويتية في مبادرات مختلفة بما في ذلك تنظيف الشواطئ. -
ـــة  - ـــة لمدين ـــى تحســـين الصـــورة الثقافي ـــي تهـــدف إل ـــي فـــي شـــراكة مـــع محافظـــة العاصمـــة لدعـــم األعمـــال واألنشـــطة الت ـــل الكويت دخـــل بيـــت التموي

الكويـــت.
أطلق بيت التمويل الكويتي بطاقات مصرفية صديقة للبيئة. -
تعاون بيت التمويل الكويتي مع (Seeds) إلطالق مبادرات بيئية واستدامة لمختلف الشرائح االجتماعية والفئات العمرية. -
تنظيف أكثر من 10,000م من شاطئ عشيرج في الكويت. -
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3- تنظيم أعمال المجلس
ـــس اإلدارة  ـــرار مجل ـــق ق ـــدأت وف ـــي ب ـــة الخامســـة عشـــر والت ـــدورة الحالي ـــس اإلدارة (16) اجتماعـــاً خـــالل عـــام 2022، ضمـــن اجتماعـــات ال ـــد مجل عق
بتاريـــخ 15 إبريـــل 2020، بينمـــا عقـــد أعضـــاء المجلـــس (15) اجتماعـــاً فـــي عـــام 2021، إذ يتـــم الدعـــوة لالجتمـــاع كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك، وقـــد 
فـــاق عـــدد االجتماعـــات المنعقـــدة المتطلبـــات الرقابيـــة والمتعلقـــة بحوكمـــة الشـــركات والتـــي يجـــب أال تقـــل عـــن 6 اجتماعـــات خـــالل العـــام، وأال تقـــل 

عـــن اجتمـــاع واحـــد كل ربـــع ســـنة، وكانـــت القـــرارات المتخـــذة داخـــل االجتماعـــات إلزاميـــة، وأصبحـــت جـــزءاً مـــن ســـجالت "بيتـــك".

وقـــد أصـــدر مجلـــس اإلدارة خـــالل عـــام 2022 مجموعـــة مـــن القـــرارات التـــي أثُبتـــت فـــي (63) محضـــرا لقـــرارات مجلـــس اإلدارة بالتمريـــر فـــي 2022، 
بينمـــا اتخـــذت لجـــان مجلـــس اإلدارة (23) محضـــًرا لقـــرارات بالتمريـــر خـــالل عـــام 2022.

ويقـــوم رئيـــس مجلـــس اإلدارة بالتشـــاور مـــع اإلدارة التنفيذيـــة بشـــأن المواضيـــع المهمـــة والمقتـــرح إدراجهـــا علـــى جـــدول اجتماعـــات المجلـــس، وتزويـــد 
ـــن  ـــس بتدوي ـــن ســـر المجل ـــة مـــن االجتماعـــات التخـــاذ القـــرارات الالزمـــة، ويقـــوم أمي ـــل مـــدة كافي ـــة قب ـــات والمعلومـــات الوافي ـــس بالبيان أعضـــاء المجل
مناقشـــات المجلـــس واقتراحـــات األعضـــاء ونتائـــج التصويـــت، الـــذي يتـــم خـــالل اجتماعـــات المجلـــس، كمـــا أن مســـؤوليات رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 

ـــة. ـــا للتشـــريعات والنظـــم ذات الصل ـــا وفًق اإلدارة محـــددة كتابًي

4- اجتماعات مجلس اإلدارة
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16016√√√√√√√√√√√√√√√√حمد عبد احملسن املرزوق

عبد العزيز يعقوب 
16016√√√√√√√√√√√√√√√√النفيسي

16016√√√√√√√√√√√√√√√√خالد سالم النصـف
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حمد عبد اللطيف 
X√√√√√√15116√√√√√√√√√البرجس

16016√√√√√√√√√√√√√√√√محمد ناصر الفوزان

16016√√√√√√√√√√√√√√√√أحمد مشاري الفارس
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وحدة شكاوىجلان اإلدارة التنفيذية
قطاعات األعمال األخرىوحماية العمالء مكتب متابعة املشاريع

* ال يشمل اللجان المؤقتة
معتمد من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 45

المنعقد لتاريخ 11-أكتوبر-2022

هيكل مجلس اإلدارة لبيت التمويل الكويتي

1.2- دور رئيس مجلس اإلدارة

ـــاون  ـــة والتع ـــى الثقـــة المتبادل ـــس، والمحافظـــة عل ـــى ضمـــان حســـن ســـير أعمـــال المجل ـــس اإلدارة عل ـــدور، يعمـــل رئيـــس مجل ـــة هـــذا ال فـــي إطـــار أهمي
ـــى أســـس ومعلومـــات ســـليمة، كمـــا يســـعى إلـــى تبـــادل وجهـــات النظـــر داخـــل المجلـــس،  بيـــن األعضـــاء، وضمـــان اتخـــاذ المجلـــس للقـــرارات اســـتناداً عل

ـــى كل مـــن أعضـــاء المجلـــس والمســـاهمين فـــي الوقـــت المناســـب. ـــة إل والتأكـــد مـــن وصـــول المعلومـــات الكافي

ـــدى  ـــة الســـليمة ل ـــر الحوكم ـــر معايي ـــن توّف ـــد م ـــة، والتأك ـــس واإلدارة التنفيذي ـــن المجل ـــاءة بي ـــات بّن ـــى عالق ـــي المحافظـــة عل ـــدور رئيســـي ف ـــوم ب ـــا يق كم
ـــك«. »بيت

2- العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
هنـــاك تعـــاون وتحديـــد واضـــح للســـلطات بيـــن مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة، وهـــو مـــا يعتبـــر مـــن أهـــم ركائـــز الحوكمـــة، حيـــث يتمثـــل دور المجلـــس 
فـــي القيـــادة والمتابعـــة، واعتمـــاد االســـتراتيجيات والخطـــط والسياســـات، بينمـــا تتولـــى اإلدارة التنفيذيـــة تنفيـــذ االســـتراتيجيات والسياســـات المعتمـــدة

مـــن المجلـــس، مـــع تأكيـــد اســـتقاللية المجلـــس وأعضائـــه عـــن اإلدارة التنفيذيـــة، ويتأكـــد المجلـــس مـــن قيـــام اإلدارة التنفيذيـــة بتفعيـــل السياســـات 
المتعلقـــة بمنـــع األنشـــطة والعالقـــات التـــي قـــد تؤثـــر علـــى جـــودة قواعـــد الحوكمـــة بالبنـــك أو الحـــد منهـــا، مثـــل تعـــارض المصالـــح وسياســـات منـــح 

المكافـــآت.
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وتتمثـــل مهـــام ومســـؤوليات لجنـــة التدقيـــق وااللتـــزام فـــي اإلشـــراف علـــى األنظمـــة والضوابـــط الرقابيـــة الماليـــة فـــي "بيتـــك" وعمليـــات إعـــداد التقاريـــر 
ومنهـــا مـــا يلـــي:

تقديـــم التوصيـــات بخصـــوص تعييـــن، أو إنهـــاء عمـــل، أو تحديـــد أتعـــاب المدققيـــن الخارجييـــن أو أيـــة شـــروط تتعلـــق بهـــم، أو بخصـــوص مؤهالتهـــم،  -
كمـــا تقيـــم مـــدى موضوعيتهـــم فـــي إبـــداء رأيهـــم المهنـــي، وكذلـــك تدويـــر الشـــركاء مـــن المدققيـــن، بمـــا يتفـــق مـــع المتطلبـــات الرقابيـــة.

ـــا، وأي أمـــور أخـــرى يرغـــب المدققـــون  - ـــن، والتحفظـــات الناتجـــة عنه ـــن الخارجيي ـــة مـــع المدققي ـــة والنهائي ـــق المرحلي ـــة التدقي ـــج عملي مناقشـــة نتائ
ـــون فـــي مناقشـــتها. الخارجي

وضع معايير مناسبة للتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق الخارجي. -
ـــات بهـــذا  - ـــزام ورئيـــس غســـل األمـــوال ومكافحـــة اإلرهـــاب، ورفـــع التوصي ـــي ورئيـــس االلت ـــق الداخل ـــن أو عـــزل رئيـــس التدقي مراجعـــة ومناقشـــة تعيي

ـــس اإلدارة. ـــى مجل الخصـــوص إل
تقييم أداء التدقيق الداخلي وااللتزام الرقابي وغسل األموال، ورفع التوصية بشأن مكافأة من يتولون تلك اإلدارات. -
ـــي  - ـــك ف ـــزي، وذل ـــت المرك ـــك الكوي ـــة الصـــادرة عـــن بن ـــذ قواعـــد الحوكم ـــك بتنفي ـــزام البن ـــن، عـــن الت ـــن الخارجيي ـــان المدققي ـــن إصـــدار بي ـــد م التأك

ـــه. ـــدم إلي ـــذي يق ـــر الســـنوي ال التقري
مراجعـــة المســـتندات والتقاريـــر والمعلومـــات المحاســـبية دورًيـــا، ومراجعـــة البيانـــات الماليـــة مـــع اإلدارة التنفيذيـــة والمدقـــق الخارجـــي، قبـــل عرضهـــا  -

علـــى الســـيد رئيـــس مجلـــس اإلدارة.
مراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية. -
اإلشراف على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في "بيتك"، والتأكد من كفاية الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية. -
مراجعة المخصصات الالزمة، والتأكد من كفايتها طبقاً للبيانات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية. -
القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع النظام األساسي المعمول به في "بيتك" والقوانين المطبقة، وتوجيهات مجلس اإلدارة. -

ولـــدى لجنـــة التدقيـــق وااللتـــزام صالحيـــة الحصـــول علـــى أيـــة معلومـــات مـــن اإلدارة التنفيذيـــة، باإلضافـــة إلـــى حقهـــا فـــي اســـتدعاء - مـــن خـــالل 
القنـــوات الرســـمية - أي موظـــف تنفيـــذي أو عضـــو مجلـــس إدارة، لحضـــور اجتماعاتهـــا، كمـــا تتولـــى اللجنـــة مســـؤولية الرقابـــة علـــى كفايـــة أنظمـــة 

الرقابـــة الداخليـــة لـــدى "بيتـــك".

أسماء السادة أعضاء جلنة التدقيق وااللتزام وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2022
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5- اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
شـــكل مجلـــس إدارة "بيتـــك"، مجموعـــة لجـــان للمســـاعدة فـــي تنفيـــذ مهامـــه، وتعزيزالرقابـــة علـــى عمليـــات البنـــك الرئيســـية، وشـــكلت اللجـــان طبقـــاً 
ـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي أنشـــطه هـــذه اللجـــان، كمـــا قـــام مجلـــس اإلدارة باعتمـــاد مواثيـــق  ـــوع أنشـــطة ومجـــاالت عمـــل "بيتـــك"، ويشـــارك جمي لتن

ـــا. ـــام ونطـــاق أعماله ـــن مســـؤوليات ومه ـــي تبي هـــذه اللجـــان الت

وتضم لجان مجلس اإلدارة ما يلي:

لجنة التدقيق وااللتزام. -
لجنة الترشيحات والمكافآت. -
لجنة المخاطر. -
لجنة الحوكمة واالستدامة. -
اللجنة التنفيذية. -
لجنة االستثمار. -

جلان مجلس اإلدارةتشكيل جلان مجلس اإلدارة

التدقيق التنفيذيةمجلس اإلدارة
وااللتزام

الترشيحات 
االستثماراحلوكمةاملخاطرواملكافآت

��حمد عبد احملسن املرزوقالرئيس
��عبد العزيز يعقوب النفيسينائب الرئيس

األعضاء

���فهد علي الغامن
���معاذ سعود العصيمي

���خالد سالم النصف
��نور الرحمن عابد

��حنان يوسف علي يوسف
���حمد عبد اللطيف البرجس
���صالح عبد العزيز املريخي

���مطلق مبارك الصانع
��محمد ناصر الفوزان

��أحمد مشاري الفارس

6.1- لجنة التدقيق وااللتزام

تشـــكلت لجنـــة التدقيـــق وااللتـــزام بهـــدف مســـاعدة مجلـــس اإلدارة علـــى الوفـــاء بمســـؤولياته اإلشـــرافية علـــى العمليـــات المحاســـبية واألنظمـــة الرقابيـــة 
والماليـــة، وضوابـــط التدقيـــق الداخلـــي، وإجـــراءات االلتـــزام، ومخاطـــر غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، باإلضافـــة إلـــى إدارة التقاريـــر الماليـــة مـــع 

ـــة. ـــات الرقابي ـــزام بالمتطلب ـــن، مـــن أجـــل ضمـــان االلت ـــن والداخليي ـــن الخارجيي المدققي

وتضـــم لجنـــة التدقيـــق وااللتـــزام خمســـة أعضـــاء برئاســـة أحـــد األعضـــاء المســـتقلين، علـــى أن يتمتـــع اثنـــان مـــن أعضائهـــا علـــى األقـــل، بدرايـــة وإلمـــام 
باألمـــور الماليـــة، بمـــا يضمـــن لهـــم القيـــام بواجبهـــم كأعضـــاء فـــي اللجنـــة، وتتزامـــن عضويتهـــم فـــي هـــذه اللجنـــة مـــع عضويتهـــم فـــي مجلـــس اإلدارة.

وقد عقدت اللجنة (5) اجتماعات خالل عام 2022، وصدر عن اللجنة (4) محاضر قرار بالتمرير، تتضمن قرارات بالتمرير.

تقرير الحوكمة تقرير الحوكمة
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أسماء السادة أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2022
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6.3- لجنة المخاطر 

يتمثـــل الـــدور الرئيســـي لهـــذه اللجنـــة فـــي مســـاعدة مجلـــس اإلدارة علـــى أداء مهامـــه فـــي اإلشـــراف بصفـــة عامـــة علـــى أوضـــاع المخاطـــر الحاليـــة، 
ــات  ــك السياسـ ــتثمارية، وكذلـ ــة واالسـ ــة والعقاريـ ــة والمصرفيـ ــطة االئتمانيـ ــر األنشـ ــاه مخاطـ ــك تجـ ــة البنـ ــة نزعـ ــر، وخاصـ ــتراتيجيات المخاطـ واسـ
ـــة (5) اجتماعـــات خـــالل عـــام 2022 وصـــدر  ـــة المخاطـــر (5) أعضـــاء برئاســـة أحـــد األعضـــاء المســـتقلين، وقـــد عقـــدت اللجن واإلجـــراءات، تضـــم لجن

عـــن اللجنـــة (4) محاضـــر قـــرار بالتمريـــر.

وتقوم اللجنة بعدة مهام ومسؤوليات منها ما يلي:

مراجعة سياسات وأطر إدارة المخاطر وتقييمها، والتأكد من تنفيذ األنشطة وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. -
مراجعة قدرة وفعالية إدارة المخاطر في برنامج إدارة المخاطر مع المؤسسات التي يتعامل معها "بيتك". -
التأكد من مالءمة نزعة المخاطر التي يتخذها البنك، وتوجهات مجلس اإلدارة في هذا الخصوص، وضمان تحديد المخاطر األساسية. -
مراجعه مدى كفاية ممارسات إدارة المخاطر بالبنك، بشكل ربع سنوي على األقل. -
مراجعـــة معاييـــر إدارة المخاطـــر والرقابـــة الداخليـــة، لضمـــان حســـن إدارة المخاطـــر الماديـــة علـــى أعمـــال البنـــك، مـــع توفيـــر الرقابـــة علـــى المخاطـــر  -

االئتمانيـــة ومخاطـــر أســـواق المـــال ومخاطـــر الســـيولة وإدارة االلتزامـــات والمخاطـــر القانونيـــة، وكافـــة المخاطـــر ذات العالقـــة.
مراجعة معايير وتوجهات كفاية رأس المال المبنية على المخاطر. -
مراجعة التعليمات الرقابية الجديدة في األسواق المالية والتعديالت على المعايير المحاسبية وغيرها من التطورات. -
مراجعة هيكل إدارة المخاطر ومهامها ومسؤولياتها، واإلشراف عليها، وتقييم أداء رئيس المخاطر. -

أسماء السادة أعضاء جلنة املخاطر وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2022
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505√√√√√أحمد مشاري الفارس

505√√√√√خالد سالم النصف

505√√√√√معاذ سعود العصيمي

505√√√√√مطلق مبارك الصانع

505√√√√√حنان يوسف علي يوسف

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

6.2- لجنة الترشيحات والمكافآت

يتمثـــل الـــدور الرئيســـي للجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت فـــي مســـاعدة مجلـــس اإلدارة علـــى الوفـــاء بالتزاماتـــه المتعلقـــة بتحديـــد األشـــخاص المؤهليـــن 
ـــة بمســـاعدة مجلـــس اإلدارة فـــي  ـــه، كمـــا تقـــوم اللجن ـــم أداء مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عن ـــا، وتقيي ـــة مجلـــس اإلدارة، واإلدارة العلي لشـــغل عضوي
ـــة بمكافـــآت األعضـــاء واعتمادهـــا، بمـــا يتماشـــى مـــع  ـــاط بهـــا التوصي ـــة األجـــل، كمـــا ين ـــرة وطويل ـــى إدارة نظـــم المكافـــآت والحوافـــز قصي اإلشـــراف عل

ـــة الترشـــيحات والمكافـــآت 4 أعضـــاء ويترأســـها أحـــد األعضـــاء المســـتقلين. ـــة، وتضـــم لجن أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية وأفضـــل الممارســـات الدولي

ـــا دعـــت الحاجـــة، علـــى أاّل تقـــل اجتماعاتهـــا عـــن اجتماعيـــن فـــي الســـنة الواحـــدة، وقـــد عقـــدت اللجنـــة (6) اجتماعـــات  وتعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا كلّم
خـــالل عـــام 2022.

وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

التوصيـــة بشـــأن تحديـــد األشـــخاص المؤهليـــن لعضويـــة مجلـــس اإلدارة بنـــاًء علـــى السياســـات المعتمـــدة والمعاييـــر والتعليمـــات الصـــادرة عـــن  -
ـــة  ـــن ال توصـــي اللجن ـــم الذي ـــن فيه ـــع المرشـــحين، بم ـــات جمي ـــة، وتشـــمل التوصي ـــط الترشـــيح للعضوي ـــق بضواب ـــا يتعل ـــزي، فيم ـــت المرك ـــك الكوي بن

بترشـــيحهم، وفـــق مبـــررات ســـليمة وموضوعيـــة.
ــتثناء  - ــرة، باسـ ــذي مباشـ ــع الرئيـــس التنفيـ ــر يتبـ ــر آخـ ــة، وأي مديـ ــة الماليـ ــه، ورئيـــس الرقابـ ــذي ونوابـ ــن الرئيـــس التنفيـ ــأن تعييـ ــة بشـ التوصيـ

ـــر  ـــزام، وكذلـــك مدي ـــق وااللت ـــة التدقي ـــن تختارهمـــا لجن ـــزام اللذي ـــق ورئيـــس االلت ـــة المخاطـــر ورئيـــس التدقي ـــاره لجن ـــذي تخت رئيـــس المخاطـــر ال
شـــكاوى العمـــالء.

القيـــام بمراجعـــة ســـنوية علـــى المهـــارات المطلوبـــة لعضويـــة مجلـــس اإلدارة، وتحديـــد المهـــارات التـــي يجـــب أن يتمتـــع بهـــا أعضـــاء المجلـــس ولجانـــه،  -
وتقديـــم مقترحـــات هيـــكل مجلـــس اإلدارة بمـــا يخـــدم مصالـــح البنـــك.

إجراء تقييم سنوي لألداء الشامل لمجلس اإلدارة، وأداء كل عضو على حدة. -
إعـــداد صالحيـــات واختصاصـــات كل وظيفـــة تنفيذيـــة أو قياديـــة فـــي البنـــك، وتحديـــد المســـؤوليات الوظيفيـــة والمؤهـــالت المطلوبـــة بالتعـــاون مـــع  -

المـــوارد البشـــرية، واإلدارات ذات العالقـــة.
تقديم اقتراحات بخصوص هيكل سياسة المكافآت المالية،الثابتة والمتغيرة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. -
ـــث  - ـــل أو تحدي ـــس لتعدي ـــى المجل ـــات إل ـــم التوصي ـــك، وتقدي ـــس اإلدارة بذل ـــح المكافـــآت، أو عندمـــا يوصـــي مجلـ ـــة لسياســـة من ـــة دوري إجـــراء مراجعـ

هـــذه السياســـة.
إجراء تقييم دوري عن مدى كفاية وفاعلية سياسة منح المكافآت لضمان تحقيق أهدافها المعلنة. -
تقديم التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجلس. -
مراجعة هياكل خطط المكافآت المالية المرتبطة بخيار األسهم، وأخذ موافقة مجلس اإلدارة عليها. -
دراسة التوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية في شأن المكافآت، ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية. -
التعاون مع لجنة المخاطر لتقييم الحوافز المقترحة بموجب نظام منح المكافآت. -
ـــت هـــذه المراجعـــة مـــن  - ـــة، ســـواء كان ـــك بممارســـات المكافـــآت المالي ـــزام البن ـــم الت إجـــراء مراجعـــة ســـنوية مســـتقلة لنظـــام المكافـــآت، بهـــدف تقيي

ـــة. ـــة استشـــارية خارجي ـــق جه ـــي أوعـــن طري ـــق الداخل ـــل إدارة التدقي قب
تقييم جميع المكافآت التي تمنح للموظفين ممثلي البنك بالشركات التابعة. -
دراســـة وإعـــداد خطـــة اإلحـــالل المحتملـــة ســـنويا فـــي البنـــك، وتطبيـــق معاييـــر االختيـــار والتقييـــم لمـــن يُحتمـــل إحاللهـــم، بـــدالً مـــن كبـــار المســـؤولين،  -

بمـــا فـــي ذلـــك التغيـــرات فـــي حـــاالت الطـــوارئ أو وجـــود أي منصـــب شـــاغر، وترفـــع توصيـــات اللجنـــة إلـــى مجلـــس اإلدارة لالعتمـــاد.
التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بالترشـــيح أو إعـــادة الترشـــيح أو اإللغـــاء، لعضويـــة هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية، وضمـــان شـــفافية تعييـــن وإعـــادة تعييـــن أعضـــاء  -

هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية.

تقرير الحوكمة تقرير الحوكمة



73

التقرير السنوي 2022 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةبيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةالتقرير السنوي 2022

72

6.5- اللجنة التنفيذية

يتمثـــل الـــدور الرئيســـي للجنـــة التنفيذيـــة فـــي مســـاعدة مجلـــس اإلدارة علـــى الوفـــاء بالتزاماتـــه المتعلقـــة بالنشـــاط المصرفـــي واالســـتثماري للبنـــك، 
ـــه  ـــام بمهام ـــى القي ـــه عل ـــة أعمـــال أخـــرى تعين ـــة بأي ـــى اللجن ـــد إل ـــس اإلدارة أن يعه ـــا يجـــوز لمجل ـــا، كم ـــس إليه ـــا المجل ـــي يفوضه ـــات الت ـــاً للصالحي وفق
ومســـؤولياته، وتضـــم اللجنـــة التنفيذيـــة (6) أعضـــاء، وقـــد عقـــدت اللجنـــة (10) اجتماعـــاً خـــالل عـــام 2022 وصـــدر عـــن اللجنـــة التنفيذيـــة (14) محاضـــر 

قـــرار بالتمريـــر.

وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة التنفيذية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

اإلشـــراف علـــى آليـــة تنفيـــذ اســـتراتيجية وخطـــة عمـــل البنـــك، ومراقبة كفاءة األداء، ومراجعة تقارير األداء، ورفـــع التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة. -
ــي  - ــات التـ ــات والصالحيـ ــة التفويضـ ــق الئحـ ــة، وفـ ــا اإلدارة التنفيذيـ ــي تعرضهـ ــتثمار التـ ــروض االسـ ــل وعـ ــالت التمويـ ــاد معامـ ــة واعتمـ مراجعـ

ــا المجلـــس. يحددهـ
اعتمـــاد أو رفـــض أيـــة مقترحـــات تتعلـــق بالتمويـــل، الســـيولة أو مخاطـــر الســـوق، فـــي حـــدود الصالحيـــات الماليـــة المعتمـــدة فيمـــا يخـــص الحـــد  -

األقصـــى للتركـــز االئتمانـــي للعميـــل الواحـــد.
مراجعة استراتيجية اإلدارة فيما يخص مقترحات المخصصات، وخطة اإلدارة السترداد المديونيات المتعثرة إن وجدت. -
المراجعة الدورية لمدى تنوع ومتانة محفظة التمويل. -
التنسيق مع لجنة المخاطر إلعداد تقارير دورية لتحديث حدود المخاطر واحتمال تفاقمها. -
يجوز للجنة التنفيذية على سبيل االستثناء اتخاذ القرارات التالية في الوقت ما بين اجتماعات المجلس: -

المنـــح أو التجديـــد أو التمديـــد المؤقـــت للتســـهيالت االئتمانيـــة والمراجعـــة الدوريـــة لهـــا وتعديـــل شـــروط المنـــح للعمـــالء، ســـواء كانـــوا أفـــراًدا أم . 1
شـــركات أم مؤسســـات، بالمبالـــغ التـــي تزيـــد عـــن صالحيـــات اللجنـــة التنفيذيـــة.

الموافقة على الدخول والتخارج والتسويات فيما يتعلق باستثمارات "بيتك"، أو نقل األصول على مستوى المجموعة.. 2
االطالع والموافقة على التقارير الدورية المقدمة من اإلدارة التنفيذية.. 3
بيع وشراء أسهم الخزانة.. 4
تعيين ممثلي "بيتك" في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة.. 5

أسماء السادة أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2022
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6.4- لجنة الحوكمة واالستدامة:

ـــى أداء مســـؤولياته فـــي اإلشـــراف علـــى تطبيـــق قواعـــد ومعاييـــر  ـــة الحوكمـــة واالســـتدامة فـــي مســـاعدة مجلـــس اإلدارة عل يتمثـــل الـــدور الرئيســـي للجن
الحوكمـــة الســـليمة، والعمـــل علـــى تطويـــر مجموعـــة إرشـــادات وسياســـات الحوكمـــة، ومراقبـــة االلتـــزام بتطبيقهـــا، وااللتـــزام بدليـــل الحوكمـــة مـــن مجلـــس 

اإلدارة ولجانـــه، ومـــن اإلدارة التنفيذيـــة.

وتضم لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة (5) أعضاء، من بينهم على األقل عضو مستقل، ويترأسها رئيس مجلس اإلدارة.

وتجتمـــع اللجنـــة كلّمـــا دعـــت الحاجـــة، علـــى أاّل يقـــل عـــدد االجتماعـــات عـــن اجتماعيـــن فـــي العـــام الواحـــد، وقـــد عقـــدت اللجنـــة (3) اجتماعـــات خـــالل 
عـــام 2022، وصـــدر عـــن اللجنـــة محضـــر قـــرار بالتمريـــر.

وتتمثل مهام لجنة الحوكمة فيما يلي:

تطوير إطار عمل ودليل الحوكمة الشامل، وتقديم اقتراحات تحديثه وتغييره. -
مراجعة مدى كفاية السياسات وممارسات البنك فيما يخص معايير الحوكمة. -
مراجعة وتقييم كفاءة قواعد السلوك المهني، وقواعد أخالقيات العمل، وغيرها من السياسات المعتمدة واإلرشادات داخل البنك. -
مراجعة األمور األساسية الخاصة بعالقات المساهمين، ومساهمات البنك في األعمال الخيرية. -
مراجعة الجزء الذي يتعلق بالحوكمة ضمن التقرير السنوي. -
تقييم سنوي لألداء فيما يخص اللجنة وواجباتها، مع إجراء مراجعة سنوية لصالحيات واختصاصات اللجنة. -
اإلشراف على تنفيذ استراتيجية االستدامة للبنك. -

أسماء السادة أعضاء جلنة احلوكمة واالستدامة وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2022
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6.6- لجنة االستثمار

تختـــص لجنـــة االســـتثمار بمســـاعدة مجلـــس اإلدارة فـــي وضـــع المبـــادئ العامـــة لسياســـة االســـتثمار، واإلشـــراف علـــى األنشـــطة االســـتثمارية للبنـــك 
وشـــركاته التابعـــة، وفقـــاً للصالحيـــات التـــي يفوضهـــا المجلـــس لهـــذه اللجنـــة، والتحقـــق مـــن مـــدى االمتثـــال لألهـــداف االســـتثمارية للبنـــك.

 وتتكون لجنة االستثمار من (4) أعضاء، وقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات خالل عام 2022.

وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة االستثمار على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 مســـاعدة مجلـــس اإلدارة علـــى القيـــام بمســـؤولياته الرقابيـــة نحـــو األصـــول االســـتثمارية للبنـــك، بمـــا فـــي ذلـــك الصناديـــق والمحافـــظ االســـتثمارية،  -
ورفـــع التوصيـــات الالزمـــة فـــى هـــذا المجـــال إلـــى مجلـــس اإلدارة، ومتابعـــة االســـتثمارات، بمـــا يتوافـــق مـــع السياســـات المعتمـــدة.

مراجعـــة التقاريـــر المرتبطـــة بتطـــورات ومتغيـــرات اســـتثمارات البنـــك، وظـــروف األســـواق الماليـــة المحليـــة والدوليـــة، و توفيـــر ودراســـة البيانـــات التـــي  -
تمكـــن اللجنـــة مـــن ممارســـة مســـؤولياتها بطريقـــة مهنيـــة وفعالـــة.

إخطار مجلس اإلدارة بأي تغييرات جوهرية في استثمارات البنك. -
متابعة تطبيق السياسات واألهداف االستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكافة األنشطة االستثمارية. -
االطـــالع علـــى االســـتثمارات الجديـــدة المقترحـــة، والوقـــوف علـــى مـــدى امتثـــال وانســـجام هـــذه االســـتثمارات مـــع توجهـــات مجلـــس اإلدارة، ومـــن ثـــم  -

رفـــع توصيـــة لمجلـــس اإلدارة بذلـــك.
االستعانة بمستشار خارجي لمساعدة اللجنة في أداء مهامها. -
رفع التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوص أي موضوع تراه اللجنة مناسباً.  -
الحصول على أية معلومات الزمة عن وضع المحفظة االستثمارية من خالل الرئيس التنفيذي. -
استعراض توصيات اإلدارة التنفيذية بخصوص قرارات دمج االستثمارات القائمة، قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة. -
تمارس اللجنة أي مسؤوليات وواجبات أخرى تكلف بها من مجلس اإلدارة. -
رفع توصية للمجلس في حالة رأت اللجنة ضرورة زيادة أو خفض رأس المال للشركات التي يساهم بها البنك. -
يتعيـــن مراجعـــة وتحديـــث هـــذه الوظائـــف كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك، مـــع مراعـــاة أيـــة تغييـــرات فـــي إطـــار حوكمـــة عمـــل البنـــك، الصالحيـــات،  -

االســـتراتيجيات، القواعـــد والسياســـات، أو أيـــة عوامـــل جوهريـــة أخـــرى، ويجـــب اعتمـــاد أية تعديالت أو تحديثات علـــى الالئحة من قبل مجلس اإلدارة.

أسماء السادة أعضاء جلنة االستثمار وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2022
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9101112االسم / رقم االجتماع

404√√√√فهد على الغـامن

404√√√√خالد سالم النصف

404√√√√معاذ سعود العصيمي

404√√√√صالح عبد العزيز املريخي

404√√√√محمد ناصر الفوزان 

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

تقرير الحوكمة تقرير الحوكمة
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 اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
خالل عام 2022

اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عام 2022

ـــة مـــن 5 أعضـــاء،  ـــة الشـــرعية للعـــام 2022، وتتكـــون الهيئ ـــوى والرقاب ـــة الفت ـــة أعضـــاء هيئ ـــة العامـــة لــــ "بيتـــك" بتعييـــن أصحـــاب الفضيل قامـــت الجمعي
وتقـــوم الهيئـــة بإصـــدار الفتـــاوى والقـــرارات الشـــرعية وكذلـــك التأكـــد مـــن التـــزام البنـــك بتعاليـــم الشـــريعة اإلســـالمية الغـــّراء، وقـــد عقـــدت هيئـــة الفتـــوى 

والرقابـــة الشـــرعية )27 اجتماعـــاً( خـــالل عـــام 2022. 

أسماء الســادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2022

نسبة احلضور %عدد مرات احلضوراالسم

فضيلة الدكتور/ سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي
100%27رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبد السالم
100%27عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ مبارك جزاء احلربي
92.6%25عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ عصام عبد الرحيم الغريب
96.2%26عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
96.2%26عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

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

تسهيالت متويلية: 322,071 د.ك  -

بطاقات ائتمان: 1,048 د.ك -

 تقرير المدقق الشرعي الخارجي
خالل عام 2022

إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي           الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تقرير المدقق الشرعي الخارجي لبيت التمويل الكويتي
عن السنة املالية املنتهية في 2022/12/31

مسؤولية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
بناء على عقد االرتباط بيننا فإن مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي تقع مسؤوليته في الرقابة والتدقيق على جميع املعامالت والتعامالت للتأكد من 

مدى التزام بيت التمويل الكويتي بأحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

مسؤولية بيت التمويل الكويتي
تقع مسؤولية البنك في حتقيق االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتوفير جميع املعلومات 

الالزمة إلجراء عملية التدقيق الشرعي اخلارجي على جميع املعامالت والتعامالت.

إجراءات ونتائج التدقيق الشرعي الخارجي
مت االطالع على محاضر اجتماعات وتقارير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعلى خطة وتقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، كما مت االطالع على 

املوافقات الشرعية على أدلة السياسات واإلجراءات وتعديالتها جلميع إدارات البنك.
كما قمنا بفحص ومراجعة االستثمارات والعقود واملعامالت املصرفية والتجارية ومنتجاتها ومراحل إجنازها والتأكد من تنفيذ اجلهات املسؤولة في 

البنك لتلك العمليات وفقاً لقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

الزيارات الميدانية ونتائجها
تلك  نتائج  تدوين  ومت  اإللكتروني،  البريد  طريق  عن  املراسالت  ومتت  االجتماعات،  عقد  طريق  عن  البنك  في  التنفيذية  اإلدارة  مع  التواصل  مت 

االجتماعات، حيث مت إجراء 10 اجتماعات مباشرة.

التأكد من االلتزام بخطة االستحواذ وتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
مت االطالع على محاضر االجتماع اخلاصة بعملية االستحواذ وتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية املتعلقة ببند األصول وااللتزامات، واملطلوبات، 

ومحفظة السندات، وعقود التحوط، والبنود املدرجة خارج امليزانية، والعقود املطبقة في طور التنفيذ.

الرأي النهائي المستقل للمدقق الشرعي الخارجي
نعتقد بأن التدقيق الذي قمنا به على أعمال البنك عن الفترة من 2022/01/01 وحتى 2022/12/31 يوفر أساسا مناسباً إلبداء رأينا املستقل، 
ووفق املعلومات واإليضاحات والتأكيدات التي حصلنا عليها والتي نعتبرها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن اإلدارة التنفيذية 
في البنك قد التزمت بقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وفي ضوء ما سبق؛ فقد توصل مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي إلى الرأي 

النهائي بأن بيت التمويل الكويتي قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفقا لقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

 املدقق الشرعي اخلارجي
د. عبدالعزيز خلف جاراهلل

تقرير المدقق الشرعي الخارجي خالل عام 2022
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تقرير مجلس اإلدارة عن نظم الرقابة الداخلية تقرير مجلس اإلدارة عن نظم الرقابة الداخلية

تقرير مجلس اإلدارة عن نظم الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية
ـــة  ـــر الداخلي ـــات، وجـــودة التقاري ـــاءة العملي ـــان كف ـــة لضم ـــة الفعال ـــة الداخلي ـــة وجـــود نظـــم الرقاب ـــى أهمي ـــي عل ـــل الكويت ـــت التموي ـــس إدارة بي ـــد مجل يؤك
والخارجيـــة، واالمتثـــال للقوانيـــن واللوائـــح ونظـــم الحوكمـــة لمجموعـــة بيتـــك بشـــكل عـــام. ولقـــد أنشـــأ المجلـــس هيـــكاًل تنظيميـــاً يحـــدد بوضـــوح خطـــوط 
ـــق أهـــداف مجموعـــة  ـــة لضمـــان إدارة المخاطـــر وتحقي ـــة الداخلي ـــة هـــي المســـؤولة عـــن إنشـــاء وتشـــغيل نظـــم الرقاب ـــر اإلدارة التنفيذي الســـلطات وتعتب

بيـــت التمويـــل الكويتـــي. وقـــد تـــم تصميـــم نظـــام الرقابـــة الداخليـــة لتوفيـــر تأكيـــدات معقولـــة لعـــدم التعـــرض لمخاطـــر قـــد تـــؤدي لخســـائر جســـيمة.

يقـــوم مجلـــس اإلدارة بشـــكل منتظـــم، مـــن خـــالل اللجـــان المنبثقـــة عنـــه، بمراجعـــة فاعليـــة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة والتـــي يتـــم تقييمهـــا مـــن قبـــل وظائـــف 
الرقابـــة الداخليـــة المتعـــددة، وكذلـــك يقـــوم المجلـــس بالتأكـــد مـــن أن وظائـــف الرقابـــة الداخليـــة فـــي وضـــع تنظيمـــي صحيـــح، ولديهـــا الموظفيـــن 

ـــال. ـــذ مســـؤولياتها بشـــكل مســـتقل وفّع ـــة لتنفي والمـــوارد الكافي

يقـــوم مجلـــس إدارة البنـــك بـــدوره الرقابـــي واإلشـــرافي بشـــكل فعـــال فيمـــا يخـــص إدارة األزمـــات، لضمـــان قيـــام اإلدارة التنفيذيـــة بوضـــع الضوابـــط 
ــة  ــدم كافـ ــا يخـ ــال بمـ ــتمرارية األعمـ ــان اسـ ــك لضمـ ــرة وكذلـ ــل المتغيـ ــة العمـ ــة بيئـ ــي مواجهـ ــك فـ ــة البنـ ــن مرونـ ــزز مـ ــي تعـ ــة التـ ــة الالزمـ الرقابيـ

أصحـــاب المصالـــح.

ويقـــوم مجلـــس اإلدارة أيضـــا بمراجعـــة خطابـــات اإلدارة الصـــادرة مـــن مدققـــي البنـــك الخارجييـــن، ومراجعـــة التقاريـــر المتعلقـــة بالمحاســـبة والســـجالت 
األخـــرى ونظـــم الرقابـــة الداخليـــة (ICR) الصـــادرة مـــن مدقـــق ال (ICR). وقـــد تضمـــن التقريـــر الســـنوي رأي مدقـــق ال (ICR) فـــي هـــذا األمـــر.

ـــة  ـــة الداخليـــة المعتمـــدة والمطبقـــة خـــالل الســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2022 كافيـــة لتوفيـــر تأكيـــدات معقول يـــرى مجلـــس اإلدارة ان نظـــم الرقاب
بخصـــوص تحقيـــق أهـــداف "مجموعـــة بيتـــك".
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تقرير المدقق الخارجي عن أنظمة الرقابة الداخلية تقرير المدقق الخارجي عن أنظمة الرقابة الداخلية

27 يونيو 2022

السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة،
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك. 

دولة الكويت

الموضوع: تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

وفقــا لخطــاب التكليــف المــؤرخ فــي 27 فبرايــر 2022، فقــد قمنــا بمراجعــة وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى لبيــت التمويــل الكويتــي ش.م.ك –
ويشــار إليهــا الحقــاً "البنــك" أو "المجموعــة" وشــركاتها المصرفيــة والماليــة التابعــة والتــي تــم تطبيقهــا خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

قمنا بتغطية اإلدارات التالية في البنك:

احلوكمة	 
اخلزينة واملؤسسات املالية	 
خدمات االفراد واخلدمات املصرفية اخلاصة 	 
الرقابة املالية للمجموعة 	 
تكنولوجيا املعلومات	 
العمليات	 
املوارد البشرية 	 
مكافحة غسل األموال 	 
القانونية 	 
التدقيق الداخلي	 

التخطيط االستراتيجي واملتابعة 	 
التدقيق الشرعي الداخلي	 
وحدة شكاوى العمالء 	 
االحتيال 	 
املخاطر	 
االلتزام و املعلومات الرقابية	 
اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة 	 
أنشطة األوراق املالية 	 
االستثمار	 

باإلضافة إلى اإلدارات المذكورة أعاله، قمنا أيضا بتغطية الشركات المصرفية والمالية التابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك، كما يلي:

بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب	 
بيت التمويل الكويتي ماليزيا )برهاد(	 
بيت التمويل الكويتي التركي	 
شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(	 

بيت التمويل الكويتي لألسهم اخلاصة 	 
بيت التمويل السعودي الكويتي ش.م.س )مقفلة(	 
شركة إعمار	 

ــا وفقــا لمتطلبــات التعميــم الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي إلــى البنــك بتاريــخ 19 ينايــر 2022 ومتطلبــات دليــل اإلرشــادات  ــا بفحصن قــد قمن
العامــة الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 15 يونيــو 2003، والمحــور الرابــع مــن تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــة والمتعلقــة بــإدارة المخاطــر 
وضوابــط الرقابــة الداخليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 20 يونيــو 2012 وتــم تحديثهــا فــي 10 ســبتمبر 2019، والتعليمــات المؤرخــة 
14 مايــو 2019 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتعليمــات ذات الصلــة، والتعليمــات المؤرخــة 9 فبرايــر 2012 بشــأن ســرية معلومــات 

العمــالء وأنشــطة األوراق الماليــة للبنــك.

مسؤوليات البنك
ــى مســتوى البنــك، ومــن أجــل  ــة المناســبة عل ــة الداخلي ــود أن نشــير إلــى أن مــن بيــن مســؤوليات مجلــس اإلدارة وإدارة البنــك إنشــاء نظــم الرقاب ون
القيــام بهــذه المســؤوليات ســيتم إصــدار األحــكام والتقديــرات لتقييــم الفوائــد والتكاليــف المتوقعــة المتعلقــة بالمعلومــات اإلداريــة وإجــراءات الرقابــة.

مسؤولياتنا
ــة خســائر ناتجــة عــن االســتخدام أو  ــة مــن أي ــأن الموجــودات محمي ــال ب ــى ســبيل المث ــا عل ــق وهن ــد معقــول وليــس مطل ــم تأكي إن الهــدف هــو تقدي
التصــرف غيــر المصــرح بــه لتلــك الموجــودات، وبــأن المخاطــر يتــم مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل مالئــم، ومــن أن المعامــالت يتــم تنفيذهــا وفقــا 

لإلجــراءات والصالحيــات المعتمــدة بشــكل مالئــم ويتــم مــن خاللهــا تنفيــذ األعمــال علــى نحــو ســليم. 

ونتيجــة المحــددات المتأصلــة فــي أيــة انظمــة رقابــة داخلــي، وبرغــم مــن مســتويات الضوابــط التــي تــم تحديدهــا، فهنــاك حــاالت قــد ال تكــون فيهــا 
هــذه الضوابــط فعالــة بشــكل متواصــل أو دائــم، فقــد تحــدث حــاالت األخطــاء والمخالفــات التــي ال يمكــن اكتشــافها. قــد يكــون هــذا بســبب خطــأ 

بشــري أو قــرارات إداريــة غيــر صحيحــة أو قيــام اإلدارة بإلغــاء أو تجــاوز الضوابــط أو عــدم االلتــزام.

ويســتند تقريرنــا إلــى النتائــج واالســتنتاجات المســتخلصة مــن عملنــا، والــذي تــم االتفــاق علــى نطاقــه مــع اإلدارة. كمــا أن تقديــر أي تقييــم لألنظمــة 
للفتــرات المســتقبلية يخضــع لمخاطــر أن معلومــات اإلدارة التــي تــم توفيرهــا لنــا واإلجــراءات الرقابيــة قــد تصبــح غيــر مناســبة نتيجــة للتغيــرات فــي 

الظــروف أو أن درجــة االلتــزام بتلــك اإلجــراءات يمكــن أن ينخفــض. 

العوامل التي تؤخذ في االعتبار والتي قد يكون لها تأثير على تقريرنا هي:
املخاطر الكامنة في نظم الرقابة الداخلية لإلدارات التي مت تقييمها.	 
احملددات املرتبطة بطبيعة عمليات تقييم نظم الرقابة الداخلية.	 
كفاية وفعالية أطر إدارة املخاطر واحلوكمة.	 
أثر ضعف الرقابة على نظم الرقابة الداخلية التي مت حتديدها.	 
مستوى التعرض للمخاطر.	 
االستجابة من قبل اإلدارة العليا لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات وتوقيت تنفيذ اإلجراءات املتخذة.	 

اإلجراءات والنتائج
بالنظــر إلــى طبيعــة وحجــم أعمــال التــي تمــت خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، فــإن أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي المجــاالت التــي 
تــم تقييمهــا مــن قبلنــا قــد تــم إعدادهــا وااللتــزام بهــا واتباعهــا بمــا يتناســب مــع حجــم المخاطــر واألعمــال فــي البنــك، باســتثناء األمــور الــواردة فــي 

التقريــر المقــدم الــى مجلــس إدارة البنــك.

ــك للســنة  ــة للبن ــم المالي ــة عــرض القوائ ــى مصداقي ــر بشــكل جوهــري عل ــة ال تؤث ــة الداخلي ــم الرقاب ــا فــي فحــص وتقيي ــم رفعه ــي ت المالحظــات الت
المنتهيــة 31 ديســمبر 2021، واإلجــراءات التــي اتخذهــا مــن قبــل المجموعــة لمعالجــة المالحظــات التــي تــم ذكرهــا فــي التقريــر تعتبــر مرضيــة.

د. شعيب عبد اهلل شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة "أ" رقم 33                                                             

RSM البزيع وشركائهم 

تقرير المدقق الخارجي
على أنظمة الرقابة الداخلية
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تقرير األجور والمكافآت تقرير األجور والمكافآت

تقرير األجور والمكافآت

سياسة األجور والمكافآت
تتماشـــى سياســـة األجـــور والمكافـــآت فـــي "بيـــت التمويـــل الكويتـــي" مـــع اســـتراتيجيات وأهـــداف البنـــك، وكذلـــك مـــع أحـــكام قانـــون العمـــل فـــي القطـــاع 
األهلـــي، وكذلـــك تتضمـــن جميـــع متطلبـــات حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة مـــن بنـــك الكويـــت المركـــزي الصـــادرة فـــي يونيـــو 2012، وتتضمـــن مكافـــآت 
الموظفيـــن كاًل مـــن العناصـــر الثابتـــة والمتغيـــرة، والتـــي تشـــمل الرواتـــب واألجـــور حاّلـــة ومؤجلـــة، والحوافـــز ســـواء كانـــت قصيـــرة األجـــل أو طويلـــة 
األجـــل ومزايـــا مـــا بعـــد انتهـــاء الخدمـــة، وقـــد ُصممـــت هـــذه السياســـة بغـــرض جـــذب ذوي الخبـــرات والمهـــارات، ممـــن يتمتعـــون بالقيـــم والســـلوك الـــالزم 

ـــم المكافـــآت التنافســـية وكل مـــا مـــن شـــأنه االحتفـــاظ بهـــم. ـــك العامـــة، مـــع تقدي ـــق أهـــداف البن لتحقي
ـــى المـــدى القصيـــر والطويـــل، وتتماشـــى مكونـــات حزمـــة المكافـــآت  ـــأداء البنـــك عل وترتبـــط مكافـــآت الموظفيـــن فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي مباشـــرة ب
كذلـــك مـــع قابليـــة البنـــك الســـتيعاب المخاطـــر ســـواء علـــى المـــدى القصيـــر أو الطويـــل، وتشـــمل السياســـة آليـــات مـــن شـــأنها التحكـــم فـــي مجمـــوع 

ـــك. ـــح البن ـــى مصال ـــاظ عل ـــك للحف ـــق "نظـــام االســـترداد" وذل ـــد يطب ـــي ق ـــف األداء المال ـــة ضع ـــي حال ـــك، وف ـــي للبن ـــى األداء المال ـــاًء عل ـــآت بن المكاف
يقـــوم مجلـــس إدارة البنـــك بنـــاًء علـــى توصيـــات لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت، باعتمـــاد تصميـــم وتعديـــل سياســـة األجـــور والمكافـــآت فـــي البنـــك، ويقـــوم 

دوريـــاً بمراجعـــة عمليـــة تنفيـــذ السياســـة ومـــدى فعاليتهـــا لضمـــان عملهـــا علـــى النحـــو المنشـــود.

عناصر األجور والمكافآت
يتـــم الجمـــع بيـــن العناصـــر المختلفـــة مـــن األجـــور والمكافـــآت لضمـــان توافـــر حزمـــة األجـــور المناســـبة والمتوازنـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تعكـــس الدرجـــة 

الوظيفيـــة، والقســـم الـــذي يعمـــل فيـــه الموظـــف، وكذلـــك مؤشـــرات الســـوق، وتشـــمل مكونـــات األجـــر التـــي تمنـــح للموظـــف مـــا يلـــي:
1- الراتب األساسي

2- المزايا والبدالت

تعكـــس الرواتـــب مهـــارات األفـــراد وخبراتهـــم، ويتـــم مراجعتهـــا ســـنوياً فـــي ســـياق التقييـــم الســـنوي لـــألداء، ويتـــم بشـــكل دوري مقارنـــة الرواتـــب والبـــدالت 
ـــادة فـــي المســـؤولية أو  ـــة تغيـــر الوظيفـــة، أو زي ـــادة الرواتـــب فـــي حال فـــي "بيتـــك" مـــع مـــا يناظرهـــا فـــي البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة األخـــرى، وتتـــم زي

لمماثلـــة أحـــدث بيانـــات الســـوق المتاحـــة، ويمكـــن أيضـــاً زيـــادة المرتبـــات بمـــا يتماشـــى مـــع اللوائـــح المحليـــة.
لـــدى "بيتـــك" عمليـــة رســـمية إلدارة وتقييـــم وقيـــاس أداء الموظفيـــن علـــى جميـــع المســـتويات، ففـــي بدايـــة العـــام يقـــوم الموظفـــون ورؤســـاؤهم بتخطيـــط 
وتوثيـــق أهـــداف األداء الســـنوية، والكفـــاءات المطلوبـــة وخطـــط التنميـــة الشـــخصية للموظفيـــن، ومـــن ثـــم يقـــوم الرؤســـاء والمراجعـــون بتقييـــم وتســـجيل 
األداء مقارنـــة باألهـــداف المعتمـــدة فـــي مقابلـــة تقييـــم األداء الســـنوي، ويتـــم فـــي ضـــوء ذلـــك اتخـــاذ القـــرارات بشـــأن تعديـــل رواتـــب الموظفيـــن الثابتـــة 

والحوافـــز المبنيـــة علـــى األداء بنـــاًء علـــى مراجعـــة األداء الســـنوي.
ـــاة، وتذاكـــر  ـــى الحي ـــا أخـــرى مثـــل اإلجـــازات الســـنوية، واإلجـــازات الطبيـــة واإلجـــازات األخـــرى، والتأميـــن الطبـــي، والتأميـــن عل كمـــا يقـــدم "بيتـــك" مزاي

الســـفر الســـنوية، والبـــدالت الممنوحـــة علـــى أســـاس عقـــود العمـــل الفرديـــة وممارســـات الســـوق المحليـــة والقوانيـــن المعمـــول بهـــا.

إفصاحات األجور والمكافآت طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي حول حوكمة الشركات
وفقـــاً لتعليمـــات بنـــك الكويـــت المركـــزي حـــول حوكمـــة الشـــركات، قمنـــا باإلفصـــاح عـــن تكلفـــة األجـــور لفئـــات معينـــة مـــن الموظفيـــن والتكلفـــة لـــكل فئـــة، 

ويشـــمل التحليـــل العناصـــر الثابتـــة والمتغيـــرة لألجـــور والمكافـــآت، وأســـاليب الدفـــع المســـتخدمة.

أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يتم اإلفصاح عن المكافآت المالية التي تدفع لمجلس اإلدارة في اإلفصاح رقم (29) من القوائم المالية السنوية.

ثانيًا: تكلفة المكافآت لألعضاء التنفيذيين األعلى أجرًا في "بيتك"
بحســـب تعليمـــات بنـــك الكويـــت المركـــزي بشـــأن قواعـــد حوكمـــة الشـــركات، يجـــب أن يتضمـــن هـــذا الجـــزء إجمالـــي األجـــور والمكافـــآت المحملـــة علـــى 
عـــام 2022 لخمســـة مـــن كبـــار التنفيذييـــن الذيـــن تلقـــوا أعلـــى مكافـــآت تتضمـــن رواتبهـــم والحوافـــز قصيـــرة وطويلـــة األجـــل، وتتضمـــن هـــذه المجموعـــة، 
الرئيـــس التنفيـــذي (CEO)، ورئيـــس المخاطـــر (CRO)، ورئيـــس الماليـــة (CFO)، ورئيـــس التدقيـــق الداخلـــي، فـــي حـــال لـــم يكـــن أحدهـــم مـــن ضمـــن كبـــار 

التنفيذييـــن الخمســـة األعلـــى مكافـــآت.
وعليـــه قمنـــا فـــي هـــذا الجـــزء بـــإدراج إجمالـــي األجـــور والمكافـــآت المحملـــة علـــى عـــام 2022 لخمســـة مـــن كبـــار التنفيذييـــن الذيـــن تلقـــوا أعلـــى مكافـــآت 
ـــذه المجموعـــة ـــآت له ـــي المكاف ـــغ إجمال ـــم تكـــن ضمـــن المناصـــب الخمســـة األخـــرى، بل ـــي ل ـــن مـــن المناصـــب الواجـــب ذكرهـــا والت ـــى اثني ـــة إل  باإلضاف

)أعلـــى 5 + 2( 2,636,197 دينـــار كويتـــي، وشـــملت حزمـــة المكافـــآت الممنوحـــة لهـــذه المجموعـــة مكونـــات األجـــور الثابتـــة والمتغيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك 
ـــة الســـنوية، فضـــاًل عـــن الحوافـــز  ـــرة النقدي ـــة والمتغي ـــرة األجـــل بمـــا يشـــمل المكافـــآت الثابت ـــات )األساســـية واالســـتحقاقات أو البـــدالت(، قصي المرتب

ـــة الخدمـــة. ـــا نهاي ـــة األجـــل ومزاي طويل

ثالثًا: المكافآت بحسب مجموعات الموظفين المختلفة في "بيتك"

1. الرئيـــس التنفيـــذي ونوابـــه و/ أو كبـــار التنفيذييـــن اآلخريـــن الذيـــن يخضـــع تعيينهـــم لموافقـــة الســـلطات الرقابيـــة 
واإلشـــرافية:

لعـــدد 13 مســـؤواًل وكبيـــر تنفيذييـــن وبلـــغ مجمـــوع األجـــور المحملـــة علـــى عـــام 2022 لهـــذه الفئـــة 4,120,510 دينـــار كويتـــي. وشـــملت حزمـــة المكافـــآت 
ــة والبـــدالت(،  ــر النقديـ ــا غيـ ــة والمزايـ ــية والنقديـ ــات )األساسـ ــا فـــي ذلـــك المرتبـ ــرة بمـ ــة والمتغيـ ــر الثابتـ ــات األجـ ــة مكونـ ــذه الفئـ ــة لهـ الممنوحـ
ـــة الخدمـــة. ـــا نهاي ـــة األجـــل ومزاي ـــة الســـنوية، فضـــاًل عـــن الحوافـــز طويل ـــرة النقدي ـــة والمتغي ـــرة األجـــل بمـــا يشـــمل المكافـــآت الثابت والحوافـــز قصي

2. موظفو الرقابة المالية والمخاطر:

لعـــدد 142 موظًفـــا ومســـؤواًل عـــن الرقابـــة الماليـــة والمخاطـــر وبلـــغ مجمـــوع األجـــور المحملـــة علـــى عـــام 2022 لهـــذه الفئـــة 5,629,948 دينـــاًرا 
ـــة، وتشـــمل  ـــة فضـــاًل عـــن عقـــود العمـــل الفردي ـــى درجاتهـــم الوظيفي ـــف اســـتناداً عل ـــة تختل ـــا. إن حزمـــة األجـــور الممنوحـــة لموظفـــي هـــذه الفئ كويتًي
حزمـــة المكافـــآت الممنوحـــة لهـــذه الفئـــة مكونـــات األجـــور الثابتـــة والمتغيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك المرتبـــات )األساســـية واالســـتحقاقات والبـــدالت(، 
والحوافـــز قصيـــرة األجـــل بمـــا يشـــمل المكافـــآت الثابتـــة والمتغيـــرة النقديـــة الســـنوية، فضـــاًل عـــن الحوافـــز طويلـــة األجـــل لكبـــار المســـؤولين 

التنفيذييـــن الذيـــن هـــم مؤهلـــون لهـــذا المخطـــط وكذلـــك مزايـــا نهايـــة الخدمـــة.

3. المعرضون للمخاطر المادية:
ـــا  ـــة اإلدارة العلي ـــي، وتشـــمل فئ ـــار كويت ـــة 1,993,242 دين ـــى عـــام 2022 لهـــذه الفئ ـــة عل ـــغ مجمـــوع األجـــور المحمل ـــار المســـؤولين وبل لعـــدد 5 مـــن كب
ورؤســـاء األقســـام مـــن الوظائـــف ذات الســـلطات الماليـــة والذيـــن يقومـــون بتفويـــض المســـؤوليات لموظفـــي إداراتهـــم، وتكـــون لهـــم المســـؤولية النهائيـــة 
ـــرة بمـــا فـــي ذلـــك  ـــة والمتغي ـــات األجـــر الثابت ـــة مكون والخضـــوع للمســـاءلة عـــن المخاطـــر المتخـــذة، وتشـــمل حزمـــة المكافـــآت الممنوحـــة لهـــذه الفئ
المرتبـــات )األساســـية واالســـتحقاقات والبـــدالت(، والحوافـــز قصيـــرة األجـــل بمـــا يشـــمل المكافـــآت النقديـــة الســـنوية الثابتـــة والمتغيـــرة، فضـــاًل عـــن 

الحوافـــز طويلـــة األجـــل ومزايـــا نهايـــة الخدمـــة.
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إدارة المخاطر ومتطلبات الحوكمة إدارة المخاطر ومتطلبات الحوكمة

ـــز اإلدارة الحكيمـــة للعمـــل المصرفـــي.  ـــر أحـــد أهـــم ركائ ـــي تعتب ـــات الحوكمـــة والت ـــة الخاصـــة إلدارة المخاطـــر ومتطلب ـــك" االهتمـــام والعناي ـــى "بيت يول
قامـــت إدارة المخاطـــر بالمجموعـــة بوضـــع بصماتهـــا الواضحـــة والمســـتمرة علـــى مســـتوى "بيتـــك"، فهـــي تلعـــب دوراً حيويـــاً علـــى مســـتوي اتخـــاذ 
ـــف  ـــم والتخفي ـــد وتقيي ـــد والمخاطـــر. تواصـــل إدارة المخاطـــر للمجموعـــة دورهـــا األساســـي فـــي تحدي ـــن العوائ ـــوازن بي ـــدأ الت ـــى مب ـــاء عل ـــرارات بن الق
ـــدة  ـــإن الممارســـة الجي ـــة، ف ـــة الراهن ـــدة الناتجـــة عـــن األوضـــاع الجيوسياســـية واالقتصادي ـــات المســـتمرة والمتزاي مـــن المخاطـــر. وفـــي ضـــوء التحدي

ـــي. ـــل الكويت ـــت التموي ـــة بي ـــى مســـتوى مجموع ـــاً عل ـــب دوراً مهم ـــة تلع ـــي المجموع ـــة إلدارة المخاطـــر ف ـــة الالزم والعناي

ــة  ــتمرت حالـ ــام. واسـ ــهد العـ ــى المشـ ــيطرة علـ ــى السـ ــام فـ ــذا العـ ــة هـ ــية األوكرانيـ ــى الحـــرب الروسـ ــة فـ ــية المتمثلـ ــرات الجيوسياسـ واصلـــت التغيـ
التذبـــذب فـــى عوامـــل المخاطـــر الجوهريـــة  واالقتصـــاد العالمـــي. بالرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد نجحـــت إدارة المخاطـــر للمجموعـــة فـــي اســـتكمال  مبادراتهـــا 

ـــى تحســـين جـــودة األصـــول. ـــال المجموعـــة والعمـــل عل ـــى دعـــم رأس م ـــاظ عل االســـتراتيجية للحف

تتـــم إدارة المخاطـــر للبنـــك بأكملـــه بشـــكل مســـبق ومتكامـــل و بتطبيـــق أفضـــل الممارســـات فـــى أطـــر الحوكمـــة . بحيـــث يتـــم متابعـــة االنكشـــافات 
للمخاطـــر وتحليلهـــا ومناقشـــتها مـــع اإلدارة التنفيذيـــة )مـــن خـــالل اللجنـــة التنفيذيـــة إلدارة المخاطـــر( ولجنـــة المخاطـــر التابعـــه لمجلـــس اإلدارة 
وأيضـــاً مجلـــس اإلدارة للتاكيـــد علـــى العمـــل بنظـــام خطـــوط الدفـــاع الثالثـــه التـــي تبـــدأ مـــن مســـؤولية كل موظـــف فـــى المجموعـــة عـــن تحديـــد وتقييـــم 

و الســـيطرة علـــى المخاطـــر المحتملـــة عنـــد اضطالعـــه بواجباتـــه. 

ـــى مســـتوى  ـــر األعمـــال عل ـــة التحســـينات المســـتمرة فـــي مجـــال إدارة المخاطـــر وتطوي ـــام إدارة المخاطـــر فـــي مواصل ـــن الرئيســـي مـــن مه ـــل الرك يتمث
ــر  ــذت إدارة المخاطـ ــد اتخـ ــه فقـ ــة. وعليـ ــات الرقابيـ ــات الجهـ ــات ومتطلبـ ــل الممارسـ ــى أفضـ ــارعة فـ ــرات المتسـ ــة التغيـ ــك" لمواكبـ ــة "بيتـ مجموعـ
للمجموعـــة خطـــوات هامـــة وفعالـــة مـــن خـــالل تطبيـــق أطـــر العمـــل القياســـي والمنهجـــي الموحـــدة وتحديـــث أنظمـــة القيـــاس والتنبـــؤ بالمخاطـــر 
المحتملـــة وميكنـــة أنظمـــة إصـــدار التقاريـــر ومتابعتهـــا. كمـــا قامـــت إدارة المخاطـــر للمجموعـــة بشـــكل منتظـــم بإجـــراء اختبـــارات الضغـــط وتقديـــرات 
كفايـــة رأس المـــال فـــي مجموعـــة "بيتـــك" مـــع العمـــل علـــى التطويـــر المســـتمر ألســـاليب اختبـــارات الضغـــط بأكثـــر الطـــرق تحفظـــاً الحتســـاب المخاطـــر 
ـــى مســـتوى المجموعـــة  ـــث إطـــار نزعـــة المخاطـــر عل ـــى تحدي ـــة إل ـــة. هـــذا باالضاف ـــرات االقتصادي ـــي ضـــوء التغي ـــة ف ـــة المتوقع ـــر المالي ـــة و غي المالي

بالكامـــل، وزيـــادة عـــدد تقاريـــر المراقبـــة لمؤشـــرات المخاطـــر الرئيســـية لضمـــان تكامليـــة إدارة المخاطـــر علـــى مســـتوى المجموعـــة.

إّن بنـــاء قاعـــدة رأس مـــال كافيـــة لدعـــم نمـــو األعمـــال وامتصـــاص أي خســـائر غيـــر محتملـــه وااللتـــزام بالمتطلبـــات الرقابيـــة مـــن أهـــم أركان 
اســـتراتيجية المخاطـــر فـــى بيتـــك. ومـــن هـــذا المنطلـــق اســـتمرت إدارة المخاطـــر بالمجموعـــة خـــالل العـــام فـــي تطبيـــق برنامـــج إدارة رأس المـــال الـــذي 
ـــا الســـتراتيجية  يشـــمل المبـــادرات الداخليـــة لتقييـــم األصـــول المرجحـــة بـــأوزان المخاطـــر، وأيضـــاً الدعـــم الخارجـــي لدعـــم رأس المـــال الرقابـــي طبًق

ـــة.  ـــات الرقابي ـــن الجه ـــة م ـــن النســـبة المطلوب ـــى م ـــال 17.66% أي أعل ـــة رأس الم ـــت نســـبة كفاي ـــام بلغ ـــة الع وخطـــط المجموعـــة. وبنهاي

ووفًقـــا لتوجيهـــات لجنـــة األصـــول والخصـــوم، تخضـــع مخاطـــر الســـوق والســـيولة للمراقبـــة ويتـــم إصـــدار تقريـــر بشـــأنها علـــى مســـتوى المجموعـــة، 
ـــك  ـــة الســـيولة، وذل ـــل المســـتقر ونســـبة تغطي ـــا نســـبة صافـــي التموي ـــي مـــن أهمه ـــزام بمســـتويات ونســـب الســـيولة األساســـية الت ـــي يتحقـــق االلت وبالتال

ـــن. ـــات المودعي ـــاء بمتطلب ـــى الوف ـــدرة عل ـــي والق ـــزام الرقاب ـــد مـــن االلت ـــق المزي لتحقي

كمـــا نجحـــت إدارة المخاطـــر االئتمانيـــة فـــي التعامـــل مـــع األزمـــة غيـــر المســـبوقة والمخاطـــر الماليـــة المرتبطـــة بهـــا مـــن خـــالل تبنـــي أفضـــل 
الممارســـات واألســـاليب الفنيـــة وفقـــاً للمعاييـــر والممارســـات الدوليـــة والمعتمـــدة فنيـــاً لتخفيـــف المخاطـــر والتـــي نتـــج عنهـــا تحســـين مســـتوى 

جـــودة األصـــول للمجموعـــة.  

إلـــى جانـــب ذلـــك، يولـــي "بيتـــك" أهميـــة بالغـــة لضـــرورة االلتـــزام بالقوانيـــن والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الجهـــات الرقابيـــة وفـــي ســـبيل تحقيـــق ذلـــك 
هنالـــك إدارة مســـتقلة تتبـــع لجنـــة التدقيـــق وااللتـــزام فـــي "بيتـــك" تُعنـــى بالتأكـــد مـــن توافـــق جميـــع أعمالنـــا وخدماتنـــا مـــع تعليمـــات الجهـــات الرقابيـــة.

حرصـــت إدارة االلتـــزام والمعلومـــات الرقابيـــة للمجموعـــة خـــالل العـــام 2022 بالعمـــل جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع إدارات األعمـــال لتقديـــم االستشـــارات 
بخصـــوص المنتجـــات والخدمـــات الجديـــدة لعمـــالء "بيتـــك"، والتأكـــد مـــن حصولهـــا علـــى موافقـــة الجهـــات الرقابيـــة. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك قامـــت 
ـــة،  ـــال اإلدارات المعني ـــن خـــالل خطـــة مســـبقة لفحـــص أعم ـــك م ـــة، وذل ـــات الرقابي ـــات الجه ـــق تعليم ـــة وف ـــك" المختلف ـــال "بيت ـــن ســـير أعم ـــد م بالتأك

وتقديـــم مـــا يلـــزم مـــن دعـــم، والقيـــام باتخـــاذ بعـــض التدابيـــر واإلجـــراءات لحمايـــة "بيتـــك" ومســـاهميه. 

كمـــا قامـــت إدارة االلتـــزام والمعلومـــات الرقابيـــة بمتابعـــة ســـير أعمـــال مجموعـــة "بيتـــك" مـــن خـــالل التقاريـــر التـــي تقدمهـــا الشـــركات التابعـــة للتأكـــد 
مـــن أن مجموعـــة "بيتـــك" تلتـــزم بقوانيـــن وتعليمـــات الجهـــات الرقابيـــة بمختلـــف الـــدول التـــي يعمـــل بهـــا "بيتـــك".   

ـــة  ـــل إدارة المخاطـــر للمجموع ـــع اســـتراتيجية وأطـــر عم ـــك تماشـــياً م ـــة، وذل ـــر المالي ـــة المخاطـــر غي ـــددة تحـــت مظل ـــف متع ـــك" وظائ ـــد رســـخ "بيت لق
فـــي "بيتـــك". وتشـــمل المخاطـــر غيـــر الماليـــة عـــدة إدارات متخصصـــة كإدارة المخاطـــر التشـــغيلية، وإدارة اســـتمرارية األعمـــال، وإدارة المخاطـــر 

التكنولوجيـــة، وإدارة مخاطـــر األمـــن الســـيبراني.

ومـــن مســـؤوليات المخاطـــر غيـــر الماليـــة، اإلشـــراف علـــى تطويـــر وتنفيـــذ أطـــر العمـــل الخاصـــة بالمخاطـــر غيـــر الماليـــة علـــى مســـتوى مختلـــف 
قطاعـــات "بيتـــك". وتتضمـــن المخاطـــر غيـــر الماليـــة مســـؤوليات تبيـــان المخاطـــر والتحقـــق مـــن كفـــاءة أنظمـــة الرقابـــة ومرونـــة األعمـــال وإعـــداد 

التقاريـــر اإلداريـــة الالزمـــة، وذلـــك وفـــق المعاييـــر وأفضـــل الممارســـات المتبعـــة فـــي هـــذا الشـــأن.

وتركـــز إدارة المخاطـــر التشـــغيلية علـــى تعزيـــز القـــدرات إلدارة ورصـــد المخاطـــر الرئيســـية فـــي مجموعـــة "بيتـــك"، حيـــث يتـــم تحديـــد مناطـــق الضعـــف 
المحتملـــة والتأكـــد مـــن وضـــع خطـــط وضوابـــط مناســـبة لعـــالج وتخفيـــف المخاطـــر المفرطـــة. 

أمـــا مـــن ناحيـــة إدارة المخاطـــر التكنولوجيـــة، فهـــي تعمـــل علـــى تحقيـــق الكفـــاءة المثلـــى لخدمـــات تقنيـــة المعلومـــات، والتأكـــد مـــن توافـــر االلتـــزام 
المطلـــوب وضمـــان فعاليـــة بيئـــة الرقابـــة الداخليـــة.

وتعمـــل إدارة اســـتمرارية األعمـــال باســـتمرار علـــى تطويـــر وتنفيـــذ إطـــار عمـــل اســـتمرارية األعمـــال الـــذي يشـــمل اســـتراتيجيات تعافـــي األعمـــال ووضـــع 
ـــة  ـــى حماي ـــة ألعطـــال الخدمـــات والعمـــل عل ـــى االســـتجابة الفعال ـــر القـــدرة عل ـــك فـــي ســـبيل توفي ـــة األعمـــال، وذل خطـــط إدارة األزمـــات وبرامـــج مرون

مصالـــح البنـــك والعمـــالء والمســـاهمين. كمـــا أنـــه تـــم تحديـــث خطـــة إدارة األزمـــات التمـــام تواؤمهـــا مـــع المتطلبـــات الحديثـــة.

أمـــا بالنســـبة إلدارة مخاطـــر األمـــن الســـيبراني وأمـــن المعلومـــات فـــإن الوحـــدة تقـــوم بمهـــام إشـــرافية مهمـــة ومســـتقلة علـــى عمليـــات أمـــن المعلومـــات 
فـــي المجموعـــة. وقـــد ركـــزت الوحـــدة جهودهـــا علـــى التـــزام البنـــك بمتطلبـــات إطـــار البنـــك المركـــزي لألمـــن الســـيبراني عبـــر تطويـــر اإلجـــراءات وأطـــر 
العمـــل المطلوبـــة إلدارة المخاطـــر الســـيبرانية، ومراجعـــة تقييـــم مســـتوى االســـتعداد الســـيبراني للبنـــك والعمـــل علـــى تحســـين مســـتويات االلتـــزام 
والجاهزيـــة. ومـــن هـــذا المنطلـــق، وبالتعـــاون مـــع إدارة اســـتمرارية األعمـــال، تـــم تخطيـــط وتنفيـــذ تدريبـــات دوريـــة فـــي إدارة أزمـــات األمـــن الســـيبراني 
وذلـــك لتطويـــر إمكانيـــات البنـــك فـــي التعامـــل مـــع هـــذا النـــوع مـــن األزمـــات لضمـــان االســـتجابة األمثـــل لهـــا والجاهزيـــة الفعالـــة مـــن حيـــث اإلجـــراءات 

ومتانـــة البنيـــة التحتيـــة.

ـــات  ـــة وتعليم ـــن ذات الصل ـــزام بالقواني ـــان االلت ـــك لضم ـــل اإلرهـــاب وذل ـــوال وتموي ـــال لمكافحـــة غســـل األم ـــل فع ـــك" إطـــار عم ـــدى "بيت ـــإن ل ـــل ف وبالمث
ـــات الرقابيـــة. الجه
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III إفصاحات معيار كفاية رأس المال – بازل
تـــم إعـــداد اإلفصاحـــات النوعيـــة والكميـــة المتعلقـــة بمعيـــار كفايـــة رأس المـــال ضمـــن إطـــار بـــازل III للبنـــوك اإلســـالمية المرخصـــة فـــي دولـــة الكويـــت 
طبقـــا لقواعـــد وتعليمـــات بنـــك الكويـــت المركـــزي الصـــادرة فـــي التعميـــم رقـــم 2/ر ب ، رب أ/2014/336 بتاريـــخ 24 يونيـــو 2014. تســـتند اإلفصاحـــات 
ـــا  ـــان والســـوق وفق ـــة مخاطـــر االئتم ـــوب لتغطي ـــال المطل ـــرأس الم ـــى ل ـــى احتســـاب الحـــد األدن ـــازل III إل ـــال ب ـــة رأس الم ـــار كفاي ـــة بمعي ـــة المتعلق العام

لألســـلوب القياســـي، والحـــد األدنـــى لـــرأس المـــال المطلـــوب لتغطيـــة المخاطـــر التشـــغيلية وفقـــاً ألســـلوب المؤشـــر األساســـي.

أوال: هيكل المجموعة
ـــه، والتـــي يتمتـــع  تتألـــف مجموعـــة بيـــت التمويـــل الكويتـــي مـــن البنـــك فـــي الكويـــت باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الشـــركات البنكيـــة وغيـــر البنكيـــة التابعـــة ل
بملكيتهـــا الكلّيـــة أو الجزئيـــة، كمـــا يمتلـــك البنـــك عـــدد مـــن االســـتثمارات االســـتراتيجية األخـــرى. وبالتالـــي يتـــم تجميـــع بيانـــات الشـــركات التابعـــة ضمـــن 
ـــي  ـــة، وفيمـــا يل ـــات المالي ـــة فـــي البيان ـــر كاســـتثمارات وشـــركات زميل ـــا تظه ـــة، فإنه ـــر التابع ـــي. أمـــا بالنســـبة للشـــركات غي ـــل الكويت ـــت التموي ـــة بي ميزاني

ـــة الرئيســـية )االســـتثمارات الهامـــة(: بيـــان الشـــركات التابعـــة )المجمعـــة( والشـــركات الزميل

1. الشركات التابعة الرئيسية الجوهرية العاملة

1.1. البنك الكويتي التركي للمساهمة

ـــم  ـــي تقدي ـــك ف ـــل األنشـــطة الرئيســـية للبن ـــام 1989، تتمث ـــذ ع ـــا من ـــة تركي ـــوك بنســـبة 62% )2021: 62%(، مســـجل بجمهوري ـــع ممل ـــك إســـالمي تاب بن
ـــح والخســـارة. ـــي الرب ـــى أســـاس المشـــاركة ف ـــوال عل ـــة إســـالمية، واســـتثمار األم ـــات ومنتجـــات تمويلي خدم

2.1. البنك األهلي المتحد – ش.م.ب.

بنـــك تابـــع مملـــوك بنســـبة 100% )2021: -%) تـــم حيازتـــه حديثـــاً خـــالل الســـنة ويمثـــل كل مـــن البنـــك األهلـــي المتحـــد بـــي إل ســـي )المملكـــة المتحـــدة( 
ـــر مباشـــرة مـــن خـــالل  ـــي المتحـــد )مصـــر( ش.م.م. وبنـــك العـــراق التجـــاري شـــركات تابعـــة بصـــورة غي ـــي المتحـــد ش.م.ك.ع. والبنـــك األهل والبنـــك األهل

البنـــك األهلـــي المتحـــد ش.م.ب. 

3.1. بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب.

ـــم المنتجـــات  ـــذ عـــام 2002، تتركـــز أنشـــطة البنـــك فـــي تقدي ـــن من ـــوك بنســـبة 100% )2021: 100%) مســـجل بمملكـــة البحري ـــع ممل بنـــك إســـالمي تاب
ـــل الشـــركات. ـــاح والخســـائر وتموي ـــة اإلســـالمية وإدارة الحســـابات االســـتثمارية بنظـــام المشـــاركة فـــي األرب والخدمـــات المصرفي

4.1. بيت التمويل الكويتي –  )ماليزيا ( برهاد

بنـــك إســـالمي تابـــع مملـــوك بنســـبة 100% )2021: 100%( مســـجل بدولـــة ماليزيـــا منـــذ عـــام 2006، تشـــمل األنشـــطة الرئيســـية للبنـــك تقديـــم منتجـــات 
تمويليـــة إســـالمية واالســـتثمار فـــي النشـــاط العقـــاري وتمويـــل الشـــركات.

5.1. بيت التمويل السعودي الكويتي ش.م.س. )مقفلة(

ـــم خدمـــات االســـتثمار  ـــل نشـــاط الشـــركة فـــي تقدي ـــة الســـعودية، يتمث ـــة العربي ـــة بنســـبة 100% )2021: 100%(، مســـجلة بالمملك ـــة مملوك شـــركة تابع
ـــي  ـــظ ف ـــم المشـــورة والحف ـــب وتقدي ـــة واإلدارة والترتي ـــد بالتغطي ـــل والتعه ـــة أصي ـــل بصف ـــددة وهـــي التعام ـــن خـــالل ممارســـة أنشـــطة متع اإلســـالمى م

ـــة. ـــال األوراق المالي ـــي أعم ـــات االستشـــارية ف ـــال الســـعودي، والخدم ســـوق الم

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

شـــركة اســـتثمارية تابعـــة مملوكـــة بنســـبة 99.9% )2021: 99.9%( تمـــارس أنشـــطتها وفـــق احـــكام الشـــريعة اإلســـالمية ، وتشـــمل االســـتثمار والمتاجـــرة 
فـــي األســـهم واســـتثمارات الملكيـــات الخاصـــة وأنشـــطة االســـتثمار العقـــاري وخدمـــات إدارة األصـــول.

7.1. شركة بيت التمويل الكويتى العقارية ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2021: 99.9%(،  تشمل أنشطة الشركة تقديم خدمات التأجير والتطوير واإلستثمار العقارى.

8.1. شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع

شـــركة تابعـــة مملوكـــة بنســـبة 56% )2021: 56%(، وتتمثـــل األنشـــطة الرئيســـية للشـــركة فـــي مجـــال التطويـــر العقـــاري إلـــى جانـــب عمليـــات االســـتثمار 
وإدارة العقـــارات.

9.1. شركة بيتك لالستثمارالعقاري ش.م.س.

شـــركة تابعـــة مملوكـــة بنســـبة 100% )2021: 100%(، مســـجلة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتتمثـــل األنشـــطة الرئيســـية لهـــا فـــي االســـتثمار والتطويـــر 
العقـــاري.

10.1. شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش.م.ك. )مقفلة(

شـــركة تابعـــة مملوكـــة بنســـبة 98% )2021: 98%(، وتشـــمل أنشـــطتها خدمـــات صيانـــة الحاســـب اآللـــى و تقديـــم االستشـــارات الفنيـــة المتخصصـــة 
وخدمـــات البرامـــج. 

11.1. شركة مستشفى السالم ش.م.ك. )مقفلة(

ــال الخدمـــات  ــة بمجـ ــة األنشـــطة الخاصـ ــاز كافـ ــية للشـــركة فـــي انجـ ــبة 76% )2021: 76%(، وتتمثـــل األنشـــطة الرئيسـ ــة بنسـ شـــركة تابعـــة مملوكـ
الصحيـــة.

12.1. البنك األهلي المتحد – بي إل سي )المملكة المتحدة(

بنـــك تابـــع مملـــوك بنســـبة 100% )2021: -%(، مســـجل بالمملكـــة المتحـــدة منـــذ عـــام 1966 ، تتمثـــل األنشـــطة الرئيســـية للبنـــك فـــي تقديـــم خدمـــات 
ومنتجـــات تمويليـــة واســـتثمار األمـــوال. 

13.1. البنك األهلي المتحد – )الكويت( ش.م.ك.ع.**

ـــم المنتجـــات والخدمـــات  ـــك فـــي تقدي ـــذ عـــام 1971 ، تتركـــز أنشـــطة البن ـــت من ـــة الكوي ـــوك بنســـبة 67.3% )2021: -%(، مســـجل بدول ـــع ممل ـــك تاب بن
ـــل الشـــركات.  ـــاح والخســـائر وتموي ـــة اإلســـالمية وإدارة الحســـابات االســـتثمارية بنظـــام المشـــاركة فـــي األرب المصرفي

14.1. البنك األهلي المتحد – )مصر( ش.م.م.

بنـــك تابـــع مملـــوك بنســـبة 95.7% )2021: -%(، مســـجل بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة منـــذ عـــام 1978 باســـم بنـــك الدلتـــا الدولـــي ، تتمثـــل األنشـــطة 
الرئيســـية للبنـــك فـــي تقديـــم خدمـــات ومنتجـــات تمويليـــة واســـتثمار األمـــوال. 

15.1. بنك العراق التجاري

بنـــك تابـــع مملـــوك بنســـبة 80.3% )2021: -%(، مســـجل بدولـــة العـــراق منـــذ عـــام 1992 ، تتمثـــل األنشـــطة الرئيســـية للبنـــك فـــي تقديـــم خدمـــات 
ومنتجـــات تمويليـــة واســـتثمار األمـــوال.

* حصة الملكية الفعلية هي بنسبة %100 (2021: %100).

** حصة الملكية الفعلية هي بنسبة %74.9.
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III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل

2. الشركات الزميلة الرئيسية

1.2. مصرف الشارقة اإلسالمي 

بنـــك إســـالمي زميـــل مملـــوك بنســـبة 18% )2021: 18%( مســـجل بإمـــارة الشـــارقة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة منـــذ عـــام 1975،  تتمثـــل أنشـــطته 
فـــي تقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة اإلســـالمية ومنتجـــات التمويـــل اإلســـالمي والتخصـــص فـــي تمويـــل الشـــركات واســـتثمار األمـــوال وإدارة األصـــول. 

2.2. البنك األهلي – ُعمان ش.م.ع.ع. 

بنـــك إســـالمي زميـــل مملـــوك بنســـبة 35% )2021: -%( مســـجل بســـلطنة عمـــان منـــذ عـــام 1997، تتركـــز أنشـــطة البنـــك فـــي تقديـــم المنتجـــات 
ــركات. ــل الشـ ــائر وتمويـ ــاح والخسـ ــي األربـ ــاركة فـ ــام المشـ ــتثمارية بنظـ ــابات االسـ ــة اإلســـالمية وإدارة الحسـ ــات المصرفيـ والخدمـ

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

شركة زميلة مملوكة بنسبة 46% )2021: 46%(، تتمثل أنشطة الشركة في خدمات شراء وتمويل الطائرات.

ثانيًا: هيكل رأس المال والتسويات مع الميزانية العمومية

أ – هيكل رأس المال:
يتكون رأس المال الرقابى للبنك من:

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

حقوق المساهمين (CET1) – وتشمل رأس المال واألرباح المحتفظ بها واالحتياطيات والجزء المؤهل لحقوق األقلية. -
رأس المال اإلضافى (AT1) – والذى يتألف من الصكوك المؤهلة للشريحة األولى والجزء المؤهل لحقوق األقلية. -

ـــه مـــن المخصصـــات العامـــة )بحـــد  ـــة والجـــزء المســـموح ب ـــذى يتكـــون مـــن الجـــزء المؤهـــل لحقـــوق األقلي 2- رأس المـــال المســـاند )الشـــريحة 2( –  وال
ـــى األصـــول المرجحـــة بمخاطـــر االئتمـــان(. أقصـــى 1.25% مـــن إجمال

ــار  ــار كويتـــي )2021: 2,300,266 ألـــف دينـ ــا فـــي 31 ديســـمبر 2022، بلغـــت الشـــريحة )1( "رأس المـــال األساســـي" مبلـــغ 3,605,225 ألـــف دينـ كمـ
كويتـــي(، كمـــا بلغـــت الشـــريحة )2( "رأس المـــال المســـاند" 377,993 ألـــف دينـــار كويتـــي )2021: 204,228 ألـــف دينـــار كويتـــي( كمـــا هـــو موضـــح أدنـــاه:

ألف دينار كويتي
20222021بيان عناصر رأس املال

5,763,5712,196,981شريحة )1(: حقوق املساهمني )قبل االستقطاعات(

2,704,295160,532االستقطاعات الرقابية للشريحة )1( حقوق املساهمني

3,059,2762,036,449إجمالي حقوق املساهمني

545,949263,817شريحة )1(: رأس املال اإلضافي

3,605,2252,300,266إجمالي رأس املال األساسى )الشريحة 1(

377,993204,228رأس املال املساند )الشريحة 2(

3,983,2182,504,494إجمالي رأس املال املتوفر

22,552,46413,402,087إجمالي اإلنكشافات املرجحة باملخاطر

معدل كفاية رأس املال

15.20%13.57%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

17.16%15.99%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

18.69%17.66%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

احلد األدنى ملعدل كفاية رأس املال

9.0%10.0%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني    

10.5%11.5%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1(    

12.5%13.5%احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل

ب – تسويات عناصر رأس المال الرقابي:

1- نموذج اإلفصاح العام:

وهو عبارة عن  بيان تفصيلى لعناصر رأس المال الرقابى بشكل متسق وواضح كما يلى:

ألف دينار كويتي
20222021حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واالحتياطياتم

4,953,9881,564,488األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار1

277,331173,511األرباح احملتفظ بها 2

155,423282,230االحتياطيات املعلنة3

4
رأس املال املصدر مباشرة والذي يخضع لالستقطاع التدريجي من حقوق املساهمني )الشريحة 1( )ينطبق فقط 

0 0على الشركات غير املساهمة(

92,336 242,607األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجّمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(5

134,22284,416أسهم منحة مقترح إصدارها6

5,763,5712,196,981حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

حقوق املساهمني )CET1( : التعديالت الرقابية

7(Valuation adjustments) تعديالت التقييم

2,127,1980الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8

335,42732,351األصول غير امللموسة األخرى )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( 9

199,907100,442أرباح نقدية مقترح توزيعها10

11
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 النقدية12

عجز في املخصصات للخسائر املتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(13

الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التصكيك )كما هو مبني في الفقرة 72 من هذه التعليمات(14

األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات املقيمة بالقيمة العادلة15

صافي أصول صندوق التقاعد ذات العائد احملدد )الفقرة 68(16

41,76327,739استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(17

االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني18

19
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(

20
االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 

الرقابي ، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة )املبالغ فوق حد %10 من حقوق مساهمي البنك(

حقوق خدمات الرهن العقاري )املبلغ فوق حد %10 من حقوق مساهمي البنك(21

22
الضرائب املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة )املبالغ فوق حد %10 من حقوق 

مساهمي للبنك ، بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

املبلغ الذي يتجاوز حد %15 من حقوق مساهمي البنك 23

منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية24

منها: حقوق خدمات الرهن العقاري25

منها: الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة26

التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية27

28
التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني (CET1) بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي (AT1) ورأس املال 

املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات
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29(CET1) 2,704,295160,532إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني

3,059,2762,036,449حقوق املساهمني )CET1( بعد التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : األدوات

501,666226,875أدوات رأس املال اإلضافي (AT1) املؤهلة املصدرة زائداً عالوة االصدار30

501,666226,875منها: املصنفة كحقوق مساهمني وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة31

منها: املصنفة كالتزامات وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة32

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

34
أدوات رأس املال اإلضافي (AT1) )وأدوات حقوق املساهمني (CET1) غير املدرجة في السطر 5( الصادرة عن 

36,942 44,283الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به في مجموعة رأس املال اإلضافي )الشريحة 1((

 منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي 35

263,817 545,949رأس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : التعديالت الرقابية 

36(AT1) استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه

37(AT1)  احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي

38
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 مساهمي للبنك(

39
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 40

41
التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي (AT1) بسبب عدم كفاية رأس املال املساند )الشريحة 2( 

لتغطية االستقطاعات

42 (AT1) إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي

 )AT1( 545,949263,817رأس املال اإلضافي

)AT1( رأس املال اإلضافي + )CET1( حقوق املساهمني = )3,605,2252,300,266راس املال األساسي )الشريحة 1

رأس املال املساند )الشريحة 2( : األدوات واملخصصات 

أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار43

أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند )الشريحة 2(44

45
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((
126,86652,959

منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي 46

251,127151,269املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(47

377,993204,228 رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال املساند )الشريحة 2( : التعديالت الرقابية 

استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة 2(48

احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند ) الشريحة 2(49

50
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 مساهمي للبنك(

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

)بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية52

إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة 2(53

377,993204,228رأس املال املساند )الشريحة 2(

3,983,2182,504,494رأس املال مبفهومه الشامل = رأس املال األساسي إجمالي )الشريحة 1( + رأس املال املساند )الشريحة 2(

22,552,46413,402,087إجمالي األصول املرجحة باملخاطر )بعد استخدام معامل الترجيح اإلضافي %50(

معدالت رأس املال واملصدات 

15.20%13.57%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر54

17.16%15.99%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر55

18.69%17.66%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر56

57
متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك )احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمني (CET1)( )تتضمن املصدات الرأسمالية 

التحوطية زائد املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائداً املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات 
التأثير النظامي(، ويعبر عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

%10.0% 9.0

-%1%منها: متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية58

منها: املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية59

2.0%2.0%منها: املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي60

8.20%6.57% حقوق املساهمني (CET1) املتاحة للمصدات )كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر(61

احلدود الدنيا  

62  (CET1) 9.0%10.0%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني

10.5%11.5%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1( 63

12.5%13.5%احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل متضمناً مصدات البنوك ذات التأثير النظامي64

املبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر( 

االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية االخرى65

االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية66

حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(67

68
الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب 

28,94550,885االلتزام ذي الصلة(

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2( 

69
املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقا لألسلوب 

695,261510,952القياسي )قبل تطبيق احلد االقصى(

251,127151,269احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقاً لألسلوب القياسي70

71
املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقاً ألسلوب 

مناذج التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلد االقصى(

72
احلد االقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا ألسلوب مناذج التصنيفات 

الداخلية
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2- نموذج متطلبات التسوية: 

وهو عبارة عن تسوية متكاملة لكافة عناصر رأس المال الرقابي مع ما يقابله من بيانات مالية مدققة في الميزانية العمومية.

عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31:

ألف دينار كويتياخلطوة 1

البيان
امليزانية العمومية كما في 

البيانات املالية املنشورة
تقع ضمن إطار التجميع 

املرجعالرقابي

كما في نهاية الفترةكما في نهاية الفترة

 20222022املوجودات

3,155,8133,155,813نقد وأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية

3,869,8943,869,894أرصدة مستحقة من البنوك

18,839,68418,839,684مدينو متويل

(T2) 251,127251,127منها املخصصات العامة )مستقطعة( - املؤهلة لرأس املال املساندA

6,085,4536,085,453استثمار في أوراق دين مالية

95,11095,110عقارات للمتاجرة

246,641246,641استثمارات

519,656519,656استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

384,142384,142عقارات استثمارية

975,824975,824موجودات أخرى

2,462,6252,462,625موجودات غير ملموسة وشهرة

2,127,1982,127,198Bمنها الشهرة

335,427335,427Cمنها موجودات غير ملموسة أخرى

334,603334,603عقارات ومعدات

36,969,44536,969,445إجمالي املوجودات

 املطلوبات

 6,180,7956,180,795أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

 784,191784,191دائنو صكوك ومتويل محدد األجل

 22,482,91622,482,916حسابات املودعني

 1,235,4421,235,442مطلوبات أخرى

 30,683,34430,683,344إجمالي املطلوبات

 حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

1,342,2231,342,223Dرأس املال املدفوع

3,611,7653,611,765Eعالوة اإلصدار 

F(41,763)(41,763)أسهم خزينة 

134,222134,222Gأسهم منحة مقترح إصدارها

111,451111,451احتياطيات

403,348403,348Hمنها االحتياطي القانوني

251,206251,206Iمنها االحتياطي االختياري

15,02815,028Jمنها احتياطي أسهم خزينة

47,13547,135منها احتياطي القيمة العادلة:

  (CET1) 44,17644,176منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيK

2,9592,959منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

(603,493)(603,493)منها احتياطي حتويل عمالت أجنبية:

    (CET1) (540,225)(540,225)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيL

(63,268)(63,268)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

(31,381)(31,381)منها احتياطيات أخرى:

    (CET1) (18,110)(18,110)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيM

(13,271)(13,271)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

29,60829,608منها األرباح احملتفظ بها:

(47,816)(47,816)منها خسائر التعديل ملديني التمويل

77,42477,424Nمنها أرباح السنوات السابقة احملتفظ بها

199,907199,907Oأرباح نقدية مقترح توزيعها

5,357,8055,357,805إجمالى حقوق امللكية اخلاصة مبساهمى البنك

501,666501,666Pأوراق رأسمالية وصكوك مستدامة – الشريحة 1

426,630426,630حقوق األقلية في الشركات التابعة املجّمعة:

(CET1) 242,607242,607حقوق األقلية املؤهلة حلقوق املساهمنيQ

(AT1) 44,28344,283حقوق األقلية املؤهلة لرأس املال اإلضافىR

(T2) 126,866126,866حقوق األقلية املؤهلة لرأس املال املساندS

6,286,1016,286,101إجمالى حقوق امللكية

36,969,44536,969,445إجمالى املطلوبات وحقوق امللكية

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

البيان
امليزانية العمومية كما في 

البيانات املالية املنشورة
تقع ضمن إطار التجميع 

املرجعالرقابي

كما في نهاية الفترةكما في نهاية الفترة

 20212021املوجودات

2,325,0922,325,092نقد وأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية

3,349,6853,349,685أرصدة مستحقة من البنوك

11,355,36311,355,363مدينو متويل

(T2) 151,269151,269منها املخصصات العامة )مستقطعة( - املؤهلة لرأس املال املساندA

2,734,9222,734,922استثمار في أوراق دين مالية

96,30496,304عقارات للمتاجرة

218,754218,754استثمارات

491,703491,703استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

325,128325,128عقارات استثمارية

654,468654,468موجودات أخرى

32,35132,351موجودات غير ملموسة وشهرة

00Bمنها الشهرة

32,35132,351Cمنها موجودات غير ملموسة أخرى

204,442204,442عقارات ومعدات

21,788,21221,788,212إجمالي املوجودات
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 املطلوبات

 2,594,7542,594,754أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

 216,717216,717دائنو صكوك ومتويل محدد األجل

 15,866,90115,866,901حسابات املودعني

 802,658802,658مطلوبات أخرى

 19,481,03019,481,030إجمالي املطلوبات

 حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

844,155844,155Dرأس املال املدفوع

720,333720,333Eعالوة االصدار 

F(27,739)(27,739)أسهم خزينة 

84,41684,416Gأسهم منحة مقترح إصدارها

209,996209,996احتياطيات

365,663365,663Hمنها االحتياطي القانوني

233,723233,723Iمنها االحتياطي االختياري

15,02815,028Jمنها احتياطي أسهم خزينة

57,00157,001منها احتياطي القيمة العادلة:

  (CET1) 54,04254,042منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيK

2,9592,959منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

(439,587)(439,587)منها احتياطى حتويل عمالت أجنبية:

    (CET1) (376,319)(376,319)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيL

(63,268)(63,268)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

(23,178)(23,178)منها احتياطيات أخرى:

    (CET1) (9,907)(9,907)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيM

(13,271)(13,271)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

1,3461,346منها األرباح احملتفظ بها:

(71,723)(71,723)منها خسائر تعديل فترة السماح للتمويالت

73,06973,069Nمنها أرباح السنوات السابقة احملتفظ بها

100,442100,442Oأرباح نقدية مقترح توزيعها

1,931,6031,931,603إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

226,875226,875Pأوراق رأسمالية وصكوك مستدامة – الشريحة 1

148,704148,704حقوق األقلية فى الشركات التابعة املجمعة:

)CET1( 92,33692,336حقوق الألقلية املؤهلة حلقوق املساهمنيQ

(AT1) 36,94236,942حقوق األقلية املؤهلة لرأس املال اإلضافيR

(T2) 52,95952,959حقوق األقلية املؤهلة لرأس املال املساندS

2,307,1822,307,182إجمالي حقوق امللكية

21,788,21221,788,212إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

ألف دينار كويتياخلطوة 2

حقوق املساهمني )CET1(: األدوات واالحتياطياتم
مكونات رأس املال 

الرقابي املفصح عنه من 
قبل البنك

مكونات رأس املال الرقابي 
املفصح عنه من قبل 

البنك

املصدر استنادًا إلى 
رقم / احلرف املرجعي 
في امليزانية العمومية 
ضمن نطاق التجميع 
الرقابي من اخلطوة 1

20222021

4,953,9881,564,488D + Eاألسهم العادية املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار ذات العالقة1

277,331173,511N + Oاألرباح احملتفظ بها2

155,423282,230H+I+J+K+L+Mاالحتياطيات املعلنة3

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

)(CET1) 242,60792,336)املبلغ املسموح به في حقوق املساهمنيQ

134,22284,416Gأسهم منحة مقترح إصدارها5

5,763,5712,196,981حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

)CET1( التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني

B-(2,127,198)الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(7

C(32,351)(335,427)أصول غير ملموسة8

F(27,739)(41,763)أسهم خزينة 9

O(100,442)(199,907)أرباح نقدية مقترح توزيعها10

11)CET1( (160,532)(2,704,295)إجمالي التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني

12)CET1( 3,059,2762,036,449حقوق املساهمني

)AT1( رأس املال اإلضافي

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

)(AT1) 44,28336,942)املبلغ املسموح به في رأس املال اإلضافيR

501,666226,875Pأوراق رأسمالية وصكوك مستدامة – الشريحة 141

3,605,2252,300,266إجمالي الشريحة )1( من رأس املال15

)T2( رأس املال املساند

16
األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير 

)(T2) 126,86652,959)املبلغ املسموح به في رأس املال املساندS

17(T2) 251,127151,269املخصصات العامة - املؤهلة لرأس املال املساندA

 377,993204,228إجمالي الشريحة )2( من رأس املال18

3,983,2182,504,494إجمالي رأس املال املتوفر
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3- نمـــوذج المواصفـــات األساســـية ألدوات رأس المـــال: وهـــو عبـــارة عـــن وصـــف مختصـــر عـــن الخصائـــص األساســـية ألدوات رأس المـــال الرقابـــى 
ــا. ــدرة وأوصافهـ المصـ

منوذج اإلفصاح عن املواصفات األساسية ألدوات رأس املال الرقابىم

شركة صكوك بيت التمويل الكويتى  املصدر1
)ش.م.ك.ع( للشريحة 1 احملدودة

البنك األهلي املتحد – )الكويت( 
ش.م.ك.ع.

البنك األهلي املتحد ش.م.ب.

2
الرمز املرجعي (Unique Identifier) )مثل رقم 

تعريف الورقة املالية (CUSIP) أو (ISIN) أو 
)بلومبيرغ لإلكتتابات اخلاصة(

XS2338912665XS2342243875XS1133289832

القانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزيالقوانني احلاكمة لألداة3

املعاملة الرقابية 

4
نوع رأس املال )الشريحة 1 من رأس املال العادي أو 
الشريحة 1 اإلضافية من رأس املال أو الشريحة 2 

من رأس املال(
الشريحة األولى اإلضافيةالشريحة األولى اإلضافيةالشريحة األولى اإلضافية

5
مؤهل على مستوى البنك منفرًدا/املجموعة/

املجموعة والبنك منفرًدااملجموعة والبنك منفرًدااملجموعة والبنك منفرًدااملجموعة ومنفرًدا

أدوات رأسمالية مستدامة دين ثانوي، صكوك مضاربةدين ثانوي، صكوك مضاربةنوع األداة6

750 مليون دوالر أمريكياملبلغ املدرج في رأس املال الرقابى7
)225.408 مليون دينار كويتي(

600 مليون دوالر أمريكي
)158.332 مليون دينار كويتي(

400 مليون دوالر أمريكي
)117.926 مليون دينار كويتي(

1000 دوالر أمريكي1000 دوالر أمريكي1000 دوالر أمريكيالقيمة االسمية لألداة8

 رأس املال من الشريحة 1التصنيف احملاسبي9
(Equity Tier 1)

 رأس املال من الشريحة 1
(Equity Tier 1)

 رأس املال من الشريحة 1
(Equity Tier 1)

29 إبريل 172015 يونيو 302021 يونيو 2021تاريخ اإلصدار األصلي10

دائمةدائمةدائمةدائمة أو محددة اإلستحقاق 11

اليوجد استحقاقاليوجد استحقاقاليوجد استحقاقتاريخ االستحقاق األصلي12

13
 خيار السداد للمصدر ويخضع ملوافق

نعمنعمنعمرقابية مسبقة

14
تاريخ السداد اإلختياري، وتواريخ السداد الطارئ، 

في أي فترة توزيع دورية17 يونيو 302026 يونيو 2026وقيمة التسديد

30 يونيو ابتداء من 30 يونيو 2026 تواريخ السداد الالحقة، إن وجدت15
أو في أي فترة توزيع دورية

17 يونيو و17 ديسمبر من كل سنة 
في أي فترة توزيع دوريةابتداء من 17 يونيو 2026

توزيعات األرباح 

ثابتةثابتةثابتةتوزيعات أرباح ثابتة أو عائمة16

5.839%3.875%3.6%معدل العائد وأى مؤشرات ذات عالقة17

نعمنعمنعموجود مانع لتوزيعات األرباح18

19
توزيعات األرباح اختيارية بالكامل، أو اختيارية 

اختياري بالكاملاختياري بالكاملاختياري بالكاملبصورة جزئية، أو إلزامية

20
وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخرى 

الالالللسداد املبكر

غير تراكميةغير تراكميةغير تراكميةغير تراكمية أو تراكمية21

غير قابلة للتحويلغير قابلة للتحويلغير قابلة للتحويلقابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل22

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة للتحويل23

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئيا24ً

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل25

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، حتويل إلزامى أو اختيارى26

27
إن كانت قابلة للتحويل، حتديد نوع األداة التي يتم 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالتحويل إليها

28
إن كانت قابلة للتحويل، حتديد مصدر األداة التي 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقيتم التحويل إليها

نعمنعمنعم قابلية الشطب29

في حالة الشطب، أحداث خاصة بالشطب30

منهج تعاقدي
يعرف حدث عدم اجلدوى 

االقتصادية بأنه احلدث الذي تقوم 
فيه جهة الرقابة املالية بإخطار 

البنك أنها حددت وقوع أحد 
األحداث املسببة لذلك. وميكن أن 

يقع أي حدث مسبب لذلك في حال 
وقوع أي من األحداث التالية:

أن تقوم جهة الرقابة املالية  -
بإعطاء تعليمات للبنك بشطب 

أو حتويل هذه األدوات إلى 
أسهم عادية نتيجة لعدم 

جدواها أو؛
كان من املطلوب ضخ رأس مال  -

بشكل فوري مبوجب تدخل 
طارئ والذي ميكن أن يصبح 

البنك غير قابل لالستمرار في 
حال عدم احلصول عليه.

منهج تعاقدي
يعرف حدث عدم اجلدوى 

االقتصادية بأنه احلدث الذي تقوم 
فيه جهة الرقابة املالية بإخطار 

البنك أنها حددت وقوع أحد 
األحداث املسببة لذلك. وميكن أن 

يقع أي حدث مسبب لذلك في حال 
وقوع أي من األحداث التالية:

أن تقوم جهة الرقابة املالية  -
بإعطاء تعليمات للبنك بشطب 

أو حتويل هذه األدوات إلى 
أسهم عادية نتيجة لعدم 

جدواها أو؛
كان من املطلوب ضخ رأس مال  -

بشكل فوري مبوجب تدخل 
طارئ والذي ميكن أن يصبح 

البنك غير قابل لالستمرار في 
حال عدم احلصول عليه.

منهج تعاقدي
يعرف حدث عدم اجلدوى 

االقتصادية بأنه احلدث الذي تقوم 
فيه جهة الرقابة املالية بإخطار 

البنك أنها حددت وقوع أحد 
األحداث املسببة لذلك. وميكن أن 

يقع أي حدث مسبب لذلك في حال 
وقوع أي من األحداث التالية:

أن تقوم جهة الرقابة املالية  -
بإعطاء تعليمات للبنك بشطب 

أو حتويل هذه األدوات إلى 
أسهم عادية نتيجة لعدم 

جدواها أو؛
كان من املطلوب ضخ رأس مال  -

بشكل فوري مبوجب تدخل 
طارئ والذي ميكن أن يصبح 

البنك غير قابل لالستمرار في 
حال عدم احلصول عليه.

كلي أو جزئيكلي أو جزئيكلي أو جزئيفي حالة الشطب، بالكامل أو جزئيا31ً

دائمدائمدائمفي حالة الشطب، بصورة دائمة أو مؤقتة32

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإن كان شطبا مؤقتاً، وصف آلية الشطب33

34
 املركز في اجلدول الهرمى للمراتب عند التصفية 

)حتديد نوع األداة األعلى منها مباشرة(

ثانوية ولها أولوية على األسهم 
العادية وااللتزامات املتعلقة 

بالشريحة األولى من حقوق امللكية.

ثانوية ولها أولوية على األسهم 
العادية وااللتزامات املتعلقة 

بالشريحة األولى من حقوق امللكية.

ثانوية ولها أولوية على األسهم 
العادية وااللتزامات املتعلقة 

بالشريحة األولى من حقوق امللكية.

الالال مواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحويل35

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق إن كان نعم، حتديد املواصفات غير املطابقة36
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ثالثًا: الموجودات المرجحة باوزان المخاطر و رأس المال الالزم:

أ - مخاطر االئتمان:
يّتبع بيت التمويل الكويتي إطاراً محدداً إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:

توافــر سياســات ائتمــان محــددة تحديــداً واضحــاً لتمويــل العمــالء بمختلــف أنواعهــم مــن شــركات وأفــراد، تغطــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة مــن  	
تمويــل عقــاري وأســهم وتمويــل المنشــآت الماليــة والتجاريــة. وتوضــح هــذه السياســات المتطلبــات الماليــة والتوثيــق العتمــاد التســهيالت االئتمانيــة 

الجديــدة أو المطلــوب تجديدهــا أو المطلــوب تعديلهــا.

وجــود نظــام لصالحيــات االئتمــان يضمــن )1( توافــق الصالحيــات مــع الخبــرة والدرجــات الوظيفيــة واإلشــرافية للموظفيــن والمــدراء. )2( قيــام  	
إدارة المخاطــر بمراجعــة ودراســة طلبــات االئتمــان الكبيــرة قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي بهــا )3( الموافقــة علــى انكشــافات االئتمــان الكبيــرة 
مــن لجــان اإلدارة أو مجلــس اإلدارة طبقــاً لمصفوفــة الصالحيــات )4( قيــام إدارة المخاطــر بمراجعــة ودراســة طلبــات االئتمــان التــي تمــت 
الموافقــة عليهــا وتــم تنفيذهــا بشــكل الحــق ومراجعــة المحافــظ االئتمانيــة بشــكل دوري ، للتأكــد مــن توافقهــا مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي 
والموافقــات االئتمانيــة التــي تمــت عليهــا وعــدم مخالفــة أي مــن السياســات االئتمانيــة ومصفوفــة الصالحيــات الموافــق عليهــا وعــدم وجــود حــدود 

ائتمانيــة منتهيــة الصالحيــة أو/و انكشــافات والوقــوف علــى أســباب المتأخــرات فــي الســداد - إن وجــدت - وســبل معالجتهــا.

نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذوي المالءة المالية الكبيرة. 	

وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال المخاطر التي تدخل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة وضمن المتطلبات التنظيمية. 	

وضع عملية تضمن االلتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر المستندات والبيانات المطلوبة والحصول على االعتمادات الالزمة. 	

وضــع عمليــات فعالــة للمتابعــة تضمــن تخفيــف حــدة المتأخــرات مــن خــالل الكشــف المبكــر عــن التدهــور فــي محفظــة التمويــل واتخــاذ اإلجــراءات  	
اإلداريــة المالئمــة للتعامــل مــع هــذه التمويــالت.

ـــف  ـــى دعـــم التخفي ـــًة إل ـــى الســـداد، إضاف ـــم قـــدرة العمـــالء عل ـــى أســـاس تقيي ـــة عل ـــح التســـهيالت االئتماني ـــد من ـــي عن ـــل الكويت ـــت التموي ـــج بي ـــوم منه يق
مـــن حـــدة مخاطـــر االئتمـــان. واســـتناداً إلـــى وضـــع العميـــل ونـــوع المنتـــج، يمكـــن تقديـــم التســـهيالت بـــدون ضمانـــات. ويعـــد اســـتعمال الضمانـــات لتخفيـــف 
ـــت المركـــزي.  ـــد مـــن األشـــكال حســـب ضوابـــط بنـــك الكوي ـــة للمخاطـــر ويتخـــذ العدي ـــاً أساســـياً مـــن جوانـــب اإلدارة الفعال حـــدة مخاطـــر االئتمـــان جانب
وتحـــدد سياســـة البنـــك بشـــأن الضمانـــات قائمـــة الضمانـــات المقبولـــة. وتتضمـــن الضمانـــات المســـتخدمة لـــدى البنـــك الضمانـــات الماليـــة )النقـــد 

ـــة واالتفاقـــات مـــع األطـــراف األخـــرى(. ـــات البنكي ـــة والضمان ـــة )العقاري ـــر المالي ـــات غي واألســـهم( والضمان

وقد استعرض البنك عملية االئتمان الخاصة بتمويل الشركات وعمل على تحسينها، وشملت عملية التحسين ما يلي:

)أ( تبسيط العملية نفسها لضمان اتمام عملية صنع القرار بكفاءة مع توزيع واضح للمسؤوليات.

ـــة مـــن  ـــع األطـــراف المعني ـــرارات و إشـــراك جمي ـــم واألوضـــح للق ـــل المالئ ـــا لضمـــان التعدي ـــات االئتمـــان وإعـــادة تنظيمه ـــز مصفوفـــة صالحي )ب( تعزي
وحـــدات األعمـــال وإدارة المخاطـــر ومجلـــس اإلدارة.

)ج( تفعيل دور لجنة االئتمان مع مستوى مالئم من العضوية ومستوى صالحية لمراجعة طلبات االئتمان والموافقة عليها أو إبداء توصية.

وقـــد اعتمـــد بيتـــك علـــى األســـلوب القياســـي لقيـــاس رأس المـــال الـــالزم لمخاطـــر االئتمـــان تحـــت الركـــن األول. أمـــا بالنســـبة لمخاطـــر االئتمـــان الناتجـــة 
عـــن تركـــز األســـماء أو تركـــز القطاعـــات، وتلـــك المتبقيـــة مـــن تقنيـــات تخفيـــف مخاطـــر االئتمـــان فيتـــم وضعهـــا تحـــت الركـــن الثانـــي ألنهـــا غيـــر مشـــمولة 

تحـــت الركـــن األول.

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

1. املتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:
املتطلبات الرأسماليةاألصول املرجحةصافي االنكشافاتإجمالي االنكشافاتبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

--252,524252,524بنود نقدية1

7,621,9017,621,9012,539,189342,791املطالبات على الدول2

1,396,7561,392,644494,12266,706املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

121,109121,109835113املطالبات على بنوك التنمية4

4,805,4344,805,4341,215,294164,065املطالبات على البنوك5

11,058,29210,038,1047,860,3161,061,143املطالبات على الشركات6

5,910,8235,709,8034,044,328545,984االنكشافات االستهالكية الرقابية7

442,200302,27583,10711,219عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

371,999298,604139,45018,826االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

17,02517,02525,0763,385مراكز السلع والبضائع10

1,362,391543,195853,403115,209االستثمارات العقارية11

891,077717,468837,902113,117عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,569,8591,569,8591,553,015209,657االنكشافات األخرى13

35,821,39033,389,94519,646,0372,652,215اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:
املتطلبات الرأسماليةاألصول املرجحةصافي االنكشافاتإجمالي االنكشافاتبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

--203,817203,817بنود نقدية1

5,506,4885,506,4881,671,934208,992املطالبات على الدول2

681,126681,12678,3819,798املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

33,74533,7451,675209املطالبات على بنوك التنمية4

2,867,7392,867,739656,27982,035املطالبات على البنوك5

4,164,4523,848,9003,064,739383,092املطالبات على الشركات6

4,417,1344,264,0083,066,594383,324االنكشافات االستهالكية الرقابية7

492,934359,304100,50712,563عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

373,410308,434147,42618,428االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,35918,35927,5123,439مراكز السلع و البضائع10

1,269,459481,096769,00196,125االستثمارات العقارية11

758,362642,572760,78095,098عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,461,8021,461,8021,396,976174,622االنكشافات األخرى13

22,248,82720,677,39011,741,8041,467,725اإلجمالي 
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2. إجمالي االنكشافات "املمولة ذاتيًا واملمولة من حسابات االستثمار" املعرضة ملخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:
املمولة من حسابات االستثماراملمولة ذاتيًاإجمالي االنكشافاتبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

252,524153,18199,343بنود نقدية1

7,621,9014,623,4312,998,470املطالبات على الدول2

1,396,756847,270549,486املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

121,10973,46447,645املطالبات على بنوك التنمية4

4,805,4342,914,9681,890,466املطالبات على البنوك5

11,058,2926,707,9404,350,352املطالبات على الشركات6

5,910,8233,585,4942,325,329االنكشافات االستهالكية الرقابية7

442,200268,237173,963عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

371,999225,654146,345االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

17,02510,3286,697مراكز السلع و البضائع10

1,362,391826,424535,967االستثمارات العقارية11

891,077540,526350,551عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,569,859952,273617,586االنكشافات األخرى13

35,821,39021,729,19014,092,200اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:
املمولة من حسابات االستثماراملمولة ذاتيًاإجمالي االنكشافاتبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

203,817131,95171,866بنود نقدية1

5,506,4883,564,9001,941,588املطالبات على الدول2

681,126440,961240,165املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

33,74521,84611,899املطالبات على بنوك التنمية4

2,867,7391,856,5741,011,165املطالبات على البنوك5

4,164,4522,696,0661,468,386املطالبات على الشركات6

4,417,1342,859,6531,557,481االنكشافات االستهالكية الرقابية7

492,934319,126173,808عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

373,410241,746131,664االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,35911,8866,473مراكز السلع و البضائع10

1,269,459821,848447,611االستثمارات العقارية11

758,362490,963267,399عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,461,802946,370515,432االنكشافات األخرى13

22,248,82714,403,8907,844,937اإلجمالي 

3. صافى االنكشافات " املصنفة والغير مصنفة" املعرضة ملخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفةصافي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

-252,524252,524بنود نقدية1

-7,621,9017,621,901املطالبات على الدول2

1,392,6441,378,53614,108املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-121,109121,109املطالبات على بنوك التنمية4

4,805,4344,555,036250,398املطالبات على البنوك5

10,038,104850,0659,188,039املطالبات على الشركات6

5,709,803-5,709,803االنكشافات االستهالكية الرقابية7

302,275-302,275عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

298,604-298,604االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

17,025-17,025مراكز السلع و البضائع10

543,195-543,195االستثمارات العقارية11

717,468-717,468عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,569,859-1,569,859االنكشافات األخرى13

33,389,94514,779,17118,610,774اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفةصافي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

-203,817203,817بنود نقدية1

-5,506,4885,506,488املطالبات على الدول2

-681,126681,126املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-33,74533,745املطالبات على بنوك التنمية4

2,867,7392,795,70572,034املطالبات على البنوك5

3,848,90023,0443,825,856املطالبات على الشركات6

4,264,008-4,264,008االنكشافات االستهالكية الرقابية7

359,304-359,304عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

308,434-308,434االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,359-18,359مراكز السلع و البضائع10

481,096-481,096االستثمارات العقارية11

642,572-642,572عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,461,802-1,461,802االنكشافات األخرى13

20,677,3909,243,92511,433,465اإلجمالي 
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4. متوسط االنكشافات املمولة ذاتيًا واملمولة من حسابات االستثمار املطلقة على أساس ربع سنوي:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

متوسط االنكشافات ملخاطر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
املمولة من حسابات االستثمار املمولة ذاتيًااالئتمان االئتمانية 

215,192137,22977,963بنود نقدية1

6,220,5063,964,3262,256,180املطالبات على الدول2

871,928551,915320,013املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

61,21238,52322,689املطالبات على بنوك التنمية4

3,169,3092,009,1001,160,209املطالبات على البنوك5

6,212,1313,920,9982,291,133املطالبات على الشركات6

4,991,1303,183,4271,807,703االنكشافات االستهالكية الرقابية7

433,078276,915156,163عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

349,219223,138126,081االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

16,95710,8476,110مراكز السلع والبضائع10

1,300,572831,401469,171االستثمارات العقارية11

865,369553,389311,980عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,441,649920,773520,876االنكشافات األخرى13

26,148,25216,621,9819,526,271اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

متوسط االنكشافات ملخاطر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
املمولة من حسابات االستثمار املمولة ذاتيًااالئتمان االئتمانية 

239,921155,66684,255بنود نقدية1

5,949,6063,855,9772,093,629املطالبات على الدول2

653,838423,692230,146املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

27,67017,9479,723املطالبات على بنوك التنمية4

2,473,6391,602,863870,776املطالبات على البنوك5

4,220,9452,735,3381,485,607املطالبات على الشركات6

4,181,8682,709,9221,471,946االنكشافات االستهالكية الرقابية7

546,304354,093192,211عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

422,825274,078148,747االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,99612,3126,684مراكز السلع والبضائع10

1,286,548833,773452,775االستثمارات العقارية11

739,581479,232260,349عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,405,377910,743494,634االنكشافات األخرى13

22,167,11814,365,6367,801,482اإلجمالي 

5- تركزات املخاطر الزائدة

ــة أو عندمــا يكــون لهــا  تنشــأ التركــزات عندمــا تشــترك عــدة أطــراف مختلفــة فــي أنشــطة متشــابهة، أو فــي أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافي
ســمات اقتصاديــة مماثلــة ممــا قــد يعــرض تلــك األطــراف لمواجهــة التزامــات تعاقديــة قــد تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو 
السياســية أو غيرهــا. تشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة 

جغرافيــة معينــة.

مــن أجــل تجنــب تركــزات المخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات وإجــراءات البنــك إرشــادات محــددة تركــز علــى االحتفــاظ بمحافــظ تمويليــة متنوعــة، 
ــزات  ــك إلدارة ترك ــف المخاطــر فــي البن ــات تخفي ــم اســتخدام تقني ــا. ويت ــزات مخاطــر االئتمــان المحــددة وإدارته ــى ترك ــم الســيطرة عل ــي يت وبالتال

المخاطــر علــى مســتوى العالقــات ومســتوى األعمــال.

أ - التوزيع الجغرافي إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
االئتمان

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
إجماليأخرىآسيا أوروباالشمالية

130,8934369,793252,524-111,402بنود نقدية1

4,329,1126,1262,417,210496,298373,1557,621,901املطالبات على الدول2

25,2351,396,756---1,371,521املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

80,059121,109---41,050املطالبات على بنوك التنمية4

2,662,723595,9331,292,442212,34641,9904,805,434املطالبات على البنوك5

6,544,607337,2352,810,014513,688852,74811,058,292املطالبات على الشركات6

1,033,446125,41928,7545,910,823-4,723,204االنكشافات االستهالكية الرقابية7

442,200-164,52668,032-209,642عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

16,52321,5279,531371,999-324,418االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

17,025----17,025مراكز السلع و البضائع10

1,324,3093,7461,71829,3403,2781,362,391االستثمارات العقارية11

891,077--16,391-874,686عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,200,76320,387305,6452,60240,4621,569,859االنكشافات األخرى13

23,734,462963,4278,188,8081,469,6881,465,00535,821,390اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
االئتمان

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
إجماليأخرىآسياأوروباالشمالية

203,817-124,929484-78,404بنود نقدية1

5,506,488-2,201,655290,931-3,013,902املطالبات على الدول2

681,126----681,126املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

33,745----33,745املطالبات على بنوك التنمية4

1,972,115283,352594,10910,9787,1852,867,739املطالبات على البنوك5

1,902,12934,5242,061,238147,80718,7544,164,452املطالبات على الشركات6

4,417,134-738,624123,869-3,554,641االنكشافات االستهالكية الرقابية7

492,934-257,61466,293-169,027عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

373,410-39,05124,762-309,597االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,359----18,359مراكز السلع و البضائع10

1,269,459-1,219,66817,5691,66130,561االستثمارات العقارية11

758,362--17,241-741,121عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,038,88266,653349,5785,5221,1671,461,802االنكشافات األخرى13

14,732,716402,0986,385,700701,20727,10622,248,827اإلجمالي 
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ب - االستحقاقات إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

من 3 أشهر حتى 12  حتى 3 أشهر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
إجماليأكثر من سنة شهرًا

252,524--252,524بنود نقدية1

4,579,881935,3762,106,6447,621,901املطالبات على الدول2

340,957265,557790,2421,396,756املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

10,423110,686121,109-املطالبات على بنوك التنمية4

3,023,599908,281873,5544,805,434املطالبات على البنوك5

2,809,5782,232,6496,016,06511,058,292املطالبات على الشركات6

507,048893,3184,510,4575,910,823االنكشافات االستهالكية الرقابية7

8,37010,103423,727442,200عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

93,30274,879203,818371,999االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

17,02517,025--مراكز السلع و البضائع10

11,521306,6141,044,2561,362,391االستثمارات العقارية11

416,682292,281182,114891,077عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

138,66046,6771,384,5221,569,859االنكشافات األخرى13

12,182,1225,976,15817,663,11035,821,390اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

من 3 أشهر حتى 12  حتى 3 أشهر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
إجماليأكثر من سنة شهرًا

203,817--203,817بنود نقدية1

4,071,327539,387895,7745,506,488املطالبات على الدول2

278,860294,662107,604681,126املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

15,72918,01633,745-املطالبات على بنوك التنمية4

1,970,255551,292346,1922,867,739املطالبات على البنوك5

1,164,3831,230,8011,769,2684,164,452املطالبات على الشركات6

173,526255,8933,987,7154,417,134االنكشافات االستهالكية الرقابية7

2,40810,820479,706492,934عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

85,02338,516249,871373,410االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,35918,359--مراكز السلع و البضائع10

71,042540,803657,6141,269,459االستثمارات العقارية11

157,581362,051238,730758,362عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

27,25725,3041,409,2411,461,802االنكشافات األخرى13

8,205,4793,865,25810,178,09022,248,827اإلجمالي 

ج - القطاعات األساسية إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
بنوك و جتاري وصناعياالئتمان

مؤسسات مالية
إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

252,524---252,524-بنود نقدية1

7,621,901-7,621,901---املطالبات على الدول2

539,0521,396,756-842,44811,3803,876املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

121,109---121,109-املطالبات على بنوك التنمية4

4,805,434---4,805,434-املطالبات على البنوك5

2,456,33011,058,292-3,614,6971,205,8193,781,446املطالبات على الشركات6

5,146,5835,910,823-385,960-378,280االنكشافات االستهالكية الرقابية7

442,200442,200----عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

101,391371,999-265,010-5,598االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

17,02517,025----مراكز السلع و البضائع10

861,3951,362,391-500,996--االستثمارات العقارية11

108,858891,077-16,391765,828-عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

583,9721,569,859-368,637461,014156,236االنكشافات األخرى13

5,209,6606,873,6715,859,3527,621,90110,256,80635,821,390اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
بنوك و جتاري وصناعياالئتمان

مؤسسات مالية
إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

203,817---203,817-بنود نقدية1

5,506,488-5,506,488---املطالبات على الدول2

681,126681,126----املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

33,745---33,745-املطالبات على بنوك التنمية4

2,867,739---2,867,739-املطالبات على البنوك5

1,034,7854,164,452-1,351,281681,1071,097,279املطالبات على الشركات6

3,898,1944,417,134-332,4491,499184,992االنكشافات االستهالكية الرقابية7

492,934492,934----عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

76,290373,410-21,289133275,698االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

18,35918,359----مراكز السلع و البضائع10

827,2831,269,459-442,176--االستثمارات العقارية11

57,780758,362-17,724682,858-عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

720,3721,461,802-120,165298,948322,317االنكشافات األخرى13

1,825,1844,104,7123,005,3205,506,4887,807,12322,248,827اإلجمالي 
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6- التسهيالت التمويلية غير املنتظمة

يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كتسهيالت متأخرة إذا مر على استحقاق العائد أو القسط األصلي يوم واحد حتى 90 يوماً.
يعتبر التسهيل االئتماني غير منتظم إذا مر على استحقاق العائد أو القسط األصلي أكثر من 90 يوماً. 

كما تصنف التسهيالت المتأخرة والتسهيالت غير المنتظمة ضمن الفئات األربع التالية والتي تستخدم في عملية احتساب المخصصات:

املعاييرالفئات

إذا كانت متأخرة لفترة تصل إلى 90 يوماً بشأنها مالحظات
إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من 91 يوماً حتى 180 يوماًدون املستوى

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من 181 يوماً حتى 365 يوماًمشكوك في حتصيلها
إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من 365 يوماًرديئة

قــد تقــوم المجموعــة بتصنيــف بعــض التســهيالت االئتمانيــة ضمــن إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله بنــاء علــى رأي اإلدارة حــول وضــع العميــل المالــي 
و/أو غيــر المالــي.

ـــي )2021: 204,408  ـــار كويت ـــر المنتظمـــة للمجموعـــة 271,274 ألـــف دين ـــة غي ـــة النقدي كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2022 بلغـــت قيمـــة التســـهيالت التمويلي
ـــة( ـــة والمعلّق ـــاح المؤجل ـــات )بالصافـــي بعـــد األرب ـــل إنخفـــاض القيمـــة والضمان ـــي(. قب ـــار كويت ألـــف دين

ـــل هـــذه التســـهيالت  ـــي( مقاب ـــار كويت ـــف دين ـــي )2021: 150,184 أل ـــار كويت ـــف دين ـــغ 206,745 أل وقامـــت المجموعـــة باحتســـاب مخصـــص محـــدد بمبل
ـــاه: ـــوارد ادن ـــى النحـــو ال عل

أ - االنكشافات غير المنتظمة وفقًا للمحافظ القياسية:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

21,664---املطالبات على الدول1

193,692182,31324,173364,858املطالبات على الشركات2

28,24520,75313,026118,936االنكشافات االستهالكية الرقابية3

4,1501,50796822,036عمليات التمويل السكنية املؤهلة 4

35,157---االستثمارات العقارية5

45,1872,1721,52059,382عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 6

271,274206,74539,687622,033اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

35,210---املطالبات على الدول1

98,062129,10930,585411,550املطالبات على الشركات2

17,62817,97224,622119,047االنكشافات االستهالكية الرقابية3

2,3506622,23017,446عمليات التمويل السكنية املؤهلة 4

9,631---االستثمارات العقارية5

86,3672,4411,673210,781عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 6

204,408150,18459,110803,665اإلجمالي 

ب - االنكشافات غير المنتظمة وفقا للتقسيم الجغرافي:

ألف دينار كويتي عن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات غير 

منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

226,372119,01139,342554,237الشرق األوسط وشمال أفريقيا1

32,93283,260926,513أوروبا2

11,9704,47433641,283آسيا3

271,274206,74539,687622,033اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات غير 

منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

136,23541,01242,352737,671الشرق األوسط وشمال أفريقيا1

55,564104,48913,88743,776أوروبا2

12,6094,6832,87122,218آسيا3

204,408150,18459,110803,665اإلجمالي 

ج - االنكشافات غير المنتظمة وفقًا للقطاعات الصناعية:

ألف دينار كويتي عن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات غير 

منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

31,49645,99918,286134,510جتاري وصناعي1

11-1252,260بنوك ومؤسسات مالية2

117,29667,5902,803129,487إنشاءات وعقارات3

122,35790,89618,598358,025أخرى4

271,274206,74539,687622,033اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات غير 

منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

37,31854,43629,740171,151جتاري وصناعي1

1,887-2325,815بنوك ومؤسسات مالية2

257,600-125,18345,238إنشاءات وعقارات3

41,67544,69529,370373,027أخرى4

204,408150,18459,110803,665اإلجمالي 
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د - املخصص العام:

ألف دينار كويتي

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
رصيد املخصص العام واملتوافر في السجالت رصيد املخصص العام واملتوافر في السجالت

20222021

7,082322املطالبات على الدول1

27,4268,608املطالبات على مؤسسات القطاع العام2

21,87116,710املطالبات على البنوك3

321,973167,201املطالبات على الشركات4

231,203228,329االنكشافات االستهالكية الرقابية5

38,99447,296االستثمارات العقارية6

31,46732,732عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 7

680,016501,198اإلجمالي 

7- أساليب تخفيف مخاطر االئتمان:

يحــرص بيــت التمويــل الكويتــي )البنــك( علــى تنويــع االنكشــافات وفقــاً للمحافــظ القياســية وقطاعــات األعمــال والحــدود الجغرافيــة، باإلضافــة إلــى 
التقييــم المســتمر لوســائل تخفيــف المخاطــر مقابــل االلتزامــات التمويليــة والحــدود االئتمانيــة للعميــل وفقــاً للدراســة التحليليــة للمركــز المالــي للعميــل.
ويتــم احتســاب القيــم المؤهلــة للضمانــات والكفــاالت وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، كمــا يتــم إجــراء مقاصــة للودائــع التبادليــة مــع البنــوك 
والمؤسســات الماليــة، وتســتخدم الضمانــات البنكيــة فــي إعــادة توجيــه المخاطــر إلــى محفظــة المطالبــات علــى البنــوك. إن نســب الخصــم المعمــول 

بهــا لتخفيــض وســائل مخاطــر االئتمــان هــي المنصــوص عليهــا بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي والتعميمــات التابعــة بهــذا الشــأن.
كذلــك فــإن التــزام البنــك بحــدود التركــزات االئتمانيــة للعميــل الواحــد واالحتفــاظ بنســب كافيــة مــن األصــول الســائلة يتيــح عــدة طــرق لقيــاس جــودة 

وفاعليــة وســائل تخفيــف المخاطــر المســتخدمة ألغــراض تخفيــض متطلبــات رأس المــال.
ــة، كواحــدة مــن أســاليب  ــر المالي ــة وغي ــات المالي المخاطــر المتبقيــة الناتجــة عــن تخفيــف مخاطــر االئتمــان: يســتخدم البنــك حزمــة مــن الضمان
تخفيــف مخاطــر االئتمــان وذلــك للحــد مــن مخاطــر االئتمــان، وفــي حالــة التخلــف عــن الســداد أو إعــادة الهيكلــة بســبب تدهــور االئتمــان يتــم إنشــاء 
مخصصــات الســتيعاب الخســائر المســتقبلية، إن وجــدت. وتســتخدم المجموعــة النمــاذج المعتمــدة )المســتخدمة فــي احتســاب المخصصــات طبقــاً 
للمعيارالمحاســبي الدولــي رقم 9( للتكهــن بالخسائر المحتملــة في الحــاالت التي ال تكــون فيهــا الضمانــات والمخصصــات المحتســبة القائمة قادرًة 

علــى امتصاص الخسائر بالكامــل فــي إطــار ســيناريو محافــظ وذلــك الحتســاب المخاطــر المتبقيــة الناتجــة عــن تخفيــف مخاطــر االئتمــان.
األنــواع الرئيســية للضمانــات: حــددت السياســة االئتمانيــة لبيتــك وصفــاً دقيقــاً لجميــع الضمانــات المقبولــة لــدى "بيتــك" والشــروط الخاصــة بــكل 

ضمانــة وكذلــك نســبة االســتقطاع لــكل منهــا كمــا حــددت ضــرورة إجــراء تقييــم دوري لــكل ضمانــة طبقــاً لطبيعتهــا.
يشترط البنك أن تتوافق جميع الضمانات المقبولة مع الشريعة، وبّين البنك أن أنواع الضمانات المقبولة قد تشمل: 

ــة  	 ــح أو األمــوال النقدي ــون أو الهوامــش، حســابات اســتثمار المشــاركة فــي الرب ــداع ضمــان، العرب ــة )إي ــال: هامــش الجدي ــة: مث األمــوال النقدي
المودعة لدى البنك(. 

األوراق المالية: للشركات المدرجة والشركات غير المدرجة. 	
العقــارات )ذات الملكيــة الحــرة(: وهــي العقــارات التــي يتــم تملكهــا مــن خــالل وثيقــة صــادرة مــن إدارة التســجيل العقــاري بــوزارة العــدل بمختلــف  	

أنــواع العقــارات مــن تجــاري، ســكني، اســتثماري، حرفــي.
العقــارات )أمــالك الدولــة(: وهــي العقــارات المســتأجرة مــن الجهــات الحكوميــة مثــل: الهيئــة العامــة للصناعــة والهيئــة العامــة للزراعــة والثــروة  	

الســمكية )مــن عقــارات صناعيــة ومــزارع(، والتــي يتــم تمويلهــا مــن خــالل منتــج اإلجــارة. ويتــم إدراجهــا كضمــان بقيمــة المبانــي وحــق االنتفــاع 
فقــط، أمــا األرض فهــي ملــك للدولــة.

حواالت الحق والكفاالت. 	
اآلالت والمعدات. 	
المركبات/ السيارات. 	

يمكن قبول الضمانات األخرى بخالف الواردة باألعلى كضمانات أولية إذا وافقت عليها لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

أ- وسائل تخفيف المخاطر إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتي عن الفترة املالية املنتهية في 2022/12/31:
الضمانات املاليةإجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

-252,524بنود نقدية1

-7,621,901املطالبات على الدول2

1,396,7564,112املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-121,109املطالبات على بنوك التنمية4

-4,805,434املطالبات على البنوك5

11,058,2921,020,188املطالبات على الشركات6

5,910,823201,020االنكشافات االستهالكية الرقابية7

442,200139,925عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

371,99973,395االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

-17,025مراكز السلع و البضائع10

1,362,391819,196االستثمارات العقارية11

891,077173,609عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء12

-1,569,859االنكشافات األخرى13

35,821,3902,431,445اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2021/12/31:
الضمانات املاليةإجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

-203,817بنود نقدية1

-5,506,488املطالبات على الدول2

-681,126املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-33,745املطالبات على بنوك التنمية4

-2,867,739املطالبات على البنوك5

4,164,452315,551املطالبات على الشركات6

4,417,134153,126االنكشافات االستهالكية الرقابية7

492,934133,630عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

373,41064,976االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

-18,359مراكز السلع و البضائع10

1,269,459788,363االستثمارات العقارية11

758,362115,790عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء12

-1,461,802االنكشافات األخرى13

22,248,8271,571,436اإلجمالي
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ب - مخاطر السوق 
ُقــّدرت االنكشــافات المرجحــة لمخاطــر الســوق المحتســبة خــالل العــام المالــي 2022 بمبلــغ 285,625 ألــف دينــار كويتــي )2021: 203,000 ألــف دينــار 
كويتــي( وفقــاً لألســلوب القياســي. كمــا بلــغ الحــد األدنــى لمتطلبــات رأس المــال لتغطيــة مخاطــر الســوق 38,559 ألــف دينــار كويتــي )2021: 25,375 

ألــف دينــار كويتــي(. 
ومــن الوســائل المســتخدمة للتخفيــف مــن مخاطــر أســعار الصــرف هــي عمليــات التقــاص الحاصلــة مــن عمليــات الودائــع التبادليــة مــع البنــوك 

والمؤسســات الماليــة التــي يتعــرض لهــا البنــك اإلســالمي.

ج - مخاطر التشغيل
ــف  ــي )2021: 1,457,283 أل ــار كويت ــف دين ــي 2022 هــي 2,620,802 أل ــام المال إن االنكشــافات المرجحــة لمخاطــر التشــغيل المحتســبة خــالل الع
دينــار كويتــي(. وفقــاً ألســلوب المؤشــر األساســي. إن المبلــغ المحتســب لالنكشــافات المرجحــة لمخاطــر التشــغيل يكفــي لتغطيــة أي مخاطــر متوقعــة 
ــغ  ــة مخاطــر التشــغيل مبل ــوب لتغطي ــى المطل ــغ الحــد األدن ــا بل ــاح المســاهمين وأصحــاب حســابات االســتثمار. كم ــدل مناســب ألرب ــاظ بمع لالحتف

ــي(. ــار كويت ــف دين ــي )2021: 182,160 أل ــار كويت 353,808 ألــف دين

يعتبــر بيــت التمويــل الكويتــي عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال إلــى جانــب اختبــارات الضغــط أداة إدارة رئيســية لتقييــم مــدى كفايــة رأس 
المــال مقابــل المخاطــر المختلفــة التــي يواجههــا بيــت التمويــل الكويتــي فــي ظــل الظــروف العاديــة والصعبــة )األوضــاع الضاغطــة(،  ويتــم اســتخدام 
نتائــج اختبــارات الضغــط للمســاعدة فــي إجــراء دراســة فعالــة لوضــع المخاطــر وكفايــة رأس المــال علــى أعلــى المســتويات فــي البنــك. ويعمــل بيــت 
التمويــل الكويتــي علــى تطبيــق إطــار فعــال لحوكمــة المخاطــر لضمــان تحســين مســتوى التحكــم فــي المخاطــر وفعاليــة تنســيق أنشــطة ومبــادرات إدارة 
المخاطــر علــى مســتوى المجموعة،كمــا تتنــاول عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال واختبــارات الضغــط بيــت التمويــل الكويتــي كمجموعــة 
متضمنــة الشــركات التابعــة. وتُطبــق اختبــارات الضغــط علــى مســتوى البنــوك التابعــة كمــا علــى مســتوى المجموعــة أيضــاً. أمــا بالنســبة لمتطلبــات رأس 
مــال الركــن الثانــي، فــإن بيــت التمويــل الكويتــي يســتخدم طريقتيــن لتجميــع نتائــج الركــن الثانــي علــى مســتوى المجموعــة ككل بحســب فئــات المخاطــر:

التجميــع المباشــر لنتائــج حســاب رأس مــال الركــن الثانــي لــكل بنــك مــن البنــوك التابعــة: تُســتخدم هــذه الطريقــة لقيــاس مخاطــر التركــز االئتمانــي  	
و المخاطــر االئتمانيــة المتبقيــة ، مخاطــر الســيولة، مخاطــر ســعر الصــرف، مخاطــر معــدل العائــد ،المخاطــر القانونيــة، مخاطــر الســمعة، 
المخاطــر االســتراتيجية، والمخاطــر التشــغيلية المتبقيــة. ويمكــن تطبيــق هــذه الطريقــة نظــراً إلمكانيــة تجميــع وإضافــة هــذه الفئــات مــن المخاطــر.

التطبيق على مســتوى كل بنك من البنوك التابعة وعلى مســتوى المجموعة: تُســتخدم هذه الطريقة لقياس مخاطر أســعار األســهم. فعلى ســبيل  	
المثــال، يتــم حســاب المراكــز المعرضــة للمخاطــر علــى مســتوى الشــركة التابعــة باســتخدام ُمعامــل التغايــر والتبايــن (Variance/ Covariance) ذي 
الصلــة، وكــذا علــى مســتوى المجموعــة باســتخدام ُمعامــل التغايــر والتبايــن ذي الصلــة. وتســمح هــذه الطريقــة بوضــع فائــدة التنــوع فــي االعتبــار 
عنــد احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر علــى مســتوى المجموعــة. وعنــد تعــرض كل بنــك مــن البنــوك التابعــة لضغــوط، يتــم تجميــع النتائــج علــى 
مســتوى المجموعــة ككل. أمــا بالنســبة لمتطلبــات رأس مــال الركــن الثانــي، فــإن بيــت التمويــل الكويتــي يســتخدم ثــالث طــرق لتجميــع نتائــج الركــن 

الثانــي علــى مســتوى المجموعــة ككل بحســب فئــات المخاطــر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــوك التابعــة تجــري تقييمهــا الداخلــي لكفايــة رأس المــال بصــورة مســتقلة عــن المجموعــة. وفــي واقــع األمــر، يتبنــى بيــت 
التمويــل الكويتــي منهجــاً مزدوجــاً تفصيليــاً وعامــاً. ففــي المنهــج العــام يجــري التحليــل مــن منظــور الكيــان األم للمجموعــة، ثــم تتــم مقارنــة النتائــج 
ومناقشــتها مــع البنــوك التابعــة اســتناداً إلــى حســاباتها وتحليلهــا الخــاص )المنهــج العــام(. ويســاعد هــذا المنهــج اإلدارة علــى فهــم المخاطــر بصــورة 
ــى التحقــق مــن نتائــج كل بنــك مــن البنــوك  أفضــل علــى مســتوى البنــك التابــع مقابــل الوضــع علــى مســتوى المجموعــة، ويســاعد اإلدارة أيضــاً عل

التابعــة وفقــاً لذلــك.

رابعًا: إدارة المخاطر  

إدارة المخاطـــر جـــزء ال يتجـــزأ مـــن عمليـــات صنـــع القـــرار للمجموعـــة. ويتـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل عمليـــة شـــاملة ترتكـــز علـــى التقييـــم المســـتقل للمخاطـــر 
والرقابـــة والرصـــد، ويشـــرف عليهـــا مباشـــرة مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليـــا. ويواصـــل بيـــت التمويـــل الكويتـــي االرتقـــاء بقدراتـــه فـــي إدارة المخاطـــر فـــي 
ضـــوء التطـــورات فـــي مجـــال األعمـــال واألنظمـــة المصرفيـــة ولوائـــح ســـوق األوراق الماليـــة، وأفضـــل الممارســـات فـــي إدارة المخاطـــر. كمـــا يعمـــل بيـــت 

التمويـــل الكويتـــي علـــى نظـــام "خطـــوط الدفـــاع الثالثـــة" إلدارة المخاطـــر:

خــط الدفــاع األول: يــدرك أن المخاطــر ترفــع مــن خــالل وحــدات األعمــال ومــن خــالل أعمــال هــذه الوحــدات. يطلــب مــن جميــع الموظفيــن )ضبــاط  	
االئتمــان، والتجــار، والعمليــات، إلــخ...( ضمــان اإلدارة الفعالــة للمخاطــر فــي إطــار مســؤولياتهم التنظيميــة.

خــط الدفــاع الثانــي: يشــمل إدارة الرقابــة الماليــة وإدارة المخاطــر وهــم مســؤولون عــن ضمــان أن جميــع المخاطــر تــدار وفقــاً لنزعــة  	
المحــددة. المخاطــر 

خــط الدفــاع الثالــث: هــو الضمــان المســتقل الــذي توفــره وظيفــة التدقيــق الداخلــي، وتحــدد دوره لجنــة التدقيــق وتشــرف عليــه. النتائــج أو  	
المالحظــات التــي تتوصــل إليهــا عمليــات التدقيــق الداخلــي يتــم اإلبــالغ عنهــا عنــد جميــع اإلدارت وهيئــات الحوكمــة ذات صلــة، وتوفــر وظيفــة 

ــوب فــي إطــار إدارة المخاطــر. ــى النحــو المطل ــة يعمــل عل ــة الرقاب ــام لفعالي ــأن النظــام الع ــاً ب ــة ضمان ــة الداخلي المراجع

وترتكز استراتيجية إدارة المخاطر على األركان اآلتية:

التخطيط األمثل لرأس المال واألصول المرجحة بالمخاطر:

تحسين إطار عمل خطة رأس المال للمجموعة وتحسين األصول المرجحة بالمخاطر. 	
الهــدف الرئيســي هــو بنــاء قاعــدة رأس مــال كافيــة لدعــم نمــو األعمــال وامتصــاص أي خســائر محتملــة )إن وجــدت(، وااللتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة.  	

وبهــذا الصــدد تــم اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات لتحســين قاعــدة رأس المــال مــن المصــادر الداخليــة وأيضــاً تــم تحســين نظــم التقييــم االئتمانــي.

تحسين جودة األصول و نزعة المخاطر:

تحسين نزعة المخاطر لدعم اإلدارة في المحافظة على جودة األصول وتحسينها. 	
ــع  	 ــة لتتماشــى م ــى تحســين نظــم الحوكم ــل عل ــم العم ــان وت ــح االئتم ــر سياســات المن تحســنت جــودة األصــول بدرجــة ملحوظــة نتيجــة تطوي

أفضــل الممارســات.

تكامل المجموعة: 

تعزيز حوكمة المخاطر ونشر ثقافتها والعمل على تكاملها عبر مجموعة بيتك. 	

يتم مراجعة السياسات دورياً لبحث إمكانية تحديثها بما يمكن من تطبيق أفضل لقواعد الحوكمة ولتتماشى مع المتطلبات الرقابية. 	

يتم تعميم أفضل الممارسات التي تعزز من هيكل الحوكمة. 	



115

التقرير السنوي 2022 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةبيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعةالتقرير السنوي 2022

114

III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل

الهيكل التنظيمي

قـــام بيـــت التمويـــل الكويتـــي بوضـــع هيكلـــه التنظيمـــي العـــام علـــى مســـتوى البنـــك ليكـــون أكثـــر فاعليـــه ويســـاعد البنـــك علـــى االنتقـــال بفعاليـــة بيـــن 
احتياجـــات العمـــل الحاليـــة والمســـتقبلية واغتنـــام الفـــرص.

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر في بيت التمويل الكويتي في الكويت

إدارة المخاطر للمجموعة

املخاطر التشغيلية

مخاطر تكنولوجيا املعلومات

مخاطر األمن السيبراني
وأمن املعلومات

إدارة استمرارية األعمال

تقييم مخاطر ائتمان األفراد

مراقبة التحصيالت والقروض
غير املنتظمة

إعادة هيكلة الديون

مخاطر االئتمان الالحقة

مخاطر االئتمان املسبقة

مخاطر ائتمان الشركات
التجارية واألعمال

مخاطر ائتمان التمويل اخلاص

مخاطر ائتمان
الشركات واملشاريع

مخاطر ائتمان املؤسسات
املالية والبنوك التابعة

مخاطر إدارة األصول
واخلصوم والسيولة

مخاطر السوق واالستثمار

مخاطر احملافظ
واملراقبة عبر احلدود

حتليل املخاطر الكمية
ومنهجيات املخاطر

تقارير املخاطر

املخاطر غير املالية املخاطر الكلية مخاطر  ائتمان األفراد مخاطر  ائتمان الشركات مكافحة غسل األموال
ومتويل االرهاب للمجموعة االلتزام واحلوكمة للمجموعة

اللجنة التنفيذية إلدارة المخاطر إدارات المخاطر للشركات التابعة

الرئيس التنفيذي للمجموعة لجنة المخاطر

ومتاشياً مع االجتاهات الناشئة في إدارة املخاطر، فقد تبنى بيت التمويل الكويتي منوذجاً يتكون من مستويني التخاذ القرارات املتعلقة باالئتمان 
القرارات يعمل على  إدارة املخاطر في هذه  واالستثمار تضطلع فيه وحدات األعمال وإدارة املخاطر بدور مستقل. وجتدر اإلشارة إلى أن دمج 
املخاطر  إلدارة  الداخلية  باإلرشادات  االلتزام  إلى  باإلضافة  املخاطر  بإدارة  اخلبرة  على  وقائم  مستقل  حكم  لتقدمي  الضمان  من  املزيد  حتقيق 

البنك. واستراتيجية 

فـي إطـار حوكمـة املخاطـر الكليـة لــ "بيتـك" تـم إنشـاء وحـدة متخصصـة تهـدف إلـى إدارة مخاطـر أمـن املعلومـات واألمـن السـيبراني، وذلـك فـي ضـوء 
األهميـة املتزايـدة ألمـن املعلومـات فـي العمـل املصرفـي واملالـي. وفـي ظـل التحديـات املترتبـة علـى املخاطـر الناجتـة عـن التطـور املتسـارع للتقنيات 
احلديثة املستخدمة في مجال العمل املصرفي، ومتاشياً مع تعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة في 2019/9/10 بشأن قواعد ونظم احلوكمة 
في البنوك الكويتية. تولت اإلدارة مسؤولية الرصد املستمر للتهديدات األمنية املتعلقة بالشبكة واألنظمة التكنولوجية، والعمل على استكشاف هذه 
التهديدات ووضع سبل الوقاية لضمان سالمة البيانات الداخلية واخلارجية، وبناًء على ذلك فقد مت وضع سياسات وإجراءات ومعايير متينة ملنع 

حوادث األمن السيبراني، وضمان التعافي السريع في حالة حدوث أي انتهاكات لألمن السيبراني.

ثقافة إدارة المخاطر، والتدريب، والتوعية

يعمـــل بيـــت التمويـــل بشـــدة علـــى دعـــم توعيـــة ثقافـــة المخاطـــر وتقويتهـــا عبـــر المجموعـــة. ومـــن خـــالل دعـــم مجلـــس اإلدارة القـــوي، يعمـــل بيـــت 
ــود  ــد وجـ ــو تأكيـ ــن ذلـــك هـ ــؤوليات. والهـــدف مـ ــح األدوار والمسـ ــر وتوضيـ ــإدارة المخاطـ ــة بـ ــراءات الخاصـ ــات واإلجـ ــة السياسـ ــى ترقيـ ــل علـ التمويـ
المخاطـــر فـــي كل التســـهيالت الرئيســـية، واالســـتثمارات، وقـــرارات التمويـــل، وكل العمليـــات الرئيســـية، لحمايـــة البنـــك مـــن الخســـائر المســـتقبلية 
وتقويـــة قيمـــة التزامـــات مـــالك األســـهم والمودعيـــن. وتنظـــم إدارة المخاطـــر بنشـــاط حلقـــات عمـــل ودورات توعيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء المجموعـــة 

لتحســـين فهـــم الموظفيـــن للمخاطـــر الكامنـــة فـــي أنشـــطتهم والخطـــوات الالزمـــة للتخفيـــف مـــن هـــذه المخاطـــر.

إدارة المخاطر حسب أنواعها

يتعـــرض بيـــت التمويـــل الكويتـــي، بمـــا فـــي ذلـــك شـــركاته التابعـــة، ألنـــواع مختلفـــة مـــن المخاطـــر. وتتمثـــل األنـــواع الرئيســـة للمخاطـــر فـــي مخاطـــر االئتمـــان 
ومخاطـــر الســـوق والســـيولة والمخاطـــر التشـــغيلية ومخاطـــر معـــدل العائـــد.

 أ. مخاطر االئتمان
ــي لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل  ــل الكويت ــت التموي ــي. ويتعــرض بي ــل الكويت ــت التموي ــا بي ــي يواجهه ــواع المخاطــر الت ــر أن مخاطــر االئتمــان هــي أكب

ــي: ــى النحــو التال ــان عل ــة رئيســية، ويمكــن تقســيم مصــادر مخاطــر االئتم ــل بصف محفظــة التموي

مخاطــر الطــرف اآلخــر / مخاطــر التخلــف عــن الســداد والتــي تنشــأ مــن االنكشــافات المختلفــة فــي محفظــة التمويــل ومــن محفظــة الصكــوك  -
علــى النحــو التالــي :

 تمويل الشركات: االنكشافات الممنوحة لعمالء التمويل بخالف الشركات العقارية. -
تمويل التجزئة: االنكشافات الممنوحة لعمالء التجزئة بخالف الشركات العقارية. -
األعمال المصرفية و التمويالت الصغيرة: االنكشافات الممنوحة التي تقل عن 250,000 د.ك. بخالف الشركات العقارية. -
تمويل الشركات العقارية: االنكشافات الممنوحة للشركات العقارية المحلية و العالمية لعمالء التمويل وعمالء التجزئة. -
تمويل شركات االستثمار: تمويالت مباشرة أو تمويالت عن طريق الخزينة. -
مخاطر التخلف عن سداد الصكوك / مخاطر سيادية. -
مخاطــر التركــز الناجمــة عــن انكشــافات ائتمانيــة كبيــرة لعميــل معيــن أو مجموعــة مــن العمــالء أو القطاعــات والــذي قــد يعــّرض البنــك لخســائر  	

كبيــرة فــي حالــة تدهــور ظــروف االئتمــان مــن أجــل تجنــب تركــزات المخاطــر الزائــدة.

ويتعــرض البنــك أيضــاً لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل محفظتــه االســتثمارية وذلــك مــع إخفــاق العمــالء االلتــزام بــرد المســتحقات أو قيمتهــا الماليــة 
طبقــا للعقــود.

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي

هنـــاك مجموعـــات مختلفـــة تتولـــى مســـؤولية إدارة مخاطـــر االئتمـــان داخـــل البنـــك. وتتمثـــل مهمـــة هيـــكل حوكمـــة مخاطـــر االئتمـــان فـــي ضمـــان وجـــود 
أطـــر فعالـــة العتمـــاد االئتمـــان ولنزعـــة المخاطـــر وأن جميـــع المخاطـــر تدخـــل ضمـــن هـــذه األطـــر. ويـــؤدي هـــذا األمـــر، إلـــى جانـــب اإلشـــراف والتدقيـــق 

المســـتقل والقـــوي، إلـــى مســـاعدة بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي الحفـــاظ علـــى بيئـــة جيـــدة لمنـــح االئتمـــان وذلـــك فـــي إطـــار نزعـــة المخاطـــر.

ــاً فـــي بيـــت  وتتولـــى الجهـــات التاليـــة داخـــل البنـــك مســـؤولية إدارة مخاطـــر االئتمـــان وذلـــك فـــي إطـــار هيـــكل حوكمـــة المخاطـــر المطبـــق حاليـ
ــي: ــل الكويتـ التمويـ

مجلـــس اإلدارة / لجنـــة المخاطـــر التابعـــة لمجلـــس اإلدارة: يتحمـــل المجلـــس المســـؤولية األساســـية لإلشـــراف علـــى مخاطـــر االئتمـــان، وذلـــك مـــن خـــالل 
تحديـــد نزعـــة المخاطـــر لـــدى البنـــك واعتمـــاد السياســـات الرئيســـية إلدارة مخاطـــر االئتمـــان )بمـــا يتضمـــن سياســـة االئتمـــان(.

اللجنـــة التنفيذيـــة التابعـــة لمجلـــس اإلدارة /لجنـــة االئتمـــان: تتولـــى اللجنـــة إجـــراء المراجعـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات بشـــأن تعريـــف مخاطـــر االئتمـــان 
للبنـــك مـــع ضمـــان تحقيـــق التوافـــق مـــع نزعـــة المخاطـــر المعتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة. كمـــا تضمـــن اللجنـــة بوجـــه عـــام االلتـــزام بجميـــع سياســـات 
مخاطـــر االئتمـــان المعتمـــدة مـــع الحصـــول علـــى الموافقـــة المالئمـــة علـــى حـــاالت االســـتثناء )إن وجـــدت(. وتتولـــى اللجنـــة أيضـــاً مراجعـــة واعتمـــاد 
طلبـــات االئتمـــان فـــي إطـــار حـــدود صالحيـــات اعتمـــاد االئتمـــان المســـندة إلـــى اللجنـــة مـــن مجلـــس اإلدارة، كمـــا تتولـــى مســـؤولية اإلشـــراف علـــى 
االنكشـــافات التـــي قـــد تعـــرض البنـــك لمخاطـــر غيـــر مقبولـــة، وتقديـــم توصيـــة بشـــأن اإلجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا فـــي هـــذا الصـــدد. إضافـــًة إلـــى 

ذلـــك، تقـــوم اللجنـــة بتنظيـــم إطـــار تعزيـــز االئتمـــان للبنـــك.

ــة العمـــالء  ــا تختـــص بمراجعـ ــا كمـ ــل أدائهـ ــل وتحليـ ــة عمـــالء إدارة التمويـ ــة محفظـ ــة بمراجعـ ــهرياً، معنيـ ــد شـ لجنـــة األغـــراض الخاصـــة: والتـــي تعقـ
المتأخريـــن عـــن الســـداد ونســـب تغطيـــة ضماناتهـــم واالســـتثناءات الممنوحـــة لهـــم وانتهـــاء الحـــدود الممنوحـــة إلـــخ...

وحـــدات العمـــل: تتشـــارك قطاعـــات العمـــل المختلفـــة فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي إدارة مخاطـــر االئتمـــان مـــن خـــالل تحمـــل المخاطـــر فـــي إطـــار الحـــدود 
ومســـتويات التحمـــل المعتمـــدة ومـــن خـــالل اعتمـــاد طلبـــات االئتمـــان فـــي إطـــار حـــدود صالحيـــة اعتمـــاد االئتمـــان المســـندة إليهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة.

إدارة المخاطــر: تتولــى إدارة مراجعــة االئتمــان إجــراء تحليــل مســبق لعناصــر المخاطــر (Pre-Fact Analysis) لطلبــات االئتمــان، وكذلــك تقييــم 
المخاطــر بعــد منــح االئتمــان (Post-Fact Assessment)، وإعــداد تقاريــر حــول جــودة االئتمــان. وهــذا األمــر مــن شــأنه تمكيــن إدارة االئتمــان مــن 
مراجعــة ودراســة جميــع الطلبــات الجديــدة للتســهيالت االئتمانيــة وطلبــات تجديدهــا وطلبــات إعــادة هيكلتهــا. وتتولــى إدارة مخاطــر المحافــظ 
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اإلشــراف علــى المحفظــة العامــة لألصــول فــي بيــت التمويــل الكويتــي وضمــان توافقهــا مــع نزعــة المخاطــر المعتمــدة. فضــاًل عــن ذلــك، تتولــى اإلدارة 
ــى هــذه اإلدارات  ــا تتول ــاس. كم ــة للقي ــاذج المطلوب ــى النم ــة إل ــان باإلضاف ــة إلدارة مخاطــر االئتم ــات والسياســات الالزم ــد المنهجي مســؤولية تحدي

ــة. ــة المعني ــة والخارجي ــر بشــأن مخاطــر االئتمــان ورفعهــا لألطــراف الداخلي مســؤولية إعــداد تقاري

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر االئتمان على مستوى البنك.

المنهجيات واإلجراءات

يتبع بيت التمويل الكويتي إطاراً محدداً إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:

توافــر سياســات ائتمــان محــددة تحديــداً واضحــاً لتمويــل العمــالء بمختلــف أنواعهــم مــن شــركات وأفــراد، تغطــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة مــن  	
تمويــل عقــاري وأســهم وتمويــل المنشــآت الماليــة والتجاريــة. وتوضــح هــذه السياســات المتطلبــات الماليــة والتوثيــق العتمــاد التســهيالت االئتمانيــة 

الجديــدة أو المطلــوب تجديدهــا أو المطلــوب تعديلهــا.
وجــود نظــام لصالحيــات االئتمــان يضمــن )1( توافــق الصالحيــات مــع الخبــرة والدرجــات الوظيفيــة واإلشــرافية للموظفيــن والمــدراء )2( قيــام  	

ــى انكشــافات االئتمــان مــن لجــان اإلدارة  ــل اتخــاذ القــرار النهائــي بهــا )3( الموافقــة عل ــات االئتمــان قب إدارة المخاطــر بمراجعــة ودراســة طلب
أو مجلــس اإلدارة طبقــاً لمصفوفــة الصالحيــات )4( قيــام إدارة المخاطــر بمراجعــة ودراســة طلبــات االئتمــان التــي تمــت الموافقــة عليهــا وتــم 
تنفيذهــا بشــكل الحــق ومراجعــة المحافــظ االئتمانيــة بشــكل دوري للتأكــد مــن توافقهــا مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي والموافقــات االئتمانيــة 
التــي تمــت عليهــا وعــدم مخالفــة أي مــن السياســات االئتمانيــة ومصفوفــة الصالحيــة الموافــق عليهــا وعــدم وجــود حــدود ائتمانيــة منتهيــة 

الصالحيــة أو/و انكشــافات والوقــوف علــى أســباب المتأخــرات فــي الســداد - إن وجــدت - وســبل معالجتهــا.
نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذوي المالءة المالية الكبيرة. 	
وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال المخاطر التي تدخل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة وضمن المتطلبات التنظيمية. 	
وضع عملية تضمن االلتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر المستندات والبيانات المطلوبة والحصول على االعتمادات الالزمة. 	
وضــع عمليــات فعالــة للمتابعــة تضمــن تخفيــف حــدة المتأخــرات مــن خــالل الكشــف المبكــر عــن التدهــور فــي محفظــة التمويــل واتخــاذ اإلجــراءات  	

اإلداريــة المالئمــة للتعامــل مــع هــذه التمويــالت.

ويســـتند منهـــج بيـــت التمويـــل الكويتـــي عنـــد منـــح التســـهيالت االئتمانيـــة علـــى أســـاس تقييـــم قـــدرة العمـــالء علـــى الســـداد، إضافـــًة إلـــى دعـــم التخفيـــف 
مـــن حـــدة مخاطـــر االئتمـــان. واســـتناداً إلـــى وضـــع العميـــل ونـــوع المنتـــج، يمكـــن تقديـــم التســـهيالت بـــدون ضمانـــات. ويعـــد اســـتعمال الضمانـــات لتخفيـــف 
ـــت المركـــزي.  ـــد مـــن األشـــكال حســـب ضوابـــط بنـــك الكوي ـــة للمخاطـــر ويتخـــذ العدي ـــاً أساســـياً مـــن جوانـــب اإلدارة الفعال حـــدة مخاطـــر االئتمـــان جانب
وتحـــدد سياســـة البنـــك بشـــأن الضمانـــات قائمـــة الضمانـــات المقبولـــة. وتتضمـــن الضمانـــات المســـتخدمة لـــدى البنـــك الضمانـــات الماليـــة )النقـــد 

ـــة واالتفاقـــات مـــع األطـــراف األخـــرى(. ـــات البنكي ـــة والضمان ـــة )العقاري واألســـهم( والضمانـــات غيـــر المالي

وقد استعرض البنك عملية االئتمان الخاصة بتمويل الشركات وعمل على تحسينها، وشملت عملية التحسين ما يلي:

)أ( تبسيط العملية نفسها لضمان اتمام عملية صنع القرار بكفاءة مع توزيع واضح للمسؤوليات.

)ب( تعزيـــز مصفوفـــة صالحيـــات االئتمـــان وإعـــادة تنظيمهـــا لضمـــان التعديـــل المالئـــم واألوضـــح للقـــرارات وإشـــراك جميـــع األطـــراف المعنيـــة مـــن 
وحـــدات األعمـــال وإدارة المخاطـــر ومجلـــس اإلدارة.

)ج( تفعيـــل دور لجنـــة االئتمـــان مـــع مســـتوى مالئـــم مـــن العضويـــة ومســـتوى صالحيـــة لمراجعـــة طلبـــات االئتمـــان والموافقـــة عليهـــا أو إبـــداء التوصيـــات 
للجـــان األعلـــى أو مجلـــس اإلدارة.

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.

ب. مخاطر السوق

مصادر المخاطر

تعـــرف مخاطـــر الســـوق بأنهـــا المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن معامـــالت اســـتثمارات البنـــك، بمـــا فـــي ذلـــك االســـتثمارات فـــي األســـهم )المدرجـــة وغيـــر 
المدرجـــة( والصكـــوك والعقـــارات وغيرهـــا. يتـــم تصنيـــف هـــذه المخاطـــر إلـــى ثـــالث تصنيفـــات رئيســـية يتـــم مـــن خاللهـــا قيـــاس وإدارة مخاطـــر الســـوق، 

ـــي: ـــى أداء المحفظـــة االســـتثمارية للبنـــك كمـــا يل ـــر بشـــكل مباشـــر عل حيـــث إنهـــا تؤث

ــًة  ــداول متضمنـ ــة التـ ــة ومحفظـ ــة البنكيـ ــهم )والمحفظـ ــتثمارات – األسـ ــوقية لالسـ ــة السـ ــي القيمـ ــرات فـ ــن التغييـ ــأ عـ ــي تنشـ ــعار: التـ ــر األسـ مخاطـ
االســـتثمارات االســـتراتيجية( والصكـــوك والعقـــارات واألصـــول األخـــرى.

مخاطـــر ســـعر الصـــرف: مخاطـــر التعـــرض للخســـائر نتيجـــة التغييـــرات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت ممـــا يؤثـــر علـــى المحفظـــة البنكيـــة )بمـــا يتضمـــن 
المراكـــز الهيكليـــة الناشـــئة عـــن االســـتثمارات عبـــر الحـــدود( ومحفظـــة التـــداول.

مخاطـــر معـــدل العائـــد: مـــن المتعـــارف عليـــه أن بيـــت التمويـــل الكويتـــي يعمـــل طبقـــاً ألحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية، لذلـــك تنشـــأ مخاطـــر معـــدل العائـــد 
مـــن تأثيـــر التغيـــرات فـــي معـــدالت العائـــد للســـوق علـــى التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية أو القيمـــة العادلـــة لبعـــض الموجـــودات الماليـــة المتاحـــة للبيـــع.

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي

تتـــم إدارة مخاطـــر الســـوق بصفـــة رئيســـية فـــي ادارة الخزانـــة. كمـــا أن هنـــاك جهـــات أخـــرى تابعـــة البنـــك تضطلـــع بـــدور فـــي إدارة مخاطـــر الســـوق. وفـــي 
إطـــار هيـــكل حوكمـــة البنـــك ، فـــإن الجهـــات التاليـــة تتحمـــل مســـؤولية إدارة مخاطـــر الســـوق علـــى النحـــو التالـــي:

ــوم  ــث يقـ ــوق، حيـ ــر السـ ــة لمخاطـ ــان اإلدارة الفعالـ ــية لضمـ ــؤولية األساسـ ــل المسـ ــة لمجلـــس اإلدارة: تتحمـ ــر التابعـ ــة المخاطـ مجلـــس اإلدارة / لجنـ
بتحديـــد  نزعـــة المخاطـــر لـــدى البنـــك واعتمـــاد السياســـات الرئيســـية إلدارة مخاطـــر الســـوق. كمـــا يشـــرف مجلـــس اإلدارة علـــى هيـــكل المخاطـــر التـــي 

ـــك.  ـــا البن يتعـــرض له

ــة  ــان مســـؤولية الحفـــاظ علـــى اإلشـــراف وإدارة هيـــكل / تكويـــن الميزانيـ لجنـــة األصـــول والخصـــوم لبيتـــك الكويـــت والمجموعـــة: تتولـــى هـــذه اللجـ
)للمجموعـــة و الكويـــت( لضمـــان التوافـــق مـــع نزعـــة المخاطـــر المعتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة واالســـتراتيجية المتبعـــة. وتتولـــى اللجـــان وضـــع اســـتراتيجية 
الخزانـــة، باإلضافـــة إلـــى أمـــور أخـــرى بوتيـــرة شـــهرية للكويـــت، وربـــع ســـنوية للمجموعـــة. وتضمـــن اللجـــان بوجـــه عـــام االلتـــزام بجميـــع سياســـات مخاطـــر 
الســـوق المعتمـــدة والموافقـــة علـــى حـــاالت االســـتثناء بصـــورة مالئمـــة، كمـــا تتخـــذ اللجـــان القـــرارات بشـــأن سياســـة التحـــوط لـــدى البنـــك وآليـــات 

ومنتجـــات التحـــوط.

ـــة فـــي تخفيـــف  ـــى دور إدارة الخزان ـــك باإلضافـــة إل ـــذ االســـتراتيجية العامـــة للبن ـــة بتنفي إدارة الخزانـــة / الـــذراع االســـتثماري للبنـــك: تقـــوم إدارة الخزان
ـــا  ـــى وقتن ـــك )إل ـــذراع االســـتثماري لمجموعـــة بيت ـــي 2015 ال ـــة( ف ـــال )شـــركة تابع ـــك كابيت ـــد أصبحـــت بيت ـــك. وق ـــا البن ـــرض له ـــد يتع ـــي ق المخاطـــر الت

ـــا فـــي إطـــار الحـــدود ومســـتويات التحمـــل المعتمـــدة. ـــك االســـتثمارية وتحمله ـــإدارة محفظـــة البن ـــوم ب ـــي(، وتق الحال

ـــزم  ـــة واالســـتثمار ووضـــع الحـــدود الالزمـــة إذا ل ـــة أنشـــطة الخزان ـــة ومراقب إدارة المخاطـــر: وتقـــوم ادارة مخاطـــر الســـوق بشـــكل مســـتقل تمامـــاً بمتابع
األمـــر. وتقـــوم إدارة مخاطـــر الســـوق بتحديـــد وقيـــاس انكشـــافات مخاطـــر الســـوق التـــي يتعـــرض لهـــا البنـــك. ويتـــم عـــرض ومناقشـــة تلـــك المخاطـــر 
ـــة، وتقـــوم أيضـــاً برفـــع  فـــي أكثـــر مـــن لجنـــة. وتقـــوم الوحـــدة بـــإدارة مخاطـــر الســـوق مـــن الناحيـــة الشـــمولية لميزانيـــة البنـــك لتعقـــب التركـــزات المحتمل

ـــزام بسياســـات وحـــدود المخاطـــر. ـــا تراقـــب االلت ـــزم األمـــر. كم ـــل المخاطـــر إذا ل ـــة لتقلي ـــات الالزم التوصي

التدقيق الداخلي: تزود مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السوق على مستوى البنك.
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المنهجيات واإلجراءات

الهـــدف مـــن عمليـــات إدارة مخاطـــر الســـوق فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي هـــو مراقبـــة وإدارة انكشـــافات البنـــك لمخاطـــر الســـوق وذلـــك لتحقيـــق مســـتويات 
جيـــدة مـــن العوائـــد علـــى المخاطـــر التـــي يتعـــرض لهـــا البنـــك مـــع الحفـــاظ علـــى معـــادالت مخاطـــر الســـوق بمـــا يتوافـــق مـــع النزعـــة المخاطـــرة المعتمـــدة 

مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة.

 تعمل إدارة مخاطر السوق ضمن إطار محدد بما يتماشى مع استراتيجية البنك ونزعة المخاطر مع مراعاة ما يلي:

مخاطر معدل العائد. -
القيمة االقتصادية لرأس المال. -
صافي مراكز العمالت األجنبية. -
تصنيف االستثمارات حسب نوعها. -
القيمة المعرضة للمخاطر. -
حساسية المحافظ للتقلبات في أسعار الربح. -

ـــل الكويتـــي إجـــراءات مراجعـــة شـــاملة لعمليـــات االســـتثمار وإدارة أدائهـــا، وتتضمـــن هـــذه اإلجـــراءات مراجعـــة القطاعـــات  تتبنـــى مجموعـــة بيـــت التموي
والمناطـــق الجغرافيـــة وحـــدود االنكشـــافات المســـتهدفة داخـــل القطاعـــات والمناطـــق الجغرافيـــة بصفـــة دوريـــة.

كمـــا يتـــم دراســـة خطـــط إعـــادة هيكلـــة االســـتثمارات والمحافـــظ االســـتثمارية وتتضمـــن هـــذه الخطـــط دمـــج بعـــض االســـتثمارات أو التخـــارج مـــن بعضهـــا 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص تلـــك االســـتثمارات التـــي ال تـــؤدي بالشـــكل المتوقـــع أو المطلـــوب نحـــو زيـــادة ربحيـــة المجموعـــة.

ويجري البنك أيضاً تقييماً دورياً الستثماراته العقارية مستخدماً مصدرين مختلفين من مصادر التقييم وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

وقـــد تبنـــى بيـــت التمويـــل الكويتـــي منهجـــاً موحـــداً لقيـــاس رأس المـــال الـــالزم لتغطيـــة مخاطـــر الســـوق تحـــت الركـــن األول، إال أن مخاطـــر الســـوق 
الناشـــئة عـــن أوضـــاع ســـعر الصـــرف ومخاطـــر األســـعار ومخاطـــر معـــدل العائـــد تقـــع بصـــورة أوســـع تحـــت الركـــن الثانـــي.

ج. مخاطر األصول والخصوم ومخاطر السيولة

مخاطر إدارة األصول والخصوم 

مصادر المخاطر

ـــإن  ـــك، ف ـــاً لذل ـــن األصـــول والخصـــوم. وفق ـــة بي ـــي العالق ـــرات ف ـــي يمكـــن أن تنشـــأ مـــن التغي إدارة األصـــول والخصـــوم: هـــي وســـيلة إلدارة المخاطـــر الت
ـــح. ـــدل الرب المصـــادر الرئيســـية للمخاطـــر هـــي مخاطـــر مع

مخاطـــر معـــدل الربـــح: هـــي المخاطـــر التـــي تنشـــأ عـــن تعـــرض الوضـــع المالـــي للبنـــك لتحـــركات عكســـية فـــي األســـعار المعياريـــة. تؤثـــر التغييـــرات فـــي 
ـــي ربحـــه ومســـتوى الدخـــل الحســـاس  ـــر صاف ـــك مـــن خـــالل تغيي ـــاح البن ـــى أرب ـــة عل ـــة المحلي ـــوك المركزي ـــدل خصـــم البن ـــل مع ـــة مث ـــدالت المعياري المع
لمعـــدل الربـــح ومصروفـــات التشـــغيل األخـــرى. تؤثـــر التغييـــرات فـــي معـــدالت الخصـــم أيضـــاً علـــى القيمـــة األساســـية لموجـــودات ومطلوبـــات البنـــك 
واالنكشـــافات خـــارج الميزانيـــة ألن القيمـــة االقتصاديـــة للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية )وفـــي بعـــض الحـــاالت، التدفقـــات النقديـــة نفســـها( تتغيـــر 

ـــح. ـــدالت الرب ـــر مع ـــا تتغي عندم

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي

لقـــد قـــام البنـــك بإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى هيـــكل الحوكمـــة لضمـــان إدارة المخاطـــر الناشـــئة عـــن هيـــكل الموجـــودات والمطلوبـــات بشـــكل فعـــال. 
يتضمـــن الهيـــكل التنظيمـــي فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي إلدارة األصـــول والخصـــوم اللجـــان والمناصـــب التاليـــة:

ـــس اإلدارة مســـؤوالن عـــن وضـــع  ـــة عـــن مجل ـــة المخاطـــر المنبثق ـــس اإلدارة ولجن مجلـــس اإلدارة ولجنـــة المخاطـــر المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة: مجل
ـــذه السياســـة. ـــاً له ـــك وفق ـــة للبن ـــة العمومي ـــن إدارة الميزاني ـــد م ـــة سياســـة إدارة األصـــول والخصـــوم والتأك ومراجع

ـــى مســـؤولية إدارة  ـــك وتتول ـــا للبن ـــة اإلدارة العلي ـــة األصـــول والخصـــوم هـــي لجن لجنـــة األصـــول والخصـــوم للمجموعـــة ولجنـــة األصـــول والخصـــوم: لجن
ملـــف األصـــول والخصـــوم للبنـــك. كمـــا قـــام مجلـــس اإلدارة بتفويـــض مهمـــة اإلشـــراف علـــى إدارة معـــدل ربـــح البنـــك وكذلـــك رأس المـــال لهـــذه اللجنـــة.

رئيـــس إدارة المخاطـــر للمجموعـــة ورئيـــس إدارة المخاطـــر: ضمـــان تطويـــر سياســـات ســـليمة لمخاطـــر معـــدل الربـــح وإدارة رأس المـــال فـــي البنـــك 
ومتابعـــة فجـــوات معـــدل الربـــح فـــي الميزانيـــة العموميـــة للبنـــك باالشـــتراك مـــع رئيـــس الخزانـــة للمجموعـــة.

ـــة  ـــال الخزان ـــة عـــن أنشـــطة أعم ـــة المســـؤولية العام ـــس الخزان ـــة ورئي ـــة للمجموع ـــس الخزان ـــل رئي رئيـــس الخزانـــة للمجموعـــة ورئيـــس الخزانـــة: يتحم
ـــة. ـــة ســـليمة إلدارة مخاطـــر األصـــول و الخصـــوم للمجموع ـــي وحوكم ـــك إطـــار تنظيم ـــدى البن ـــون ل ـــان أن يك ومســـؤولية ضم

الرئيـــس المالـــي للمجموعـــة والرئيـــس المالـــي: الرئيـــس المالـــي للمجموعـــة والرئيـــس المالـــي مســـؤوالن عـــن ضمـــان تطبيـــق المعاييـــر المحاســـبية 
المناســـبة لمحافـــظ البنـــك، بمـــا فـــي ذلـــك التحـــوط والتســـويات.

ـــح بمـــا يتماشـــى مـــع التغييـــرات فـــي محفظـــة  رئيـــس قســـم األصـــول والخصـــوم وإدارة مخاطـــر الســـيولة: مســـؤول عـــن سياســـة إدارة مخاطـــر معـــدل الرب
منتجـــات البنـــك وتقديـــم التعديـــالت الالزمـــة إلـــى لجنـــة األصـــول والخصـــوم وتصعيـــد أي خروقـــات أو انتهـــاكات إلـــى لجنـــة األصـــول والخصـــوم ورئيـــس 

المخاطـــر للمجموعـــة.

المنهجيات واإلجراءات

ـــار  ـــي االعتب ـــع األخـــذ ف ـــة م ـــر نزعـــة المخاطـــر والمخاطـــر ذات الصل ـــك وتقري ـــن اســـتراتيجية البن ـــل إطـــار مخاطـــر إدارة األصـــول والخصـــوم ضم يعم
ـــي: مـــا يل

- األرباح المعرضة للمخاطر.
- القيمة االقتصادية لرأس المال.

يطبـــق بيـــت التمويـــل الكويتـــي معيـــار مخاطـــر معـــدل العائـــد للمحفظـــة البنكيـــة (IRRBB) واختبـــارات الضغـــط المدرجـــة فـــي هـــذا المعيـــار. كمـــا يقـــوم 
ـــة لحـــدث معيـــن. ـــار المحتمل ـــة مـــن خـــالل تقييـــم األوضـــاع االقتصاديـــة واآلث البنـــك بتطبيـــق ســـيناريوهات ضغـــط محتمل

مخاطر السيولة

مصادر المخاطر

يحدد بيت التمويل الكويتي مصادر لمخاطر السيولة على النحو التالي:

ـــح  ـــا تصب ـــه عندم ـــاء بالتزامات ـــى الوف ـــي عل ـــل الكويت ـــت التموي ـــدرة بي مخاطـــر الســـيولة الناتجـــة عـــن عمليـــات التمويـــل: المخاطـــر الناشـــئة عـــن عـــدم ق
ـــم بشـــكل منهجـــي. ـــن ألمواله ـــن ســـحب المودعي ـــل أو م ـــارات التموي مســـتحقة نتيجـــة لخي

المخاطـــر التجاريـــة النازحـــة: المخاطـــر المتمثلـــة فـــي قيـــام أصحـــاب الودائـــع بســـحب أموالهـــم ســـعياً وراء عوائـــد أكثـــر جاذبيـــة ألن بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي يدفـــع عائـــداً علـــى الودائـــع أقـــل مـــن منافســـيه.

مخاطـــر الســـيولة الناتجـــة عـــن تحـــركات الســـوق: تنبـــع مخاطـــر الســـيولة فـــي الســـوق مـــن مخاطـــر عـــدم قـــدرة البنـــك علـــى تصفيـــة المركـــز بســـعر الســـوق 
الحالـــي المعلـــن بســـبب اضطـــراب الســـوق. 
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III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي

ـــن إدارة  ـــية عــ ـــن للبنـــك المســـؤولية األساسـ ـــة التابعي ـــك" الكويـــت والمجموعـــة وإدارة الخزان ـــة األصـــول والخصـــوم لـ"بيتــ ـــس اإلدارة ولجنــ يتحمـــل مجلـ
مخاطــــر الســــيولة للمجموعــــة، إال أن هنــــاك جهات أخــــرى داخــــل البنــــك تضطلع بــــدور فــــي ضمان وجــــود إطــــار إلدارة مخاطر الســــيولة وتشــــغيل هــــذا 

اإلطـــار بالفعاليـــة المطلوبـــة:

مجلــــس اإلدارة/ لجنــــة المخاطــــر التابعــــة لمجلــــس اإلدارة: تتحمـــل المســـؤولية األساســــية لضمـــان اإلشــــراف الفعـــال علـــى مخاطـــر الســـيولة، كمـــا يعمـــل 
علـى تحديـد نزعـة المخاطـر للسـيولة و التمويـل بالنسـبة للبنـك، واعتمـاد السياسات الرئيسـية إلدارة مخاطـر السـيولة وسياسة التمويـل، كمـا يشـرف 

المجلـس علـى تعريـف مخاطـر السـيولة واالئتمـان للبنـك.

لجنـة األصـول والخصوم لـ"بيتـك" والمجموعـة: تتولـى اللجنـة مهمـة اإلشـراف الفعـال علـى إدارة مخاطـر التمويـل والسـيولة للمجموعـة، واعتماد إطار 
السياســـة فــــي المقـــام األول، ومتابعـــة تنفيـــذه فــــي اجتماعاتهـــا الدوريـــة.

ـــة أوضـــاع  ـــة أيضـــاً مراقب ـــى الخزان ـــا، وتتول ـــدة مخاطـــر الســـيولة وإدارته ـــف حـ ـــة االســـتراتيجيات الموضوعـــة لتخفي ـــذ إدارة الخزان إدارة الخزانـــة: تنفــ
الســـيولة.

إدارة المخاطـــر: تقـــوم منهجيـــة وحـــدة إدارة مخاطـــر الســـيولة علـــى المتابعـــة مـــع إدارة الخزانـــة بتحديـــد وقيـــاس ومراقبـــة مخاطـــر الســـيولة بشـــكل دوري 
ـــدى  ـــف ل ـــة الخاصـــة بالســـيولة مـــن خـــالل إطـــار إدارة مخاطـــر الســـيولة الحصي ـــع الحـــدود الرقابي ـــزم بجمي ـــك ملت ـــم أن بيت ـــع العل ونشـــط ومســـتقل، م

بيـــت التمويـــل الكويتـــي. 

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السيولة على مستوى البنك.

المنهجيات واإلجراءات

فـــي إطـــار إدارة مخاطـــر الســـيولة اعتمـــد البنـــك سياســـات مخاطـــر الســـيولة بمـــا يتضمـــن اإلدارة التشـــغيلية لمخاطـــر الســـيولة، وسياســـة خطـــة تمويـــل 
ـــى  ـــي لضمـــان الحصـــول عل ـــل الكويت ـــا. ويســـعى إطـــار إدارة مخاطـــر الســـيولة ببيـــت التموي ـــي تمـــت الموافقـــة عليه ـــع المســـؤوليات، والت للطـــوارئ، وتوزي
ســـيولة كافيـــة فـــي جميـــع االوقـــات لتلبيـــة المطالـــب المتوقعـــة أو غيـــر المتوقعـــة مـــن قبـــل العمـــالء وســـوق النقـــد بســـعر مقبـــول لبيـــت التمويـــل الكويتـــي 
وبمـــا يتوافـــق مـــع الشـــريعة اإلســـالمية. وتـــم وضـــع خطـــة الطـــوارئ لتمكيـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي مـــن إدارة الســـيولة فـــي حـــاالت ظهـــور أزمـــات الســـيولة.

ـــل  ـــت التموي ـــك، اعتمـــد بي ـــة مخاطـــر ســـيولة البن ـــى أفضـــل الممارســـات فـــي إدارة ومراقب ـــازل III وفـــي إشـــارة إل ـــة لب ـــادئ التوجيهي كمـــا جـــاء فـــي المب
ـــار تغطيـــة الســـيولة (LCR)، ومعيـــار صافـــي التمويـــل المســـتقر (NSFR). يتـــم قيـــاس هـــذه النســـب بشـــكل  الكويتـــي نســـب الســـيولة لبـــازل III؛ وهـــي معي
دوري وعلـــى مســـتوى بيـــت التمويـــل الكويتـــي الكويـــت، والمجموعـــة المصرفيـــة، ووفقـــاً لتعميـــم بنـــك الكويـــت المركـــزي والمبـــادئ التوجيهيـــة لضمـــان أن 

ـــة للحـــدود الرقابيـــة لتلـــك النســـب. بيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي جميـــع األوقـــات لديـــه مصـــادر تمويـــل جيـــدة وممتثل

ويضمن بيت التمويل الكويتي معالجة المخاطر بطريقة مالئمة من خالل استراتيجيات السيولة التالية:

الحفــاظ علــى مخــزون مــن األصــول الســائلة عاليــة الجــودة التــي يمكــن اســتخدامها )لتغطيــة حاجــات الســيولة أو االقتــراض بضمانهــا( لتوفيــر  -
النقــد حــال وجــود طلــب غيــر متوقــع للنقــد مــن ِقبــل العمــالء.

تنويــع مصــادر التمويــل فيمــا يتعلــق بالمصــادر، والمضمــون وخصائــص إعــادة التســعير للتخفيــف مــن مخاطــر اإلخفــاق فــي الحصــول علــى النقــد  -
بأســعار مقبولــة فــي جميــع األوقــات.

مراقبة التحركات داخل وخارج الميزانية العمومية بالنسبة لألصول والخصوم لتحديد نقاط الضغط على إدارة السيولة. -
تنفيذ سيناريوهات الضغط لتحديد فترات انخفاض السيولة، وإدماجها في تقييم متطلبات السيولة. -
تحديــد وتصنيــف جميــع مــوارد التمويــل المتاحــة للبنــك ووضــع خطــة الســتخدامها لضمــان توفــر الســيولة الكافيــة فــي جميــع األوقــات )خطــة  -

طــوارئ للتمويــل(.
تحديد المسؤولية عن اإلجراءات المطلوبة لضمان تطبيق إطار فّعال إلدارة مخاطر السيولة. -

يعتقـــد بيـــت التمويـــل الكويتـــي أنـــه يتمتـــع بالتمويـــل الكافـــي، إال أنـــه تحقيقـــاً لمبـــدأ اإلدارة الحكيمـــة، قـــام مجلـــس إدارة بيـــت التمويـــل الكويتـــي بالموافقـــة 
علـــى خطـــة الطـــوارئ ليقـــوم بيـــت التمويـــل الكويتـــي بمراقبـــة وضعـــه مـــن حيـــث الســـيولة والتمويـــل فـــي ظـــل افتراضـــات متوقعـــة وافتراضـــات الضغـــط 
ورفـــع تقاريـــر بهـــذا الشـــأن إلـــى لجنـــة األصـــول والخصـــوم لـ"بيتـــك" واللجنـــة التنفيذيـــة ولجنـــة المخاطـــر التابعـــة لمجلـــس اإلدارة بصفـــة دوريـــة. تتطلـــب 
خطـــة طـــوارئ التمويـــل بنـــاء مصـــادر للتمويـــل يتـــم اســـتخدامها فـــي المواقـــف التـــي تـــزداد ســـوءاً ووضـــع مســـؤوليات واضحـــة للمديريـــن التنفيذييـــن 
المخوليـــن بـــإدارة الســـيولة فـــي ظـــل هـــذه الخطـــة. كمـــا أن رأس المـــال الـــالزم لتغطيـــة مخاطـــر الســـيولة بســـبب ارتفـــاع تكاليـــف التمويـــل تدخـــل ضمـــن 

متطلبـــات رأس مـــال الركـــن الثانـــي لبيـــت التمويـــل الكويتـــي.

د . المخاطر التشغيلية

مصادر المخاطر

يعـــرف بيـــت التمويـــل الكويتـــي الخســـائر التشـــغيلية علـــى أنهـــا خســـائر بســـبب عـــدم مالئمـــة أو إخفـــاق العمليـــات الداخليـــة والعامليـــن والنظـــم أو بســـبب 
األحـــداث الخارجيـــة بمـــا يتضمـــن المخاطـــر القانونيـــة. وبنـــاًء علـــى ذلـــك يمكـــن تقســـيم المخاطـــر التشـــغيلية علـــى النحـــو التالـــي:

المخاطـــر التشـــغيلية: مخاطـــر التعـــرض للخســـائر الناشـــئة عـــن إدارة التنفيـــذ والتســـليم والعمليـــات وتلـــف األصـــول الماديـــة والمخالفـــة للوائـــح ممارســـات 
التوظيـــف وســـالمة مـــكان العمـــل والمنتجـــات أو ممارســـات العمـــل.

المخاطـــر القانونيـــة ومخاطـــر االلتـــزام: المخاطـــر المتعلقـــة بالتعـــرض للخســـائر نتيجـــة المخالفـــات للقوانيـــن أو القواعـــد أو اللوائـــح أو السياســـات أو 
اإلجـــراءات أو االلتزامـــات التعاقديـــة أو المعاييـــر األخالقيـــة أو الممارســـات التـــي يشـــوبها الغمـــوض.

ــراءات،  ــزة ونقـــص اإلجـ ــج واألجهـ ــل البرامـ ــق وتعطـ ــف المرافـ ــل توقـ ــة مثـ ــل األنظمـ ــل أو تعطـ ــف العمـ ــة بتوقـ ــر المتعلقـ ــة: المخاطـ ــر التقنيـ المخاطـ
باإلضافـــة إلـــى اســـتخدام غيـــر قانونـــي أو غيـــر مصـــرح بـــه ألنظمـــة المؤسســـة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تأثيـــر ســـلبي علـــى الســـرية، وتوافـــر وســـالمة 

ــات. ــة والبيانـ األنظمـ

مخاطـــر االحتيـــال: المخاطـــر المتعلقـــة بالتعـــرض للخســـائر نتيجـــة االحتيـــال الداخلـــي مثـــل احتيـــال الموظفيـــن واالحتيـــال الخارجـــي مثـــل الســـرقة 
والتزويـــر مـــن طـــرف خارجـــي.

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي

ـــر كل إدارة مســـؤولية الحفـــاظ  ـــى مدي ـــن وإدارات األعمـــال. ويتول ـــع الموظفي ـــق جمي ـــى عات تقـــع مســـؤولية إدارة المخاطـــر التشـــغيلية بصفـــة رئيســـية عل
ـــرون مســـؤوليتها. ـــي يتحمـــل هـــؤالء المدي ـــات الت ـــع العملي ـــة جمي ـــة وتغطي ـــة الداخلي ـــى المخاطـــر التشـــغيلية والرقاب ـــى اإلشـــراف عل عل

وتوضح النقاط التالية الجهات األخرى داخل البنك التي تتولى مسؤولية حوكمة المخاطر التشغيلية:
مجلـــس اإلدارة / لجنـــة المخاطـــر التابعـــة لمجلـــس اإلدارة: تتحمـــل اللجنـــة المســـؤولية األساســـية عـــن ضمـــان اإلدارة الفعالـــة علـــى المخاطـــر التشـــغيلية، 

كمـــا تعمـــل علـــى تحديـــد نزعـــة المخاطـــر للبنـــك واعتمـــاد السياســـات الرئيســـية إلدارة المخاطـــر التشـــغيلية.
ــؤوليتها  ــذ مسـ ــي تنفيـ ــاعدة اإلدارة فـ ــية – مسـ ــة رئيسـ ــر – بصفـ ــي للمخاطـ ــكل التنظيمـ ــي الهيـ ــغيلية فـ ــر التشـ ــى إدارة المخاطـ إدارة المخاطـــر: تتولـ
ـــى إطـــار إدارة المخاطـــر التشـــغيلية ومتابعـــة مســـتوى  ـــى مســـؤولية الحفـــاظ عل ـــى المخاطـــر التشـــغيلية داخـــل إداراتهـــا التابعـــة، كمـــا تتول لإلشـــراف عل

الخســـائر التشـــغيلية وفعاليـــة بيئـــة الرقابـــة، وتتولـــى أيضـــاً مســـؤولية إعـــداد التقاريـــر بشـــأن المخاطـــر التشـــغيلية.
التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط المخاطر التشغيلية على مستوى البنك.

المنهجيات واإلجراءات

يتمثـــل الهـــدف مـــن إطـــار إدارة المخاطـــر التشـــغيلية لبيـــت التمويـــل الكويتـــي فـــي إدارة ومراقبـــة المخاطـــر التشـــغيلية بطريقـــة فعالـــة مـــن ناحيـــة 
ــدة. ــر المعتمـ ــة المخاطـ ــع نزعـ ــتهدفة وبالتوافـــق مـ ــغيلية المسـ ــر التشـ ــتويات المخاطـ التكاليـــف ضمـــن مسـ

يعمـــل بيـــت التمويـــل الكويتـــي بشـــكل مســـتمر علـــى تطبيـــق عمليـــة التقييـــم الذاتـــي للرقابـــة علـــى المخاطـــر التـــي تتضمـــن تحديـــد أهـــداف وحـــدات 
األعمـــال والمخاطـــر الرئيســـية ذات الصلـــة وربـــط األنشـــطة الرقابيـــة بالمخاطـــر وتحديـــد المســـؤولين عـــن األنشـــطة الرقابيـــة وتقييـــم فعاليـــة الضوابـــط 
ـــى المخاطـــر لبعـــض وحـــدات العمـــل الهامـــة وفقـــاً  ـــة عل ـــم الذاتـــي للرقاب ـــم االنتهـــاء مـــن تطبيـــق عـــدد مـــن عمليـــات التقيي والمخاطـــر المتبقيـــة. ولقـــد ت

لخطـــة عمـــل المخاطـــر التشـــغيلية.
كما حدد البنك عدداً من أهم مؤشرات المخاطر التشغيلية والتي يتم حالياً قياسها ومراقبتها لغرض أنشطة األعمال الرئيسة.

كمـــا يقـــوم البنـــك بانتظـــام بتجميـــع بيانـــات أحـــداث المخاطـــر مـــن وحـــدات األعمـــال واإلدارات التشـــغيلية مـــن خـــالل نظـــام إدارة بيانـــات الخســـائر 
التشـــغيلية وعمليـــة حصـــر بيانـــات ســـير األعمـــال. وفـــي إطـــار إدارة اســـتمرارية األعمـــال، أنشـــأ البنـــك لجنـــة لمراقبـــة تنفيـــذ خطـــة اســـتمرارية األعمـــال، 
وقـــد تـــم تطويـــر دراســـة (Business Impact Analysis) والموافقـــة عليهـــا. وقـــد تـــم وضـــع واعتمـــاد تحليـــل التأثيـــر الكامـــل علـــى األعمـــال. وقـــد اعتمـــد 

بيتـــك أســـلوب المؤشـــر األساســـي لقيـــاس رأس المـــال المطلـــوب للمخاطـــر التشـــغيلية ضمـــن الركـــن األول.
كمـــا قـــام البنـــك ضمـــن الركـــن الثانـــي بإعـــداد نمـــوذج محـــاكاة للخســـائر المتوقعـــة مـــن خـــالل 7 أحـــداث مختلفـــة للخســـائر التشـــغيلية وهـــي االحتيـــال 
ـــة وفشـــل األنظمـــة وإدارة  ـــي تلحـــق باألصـــول المادي ـــج واألضـــرار الت ـــن والســـالمة والعمـــالء وممارســـات المنت ـــال الخارجـــي والموظفي ـــي واالحتي الداخل
التنفيـــذ. ويتـــم تغطيـــة المخاطـــر المتبقيـــة الناتجـــة عـــن المخاطـــر التشـــغيلية بمتطلبـــات رأس المـــال المقـــدرة كجـــزء مـــن محـــاكاة "مونـــت كارلـــو" التـــي 
أجريـــت ضمـــن الركـــن الثانـــي الختبـــار مخففـــات المخاطـــر التشـــغيلية. كمـــا يقـــوم البنـــك بحســـاب رأس المـــال المطلـــوب لتغطيـــة الخســـائر الناتجـــة عـــن 

المخاطـــر القانونيـــة ضمـــن الركـــن الثانـــي.
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III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل

خامسًا: المعلومات المتعلقة بحسابات االستثمار

يوفـــر "بيتـــك" العديـــد مـــن حســـابات التوفيـــر االســـتثمارية بهـــدف تشـــجيع العمـــالء علـــى االدخـــار وتوفيـــر األمـــوال لالســـتفادة منهـــا عنـــد الحاجـــة مـــع 
االســـتفادة مـــن أربـــاح المبالـــغ المدخـــرة، ولذلـــك نجـــد أن "بيتـــك" يوفـــر هـــذه الحســـابات لشـــرائح عمريـــة مختلفـــة ومواصفـــات عديـــدة ســـواء بالدينـــار 
الكويتـــي أو بالعمـــالت األجنبيـــة، ومـــن هـــذه الحســـابات )حســـاب التوفيـــر االســـتثماري بالدينـــار الكويتـــي و العمـــالت األجنبيـــة - حســـاب الرابـــح - 

ـــة للشـــركات(. حســـاب بيتـــي االســـتثماري لألطفـــال - حســـاب تحـــت الطلـــب بمبـــدأ الوكال

ـــواع  ـــوع مـــن أن ويمكـــن فتـــح جميـــع حســـابات التوفيـــر االســـتثماري لألفـــراد والمؤسســـات والقّصـــر، وذلـــك حســـب الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بـــكل ن
هـــذه الحســـابات. أمـــا حســـابات تحـــت الطلـــب فهـــي مخصصـــة فقـــط للشـــركات والجهـــات االعتباريـــة )لجـــان - اتحـــادات - إلـــخ..(

ـــاً لشـــروط عقـــد االســـتثمار ونســـب  ـــة" الشـــرعي وفق ـــدأ "الوكال ـــة" الشـــرعي ومب ـــدأ "المضارب ـــاً لمب ـــم اســـتثمارها طبق ـــع الحســـابات يت ـــأن جمي علمـــاً ب
ـــاح. اقتســـام األرب

المعلومات المتعلقة بالودائع والخطط االستثمارية طويلة األجل

يوفـــر "بيتـــك" العديـــد مـــن الودائـــع االســـتثمارية للعمـــالء بهـــدف توفيـــر عـــدد مـــن األدوات االســـتثمارية التـــي تســـاعد العميـــل علـــى االســـتثمار وتحقيـــق 
أربـــاح بطريقـــة آمنـــة ومســـتقرة، ولذلـــك نجـــد أن لـــدى "بيتـــك" أنواعـــاً مختلفـــة مـــن الودائـــع االســـتثمارية ســـواء مـــن حيـــث مـــدة االســـتثمار، أو مـــن 
حيـــث آليـــة توزيـــع األربـــاح أو مـــن حيـــث العملـــة ســـواء بالدينـــار الكويتـــي أو بالعمـــالت األجنبيـــة، ومـــن هـــذه الودائـــع االســـتثمارية )الوديعـــة االســـتثمارية 
المســـتمرة – وديعـــة الديمـــة االســـتثمارية - وديعـــة النويـــر االســـتثمارية - وديعـــة الســـدرة االســـتثمارية – وديعـــة الكوثـــر االســـتثمارية – الوديعـــة 

االســـتثمارية الخماســـية – الودائـــع بالعمـــالت األجنبيـــة – الخطـــط االســـتثمارية طويلـــة األجـــل(.

وتنقســـم الخطـــط االســـتثمارية طويلـــة األجـــل إلـــى عـــدة أنـــواع ) خطـــة "جامعتـــي" للتعليـــم العالـــي – خطـــة "إنجـــاز" المرنـــة - خطـــة "رفـــاء" للـــزواج – خطـــة 
"ثمـــار" للتقاعـــد وخطـــة "شـــفاء" للرعايـــة الصحيـــة الخاصـــة(.

ـــي الشـــرعي أو الوصـــي بموجـــب  ـــاً، و يســـمح للول ـــل هـــو 21 عام ـــي للعمي ـــى أن يكـــون الســـن القانون ـــراد عل ـــع لألف ـــواع مـــن الودائ ـــح هـــذه األن ويمكـــن فت
حكـــم مـــن المحكمـــة فتـــح وديعـــة باســـم القاصـــر، كمـــا يمكـــن فتـــح تلـــك الودائـــع فيمـــا عـــدا الخطـــط االســـتثمارية طويلـــة األجـــل لجميـــع أنـــواع الشـــركات 

والجهـــات االعتباريـــة ) لجـــان – اتحـــادات - مؤسســـات إلـــخ..(. 

وتأتـــي أهميـــة الودائـــع االســـتثمارية مـــن كونهـــا توفـــر اســـتقراراً أكبـــر لعمليـــات المصـــارف )البنـــوك(، إذ بإمـــكان "بيتـــك" اســـتثمار الودائـــع االســـتثمارية 
فـــي المشـــروعات اإلنتاجيـــة المختلفـــة، ســـواء بطريـــق مباشـــر أو بطريـــق تمويـــل مشـــروعات الغيـــر. أمـــا التكييـــف الشـــرعي للودائـــع االســـتثمارية فينقســـم 

مـــا بيـــن عقـــود المضاربـــة وعقـــود الوكالـــة باالســـتثمار.

حساب الذهب:

حرصـــاً مـــن "بيتـــك" علـــى تنـــوع المنتجـــات ومواكبـــة التغييـــرات االقتصاديـــة العالميـــة ومـــا صاحبهـــا مـــن إقبـــال عالمـــي علـــى شـــراء وبيـــع ســـبائك الذهـــب. 
أطلـــق بيـــت التمويـــل الكويتـــي حســـاب الذهـــب الـــذي يتيـــح لعمالئـــه شـــراء وبيـــع ســـبائك الذهـــب بشـــكل آمـــن وفعـــال ومريـــح ليكـــون بذلـــك أول منتـــج فريـــد 
مـــن نوعـــه يطـــرح فـــي الكويـــت. كمـــا أن الذهـــب الـــذي يوفـــره بيتـــك هـــو أنقـــى درجـــات الذهـــب علـــى اإلطـــالق مـــن عيـــار (999.9) حيـــث يمكـــن للعمـــالء 
فتـــح حســـاب الذهـــب واتمـــام عمليـــات الشـــراء والبيـــع لســـبائك بيتـــك مـــن خـــالل جميـــع الفـــروع المصرفيـــة أو مـــن خـــالل القنـــوات اإللكترونيـــة المتمثلـــة 

بموقـــع بيتـــك اإللكترونـــي وتطبيـــق بيتـــك لألجهـــزة المحمولـــة، أو مـــن خـــالل أجهـــزة الصـــرف اآللـــي التابعـــة لـ"بيتـــك".

كمـــا قـــام بيـــت التمويـــل الكويتـــي "بيتـــك" بطـــرح خدمـــة شـــراء ســـبيكة الذهـــب )10 غـــرام( واســـتالمها فـــوراً مـــن خـــالل أجهـــزة بيتـــك التفاعليـــة وذلـــك 
ضمـــن إطـــار سلســـلة الخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة التـــي أطلقهـــا "بيتـــك"، ضمـــن اســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي، وتطبيـــق شـــعار "جيـــل جديـــد مـــن 
الخدمـــات المصرفيـــة الســـهلة" الـــذي يضفـــي مزيـــداً مـــن القيمـــة علـــى تجربـــة العمـــالء ويحقـــق متطلباتهـــم واحتياجاتهـــم المصرفيـــة علـــى مـــدار الســـاعة 

بســـهولة ويســـر وأمـــان.

سادسًا: الضوابط الشرعية

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقـــوم هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية بالتأكـــد مـــن مـــدى التـــزام جميـــع قطاعـــات وإدارات بيتـــك بقراراتهـــا وفقـــاً للضوابـــط والتعليمـــات الصـــادرة عـــن 
الجهـــات الرقابيـــة، ولهـــا فـــي ســـبيل تحقيـــق ذلـــك مـــا يلـــي:

التأكـــد مـــن التـــزام قطاعـــات وإدارات "بيتـــك" بعـــرض جميـــع المنتجـــات واألنشـــطة علـــى الهيئـــة الشـــرعية وذلـــك مـــن خـــالل مراجعـــة واعتمـــاد نمـــاذج . 1
العقـــود واالتفاقيـــات والسياســـات واإلجـــراءات والهيـــاكل التمويليـــة؛ وذلـــك بهـــدف التأكـــد مـــن خلوهـــا مـــن المحظـــورات الشـــرعية.

ـــل إدارة البحـــوث واالستشـــارات الشـــرعية . 2 ـــات والسياســـات واإلجـــراءات مـــن قب ـــى العقـــود واالتفاقي ـــة الشـــرعية عل ـــر المراجع ـــى تقاري االطـــالع عل
ـــة الشـــرعية. وفقـــا لقـــرارات الهيئ

ـــك . 3 ـــي، وذل ـــق الشـــرعي الداخل ـــل إدارة التدقي ـــك" المرفوعـــة مـــن قب ـــى قطاعـــات وإدارات "بيت ـــة عل ـــق الشـــرعي الدوري ـــر التدقي ـــى تقاري االطـــالع عل
ـــة. ـــة الشـــرعية ذات الصل لضمـــان التوافـــق مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية وقـــرارات الهيئ

التأكـــد مـــن أن جميـــع اإليـــرادات التـــي تحققـــت مـــن مصـــادر محرمـــة أو بطـــرق تحرمهـــا الشـــريعة اإلســـالمية قـــد تـــم تجنيبهـــا للتخلـــص منهـــا فـــي . 4
أعمـــال خيريـــة.

يتم احتساب الوعاء الزكوي بعد موافقة البنك المركزي على الميزانية العمومية لبيت التمويل الكويتي.. 5

الجمعية العمومية هي التي تقوم بتحديد مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية.. 6
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 الحسابات المستقلينتقرير مراقبي 

 حضرات السادة المساهمين إلى
 )تتمة(  بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 )تتمة( خسائر االئتمان لمديني التمويلأ( 
القواعد التي يحددها  إلىالمخصص المحدد للتسهيل التمويلي منخفض القيمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي االعتراف ب يستند

االعتراف  يتم  سجانب أي مخصص إضافي    إلى  به  االعترافيتم  س لمخصص الذي  من قيمة ابنك الكويت المركزي بشأن الحد األدنى  
    للتدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالتسهيل التمويلي.   دارةتقييم اإل إلىاستناداً به 

 
 راحتساب انخفاض القيمة، فقد تم اعتبا  المتخذة عندم  احكواأل  وعدم التأكد من التقديرات ذي الصلةنظًرا ألهمية التسهيالت التمويلية  

 ات التقدير  من  تأكددرجة عدم ال  ارتفاع   كبير نتيجةهذا األمر قد زاد بشكل    فضاًل عن أن.  أمور التدقيق الرئيسيةأحد  كذلك األمر  
 .ةالربح المرتفع تمعدال األعمال القائمة على وبيئة الضغوط الحالية الناتجة عن التضخمبسبب وذلك 

  
على المدخالت واالفتراضات التي تستخدمها المجموعة    أدوات الرقابة تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم تصميم وتنفيذ  

فقد تحديد مدى كفاية خسائر االئتمان. عالوة على ذلك،  عندفي تطوير النماذج وحوكمتها وضوابط المراجعة التي تقوم بها اإلدارة 
األعمال   وبيئة  ناتجة عن التضخم الضغوط الحالية البسبب    ات المرتبطةعتباراال  دراجإل  التي قمنا بهاتم تحديث إجراءات التدقيق  

  ، بما في ذلك التركيز على التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها.ةالربح المرتفع تمعدال القائمة على
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  استناداً  المتوقعة  االئتمان  بخسائر  يتعلق  الكويت    9فيما  بنك  لتعليمات  وفقاً  تحديدها  تم  التي 
التسهيالت التمويلية   تضمنتقمنا باختيار عينة للتسهيالت التمويلية القائمة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي  فقد  المركزي،  

  تعلق في مخاطر االئتمان واألساس المترتب على ذلك فيما ي   الملحوظتحديد المجموعة لالزدياد    قمنا بتقييم مدىكما  معاد جدولتها  ال
تصنيف التسهيالت التمويلية إلى مراحل مختلفة. ولقد قمنا باالستعانة بالمتخصصين لدينا لتقييم نموذج خسائر االئتمان المتوقعة ب

  9ات األساسية والطرق واالفتراضات المستخدمة للتأكد من توافقها مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  فيما يتعلق بالبيان
التمويلية،   التسهيالت  لعينة  بالنسبة  المركزي.  الكويت  بنك  لتعليمات  طبقاً  لدى  فقد  المحددة  المرحلي  التصنيف  بتقييم معايير  قمنا 

ذي  عن التعثر بما في ذلك أهلية وقيمة الضمان ال  والخسائر الناتجةالتعثر    ت د التعثر واحتماالعنللمخاطر  المجموعة، وهي التعرض  
قامت اإلدارة بمراعاتها التي  والتوجيهات نماذج خسائر االئتمان المتوقعة المستخدمة من قبل المجموعة ضمن تم أخذه في االعتبار

ال ضوء  المستمرة    تأثيراتفي  مع    لغرضاالقتصادية  المتوقعة  االئتمان  خسائر  االعتبارتحديد  في  الكويت    تعليمات  األخذ  بنك 
 قمنا أيًضا بتقييم المدخالت واالفتراضات المختلفة المستخدمة من قبل إدارة المجموعة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة.   كماالمركزي.  

 
قمنا بتقييم المعايير الخاصة بتحديد ما   فقد ،اتحتساب المخصصفيما يتعلق بمتطلبات بنك الكويت المركزي الوضافة إلى ذلك، باإل

لتلك   وفقاً  األمر،  تطلب  اذا  احتسابها،  ويتم  الصلة  ذات  للتعليمات  وفقا  ائتمانية  خسائر  أي  الحتساب  متطلبات  أي  هناك  كان  إذا 
المع التمويلية  التسهيالت  للعينات التي تم اختيارها، والتي شملت  بالنسبة  اد جدولتها، تحققنا مما إذا كانت كافة أحداث التعليمات. 

التسهيالت   تم اختيارها والتي تضمنت أيضاً  االنخفاض في القيمة قد تم تحديدها من قبل إدارة المجموعة. وبالنسبة للعينات التي 
 ب على ذلك.التمويلية منخفضة القيمة، قمنا بتقدير قيمة الضمان وقمنا بإعادة إجراء عمليات احتساب المخصص المترت

 
 األعمال عن دمجمحاسبة الب( 

لشركة الخاصة باجديدة  السهم  األإصدار    .م.ب. من خاللالبنك األهلي المتحد ش  حيازةعملية  إتمام  بالمجموعة    قامتخالل السنة،  
تم المحاسبة عن هذه حيث  دينار كويتي    ألف  3,305,084مقابل شراء قدره  بإجمالي    ش.م.ب.  مساهمي البنك األهلي المتحدإلى    األم

 .حيازةباستخدام طريقة ال دمج األعمال  3المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

من خالل تحديد القيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات   الحيازةتكلفة    بالمحاسبة عنخبير خارجي  من  قامت المجموعة بمساعدة  
 مبدئية دينار كويتي، مع الرصيد الذي نتج عنه شهرة    ألف  326,803غير الملموسة بمبلغ    موجوداتبما في ذلك ال  تي تم حيازتهاال

نظًرا للوقت  ، وذلك 2022ديسمبر  31كما في مؤقتًا أمًرا سعر الشراء  وزيعدينار كويتي. ال يزال ت ألف 2,142,182 قدرها بقيمة
الدفترية    قيمةوال  الحيازةالناتجة عن    المبدئية. سيتم تعديل الشهرة  المجمعةالمنقضي بين تاريخ المعاملة والموافقة على البيانات المالية  

 .2023 نةسسعر الشراء خالل  وزيععند االنتهاء من عملية ت بأثر رجعي ذات الصلة مطلوباتوال موجوداتلل
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 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38 إلى 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

7 
 

 المجمع     بيان الدخل
 2022ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 ألف دينار كويتي   
 2021 2022 ات إيضاح  

    يرادات اإل
 871,483  1,322,323  تمويل  إيرادات 

 (285,782)  (521,819)  مودعينإلى تمويل وتوزيعات  لفةتك
. 

 ───────── ───────── 
 585,701 800,504  صافي إيرادات التمويل 

    
 16,359  44,207  4 إيرادات استثمار 

 72,191  90,279   إيرادات أتعاب وعموالت 
 88,571  93,389   عمالت أجنبية من ربحالصافي 

 48,189  43,904  5 إيرادات أخرى 
. 

 ───────── ───────── 
 811,011 1,072,283  إجمالي إيرادات التشغيل 

 

 ───────── ───────── 
 مصروفات التشغيل  

   
 (183,976)  (209,079)  تكاليف موظفين 

 عمومية وإدارية مصروفات 
 (94,588)  (82,181) 

 (41,783)  (45,322)  استهالك واطفاء
  ───────── ───────── 

 (307,940) (348,989)  إجمالي مصروفات التشغيل 
  ───────── ───────── 

 503,071 723,294  صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وانخفاض القيمة وصافي الخسائر النقدية 
 (135,369) (62,088) 6 المخصصات وانخفاض القيمة

      - (127,632) 38 الخسائر النقديةصافي 
  ───────── ───────── 

 367,702 533,574  الموصي بها ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح التشغيل قبل 
    

 (56,469) (97,875) 7 الضرائب 
 (1,096) (1,096) 24 الموصي بهامكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ───────── ───────── 
 310,137 434,603  ربح السنة 

  ═════════ ═════════ 
    الخاص بـ: 

 243,414 357,716  مساهمي البنك    
 66,723 76,887  الحصص غير المسيطرة    

  ───────── ───────── 
  434,603 310,137 
  ═════════ ═════════ 

  فلس   25.99 فلس   33.58 8 بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة  
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38 إلى 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

7 
 

 المجمع     بيان الدخل
 2022ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 ألف دينار كويتي   
 2021 2022 ات إيضاح  

    يرادات اإل
 871,483  1,322,323  تمويل  إيرادات 

 (285,782)  (521,819)  مودعينإلى تمويل وتوزيعات  لفةتك
. 

 ───────── ───────── 
 585,701 800,504  صافي إيرادات التمويل 

    
 16,359  44,207  4 إيرادات استثمار 

 72,191  90,279   إيرادات أتعاب وعموالت 
 88,571  93,389   عمالت أجنبية من ربحالصافي 

 48,189  43,904  5 إيرادات أخرى 
. 

 ───────── ───────── 
 811,011 1,072,283  إجمالي إيرادات التشغيل 

 

 ───────── ───────── 
 مصروفات التشغيل  

   
 (183,976)  (209,079)  تكاليف موظفين 

 عمومية وإدارية مصروفات 
 (94,588)  (82,181) 

 (41,783)  (45,322)  استهالك واطفاء
  ───────── ───────── 

 (307,940) (348,989)  إجمالي مصروفات التشغيل 
  ───────── ───────── 

 503,071 723,294  صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وانخفاض القيمة وصافي الخسائر النقدية 
 (135,369) (62,088) 6 المخصصات وانخفاض القيمة

      - (127,632) 38 الخسائر النقديةصافي 
  ───────── ───────── 

 367,702 533,574  الموصي بها ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح التشغيل قبل 
    

 (56,469) (97,875) 7 الضرائب 
 (1,096) (1,096) 24 الموصي بهامكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ───────── ───────── 
 310,137 434,603  ربح السنة 

  ═════════ ═════════ 
    الخاص بـ: 

 243,414 357,716  مساهمي البنك    
 66,723 76,887  الحصص غير المسيطرة    

  ───────── ───────── 
  434,603 310,137 
  ═════════ ═════════ 

  فلس   25.99 فلس   33.58 8 بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة  
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38 إلى 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

7 
 

 المجمع     بيان الدخل
 2022ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 ألف دينار كويتي   
 2021 2022 ات إيضاح  

    يرادات اإل
 871,483  1,322,323  تمويل  إيرادات 

 (285,782)  (521,819)  مودعينإلى تمويل وتوزيعات  لفةتك
. 

 ───────── ───────── 
 585,701 800,504  صافي إيرادات التمويل 

    
 16,359  44,207  4 إيرادات استثمار 

 72,191  90,279   إيرادات أتعاب وعموالت 
 88,571  93,389   عمالت أجنبية من ربحالصافي 

 48,189  43,904  5 إيرادات أخرى 
. 

 ───────── ───────── 
 811,011 1,072,283  إجمالي إيرادات التشغيل 

 

 ───────── ───────── 
 مصروفات التشغيل  

   
 (183,976)  (209,079)  تكاليف موظفين 

 عمومية وإدارية مصروفات 
 (94,588)  (82,181) 

 (41,783)  (45,322)  استهالك واطفاء
  ───────── ───────── 

 (307,940) (348,989)  إجمالي مصروفات التشغيل 
  ───────── ───────── 

 503,071 723,294  صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وانخفاض القيمة وصافي الخسائر النقدية 
 (135,369) (62,088) 6 المخصصات وانخفاض القيمة

      - (127,632) 38 الخسائر النقديةصافي 
  ───────── ───────── 

 367,702 533,574  الموصي بها ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح التشغيل قبل 
    

 (56,469) (97,875) 7 الضرائب 
 (1,096) (1,096) 24 الموصي بهامكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ───────── ───────── 
 310,137 434,603  ربح السنة 

  ═════════ ═════════ 
    الخاص بـ: 

 243,414 357,716  مساهمي البنك    
 66,723 76,887  الحصص غير المسيطرة    

  ───────── ───────── 
  434,603 310,137 
  ═════════ ═════════ 

  فلس   25.99 فلس   33.58 8 بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة  
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً تشكل جزء 38 إلى 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 المجمع الشامل   الدخلبيان  
 2022ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 ألف دينار كويتي  
 2022 2021 
   

 310,137 434,603 ربح السنة 
 

───────── ───────── 
   الدخل المجمع في فترات الحقة:بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة مدرجة أرباح إعادة التقييم من استثمارات في أسهم 
 13,206 940 األخرى 

      - (7,527) صافي التغير في احتياطي صندوق التقاعد 
 ───────── ───────── 

   الحقاً إلى بيان الدخل المجمع:بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها 
   استثمارات في صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (6,893) 15,234 صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة 
 (18,845) 20,932  ل إلى بيان الدخل المجمعي حوتصافي ال

 ───────── ───────── 
من استثمارات في صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات )الخسائر( صافي األرباح 
 (25,738) 36,166   الشاملة األخرى

   

 (537) (4,154) حصة في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة ومشاريع مشتركة 
      - (676) النقدية تحوط التدفقات عمليات في التغير في القيمة العادلة لا ص

 (205,274) (231,231) من تحويل عمليات أجنبية  ناتجة فروق تحويل عمالت أجنبية 
 ───────── ───────── 

 (218,343) (206,482) الشاملة األخرى للسنة  الخسائر  
 

───────── ───────── 
 91,794 228,121 إجمالي اإليرادات الشاملة 

 ═════════ ═════════ 
   

   الخاص بـ: 

 99,642 167,048  مساهمي البنك    
 (7,848) 61,073  الحصص غير المسيطرة    

 ═════════ ═════════ 
 228,121 91,794 
 ═════════ ═════════ 
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صيد كما في 

الر
1 

يناير 
2022

 
844,155

 
720,333

 
84,416

 
(27,739)

 
209,996

 
1,831,161

 
100,442

 
1,931,603

 
226,875

 
148,704

 
2,307,182

 
 

─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
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─
─
─
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─
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─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ربح السنة

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 357,716 

 
 357,716 

 
 -   

 
 357,716 

 
 -   

 
 76,887 

 
 434,603 

 
خسائر شاملة أخرى

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (190,668)

 
 (190,668)

 
 -   

 
 (190,668)

 
 -   

 
 (15,814)

 
 (206,482)

 
 

─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ت الشاملة  

إجمالي اإليرادا
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 167,048 
 

 167,048 
 

 -   
 

 167,048 
 

 -   
 

 61,073 
 

 228,121 
 

ضاح 
صدار أسهم عادية )إي

إ
23

 ) 
 413,652 

 
 2,891,432 

 
 

 
 

 3,305,084 
 

 
 3,305,084 

 
 

 
 3,305,084 

 
ضاح  

صدار أسهم منحة )إي
إ

24
) 

 84,416 
 

 -   
 

 (84,416)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

زكاة  
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 (20,202)
 

 (20,202)
 

 -   
 

 (20,202)
 

-   
 

 -   
 

 (20,202)
 

ضاح  
ت أرباح نقدية مدفوعة )إي

توزيعا
24

) 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (100,442)

 
 (100,442)

 
 -   

 
 -   

 
 (100,442)

 
ضاح 

توزيع أرباح )إي
24

  :)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
أسهم منحة 

صي ب
مو

صدارها  
إ

 
 -   

 
 -   

 
134,222

 
 -   

 
(134,222)

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
ت 

توزيعا
أرباح نقدية 

صي بها 
مو

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(199,907)

 
(199,907)

 
199,907

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
أوراق رأسمالية مستدامة 

 - 
الشريحة 

1  
صافي

ناتجة عن دمج األعمال، بال
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 271,941 

 
 

-   
 

  
 271,941

 
صكوك  

ت أجنبية ل
تعديل تحويل عمال

مستدامة 
-  

الشريحة 
1 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 (2,850)

 
 

 (2,850)
 

 
 -   

 
 

 (2,850)
 

 
 2,850 

 
 

 -   
 

  -   
 

سداد أرباح 
ألوراق رأسمالية و 

صكوك  
مستدامة 

-  
الشريحة 

1 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 (14,519)
 

 
 (14,519)

 
 

 -   
 

 
 (14,519)

 
  -   

 
 

 (895)
 

 
 (15,414)

 
ت  

ت شركا
صة المجموعة في تعديال

ح
زميلة

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (3,106)

 
 (3,106)

 
 -   

 
 (3,106)

 
 -   

 
 -   

 
 (3,106)

 
تأثير تطبيق معيار المحاسب

  ة
الدولي 

 
29
  

ضاح 
)إي

38
) 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 99,603 
 

 99,603 
 

 -   
 

 99,603
 

 
 60,427 

 
 160,030 

 
بيع شركة تابعة

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 9,610 

 
 9,610 

 
 -   

 
 9,610

 
 -   

 
 (149)

 
 9,461 

 
حيازة 

ال
ص غير  

ص
ح

ال
مسيطرة

 
ضاح  

)إي
3)

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
  -   

 
  

161,761
   

  
161,761
   

ص  
ص

ت أرباح مدفوعة إلى الح
توزيعا

غير المسيطرة
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 (2,722)
 

 (2,722)
 

صافي الحركة في أسهم خزينة
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 (14,024)
 

 -   
 

 (14,024)
 

 -   
 

 (14,024)
 

 -   
 

 -   
 

 (14,024)
 

ص  
ص

ت األخرى في الح
صافي التغيرا

غير المسيطرة  
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(1,569)
 

(1,569)
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─

 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2022
 

 1,342,223 
 

 3,611,765 
 

 134,222 
 

 (41,763)
 

 111,451 
 

 5,157,898 
 

199,907 
 

 5,357,805 
 

 501,666 
 

 426,630 
 

 6,286,101
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البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2022 البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2022
بيت التمويل الكويتي 

 
ش.م.ك.

 ع.
وشرك
ا

ته التابعة 
 

 

 

إن اإل
ضاح

ي
ت المرفقة من 

ا
1 

إلى
 

38
 

تشكل جزء
 اً 

ت المالية المجمعة.
من هذه البيانا

 
 

11
 

 

ت في حقوق الملكية المجمع 
بيان التغيرا

)تتمة( 
 

ل
لسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2022

  
 

 
 

ف دينار كويتي 
أل

 

 
صة بمساهمي البنك 

الخا
 

صكوك 
مستدامة   

الشريحة   - 
1 

ص  
ص

الح
 

غير المسيطرة 
 

إجمالي 
 

حقوق الملكية 
 

 
س 

رأ
المال  
 

عالوة
 

صدار أسهم
إ

 

أسهم
  

منحة  
 

صي  
بمو

صدارها 
إ

 
أسهم  

خزينة  
 

ت  
احتياطيا
ضاح 

)إي
22

 ) 
اإلجمالي  

الفرعي 
 

توزيعات  
أرباح  

نقدية 
صي  

مو
بها 

 
اإلجمالي  
الفرعي  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2021
 

 767,414 
 

 720,333 
 

76,741
 

 (27,739)
 

323,199
 

1,859,948
 

76,093
 

   1,936,041
 

    
 - 

   
 

 165,357
 

2,101,398
 

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ربح السنة

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
243,414

 
243,414

 
    

 - 
   

 
243,414

 
    

 - 
   

 
 66,723

 
310,137

 
خسائر شاملة أخرى

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
 (143,772)

 
 (143,772)

 
    

 - 
   

 
 (143,772)

 
    

 - 
   

 
 (74,571)

 
 (218,343)
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─
─
─
─
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─
─
─
─
─
─
─

 
ت )الخسائر( الشاملة  

إجمالي اإليرادا
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

99,642
 

99,642
 

    
 - 

   
 

99,642
 

    
 - 

   
 

 (7,848)
 

91,794
 

ضاح  
صدار أسهم منحة )إي

إ
24

) 
 76,741 

 
    

 - 
   

 
 (76,741)

 
    

 - 
   

 
 -   

 
 -   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
زكاة  

 
 -   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
 (20,508)

 
 (20,508)

 
    

 - 
   

 
 (20,508)

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
 (20,508)

 
ت أرباح نقدية مدفوعة  

توزيعا
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (76,093)
 

 (76,093)
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (76,093)
 

ضاح 
توزيع أرباح )إي

24
  :)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أسهم منحة 
صي ب

مو
صدارها  

إ
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 84,416 
 

    
 - 

   
 

 (84,416)
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

ت 
توزيعا

أرباح نقدية 
صي بها

مو
   

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (100,442)
 

 (100,442)
 

 100,442 
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

صكوك مستدامة 
صدار 

إ
-  

الشريحة 
1  

(
ضاح 

إي
26

) 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
    

 - 
   

 
 225,788 

 
    

 - 
   

 
 225,788 

 
ف معامال

تكالي
 ت 

صكوك مستدامة  
صدار 

إ
- 

الشريحة 
1 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 
 (535)

 
 

 (535)
 

 
 -   

 
 

 (535)
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 
 (535)

 
صكوك  

ت أجنبية ل
تعديل تحويل عمال

مستدامة 
-  

الشريحة 
1 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 
 (1,087)

 
 

 (1,087)
 

    
 - 

   
 

 
 (1,087)

 
 

 1,087 
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

سداد أرباح 
من
  

صكوك مستدامة 
 -  

الشريحة 
1 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (4,084)
 

 (4,084)
 

    
 - 

   
 

 (4,084)
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (4,084)
 

ت  
ت شركا

صة المجموعة في تعديال
ح

زميلة
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (2,366)
 

 (2,366)
 

    
 - 

   
 

 (2,366)
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 (2,366)
 

حيازة 
ال

ص غير  
ص

ح
ال

مسيطرة 
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 593 
 

 593 
 

    
 - 

   
 

 593 
 

    
 - 

   
 

 (6,765)
 

 (6,172)
 

ص  
ص

ت األخرى في الح
صافي التغيرا

غير المسيطرة  
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

 -   
 

 -   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

    
 - 

   
 

(2,040)
 

 (2,040)
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─
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─
─
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صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2021
 

 844,155 
 

 720,333 
 

 84,416 
 

 (27,739)
 

209,996
 

1,831,161
 

 100,442 
 

1,931,603
 

 226,875 
 

 148,704 
 

2,307,182
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 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اً جزء تشكل 38 إلى 1ات المرفقة من يضاح إن اإل
 

12 
 

 بيان التدفقات النقديـة المجمع
 2022ديسمبر  31في لسنة المنتهية ل
 ألف دينار كويتي   

 
 2021 2022 ات إيضاح 

    أنشطة التشغيل  

 310,137 434,603  ربح السنة
    تعديالت لمطابقة الربح بصافي التدفقات النقدية: 

 41,783 45,322    استهالك وإطفاء  
 135,369 62,088 6 مخصصات وانخفاض القيمة 
 (2,621) (3,611) 4 إيرادات توزيعات أرباح  

 (15,388) (7,451) 4 تصفية استثمارات   بيع/من ربح 
 (14,022) (1,304) 4 بيع استثمارات عقارية من ربح 

 3,357 (7,053) 4 استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  حصة في نتائج
      - 127,632 38 نقدية من التضخم المرتفعالخسائر صافي ال

  

────── ────── 
  650,226 458,615 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

    )الزيادة( النقص في موجودات التشغيل:

 (594,207) (367,869)   من البنوك  والمستحقمدينو تمويل 
 6,826 (357,593)  استثمار في أوراق دين مالية  

 6,091 1,194  عقارات للمتاجرة
 73,591 169,593  موجودات أخرى 

 (421,374) (205,512)  ودائع قانونية لدى بنوك مركزية  
    الزيادة )النقص( في مطلوبات التشغيل:

 (359,361) 771,145  لبنوك والمؤسسات الماليةا  المستحق إلى 
 549,566 (680,583)   حسابات المودعين  

 (245,542) (259,941)  مطلوبات أخرى
  

────── ────── 
 (525,795) (279,340)   أنشطة التشغيل     التدفقات النقدية المستخدمة فيصافي  

  

────── ────── 
    أنشطة االستثمار 

 (17,146) (2,938)  صافي الحركة في االستثمارات  
 (1,914) (44)  شراء عقارات استثمارية

 41,759 34,528  من بيع عقارات استثمارية  تحصالتم
 (18,828) (22,232)  عقارات ومعدات شراء 

 9,389 2,224    بيع عقارات ومعداتمن  تحصالتم
 39 (1,535)  موجودات غير ملموسة، بالصافي 

 2,931 20,877  استرداد استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  /  بيع من  تحصالتم
      - 3,142    بيع شركات تابعةمن  تحصالتم

 6,689 14,434  توزيعات أرباح مستلمة  
      - 778,063  ( 3دمج األعمال )إيضاح متعلقة ب نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

  

────── ────── 
 22,919 826,519      صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 

  

────── ────── 
    أنشطة التمويل

 225,788     -   1الشريحة  - صافي المتحصالت من إصدار أوراق رأسمالية وصكوك مستدامة 
 (4,084) (15,414)  1الشريحة  - وراق رأسمالية وصكوك مستدامة ألسداد أرباح 

 (76,093) (100,442)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة   
       - (2,722)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

 (98,388) (98,855)  محدد األجل وتمويلالحركة في دائني صكوك 
 (7,738) (2,868)  زكاة مدفوعة 

     - (14,024)  صافي الحركة في أسهم خزينة
  

────── ────── 
 39,485 (234,325)   صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التمويل  

  

────── ────── 
    

 (463,391) 312,854  في النقد والنقد المعادل   (النقصالزيادة )صافي 
 3,351,559 2,888,168   يناير  1في  كما النقد والنقد المعادل 

  

────── ────── 
 2,888,168 3,201,022 9  ديسمبر  31النقد والنقد المعادل كما في 

  
────── ────── 
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البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2022 البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2022

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022ديسمبر  31 كما في

 

 

13 
 
 

   المجموعة معلومات حول  1
  

  الصادر بتاريخ البنك  إدارةقرار مجلس ل وفقًا  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لمجموعة لتم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة 
 الجمعية العمومية لمساهمي البنك صالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. لدى .2023 يناير 11

  
مبين    و "المجموعة"( كما ه   عًا بـ )يشار إليها م  المجمعة وشركاته التابعة    ("البنك")  ع. تتكون المجموعة من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.

إن البنك   ك إسالمي لدى بنك الكويت المركزي. كبن  وتسجيله  1977مارس    23الكويت بتاريخ  دولة  في    البنك  تم تأسيس   . 19.1  إيضاحفي  
البحرين الكويتي وبورصة  بورصة  مدرجة في  مساهمة عامة  ب  ضطلعوي هو شركة  المصرفية اإلسالمية  بصورة رئيسية  األنشطة  كافة 

 أخرى واإلجارة وتنفيذ المشاريع اإلنشائية وأنشطة تجارية  ، بما في ذلك تمويل وشراء وبيع االستثمارات  أخرىلحسابه ولحساب أطراف  
 المبارك، المرقاب، الكويت.  عبد هللاهو شارع  للبنكإن عنوان المركز الرئيسي المسجل دون ممارسة الربا. 

 
 .للبنكالشريعة اإلسالمية السمحة، طبقاً لما تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  ألحكامجميع األنشطة وفقاً  ممارسة تمي
 

 اإلعداد    أساس 2.1
 

المركزي في دولة الكويت. تتطلب هذه   تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت
الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة    خرىت المالية األالتعليمات من البنوك والمؤسسا 

 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ضوء التعديالت التالية: 
 
   للتسهيالت المتوقعة  االئتمان  خسائر  لمخصص  وفقاً  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس  يتم  الدولي  أن  للمعيار  وفقاً  المحتسبة  االئتمانية 

المالية   الكويت    دواتاأل  –  9للتقارير  بنك  لتعليمات  وفقاً  المطلوبة  المخصصات  أو  المركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  التزاماً  المالية 
 الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و  المركزي، أيهما أعلى؛ والتأثير

 
  خالل السنة   19-العمالء نتيجة تفشي كوفيد  إلى  منوحةودات المالية الناتجة عن فترات تأجيل السداد الماالعتراف بخسائر التعديل للموج

لمتطلبات تعميم بنك الكويت المركزي رقم  2020ديسمبر    31المالية المنتهية في     5المؤرخ في    461/2020/رب/ رب أ/  2، وفقاً 
طبقاً   أو الخسائر رباحالمرحلة بدالً من األ رباحلمشار إليها في التعميم ضمن األ. يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل ا2020يوليو 

. ومع ذلك، يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي  9لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  
. يتم االعتراف بكافة  9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية    أو الخسائر  رباحالعمالء ضمن األ  إلى  منوحة م   أخرىفترات تأجيل سداد  

تطبيق عرض    إلىفي بيان الدخل المجمع. سيؤدي تطبيق هذه السياسة    2020ديسمبر    31ائر التعديل المتكبدة بعد السنة المنتهية في  خس
 . 2020محاسبي مختلف لخسائر التعديل في سنة 

 
بـ  إلىيشار   يلي  فيما  أعاله  المذكور  المالية  اإلطار  للتقارير  الدولية  بنك    المتبعة  "المعايير  قبل  المركزي  من    في دولة  والمطبقة الكويت 

 الكويت".
 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ورأس مبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليتضمن قياس    بموجبيتم إعداد البيانات المالية المجمعة  
   .التي تم قياس جميعها وفقًا للقيمة العادلةوواألدوات المالية المشتقة،  أو الخسائر رباحاألالمال المشترك المدرج بالقيمة العادلة من خالل 

 
 القيم إلى أقرب ألف دينار كويتي ما لم يشار إلى خالف ذلك.يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ويتم تقريب كافة 

 
 البيانات المالية    عرض 2.2

 
 تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي المجمع بحسب ترتيب السيولة.  

 
 في السياسات المحاسبية   التغيرات  2.3

 
   والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة الجديدة  المعايير 

)ما لم يذكر   2022يناير    1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 سر بعد. ين لم در ولكا صآخر ر أو تفسير أو تعديل يا . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معخالف ذلك(
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 في السياسات المحاسبية )تتمة(  التغيرات  2.3
 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( الجديدة  المعايير 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  – اإلطار المفاهيمي  إلى إشارة مرجعية  
تستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية إلى اإلصدار 

تعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير تضيف ال.  دون تغيير متطلباتها بشكل كبير  2018الحالي الصادر في مارس  
" لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة عمال"دمج األ  3المالية  

حتملة والموجودات المحتملة أو تفسير لجنة تفسيرات المخصصات والمطلوبات الم  37التي ستتحقق ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
: الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار 21المعايير الدولية للتقارير المالية  

، على التوالي، بدالً من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا  21أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية    37المحاسبة الدولي  
  .كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة

 
لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في   3تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  

التي تحدث بعد بداية  عمالتقالية، تقوم المجموعة بتطبيق التعديالت بأثر مستقبلي، أي على عمليات دمج األوفقًا لألحكام االن  .تاريخ الحيازة
 ا التعديالت ألول مرة )تاريخ التطبيق المبدئي(.خاللهالتي تطبق  ةالسنويالمجمعة  بيانات الماليةفترة ال 

 
مطلوبات    وأالتزامات    وأعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات محتملة  المالية المجم  بياناتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على ال

 محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.
 

 %" في حالة إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  – المالية  دوات األ 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد أو  

  والممول  العميلتشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين  المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي.  
نيابةً عن الطرف األخر. ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق   الممولأو    العميلمشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل  

المجمعة للمجموعة حيث  البيانات الماليةلم يكن لهذه التعديالت تأثير على  .والقياساألدوات المالية: االعتراف  39بمعيار المحاسبة الدولي 
 على األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة. جوهرية لم يكن هناك تعديالت 

 
 ات ذات التضخم المرتفع يفي االقتصاد  التقارير المالية – 29معيار المحاسبة الدولي 

يت  بتطبيق  المجموعة أيًضا   قامت باإلضافة إلى ما ورد أعاله،   التالية بما  التقارير   29مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي    وافقالسياسة 
 .تخضم مرتفع يذ ياقتصاد قطاع ة العاملة فيتابعشركتها العلى ، سنةخالل ال ات ذات التضخم المرتفعيفي االقتصاد المالية

 
التضخم قبل تحويلها  مقابلالتابعة التي تعتبر عملتها الرئيسية هي عملة االقتصاد ذي التضخم المرتفع  ةالمعلومات المالية للشركيتم تعديل 

الدينار الكويتي باستخدام سعر الصرف الختامي. إن    إلىالدينار الكويتي. بمجرد إعادة إدراجها، يتم تحويل جميع بنود البيانات المالية    إلى
مستوى التجميع حيث إن عملة العرض للمجموعة ليست    علىالمبالغ المعروضة للسنوات السابقة ألغراض المقارنة ال يتم إعادة إدراجها  

الفترات السابقة على المعلومات المالية للشركة    خاللاد ذي تضخم مرتفع. عند التجميع، تم إدراج تأثير التغيرات في األسعار  عملة اقتص
 التابعة مباشرةً في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

 
ذي تضخم مرتفع لتعكس التغيرات في القوة الشرائية   يتم تعديل المعلومات المالية للشركات التابعة التي تعتبر عملتها الرئيسية عملة اقتصاد

غير    للعملة المحلية، بحيث يتم إعادة إدراج جميع البنود في بيان المركز المالي المجمع والتي لم يتم التعبير عنها بالشروط الحالية )بنود 
والمصروفات من خالل   يراداتادة إدراج جميع اإلالمجمعة، ويتم إع  البيانات الماليةنقدية( من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام في تاريخ  

 تطبيق عوامل التحويل المناسبة.
 

لم يكن   2022يناير    1إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً من  
 مركز أو األداء المالي للمجموعة.   لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو ال

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4

 
الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة.  والتفسيرات  والمعدلة  الجديدة    الجوهريةفيما يلي المعايير  

 .عند سريانها والمعايير والتفسيرات  الجديدة تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير
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 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(  2.4
 

 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود التأمين، وهو معيار محاسبي جديد شامل   17المعيار الدولي للتقارير المالية    2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  

محل المعيار الدولي   17، يحل المعيار الدولي للتقارير المالية بمجرد السريانلعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. 
على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين   17. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  2005عقود التأمين الصادر في سنة    4ر المالية  للتقاري 

على الحياة والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود وكذلك بما يخضع لبعض  
الهدف العام للمعيار الدولي للتقارير إن  المالية ذات مزايا المشاركة التقديرية. تسري استثناءات محدودة لنطاق التطبيق.    دواتات واألالضمان 
هو تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين يتميز بأنه األكثر إفادة وتناسقاً لشركات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن   17المالية  

اسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار عدم التطبيق بأثر رجعي للسي إلىوالتي تستند بصورة كبيرة  4المعيار الدولي للتقارير المالية 
يعتمد أساس المعيار الدولي للتقارير المالية   نموذجاً شامالً لعقود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  17الدولي للتقارير المالية  

 على النموذج العام والذي يسانده: 17
 
 المتغيرة(. تعابباشرة )طريقة األتعديل محدد للعقود ذات مزايا المشاركة الم 
 .طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العقود قصيرة األجل 
 

مع ضرورة إدراج المبالغ   2023يناير    1المجمعة التي تبدأ في أو بعد    البيانات الماليةعلى فترات    17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  
والمعيار الدولي للتقارير المالية   9شرط أن تقوم المنشأة أيضاً بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  بالمقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر ولكن  

 ألول مرة.   17ير المالية  في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقار 15
 

تقييم تأثير المعيار على  صدد المجموعة حاليًا ب إنيسري المعيار على شركات التأمين التابعة لها، والتي ليست جوهرية بالنسبة للمجموعة. 
 بياناتها المالية المجمعة وستطبق المعيار في تاريخ السريان.

 
 المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة : تصنيف 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

لتحديد متطلبات   1من معيار المحاسبة الدولي    76  إلى  69تعديالت على الفقرات رقم    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  
 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي: 

 
 ما المقصود بحق تأجيل التسوية 
 ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة 
  التأجيل لن يتأثر ذلك التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق 
   يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر االلتزام على

 تصنيفها. 
 

تقوم المجموعة    ويجب تطبيقها بأثر رجعي.  2023يناير    1تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 تفاوض.الأي اتفاقيات حالية قد تتطلب إعادة هناك حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت  

 
 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تعريف التقديرات المحاسبية  

والتي قدم فيها تعريف "التقديرات  8معيار المحاسبة الدولي تعديالت على  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في فبراير 
المحاسبية". توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات والتغيرات المحاسبية في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما  

  اسبية.المح التقديرات  وضعتوضح التعديالت كيف تستخدم المنشآت أساليب القياس والمدخالت ل
 

وتنطبق على التغييرات في السياسات   2023يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة  تسري التعديالت على فترات البيانات المالية  
الحقيقة.  والتغيرات المحاسبية في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة. ويسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن تلك  

 لمجموعة. من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة ل
 

 2وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقارير المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقارير   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولية    2021فبراير  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

"أحكام المعلومات الجوهرية" والذي يقدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام المعلومات الجوهرية على   2المالية  
ت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات السياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعاً  إفصاحات السياسات المحاسبية. تهدف تلك التعديال

سياستها  اإلفصاح عن  متطلبات  إلى  باإلضافة  "الجوهرية"  المحاسبية  سياستها  اإلفصاح عن  في  المنشآت  متطلبات  استبدال  عن طريق 
لمفهوم المعلومات الجوهرية في اتخاذ القرارات بشأن إفصاحات المحاسبية "الجوهرية" وإضافة اإلرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت  

 .السياسات المحاسبية
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 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(  2.4
 

 )تتمة(  2وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقارير المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
مع السماح بالتطبيق المبكر. نظراً ألن  2023يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

تقدم إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف المعلومات الجوهرية على   2التعديالت على بيان ممارسة المعايير الدولية للتقارير المالية  
تقوم المجموعة حاليًا بإعادة النظر في اإلفصاحات عن معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان تلك التعديالت ليس ضرورياً.  

 معلومات سياستها المحاسبية للتأكد من توافقها مع المتطلبات المعدلة.  
 

 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -معاملة واحدة  الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن  
، والتي تضيق نطاق استثناء االعتراف المبدئي بموجب  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    دارة، أصدر مجلس اإل2021في مايو  

 يبية مؤقتة قابلة للخصم ومتساوية. فروق ضر إلى، بحيث لم يعد ينطبق على المعامالت التي تؤدي 12معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

ذلك، في بداية أقرب فترة    إلىيجب تطبيق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة  
المؤجلة لجميع    يبة( والتزام الضرخاضع للضريبة  كاف  المؤجلة )بشرط توفر ربح    يبةمقارنة معروضة، يجب أيًضا االعتراف بأصل الضر 

 تأثير التعديالت.  والتزامات إنهاء الخدمة. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأجيرالفروق المؤقتة الخاضعة للخصم والضريبة المرتبطة بعقود ال
 

 أساس التجميع  2.5
 

ديسمبر من كل سنة وشركاتها التابعة كما في ذلك التاريخ أو   31تتضمن البيانات المالية المجمعة كالً من البيانات المالية للمجموعة كما في 
ويتم  ديسمبر. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة    31  تاريخ  ثالثة أشهر قبل  ال يتجاوزتاريخ  في  

الضرورةتعديلها،   تلك  عند  مع  المحاسبية  السياسات  لتتوافق  األب  الخاصة،  كافة  استبعاد  التجميع  يتم عند  والمعامالت    رصدةالمجموعة. 
 بين المجموعة.فيما غير المحققة الناتجة عن المعامالت  أو الخسائر رباحما بين الشركات بما في ذلك األ فيالجوهرية 

 
 أ. الشركات التابعة 

المجموعة على الشركة المستثمر وعلى وجه التحديد، تسيطر لمجموعة سيطرة.  ا تمارس عليها الشركات التابعة هي كافة الشركات التي  إن  
 المجموعة ما يلي:   يكون لدىفيها فقط عندما 

 
  األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(. السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي، الحقوق الحالية التي تخولها لتوجيه 
 فيها  أو الحقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر لمخاطر التعرض. 
  .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها 
 

وقوع تغيرات في واحد أو أكثر من    إلىتشير  الحقائق والظروف    إذا كانتتعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها  
عندما تفقد  ذلكعن عوامل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف 

  ملكيةوالها الرئيسية  أعمالو  الجوهريةالشركات التابعة  بقائمة    الطالع علىل  19  إيضاحالمجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. راجع  
 لمجموعة.ل الفعلية

 

 ب. الحصص غير المسيطرة  
إن الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع كحصص غير مسيطرة. 

بالقيمة العادلة أو    ، يتم قياس الحصصأعمالبالنسبة لكل عملية دمج   الحصة في المبالغ   بنسبةغير المسيطرة في الشركة المشتراة إما 
ة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم توزيع الخسائر على الحصص غير المسيطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكية  سجلالم

المعامالت معاملة  يتم  التابعة.  الشركة  في  المسيطرة  غير  حقوق    الحصص  مالكي  مع  كمعامالت  المسيطرة  غير  الحصص  الملكية مع 
 . يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. للمجموعة

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.6
 

 دمج األعمال والشهرة  
عادلة في يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة. تقاس تكلفة الحيازة وفقاً لمجموع المقابل المحول، الذي يتم قياسه بالقيمة ال

قياس   بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تقوم المجموعة باختيار إما  تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. 
ص غير المسيطرة في الشركة المشتراة بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم  الحص

 دارية. اإلمصروفات التسجيل التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروفات عند تكبدها وإدراجها في 
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.6
 

 )تتمة( والشهرة  عمال دمج األ
، عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول عليها مدخالت وعملية أعمالإنها قامت بحيازة    إلىانتهت المجموعة  

تعتبر العملية التي تم حيازتها جوهرية إذا كانت ضرورية للقدرة على مخرجات.    إنتاجتساهمان معًا بشكل كبير في القدرة على  جوهرية  
القوى العاملة المنظمة التي تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة   التي تم حيازتها   المدخالت  تضمنالمخرجات، وت  إنتاجاالستمرار في  

المخرجات وتعتبر فريدة أو نادرة أو ال يمكن استبدالها    إنتاجر في  الالزمة ألداء هذه العملية أو تساهم بشكل كبير في القدرة على االستمرا
 المخرجات. إنتاجدون تكبد تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدرة على االستمرار في 

 
المناسبين وفقاً للشروط ، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف أعمالعندما تقوم المجموعة بحيازة 

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم .  التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة
عن التسوية الالحقة   إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. إن المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية ال يتم إعادة قياسه ويتم المحاسبة

 9ضمن حقوق الملكية. يقاس المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام يمثل أداة مالية ويندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  
المجمع طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية   األرباح أو الخسائر، بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان  المالية  دواتاأل
وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية   9. يقاس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9

 .أو الخسائر رباحمجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن األ
 

ا تمثل زيادة  يتم قياس  بالتكلفة )التي  المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة وأي حصص سابقة   إجماليلشهرة مبدئياً 
تها  محتفظ بها عن صافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حياز

قابل المحول، تعيد المجموعة تقييم ما إذا قد قامت بتحديد كافة الموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة بدقة كما  الم إجماليتتجاوز 
صافي تراجع اإلجراءات المتبعة لقياس المبالغ المسجلة في تاريخ الحيازة. وإذا كان ال يزال ينتج عن إعادة التقييم زيادة القيمة العادلة ل 

. بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس  أو الخسائر  رباحالمقابل المحول، يسجل حينها الربح ضمن األ   إجماليتي تم حيازتها عن  الموجودات ال
الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. لغرض إجراء اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج  

النقد لدى المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية الدمج بصرف    إنتاجكل وحدة من وحدات    إلىحيازة،  ، من تاريخ ال عمالاأل
 تلك الوحدات.   إلىللشركة المشتراة  خرىالنظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األ

 
ة بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية  النقد ويتم استبعاد جزء من العملي  إنتاجعندما يتم توزيع الشهرة على إحدى وحدات  

الناتجة عن االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في ظل هذه الظروف  أو الخسائر  رباحالمستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد األ
 النقد.  تاجإنعلى أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة 

 

 الزميلة والمشاريع المشتركة  الشركات استثمار في  
ملموًسا  تأثيًرا  تمارس عليها المجموعة  شركة  هي  التأثير الملموس هو القدرة على  ولكن دون ممارسة السيطرة  إن الشركة الزميلة  . إن 

ولكن دون ممارسة سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك المشاركة في اتخاذ قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها  
  .السياسات

 
نوًعا من الترتيبات المشتركة التي بموجبها يكون لألطراف التي تمارس سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في   مشتركالمشروع  المثل  ي

تتحقق فقط عندما التي . إن السيطرة المشتركة هي مشاركة متفق عليها تعاقديا للسيطرة على الترتيب مشتركالمشروع الصافي موجودات 
إن االعتبارات التي يتم أخذها عند تحديد التأثير   .افقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرةتتطلب القرارات حول األنشطة ذات صلة مو

 الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
 

بطريقة حقوق الملكية المحاسبية. يتم    ةع مشتركيرا مشيتم تسجيل االستثمار في شركة زميلة أو   بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه الحقاً  مبدئياً 
ما بعد الحيازة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في بيان الدخل المجمع، كما يتم   أو خسائر  أرباحتسجيل حصة المجموعة في  
تدرج الشهرة المتعلقة .  المجمع  الشامل  بيان الدخلضمن    خرىالشاملة األ  يراداتما بعد الحيازة في اإلالحركات  تسجيل حصة المجموعة من  

 .ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها بشكل منفصل لتحديد انخفاض القيمة مشتركالمشروع البالشركة الزميلة أو 
 

باستخدام   المحاصة  وشركات  الزميلة  للشركات  المالية  البيانات  إعداد  مماثلةيتم  محاسبية  لتتوافق   سياسات  تعديلها  الضرورة  عند  ويتم 
 المجموعة.ب تلك الخاصةالسياسات المحاسبية مع 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة(  استثمار في الشركات 
الزميلة   ةالمجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشرك  حددت

القيمة بالفرق بين الفي حالة حدوث االنخفاضوالمشاريع المشتركة. ف للشركة    مبلغ الممكن استرداده، تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض 
ويتم تسجيل المبلغ في بيان الدخل المجمع. عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة   والقيمة الدفترية لهما   تركمشالمشروع  الالزميلة و

  رباح وفقاً لقيمته العادلة. يتم احتساب األ  محتفظ بهاستثمار أي ، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل مشتركالمشروع العلى الشركة الزميلة أو 
عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة   مشتركالمشروع  الللشركة الزميلة أو    القيمة الدفترية  من خالل مقارنةلمعاملة  من هذه ا  أو الخسائر
 في بيان الدخل المجمع.  أو الخسائر رباحاألهذه القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البيع. يتم إدراج  إجماليبالمشتركة 

 
 جنبية تحويل العمالت األ

العملة الرئيسية وعملة العرض للمجموعة. تقوم كل شركة في المجموعة    الذي يمثلعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي  يتم  
 ها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام العملة الرئيسية.الخاصة ببتحديد العملة الرئيسية 

 
 رصدةت واألالمعامال

 مبدئياً وفقاً لسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ المعاملة. جنبيةالمعامالت بالعمالت األ يتم تسجيل
 

. في تاريخ المركز الماليالعملة الرئيسية وفقاً لسعر الصرف السائد  إلى  جنبيةيتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األ
 في بيان الدخل المجمع.  جنبيةر من العمالت األئالخسا /رباح إدراج كافة الفروق ضمن صافي األ يتم 

 
تحول بينما  .االعترافباستخدام أسعار الصرف الفورية كما في تاريخ  أجنبية لتكلفة التاريخية بعملة ل وفقًا  المقاسةتحول البنود غير النقدية 

  رباح تم معاملة األيباستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.    أجنبية  لةيمة العادلة بعموفقاً للق  لمقاسةالبنود غير النقدية ا
الناتجة من التغير في القيمة العادلة   أو الخسائر  رباحاألب  االعتراففق مع  وا الناتجة من إعادة تحويل البنود غير النقدية بما يت  أو الخسائر

 .للبند
 

 شركات المجموعة
الدينار الكويتي وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ البيانات   إلى  جنبيةعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األ

الناتجة عن    تحويلالفروق أسعار  ب  يتم االعترافالصرف.    لمتوسط أسعارالمالية المجمعة ويتم تحويل بيانات الدخل لهذه الشركات وفقاً  
. عند بيع أو تصفية أو سداد رأس مال أو التنازل عن كل أو جزء من شركة تابعة خرىالشاملة األ يراداتضمن اإل تحويل عمليات التجميع

 في بيان الدخل المجمع.الخاصة  جنبيةاأل التابعة المتعلق بتلك الشركة خرىالشاملة األ يراداتبند اإلب م االعتراف، يتأجنبية
 

للموجودات والمطلوبات   القيمة الدفتريةوأي تعديالت وفقًا للقيمة العادلة على  جنبيةيتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة الشركة التابعة األ
األ التابعة  للشركة  ومطلوبات  كموجودات  الحيازة  من  المالية   جنبيةالناتجة  البيانات  تاريخ  في  الفوري  الصرف  لسعر  وفقًا  تحويلها  ويتم 

 المجمعة.
 

 يرادات االعتراف باإل
 : يراداتاالعتراف باإلالمحددة التالية قبل  االعترافالوفاء بمعايير  ب أيًضا يج 
   
 ما يلي: التمويل  إيرادات تضمنت (1

 
وأرصدة التمويل   واستثمارات الوكالةوالتورق والمضاربة  من عمليات المرابحة واالستصناع والموجودات المؤجرة    يراداتاإل -

فعلي ويتم تحديدها باستخدام طريقة الربح الفعلي. إن طريقة الربح ال  أوراق الدين الماليةواالستثمار في  األخرى  والسلف    المدينة
 التمويل على مدى الفترة ذات الصلة. إيراداتهي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي وتوزيع 

 
في السداد لمدة    اً التمويل فيما يتعلق بمديني التمويل حيث يكون الربح و / أو أصل المبلغ متأخر  إيراداتاالعتراف ب  عملية  تعليقيتم  
 يوًما أو أكثر. 90

 
ب (2  إلى   متعهد بها الخدمات ال  حويلوالعموالت عندما تقوم المجموعة باستيفاء التزام األداء من خالل ت   تعاباأل   إيراداتيتم االعتراف 

  إيرادات . تسجل  فترة زمنية معينةأو في    الوقت  ارتحدد المجموعة ما إذا كانت تستوفي التزام األداء على مدالعمالء. في بداية العقد،  
والعموالت الناتجة    تعابتقديم الخدمة. تسجل األ  وقت  ارالمكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى فترة زمنية معينة على مد  تعاباأل

 معامالت في فترة زمنية معينة عند إتمام المعاملة ذات الصلة.    ةمن تقديم خدم
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 )تتمة(  االعتراف باإليرادات 
 التأجير من العقارات االستثمارية على أساس االستحقاق. إيراداتيتم االعتراف ب (3
   المدفوعات.عندما يثبت الحق في استالم  رباحتوزيعات األ إيراداتب يتم االعتراف (4
 عقود التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت وفقاً لعقد التأجير.  إيراداتبيتم االعتراف  (5
العقارات    أرباحب  يتم االعتراف  .ح من بيع العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرةا رب من االستثمارات العقارية األ  رباحتتضمن األ (6

 المشتري بما في ذلك الوفاء بكافة شروط العقد.   إلىعند تحويل المخاطر الهامة والعائدات 
 

 عقارات للمتاجرة  
العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما   تم إدراجالمبدئي،    العترافلالحقاً    .بالتكلفةمبدئياً  تقاس العقارات للمتاجرة  

 عقار على حدة. كل  على أساس التي يتم تحديدها أقل، 
 

 عقارات استثمارية 
عقارات االستثمارية بالتكلفة  المبدئي يتم إدراج ال  العترافلتقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. الحقاً  

 المستهلكة ناقصاً انخفاض القيمة. 
 

العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وليس من المتوقع  ب ال يتم االعتراف
 .  بيعه اقتصادية مستقبلية من  مزايا الحصول على أي 

 
كربح من   إلغاء االعتراففي سنة في بيان الدخل المجمع  للعقار االستثماري القيمة الدفتريةيتم تسجيل الفرق بين صافي متحصالت البيع و

 . عقاريالستثمار االبيع 
 

عقارات   إلىلتحويل من عقار استثماري  بالنسبة لأو من العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام.    إلىتتم التحويالت  
 ات والمعدات عقار  اتالعقار   تر في االستخدام. إذا أصبح في تاريخ التغي  القيمة الدفتريةومعدات فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة هي  

 والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام. اتلعقارالمدرجة ضمن اوفقاً للسياسة  اتالعقار ههذعن تقوم المجموعة بالمحاسبة  ةاستثماري
 

القيمة عقارات للمتاجرة ب  إلىعندما تبدأ المجموعة في إعادة تطوير عقار استثماري موجود بغرض بيعه، يتم تحويل العقار االستثماري  
 . الدفترية

 
سنة فيما عدا األرض   40  -  20بين    التي تتراوح ما   ية المقدرة لها نتاج يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإل

 ي غير محدد.إنتاج التي يقدر لها عمر  ملك حر
  

 عقارات قيد اإلنشاء 
أي انخفاض في القيمة. إن   يتم تصنيف العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير لالستخدام المستقبلي كعقارات استثمارية وتدرج بالتكلفة ناقصاً 

 مباشر بإنشاء األصل.   تي تتعلق بشكلالمصروفات التي تتكبدها المجموعة والتلك التكاليف هي 
 

 مخزون المعادن الثمينة 
 لثمينة بصورة رئيسية من الذهب ويدرج بالقيمة العادلة ناقصاً التكلفة حتى البيع.المعادن ا مخزونيتكون 

 
 المالية   دوات األ

   االعترافتاريخ 
ب في تاريخ المتاجرة، أي  يتم االعتراف  في األحكام التعاقدية   الذيتاريخ  الالموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً  تصبح المجموعة طرفاً 

مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار   أي:  المتاجرة بالطريقة االعتيادية  هذا  يتضمنلألداة.  
 في األسواق.   ةف السائداعر أو األ وائحوفقاً لل بصفة عامةزمني يتم تحديده 

 
 المالية  دواتالقياس المبدئي لألالتصنيف عند 

  دوات. تقاس األ دواتاأل  إدارةالمستخدم في    عماللى شروطها التعاقدية ونموذج األإ المبدئي    االعترافالمالية عند    دواتد تصنيف األستني
ا خالل  من  العادلة  بالقيمة  المسجلة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  حالة  في  باستثناء  العادلة  لقيمتها  وفقاً  مبدئياً  أو    رباحألالمالية 

دئي عن سعر  المب االعترافالمالية عند  دواتو اقتطاع تكاليف المعاملة من هذا المبلغ. عندما تختلف القيمة العادلة لألأ، يتم إضافة الخسائر
 كما هو مبين أدناه.اليوم األول  أو خسائر أرباحالمعاملة، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 اليوم األول  أو خسائر أرباح

أسلوب تقييم يعتمد فقط   إلى، وكان احتساب القيمة العادلة يستند المبدئي االعتراف  عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند
االستثمار. في    إيراداتعلى المدخالت الملحوظة في معامالت السوق، تقوم المجموعة بإدراج الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في  

ر المعاملة والقيمة  يكون الفرق بين سعالنماذج التي لها بعض المدخالت غير الملحوظة،    إلىتلك الحاالت التي تستند فيها القيمة العادلة  
 األداة. كتل ال يتم االعتراف بعندما تصبح المدخالت ملحوظة أو عندما  أو الخسائر رباحالعادلة مؤجال ويدرج فقط في األ

 
 فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية

الموجودات، والشروط التعاقدية للموجودات    دارةالمستخدم إل  عمالنموذج األ  إلىتقوم المجموعة بتصنيف كافة موجوداتها المالية استنادا  
 بين الفئات التالية:

 
  التكلفة المطفأة 
 خرىالشاملة األ يراداتالقيمة العادلة من خالل اإل   
 الخسائر أو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ 

 
للتكلفة المطفأة أو وفقا للقيمة العادلة من خالل األ   التمويليتم قياس المطلوبات المالية بخالف التزامات   أو    رباحوالضمانات المالية وفقاً 

 مشتقة أو عند تطبيق تصنيف القيمة العادلة. أدوات مثلعندما يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة وت الخسائر
 

  عمالتقييم نموذج األ
ها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق الغرض أعمالتحدد المجموعة نموذج 

المجموعة يقتصر على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كال من التدفقات   غرضما إذا كان    أي .  عمالمن األ
)كأن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية هما النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. وفي حالة عدم إمكانية تطبيق أي من

أو  رباح"البيع" وتقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل األ أعمالنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج تصحينها ألغراض المتاجرة(، يتم 
عوامل    إلىالمجموعة على أساس كل أداة على حدة ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ويستند    أعمال. ال يتم تقييم نموذج  الخسائر

 ملحوظة مثل:
 
 العليا   دارةموظفي اإل  إلىورفع التقارير عنها    عمالوالموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األ  عمالألكيفية تقييم أداء نموذج ا

 للمنشأة.
 تلك    إدارةباألخص كيفية  (، وعمال)والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األ  عمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األ

 المخاطر.
   القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية    إلىتستند  المكافأة  ما إذا كانت  )على سبيل المثال    عمالمديري األكيفية مكافأة

   التعاقدية التي تم تحصيلها(. 
 مة في تقييم المجموعة. ا كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل اله 

 
السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو حاالت الضغط"   إلى  عمالنموذج األيستند تقييم  

المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، لن تغير المجموعة    االعترافالتدفقات النقدية بعد    حقيقفي االعتبار. في حالة ت 
، ولكنها ستدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية عمالمن تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األ

 في الفترات المستقبلية.  المستحدثة أو المشتراة مؤخراً 
 

 (فقط)اختبار مدفوعات أصل المبلغ والعائد  فقطكانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد  تقييم ما إذا
مرتبطا باالحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع،    عمالعندما يكون نموذج األ

  أصل المبلغ)"اختبار مدفوعات    فقط   عائدوالالمالية تمثل مدفوعات أصل المبلغ    دواتبتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألالمجموعة  تقوم  
 فقط"(. عائدوال

 
وقد يتغير على مدى عمر األصل المالي    االعتراف المبدئيراض هذا االختبار، ُيعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند ألغ

 مدفوعات أصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم(.   وجود)على سبيل المثال، في حالة 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 )تتمة(  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد فقط )اختبار مدفوعات أصل المبلغ والعائد فقط(

القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان  عادةأساسي تتمثل    تمويلإن العناصر األكثر أهمية للربح في أي ترتيب   ومخاطر   في مراعاة 
، تقوم المجموعة بتطبيق أحكام، وتراعي العوامل  فقطمدفوعات أصل المبلغ والعائد   إلجراء تقييم. التمويل األساسية األخرى وهامش الربح

 األصل. عن هذا عائدذات الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة تحقق معدل ال
 

للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة   تعرضعلى النقيض، فإن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألكثر من ال
ي هذه الحاالت، ينبغي فالمبلغ القائم. لى ع فقط تدفقات نقدية تعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد  ؤدي إلىأساسي ال ت تمويلبترتيب 

   . أو الخسائر رباحأن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األ
 
تم إعادة التصنيف اعتبارا من بداية فترة يتلك الموجودات.    إدارةالمرتبط ب  عمالقوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط عند تغير نموذج األت

 .  السنةولم يقع أي منها خالل  غير متكررة لتغير. من المتوقع أن تكون هذه التغيراتحدوث ااألولى التالية ل المجمعة البيانات المالية
 

 الفئات التالية: إلى االعتراف المبدئيتصنف المجموعة موجوداتها المالية عند 
 
 المدرجة بالتكلفة المطفأة  الدين أدوات 
 بيان الدخل المجمع    إلى  أو الخسائر  رباحمع إعادة إدراج األ  خرىالشاملة األ  يراداتالدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل  أدوات

 إلغاء االعتراف عند 
 بيان    إلى  أو الخسائر  رباحمع عدم إعادة إدراج األ  خرىالشاملة األ  داتيراحقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل  أدوات

  إلغاء االعترافالدخل المجمع عند 
 أو الخسائر  رباحالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ 
 

 بالتكلفة المطفأة: الدين المدرجة  أدوات
  رباح حالة استيفائه كال الشرطين التاليين وال يتم تصنيفه كمدرج بالقيمة العادلة من خالل األ يتم قياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة في 

 :  أو الخسائر
 

  الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أعمالأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج 
  فقطمدفوعات أصل المبلغ والعائد اختبار الشروط التعاقدية لألصل المالي  تستوفيأن. 

 

النقد واأل البنوك والمؤسسات المالية    رصدةيتم تصنيف  ومديني   ماليةالدين  الأوراق    وبعض االستثمارات في  من البنوك  والمستحقلدى 
 دين مدرجة بالتكلفة المطفأة. أدواتالتمويل ك

 
خسائر انخفاض مقابل  الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي المعدل    أدواتيتم الحقا قياس  

  يتم االعتراف وانخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.  جنبيةعمالت األوخسائر تحويل ال أرباحح وا رباأل إيراداتالقيمة، إن وجدت. تسجل 
 في بيان الدخل المجمع.   إلغاء االعترافعند  أو خسائر أرباحأي ب
 

 : خرىالشاملة األ يراداتالدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل أدوات
 في حالة استيفاء الشرطين التاليين:  خرىالشاملة األ  يراداتلقيمة العادلة من خالل اإلبا أداة الدين  إدراجيتم 

 
 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و   إلىيهدف  أعمالداة ضمن نموذج أن يتم االحتفاظ باأل 
  اختبار مدفوعات أصل المبلغ والعائد فقطالشروط التعاقدية لألصل المالي  تستوفيأن. 

 
قياس   والخسائر   رباحاألوفقا للقيمة العادلة مع إدراج    خرىالشاملة األ   يراداتالدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل   أدواتيتم الحقاً 

اإل العادلة ضمن  القيمة  في  التغيرات  من  تسجيل  خرىالشاملة األ  يراداتالناتجة  يتم  العمالت    أرباحو  رباحاأل  إيرادات.  تحويل  وخسائر 
فعالة   تحوطوخسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي ال تعتبر جزءاً من عالقة    جنبيةاأل

أو   استبعادبينما يتم عرضها ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم    خرىالشاملة األ   يراداتضمن اإل
الشاملة    يراداتالمتراكمة المسجلة سابقا ضمن اإل  أو الخسائر  رباح، يتم إعادة تصنيف األالمالي  إعادة تصنيف األصل. وعند استبعاد األصل

 بيان الدخل المجمع. إلىمن حقوق الملكية  خرىاأل
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 )تتمة( :أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

تخفيض القيمة الدفترية   في  خرىالشاملة األ  يراداتالدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإل  دوات خسائر االئتمان المتوقعة أل  تسبب ال ت
لقيمة العادلة. بدال من ذلك، يتم تسجيل مبلغ مكافئ للمخصص درجة با والتي تظل م لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي المجمع

 إجراء تحميل كمبلغ انخفاض قيمة متراكم مع  خرىالشاملة األ يراداتالذي قد ينشأ في حالة قياس الموجودات وفقاً للتكلفة المطفأة ضمن اإل
عند إلغاء  أو الخسائر رباحاأل  إلى خرىالشاملة األ يراداتاكمة المسجلة ضمن اإل. يعاد إدراج الخسائر المترأو الخسائر رباحاأل  إلى مقابل

 االعتراف بالموجودات.
 

 : خرىالشاملة األ يراداتلقيمة العادلة من خالل اإلبا حقوق الملكية المدرجة  أدوات
حقوق ملكية وفقاً   أدواتتصنيف بعض االستثمارات في األسهم كعلى نحو غير قابل لإللغاء  المجموعة  ، قد تختار  االعتراف المبدئيعند  

المالية:   دواتاأل  32عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي    خرىالشاملة األ  يراداتللقيمة العادلة من خالل اإل
   تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم  ،العرض

 
 ة لقيمة العادلة. تسجل التغيرات في القيموفقًا ل  خرىالشاملة األ  يراداتيتم الحقا قياس االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإل

وعرضها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كجزء  خرىالشاملة األ يراداتضمن اإل جنبيةالعادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األ
  رباح األ   إلى  خرىالشاملة األ   يراداتة سابقاً في اإلسجلوالخسائر المتراكمة الم  رباح. يتم تحويل األ)احتياطي القيمة العادلة(  من حقوق الملكية

من االستثمارات في األسهم    رباحتوزيعات األ   إيراداتن الدخل المجمع. كما تسجل  ا في بيااالعتراف بهوال يتم    إلغاء االعترافالمرحلة عند  
في بيان الدخل المجمع ما لم تمثل بشكل  واضح استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار. وفي    خرىالشاملة األ  يراداتبالقيمة العادلة من خالل اإل

الشاملة    يرادات. ال تخضع االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإلخرىالشاملة األ  يراداتفي اإلاالعتراف بها  هذه الحالة يتم  
 تقييم انخفاض القيمة.   إلى خرىاأل

 
 : أو الخسائر رباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األالمالية الموجودات ال

إذا تم شرائها أو إصدارها بصورة رئيسية    أو الخسائر  رباحاألمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الالموجودات المالية  بتصنيف  تقوم المجموعة  
من محفظة    أرباحلغرض تحقيق   مالية مدارة، في حالة توافر دليل   أدوات قصيرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً 

قصيرة األجل. يتم تسجيل وقياس الموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة في بيان المركز المالي    رباحق األيعلى وجود نمط حديث لتحق
القيام على نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف    إلى  االعتراف المبدئيذلك، قد تلجأ المجموعة عند    إلىضافة  باإلوفقا للقيمة العادلة.  المجمع  

كأصل   خرىالشاملة األ  يراداتت القياس وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإلمتطلبا   بخالف ذلك  األصل المالي الذي يستوفي
 من أي فروق محاسبية قد تنشأ  بشكل كبيرإذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد  أو الخسائر رباحمالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األ

 .بخالف ذلك
 

في بيان الدخل المجمع طبقا لشروط العقد أو عند ثبوت الحق    رباحوتوزيعات األ  رباحاأل  إيراداتعادلة ويتم تسجيل التغيرات في القيمة ال
 تحوطفي عالقة    تحوط  أدوات واألسهم والمشتقات غير المصنفة ك  أوراق الدين الماليةيتضمن هذا التصنيف بعض    في استالم المدفوعات.

 .فعالة
 

 وقياس الموجودات المالية كما يلي:قامت المجموعة بتحديد تصنيف 
 
 النقد والنقد المعادل  .1

لدة البنوك والمؤسسات المالية والنقد في الطريق   رصدةواأل  لدى البنوك المركزية  رصدةقد واأليتكون النقد والنقد المعادل من الن
 معدل الربح الفعلي.  استخداموتحويل الودائع المستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ العقد. يدرج النقد والنقد المعادل بالتكلفة المطفأة ب

 
 من البنوك المستحق .2

مع البنوك مرتفعة    سلعةموعة وتمثل معامالت مرابحة الموجودات مالية يتم استحداثها من قبل المج   وه   من البنوك  المستحقإن  
 الفعلي.  الربحبالتكلفة المطفأة باستخدام معدل  المبالغ. تدرج هذه نة والودائع لدى البنوك المركزيةيالخز اتأذونو الجودة االئتمانية

 
 مدينو التمويل .3

قابلة للتحديد وهي غير مسعرة في سوق نشط، وتتكون بصورة هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو  التمويل    أرصدة مدينإن  
من ذلك  رئيسية  في  بما  اإلسالمي  التمويل  واالستصناع    تسهيالت  المرابحة  والمضاربة  مديني  والتورق  والوكالة واإلجارة 

التمويل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل   أرصدة مديني. تدرج  األخرى  السلفو  أرصدة التمويل المدينةوكذلك    والموجودات المؤجرة
 الربح الفعلي. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 )تتمة(  :مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالية الموجودات ال

 المرابحة 
 ستتم المعاملة الذي بالسعر المشتري بإخطار البائع يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش ، زائدًابالتكلفة سلعال ببيع تعلقت يةاتفاق هي المرابحةإن  

 تقوم المجموعة باستحداثه.  مالي أصل هي المرابحة . إنم االعتراف بهسيت الذي الربح مبلغ وكذلك وفقًا له
 

 االستصناع  
وصانع، حيث يتعهد الصانع بناء على طلب المستصنع بتصنيع موضوع العقد ) المنتج( وفقاً إن االستصناع هو عقد بيع مبرم بين مستصنع  

في  للمواصفات المشترطة، ووفقًا لسعر وطريقة سداد متفق عليهما سواء كان ذلك بالدفع مقدماً أو باألقساط أو بتأجيل الدفع إلى موعد محدد 
 المستقبل.

 
 اإلجارة 

المجموعة )المؤجر( والعميل )المستأجر(، حيث تحقق المجموعة بموجبه عائداً عن طريق تحميل اإليجارات على عقد التأجير بين  يتم إبرام  
 .الموجودات المؤجرة إلى العمالء

 
 التورق 

 يشتري فيه العميل سلع من المجموعة على أساس الدفع المؤجل ثم بيعها على الفور نقدًا إلى طرف آخر.   هو منتج
 

 المضاربة 
وهو مسؤول عن استثمار هذه   (المضارب)واآلخر يبذل الجهود ويوفر الخبرة  (رب المال)مبرمة بين طرفين؛ أحدهما يقدم األموال  اتفاقية

األموال في شركة معينة أو نشاط خاص مقابل نسبة متفق عليها مسبقًا من إيرادات المضاربة إن وجدت االرباح، في حالة الخسارة العادية، 
خسارة أمواله بينما يتحمل المضارب خسارة جهوده. ومع ذلك، ففي حالة اإلهمال أو مخالفة أي من شروط وأحكام اتفاقية يتحمل رب المال 

األموال من المودعين وكرب المال عند استثمار هذه  المضاربة، يتحمل المضارب فقط الخسائر. تعمل المجموعة كمضارب عند قبول 
 األموال على أساس المضاربة. 

 
 ة الوكال

وفقاً  إن الوكالة هي اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة بتقديم مبلغ من المال إلى عميل بموجب اتفاقية وكالة، الذي يقوم باستثمار هذا المبلغ  
 الوكالة.لشروط محددة مقابل أتعاب متفق عليها . يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ في حالة اإلهمال أو مخالفة أي من شروط وأحكام 

 
 تمويالت وسلف أخرى

ها إن التمويالت والسلف هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق ثابتة. بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس
تحوط القيمة ال يعكس عمليات  بما  تعديلها  بعد  معدل الربح الفعلي،  طريقة  باستخدام  بالتكلفة المطفأة  مبالغ  الحقًا  ناقًصا أي  عادلة الفعلية، 

مشطوبة ومخصص خسائر االئتمان. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحيازة والرسوم التي 
 تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء ضمن "إيرادات تمويل" في بيان الدخل المجمع.

 
 مدينون تجاريون  

لمبالغ وفقًا ل خالف التمويل  ب  الشركات  أعمالوالمرتبطة ببشكل أساسي بالشركات التابعة    التي تتعلق  نين التجارييالمدين أرصدة    يتم إدراج
 المستحقة، بالصافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة وتدرج بالتكلفة المطفأة.  

 
 أوراق دين ماليةاستثمارات في  .4

  رباح األ من خاللوالقيمة العادلة  خرىالشاملة األ يراداتيتم تصنيف االستثمارات في أوراق الدين المالية بالقيمة العادلة من خالل اإل
الذي تدار فيه هذه األوراق المالية. تتضمن هذه االستثمارات في السندات    عمالنموذج األ  استنادًا إلىوالتكلفة المطفأة    أو الخسائر
 . خرىوشهادات اإليداع الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية والشركات األوأوراق والصكوك 

 
 االستثمارات  .5

أدوات  واالستثمار في الصناديق. يتم إدراج االستثمار في أدوات حقوق الملكية  ر في تتكون االستثمارات المالية للمجموعة من االستثما 
نموذج    إلىاستنادا   خرىالشاملة األ  يراداتأو القيمة العادلة من خالل اإل  أو الخسائر  رباحوفقاً للقيمة العادلة من خالل األ حقوق الملكية  

للقيمة العادلة من خالل األ  إدارةالذي يتم    عمالاأل أو    رباحهذه األوراق المالية من خالله . يتم إدراج االستثمار في الصناديق وفقا 
  .الخسائر
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 )تتمة(  :الخسائرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو المالية الموجودات ال
 

 أو الخسائر  رباحاألمدرج وفقًا للقيمة العادلة من خالل المشترك المال ال رأس .6
ال يتم المحاسبة عن بعض االستثمارات في المشاريع المشتركة المحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل شريحة رأس 

  أو الخسائر   رباحاأل المال المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية، حيث اختار البنك قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
: استثمارات في شركات زميلة ومشاريع  28بمعيار المحاسبة الدولي    الوارد، باستخدام اإلعفاء  9تقارير المالية  وفقاً للمعيار الدولي لل

 .مشتركة
 

في بيان المركز المالي المجمع وفقًا للقيمة العادلة مع    أو الخسائر  رباحاأليتم إدراج رأس المال المشترك المدرج بالقيمة العادلة من خالل  
 )خسائر( غير محققة في بيان الدخل المجمع. أرباحصافي التغيرات في القيمة العادلة ك تسجيل

 
 المطلوبات المالية 

 قامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس مطلوباتها المالية كما يلي:  
 
 محدد األجل والتمويل صكوكالدائنو و مودعينالبنوك وحسابات ال إلىالمستحق  .1

مدرجة في   تظلإنها  فبإعادة شرائها بسعر محدد مسبقًا،  يقضي  يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. عندما يتم بيع االستثمارات وفقًا اللتزام 
بموجب اتفاقيات إعادة الشراء". يتم التعامل مع الفرق بين   تمويل"  ضمنالمقابل المستلم    إدراجويتم    جمعالم   بيان المركز المالي

 عر إعادة الشراء كتكاليف تمويل ويتم استحقاقه على مدى عمر االتفاقية باستخدام طريقة الربح الفعلي. سعر البيع وس
 

 الدائنون التجاريون   .2
بصورة رئيسية بالشركات غير المصرفية التابعة للمجموعة. تسجل المطلوبات بالمبالغ التي سيتم  نيالتجاري ينالدائن أرصدة تتعلق

 المجموعة او لم تصدر.   إلىدفعها في المستقبل مقابل بضاعة سواء صدرت بها فواتير 
 
 مصروفات مستحقة   .3

 و لم تصدر.  أالمجموعة  إلىبها فواتير  سواء صدرت في المستقبل مقابل الخدمات المستلمة  ستدفعمبالغ عن تسجل المطلوبات 
 
 الضمانات المالية   .4

وكفاالت وحواالت مقبولة. يتم مبدئياً قيد    ئتمان، تمنح المجموعة ضمانات مالية تتكون من خطابات اعاديال  عمالفي إطار سياق األ
 عتراف المتعلقة مباشرة بإصدار الضمان. الحقا لال  تمقابل تكاليف المعامال  المعدلةبالقيمة العادلة،  مدرج  الضمانات المالية كالتزام  

  المتراكم المدرج في بيان الدخل المبدئي، يتم قياس التزام المجموعة بموجب كل ضمان وفقاً للمبلغ المسجل مبدئياً ناقصاً اإلطفاء  
 المخصصات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي أيهما أعلى.  وأ المجمع

 
تقديم   ة االلتزامخالل مدبموجبها و  المجموعةهي التزامات يجب على    ئتمانغير المسحوبة وخطابات اال  التمويالتإن التزامات  

مخصص في حالة وجود    قياسعقود الضمان المالي، يتم  بالنسبة لالعميل. بنفس الطريقة المتبعة    إلىبشروط محددة مسبقا    تمويل
 . اما بتعليمات بنك الكويت المركزي، التزمجحفعقد 

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية ب  إلغاء االعتراف

 المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( عندما: األصل المالي )أو ما ينطبق عليه جزء من األصل يتم االعتراف بال 
 
 تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
 بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون    ها تقوم المجموعة بتحويل حقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاماً 

طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ وإما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل    إلىتأخير مادي  
 المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا األصل.  أو )ب( لم تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 )تتمة(  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية 

أي مدى    إلىفي استالم التدفقات النقدية من أصل أو الدخول في ترتيب القبض والدفع فإنها تقوم بتقييم    ها عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق
. وإذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بالمخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد السيطرة على األصل، نت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكيةكا 

في هذا األصل. في تلك الحالة، يتم أيضاً تسجيل التزام ذي صلة من قبل   ها ول بمقدار استمرارتستمر المجموعة في تسجيل األصل المح 
 المجموعة. يتم قياس األصل المحول وااللتزام ذي الصلة على أساس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

 
لمقابل  من مبلغ ااألصلية لألصل أو الحد األقصى    يمة الدفتريةالقيتم قياس استمرار السيطرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول ب

 الذي يتعين على المجموعة سداده أيهما أقل.
 

عند استبدال التزام مالي  .سريانهمالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء  اللتزام  االيتم االعتراف بال  
بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو  الممولحالي بآخر من نفس 

     ذات الصلة في بيان الدخل المجمع. القيمة الدفتريةيدرج الفرق في . التزام جديدب  االعترافلتزام األصلي والبا  إلغاء اعترافالتعديل ك
 

 نتيجة التعديل الجوهري أو بسبب الشروط واألحكام  إلغاء االعتراف
الشروط واألحكام في حدود أن تتحول  بشأنعندما يعاد التفاوض  مديني التمويلاألصل المالي مثل ب إلغاء االعترافتعمل المجموعة على 

األ ك  تمويل  إلىبصورة جوهرية    رصدةهذه  الفرق  إدراج  مع  االعترافجديد  الخسائر  رباحباأل  إلغاء  تسجيل    أو  حدود عدم  خسائر في 
 في القيمة بالفعل.  االنخفاض

 
 : أخرى، تراعي المجموعة العوامل التالية من بين عدة عوامل االعتراف بها أو  بمديني التمويل إلغاء االعترافعند تقييم إمكانية 

 
  التمويلتغير عملة 
  انطباق إحدى خصائص األسهم 
  تغير الطرف المقابل 
  فقطفي حالة وقوع هذا التعديل، فإن األداة في تلك الحالة لم تعد تستوفي معايير مدفوعات أصل المبلغ والعائد. 

 
التغيير في   إلى. واستنادا  إلغاء االعتراف  إلىال يؤدي  هذا التعديل  فإن  تدفقات نقدية مختلفة بصورة جوهرية،    إلىإذا لم يؤد هذا التعديل  

النقدية المخصومة وفقا لمعدل الربح الفعلي األصلي، تسجل المجموعة   خسائر التعديل في حدود عدم تسجيل    أو خسائر  أرباحالتدفقات 
 في القيمة بالفعل. االنخفاض

 
 المقاصة 

 هناك يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عندما يكون  
 تحقيق الموجودات والمطلوبات في آن واحد.لتسوية على أساس الصافي الة وتنوي المجموعة سجللزم قانونًا بمقاصة المبالغ الميحق 

 
 تحوط ال ية المشتقة ومحاسبة المال دوات األ
 
  :تحوطالمشتقات غير المصنفة كعمليات  .1

اآلجلة وعقود   جنبيةوعقود تحويل العمالت األوالعقود اآلجلة والخيارات  ربحال تمبادالت العمالت ومبادالت معدال أدواتتسجل 
فـي بيان المركز المالي المجمع  دواتالسلع اآلجلة )"األ بقيمتها تتكاليف المعامال  بما في ذلكبالتكلفـة )"( مبدئياً  ( وتقاس الحقاً 

لهذه األ العادلة  القيمة  تتضمن  الخسائر  رباحاأل  دوات العادلة.  المحققة  أو  التسجيل  غير  من  السوق    دواتلربط األ  الناتجة  بسعر 
ال  دواتباستخدام أسعار السوق السائدة أو نماذج تسعير داخلية. تدرج األ القيمة  غير محققة( ضمن    أرباحسوقية الموجبة )ذات 

في بيان المركز  أخرىذات القيمة السوقية السالبة )خسائر غير محققة( ضمن مطلوبات  دوات، بينما تدرج األخرىالموجودات األ
 ُ ت المجمع.  خسائر  أرباحأي    درجالمالي  لهذه األ  أو  العادلة  القيمة  في  التغيرات  المجمع   فيمباشرةً    دوات ناتجة عن  الدخل   بيان 

 . استثمار إيراداتك
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 )تتمة(  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
 
  :تحوطالمشتقات المصنفة كعمليات  .2

 كما يلي: تحوطال ، تصنف عمليات تحوطالألغراض محاسبة 
 

   أو التزام تام    سجلم  التزامأو    صللتغيرات في القيمة العادلة ألمخاطر امن التعرض ل  تحوطالالقيمة العادلة حيث يتم    تحوطعمليات
 .سجلغير م

  مخاطر معينة   إلىلتباين في التدفقات النقدية الذي إما أن ينسب مخاطر التعرض لمن ا تحوطال حيث يتمالتدفقات النقدية  تحوطعمليات
 .سجلضمن التزام تام غير م جنبيةبصورة كبيرة أو مخاطر العمالت األ متوقعة أو بمعاملة محتملةسجل م التزامأو  أصلترتبط ب

  أجنبية يةصافي االستثمار في عمل  تحوطعمليات. 
 

عليها    تحوطالالتي تهدف المجموعة تطبيق محاسبة    تحوطالتوثيق عالقة  بتصنيف و المجموعة بشكل رسمي، تقوم  تحوطعند بداية عالقة  
 .  تحوطال عملية المخاطر واستراتيجية إجراء إدارةوهدف 

 
منها وكيفية قيام المجموعة بتقييم استيفاء عالقة   تحوطالوطبيعة المخاطر التي يتم    له  حوطمتالبند  الو  تحوطالالتوثيق تحديد أداة    تضمني
 تحوطال (. تتأهل عالقة  تحوطالوكيفية تحديد نسبة    تحوطال من عدمه )بما في ذلك تحليل مصادر فعالية    تحوطاللمتطلبات فعالية    تحوطال

 عندما تستوفي كافة متطلبات الفعالية التالية:  تحوطاللمحاسبة 
 

 تحوطالوأداة  تحوطالند هناك "عالقة اقتصادية" بين ب. 
 مهيمن على تغيرات القيمة" الناتجة من العالقة االقتصاديةتأثير لمخاطر االئتمان  م يكنل". 
   تحوطبالوالذي تقوم المجموعة  له    تحوطمالبند  المماثلة لتلك الناتجة من نوعية    تحوطالالمرتبطة بعالقة    تحوطالتكون نسبة   ً  ، منه فعليا

 . ذلك تحوطالبند  مقدار من تحوطللالتي تستخدمها المجموعة فعلياً  تحوطالر أداة اقدمو
 

 على النحو التالي:  تحوطالالتي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة  تحوطالعن عمليات  المحاسبةتم ي
 

 القيمة العادلة:  تحوطعمليات 
القيمة تعديل    إلى  للبند المتحوط له  حوطت ال  أو خسائر  أرباحتؤدي    بينما في بيان الدخل المجمع،    تحوطالألداة    أو الخسائر  رباحتسجل األ

ً  تحوط له،المللبند  الدفترية  وتسجل في بيان الدخل المجمع.  ،متى كان ذلك مناسبا
 

 التدفقات النقدية:  تحوطعمليات 
أي  يتم االعتراف بالمجمع بينما   إليرادات الشــاملة األخرىاضــمن بيان    تحوطالألداة   أو الخســائر  رباحالجزء الفعال من األب  يتم االعتراف

أو  تحوطالالمتراكمة ألداة   أو الخســائر  رباحالتدفقات النقدية باأل تحوطجزء غير فعال مباشــرةً في بيان الدخل المجمع. يتم تعديل احتياطي  
 أيهما أقل. هل  تحوطمالبند لالتغير المتراكم في القيمة العادلة ل

 
 على بيان الدخل المجمع.لها  تحوطمالمعاملة البيان الدخل المجمع عندما تؤثر   إلى أخرىشاملة  إيراداتيتم تحويل المبالغ المسجلة ك

 
ــرياننتهي يعندما  ــتها أو لم   تحوطالأداة   سـ ــبة التحوط عد يأو يتم بيعها أو إلغاؤها أو ممارسـ أي  ظل، تتحوطالمؤهل للوفاء بمعايير محاسـ
الشــاملة    يراداتالمجمع في ذلك الوقت ضــمن بيان اإل  خرىالشــاملة األ  يراداتســابقًا في بيان اإلتم تســجيلها  متراكمة  أو خســائر  أرباح

ــجيل النهائي ل  خرىاأل ــجيلها عند التس مجمع. وإذا لم يعد من المتوقع حدوث المتوقعة في بيان الدخل ال لها  تحوطمالمعاملة لالمجمع ويتم تس
بيان    إلىالمجمع مباشـرةً    خرىالشـاملة األ  يراداتفي بيان اإل تي تم تسـجيلها المتراكمة ال  أو الخسـائر  رباحالمعاملة المتوقعة، يتم تحويل األ

 الدخل المجمع.
  

 صافي االستثمار:  تحوطعمليات 
بند نقدي والتي تم المحاسبة عنها كجزء من صافي االستثمار يتم   تحوطبما في ذلك    أجنبيةصافي االستثمار في عملية    تحوطإن عمليات  

بالجزء الفعال من   المتعلقة تحوطالالناتجة عن أداة  أو الخسائر رباحالتدفقات النقدية. تسجل األ تحوطالمحاسبة عنها بطريقة مماثلة لعمليات 
تتعلق بالجزء غير الفعال في بيان الدخل المجمع. عند استبعاد العملية    أو خسائر  أرباحبينما تسجل أي    أخرىاملة  ش  إيراداتك  تحوطال

   مسجلة في حقوق الملكية إلي بيان الدخل المجمع. أو خسائر أرباح، يتم تحويل القيمة المتراكمة ألي جنبيةاأل
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 الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية   2.6
 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تتمة( 
 )تتمة( تحوط صافي االستثمار:عمليات 

من إصالح معدل اإليبور على عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح معدل اإليبور خالل الفترة    1يقوم البنك بتطبيق إعفاءات المرحلة  
ظهور    إلىالحالي بسعر بديل خال  من المخاطر. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى إصالح معدل اإليبور    معدل الربحالتي تسبق استبدال معيار  

اإلعفاءات افتراض المعيار للبند المتحوط له أو أداة التحوط. تتطلب    إلىحول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية المستندة    تأكدعدم    عوامل
ه التدفقات النقدية المتحوط لها نتيجة إصالح معدل اإليبور وذلك لغرض تحديد ما إذا كانت المعاملة  معدل اإليبور الذي تستند إلي عديلعدم ت

 المتوقعة محتملة بشكل كبير أم ال. 
 

افتراض بالبنك، فيما يتعلق بعالقات التحوط التي تتأثر بإصالح معدل اإليبور،     ضرورة قياممن إصالح معدل اإليبور    1تتطلب المرحلة  كما  
مدى فعالية التحوط المتوقع في المستقبل. عالوة على ذلك، ال يتعين  نتيجة إصالح معدل اإليبور وذلك لغرض تقييم معدل الربح عديلم تعد

% بالرغم 125 إلى% 80إذا أصبحت نتائج تقييم فاعلية التحوط بأثر رجعي ال تقع ضمن نطاق يتراوح من على البنك وقف عالقة التحوط 
     كما هو معتاد.   أو الخسائر رباحيل أية فاعلية تحوط ضمن األمن أنه يجب تسج 

 
الناتج من إصالح معدل اإليبور   تأكدعدم ال   عاملصبح  ييتم وقف تطبيق اإلعفاءات عندما يتم استيفاء بعض الشروط.  يشمل ذلك عندما  

المعيار للبند المتحوط له، وذلك في حالة توقف عالقة التحوط أو تم اإلفراج   إلىغير قائم فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية المستندة 
 . ةالنقدي اتعن المبالغ ضمن احتياطي تحوط  التدفق

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 ضمانات والتسهيالت االئتمانية غير النقدية في صورة    من البنوك  والمستحق  المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويلتقوم  
مستندية وحواالت بنكية مقبولة وتسهيالت ائتمانية نقدية وغير نقدية غير مسحوبة )قابلة وغير   ئتمانبنكية وخطابات ضمان وخطابات ا

الشاملة    يراداتبالقيمة العادلة من خالل اإل  أوراق الدين المالية المدرجةء( )يشار اليها معاً بــ "تسهيالت تمويلية"( واالستثمار في  قابلة لإللغا 
 . والتكلفة المطفأة خرىاأل

 
سائر االئتمان المتوقعة.  لدى بنك الكويت المركزي تعتبر منخفضة المخاطر ويمكن استردادها بالكامل وبالتالي فلم يتم قياس خ  رصدةإن األ

 ال تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة.  سهماألإن االستثمارات في 
 

بنك الكويت    تعليماتالتزاما ب  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  طبقًا  خسائر االئتمان المتوقعة  وفقًا ليسجل انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية  
  .أيهما أعلى المركزي أو المخصصات المطلوبة من بنك الكويت المركزي

 
 خسائر االئتمان المتوقعة 
بصورة   شهدت زيادةما إذا كانت مخاطر االئتمان قد    مجمعة  بيانات ماليةكل  اية فترة  إجراء تقييم في نهتمكنها من  وضعت المجموعة سياسة  

 طرأ على مدار العمر المتبقي لألداة المالية.  تي ت التغير في مخاطر التعثر ال من خالل األخذ في االعتبار المبدئياالعتراف جوهرية منذ 
 

مخاطر التعثر التي تطرأ على األداة المالية على مدار عمرها المتوقع. يتم تقدير  ديرالحتساب خسائر االئتمان المتوقعة، تقوم المجموعة بتق
العجز النقدي على مدار العمر المتوقع المتبقي لألصل المالي؛ أي الفرق بين  أوجهالقيمة الحالية لكافة  إلىتوقعة استنادا خسائر االئتمان الم

المجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والمخصومة وفقا لمعدل    إلىالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  
 .تمويلتسهيل ال لي الربح الفعل

 
منهجية انخفاض القيمة المطبقة كما هو مبين   إلىتطبق المجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة استنادا  

 أدناه: 
 

 شهراً  12 ى: خسائر االئتمان المتوقعة على مد1المرحلة 
يحدث فيها شهراً للموجودات المالية التي ال   12مدى تقيس المجموعة مخصصات الخسائر وفقاً لمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على 

 ية مخاطر ائتمانالتي تم تحديدها على إنها ذات    لتعرض للمخاطرحاالت الأو    االعتراف المبدئيفي مخاطر االئتمان منذ    زيادة جوهرية
 منخفضة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

 
 غير منخفضة القيمة االئتمانية –عمر األداة  ى: خسائر االئتمان على مد2المرحلة 

 يحدث فيهات المالية التي ال  عمر األداة للموجودا  ى تقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يكافئ خسائر االئتمان المتوقعة على مد
 .  نها غير منخفضة القيمة االئتمانيةولك االعتراف المبدئيزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
 منخفضة القيمة االئتمانية  –عمر األداة  ى: خسائر االئتمان على مد3المرحلة 

مخاطر  مبلغ التعرض لمن  خصم  الأي بعد  للمخاطر؛  % من صافي التعرض  100تقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يكافئ نسبة  
 بنك الكويت المركزي.  لتعليماتلضمانات المحددة وفقا ا
 

 استيفاء من تاريخ    اشهرً   12بعد فترة    1المرحلة    إلى  2االئتماني من المرحلة    التسهيل  تم تحويلباستثناء التمويل االستهالكي والمقسط، ي
  و أ  2المرحلة    إلى  3من المرحلة    تحويل الموجودات المالية. إن  2ضمن المرحلة    الموجودات الماليةتصنيف    إلىالتي أدت    شروطكافة ال

 خضع لموافقة بنك الكويت المركزي.  ي 1المرحلة 
 

كلياً أو جزئياً، يتم تخفيض إما  استرداد المبلغ القائم  ب  فيما يتعلقا  مقابلهبالنسبة للموجودات المالية التي ليس لدى المجموعة أي توقعات معقولة  
  هشطبذي يتعين  المبلغ ال  كانت قيمةوفي حالة إذا    ألصل.با )جزئي(    إلغاء اعترافر  األملألصل المالي. ويعتبر هذا    القيمة الدفتريةمجمل  

القيمة مقابل مجمل  بعد ذلك  المخصص والتي يتم تطبيقها    إلىمخصص الخسائر المتراكمة، يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة    أكبر من
 .الدفترية

 
 مصروفات خسائر االئتمان.  إلىأي استردادات الحقة  يتم إضافة

 
خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات التمويل غير المسحوبة، تقوم المجموعة بتقدير الجزء المتوقع من التزام التمويل الذي سيتم  عند تقدير  

لعجز المتوقع في التدفقات النقدية في حالة وجه االقيمة الحالية أل  إلىخسائر االئتمان المتوقعة    حينها . تستند  له  العمر المتوقعى  سحبه على مد
   .  التمويل سحب

 
حامل األداة عن خسائر  إلىالقيمة الحالية للمدفوعات المتوقع سدادها  إلىاستنادا  تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة للضمانات

 للمخاطر.  تعرضالعجز بمعدل الربح المعدل بالمخاطر والمرتبط بالأوجه االئتمان التي يتكبدها. يتم خصم 
 

  ى عمر األداة فهي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من كافة أحداث التعثر المحتملة على مد  ىلخسائر االئتمان المتوقعة على مدبالنسبة  
عمر األداة والتي    ى شهراً جزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مد  12  ى العمر المتوقع ألداة مالية. تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة على مد

ُ   12ن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة  تنتج م   ى حتسب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدشهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة. ت
  دواتلأل ذات الصلة طبيعة المحفظة استنادًا إلىشهراً إما على أساس فردي أو مجمع  12 ىعمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مد

  المالية.
 

 االنخفاض في القيمة ةلح تحديد مر
ستخضع   دوات و محفظة األأكانت األداة    إذاتقوم المجموعة باستمرار بمراقبة كافة الموجودات المعرضة لخسائر انخفاض القيمة. لتحديد ما  

جوهري في مخاطر   ما إذا كان هناك ازديادو على مدى عمر األداة، تقوم المجموعة بتقييم أ اشهرً  12 دىم االئتمان المتوقعة علىلخسائر  
 الذي أجراه الخبراء   وتقييم خسائر االئتمان  السابقة  لمجموعةا خبرة    إلى  ادًاستناتحليل  ال، ومؤشرات التراجع واالعتراف المبدئياالئتمان منذ  

  ثوحدفي حالة    ئتمانمخاطر اال  حدوث زيادة جوهرية في   بما في ذلك المعلومات المستقبلية. تأخذ المجموعة في اعتبارها التعرض لمخاطر
 للعمالء وغيرهاتدهور جوهري في تصنيف العميل مقارنة بالتصنيف عند استحداث المعاملة وإعادة الهيكلة نتيجة لمواجهة صعوبات مالية  

 لموضحة أدناه. من الظروف ا
 

لمالية مثل انتقال الموجودات  فيما يتعلق با في مخاطر االئتمان    ةالجوهري  زيادةال  بسببكما تقوم المجموعة بتطبيق طريقة نوعية ثانوية  
حداث الموضحة أدناه )على سبيل  أن األ أيضا و تعليق الرصيد. يجوز أن تأخذ المجموعة في اعتبارها أقائمة المراقبة،  إلىالعميل/ التسهيل 

   في مخاطر االئتمان بخالف التعثر.   ةالجوهري زيادةمؤشرات على الكالمثال وليس الحصر( 
 
   المرحلة المالية ضمن  الموجودات  كافة  بالنسبة    2تصنيف  لدرجتين  للتسهيل  االئتماني  التصنيف  تخفيض  حالة  ذات  في  للتسهيالت 

 ؛ة بالنسبة للتنصيف غير االستثمارياالستثماري، ودرجة واحد التصنيف
  ؛3ما لم تتأهل لالنضمام للمرحلة  2تصنيف كافة الموجودات المالية المعاد جدولتها ضمن المرحلة  
  ؛التعثر او التعثر المحتمل في المستقبل القريب إلىالذي يشير  للعميلالتصنيف الداخلي  
  ؛بتمويل عاجل من المجموعة العميلمطالبة  
  ؛ و موظفينأجهات دائنة عامة  إلى السداد متأخرة مطلوبات للعميليكون 
  ؛العميلانخفاض تصنيف  
  ؛من خالل بيعه التمويلن يتم استرداد أالمتوقع  ذي الصلةانخفاض مادي في قيمة الضمان   
  ؛و تدهور المركز المالي للعميلأين و خسارة عمالء رئيسيأ العميلانخفاض مادي في معدل االسترداد من  
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
 االنخفاض في القيمة )تتمة(  حلةتحديد مر

 
 ؛مخالفة االتفاقية دون أن تقوم المجموعة بالتنازل عنه 
 ( بطلب اإلفالس أأن يتقدم الملتزم )؛ و التصفيةأو الحماية أو أي جهة قانونية تابعة لمجموعة الملتزم 
 و حقائق تتعلق بمواجهته صعوبات مالية، انتيجة شائعات  ةالرئيسي البورصةالملتزم في الخاصة ب المدرجةاألسهم أو  تعليق الدين   
 ى، قانونية ضد العميل من قبل جهات دائنة أخر وإجراءات اتخاذ تدابير 
  ؛ اريخ االستحقاقوالتمويل في ت مديني يدرصوجود دليل واضح على عدم قدرة العميل على سداد 
 

ي مجموعة من الضوابط المطلقة ذات الصلة. تعتبر كافة هفي مخاطر االئتمان  الزيادة الجوهريةالمعايير النوعية المستخدمة في تحديد  إن
  إلى وتنتقل    االعتراف المبدئيمنذ    مرتفعة بصورة جوهرية  يةيوماً ذات مخاطر ائتمان   30لمدة    يتم التأخر في سدادها الموجودات المالية التي  

 ان. في مخاطر االئتم الزيادة الجوهرية إلى خرىحتى لو لم تشير المعايير األ 2المرحلة 
 

االعتراف  عند  القيمة االئتمانيةي تلك الموجودات المالية منخفضة هالمشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية الموجودات المالية  إن
 .  3المرحلة  إلىويتم نقلها  المبدئي

 
أو كانت يوماً    90لمدة تزيد عن    ربحأصل مبلغ أو    دفوعاتتأخر أي م  الموجودات الماليةيتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة  

التصنيف االئتماني أو مخالفة  درجات  الطرف المقابل، أو تراجع    أعمالهناك صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة  
. تقوم المجموعة بإجراء ، وما إلى ذلكقيمة الضمانلعقد أو قدرته على تحسين األداء عندما تنشأ الصعوبة المالية أو تراجع  ل الشروط األصلية  

بصورة  الموجودات المالية الجوهريةأصل من  لكل بالنسبة تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة على أساس فردي 
 .  بصورية فرديةال تعتبر جوهرية  األخرى التي بالنسبة للبنودو فردية

 
 االئتمان المتوقعةقياس خسائر 

  خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي مخصومةإن  
عقد والتدفقات النقدية التي المجموعة طبقا لل  إلىبمعدل الربح الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة  

الناتجة من  الواردة في  العناصر الرئيسية    تضمنتتوقع المجموعة استالمها. ت قياس خسائر االئتمان المتوقعة احتماالت التعثر والخسائر 
 التعثر.  عندلمخاطر التعرض لالتعثر و

 
 الفترة المقدرة،  على مدى ق زمني معين. قد يقع التعثر فقط في وقت معين ا نط على مدىالتعثر  يةإن احتماالت التعثر هي تقدير احتمال

التعثر  ب  إلغاء االعتراففي حالة   في فترة  األصل المالي سابقا واستمرار إدراجه في المحفظة. تستخدم المجموعة طريقة احتماالت 
معينة األدنى  ال  زمنية  الحد  يمثل  المتوقعة.  االئتمان  خسائر  للتسهيالت  1نسبة    التعثر  تاحتماالمن  حتساب  التصنيف  %  غير ذات 

  إلى الممنوحة    ذات التصنيف االستثماري، باستثناء التسهيالت التمويلية% للتسهيالت التمويلية منخفضة  0.75، ونسبة  ياالستثمار
االستهالكية   تمويالتبال معامالت التمويل المتعلقةو الحكومة والبنوك المصنفة كاستثمارية من خالل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية

 بطاقات االئتمان(.  باستثناءوالسكنية )
 

   تعثر في المستقبل اخذا في االعتبار التغيرات المتوقعة  ال  في تاريخ حدوثلمخاطر  التعرض لتقدير    هو  التعرض للمخاطر عند التعثرإن
ل البيانات المالية المجمعة، بما في ذلكعند التعرض  أصل المبلغ والربح سواء في المواعيد المقررة    تمدفوعا   لمخاطر بعد تاريخ 
. وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، تطبق المجموعة  لملتزم بها في التسهيالت ا  ةالمتوقع  اتو خالف ذلك، واالنخفاض أ بموجب العقد  

للتسهيالت غير المستخدمة، يتم تطبيق معامل % على التسهيالت غير النقدية المستخدمة. بالنسبة  100معامل تحويل االئتمان بنسبة  
 .  2014أكتوبر  21 بتاريخالصادر ، على متطلبات بنك الكويت المركزي بشأن معدل الرفع المالي تحويل االئتمان بناءً 

 
   الفرق بين التدفقات    إلىإن الخسائر الناتجة من التعثر هي تقدير الخسائر الناتجة في حالة وقوع تعثر في وقت معين. يتم احتسابها استنادا

ق أي ضمان. يتم عرض هذه الخسائر عادة كنسبة  يتحق  من استالمها بما في ذلك    تمويلالنقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي تتوقع جهة ال
بال على  بنك الكويت المركزي    نصت تعليمات.  التعرض للمخاطر عند التعثرمن   معدالت  المؤهلة والحد األدنى من    ضماناتقائمة 

 .تحديد الخسائر الناتجة من التعثرعند  ةالمطبقالتخفيض 
 

فإن   األولوية والثانوية غير المكفولة بضمان التسهيالت التمويلية ذات  ، فيما يتعلق بتعليمات بنك الكويت المركزيل  فوفقًا ذلك،    عالوة على
 % على التوالي. 75% و50 يتراوح بينالحد األدنى للخسائر الناتجة من التعثر المطبق 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 

الفترة التعاقدية لألصل المالي بما في ذلك بطاقات االئتمان والتسهيالت    هوالفترة التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان  الحد األقصى من  إن  
لمجموعة حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر باستثناء الموجودات المالية المدرجة ضمن المستوى  دى ا ما لم يكن ل  خرىاأل   متجددةال
)باستثناء   لجميع التسهيالت التمويليةبالنسبة    سنوات  7  التي تبلغمدة االستحقاق  من  ؛ حيث تأخذ المجموعة في اعتبارها الحد األدنى  2

على الراتب(    بنك الكويت المركزي بناءً   تخضع كل منها لرقابةت اإلسكان الشخصي التي  التمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان وتسهيال
ممتد  قيمة التسهيل    إجمالي% من  50قل من  أما لم يكن للتسهيالت التمويلية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتمديد وتكون الدفعة النهائية  

بالنسبة للتمويل االستهالكي وبطاقات االئالمهلة لرقابة بنك الكويتي المركزي   كل منها   التي تخضع  تمان وتسهيالت اإلسكان الشخصي. 
سنة   15سنوات و 5 التي تتراوح ما بينمدة االستحقاق  من الحد األدنى  في اعتبارها المجموعة أخذ، ت2من المرحلة الراتب ض إلىاستناداً 

 على التوالي. 
 

 المعلومات المستقبلية  إدراج
ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ألداة منذ االعتراف المبدئي   ا عند تقييمهالمعلومات المستقبلية  إدراج  المجموعة ب  قومت

لتي تؤثر على مخاطر  بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيرات االقتصادية األساسية ا  مجموعة ال  تلخسائر االئتمان المتوقعة. قام  ا وقياسه
يتم تطبيق تعديالت االقتصاد الكلي ذات الصلة الستنباط التغيرات عن السيناريوهات االقتصادية. تعكس  .  االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة

  ن المتوقعة األساسية. هذه التوقعات المعقولة والمؤيدة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلي التي ال يتم استنباطها ضمن حسابات خسائر االئتما 
الكلي االقتصاد  عوامل  االعتبار    تشتمل  في  أخذها  يتم  الحصر    -التي  ال  المثال  سبيل  اإل  -على  البطالة   جماليالناتج  ومعدالت  المحلي 

الحالي   والمعدالت الصادرة من البنك المركزي وأسعار النفط ومؤشر أسعار السلع ومؤشر أسعار األسهم وتتطلب تقييماً لكل من التوجه
المعلومات المستقبلية تزيد من درجة األحكام المطلوبة التي ينبغي اتخاذها حول مدى تأثر خسائر إدراج  والمتوقع لدورة االقتصاد الكلي. إن 

أية توقعات حول   بانتظام بما في ذلكتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات  ي.  هذه  االئتمان المتوقعة بالتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي
 الظروف االقتصادية المستقبلية. 

 
 بشأنها المعاد التفاوض   مديني التمويل

العمالء بخالف حيازة الضمان. قد يتضمن ذلك مد ترتيبات   إلىإعادة هيكلة التمويل المقدم    إلىالتعثر، تسعى المجموعة    ة حدوثفي حال
االعتراف  العمالء ولكن دون أن يتم إلغاء    إلىالسداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة.  في حالة إعادة التفاوض أو تعديل التمويل الممنوح  

 دارة اإل  قوم األصلي كما تم احتسابه قبل تعديل شروط التمويل. تالعائد الفعلي  معدل  ، يتم قياس أي انخفاض في القيمة بواسطة طريقة  به
يتم تحديد قرارات عات المستقبلية.  ودفملضمان االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد ال  التفاوض بشأنه  المعاد  التمويلمراجعة  بباستمرار  

 . على أساس كل حالة على حدة إلغاء االعتراف
 

 لمتوقعة في بيان المركز المالي المجمع عرض مخصص خسائر االئتمان ا
للموجودات المالية وذلك بالنسبة    القيمة الدفتريةمن مجمل    خصمخسائر االئتمان المتوقعة كفيما يتعلق ب يتم عرض مخصصات الخسائر  

، تسجل خرىالشاملة األ  يراداتالدين المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإل  أدواتفي حالة    لتكلفة المطفأة.با للموجودات المالية المدرجة  
دون أي    خرىالشاملة األ  يراداتالمجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل المجمع ويتم تسجيل مبلغ مقابل ضمن اإل

 ع. لألصل المالي في بيان المركز المالي المجم القيمة الدفتريةتخفيض في 
  

 مخصصات خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي  
مديني التمويل  تصنيف  مديني التمويل طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن  ليتعين على المجموعة احتساب مخصصات خسائر االئتمان  

التعاقدي أو عندما ساب المخصصات. يتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة السداد عندما ال يتم استتح او الم المدفوعات في تاريخ السداد 
  رباح مديني التمويل كمتأخر السداد ومنخفض القيمة عند التأخر في سداد األرصيد  قيمة التسهيل الحدود المعتمدة مسبقاً. يتم تصنيف   تتجاوز

وعندما ت  90أو قسط المبلغ األساسي لمدة تزيد عن    إدارة تم  يقيمته المقدرة الممكن استردادها.    أكبر منللتسهيل    القيمة الدفترية  كونيوماً 
كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها    الفئات األربع  إلىومراقبة مديني التمويل متأخرة السداد وتلك متأخرة السداد ومنخفضة القيمة معاً 

 التالية والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد المخصصات.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 مخصصات خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي )تتمة( 
 

 المخصصات المحددة  المعايير  الفئة 
   

ً  90 إلى  31تتراوح من غير منتظمة لفترة  قائمة المراقبة   - يوما
ً  180 إلى  91غير منتظمة لفترة تتراوح من  دون المستوى   %20 يوما

ً   365إلى   181غير منتظمة لفترة تتراوح من  مشكوك في تحصيلها   %50 يوما
ً  365غير منتظمة لفترة تتجاوز  معدومة   %100 يوما

 
العميل المالية و/أو غير  ظروفحول  دارةتسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله بناًء على رأي اإل أيًضا  المجموعة تضمنقد ت

 المالية. 
 

لتسهيالت النقدية ونسبة  من ا %  1  ال تقل عن  عامة بنسبةالمخصصات  الحد األدنى من الالمخصصات المحددة، يتم احتساب    إلىباإلضافة  
)بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المقيدة( التي ال تخضع الحتساب   الساريةلتسهيالت غير النقدية على كافة مديني التمويل من ا% 0.5

 .  ةمحدد اتمخصص
 

 عقارات ومعدات 
في  العقاراتتدرج   انخفاض  وأي  المتراكم  االستهالك  ناقصاً  التاريخية  بالتكلفة  ال  والمعدات  التاريخية  التكلفة  تتضمن   مصروفاتالقيمة. 
 مباشرةً بحيازة البنود.  ةالمتعلق

  
عندما يكون من المحتمل أن تتدفق لألصل أو تدرج كأصل منفصل، متى كان ذلك مناسباً، فقط    القيمة الدفتريةتدرج التكاليف الالحقة في  

 كافة اإلصالحات والصيانة   يتم تحميل.  منه   االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق  زايا الم
   بيان الدخل المجمع خالل السنة المالية التي تم تكبدها فيها. إلى األخرى

 
المقدرة التخريدية  القيم    ، بالصافي بعدتوزيع تكلفتها لريقة القسط الثابت  طاستخدام  ب االستهالك با حتس. يتم احر  ملكض  األر  يتم استهالكال  

  ية المقدرة لها كما يلي:نتاجعلى مدى األعمار اإل
 
  سنة 50حتى  مباني 
  سنوات  10إلى  3 أثاث وتركيبات ومعدات 
  سنوات  3 سيارات 

 
ً ية وطرق نتاج ة واألعمار اإلتخريدييتم مراجعة القيم ال  .في نهاية كل سنة مالية االستهالك للموجودات وتعديلها متى كان ذلك مناسبا

 
ناتجة   أو خسائر  أرباحاقتصادية مستقبلية من استخدامها. تدرج أي    مزايا والمعدات عند البيع أو عند عدم توقع    العقاراتال يتم االعتراف ب

إلغاء  لألصل( في بيان الدخل المجمع في سنة    القيمة الدفتريةمتحصالت البيع واألصل )المحتسبة بالفرق بين صافي  ب  إلغاء االعترافعن  
  األصل. ب االعتراف

 
 عقود التأجير  

حق السيطرة   ص علىإذا كان العقد ين  ما   ، أيعقد تأجير  نطوي علىأو ي  في  مثلتعقد بتحديد ما إذا كان العقد يالتقوم المجموعة في بداية  
 .نقدي على استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل

 
 المجموعة كمستأجر

  تطبق المجموعة طريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات
التأجي  القيمة. قامت المجموعة بتسجيل مطلوبات  التأجير وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام منخفضة  ر لسداد مدفوعات 

 الموجودات األساسية. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 عقود التأجير )تتمة( 
 المجموعة كمستأجر )تتمة( 

 
 موجودات حق االستخدام .1

تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير )أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام(. يتم قياس موجودات  
وتدرج حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ويتم تعديلها مقابل أي إعادة قياس لمطلوبات التأجير  

التأجير  مبلغ   موجودات حق االستخدام. تتضمن تكلفة  رات ومعدات" في بيان المركز المالي المجمع"عقا   بند   ضمن   المسجل   مطلوبات 
أي حوافز عقود تأجير مستلمة. يتم    والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً 

موجودات التي تصل ية المقدرة  للنتاج أو األعمار اإل   دام على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد التأجيراستهالك موجودات حق االستخ 
  أيهما أقصر. سنة،  25 إلى

 

كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم احتساب  إذا  المجموعة في نهاية مدة عقد التأجير أو    إلىفي حالة تحويل ملكية األصل المؤجر  
 ي المقدر لألصل.  نتاج ستهالك باستخدام العمر اإلاال

 

 تتعرض موجودات حق االستخدام أيضاً النخفاض القيمة وفقاً لسياسة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية لدى المجموعة. 
 
 مطلوبات التأجير  .2

الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها على مدى مدة  في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة  
ت عقد التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها( ناقًصا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعا 

ضمانات القيمة التخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير أيًضا   التأجير المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب
سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل المجموعة بصورة معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد  

لتي ال تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروفات )ما لم يتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة ا  .التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء
 يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يستدعي حدوث السداد.  

 
ذا كان المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في حالة إ  الربحعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل  

تراكم عكس  ي. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لبسهولةالمتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد    الربحمعدل  
ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة أن يطرأ تعديل  إلىضافة باإلتخفيضه مقابل مدفوعات التأجير المسددة. و الربح

ا كان سيتم  أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد التأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذ
 شراء األصل ذي الصلة.

 
 الموجودات منخفضة القيمة  تأجير قودعقود التأجير قصيرة األجل وع .3

عقود  كما أنها تطبق إعفاء االعتراف ب   .تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل لديها 
ات التأجير في حالة عقود  . يتم تسجيل مدفوعالتي تعتبر منخفضة القيمة  تأجير الموجوداتمنخفضة القيمة على عقود    لموجوداتاتأجير  

 التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير.
 

 المجموعة كمؤجر  
 موجودات مؤجرة .1

كبيًرا من األعمار االقتصادية لتلك الموجودات. إن  يمثل هذا البند صافي االستثمار في الموجودات المؤجرة لفترات تقارب أو تغطي جزًءا 
ي عقود التأجير تمنح المستأجرين خيار شراء بسعر يعادل أو من المتوقع أن يعادل أو يقل عن القيمة العادلة لتلك الموجودات في الوقت الذ

 يتم فيه ممارسة هذا الخيار. 
 

 قائم في عقود التأجير. تدرج الموجودات المؤجرة بمبالغ تعادل صافي االستثمار ال 
 

 عقود تأجير تشغيلي  .2
 . كعقود تأجير تشغيلي  كافة المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة بملكية األصلر التي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل  يتم تصنيف عقود التأجي 

 " في بيان الدخل المجمع.  أخرى إيراداتالتأجير ضمن " إيراداتتُدرج 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص  2.6
 

 موجودات غير ملموسة  
االقتصادية   مزايا األصل غير الملموس إال عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتمل أن تتدفق اليتم االعتراف بال  

 المجموعة. إلىالمستقبلية المرتبطة باألصل 
 

بالتكلفة. تتمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة    االعتراف المبدئييتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند  
تدرج الموجودات غير الملموسة    االعتراف المبدئيفي قيمتها العادلة كما في تاريخ الحيازة. بعد    عمالألاالتي تم حيازتها في عملية دمج  

ها  إنتاج بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة التي يتم  
 ا تكبد المصروفات.داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، وتنعكس المصروفات في بيان الدخل المجمع في السنة التي يتم فيه

 
ية  نتاج قيمتها التخريدية على مدى أعمارها اإل  إلىيتم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات غير الملموسة  

 المقدرة كما يلي: 
  
   سنة  12     ودائع أساسية 
  سنوات  3     عالمة تجارية 
  ي غير محدد نتاج تم التقييم بأن عمره اإل         ترخيص 
  سنوات   5 إلى 3    تكلفة تطوير برامج  
  سنة   15    حقوق ترخيص برامج 
  سنوات   7إلى  3      أخرىحقوق 

 
 ية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة. نتاج األعمار اإل  قييميتم ت

 
ي االقتصادي. يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء نتاج عمر اإلالإن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى  

ي المتوقع أو النمط نتاج ي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. إن التغيرات في العمر اإلنتاجلألصل غير الملموس ذي العمر اإل
متى كان االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء،   مزايا ستهالك الالمتوقع ال
 تغيرات في التقديرات المحاسبية.حينها اعتبارها  ، حيث يتمذلك مالئًما 

 
ولكن يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة سنوياً إما على  ية غير المحددة نتاج ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإل

محدد  ال ي غير المحدد سنويا لتحديد ما إذا كان تقييم العمر غير  نتاج النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإل  إنتاجأساس فردي أو على مستوى وحدة  
 محدد يتم على أساس مستقبلي.   إلىمن غير محدد ي نتاجفإن التغير في تقييم العمر اإل ،ذلكك زال مؤيداً وإن لم يكن ي ال
 

لألصل   القيمة الدفتريةأصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع وب  إلغاء االعترافالناتجة من    أو الخسائر  رباحيتم قياس األ
المجمع عند   الدخل  بيان  في  االعترافوتدرج  يتم  ب  إلغاء  انخفاض  رد األصل.  في   خسائر  تغير  هناك  كان  إذا  فقط  سابقاً  المسجلة  القيمة 

 القيمة. في ر انخفاضئخر خسا آاالفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراج 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
ذا  تجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما انخفضت قيمته. فإذا ما توفر ه

المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل.  إن المبلغ 
النقد ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم    إنتاجن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة  الممك

من الموجودات أو مجموعات  الناتجةمنتج لتدفقات نقدية واردة مستقلة على نحو كبير عن تلك  غير ما لم يكن األصل فرديتحديده ألصل  
القيمة   تتجاوزالنقد التي ينتمي إليها األصل. عندما    إنتاج، وعندئذ يتم تقييم المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة  خرىات األالموجود
مبلغه    إلىالنقد( قد انخفضت قيمته ويخفض    إنتاجالنقد( المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل )أو وحدة    إنتاجألصل )أو وحدة    الدفترية

 رداده.  الممكن است
 

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق    إلىعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  
ليف حتى البيع، يتم  النقد(. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً التكا  إنتاجالحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل )أو وحدة  

مناسب.   تقييم  نموذج  تأييداستخدام  أو   يتم  المتداولة علنا  للشركات  المعلنة  األسهم  أسعار  أو  التقييم  بمضاعفات  المحاسبية  العمليات  هذه 
 المتاحة. خرىمؤشرات القيمة العادلة األ
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 الموجودات غير المالية )تتمة( انخفاض قيمة 
يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة إلى الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من  

ة فترة م عا بصفة  وقعة  هذه الموازنات والحسابات المت غطيوحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. ت
 يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. لفترات أطول، خمس سنوات. 

 
مالية   بيانات  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر مجمعة  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل 

بتقدير المبلغ الممكن استرداده  تقوم المجموعة  هذا المؤشر،  توفر  ما  موجودة أو قد انخفضت. فإذا  تعد  لم   انخفاض القيمة المسجلة سابقاً 
القيمة المسجلة سابقًا إال إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ   خسائر انخفاض ردالنقد. ال يتم  إنتاجأو وحدة لألصل 

القيمة.    خسائر انخفاضآخر  الممكن استرداده لألصل منذ إدراج   القيمة الدفترية لألصل مبلغه  محدود    إن هذا الردفي  بحيث أال تتجاوز 
سترداده وأال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسائر االنخفاض الممكن ا

   في بيان الدخل المجمع.  رديسجل هذا ال في قيمة األصل في سنوات سابقة.  
 

 قد تنخفض قيمتها.  القيمة الدفتريةأن  إلىسنوياً وعندما تشير الظروف لتحديد االنخفاض في القيمة يتم اختبار الشهرة 
 

النقد( التي تتعلق  إنتاجنقد )أو مجموعة من وحدات  إنتاجتقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة من خالل يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة 
القيمة. إن خسائر   خسائر انخفاض، يتم إدراج  قيمتها الدفتريةلنقد أقل من  ا  إنتاجبها الشهرة. عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة  

 ها في فترات مستقبلية.ردمتعلقة بالشهرة ال يتم الانخفاض القيمة 
 

 الضرائب 
وفقا للوائح   رباح( كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها األ"الحالية الضريبة  "على الربح الخاضع للضريبة )المستحقة  تدرج ضريبة الدخل  

المؤجلة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل    ةموجودات الضريبب   يتم االعتراف  المالية في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة.  
يبة لالستفادة الخاضعة للضر  رباحاأل  فيه  توفرستالحد الذي    إلىاالعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة،  

لفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة  عن امطلوبات الضريب المؤجلة  ب  يتم االعتراف.  نها م
 .  المجمعة ة بتاريخ البيانات الماليةساريال قوانينباستخدام معدالت الضريبة وال

 

% على صافي رأس المال العامل عند إتمام السنة المالية ويتم سدادها وفقا لتوجيهات  2.577يقوم البنك باحتساب زكاة المساهمين بنسبة  
وزارة المالية إلى  % من  صافي الربح الخاص بالزكاة المسددة  1المبلغ المسدد بنسبة    ومقاصةالفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك    إدارة

 نون الزكاة. يتم تحميل هذه الزكاة على االحتياطي االختياري.  وفقا لقا 
 

 قياس القيمة العادلة 
لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، في  المدفوعبيع أصل أو ل المستلمالسعر  هيالقيمة العادلة  إن

 ي يكون للمجموعة حق الوصول إليه في ذلك التاريخ. ذال الرئيسيوجود أو غياب السوق 
 

 . ، عند توفر ذلكتقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام السعر المعلن في سوق نشط لتلك األداة
 
 .عتبر السوق نشط عندما تتم المعامالت لألصل أو االلتزام بمعدل تكرار وحجم كافي لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر ي
 

ة ذات الصلة لحوظلمدخالت الممن اتحقق أقصى استخدام  تقوم بعند عدم توفر سعر معلن في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب تقييم  
التقييم المختار كافة العوامل التي يراعيها المشاركون في السوق عند تسعير    لوبتضمن أسية.  لحوظخالت غير الماستخدام المد  الحد منو

 المعاملة.
 

سعر الشراء وفقًا ل عند توفر سعر شراء وسعر طلب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة بقياس الموجودات  
 والمطلوبات بسعر الطلب.

 
أقل مستوى    إلى  تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً 

 بيانات مالية مجمعة.  كل من المدخالت ذي التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 
   أو الخسائر رباحأو القيمة العادلة من خالل األ خرىالشاملة األ يراداتموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

ة في سوق األوراق المالية لنمعالشراء  الأسعار   إلىبالنسبة لالستثمارات المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع  
 بتاريخ البيانات المالية المجمعة. عمالعند إقفال األ

  
 حديثة   معامالت   إلىبالنسبة للموجودات المالية التي ال توجد لها أسعار سوق معلنة، يتم إجراء تقدير معقول للقيمة العادلة وذلك بالرجوع  

أو  أو مضاعفات القيمة الدفترية  حد كبير أو مضاعفات الربحية    إلىمماثلة    أخرىأو القيمة العادلة الحالية ألداة    متكافئة  تجاريةشروط  ب
التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود   إلىما أو استناداً    أعمالاعفات الربحية المتعلقة بقطاع  مض

 السيولة وكذلك التقييم لتحديد أي انخفاض في القيمة.  قيودالتي لها شروط وسمات مخاطر مماثلة. تأخذ تقديرات القيمة العادلة باالعتبار 
 

 وعقود السلع اآلجلة  جنبيةوعقود تحويل العمالت األ ربحال تمبادالت العمالت ومبادالت معدال
  تقييمات  إلىوعقود السلع اآلجلة استناداً    جنبيةوعقود تحويل العمالت األ  ربحيتم تحديد القيمة العادلة لمبادالت العمالت ومبادالت معدل ال

 . أخرىطرف مقابل / أطراف  يتم الحصول عليها من
 

 خرى الموجودات والمطلوبات المالية األ
للمبلغ   دارةالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وتقدير اإل  إلى، يتم تحديد القيمة العادلة استناداً  خرىبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األ

 الدائنين.  لوفاء باستحقاقأو سداد التزام لعلى أساس شروط تجارية متكافئة مقابل نقدي لقاء مبادلة هذه الموجودات  وفقًا له الذي يمكن
 

 العقارات االستثمارية 
 خبرة ذات صلة في سوق العقارات.يتمتعون بعادلة من قبل مقيمين عقارات مسجلين بالنسبة للعقارات االستثمارية يتم تحديد القيمة ال

 
 عقود ال أعمال عمالء عن  إلىالمستحق من/ 

التكاليف، والتي    إلىيمثل المستحق من/   المواد المباشرة والعمالة المباشرة   تتضمنعمالء شركات تابعة متعاقدة عن عقود غير مكتملة 
الحد الذي يمكن عنده تقدير الربح بدرجة معقولة من التأكد   إلىالمتعلقة بها    رباحغير المباشرة زائداً األ العامة  وتوزيع مالئم للمصروفات  

 مستلمة أو مستحقة كفواتير إنجاز.  إتمام العقود وناقصاً أي مبالغ عندوأية خسائر متكبدة أو متوقعة  محتملةناقصاً مخصص أي مطلوبات 
 

 المدفوعات باألسهم
بعض الموظفين المؤهلين حيث يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كمقابل فيما يتعلق ب  للموظفين وذلك  تطبق المجموعة برنامج شراء أسهم

 )معامالت يتم تسويتها باألسهم(.  دوات حقوق الملكيةلأل
 

زايا  يتم تحديد تكلفة المعامالت التي يتم تسويتها باألسهم من خالل القيمة العادلة في تاريخ منح األسهم. تسجل تلك التكلفة ضمن مصروفات م
تى كان  مقابلة في حقوق الملكية )االحتياطيات( على مدار فترة تقديم الخدمة ويتم الوفاء بالتزامات األداء مالزيادة ال إلىالموظفين باإلضافة 

 )فترة االستحقاق(. ناسبًا ذلك م
 

إن المصروفات المتراكمة المسجلة للمعامالت التي يتم تسويتها باألسهم في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة حتى تاريخ االستحقاق تعكس  
مثل المصروف يحقاقها في النهاية.  حقوق الملكية التي سيتم است  أدواتالحد الذي تنتهي عنده فترة االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة عن عدد  

 الدائن المسجل في بيان الدخل المجمع الحركة في المصروف المتراكم المسجل خالل السنة. ديرصأو ال
 

 تكلفة التمويل 
التمويل كمصروفات في  لبنوك والمؤسسات المالية وحسابات المودعين. يتم إدراج كافة تكاليف إلى اتتعلق تكلفة التمويل مباشرةً بالمستحق 

  الفترة التي تتكبد فيها.
 

 أخرى مخصصات واحتياطيات  
، ويكون من سابقالمجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث    لدىعندما يكون    خرىتسجل المخصصات واالحتياطيات األ

للل  صادر  تدفق  أن يتطلب ذلكالمحتمل   ب  لتسويةاالقتصادية    مزايا لموارد المتضمنة  كان تقدير مبلغ االلتزام بصورة ماإلااللتزام ويكون 
 في بيان الدخل المجمع بالصافي بعد أي استرداد. احتياطي المصروف المتعلق بأي مخصص تسجيلموثوق منها. يتم 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
. إن التكاليف  ينللموظف  ومدة الخدمة   الراتب النهائي  إلىتقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادةً  

 على مدى فترة الخدمة.   تستحقالمتوقعة لهذه المكافآت 
 

  يساهم فيه   والذيللموظفين الكويتيين ،    خرىاالجتماعية األ  يغطي برنامج المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية معاشات التقاعد والمزايا 
ثابتة من الرواتب. يتم تحميل حصة المجموعة من المساهمات   هذا البرنامج ،  في  الموظفون وأصحاب العمل على أساس شهري بنسبة 

بيان الدخل المجمع في السنة التي تتعلق   إلى  "مزايا الموظفين"  –  19برنامج مساهمات محددة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    الذي يمثلو
 .بها 

 
 أسهم الخزينة 

هم  يتم المحاسبة عن حيازة المجموعة ألسهمها كأسهم خزينة وتدرج بمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف المتعلقة بها مباشرة. عند بيع أس
حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية )احتياطي أسهم الخزينة(. يتم تحميل أية خسائر    إلى  رباحالخزينة، يتم إضافة األ

نقدية على هذه األسهم، كما أن إصدار أسهم منحة يزيد من عدد    أرباحأي  الرصيد الدائن. ال يتم توزيع    بمقدارمتكبدة على نفس الحساب  
 تكلفة أسهم الخزينة.  إجمالينسبي ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن تؤثر على بشكل نة أسهم الخزي

 
 انة  األمموجودات بصفة  

 يتم اعتبار   التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو االستثمار نيابةً عن عمالء. ال   خرىانة وخدمات الوكالة األاألمتقدم المجموعة خدمات  
  يتم موجودات المجموعة، وبالتالي ال يتم إدراجها ضمن بيان المركز المالي المجمع.  كانة أو الوكالة  األمالموجودات المحتفظ بها بصفة  

 ح عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة.ا فص اإل
 

 الجوهرية   األحكام
  ،التي تتضمن تقديراتبصرف النظر عن تلك  ،بإصدار األحكام التالية دارةفي إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإل

 والتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة:
 

 تصنيف الموجودات المالية
الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتقييم ما إذا كانت   عمالتقييم نموذج األ  إلىتحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا  

 فقط على أصل المبلغ القائم.  والربحالمالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ  الشروط التعاقدية لألصل
 

 تصنيف العقارات
عقارات عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير حول ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو عقار استثماري أو  دارةاإل تقرر

 ومعدات. 
 

عادة إتم ي عندما ي أو عادال عمالبيع ضمن سياق األالغرض لتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة أساسية 
 بيع.الغرض لتطويره 

 
 الرأسمالية أو الستخدام غير محدد ةقيملزيادة الأو  التأجير إيراداتتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق 

 . في المستقبل
 

 .لغرض أن يشغله المالكومعدات إذا تم حيازته  عقاراتتصنف المجموعة العقار ك
 

 )المجموعة كمستأجر( التجديد خيارات التي تتضمنالتأجير عقود تحديد مدة 
ها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد بصورة شملأي فترات ي إلىتحدد المجموعة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة 

 ها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة.  شملمعقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات ي
 

تقييم ما إذا كان من    عندالمجموعة األحكام    تطبق.  لديها   بموجب بعض عقود التأجير  لدى المجموعة خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية
العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد.  المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة  

وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة 
 (.عمالثل التغير في استراتيجية األممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )م فيقدرتها  ويؤثر علىالمجموعة 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 الجوهرية )تتمة(  األحكام
 

 المجموعة كمؤجر –التزامات عقود التأجير التشغيلي 
توصلت المجموعة، استناداً إلى تقييم محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بها.  فيما يتعلق بأبرمت المجموعة عقود تأجير لعقارات تجارية  

من العمر االقتصادي للعقار التجاري، إلى أنها تحتفظ بكافة  جوهرياً  شروط وأحكام الترتيبات، ومنها أن مدة هذه العقود ال تشكل جزءاً 
 المحاسبة عن العقود كعقود تأجير تشغيلي.ب تقومة لملكية هذه العقارات وهامالمخاطر والمزايا ال

 
 ( 19-ة فيروس كورونا )كوفيدجائح  

( استنادًا إلى المعلومات  19-تم اتخاذ األحكام عند مراعاة التأثيرات التي نتجت أو قد تنتج على المجموعة بسبب جائحة فيروس كورونا )كوفيد
طق الجغرافية التي تعمل فيها المعروفة. تشمل هذه المراعاة طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة والعمالء وسلسلة التوريد والموظفين والمنا 

أو أي عوامل    المجمعة المجموعة. بخالف ما تم تناوله في إيضاحات محددة، ال يبدو حاليًا أن هناك أي تأثير جوهري على البيانات المالية
أو    المجمعةات المالية  عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تؤثر على المجموعة بشكل سلبي كما في تاريخ البيان 

 (. 19-الحقًا نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد
 

 المالية  دواتالقيمة العادلة لأل
المالية تمثل السعر المستلم لبيع أصل أو المدفوع لنقل التزام في معاملة منظمة في السوق األصلي )أو السوق    دواتإن القيمة العادلة لأل

األكثر مالئمة( في تاريخ القياس وفقا لظروف السوق الحالية )أي سعر البيع( بغض النظر عما إذا كان السعر ملحوظا بصورة مباشرة أو  
في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز مقدرا باستخدام أسلوب تقييم أخر.  

من األسواق النشطة، فيتم تحديدها باستخدام العديد من أساليب التقييم التي تتضمن استخدام نماذج التقييم. تتحقق المدخالت   المجمع  المالي
تحديد القيمة العادلة.  عند  الملحوظة متى أمكن ذلك، ولكن في حالة عدم إمكانية ذلك، يجب استخدام تقديرات    هذه النماذج من األسواق  إلى

بل(، تتضمن األحكام والتقديرات اعتبارات السيولة ومدخالت النماذج المتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان )المتعلقة بالمنشأة والطرف المقا 
 .   37 إيضاح  إلىترابط والتقلبات. لالطالع على المزيد من التفاصيل حول تحديد القيمة العادلة، يرجى الرجوع وتعديالت قيمة التمويل، وال

 
 عدم التأكد من التقديرات  

في تاريخ البيانات المالية المجمعة    من التقديرات لعدم التأكد  خرىفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األ
 للموجودات والمطلوبات في السنة المالية التالية:  القيمة الدفتريةتعديل جوهري على إجراء مخاطر جوهرية تتسبب في ب ترتبطوالتي 

 
 محددة الية غير نتاجاإل عمار األانخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات 

  على أساس سنوي   ية غير محددة قد انخفضت قيمتها إنتاجتقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات أعمار  
النقد. كما أن تقدير القيمة عند االستخدام يتطلب من المجموعة تقدير   إنتاج. يتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات  على األقل

   النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. إنتاجقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة التدف
 

 عمال دمج األ
كبير من األحكام والتقديرات.    قدرأن تكون الموجودات والمطلوبات التي تم حيازتها بالقيمة العادلة والتي تتطلب اتخاذ   عماليتطلب دمج األ

ة مبدئيًا من قبل المجموعة مع األخذ في االعتبار قدريتم تقدير القيمة العادلة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات والمطلوبات المحتملة الم
  ةهامم  ا حكأ اتخاذ  غير الملموسة التي تتطلب    موجوداتلومات المتاحة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. كما يتضمن تحديد الجميع المع

 واستخدام التقديرات.  
 

 والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض  القيمة الدفتريةاسترداده و المبلغ الممكنتحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين 

يتطلب من المجموعة إجراء تقدير للتدفقات استرداده    المبلغ الممكنقيمة االستثمار في الشركات الزميلة أو شركات المحاصة. إن تقدير  
  لمستقبلية المتوقعة واختيار المدخالت المناسبة للتقييم.النقدية ا

 
 انخفاض قيمة العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة 

مؤشر على أن هذه الموجودات   هناك  للعقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان  القيمة الدفتريةتقوم المجموعة بمراجعة  
المجموعة األساليب المناسبة والمدخالت    إدارة. تحدد  يةردفتال  ةقيمالالعادلة أقل من    يمةقالقد تعرضت لخسائر االنخفاض في القيمة إذا كانت  

متى كان ذلك   إلجراء التقييم  سمعةجيدي التستعين المجموعة بمقيمين  و،  الملحوظة  المطلوبة لقياس القيمة العادلة باستخدام بيانات السوق
 ً  . مناسبا
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6
 

 عدم التأكد من التقديرات )تتمة( 
 

 المالية دواتانخفاض قيمة األ
المالية يتطلب إصدار األحكام وخصوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية   دواتإن قياس خسائر انخفاض القيمة لكافة فئات األ

هذه التقديرات من    استقاءالمستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االئتمان. يتم  
 مستويات مختلفة من المخصصات.  إلىات فيها خالل عدة عوامل والتي يمكن ان تؤدي أي تغيير

 
افتراضات    حساباتتتمثل   تتضمن عدة  معقدة  مدخالت نماذج  للمجموعة في  المتوقعة  االئتمان  مدخالت   ذات صلةخسائر  اختيار  حول 

 : ما يلي المتغيرات والعالقات فيما بينها. وتتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية
 
  نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والذي يخصص احتماالت التعثر لدرجات التصنيف الفردية 
   بتقييم االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان بحيث ينبغي قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس  معايير المجموعة فيما يتعلق

 عمر األداة. ىخسائر االئتمان المتوقعة على مد
  .تصنيف الموجودات المالية عند تقييم خسائر االئتمان المتوقعة بصورة مجمعة 
 المختلفة واختيار المدخالت.  ادالتلمعنماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك ا وضع 
 الخسائر الناتجة  التعثر و  تتحديد العالقات بين السيناريوهات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتماال

 للمخاطر عند التعثر. تعرضالتعثر وال من
 السيناريوهات المستقبلية المتعلقة باالقتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستقاء المدخالت االقتصادية الالزمة لنماذج خسائر    اختيار

 االئتمان المتوقعة
 

 في ضوء الخبرة الفعلية بالخسائر وتعديلها عند الضرورة.  بانتظامي مراجعة النماذج الخاصة بها فسياسة المجموعة  تتمثل
 

 التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي –خسائر انخفاض قيمة مديني التمويل 
المجمع.    األرباح أو الخسائرما إذا كان يجب تسجيل خسائر انخفاض القيمة في بيان    قييملت  بانتظام  مديني التمويلتقوم المجموعة بمراجعة  

وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات   قيمةإصدار أحكام جوهرية عند تقييم    دارةوبصفة خاصة، يتعين على اإل
 المطلوبة.  

 
 افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد.  إلىتستند هذه التقديرات بالضرورة 

 
 تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة  

 أحد العوامل التالية:  إلىتقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة عادةً  يستند
 
  أو ة؛متكافئمعامالت حديثة في السوق بشروط تجارية 
  أو  حد كبير؛ إلىمماثلة  أخرىالقيمة العادلة الحالية ألداة 
 أو مضاعف الربحية؛ 
 التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو 
  أخرىنماذج تقييم . 

 
 مسعرة يتطلب تقديرا جوهرياً. السهم غير األإن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في 

 
 المتزايد  التمويلتقدير معدل  –عقود التأجير 

المتزايد لقياس مطلوبات    التمويلال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الربح المتضمن في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل  
وال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة  األم  للحصولالمتزايد هو المعدل الذي يتعين على المجموعة سداده    التمويلمعدل   التأجير. إن

معدل   لذلك يعكس ماثل لألصل المرتبط بحق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة على أن يتم االقتراض لمدة مماثلة مقابل ضمان مماثل.م
تعديل لتعكس    إلى" سداده، والذي يتطلب تقديًرا عند عدم توفر أسعار ملحوظة أو عندما تحتاج  مجموعةالالمتزايد ما "يتعين على    تمويلال

 شروط وأحكام عقد التأجير. 
 

ال  تقوم المجموعة المتزايد باستخدام مدخالت ملحوظة )مثل معدالت الربح في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة    تمويلبتقدير معدل 
 .إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة
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 دمج األعمال  3
 

% من  100على توصية مجلس اإلدارة بحيازة  2022يوليو  25وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك المنعقدة في 
سهم من البنك   2.695أسهم البنك األهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق مبادلة األسهم بنسبة تبادل سهم واحد من "بيت التمويل الكويتي" مقابل  

بتنفيذ جميع اإلجراءات ذات الصلة، وإرسال عرض الحيازة كما وافقت الجمعية العمومية على  متحد،  األهلي ال تفويض مجلس اإلدارة 
 % فيما يتعلق بعرض الحيازة. 97.273قبوالت بنسبة ، تلقت الشركة األم 2022سبتمبر  24والوفاء باإلجراءات ذات الصلة. في 

 
سهًما جديدًا  4,023,741,236  عدد  إصدارعن طريق  بحيازة السيطرة على البنك األهلي المتحد  ، قامت الشركة األم  2022أكتوبر    2في  

فلس للسهم، وهو السعر  799 بقيمة مقابل شراء الذين أبدوا قبوال لعرض الحيازة لقاء من الشركة األم إلى مساهمي في البنك األهلي المتحد
.  2022أكتوبر    6وة على ذلك، تم إدراج أسهم الشركة األم في بورصة البحرين اعتباًرا من  المعلن ألسهم الشركة األم في تاريخ الحيازة. عال

في   حقها  2022نوفمبر    20الحقًا،  األم  الشركة  مارست  ل،  األقلية(  إخراج  في  األغلبية  المتبقية   %2.727  نسبة  حيازة)حق  األسهم  من 
، وبالتالي أصبح البنك من أسهم الشركة األم  112,784,885جديدة بعدد  وأصدرت عدد آخر من األسهم ال  الرافضين للحيازةللمساهمين  

 .دينار كويتيألف  3,305,084لقاء مقابل شراء إجمالي قيمته  األهلي المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل
 

ات المشتراة باستخدام قيمها العادلة "سعر الشراء"( الخاص بالحيازة على الموجودات والمطلوب  ـمقابل الشراء )المشار إليه أيًضا ب   توزيعتم  
صافي موجودات الشركة على أساس القيم وتوزيعه على  احتساب مقابل الشراء    وسيتم فيما يلي عرض طريقةفي تاريخ الحيازة.    المبدئية

بنسبة الحصة المشتراة  الشركةغير المسيطرة في  ةقياس الحص يتم. عن الحيازةالشهرة الناتجة كذلك العادلة لكل منها في تاريخ الحيازة، و
الفرق تمثل    سعر الشراء  ل  المؤقت   توزيعال  الشهرة المسجلة على أساس  وإن.  في المبلغ المسجل لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة

خالل فترة اثني عشر شهًرا من تاريخ دمج  سعر الشراء    توزيع. يمكن تعديل  المحددةبين مقابل الشراء والقيمة العادلة لصافي الموجودات  
التوافق ، بما في ذلك  المقدرةوالمطلوبات    المشتراةاألعمال، حيث يتم الحصول على مزيد من المعلومات حول القيمة العادلة للموجودات  

 نموذج األعمال، إذا لزم األمر. ب
 

 على النحو التالي: المقدرةمطلوبات لقيم العادلة المؤقتة للموجودات المشتراة والفيما يلي عرض موجز ل
 ألف دينار كويتي  

  الموجودات 
  778,063  نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

  1,602,745  المستحق من البنوك
  6,352,072 مدينو تمويل 

  2,934,253  استثمار في أوراق دين مالية
  31,247  استثمارات 

  87,868  زميلة وشركات محاصةاستثمار في شركات 
  41,984  عقارات استثمارية 
  490,949  موجودات أخرى

  99,057  ومعدات عقارات 
 ─────── 

 12,418,238 إجمالي الموجودات 
 ═══════ 
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 دمج األعمال )تتمة(  3
 دينار كويتي   ألف 

  المطلوبات 
 2,814,896  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 

 666,329  دائنو صكوك وتمويل محدد األجل 
 7,296,598  حسابات المودعين 

 353,961  مطلوبات أخرى 
 ─────── 

 11,131,784 إجمالي المطلوبات 
 ─────── 

 1,286,454 إجمالي صافي الموجودات المحددة بالقيمة العادلة 
 (161,761)  الحصص غير المسيطرة 

 (288,594)  1الشريحة  -الرأسمالية المستدامة األوراق 
 ─────── 

 836,099 صافي الموجودات الملموسة 
 ═══════ 

 326,803  محددةالموجودات غير ملموسة 
 2,142,182 الشهرة المؤقتة الناتجة من الحيازة 

 ─────── 
 3,305,084 مقابل الشراء 

 ═══════ 
 

دينار كويتي ألف  62,494و التشغيلدينار كويتي من إيرادات ألف  109,119من تاريخ الحيازة، ساهم البنك األهلي المتحد بمبلغ اعتباراً 
  .الربح الخاص بمساهمي البنك من

 
تحويل جميع االستثمارات والمنتجات التقليدية ل  إطار زمني محدد   للبنك على  الشرعية  الفتوى والرقابة  وهيئة وافق بنك الكويت المركزي  

البنك األهلي المتحد لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم تضمين جميع اإليرادات والمصروفات من األنشطة    الناتجة عن حيازة
  2من  للفترة  التقليدية  عن المصروفات    ةالتقليدي  اإليرادات، ويتم تحويل فائض  المجمعغير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في بيان الدخل  

من التحول الكامل لمجموعة األهلي المتحد، إن وجد، إلى حساب خيري مستحق الدفع وُمدرج في مطلوبات   االنتهاءحين  إلى    2022أكتوبر  
 نك. أخرى. يتم اإلشراف على االستفادة من الحساب الخيري من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالب

 
 31ألف دينار كويتي كما في    2,311,576بمبلغ  البنك األهلي المتحد  تقليدية متعلقة ب  وسلفالتمويل على قروض    أرصدة مدينيتشتمل  

   البنك بصدد تحويل هذه التسهيالت لتتوافق مع الشريعة اإلسالمية.والتمويل.  أرصدة مديني٪ من صافي 12.3، والتي تمثل 2022ديسمبر 
 

 إيرادات استثمار  4
 ألف دينار كويتي    
 2022 2021 
   

 14,022 1,304  ربح من بيع استثمارات عقارية 
 8,476 7,394  إيرادات تأجير من عقارات استثمارية 

 2,621 3,611  إيرادات توزيعات أرباح 
 15,388 7,451  تصفية استثمارات بيع/من ربح 

 (3,357) 7,053 (15و 14 يزميلة ومشاريع مشتركة )إيضاح حصة في نتائج استثمار في شركات 
 (20,791) 17,394 أخرى 

 

─────── ─────── 
 

44,207 16,359 
 

═══════ ═══════ 
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 إيرادات أخرى 5
 ألف دينار كويتي      

 2022 2021 
   

  6,358   2,366  بيع عقارات ومعدات  من إيرادات
  9,695  19,306  عقارات وإنشاء وتطوير متاجرة إيرادات 

  16,011   21,018  إيرادات من صيانة وخدمات واستشارات
  5,338   4,766  إيرادات تأجير من عقود تأجير 

  10,787 (3,552)  إيرادات أخرى )خسائر( 
 ─────── ─────── 
 43,904 48,189 
 ═══════ ═══════ 

 
 مخصصات وانخفاض القيمة      6

 ألف دينار كويتي    
 2022 2021 
   

 (10,007) 25,276 (12)إيضاح  أوراق دين ماليةخسائر االئتمان المتوقعة الستثمار في تحميل )رد( 
 4,089 3,729  خسائر االئتمان المتوقعة لموجودات مالية أخرى

 147,699 42,048  ( 11)إيضاح  انخفاض قيمة مديني تمويل
 (22,716) (36,247)  استرداد ديون مشطوبة 

 1,566 11,894  (16انخفاض قيمة عقارات استثمارية  )إيضاح 
 2,000       - انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة

 337      - انخفاض قيمة عقارات ومعدات 
 (455) (2,973)   (11تسهيالت غير نقدية )إيضاح  قيمة رد انخفاض

 12,856 18,361 مخصصات أخرى وانخفاض القيمة
 ────── ────── 
 62,088 135,369 
 ══════ ══════ 
 

 ضرائب  7
 ألف دينار كويتي    

  2022 2021 
   

 1,907  3,249  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 4,514  9,748  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 2,450  5,041  الزكاة  
 47,598  79,837  ضرائب متعلقة بشركات تابعة

 ────── ────── 
 97,875 56,469 
 ══════ ══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك  8
   

  صكوك ألوراق الرأسمالية والبعد سداد أرباح ا  ،ربح السنة الخاص بمساهمي البنك  عن طريق قسمةتحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة  
 أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المجموعة.   السنة بعد تعديلعلى المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة خالل      ،1الشريحة    -المستدامة  

 
 2021 2022  ربحية السهم األساسية والمخففة 

    

 243,414 357,716  ربح السنة الخاص بمساهمي البنك )ألف دينار كويتي( 
)ألف دينار   1الشريحة  - الصكوك المستدامةناقصاً: سداد أرباح على األوراق الرأسمالية و

 (4,084) (14,519)  كويتي(
  ───────── ───────── 

الصكوك األوراق الرأسمالية وبعد سداد أرباح على  ربح السنة الخاص بمساهمي البنك
 239,330 343,197  )ألف دينار كويتي( 1الشريحة  -المستدامة 

  ═════════ ═════════ 
 9,207,191 10,221,484  )ألف سهم(  ، بالصافي بعد أسهم الخزينةالمتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة

  ═════════ ═════════ 

 فلس  25.99 فلس   33.58  ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك 
  ═════════ ═════════ 

 
 على ربحية السهم.   جوهريإن برنامج مدفوعات األسهم للموظفين ليس له تأثير مخفف 

 
 (. 23تم إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة المقارنة لكي تعكس أسهم المنحة المصدرة )إيضاح 

 
 والمؤسسات المالية   نقد وأرصدة لدى البنوك      9

 كويتي   ألف دينار  
 2022 2021 
   

 204,187 250,511  نقـد 
 1,566,773 1,920,026  أرصدة لدى بنوك مركزية

 554,132 985,276  حسابات جارية -لدى البنوك والمؤسسات المالية أرصدة 
 ───────── ───────── 

 2,325,092 3,155,813 نقـد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 1,805,566 1,493,211  أشهر من تاريخ العقد  3أرصدة مستحقة من البنوك خالل 

 (1,242,490) (1,448,002) البنوك المركزية ىناقصاً: ودائع قانونية لد
 ───────── ───────── 

 2,888,168 3,201,022 النقد والنقد المعادل 
 ═════════ ═════════ 

 
 تمثل الودائع القانونية لدى البنوك المركزية األرصدة التي ال تتوفر لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.

 
 البنوك مستحق من ال  10

 ألف دينار كويتي    
  2022 2021 
    

 1,527,454  2,004,913   أرصدة مستحقة من بنوك  
 1,822,231  1,864,981   بما في ذلك أذونات الخزينة  أرصدة مستحقة من بنوك مركزية

  ───────── ───────── 
  3,869,894 3,349,685 

 

 
═════════ ═════════ 

 
 العادلة لألرصدة المستحقة من البنوك ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.القيمة إن 
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 مدينو تمويل 11
 

والسلف   مديني التمويلوأرصدة    واالستصناعيتكون مدينو التمويل بصورة رئيسية من أرصدة المرابحة والوكالة والموجودات المؤجرة  
 االنخفاض في القيمة، كما يلي: األرصدة بالصافي بعـد وتدرج  األخرى

 ألف دينار كويتي     
  2022 2021 
    

    تمويل ال مدينو 

 11,087,730  16,025,887   ةووكال ةمرابح 
 2,210,437  2,794,602   موجودات مؤجرة

 84,566  100,926     وأرصدة مدينة أخرىاستصناع 
     -   2,477,241   أرصدة تمويل مدينة وسلف أخرى 

  ───────── ───────── 
  21,398,656 13,382,733 
    

 (1,375,988) (1,672,211)  ناقصاً: أرباح مؤجلة ومعلقة 
  ───────── ───────── 

 12,006,745 19,726,445  صافي مديني التمويل 
    

 (651,382) (886,761)  ناقصاً: انخفاض القيمة 
  ───────── ───────── 
  18,839,684 11,355,363 
  ═════════ ═════════ 
 

 :إن الحركة في مخصص انخفاض القيمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي هي كما يلي
 

 ألف دينار كويتي       
 

 المجموع   عام  محدد
 

2022 2021  2022 2021  2022 2021 
         

 406,140 501,198  164,843 150,184 الرصيد كما في بداية السنة
 

651,382 570,983 
 147,699 42,048  103,248 22,782  44,451 19,266 (6المحمل خالل السنة )ايضاح 

تعديالت أخرى ناتجة من دمج  
 - 241,847  - 164,865  - 76,982 األعمال 

عمالت   وتحويلمبالغ مشطوبة 
 (67,300) (48,516)  (8,190) (8,829)  (59,110) (39,687) أجنبية 

 
────── ──────  ────── ──────  ────── ────── 

 651,382 886,761  501,198 680,016  150,184 206,745 الرصيد كما في نهاية السنة
 

══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

ألف   455بمبلغ    مخصص  رد:  2021ألف دينار كويتي )  2,973  قيمة  والمتعلق بالتسهيالت غير النقدية المخصص المحمل للسنة  رد  بلغ  
  14,684:  2021ألف دينار كويتي )  38,190رصيد المخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ    . وتم إدراج(6يضاح  إدينار كويتي( )

    (.  21خرى )إيضاح ألف دينار كويتي( ضمن مطلوبات أ
 

   ال تختلف القيمة العادلة ألرصدة مديني التمويل بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية ذات الصلة.
 

 إن إجمالي الحد األدنى لمديني مدفوعات التأجير المستقبلية هو كما يلي: 
 ألف دينار كويتي    
  2022 2021 
    

 961,612 1,265,447  خالل سنة واحدة  
 433,815 704,373  سنة إلى خمس سنوات 
 815,010 824,782  أكثر من خمس سنوات 

  ───────── ───────── 
  2,794,602 2,210,437 

  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( مدينو تمويل 11
 

 التسهيالت التمويلية غير المنتظمة 
ألف    204,408:  2021ألف دينار كويتي )  271,274  التسهيالت التمويلية النقدية غير المنتظمة، بلغ إجمالي  2022ديسمبر    31كما في  

    دينار كويتي(، قبل انخفاض القيمة والضمانات )بالصافي بعد األرباح المؤجلة والمعلقة(.  
 

خسائر االئتمان المتوقعة    قياستتطلب    يتم احتساب إجمالي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي والتي
 ً ً   وفقا طبقا المحتسبة  المتوقعة  االئتمان  المالية    لخسائر  للتقارير  الدولي  المخصص   9للمعيار  أو  المركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  التزاماً 

بنك الكويت المركزي، أيهما   لتعليمات  طبقاً  بنك الكويت  . يبلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان المسجلأكبرالمطلوب  لتعليمات  وفقاً  ة 
  2022ديسمبر    31ألف دينار كويتي كما في    924,951المركزي بشأن تسهيالت التمويل النقدية وغير النقدية المستخدمة وغير المستخدمة  

بمبلغ    9ألف دينار كويتي( وهي تزيد عن خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية    666,066:  2021)
     .ألف دينار كويتي( 367,231: 2021ألف دينار كويتي ) 517,209

 
مانية المتوقعة المقابلة استناداً إلى معايير التصنيف إلى الخسائر االئتو  القيمة الدفترية لمديني التمويل )التسهيالت النقدية( تحليل  فيما يلي  

المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً  المركزي  9مراحل  الكويت  بنك  بتعليمات  المحتملة  التزاماً  للمطلوبات  وبالنسبة  ذلك،  . عالوة على 
النقدية( وااللتزامات، تمثل المبالغ المعروضة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المكف )التسهيالت غير  الخسائر االئتمانية و  ولة بضمان  

 .  التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي  9المتوقعة المقابلة استناداً إلى معايير التصنيف إلى مراحل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 
 المجموع     3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة  2022ديسمبر  31

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
     

  14,601,271         - 377,256 14,224,015 فئة عالية  
 4,231,867 145,690 1,241,895 2,844,282 فئة قياسية 

 893,307 271,274 173,308 448,725 متأخرة السداد أو منخفضة القيمة  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 17,517,022 1,792,459 416,964 19,726,445 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,545,919 32,202 254,154 2,259,563 ( 27التزامات تمويل ومطلوبات محتملة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 407,742 208,707 115,187 83,848 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية   
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
     2021ديسمبر  31

     

 8,316,115      - 334,881 7,981,234 فئة عالية  
 2,682,557 177,793 1,258,991 1,245,773 فئة قياسية 

 1,008,073 204,408 150,592 653,073 متأخرة السداد أو منخفضة القيمة  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 9,880,080 1,744,464 382,201 12,006,745 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,362,655 21,156 265,574 1,075,925 (27التزامات تمويل ومطلوبات محتملة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 298,835 147,230 120,110 31,495 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
 التمويلية المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة حسب فئة الموجودات المالية:  التسهيالت  تقادم  تحليل 

 

  ألف دينار كويتي  
 المجموع يوماً  90إلى  61 يوماً  60إلى  31 يوماً  30أقل من  

     

     2022ديسمبر  31
 622,033 104,259 69,049 448,725 مدينو تمويل  

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

     2021ديسمبر  31
 803,665 83,124 67,468 653,073 مدينو تمويل  

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 مدينو تمويل )تتمة( 11
 

تسبة وفقاً فيما يلي تحليل التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية )التسهيالت النقدية وغير النقدية( المح 
 التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي:   9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 المجموع     3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة  

 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

     

 298,835 147,230 120,110 31,495  2022يناير  1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
      - 731 (11,391) 10,660 التأثير نتيجة التحويل بين المراحل  

 130,127 82,024      - 48,103 إضافات ناتجة من دمج األعمال
 56,107 17,828 38,535 (256) في خسائر االئتمان المتوقعة للسنة  الزيادة صافي )النقص( 

 (15,581) (15,581) - - مبالغ مشطوبة 
 (61,746) (23,525) (32,067) (6,154) تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 407,742 208,707 115,187 83,848 2022ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 359,534 161,189 162,964 35,381  2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

      - 4,466 (8,899) 4,433 التأثير نتيجة التحويل بين المراحل  
 39,302 42,489 (254) (2,933) )النقص( الزيادة في خسائر االئتمان المتوقعة للسنةصافي 

 (33,155) (33,155)      -      - مبالغ مشطوبة  
 (66,846) (27,759) (33,701) (5,386) تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 298,835 147,230 120,110 31,495 2021ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 الحساسية  

موعة،  لقياس الحساسية اإلجمالية للمعلومات المستقبلية والمتغيرات االقتصادية األساسية لخسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل لدى المج 
تقوم المجموعة بإجراء اختبارات ضغط عن طريق تخصيص وزن أعلى لسيناريو االنخفاض والذي يؤدي إلى زيادة في مخصص خسائر 

. وبالرغم من ذلك،  فإن خسائر االئتمان المتوقعة التي تم تحديدها 2والمرحلة    1عة لمديني التمويل لدى البنك ضمن المرحلة  االئتمان المتوق
 ً   بعد إدراج إجمالي تأثير هذه التعديالت على الحساسية ال تزال أقل عن إجمالي المخصص المحتسب لخسائر االئتمان المتوقعة المسجلة وفقا

 كويت المركزي وبالتالي لن يكون لها تأثير على بيان الدخل المجمع للمجموعة أو القيمة الدفترية لهذه الموجودات.   لتعليمات بنك ال
 

 أشهر وإيرادات المنحة الحكومية ذات الصلة  ستةتأجيل التمويل االستهالكي وتمويل اإلسكان لفترة   نتيجةخسارة التعديل 
ألف دينار كويتي ناتجة عن تأجيل أقساط التمويل االستهالكي وتمويل   65,293خسارة تعديل بمبلغ بتسجيل ، قام البنك السنة السابقةخالل 

/رب/ رب  2التزاماً بتعميم  بنك الكويت المركزي رقم  9اإلسكان لفترة ستة أشهر، والتي تم احتسابها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
)"القانون"(.    2021( لسنة  3( من القانون رقم )2المادة )بشأن تنفيذ أحكام    2021أبريل    18المؤرخ في    476/2021أ/ رس/ رس أ/ رت/  

اف  وبموجب هذا القانون، تتحمل حكومة دولة الكويت خسارة التعديل الناتجة عن تأجيل أقساط التمويل بالكامل. وبالتالي، قام البنك باالعتر
تها مقابل  "المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاحات عن المساعدات الحكومية" ومقاص 20بهذه اإليرادات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 .قد تم إدراج المنحة الحكومية المستحقة ضمن بند الموجودات األخرى في بيان المركز المالي المجمعخسارة التعديل. 
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  أوراق دين ماليةاستثمار في  12
 ألف دينار كويتي    
  2022 2021 

    

 2,307,963 2,879,094  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  مدرجة بالقيمة العادلة 
 127,650 2,905,117  مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 299,309 301,242  من خالل األرباح أو الخسائر  مدرجة بالقيمة العادلة 
  ───────── ───────── 

  6,085,453 2,734,922 
  ═════════ ═════════ 
 

التالي   الجدول  للمجموعة    الجودةيبين  الداخلية  االئتمان  تصنيفات  نظام  إلى  استناداً  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  األقصى  والحد  االئتمانية 
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر(.  أوراق الدين المالية باستبعادنهاية السنة ) في حلامر الوتصنيف 

 

  دينار كويتي ألف     
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2022

     

 4,054,336      - 594,005 3,460,331 فئة عالية 
 1,794,205      -      - 1,794,205 فئة قياسية 

 45,407 45,407      -      - متأخرة السداد أو منخفضة القيمة
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 5,893,948 45,407 594,005 5,254,536  إجمالي القيمة الدفترية

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 (109,737) (41,224) (30,658) (37,855)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 5,784,211 4,183 563,347 5,216,681 القيمة الدفترية 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  ألف دينار كويتي     
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2021

     

 2,042,583      - 649,726 1,392,857 فئة عالية 
 431,173      -      - 431,173 فئة قياسية 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,473,756      - 649,726 1,824,030  إجمالي القيمة الدفترية
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (38,143)      - (17,124) (21,019)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 2,435,613      - 632,602 1,803,011 القيمة الدفترية 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 أوراق الدين الماليةفيما يلي الحركة في إجمالي القيمة الدفترية وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة فيما يتعلق باستثمارات المجموعة في  
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر(:  أوراق الدين المالية باستبعاد)
  ألف دينار كويتي     
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

2022     

  إجمالي القيمة الدفترية
 2,473,756      - 649,726 1,824,030 2022يناير  1كما في 

 2,980,571 45,407      - 2,935,164 تمت حيازته كجزء من دمج األعمال
 439,621      - (55,721) 495,342 صافي الحركة خالل السنة

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 5,893,948 45,407 594,005 5,254,536 2022ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(مالية  دين أوراق استثمار في 12
 

  ألف دينار كويتي     2022
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 38,143      - 17,124 21,019 2022يناير  1كما في 

 46,318 41,224      - 5,094 تمت حيازته كجزء من دمج األعمال
 25,276      - 13,534 11,742 (6إعادة القياس خالل السنة )إيضاح 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 109,737 41,224 30,658 37,855 2022ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  ألف دينار كويتي     
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

2021     

 إجمالي القيمة الدفترية 
 2,496,955      - 883,080 1,613,875 2021يناير  1كما في 

 (23,199)      - (233,354) 210,155 صافي الحركة خالل السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,473,756      - 649,726 1,824,030 2021ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  ألف دينار كويتي     2021
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 48,150       - 37,541 10,609 2021يناير  1كما في 

 (10,007)       - (20,417) 10,410 (6إعادة القياس خالل السنة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 38,143       - 17,124 21,019 2021ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 استثمارات  13
  ألف دينار كويتي   
  2022 2021 

    

 202,585 229,794  أسهم وصناديق
 16,169 16,847  رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ───────── ───────── 
  246,641 218,754 
  ═════════ ═════════ 
    

 96,713 96,013  من خالل األرباح أو الخسائر  مدرجة بالقيمة العادلة
 105,872 133,781  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلةمدرجة 

 16,169 16,847  رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ───────── ───────── 

  246,641 218,754 
  ═════════ ═════════ 
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 استثمار في شركات زميلة  14
 

 إن الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:
 

 

 حصة
 الملكية %

 بلـد 
 التسجيل 

 األنشطة
 ةالرئيسي

 تاريخ تقرير
 البيانات المالية  

 2022 2021    
      

 18 18 مصرف الشارقة اإلسالمي 
 اإلمارات  

 2022سبتمبر  30 خدمات مصرفية إسالمية  لمتحدة االعربية 
 ـشركة أالفكو لتمويل ـشراء وتأجير الطائرات

 الكويت   46 46 ش.م.ك.ع. )أالفكو(
خدمات شراء وتمويل  

 2022سبتمبر  30 الطائرات 
 2022 سبتمبر 30 خدمات مصرفية إسالمية  سلطنة عمان  - 35 البنك االهلي ش.م.ع.ع.

 
 : ةجماليبالقيم اإليوضح الجدول التالي تلخيص المعلومات المالية للشركات الزميلة للمجموعة 

 
 بيان المركز المالي المجمع:ملخص 

 

  ألف دينار كويتي    
  2022 2021 
    

 6,353,102 8,686,276  موجوداتال
 (5,403,632) (7,628,922)  مطلوبات ال

  ────────── ────────── 
 949,470 1,057,354  حقوق الملكية 

  ══════════ ══════════ 
 225,866 289,612  القيمة الدفترية لالستثمار 

  ══════════ ══════════ 
    

 ألف دينار كويتي    

 2021 2022  بيان الدخل المجمع:ملخص 
    

 292,411 318,805  يراداتاإل
 (277,538) (283,351)  مصروفاتال

  ──────── ──────── 
 14,873 35,454  ربح السنة 

  ══════════ ══════════ 
 (3,997) 1,902    السنة  في نتائج حصة المجموعة 

  ══════════ ══════════ 
 

ألف دينار كويتي( تبلغ قيمتها السوقية    193,206:  2021ألف دينار كويتي )  254,859تبلغ    يةإن االستثمارات في شركات زميلة بقيمة دفتر
في    263,687 كويتي  دينار  المعلنة.    192,996:  2021)  2022ديسمبر    31ألف  األسعار  إلى  استناداً  وذلك  كويتي(  دينار    بلغتألف 

    ألف دينار كويتي(.  4,067: 2021يتي )ألف دينار كو 9,153توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة خالل السنة 
 

   في مشاريع مشتركة   استثمار  15
 

 إن المشاريع المشتركة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

 الملكية %  حصة 
 بلـد 

 التسجيل 
 األنشطة
 ةالرئيسي

 تاريخ تقرير
 البيانات المالية  

 2022 2021    
      

 2022أكتوبر  31 تطوير عقاري  البحرين  52 52 ذ.م.م.   المحرقشركة ديار 
      

 2022أكتوبر  31 تطوير عقاري  البحرين  50 - شركة الدرة التجارية ذ.م.م. 
      

 2022أكتوبر  31 تطوير عقاري  البحرين  25 25 ذ.م.م.  سيتي ساوث
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 )تتمة( في مشاريع مشتركة   استثمار  15
 

 : ةجمالياإل بالقيملمشاريع المشتركة للمجموعة عن ايوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة 
 

 بيان المركز المالي المجمع:ملخص 
  

  ألف دينار كويتي  
  

2022 2021 
    

 1,001,446 870,474  موجودات ال
 (319,428) (254,484)  مطلوبات ال

  ──────── ──────── 
 682,018 615,990  حقوق الملكية

  
════════ ════════ 

 265,837 230,044  القيمة الدفترية لالستثمار
  ════════ ════════ 
 

 بيان الدخل المجمع:ملخص 
  

  ألف دينار كويتي  
  

2022 2021 
    

 91,806 58,364  يراداتاإل
 (96,069) (45,871)  مصروفاتال
  ──────── ──────── 

 (4,263) 12,493  السنة  ( خسارةربح )
  ════════ ════════ 
    

 640 5,151    السنة  في نتائج حصة المجموعة 
  

════════ ════════ 
 

 : ال شيء دينار كويتي(2021ألف دينار كويتي ) 1,670خالل السنة الحالية المشاريع المشتركة بلغت توزيعات األرباح المستلمة من 
 

 استثمارية عقارات  16
 

  ألف دينار كويتي 
 

2022 2021 
   

 350,838 325,128 يناير  1كما في 
 5,071 65,517 إضافات  

      - 41,984 (3تمت حيازته كجزء من دمج األعمال )إيضاح 
 2,181      - إلى موجودات أخرىمن /المحول 

 (25,558) (32,313) استبعادات
 (5,838) (4,280) االستهالك المحمل للسنة
 (1,566) (11,894) ( 6انخفاض القيمة )إيضاح 

 ─────── ─────── 
 325,128 384,142 ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

  ألف دينار كويتي   
  2022 2021 
    

 235,803 295,538  عقارات مطورة  
 89,325 88,604  عقارات قيد اإلنشاء 

  
─────── ─────── 

  
384,142   325,128  

  
═══════ ═══════ 
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 موجودات أخرى  17
  ألف دينار كويتي  
 2022 2021 

   

  134,605   110,503  مخزون معادن ثمينة
  54,995   169,794  تجاريون، بالصافي  مدينون

  161,917   135,149  مقاصة حسابات 
  10,194   5,711  من بيع استثمار أرصدة مدينة

  48,312   28,945  ضرائب مؤجلة
  23,529  39,908  ومدفوعات مقدما دفعات 

 36,227 236,127 (28موجودات مشتقة )إيضاح 
 184,689 249,687 موجودات أخرى متنوعة 

 ─────── ─────── 
 975,824 654,468 
 ═══════ ═══════ 

 
  ملموسةالموجودات غير الشهرة وال  18

 
 الموجودات غير الملموسة هي كما يلي:  الشهرة وإن الحركة في 

  ألف دينار كويتي  
 2022 2021 

   

   التكلفة 
 73,640 69,948 يناير  1كما في 

     - 326,803 (3البنك األهلي المتحد )إيضاح الموجودات غير الملموسة المحددة المسجلة نتيجة حيازة 
     - 2,142,182 (3الشهرة المؤقتة المسجلة نتيجة حيازة البنك األهلي المتحد )إيضاح 

 6,363 20,758 إضافات  
 (78) (1,694) استبعاد

     - 11,740 تعديل نتيجة ارتفاع معدالت التضخم 
 (9,977) (59,465) تحويل عمالت أجنبية 

 ─────── ─────── 
 69,948 2,510,272 ديسمبر  31كما في 

 ─────── ─────── 
   اإلطفاء المتراكم 

 41,250 37,597 يناير  1كما في  
 3,369 8,970 المحمل للسنة 
 (5) (821) استبعادات   

     - 7,964 تعديل نتيجة ارتفاع معدالت التضخم 
 (7,017) (6,063) تحويل عمالت أجنبية 
 ─────── ─────── 

 37,597 47,647 ديسمبر   31كما في 
 ─────── ─────── 

 صافي القيمة الدفترية 
 32,351 2,462,625 ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 
 ألف دينار كويتي  

      2022       2021  
   
    -  2,127,198  الشهرة  

    -   265,952  وعالمات تجارية أساسية ودائع 
 32,351 69,475  موجودات غير ملموسة أخرى 

 ─────── ─────── 
 2,462,625 32,351 
 ═══════ ═══════ 
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 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022ديسمبر  31 كما في

 

 

51 
 
 

 )تتمة( موجودات غير ملموسةشهرة و  18
 

 اعتبارهاألف دينار كويتي( وتم  14,671: 2021ألف دينار كويتي ) 57,848بمبلغ  األخرى تراخيصتتضمن الموجودات غير الملموسة 
لالنخفاض في القيمة على    ا لتحديد تعرضه   للتراخيصكموجودات غير ملموسة ذات عمر إنتاجي غير محدد. يتم اختبار القيمة الدفترية  

خيص باستخدام معدل  االتر هأساس سنوي من خالل تقدير القيمة الممكن استردادها لوحدة إنتاج النقد. تم تحديد القيمة الممكن استردادها لهذ
ونتيجة %(.  2.7:  2021)  %5.8% إلى  1.8تتراوح من    %( ومعدل النمو النهائي بنسبة8.7:  2021)%  18% إلى  7.7يتراوح من  خصم  

انخفاض في القيمة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة  أي لذلك، ترى اإلدارة أنه ال توجد مؤشرات على
 على مدى أعمارها اإلنتاجية.  

 
 تابعة  شركات   19

 
 تفاصيل الشركات التابعة الرئيسية الجوهرية العاملة  19.1

 

 االسم 
 بلد

 التسجيل 
 حصة

 النشاط الرئيسي  الملكية %
تاريخ تقرير البيانات  

 المالية
  2022 2021   

 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية إسالمية   62 62 تركيا  البنك الكويتي التركي للمساهمة  
 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية  - 100 البحرين  البنك األهلي المتحد ش.م.ب.* 

 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية إسالمية   100 100 البحرين  الكويتي ش.م.ب. بيت التمويل 
 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية إسالمية   100 100 ماليزيا  بيت التمويل الكويتي )ماليزيا( برهاد

 2022ديسمبر  31 استثمار إسالمي  100 100 السعودية  )مقفلة(  .س.مبيت التمويل السعودي الكويتي ش.
 2022أكتوبر  31 تمويل واستثمارات إسالمية   99.9 99.9 الكويت  **شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(
 شركة بيت التمويل الكويتي العقارية ش.م.ك.

 2022أكتوبر  31 تطوير وتأجير عقاري   99.9 99.9 الكويت  ** )مقفلة(

 56 56 الكويت  شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. 
عقارات واستثمار ومتاجرة  

 2022أكتوبر  31 وإدارة عقارات 
 2022سبتمبر  30 تطوير واستثمار عقاري  100 100 السعودية  شركة بيتك لالستثمار العقاري ش.م.س. 

شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش.م.ك.  
 98 98 الكويت  )مقفلة( 

صيانة الكمبيوتر واالستشارات  
 2022سبتمبر  30 وخدمات البرامج  

 2022سبتمبر  30 خدمات طبية   76 76 الكويت  شركة مستشفى السالم ش.م.ك. )مقفلة( 
 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية  - 100 المملكة المتحدة  البنك األهلي المتحد بي إل سي )المملكة المتحدة(  

 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية إسالمية  - 67.3 الكويت  ***  المتحد ش.م.ك.ع. البنك األهلي 
 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية  - 95.7 مصر  البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.  

 2022ديسمبر  31 خدمات مصرفية إسالمية  - 80.3 العراق  بنك العراق التجاري  
 
( ويمثل كل من البنك األهلي المتحد بي إل سي  3البنك األهلي المتحد ش.م.ب. هو شركة تابعة تم حيازتها حديثاً خالل السنة )راجع إيضاح   *

شركات تابعة بصورة غير )المملكة المتحدة( والبنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع. والبنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م. وبنك العراق التجاري  
 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  خالل من  مباشرة

 
 %(. 100: 2021% )100حصة الملكية الفعلية هي بنسبة  **
 

 %. 74.9الملكية الفعلية حصة  ***  

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022ديسمبر  31 كما في
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 تابعة )تتمة(   شركات   19
 

 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئياً   19.2
 المسيطرة الجوهرية:فيما يلي المعلومات المالية حول الشركات التابعة ذات الحصص غير 

 
  نسبة حصص الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة:  

بلد التأسيس    
 والتشغيل 

 
  نسبة الحصص غير المسيطرة 

   2022 2021 
     

 %38 %38  تركيا  البنك الكويتي التركي للمساهمة
 - %25.1  الكويت  البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.

 
التابعة. تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل االستبعادات والتعديالت فيما بين شركات    اتالمعلومات المالية الموجزة لهذه الشركفيما يلي  

 (.3بالنسبة للبنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، فإن المعلومات المالية بعد الحيازة )إيضاح  المجموعة.
 

 : بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية فيملخص 

 

البنك األهلي المتحد  
 البنك الكويتي التركي للمساهمة  ش.م.ك.ع. 

 ألف دينار كويتي    ألف دينار كويتي  
 2022       2022  2021 
     

 517,213 818,166  48,859 اإليرادات
 (362,149) (642,346)  (43,267) المصروفات

 ────────  ──────── ──────── 
 155,064 175,820  5,592 ربح السنة 

 ════════  ════════ ════════ 
 58,552 66,390  1,404 الربح الخاص بالحصص غير المسيطرة 

 ════════  ════════ ════════ 
 

 بيان المركز المالي المجمع كما في: ملخص 

 

البنك األهلي المتحد  
 البنك الكويتي التركي للمساهمة  ش.م.ك.ع. 

 ألف دينار كويتي    ألف دينار كويتي  
 2022       2022 2021 
     

 6,319,636 6,731,080  4,713,687 إجمالي الموجودات
 (5,917,524) (6,036,713)  (4,045,571) إجمالي المطلوبات 
 ────────  ════════ ════════ 

 402,112 694,367  668,116 إجمالي حقوق الملكية 
 ════════  ════════ ════════ 

 151,837 262,193  167,697 الخاص بالحصص غير المسيطرة 
 ════════  ════════ ════════ 
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 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022ديسمبر  31 كما في
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 تابعة )تتمة(   شركات   19
 

 )تتمة( شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئياً   19.2
 

 بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في: ملخص 

 

البنك األهلي المتحد  
 البنك الكويتي التركي للمساهمة  ش.م.ك.ع. 

 ألف دينار كويتي    ألف دينار كويتي  
 2022  2022 2021 
     

 (41,749) 551,999  127,988 التشغيل 
 203,438 (388,463)  5,937 االستثمار 

 (121,055) 130,427  (3,564) التمويل 
 ────────  ──────── ──────── 

 40,634 293,963  130,361 صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل  
 ════════  ════════ ════════ 

 
 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 خسارة، حيث   غير استثماريةودائع   - 1

يضمن البنك سداد أرصدتها عند الطلب. وبالتالي، تعتبر هذه الودائع قرضاً حسناً من المودعين إلى البنك، وفقاً ألحكام الشريعة 
 اإلسالمية. 

 
تثمارية ذات فترات استحقاق محددة وفقاً لبنود العقد وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطر ودائع استثمارية: إن الودائع االس - 2

 المودعين البنك كتابةً بالرغبة في عدم التجديد. إن حسابات التوفير االستثمارية مستمرة لفترة غير محددة.
 

من الخسارة بناًء   في جميع الحاالت، تُمنح الودائع االستثمارية نسبة الربح التي يحددها  مجلس إدارة البنك، أو تتحمل نصيباً 
 على نتائج السنة المالية.

 
 إن القيمة العادلة لحسابات المودعين ال تختلف عن قيمتها الدفترية. -ب
 

 مطلوبات أخرى  21
 

  ألف دينار كويتي 
 

2022 2021 
   

 247,826  274,307  دائنون تجاريون 
 177,371 246,095 مصروفات مستحقة

 72,946  84,341  شيكات مقبولة السداد
 34,309  10,819  مستحق إلى عمالء عن أعمال عقود

 - 105,149 احتياطي فني للتأمين التكافلي 
 84,617 110,376 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 3,281  1,594  تأمينات مستردة 
 14,684  38,190  (11)إيضاح   مخصص تسهيالت غير نقدية

 21,604 75,082 (28مطلوبات مشتقة )إيضاح 
 146,020 289,489 مطلوبات أخرى متنوعة  

 ──────── ──────── 
 1,235,442 802,658 
 ════════ ════════ 
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ش.م.ك.

 ع.
وشرك
ا
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ت المالية المجمعة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

 
كما 

في 
31

 
ديسمبر 

2022
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22
 

االحتياطيات 
 

 
ف دينار كويتي 

أل
 

 
احتياطي  

 
إجباري 
   

احتياطي  
اختياري   
 

أرباح  
مرحلة  
 

احتياطي  
أسهم خزينة   

 
احتياطي  

 
القيمة العادلة  

 
احتياطي تحويل  
عمالت أجنبية  

 
ت  

احتياطيا
 

أخرى  
 

المجموع  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2022
 

 365,663
 

 233,723
 

 1,346
 

 15,028
 

 57,001
 

 (439,587)
 

 (23,178)
 

   209,996
 

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ربح السنة 

 
 -     

 
 -     

 
 357,716

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 357,716

 
خسائر شاملة أخرى 

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 (8,949)

 
 (173,516)

 
 (8,203)

 
 (190,668)

 
 

─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ت )الخسائر( الشاملة 

إجمالي اإليرادا
 

 -     
 

 -   
 

 357,716 
 

 -     
 

 (8,949)
 

 (173,516)
 

 (8,203)
 

 167,048
 

زكاة 
 

 -     
 

 (20,202)
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 (20,202)
 

اقتطاع 
 

إلى االحتياطيات 
 

37,685
 

 37,685 
 

 (75,370)
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

أسهم منحة 
صي ب

مو
ضاح 

صدارها )إي
إ

24
 ) 

 -     
 

 -     
 

 (134,222)
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 (134,222)
 

أرباح نقدية  
صي ب

مو
ضاح 

توزيعها )إي
24

 ) 
 -     

 
 -     

 
 (199,907)

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 (199,907)

 
تحويل 

ت في أسهم وفقاً للقيمة  
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارا

ت الشاملة األخرى 
العادلة من خالل اإليرادا

   
 -     

 
 -     

 
917

 
 -     

 
(917)

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
صكوك مستدامة  

ت أجنبية ل
تعديل تحويل عمال

-  
الشريحة  

1 
 -     

 
 -     

 
 (2,850)

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
(2,850)

 
سداد أرباح ل 

ألوراق الرأسمالية وا
ل 

صكوك 
ال

مستدامة 
  - 

الشريحة 
 1

 
 -     

 
 -     

 
 (14,519)

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 (14,519)

 
تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي  

29
  

ضاح  
)إي

38
 ) 

 -     
 

 -     
 

 99,603
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 -     
 

 99,603 
 

بيع شركة تابعة 
 

 -     
 

 -     
 

 -   
 

 -     
 

 -     
 

 9,610
 

 -     
 

 9,610 
 

ت زميلة 
ت شركا

صة المجموعة في تعديال
ح

 
 -     

 
 -     

 
 (3,106)

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 -     

 
 (3,106)

 
 

─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
صيد كما في 

الر
31

 
ديسمبر 

2022
 

 403,348 
 

 251,206 
 

 29,608 
 

 15,028 
 

 47,135 
 

 (603,493)
 

 (31,381)
 

 111,451 
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بيت التمويل الكويتي 
 

ش.م.ك.
 ع.

وشرك
ا

ته التابعة 
 

 

ت المالية المجمعة
ت حول البيانا

ضاحا
إي

 
كما 

في 
31

 
ديسمبر 

2022
 

 

 

55
 

 

22
 

االحتياطيات )تتمة(
 

 
ف دينار كويتي 

أل
 

 
احتياطي  

 
إجباري 
   

احتياطي  
اختياري   
 

أرباح  
مرحلة  
 

احتياطي  
أسهم خزينة   

 
احتياطي  

 
القيمة العادلة  

 
احتياطي تحويل  
عمالت أجنبية  

 
ت  

احتياطيا
 

أخرى  
 

المجموع  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صيد كما في  
الر

1 
يناير 

2021
   

 340,325 
 

 228,893 
 

 1,306 
 

 15,028 
 

 66,933 
 

 (305,515)
 

 (23,771)
 

 323,199 
 

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ربح السنة 

 
 -   

 
 -   

 
243,414

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
243,414

 
خسائر شاملة أخرى  

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (9,700)

 
 (134,072)

 
 -   

 
 (143,772)

 
 

─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
ت )الخسائر( الشاملة 

إجمالي اإليرادا
 

 -   
 

 -   
 

243,414
 

 -   
 

 (9,700)
 

 (134,072)
 

 -   
 

99,642
 

زكاة 
 

 -   
 

 (20,508)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 (20,508)
 

اقتطاع 
 

إلى االحتياطيات 
 

 25,338 
 

 25,338 
 

 (50,676)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

أسهم منحة 
صي ب

مو
ضاح 

صدارها )إي
إ

24
 ) 

 -   
 

-   
 

(84,416)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 (84,416)
 

أرباح نقدية  
صي ب

مو
ضاح 

توزيعها )إي
24

 ) 
 -   

 
 -   

 
 (100,442)

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 (100,442)

 
ت في 

تحويل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارا
أسهم وفقاً للقيمة  

ت الشاملة األخرى 
العادلة من خالل اإليرادا

   
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 232 
 

 
 -   

 
 

 (232)
 

 
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
صكوك مستدامة  

صدار 
ف معاملة إ

تكالي
- 

الشريحة 
1 

 -   
 

 -   
 

(535)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

(535)
 

صكوك  
ت أجنبية ل

تعديل تحويل عمال
مستدامة 
  -  

الشريحة  
1 

-   
 

-   
 

(1,087)
 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

(1,087)
 

سداد أرباح لل 
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 االحتياطيات  )تتمة(  22
 

 اإلجباري االحتياطي 
%  10نسبة    اقتطاعوعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، ينبغي  والتعديالت الالحقة له،  وفقا لقانون الشركات  

من ربح السنة بحد أدنى قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى  
%  50السنوي عندما يتجاوز االحتياطي    االقتطاعاالحتياطي االجباري. يجوز للجمعية العمومية السنوية للبنك أن تتخذ قرار بوقف هذا  

% من رأس المال المدفوع  5رأس المال المصدر. وال يجوز استخدام االحتياطي إال لتغطية الخسائر أو دفع توزيعات أرباح بحد اقصى    من
اطي في السنوات التي ال يكفي فيها الربح لدفع هذه النسبة نتيجة لغياب االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتي

  .% من رأس المال المصدر50في أرباح السنوات التالية لذلك، ما لم يتجاوز هذا االحتياطي نسبة عندما تك
 

 االحتياطي االختياري 
%  10نسبة    اقتطاعوعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، ينبغي  والتعديالت الالحقة له،  وفقا لقانون الشركات  

قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   بحد اقصى من ربح السنة
السنوية بموجب قرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناء على توصية   االقتطاعاتإلى االحتياطي االختياري. يجوز وقف هذه  
 .االحتياطيمجلس اإلدارة. ال توجد قيود على توزيع هذا 

 
، باستثناء مصلحة البنكلبالطريقة التي تعود    مجلس إدارة البنكإن االحتياطي االختياري متاح للتوزيع على المساهمين بناًء على قرار  

طوال فترة تكلفة شراء أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع ألف دينار كويتي( بما يعادل  27,739: 2021ألف دينار كويتي ) 41,763مبلغ 
رصيد   تقييدعلى    2015مارس    16وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك المنعقدة في    .(23االحتفاظ بأسهم الخزينة )إيضاح  

 من رأس المال المصدر.  %50واالحتياطي االختياري عند نسبة  اإلجبارياالحتياطي 
 

 احتياطيات أخرى 
 .في حصة الملكية دون فقد السيطرة اتوالتغير، واحتياطي صندوق التقاعد ةالنقدي اتالتدفقتشمل االحتياطيات األخرى احتياطي تحوط 

 
 إن احتياطي القيمة العادلة واحتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي اآلخر خاص بالمساهمين وأصحاب حسابات الودائع. 

 
 وأسهم الخزينة  وعالوة إصدار األسهم رأس المال  23

 
%( من  10:  2020% )10أسهم منحة بنسبة    توزيع على    2022  مارس  21وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك المنعقدة في  

فلس للسهم( إلى مساهمي البنك للسنة    10:  2020فلس للسهم )  12رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل وتوزيعات أرباح نقدية بقيمة  
 (. 24)إيضاح   2021ديسمبر  31المنتهية في 

 
غير   العمومية  الجمعية  في  وافقت  المنعقدة  البنك  لمساهمي  من    2022  مارس  21العادية  ليتكون  به  المصرح  المال  رأس  زيادة  على 

   فلس للسهم.   100( سهم بقيمة 12,641,551,934: 2021ديسمبر  31سهم )  13,485,707,127
 

على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل  2022يوليو  25لبنك المنعقدة في وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي ا
سهم كحد أقصى بالقيمة االسمية للسهم وتخصيص هذه األسهم للمساهمين المسجلين في   4,200,000,000الكويتي عن طريق إصدار  

لبحرين( في اليوم الذي سيتم تحديده لتنفيذ عملية الحيازة، وتفويض  ا  -سجل المساهمين للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. )البنك األهلي المتحد  
 .زيادة رأس المال لتنفيذ عملية الحيازة لتفعيلمجلس اإلدارة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 

 
سهًما عن   13,309,448,363سهم إلى    9,285,707,127، تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من  2022أكتوبر    2في  

للحيازةللمساهمين    وتوزيعها سهم بالقيمة االسمية للسهم    4,023,741,236طريق إصدار     -البنك األهلي المتحد    لدى  الذين أبدوا قبوالً 
الذين أبدوا الرفض   البحرين –لبنك األهلي المتحد ا سهم لبقية مساهمي   112,784,885، تم إصدار 2022نوفمبر  20البحرين. الحقًا في 

 (.3)إيضاح  للحيازة
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 )تتمة(   رأس المال وأسهم الخزينة 23
 

 رأس المال 
  ألف دينار كويتي    

  2022 2021 
    

 المصدر والمدفوع بالكامل نقداً وأسهم المنحة:
 844,155 1,342,223   فلس لكل سهم 100( سهم بقيمة 8,441,551,934: 2021) 13,422,233,248

  

════════ ════════ 
 

 كما يلي:   كانتإن الحركة في األسهم العادية المصدرة خالل السنة 
  2022 2021 
    

 يناير    1عدد األسهم المصدرة كما في 
 8,441,551,934 7,674,138,122 

 767,413,812 844,155,193  أسهم منحة مصدرة
      -  4,136,526,121  (3أسهم جديدة مصدرة مقابل حيازة البنك األهلي المتحد )إيضاح 

  ──────── ──────── 
 8,441,551,934 13,422,233,248  ديسمبر  31 في عدد األسهم المصدرة

  ════════ ════════ 
 

 سهماألعالوة إصدار 
 إن رصيد عالوة إصدار األسهم غير متاح للتوزيع.  

 
 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة.

 احتفظت المجموعة بأسهم الخزينة التالية في نهاية السنة:
  2022 2021 
    

 71,370,374 95,105,916  عدد أسهم الخزينة 
 %0.8 %0.7  أسهم الخزينة كنسبة من إجمالي األسهم المصدرة 

 27,739 41,763  دينار كويتي( ألف ) الخزينةتكلفة أسهم 
 59,380 78,177  دينار كويتي(ألف )القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

 
 إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير قابل للتوزيع. 

 
 فلس للسهم(.    771: 2021)  2022ديسمبر  31فلس للسهم للسنة المنتهية في  874بلغ المتوسط المرجح لسعر السوق ألسهم البنك 

 
    توزيعها وأسهم منحة ومكافأة مجلس اإلدارة موصي ب أرباح نقدية  24

 
%( وكذلك 12:  2021)  2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في    %15توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة  بمجلس إدارة البنك    أوصى

 %( من رأس المال المدفوع كما يلي: 10: 2021)% 10إصدار أسهم منحة بنسبة 
 
 2022  2021 
 اإلجمالي    اإلجمالي   

  
 ألف  

   دينار الكويتي 
 ألف 

 دينار الكويتي  
      

 100,442 فلس  12  199,907 فلس 15  توزيعها )لكل سهم( الموصي باألرباح النقدية 
 

════════ ════════ 
 

════════ ═════════ 
 84,416 سهم  10  134,222 سهم 10  سهم(  100إصدارها )لكل الموصي بأسهم المنحة 

 

════════ ════════ 
 

════════ ═════════ 
 

النقدية    ه التوصيةخضع هذت القانونية. تظهر األرباح  الموصي لموافقة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك واستكمال اإلجراءات 
 إصدارها كبند منفصل في حقوق الملكية. الموصي بتوزيعها وأسهم المنحة ب
 

ألف دينار كويتي( )إيضاح   1,096:  2021ألف دينار كويتي )  1,096عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  ألمكافأة  بمجلس إدارة البنك    أوصىكما  
 .( وهي ضمن المبلغ المسموح به وفقاً للقوانين المحلية وتخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك29
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   المدفوعات باألسهم  25
 

اإلدارة وتم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية يقوم البنك بتشغيل برنامج الحوافز طويل األجل المعتمد من قبل مجلس  
والجمعية العمومية العادية للبنك. يعمل هذا البرنامج على أساس تخصيص برنامج شراء األسهم للموظفين حيث يتم إطالق برامج جديدة 

نهاية كل ثالثة سنوات من تاريخ التخصيص ويخضع  للموظفين المؤهلين كل سنة. ويتم منح األسهم المصدرة وفقاً لكل برنامج عادة في  
 ذلك الستيفاء شروط األداء المتفق عليها المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
 1الشريحة  -  صكوك مستدامةمالية ورأسأوراق    26

 ألف دينار كويتي   
  2022 2021 
    

 226,875 225,408  صادرة عن البنك )أ( 1الشريحة  – صكوك مستدامة 
      -  117,926  صادرة عن البنك األهلي المتحد )ب(  1الشريحة  –أوراق رأسمالية مستدامة 

      -  158,332  صادرة عن البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع. )ج(  2021لسنة  1الشريحة  – صكوك مستدامة 
  ──────── ──────── 
  501,666 226,875 
  ════════ ════════ 

 
الشريحة  -، قام البنك من خالل ترتيب صكوك متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بإصدار الصكوك المستدامة 2021يونيو  30في )أ( 

أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ استرداد محدد وتمثل التزامات مباشرة  1مليون دوالر أمريكي. تمثل صكوك الشريحة  750بمبلغ  1
مكفولة بضمان أولوية  غير  )ذات  إن   ومساندة  المضاربة.  اتفاقية  في  الواردة  واألحكام  للشروط  وتخضع  للبنك  المال(  فقط على رأس 
مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية ويمكن استدعائها من قبل البنك بعد فترة تبلغ خمس سنوات تنتهي   1الشريحة    -الصكوك المستدامة  

 اد أرباح الحق لذلك التاريخ وفقاً لبعض شروط االسترداد.   )"تاريخ االستدعاء األول"( أو أي تاريخ سد 2026في يونيو 
 

مشترك   على أساسعن طريق المضاربة مع البنك )كمضارب(    1الشريحة    -يتم استثمار صافي المتحصالت من الصكوك المستدامة  
  -مستدامة  الغير مقيد ومن قبل البنك في سياق أنشطته التجارية العامة التي يتم تنفيذها من خالل وعاء المضاربة العام. تحمل الصكوك  

تكاليف المعاملة  3.6معدل ربح متوقع بنسبة    1الشريحة   يتم المحاسبة عن  لشروط اإلصدار.  وفقاً  سنة  نصف  كل  سداده  يتم  سنوياً   %
 كتخفيض من حقوق الملكية.    1الشريحة  - من إصدار الصكوك المستدامة المتكبدة

 
خالل سنة    البنك األهلي المتحدالصادرة عن    3بازل    معايير  المتوافقة مع و  1الشريحة  بمستدامة  المالية اإلضافية  رأس)ب( تحمل األوراق ال

فترة   اكتمالسنوات. عند    5بعد كل    همع إعادة تعيين  يبمعدل نصف سنو% سنويًا يستحق الدفع  6.875معدل توزيع أولي قدره    2015
وغير   ومساندة%. هذه األوراق المالية مستدامة  5.839، تم إعادة تعيين معدل التوزيع إلى  2020خالل سنة  والخمس سنوات األولية،  

التوزيع حسب تقديره. وال يحق لحاملي أن يختار إجراء  األهلي المتحد مضمونة. تدرج األوراق المالية في بورصة أيرلندا، ويمكن للبنك
ن  هذه األوراق المالية المطالبة بها ولن يتم اعتبار مثل هذا الحدث تعثًرا. ال تحمل األوراق المالية تاريخ استحقاق وقد تم تصنيفها ضم

 حقوق الملكية.
 

البنك األهلي المتحد2021ديسمبر    31)ج( خالل السنة المنتهية في     1الشريحة  بصكوك مستدامة إضافية  دار  ش.م.ك.ع. إص  ، أكمل 
تصنيفها ضمن حقوق  وهي مؤهلة ل  .% سنويًا 3.875معدل ربح قدره  وتحمل  مليون دوالر أمريكي    600  بقيمة  3ل  بازمعايير  متوافقة مع  

بعد فترة   استدعاؤها متأخرات، ويمكن  كوغير مضمونة وتحمل مبلغ توزيع دوري، وتستحق الدفع كل نصف سنة    مساندةوهي    الملكية،
أو أي تاريخ توزيع أرباح بعد ذلك يخضع لشروط    2026األول المنتهي في يونيو    االستدعاءخمس سنوات من اإلصدار حتى تاريخ  

 لكويت المركزي. يتم إدراج األوراق المالية في بورصة إيرلندا وناسداك دبي. استرداد معينة، بما في ذلك الموافقة المسبقة لبنك ا
 

 والتزامات رأسمالية    محتملةمطلوبات  27
 

 والتزامات قائمة تمت ضمن النشاط الطبيعي لألعمال فيما يتعلق بما يلي:  محتملة، كانت هناك مطلوبات المركز الماليفي تاريخ 
 

 
  ألف دينار كويتي  

  2022 2021 
    

  195,008  515,682   ة حواالت مقبولة واعتمادات مستندي
  1,167,647   2,030,237   خطابات ضمان 

  ──────── ──────── 
 1,362,655 2,545,919  محتملةمطلوبات 

  ════════ ════════ 
 

  ألف دينار كويتي   
  2022 2021 
    
    

 281,289 421,459  واخرىوالتزامات تمويل غير مسحوبة غير قابلة لإللغاء  التزامات رأسمالية
  ════════ ════════ 
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 )تتمة(   ةأدوات مالية مشتق 28
   

 
   

  ألف دينار كويتي 

   

 القيمة 
 العادلة  
 الموجبة

 القيمة 
 العادلة  
 السالبة 

 القيمة 
 االسمية 

      2022ديسمبر  31
      مشتقات محتفظ بها للمتاجرة 

 529,844   19,561   21,685    الربح  ت مبادالت معدال
 3,059,999   15,352   17,827    عقود آجلة

 1,218,345  2,224   8,063    مبادالت أسعار العمالت 
 19,046   369   261     خيارات

 92,117   1,422   3,126    معادن ثمينة متضمنة 
      

      مشتقات محتفظ بها كعمليات تحوط للقيمة العادلة
 3,167,376 31,820  149,661   مبادالت معدالت الربح 

  5,633           102              103                  عقود آجلة
 396,482  4,052   34,734    عمالت أسعار المبادالت 

   

   
 مشتقات محتفظ بها كعمليات تحوط للتدفقات النقدية 

  

   
 عقود آجلة

  

 649   180  67,739 
 عمالت أسعار المبادالت 

  

 18   -       4,064  
 

  

─────── ─────── ─────── 
   

236,127  75,082 8,560,645 
   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

    
  ألف دينار كويتي    

   

 القيمة  
 العادلة  
 الموجبة 

 القيمة  
 العادلة  
 السالبة 

 القيمة  
 األسمية  

      2021ديسمبر  31
      لغرض المتاجرة مشتقات محتفظ بها 

 997,097 4,662 11,254   عمالت أسعار المبادالت 
 278,053 227 12,594   معادن ثمينة متضمنة  

      

      مشتقات محتفظ بها كعمليات تحوط للقيمة العادلة
 الربح  ت مبادالت معدال

  

-     13,620 211,509 
      

 مشتقات محتفظ بها كعمليات تحوط للتدفقات النقدية 

  

   
 عقود آجلة

  

12,379 3,095 436,499 
   

─────── ─────── ─────── 
   

36,227 21,604 1,923,158 
   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 
 2022ديسمبر  31في كما 
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    ةأدوات مالية مشتق 28
 

تدخل المجموعة ضمن السياق الطبيعي لألعمال في معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت  
للتخفيف من حدة مخاطر العمالت األجنبية واألدوات المشتقة األخرى  األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة )أدوات مالية مشتقة إسالمية( 

وعقود السلع اآلجلة إلى نظام الوعد بين طرفين لشراء سلعة تتفق مع الشريعة اإلسالمية  اإلسالمية  عمالت  الومعدل األرباح. تستند مبادالت  
من اتفاقية شراء من جانب واحد.  وفقاً لسعر متفق عليه في التاريخ ذي الصلة في المستقبل. إن المعاملة هي وعد مشروط بشراء سلعة  

 إلى فيما يتعلق بمبادالت معدل األرباح، تقوم األطراف المقابلة عادةً بمبادالت مدفوعات األرباح ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة استناداً 
ب الثابتة أو المتغيرة  بالنسبة لمبادالت العمالت، يتم تبديل المدفوعات  القيمة االسمية بعمالت  القيمة االسمية لعملة واحدة.  اإلضافة إلى 

 مختلفة. 
 

، تقوم األطراف المقابلة عادة بتبادل مدفوعات األرباح ذات المعدل الثابت والمتغير استناداً إلى  اإلسالمية بالنسبة لمبادالت معدل األرباح
الشريعة اإلسالمية بسعر متفق عليه في التاريخ ذي الصلة قيمة اسمية بعملة واحدة من خالل عدة معامالت لشراء سلعة محددة متوافقة مع  

 في المستقبل على أساس هيكل الوعد. 
 

 .التحوطاآلجلة ألغراض  السلعيتم استخدام مبادالت العمالت ومبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود 
 

لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات معدالت ربح مرتبطة بالتغيرات في قيمة المعادن   تمثل عقود المبادالت ومعدل األرباح المتضمنة أرصدة
 الثمينة.

 
 المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة 

. يتضمن تحديد  والموازنة المراكزتتعلق معظم األنشطة التجارية المشتقة للمجموعة بالمعامالت التي يقودها العمالء باإلضافة إلى تحديد 
تحديد فروق    الموازنةمع توقع الربح من الحركات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. تتضمن    المراكزرة  إدا  المراكز

 .األسعار بين األسواق أو المنتجات والربح منها 
 

 المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط 
 .قامت المجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر

 
العمالت  أسعار موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط من أجل تقليل تعرضها لحركات  كجزء من إدارة
. يتم تحقيق ذلك من خالل التحوط ألدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة، باإلضافة إلى التحوط االستراتيجي ضد مخاطر ومعدالت الربح

 .اإلجماليةالميزانية العمومية 
 

تستخدم المجموعة عقود الخيارات ومبادالت العمالت للتحوط من مخاطر العمالت واألسهم المحددة. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة  
ذات   وأرصدة تمويل مدينةمن استثمارات    الربح الناشئة  تمبادالت معدالت الربح واتفاقيات األسعار اآلجلة للتحوط من مخاطر معدال

. كما تستخدم المجموعة مبادالت معدالت الربح للتحوط  وأرصدة التمويل المدينةلتلك االستثمارات  ل ربح ثابت محددة أو من محفظةمعد
المتغيرة. في جميع هذه الحاالت، يتم توثيق عالقة وهدف   األرباحمن مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض الودائع ذات معدالت  

وأداة التحوط، بشكل رسمي ويتم المحاسبة عن المعامالت كمشتقات محتفظ بها ألغراض    المتحوط لهتفاصيل البند    التحوط، بما في ذلك
 التحوط. 

 
للتحوط من    معدالت الربحمن خالل مراقبة مدة الموجودات والمطلوبات والدخول في مبادالت    الربحكما يتم التحوط من مخاطر أسعار  

 .معدالت الربحصافي مخاطر 
 

القيمة  يوضح الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة لهذه األدوات، والتي تعادل القيمة السوقية، باإلضافة إلى القيمة االسمية. إن  
ر وهو األساس الذي تقاس عليه التغيرات االسمية هي مبلغ األصل المرتبط بأدوات مبادالت العمالت األجنبية أو السعر المرجعي أو المؤش

 في قيمة هذه األدوات. تشير القيمة االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تشير إلى مخاطر االئتمان.
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البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2022 البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2022

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 
 2022ديسمبر  31في كما 
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 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات عالقة  29
 

 أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي:   لدىإن األرصدة 
 ألف دينار كويتي  

 المجموع   
 

مساهمون  
 رئيسيون  

 شركات 
زميلة 

ومشاريع  
 مشتركة   

 أعضاء 
مجلس اإلدارة  

  ون وموظف
 نوتنفيذي

طرف آخر  
  2021 2022 عالقة وذ

       

  226,714   233,487   12,269  3,659  217,559       - والمستحق من البنوكمدينو تمويل  
  744,591  380,241       -       -  79,490  300,751 مستحق للبنوك والمؤسسات المالية 

  54,652   971,073   31,847  25,078 22,449  891,699  حسابات المودعين 
  6,848  16,215  2       -  15,252  961 والتزامات رأسمالية  محتملةمطلوبات 

 
 إن تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين هي كما يلي:

 كويتي ألف دينار      

 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو  
  الموظفين التنفيذيين 

 عدد األطراف  
ذات العالقة )أقارب أعضاء  
مجلس اإلدارة أو الموظفين  

  التنفيذيين(
        

 2022 2021  2022 2021 2022 2021 
        

        أعضاء مجلس اإلدارة 

  1,122   12,950   17   18    23  29 تسهيالت تمويلية  
  13,321   21,437   122   116    49  67 حسابات مودعين

  1,771  18,628  1  3   1  3 ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية 
        

 موظفون تنفيذيون   
       

  2,532   2,415   18   21    70  81 تسهيالت تمويلية  
  8,465   11,657   114   130    79  84 حسابات مودعين 

  1,755  2,943  1  3   7  5 ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية 
 

إدارة البنك وكافة ومكافآت أعضاء مجلس  ومكافآت نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا  إن رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا 
 هي كما يلي: الشركات التابعة المجمعة

 دينار كويتي ألف  
 المجموع 
 2022 2021 
   

  12,393   14,087  رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا
  992   1,504  والمزايا طويلة األجل لموظفي اإلدارة العليا  ةالخدمةمكافآت نهاية 

  2,280   2,531  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة* 
 ──────── ──────── 
 18,122 15,665 
 ════════ ════════ 

 
ألف دينار كويتي( يتعلق بالبنك. تخضع مكافأة   1,096:  2021ألف دينار كويتي )  1,096تتضمن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ  *  

   (.24أعضاء مجلس اإلدارة لموافقة الجمعية العمومية السنوية )إيضاح 
 

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 
 2022ديسمبر  31في كما 
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 )تتمة(   ةأدوات مالية مشتق 28
 

الربح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود    تمبادالت العمالت األجنبية ومبادالت معدالباألدوات المشتقة ومنها  فيما يتعلق  
في السلع اآلجلة، فإن القيمة االسمية تمثل إجمالي التدفقات النقدية. ولكن، يمكن تسوية المبالغ بالصافي. ويبين الجدول التالي مجمل وصا 

 التدفقات النقدية: 
  ألف دينار كويتي  

 
 القيمة 
 األسمية 

 خالل  
 أشهر  3

   12إلى   3
 شهراً 

 أكثر من  
 شهراً   12

     2022ديسمبر  31
  3,150,474  1,464,911 3,945,260   8,560,645    واردةتدفقات نقدية 

  (3,132,746)   (1,448,052)   (3,937,988)   (8,518,786)  تدفقات نقدية صادرة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

  17,728   16,859   7,272   41,859  صافي التدفقات النقدية  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2021ديسمبر  31
 219,691 596,840 1,106,627 1,923,158 واردةتدفقات نقدية 

 (207,844) (591,474) (1,092,598) (1,891,916) تدفقات نقدية صادرة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 11,847 5,366 14,029 31,242 صافي التدفقات النقدية 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  
 معامالت مع أطراف ذات عالقة   29

 
وأفراد عائالتهم من الدرجة هناك أطراف معينة ذات عالقة )المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وموظفيها التنفيذيين 

األولى وشركات زميلة ومشاريع مشتركة وشركات يمثلون فيها مالك رئيسيين( يمثلون مودعين أو عمالء تسهيالت تمويلية للمجموعة،  
السائدة ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة. إن تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسية بما في ذلك معدل األرباح والضمانات كتلك 

 ع أطراف غير ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من قدر طبيعي من المخاطر. برمة مفي نفس الوقت بالنسبة لمعامالت مماثلة لها م
 

 عالقة المتضمنة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:  الطراف ذات األإن المعامالت مع 
 ألف دينار كويتي      
 المجموع     
 

مساهمون  
 رئيسيون  

 شركات 
زميلة 

ومشاريع  
 مشتركة   

 أعضاء  
مجلس اإلدارة  

ن  ووموظف
 ن وتنفيذي

 طرف آخر  
 عالقة وذ

 

 2022 2021 
       

  7,615   7,177   185   113   6,879       -  تمويل  إيرادات 
  315   318   2   160   147   9  إيرادات أتعاب وعموالت  

  7,741  20,589 258  110  1,286  18,935 تمويل وتوزيع للمودعينتكاليف 
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 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 
 2022ديسمبر  31في كما 
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 التحليل القطاعي )تتمة( 30
  ألف دينار كويتي  

 الخزينة  

األعمال  
المصرفية لألفراد  

والخدمات  
المصرفية  

 الخاصة 

األعمال  
المصرفية  
 المجموع  االستثمار  للشركات  

      2021ديسمبر  31
      

 21,788,212    1,622,537      5,574,325    7,052,339      7,539,011    الموجوداتإجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 19,481,030    453,774         2,926,427    12,948,702    3,152,127    إجمالي المطلوبات  
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  811,011 127,565         257,321       354,051         72,074          تشغيلالإيرادات 

 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

 (135,369)       (30,950)         (103,521)       (12,590)          11,692          المخصصات وانخفاض القيمة 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

  310,137 8,427 85,067          147,906         68,737          ربح السنة 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 معلومات القطاعات الثانوية  
 

 تعمل المجموعة في مناطق جغرافية متنوعة. إن التحليل الجغرافي هو كما يلي: 
 ألف دينار كويتي  

  الموجودات  
 مطلوبات طارئة 

 والتزامات  
      

 2022 2021  2022 2021 
      المناطق الجغرافية: 

  493,181   1,469,749   14,269,163  26,132,795 الشرق األوسط
  1,119,553   1,333,088    6,376,251  7,285,597 أوروبا 
  31,210   164,541    1,142,798  3,551,053 أخرى 

 ──────── ──────── 
 

──────── ──────── 
 36,969,445 21,788,212  2,967,378 1,643,944 
 ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
 ألف دينار كويتي  
 المجموع   دولي   محلى  
         

 2022 2021  2022 2021  2022 2021 
         

 811,011 1,072,283  504,389 786,222  306,622 286,061 إيرادات التشغيل
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 310,137 434,603  243,087 352,530  67,050 82,073 ربح السنة  
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي 
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 
 2022ديسمبر  31في كما 
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  التحليل القطاعي 30
 

 معلومات القطاعات األساسية  
قطاعات أعمال رئيسية. إن األنشطة والخدمات الرئيسية في هذه القطاعات هي    ةألغراض اإلدارة في أربع  المجموعة يتم تنظيم أنشطة  

 كما يلي:
 

وتبادل الودائع مع   أوراق الدين الماليةستثمار في االإدارة السيولة واستثمارات المرابحة و : الخزينة 
 ولية.البنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى العالقات المصرفية الد

   
والخدمات  لألفراد  المصرفية  األعمال 

 المصرفية الخاصة 
توفر الخدمات المصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء   :

األفراد. وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية 
 المالءة المالية العالية. اإلسالمية المخصصة والمبتكرة لألفراد ذوي 

   
تقديم العديد من الخدمات المصرفية ومنتجات االستثمار إلى الشركات وتقديم خدمات   : للشركاتاألعمال المصرفية 

 تمويل مرابحة للسلع والعقارات وتسهيالت إجارة محلية ووكالة واستصناع.
   

إدارة االستثمارات المباشرة في األسهم واالستثمارات العقارية والمنشآت غير المصرفية  : االستثمار 
 لدى المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.  

 
  ألف دينار كويتي  

 الخزينة  

األعمال  
المصرفية لألفراد  

والخدمات  
المصرفية 

 الخاصة

األعمال  
المصرفية 
 المجموع االستثمار للشركات  

      

      2022ديسمبر  31
      

  36,969,445  4,585,010   10,867,811   9,379,095   12,137,529  إجمالي الموجودات
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

  30,683,344  901,779   5,604,062   16,522,406   7,655,097  إجمالي المطلوبات  
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  1,072,283  192,289   352,186   265,046   262,762  تشغيل الإيرادات 

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 (62,088) (34,093)   7,562  (11,513)  (24,044)  المخصصات وانخفاض القيمة 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

  434,603 (111,529)  280,401   48,555  217,176 ربح السنة 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 32
 

 عة  تقييم خسائر االئتمان المتوق
 تعريف التعثر ومعالجة التعثر 

المرحلة   ضمن  إدراجه  وبالتالي  متعثراً  المالي  األصل  المجموعة  القيمة  3تعتبر  كمنخفضة  خسائر االئتمانية )المصنفة  احتساب  ( عند 
 االئتمان المتوقعة في الحاالت التالية:

 
  ة من غير المحتمل أن يقوم العميل بالوفاء بالتزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل بدون لجوء المجموعة التخاذ اإلجراءات القانوني

 مثل تحقيق الضمان )في الحاالت المحتفظ فيها بالضمانات(؛ 
 ري إلى المجموعة.يوماً عن أي التزام ائتماني جوه 90في السداد ألكثر من  اً أن يسجل العميل تأخر 
 .أن تعتبر التزامات العميل منخفضة القيمة ائتمانياً استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية 

 
بإجرائه تراعي المجموعة مجموعة متنوعة من المؤشرات التي قد تشير إلى احتمالية العجز عن السداد كجزء من التقييم النوعي الذي تقوم  

 حول التعثر من جانب العمالء. ومن بين هذه المؤشرات: 
 
 مخالفة االتفاقيات 
 أن يكون لدى العميل التزامات متأخرة السداد لدى دائنين أو موظفين عموميين 
  وفاة العميل 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

تراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المعرضة لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي يتم تحديد ما إذا كان إحدى األدوات أو محفظة  
شهراً أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى عمر األداة، تراعي المجموعة أي زيادة   12لألدوات معرضة لخسائر ائتمان متوقعة على مدى 

المبدئي. وتستند المجموعة إلى معيار كمي متناسق بالنسبة للمحفظة المصنفة داخليا وخارجيا   االعترافاالئتمان منذ جوهرية في مخاطر 
 لكي يتم تقييم أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان. 

 
 التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر عن السداد

عة بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اعتبارها كافة جوانب المخاطر عند إدارة المحفظة الخاصة بالمجموعة، تستعين المجمو
تتيح لها القدرة على تحليل األعمال ووضع تصنيفات  األدوات. وهذه متنوعةتصنيف ائتماني داخلية  بآلياتالمحددة. وتستعين المجموعة 

الذاتية والعوامل  المالية  العوامل  استخدام  التحليل  يدعم  كما  بالتصنيفات    للمخاطر.  المجموعة  تستعين  كما  سواء.  حد  المالية على  غير 
 الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف المعروفة للمحافظ المصنفة خارجياً. 

 
للمخاطر   والمتوافق  الدقيق  التصنيف  المحافظة على  هي  المجموعة  سياسة  اإلدارة   ضمنإن  السياسة  هذه  وتسهل  االئتمانية.  المحفظة 

المركزية للمخاطر ذات الصلة ومقارنة التعرض لمخاطر االئتمان في جميع قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية والمنتجات. ويؤيد  
مدخالت الرئيسية لقياس مخاطر نظام التصنيف مجموعة متنوعة من التحليالت المالية مع معلومات السوق التي تم معالجتها لتوفير ال

وفقاً لسياسة التصنيف لدى  يتم استقاؤها  الطرف المقابل. وقد تم وضع كافة التصنيفات الداخلية للمخاطر بشكل يتناسب مع مختلف الفئات و
 البنك. يتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر بشكل منتظم. 

 
وعلى مدار عمر األداة، وذلك حسب تخصيص المرحلة  تستخدم المجموعة احتمالية التعثر عن السداد على مدار مدة اثني عشر شهراً 
 المحدد للملتزم. يتم تحديد احتمالية التعثر عن السداد على مدار دورة األصل من خالل محلل المخاطر استنادا إلى التصنيفات االئتمانية 

الت أو  المجموعة  الداخلية  تقوم  كما   . خارجياً  المصنفة  للمحافظ  بها  المعترف  التصنيف  وكاالت  خالل  من  الخارجية  االئتمانية  صنيفات 
بتحويل هيكل شروط السداد المرتبطة باحتمالية التعثر عن السداد على مدار دورة األصل إلى احتمالية التعثر عن السداد على مدار مرحلة 

النماذج وا بتقييم احتمالية التعثر عن السداد لمحفظة منتجات األفراد من خالل تطبيق زمنية باستخدام  آلليات المناسبة. تقوم المجموعة 
بطاقات درجات في المجموعة. وتستند بطاقات الدرجات إلى آلية انحدار لوجيستي والتي تتيح تقييم الدرجة واحتمالية التعثر مقابل كل 

 تسهيل ائتماني. 
 

 لمستقبلية إدراج المعلومات ا
ج تراعي المجموعة المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكي يتم إدرا 
لية المعلومات المستقبلية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وهي تعكس بصورة رئيسية التوقعات المعقولة والمؤيدة للظروف المستقب

المرتبطة باالقتصاد الكلي. تستعين المجموعة بنماذج إحصائية إلدراج تأثير عوامل االقتصاد الكلي على خسائر االئتمان المتوقعة. كما  
تراعي المجموعة ثالثة سيناريوهات )سيناريو أساسي، سيناريو متزايد، سيناريو منخفض( لتوقعات بيانات االقتصاد الكلي بشكل منفصل 

لقطاعات الجغرافية ويتم تطبيق التقييمات المناسبة المرجحة باالحتماالت على هذه السيناريوهات للوصول إلى نتيجة مرجحة لكل من ا
يتم بصورة منتظمة مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات بالظروف باالحتماالت حول خسائر االئتمان المتوقعة.  

 االقتصادية المستقبلية.   
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 إدارة المخاطر 31
 

تعد إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من عمليات صنع القرار في المجموعة. ويتم تنفيذ ذلك من خالل عملية حوكمة تؤكد على وجود تقييم 
 مستقل للمخاطر والتحكم والرقابة واإلشراف بصورة مباشرة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. 

 
فع مستوى قدرات وإمكانيات إدارة المخاطر في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع ويعمل بيت التمويل الكويتي بشكل مستمر على ر

األعمال وأيضاً في ضوء تطورات تعليمات النظام المصرفي ولوائح سوق األوراق المالية وأفضل الممارسات المطبقة في إدارة المخاطر. 
 المخاطر. يطبق بيت التمويل الكويتي نظام "الخطوط الدفاعية الثالثة" إلدارة 

 
وحدات األعمال ومتضمنة في أعمالها. في بيت التمويل الكويتي، يتعين على كافة الموظفين  تنتج عن يبين خط الدفاع األول إن المخاطر

 )موظفي االئتمان وموظفي العقود وموظفي العمليات ... إلخ( التأكد من فاعلية إدارة المخاطر المتضمنة في مسؤولياتهم التنظيمية.
 

تمل خط الدفاع الثاني على وحدة إدارة المخاطر وإدارة الرقابة المالية وهما تتحمالن مسؤولية ضمان إدارة المخاطر في إطار المستوى  ويش
 المقبول المحدد للمخاطر. 

 
شراف عليها من قبل يتمثل خط الدفاع الثالث في التأكيد والضمان المستقل الذي توفره وحدة التدقيق الداخلي التي يتم تحديد دورها واإل

ان لجنة التدقيق. ويتم إعداد تقرير حول نتائج التدقيق الداخلي إلى جميع جهات اإلدارة والحوكمة المعنية. توفر وحدة التدقيق الداخلي ضم
 عمل النظام العام لفاعلية الرقابة وفقاً للمتطلبات المحددة في إطار عمل إدارة المخاطر. 

 
المسؤولة عن التعرض للمخاطر ومراقبتها، كما تقوم أيضاً بقياس المخاطر من خالل استخدام طرق لقياس إن وحدة إدارة المخاطر هي  

ة المخاطر وتقوم بتقديم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. تستخدم طرق قياس المخاطر احتماالت تستند إلى الخبرات السابق
 لية.المعدلة لتعكس البيئة االقتصادية الحا 

 
يتم ضبط المخاطر ومراقبتها من خالل الحدود التي يضعها مجلس اإلدارة والتي تعكس استراتيجية األعمال وبيئة السوق للمجموعة وكذلك 

 مستوى المخاطر المقبول لدى البنك. 
 

 تخفيف المخاطر 
وعقود العمالت األجنبية اآلجلة وعقود    الربح  تتستخدم المجموعة، كجزء من اإلدارة الشاملة للمخاطر، مبادالت العمالت ومبادالت معدال

وذلك إلدارة التعرض للمخاطر الناشئة الناتجة من التغيرات في العائد والعمالت األجنبية ومخاطر واألدوات المشتقة األخرى  السلع اآلجلة  
 تستخدم المجموعة الضمانات لتخفيض مخاطر االئتمان لديها. عالوةً على ذلك، األسهم. 

 
 تركزات المخاطر الزائدة 

من أجل تجنب تركزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات البنك إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحافظ متنوعة، وبالتالي  
على السوق  ر  االختيارية في البنك إلدارة مخاط  التحوط  أدواتيتم السيطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها. ويتم استخدام  

 مستوى العالقات ومستوى قطاعات األعمال. 
 

إضافة إلى ذلك، فإن كل شركة مصرفية تابعة للمجموعة لها هياكل إدارة مخاطر وسياسات وإجراءات مماثلة والتي يتم مراقبتها من قبل 
 مجلس إدارة البنك.

 
 مخاطر االئتمان      32

 
تتكبد   أن  هي  االئتمان  مخاطر  تدير إن  التعاقدية.  بالتزاماتهم  الوفاء  في  المقابلة  أو األطراف  إخفاق عمالئها  بسبب  خسارة  المجموعة 

، ومن خالل لطرف المقابل الفرديالمجموعة مخاطر االئتمان وتراقبها من خالل وضع حدود لمبالغ المخاطر التي ترغب في قبولها ل
 مراقبة التعرض للمخاطر فيما يتعلق بهذه الحدود.

 
وذلك لتوفير التحديد المبكر للتغيرات المحتملة في المالءة االئتمانية لألطراف   بتطبيق طريقة "إشارات اإلنذار المبكر"المجموعة    قومت

. ويتم وضع حدود األطراف المقابلة باستخدام نموذج تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد بانتظامالمقابلة بما في ذلك مراجعة الضمانات  
للمجموعة    "إشارات اإلنذار المبكر" تسمح  طريقة  اطر لكل طرف مقابل. وتخضع تصنيفات المخاطر للمراجعة الدورية. إنمعدل المخ 

 لها. الوقائية والتصحيحيةبتقدير الخسارة المحتملة نتيجةً للمخاطر التي تتعرض لها واتخاذ اإلجراءات 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(    32
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
 

 )تتمة(  تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 فيما يلي تحليل الموجودات المالية لدى المجموعة حسب قطاع األعمال قبل مراعاة أي ضمان محتفظ به:

 

 ألف دينار كويتي  
              2022              2021 
   

 5,228,614 8,328,776 تجارة وتصنيع
 8,970,449 11,810,951 بنوك ومؤسسات مالية

 2,895,616 5,199,086 إنشاءات وعقارات 
 3,465,355 8,059,245 أخرى 

 ───────── ───────── 
 33,398,058 20,560,034 
 ═════════ ═════════ 

 
 الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية 

ن االنكشافات لمخاطر االئتمان المصنفة كجودة "مرتفعة" هي تلك االنكشافات التي تكون فيها المخاطر النهائية للخسائر المالية الناتجة ع
جودة "قياسية" فهي تتكون من كافة التسهيالت  تعثر الملتزم في سداد التزاماته مخاطر منخفضة. أما االنكشافات لمخاطر االئتمان المصنفة ك

 األخرى والتي يكون فيها التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر منخفضة القيمة. 
 

اإلفصاح عن االستثمار في أوراق   12اإلفصاح عن تفاصيل الجودة االئتمانية لمديني التمويل بينما يتضمن اإليضاح    11يتضمن اإليضاح  
. يتم تصنيف األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية واألرصدة المستحقة من البنوك والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة الدين المالية

 األخرى ضمن الفئة المرتفعة. 
 

 الضمانات  
الموضوعة من قبل إدارة المخاطر إن مبلغ ونوع الضمان المطلوب يستند إلى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتم تنفيذ التعليمات  

 ولجنة االئتمان بالمجموعة فيما يتعلق بمدى قبول أنواع الضمان ومقاييس التقييم.
 

  تشمل األنواع الرئيسية للضمانات المقبولة العقارات واألوراق المالية والكفاالت النقدية والبنكية. وتحصل المجموعة أيضاً على ضمانات 
 ت التمويلية التي تمنح إلى شركاتها التابعة. من الشركات االم للتسهيال

 
 تراقب اإلدارة القيمة العادلة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقيات األساسية، متى لزم ذلك.  

 
التمويلية التسهيالت  أو  المتأخرة  التمويلية  بالتسهيالت  يتعلق  فيما  المجموعة  بها  تحتفظ  العادلة لضمانات  القيمة  القيمة    بلغت  منخفضة 

ألف دينار كويتي(. تشتمل الضمانات على نقد وأوراق مالية    349,701:  2021)  2022ديسمبر    31ألف دينار كويتي كما في    209,302
    وصكوك وخطابات ضمان وعقارات.   

 
 مخاطر الدول  

تتمثل مخاطر الدول في تلك المخاطر التي تحدث داخل أحد البلدان والتي يكون لها تأثير سلبي على المجموعة بصورة مباشرة من خالل 
تخفيض قيمة المجموعة أو بصورة غير مباشرة من خالل عدم قدرة أحد المدينين على الوفاء بالتزاماته للمجموعة. وبصورة عامة، تتعلق 

الهيكلة واألحداث السياسية مثل االنتخابات المتنازع عليها   أو إعادةكالتعثر    سياديةى سبيل المثال ال الحصر، بأحداث  هذه األحداث، عل
والقيود على حركة العمالت وعدم إمكانية تداول العملة في األسواق أو تحويلها والصراعات اإلقليمية والتأثر االقتصادي من األحداث  

 للدول واالضطرابات اإلقليمية واألزمات المتعلقة بالبنوك والعملة والكوارث الطبيعية.   األخرى مثل مشاكل التعثر
 

 مخاطر السيولة  33
 

إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل ظروف عادية أو تحت 
تقوم   المخاطر،  هذه  من  للحد  بإدارة ضغط.  تقوم  بينما  األساسية،  الودائع  قاعدة  إلى  باإلضافة  متنوعة  تمويل  بترتيب مصادر  اإلدارة 

عالوة على ذلك، تقوم المجموعة   على أساس يومي.ضمن حدود السيولة الرقابية والداخلية    الموجودات ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية
توفر الموجودات السائلة عالية الجودة والتي يمكن  والتأكد من    بمراقبة وتقييم تأثير التدفقات النقدية المتوقعة للعمليات القائمة والجديدة

 استخدامها لتوفير تمويالت إضافية إذا لزم ذلك.
 

والتي تتكون من النقد المتوفر بشكل فعلي وأدوات السوق النقدية قصيرة األجل بمصدات سيولة قوية   المجموعةتحتفظ  ،  ذلك  إضافةً إلى
محفظة قابلة للتداول بصورة عالية وموجودات متنوعة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد في حالة التوقف غير المتفقة مع الشريعة و

 باحتياجات السيولة.  ن الحصول عليها للوفاءيمكالمتوقع للتدفقات النقدية. تلتزم المجموعة أيضاً ببنود ائتمان 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(    32
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات 
التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي المجمع. ويتم عرض الحد األقصى للتعرض   يوضح الجدول 

انخفاض القيمة وبالصافي بعد الربح المؤجل والموقوف( قبل تأثير التخفيف من المخاطر من خالل استخدام ترتيبات لمخاطر االئتمان )قبل  
 المقاصة الرئيسية واتفاقيات الضمان.

 ألف دينار كويتي    
 2021         2022      إيضاحات   

    

 2,120,905 2,905,302 9 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 3,349,685 3,869,894  10 مستحق من البنوكال

 12,006,745 19,726,445 11 مدينو تمويل 
 2,773,065 6,195,190 12 أوراق دين ماليةاستثمار في 

 309,634 701,227  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
  ───────── ───────── 

 20,560,034 33,398,058   اإلجمالي
  ───────── ───────── 

 1,362,655 2,545,919 27 محتملةمطلوبات 
 281,289 421,459 27 واخرى والتزامات تمويل غير مسحوبة غير قابلة لإللغاء رأسمالية التزامات

  ───────── ───────── 
 1,643,944 2,967,378   المجموع

  ───────── ───────── 
    

 22,203,978 36,365,436  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 
  ═════════ ═════════ 

 
عرض  عند تسجيل األدوات المالية وفقاً للقيمة العادلة، تمثل المبالغ المبينة أعاله التعرض الحالي لمخاطر االئتمان وليس الحد األقصى للت

 التغيرات في القيمة.للمخاطر والذي قد ينشأ في المستقبل نتيجة 
 

 تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
يدار تركز المخاطر من قبل الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية وقطاع األعمال. وبلغ الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

دينار كويتي( قبل مراعاة أي   272,100:  2021)ألف دينار كويتي    297,061قيمة    2022ديسمبر    31لطرف مقابل فردي كما في  
 ضمانات. يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية قبل مراعاة أي ضمان محتفظ به:

 

  ألف دينار كويتي  
 المجموع أخرى   أوربا   الشرق األوسط   

     2022ديسمبر  31
  2,905,302   759,298   1,277,882   868,122  والمؤسسات الماليةأرصدة لدى البنوك 
  3,869,894   284,127   495,663   3,090,104  المستحق من البنوك

  19,726,445   463,472   3,789,111   15,473,862  مدينو تمويل 
  6,195,190   1,124,154   1,950,765   3,120,271  أوراق دين ماليةاستثمار في 

  701,227   130,579   127,907   442,741  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
  22,995,100   7,641,328   2,761,630   33,398,058  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

     2021ديسمبر  31

  2,120,905   291,550   1,420,737   408,618  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  3,349,685   1,476   497,178   2,851,031  المستحق من البنوك

  12,006,745   329,911   3,001,875   8,674,959  مدينو تمويل 
  2,773,065   338,334   1,227,809   1,206,922  أوراق دين ماليةاستثمار في 

  309,634   4,952   43,488   261,194  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
  13,402,724   6,191,087   966,223   20,560,034  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مخاطر السيولة )تتمة(  33
 

 هي كما يلي:  2021ديسمبر 31إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة في 
 ألف دينار كويتي  

 

 حتى  
 أشهر  3

 12إلى  3
 شهر 

 بعد  
 المجموع  سنة واحدة 

     :الموجودات
 2,325,092 51,327 1,335 2,272,430  والمؤسسات المالية نقد وأرصدة لدى البنوك

 3,349,685 33,338  670,877  2,645,470  المستحق من البنوك
 11,355,363 6,189,270 2,865,351  2,300,742  تمويل  مدينو

 2,734,922 2,005,292 280,568 449,062 أوراق دين ماليةاستثمار في 
 96,304 75,679 16,272 4,353 عقارات للمتاجرة 

 218,754 157,006 60,479 1,269 استثمارات 
 491,703 471,237 10,441 10,025 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 325,128 223,619 13,134 88,375 عقارات استثمارية 
 654,468 275,700  44,289  334,479  موجودات أخرى

 32,351 32,351       -       -  موجودات غير ملموسة الشهرة و
 204,442 204,442       -       -  عقارات ومعدات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 8,106,205  3,962,746  9,719,261 21,788,212 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 ألف دينار كويتي  

 
 حتى  

 أشهر  3
 12إلى  3

 شهر 
 بعد  

 المجموع  سنة واحدة 
     المطلوبات: 

  2,594,754  132,639  754,670  1,707,445 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 
  216,717  91,668      -   125,049 محدد األجل  وتمويل  دائنو صكوك

  15,866,901  3,615,722  693,854  11,557,325 حسابات المودعين 
  802,658 503,295  141,111  158,252 مطلوبات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 13,548,071  1,589,635  4,343,324 19,481,030 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 وااللتزامات للمجموعة: المحتملةيبين الجدول التالي انتهاء الصالحية التعاقدية حسب تاريخ استحقاق المطلوبات 

 

  ألف دينار كويتي  

   
 حتى

 أشهر   3 
 12إلى   3

 شهراً 
 أكثر من  

 المجموع سنة واحدة
2022       

  2,545,919   728,881   802,229   1,014,809    (27)إيضاح  محتملةمطلوبات 
والتزامات تمويل غير مسحوبة غير   التزامات رأسمالية

   (27)إيضاح  واخرىقابلة لإللغاء 
 

 52,313  
 

 56,004  
 

 313,142  
 

 421,459  
   

───────── ───────── ───────── ───────── 
  2,967,378   1,042,023   858,233   1,067,122    اإلجمالي 

   
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
  ألف دينار كويتي  

   
 حتى

 أشهر    3 
 12إلى  3

 شهرًا 
 أكثر من  

 المجموع  سنة واحدة 
2021       

 1,362,655 482,341 445,873 434,441   (27)إيضاح  محتملةمطلوبات 
 281,289 203,994 48,785 28,510   ( 27)إيضاح  وغيرها  التزامات رأسمالية

   
───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,643,944 686,335 494,658 462,951   اإلجمالي 
   

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 أو االلتزامات الرأسمالية قبل انتهاء صالحية االلتزامات.  المحتملةالمطلوبات  األغلبية العظمى لكافةتتوقع المجموعة أنه لن يتم سحب 
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 )تتمة(  مخاطر السيولة 33
 

خالل سوق يعاني من أزمات    بموجب سيناريوهات متعددة مع األخذ في االعتبار عوامل الضغط    اإلجمالي وإدارته  يتم تقييم مركز السيولة
 جموعة.  مالية على نحو منتظم  وأحداث الضغط الخاصة المحددة التي تؤثر على الم

 
للتأكد من االحتفاظ بالسيولة   قائمة االستحقاقيلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تقوم اإلدارة بمراقبة 

و للسداد  التعاقدية  الترتيبات  إلى  تستند  السنة  نهاية  في  للمجموعة  والمطلوبات  الموجودات  استحقاق  قائمة  إن    التخارج تواريخ  الكافية. 
 . المخطط لها 

 
 هي كما يلي: 2022ديسمبر  31إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة في 

 دينار كويتي ألف  

 
 حتى  

 أشهر  3
 12إلى  3

 شهر 
 بعد  

 المجموع سنة واحدة 
     : الموجودات 

  3,155,813 201,731  7,847 2,946,235 والمؤسسات المالية نقد وأرصدة لدى البنوك
  3,869,894 40,425  1,083,477 2,745,992 المستحق من البنوك

 18,839,684 9,527,646  4,102,570   5,209,468  تمويل  مدينو
  6,085,453  5,130,575    722,725   232,153  أوراق دين ماليةاستثمار في 

  95,110  76,942    8,909   9,259  عقارات للمتاجرة 
  246,641  180,931    65,043   667  استثمارات 

  519,656   496,624    20,549   2,483  ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 
  384,142  273,910    31,842   78,390  عقارات استثمارية 

  975,824  662,607   37,455   275,762  موجودات أخرى
 2,462,625 2,462,625       -        -  موجودات غير ملموسة  الشهرة و

  334,603  334,271        -   332  عقارات ومعدات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 11,500,741 6,080,417 19,388,287  36,969,445  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 ألف دينار كويتي  

 
 حتى  

 أشهر  3
 12إلى  3

 شهر 
 بعد  

 المجموع سنة واحدة 
     المطلوبات: 

 6,180,795  1,085,824   1,433,540  3,661,431  أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 
 784,191  572,560   23,388  188,243  محدد األجل  وتمويل  دائنو صكوك

 22,482,916  5,127,311   3,024,787  14,330,818 حسابات المودعين 
 1,235,442  905,799   83,637  246,006 مطلوبات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 18,426,498 4,565,352 7,691,494 30,683,344 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( مخاطر السوق    34
 

   )تتمة( مخاطر التشغيل 
يوجد لدى المجموعة مجموعة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل 

مخاطر التشغيل من خالل وحدة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي للمجموعة، ويتم إدارة  
التي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءات والمنتجات والخدمات ودعم قطاعات األعمال عند إدارة واإلشراف على مخاطر التشغيل 

 كجزء من أسلوب إدارة المخاطر الشامل.
 

الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة  تتوافق إدارة مخاطر التشغيل بالمجموعة مع ما تقضى به تعليمات بنك  
 الداخلية والممارسات السليمة إلدارة مخاطر التشغيل لدى البنوك والرقابة عليها. 

 
 إدارة رأس المال  35

 
المجموعة تحتفظ بتصنيفات   إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد من االلتزام بالمتطلبات الرقابية لرأس المال. كما أن

 ائتمانية عالية ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون.  
 

المخاطر المتضمنة في األعمال. يتم مراقبة كفاية رأس المال للمجموعة   تحوط تقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال بشكل فعال من أجل  
باستخدام، من ضمن المقاييس األخرى، اللوائح والمعدالت التي تضعها لجنة بازل للرقابة المصرفية )لوائح/ معدالت بازل( والمطبقة 

 من قبل بنك الكويت المركزي للرقابة على المجموعة.
 

المال   رأس  احتساب  رقم  يتم  المركزي  الكويت  بنك  لتعميم  وفقاً  للمجموعة  المال  رأس  كفاية  ومعدالت  ب،  2الرقابي  ر   / 
 كما هو موضح أدناه:وتعديالته (  3)بازل  2014يونيو  24المؤرخ  2014/ 336ر ب أ/ 

  ألف دينار كويتي   
 2021 2022 كفاية رأس المال 

   

 13,402,087 22,552,464 الموجودات الموزونة بالمخاطر  
 1,675,261 3,044,583 رأس المال المطلوب 

   

   رأس المال المتاح  
 2,300,266 3,605,225  1رأس المال الشريحة 
 204,228 377,993 2رأس المال الشريحة 

 ──────── ──────── 
 2,504,494 3,983,218 إجمالي رأس المال 

 ════════ ════════ 
 %17.16 %15.99  1معدل كفاية رأس المال الشريحة 
 %18.69 %17.66 إجمالي معدل كفاية رأس المال 

 
/ 343/ رب أ/  2وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي رقم    2022ديـسمبر  31يتم احتـساب معدل الرفع المالي للمجموعة للـسنة المنتهية في 

 كما هو موضح أدناه: 2014أكتوبر  21المؤرخ  2014
  ألف دينار كويتي   

 2022 2021 
   

 2,300,266 3,605,225  1رأس المال الشريحة 
 23,655,882 43,375,277 إجمالي التعرض للمخاطر  

   

 %9.72 %8.31 معدل الرفع المالي  
 

 األمانة       صفةموجودات ب  36
 

ة بلـغت   اـل ة أو وـك اـن ة أـم ـــف ا من قـبل المجموـعة بصــ ة للموجودات المحتفظ بـه الـي ة اإلجـم ار كويتي في    2,531,926إن القيـم  31ألف ديـن
  ألف دينار كويتي(.  1,587,555: 2021) 2022ديسمبر 

 

طة بصـفة ألف دينار    4,651:  2021ألف دينار كويتي )  8,121تتضـمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاباً بمبلغ   كويتي( ناتجة عن أنـش
 األمانة والوكالة. 
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 مخاطر السوق     34
 

و التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. ويتم  أإن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة  
 فئات رئيسية كما يلي: ثالثتصنيف هذه المخاطر إلى 

 
 الربح  ت مخاطر معدال

، أو ذات قيمة عادلة ويتم تقييم ربحيتها وأدائها من خالل صادرةتقوم المجموعة بإنتاج موجودات ومطلوبات ذات تدفقات نقدية واردة و
أعلى ربح يحصل عليه المساهمون   نكشافات لتحقيقالالحساسية لتقلبات معدالت الربح. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر الناتجة عن هذه ا

الربح من    ت الربح عن طريق تحديد مستويات مخاطر معدال  ت عالوة على ذلك، تقوم المجموعة بقياس وإدارة مخاطر معدال  والمودعون.
ي ويتم لموجودات والمطلوبات بشكل دورلالربح    ت الربح للفترات المحددة. تتم مراجعة فجوات معدال  ت خالل وضع حدود لفجوات معدال

 الربح ضمن الحدود التي تضعها إدارة البنك.  تاستخدام استراتيجيات التحوط لتقليل فجوات معدال
  

 مخاطر العمالت األجنبية 
والتي قد تؤثر على القيمة الدفترية المصرفية )بما   مخاطر تكبد خسائر بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت  هي  هذه المخاطرإن  

 .في ذلك المراكز الهيكلية التي تنتج من االستثمارات الخارجية( والقيمة الدفترية التجارية
 

  2021ديسمبر    31و  2022ديسمبر    31في    جوهريةتبين الجداول التالية العمالت األجنبية التي تعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية  
أسعار صرف   فيالنقدية المتوقعة. يقوم التحليل بحساب تأثير الحركة المحتملة بشكل معقول    ا النقدية وتدفقاته  ا ومطلوباته  ا ى موجوداتهعل

تغير العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي، على األرباح واحتياطي القيمة العادلة مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة )بسبب ال
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى(. سهم األفي  القيمة العادلة لالستثمارات في

 
 ألف دينار كويتي  
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 
 التغير في  

 أسعار العمالت  
 التأثير 

 على األرباح  

 التأثير 
على احتياطي  
  القيمة العادلة

 التغير في  
 أسعار العمالت 

 التأثير  
 على األرباح  

 التأثير  
على احتياطي  

 القيمة العادلة 
   %    % العملة 

        

 20 944 1+  35 1,619 1+ الدوالر األمريكي 
        

 103 (1,073) 1+  151 (302) 1+ الدينار البحريني 
   

 مخاطر األسعار 
 والعقارات.    وأوراق الدين المالية  األسهم والصكوكفي القيمة السوقية لالستثمارات في    التقلبهي تلك المخاطر الناتجة من    هذه المخاطرإن  

 
التأثير على احتياطي القيمة العادلة )نتيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل   فيما يلي

في مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات    ةعقولحتمل بصورة مديسمبر( بسبب التغير الم  31الشاملة األخرى في  اإليرادات  
 األخرى ثابتة: 

 ألف دينار كويتي  
 2022  2021 

 
التغيرات في  
 أسعار األسهم 

 التأثير 
على احتياطي  
  القيمة العادلة

التغيرات في  
 أسعار األسهم 

 التأثير  
على احتياطي  

 القيمة العادلة 
    %     % مؤشرات السوق 
 163 1+  137 1+ بورصة الكويت  

 129 1+  129 1+ مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 
 

 مخاطر التشغيل  
اإلجراءات أو األحداث الخارجية. عندما إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو  

تتعطل األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالسمعة ويكون لذلك أثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي  
ة العامة ومن خالل المتابعة  إلى الخسارة المالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقاب

واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع المجموعة أن تدير هذه المخاطر. تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع  
 إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والمطابقة وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويتضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.
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 القيمة العادلة )تتمة(  37
 

 :  2021ديسمبر  31يعرض 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: 
     

األرباح أو  من خاللرأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة 
  16,169       -   16,169       -  ( 13الخسائر )إيضاح 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  مدرجة بالقيمةأسهم 
  96,713   12,003   29,237   55,473  (13)إيضاح 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  مدرجة بالقيمةأسهم 
  105,872   60,431       -   45,441  ( 13األخرى )إيضاح 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  أوراق دين مالية

  299,309       -       -   299,309  ( 12الخسائر )إيضاح 
ادات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلير أوراق دين مالية 

  2,307,963   60,090       -   2,247,873  (12الشاملة األخرى )إيضاح 
     

     :المشتقة الموجودات المالية
 12,379      -  12,379      -  عقود آجلة

 11,254      -  11,254      -  مبادالت عمالت 
 12,594      -  12,594      -  معادن ثمينة متضمنة  

     

     موجودات غير مالية:
  421,868       -   421,868       -  عقارات استثمارية 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 
  2,648,096  503,501  132,524  3,284,121 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  ألف دينار كويتي  
 المجموع  ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1المستوى ) 

     مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
     

     :المشتقة المطلوبات المالية
 3,095    -  3,095    -  عقود آجلة

 13,620    -  13,620    -  ت الربح مبادالت معدال
 4,662    -  4,662    -  مبادالت عمالت 

 227    -  227    -  معادن ثمينة متضمنة  
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
  -    21,604  -    21,604 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ضمن استناداً إلى أسعار الشراء المعروضة في السوق. ويتم تقييم االستثمارات المصنفة    1المستوى    ضمنيتم تقييم االستثمارات المصنفة  
 استناداً إلى صافي القيمة العادلة المسجلة. 2المستوى 

 
 ألف 60,090: 2021ألف دينار كويتي ) 43,180 غير مسعرة بمبلغ   أوراق دين مالية 3المستوى  ضمنتضمنت االستثمارات المصنفة 

ألف دينار كويتي(. يمثل االستثمار   72,434:  2021ألف دينار كويتي )  100,392دينار كويتي( واستثمارات في أسهم غير مسعرة بمبلغ  
صادرة عن هيئات سيادية ومؤسسات مالية وشركات. يتم   في أوراق دين مالية ااستثمارالمدرجة ضمن هذه الفئة  أوراق الدين الماليةفي 

غير المسعرة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم   أوراق الدين الماليةتقدير القيمة العادلة لالستثمار في  
للقيمة العادلة  في أ  اتويتم تقييم االستثمار  (%6.4% إلى    1.2:  2021)%  15.1إلى  %  5.9يتراوح من نسبة   سهم غير مسعرة وفقاً 

النقدية المخصومة والمعلومات المعروضة في السوق  أباستخدام اسلوب تقييم مناسب للظروف. تتضمن   التدفقات  التقييم طرق  ساليب 
مستخدمة في حديثة وصافي قيمة الموجودات. وتتضمن المدخالت الجوهرية غير المعروضة الال  ت معامالالللشركات المماثلة ومعلومات  

التأثير على بيان المركز المالي  النهائي وتقديرات اإليرادات واألرباح. إن  التقييم بصورة أساسية معدل الخصم ومعدل النمو  أساليب 
متغيرات المخاطر ذات  تغير في    طرأإذا    جوهريالمجمع أو بيان الدخل المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع قد يكون غير  

   ٪.  5لصلة المستخدمة لتقديرات القيمة العادلة لتقييم االستثمارات في أسهم غير مسعرة وفقاً للقيمة العادلة بنسبة ا
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 القيمة العادلة    37
 

 لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة حسب أسلوب التقييم:  ل تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي 
  

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة؛ 1المستوى 
ً جميع مدخالتها تأثيراً ملموساً على القيمة العادلة المسجلة معروض: أساليب أخرى يكون 2المستوى   بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و  ا
 : أساليب أخرى تستخدم المدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى البيانات 3المستوى 

 المعروضة في السوق.  
  

 :  2022ديسمبر  31لهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في لجدول ااالجدول التالي  يوضح
  

 

  ألف دينار كويتي 
 

 المجموع ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1المستوى )
     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:  

     

األرباح أو رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل 
  16,847       -   16,847       -  ( 13الخسائر )إيضاح 

أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  96,013   22,320   35,711   37,982  (13)إيضاح 

أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  133,781   78,072   17,607   38,102  (13األخرى )إيضاح 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  أوراق دين مالية

  301,242       -       -   301,242  ( 12الخسائر )إيضاح 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  أوراق دين مالية

  2,879,094   43,180   31,019   2,804,895  (12الشاملة األخرى )إيضاح 
     

     :المشتقة الموجودات المالية
  18,579       -   18,579       -  عقود آجلة

  171,346       -   171,346       -  مبادالت معدالت الربح 
  42,815       -   42,815       -  مبادالت عمالت 

  3,126       -   3,126       -  معادن ثمينة متضمنة  
  261       -   261       -  أخرى 

     موجودات غير مالية: 
  549,456     -   549,456     -  عقارات استثمارية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
  3,182,221  886,767  143,572  4,212,560 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
  ألف دينار كويتي 

 
 المجموع ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1المستوى )

     مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 
     

     :المشتقة المطلوبات المالية
  15,634      -   15,634       -  عقود آجلة

  51,381       -   51,381       -  ت الربح مبادالت معدال
  6,276      -   6,276      -  مبادالت عمالت 

  1,422       -   1,422       -  معادن ثمينة متضمنة  
  369       -   369       -  أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
  -      75,082  -      75,082 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القيمة العادلة )تتمة(  37
 

من خالل خصم كافة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام المعدالت وأسعار تحويل   28يتم تقييم األدوات المفصح عنها في إيضاح  
 السوق المعتمدة. مصادرالعمالت األجنبية العاجلة/اآلجلة المعروضة مباشرةً في السوق من قبل 

 
لين ذوي مؤهالت مهنية وخبرة ودراية جيدة حديثة  يتم تقييم العقارات االستثمارية استناداً إلى تقييمات يتم إجراؤها من قبل مقيمين مستق

التقييم ظروف   الموقعفي مجال تقييم العقارات االستثمارية وفي   الجغرافي الذي تقع به العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها. يعكس 
 .المجمعة المالية البياناتالسوق كما في تاريخ 

 
العقارات    تقييمتم  ي لكافة  السوقية  المقارنة  أسلوب  استخدام  يتم  السوق.  في  معروضة  مدخالت  باستخدام  االستثمارية  العقارات  كافة 

 االستثمارية حيث يكون سعر السوق للمتر المربع والدخل السنوي مدخالت جوهرية بالنسبة للتقييم.
 

 لقياسات القيمة العادلة. 2والمستوى  1ويالت بين المستوى ، لم تكن هناك أي تح 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 :  3في المستوى  يبين الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
 
  ألف دينار كويتي   
 2022 2021 
   

 185,369 132,524 يناير  1كما في 
 (54) 4,168 إعادة القياس 

      -  9,185 تمت حيازته كجزء من دمج األعمال
 (22,712) (2,305) استبعاد، الصافي 

 (30,079)      -  1المحول إلى المستوى 
 

─────── ─────── 
 132,524 143,572 ديسمبر   31كما في 

 

═══════ ═══════ 
 

 المحاسبة عن التضخم المرتفع 38
 

عمليات مصرفية في تركيا. تم تقييم االقتصاد التركي على أنه اقتصاد مرتفع    ،البنك الكويتي التركي للمساهمة  ، وهيلشركة التابعةلدى ا
حددت المجموعة مؤشر أسعار   .2022في أبريل  وذلك  التضخم بناًء على معدالت التضخم التراكمية على مدى السنوات الثالث السابقة،  

مؤشر األسعار العام المناسب الذي يجب مراعاته عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي كي لإلحصاء  المستهلك المقدم من معهد الدولة الترك
على البيانات المالية للشركة التابعة. فيما يلي مستوى وحركة مؤشر    إعداد التقارير المالية في االقتصادات ذات التضخم المرتفع،  29

 سابقة: الحالية والالبيانات المالية األسعار خالل فترة 
 

 عامل التحويل  مؤشر ال فترة البيانات المالية 
   

 1.623 1115.26 2022ديسمبر  31
 1.361 686.95 2021ديسمبر  31

 
 




