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مجموعة "بيتك" حول 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 515 فرعاً مصرفياً و 1,424 جهاز سحب آلي وحوالي 15,000 موظفاً.

املانيا تركيا الكويت

ماليزيا

اململكة العربية السعوديةالبحرين

y  ،يعد بيت التمويل الكويتي "بيتك" أول بنك إسالمي في دولة الكويت، تأسس في عام 1977 وأصبح اليوم أحد أكبر البنوك اإلسالمية في العالم
وواحداً من أكبر الممولين في السوق الكويتي واإلقليمي.

y  مــن كبــار مســاهمي "بيتك" الهيئــة العامــة لالســتثمار )ملكيــة مباشــرة(، واألمانــة العامــة لألوقــاف )ملكيــة مباشــرة(، والهيئــة العامــة لشــؤون القصــر
)ملكيــة مباشــرة(، والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )ملكيــة غيــر مباشــرة(.

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

بيت التمويل الكويتي - الكويت

بيت التمويل الكويتي - البحرين

البنك الكويتي التركي للمساهمة - تركيا

بيت التمويل الكويتي - ماليزيا )برهاد(

بيت التمويل السعودي الكويتي - السعودية

كي تي بنك ايه جي - المانيا

مجموعة بيتك حول العالم
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مجموعة بيتك حول العالم

رؤيتنا
قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية واالرتقاء إلى مرتبة البنك اإلسالمي األكثر ربحية 
مستدامة،واألعلى ثقة في العالم.

رسالتنا
تحقيق أعلى مستويات االبتكار والتميز في خدمة العمالء مع حماية 

وتنمية المصلحة المشتركة لجميع األطراف المعنية بالمؤسسة.

قيمنا
الريادة واالبتكار..

الشراكة وتحمل المسئولية..
بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السادة المساهمين الكرام، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة 

»بيت التمويل الكويتي« أن أعرض لحضراتكم التقرير السنوي لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" لعام 2019.

كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة 2019

شــهد االقتصــاد العالمــي العديــد مــن المســتجدات عــام 2019، بعــد التباطــؤ الحــاد الــذي شــهدته الثالثــة أربــاع األخيــرة مــن عــام 2018، حيــث فقــد 
النمــو العالمــي زخمــه مســجاًل أبطــأ وتيــرة نمــو منــذ األزمــة الماليــة العالميــة، ويعــود ذلــك بشــكل كبيــر إلــى التوتــرات التجاريــة المتزايــدة والســيما 
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن، ومخــاوف تداعيــات انفصــال المملكــة المتحــدة عــن منطقــة اليــورو، وضعــف مؤشــرات اإلنتــاج الصناعــي 
العالمــي وضعــف النمــو فــي الصيــن، وهــو مايــؤدى إلــى حالــة مــن عــدم اليقيــن تؤثــر علــى قــرارات االســتثمار، وتســاهم فــي انخفــاض معــدل النمــو 
العالمــي وتفاقــم األوضــاع العالميــة، وتزايــد مواطــن الضعــف االقتصــادي، فضــاًل عــن التوتــرات الجيوسياســية وخصوصــاً فــي منطقة الشــرق األوســط. 

ووســط تزايــد حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي والمالــي، كثــف بيــت التمويــل الكويتــى جهــوده لمواجهــة تحديــات جديــدة، والتعامــل مــع التقلبــات 
االقتصاديــة بكفــاءة ومهــارة فــي المناطــق والــدول التــي نعمــل فيهــا، باتبــاع سياســات متحفظــة تدعــم احتياطياتــه وتســاهم فــي إدارة المخاطــر 
المتزايــدة بكفــاءة وفعاليــة، وترســخ مكانتــه وســمعته الرائــدة فــي األســواق المختلفــة، انطالقــاً مــن الكويــت نحــو آفــاق واعــدة تســمح بتوســيع أنشــطته، 
وتنميــة قــدرات بيــت التمويــل الكويتــى ليتجــاوز تلــك التحديــات، واقتنــاص الفــرص المتاحــة لضمــان االســتمرار فــي تحقيــق نمــو مســتدام ومســتقر.  

وقــد ســعينا منــذ ســنوات لتصميــم إطــار مكــن "بيتــك" مــن الوصــول إلــى العديــد مــن األســواق، عبــر دراســة العديــد مــن فــرص االســتحواذ، كمــا كثفنــا 
جهودنــا فــي مجــال اســتيعاب التكنولوجيــا الماليــة واالقتصــاد الرقمــي وأمــن المعلومــات، اعتمــاداً علــى تلــك األدوات نحــو تحقيــق مســتقبل مزهــر، كمــا 

تتواصــل جهودنــا لتعزيــز قدراتنــا اإلداريــة واســتيعاب وتطويــر أصولنــا البشــرية. 

وخــالل مســيرتنا منــذ خمــس ســنوات شــهد بيــت التمويــل الكويتــي تحــوالً كبيــراً فــي أنشــطته وفعاليتــه وســمعته، فضــاًل عــن آداء مالــي إيجابــي مرمــوق 
ومســتدام، فقــد اســتطعنا وللــه الحمــد ترجمــة رؤيــة "بيتــك" ورســالته علــى أرض الواقــع، وجنــي ثمــار تطبيــق اســتراتيجية طويلــة األمــد التــي اعتمدهــا 
مجلــس اإلدارة، لتنويــع مصــادر األربــاح، وتجنــب المخاطــر، وترشــيد اإلنفــاق، وزيــادة اإليــرادات التشــغيلية مــن األنشــطة المصرفيــة الرئيســية، وتنفيــذ 
العديــد مــن التخارجــات الناجحــة فيمــا يخــص االســتثمارات غيــر االســتراتيجية، وتحقيــق االنســجام فــي األداء بيــن بنــوك المجموعــة، لضمــان 

االســتدامة فــي النمــو والربحيــة، وهــو مــا أكدتــه المؤشــرات اإليجابيــة ومتانــة وكفــاءة الوضــع المالــي، والنمــو المســتدام المتــوازن.
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وقــد كان عــام 2019 حافــاًل باإلنجــازات لمجموعــة "بيتــك" حيــث اســتطاعت المجموعــة تحقيــق نتائــج إيجابيــة وعوائــد مجزيــة للمســاهمين وحافظــت 
علــى المكانــة المتميــزة لعمليــات المجموعــة محليــاً واقليمــاً ودوليــاً لترتفــع أربــاح مســاهمينا إلــى 251 مليــون دينــار كويتــي بنســبة نمــو قدرهــا %10.4 

مقارنــة بالعــام الماضــي، كمــا حققنــا أيضــاً تقدمــاً ملموســاً فيمــا يتعلــق بمعــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين. 

وقــد واصلــت المؤشــرات الماليــة الرئيســية للمجموعــة قفزاتهــا التصاعديــة مــن خــالل تعزيــز الربحيــة، ورفــع معــدل كفايــة رأس المــال ليصــل إلــى 
17.67% وهــو أعلــى مــن المعــدالت المطلوبــة مــن الجهــات الرقابيــة والبالغــة 15%، كمــا التزمنــا بمعاييــر بــازل ومعــدالت ســيولة ثابتــة، وهــو مــا أهلنــا 

للتعامــل مــع تحديــات وتقلبــات األســواق والمتطلبــات الرقابيــة المســتقبلية والمتوقعــة.

وفــي خطــوة تاريخيــة حصلنــا علــى موافقــة بنــك الكويــت المركــزى وبنــك البحريــن المركــزي للبــدء فــي عمليــة اســتحواذ بيــت التمويــل الكويتــى علــى 
البنــك األهلــي المتحــد- البحريــن، وفــق محــددات وضعاهــا بعــد انتهائــه مــن أعمــال الفحــص الفنــي لمشــروع االســتحواذ، وإن تحقــق االســتحواذ ســوف 
يتبــوأ بيــت التمويــل الكويتــي بــإذن اللــه بعــد ذلــك المكانــة األولــى محليــاً وإقليميــاً بقيمــة موجــودات تبلــغ حوالــي 101 مليــار دوالر أمريكــي، وبذلــك 
يكــون أكبــر بنــك إســالمي فــي العالــم عــالوة علــى المزايــا اإليجابيــة التــي ســيحصدها "بيتــك" مــن هــذا االســتحواذ حيــث سيشــكل محــركاً قويــاً للنمــو 
واالزدهــار فــي مســتقبل مجموعــة "بيتــك"، يدفعهــا إلــى العديــد مــن األســواق الجديــدة منهــا بريطانيــا ومصــر، ويخلــق ســوقاً إقليميــة للبنــك تشــمل أكثــر 
مــن 430 مليــون نســمة يبلــغ متوســط دخلهــم الســنوي حوالــي 42 ألــف دوالر علــى أســاس القــوة الشــرائية. كمــا أن االســتحواذ ســيتيح للبنــك تخفيــض 

تكاليــف المجموعــة فــي األســواق التــي تعمــل فيهــا وســيعزز كفــاءة تخصيــص مواردهــا. 

ــا،  ــا وخدماتن ــى إعــادة تشــكيل منتجاتن ــن عل ــل نعمــل جاهدي ــب فحســب، ب ــى المســتقبل القري ــط االســتراتيجي للمجموعــه ال يقتصــر عل إن التخطي
ــادة فــي العمــل  ــاء الطــرق المعت وتطويــع باقــة مــن تلــك األدوات باســيتعاب التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، وسيســهم ذلــك النهــج فــي تعديــل بن
ــول  ــرة الحل ــة التشــغيلية، وتوســيع دائ ــى اســتقرار وأمــن البيئ ــا المعلومــات، والمحافظــة عل ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــة البني ــا بترقي المصرفــي، فقــد قمن

ــة.   ــة الحديث ــر األســاليب التكنولوجي ــة باســتخدام أحــدث الوســائل وعب المصرفي

ــة أفضــل للعمــالء، تقــدم الخدمــات الرقميــة الجديــدة  ــى التحــول الرقمــي المباشــر للوصــول إلــى تجرب ــاً خــالل عــام 2019 عل وكان التركيــز منصب
جنبــاً إلــى جنــب مــع فروعنــا المصرفيــة االلكترونيــة التــي وصــل عددهــا إلــى 12 فرعــاً، وأجهــزة الصــرف اآللــي المنتشــرة حــول العالــم فضــاًل عــن 
أجهــزة نقــاط البيــع. وســيلبي ذلــك التحــول احتياجــات عصريــة لعمالئنــا فــي إطــار تطويــر برامــج تصنيــف العمــالء بشــكل جديــد ومبتكــر، بحيــث تكــون 

التكنولوجيــا مفتاحــاً لنجاحنــا وخدمــة لعمالئنــا وليــس فقــط ترشــيداً لإلنفــاق وضغطــاً للتكاليــف.  

كمــا قمنــا بتســريع رحلتنــا الســاعية الســتيعاب تكنولوجيــا الفينتيــك والبلوكتشــين القائمــة علــى تســريع أعمــال الدفــع االلكترونــي، مــن خــالل إجــراء 
.SWIFT-GPI التحويــالت الماليــة بتكنولوجيــا الريبــل جنبــاً إلــى جنــب مــع خدمــات الســويفت عبــر تطبيــق نظــام

ــه، مــن  ــم الــذكاء االصطناعــي واســتخدام تطبيقات ــول عال ــا الداخليــة بتبنــي حل ــا بالفعــل باتخــاذ مبــادرات كبــرى، الســيما بالنســبة لعملياتن كمــا قمن
خــالل توفيــر محــركات وربوتــات الداء المهــام األكثــر تعقيــداً تســمح باتخــاذ قــرارات أســرع لعمليــات بيــع وشــراء العمــالت، وتمكــن مــن إدارة الســيولة 
والعمليــات اليوميــة علــى مســتوى المجموعــة بأســعار أفضــل وبأعلــى إنتاجيــة وكفــاءة دون أي تدخــل بشــري مــن خــالل تطبيــق »KFHGlobal« لمنصــة 
FX، والتــي تســمح بتلبيــة احتياجــات األفــراد والشــركات مــن العمــالت األجنبيــة، وتســاهم فــي تحســين ســرعة المعامــالت مــع التســعير فــي الوقــت 

نفســه، وإتاحــة المجــال لموظفينــا للتفــرغ والتركيــز علــى تعزيــز جانــب المبيعــات.

وقــد تبنــت مجموعــة "بيتــك" خــالل العــام تنفيــذ مبــادرات عديــدة تضــع فــي اعتبارهــا التكنولوجيــا الماليــة والتوجه إلى القنــوات المصرفيــة اإللكترونية، 
وهــو مــا تظهــره مؤشــرات القنــوات الرقميــة فــي "بيتــك" التــي ارتفعــت إلــى 142 مليــون عمليــة خــالل العــام مدفوعــة بزيــادة العمليــات المصرفيــة عبــر 
تطبيــق "بيتــك" فــي الهواتــف الذكيــة بنســبة 4.9% لنفــس الفتــرة وارتفــاع معامــالت "بيتــك" أون اليــن وأجهــزة الصــرف اآللــي والرســائل االلكترونيــة 

بمعــدالت اســتثنائية تصــل إلــى 13.7% عــن عــام 2018. 

وواصــل "بيتــك" القيــام بــدور رئيســي عبــر خدماتــه المصرفيــة للشــركات فــي تمويــل صفقــات ومشــاريع ضخمــة، مكنــت مــن توســيع عالقاتــه التجاريــة 
مــع كبــار العمــالء مــن الشــركات فــي جميــع القطاعــات، وذلــك فــي ظــل بيئــة أعمــال تنافســية للغايــة. فعلــى المســتوى المحلــي قــام "بيتــك" بــدور المنظــم 
الرئيســي لصفقــة تمويــل مجمــع لصالــح مؤسســة البتــرول الكويتيــة بمبلــغ 350 مليــون دينــار، وعلــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي شــارك بيــت التمويــل 
الكويتــي – تركيــا بتمويــل مشــروع طريــق مرمــرة الســريع فــي تركيــا بالــدوالر األمريكــي بإجمالــي مبلــغ وقــدره 60 مليــون دينــار كويتــي، وهــو ضمــن 

تمويــالت مقدمــة مــن قبــل عــدد مــن مصــارف ومؤسســات ماليــة عالميــة مختلفــة.
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ولقد حافظ بيت التمويل الكويتي على مركزه كصانع سوق في سوق الصكوك الثانوي، كما شارك أيضاً في العديد من اإلصدارات األولية لصكوك مصدرة 
من حكومات دول مجلس التعاون وغيرها من مؤسسات مالية وشركات ذات مالئة مالية متينة. كما شارك "بيتك" في إصدارات نوعية من خالل الصكوك 
الخضراء صديقة البيئة Green sukuk حيث أن هذه اإلصدارات تعكس التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة. وحافظ "بيتك" على الصدارة  للسنة 
الخامسة على التوالي كمتداول رئيسي في السوق األولي إلصدارات صكوك المؤسسة الدولية إلدارة السيولة من بين 11 متداول رئيسي عالمي وإقليمي.

وفــي مجــال إدارة األصــول اســتطعنا وللــه الحمــد تعزيــز أربــاح اســتثماراتنا بعــد جهــود اســتمرت علــى مــدى خمســة أعــوام مضــت مــن خــالل شــركة 
ــا  ــق االســتثمارية مثــل صنــدوق كســب للتكنولوجي ــد مــن الصنادي ــا، وطــرح العدي ــة اســتثماراتنا وتحســين جــودة أصولن ــال، وإعــادة هيكل "بيتــك" كابيت
الماليــة، وصنــدوق ريــت للعقــارات الــذي يتــداول فــي بورصــة الكويــت ألول مــرة ممــا أدى إلــى تحســين معــدالت كفايــة رأس المــال. وهــذا كلــه يتوافــق 

مــع اســتراتيجيتنا للتركيــز علــى األعمــال البنكيــة وتنميــة األعمــال المصرفيــة اإلســالمية األساســية.
كمــا قامــت شــركة "بيتــك للتــداول" بإطــالق تطبيــق جديــد يحتــوي علــى المزيــد مــن الخصائــص المتطــورة والمتقدمــة التــي ستســاعد المســتخدمين 
ــه للصكــوك ســواء  ــوق ب ــادي المتقــدم كمنظــم موث ــى دورهــا الري ــك" فــي المحافظــة عل ــداول. وقــد اســتمرت مجموعــة "بيت ــى اتخــاذ قــرارات الت عل
للحكومــات أو للشــركات علــى المســتوى العالمــي. ويحتــل "بيتــك" حاليــاً المركــز الســادس عالميــاً وفقــاً لمؤشــر بلومبيــرج لمصــدري الصكــوك العالميــة. 
وقــد قامــت شــركة "بيتــك كابيتــال" خــالل عــام 2019 بقيــادة عمليــة ترتيــب الصكــوك الســيادية للــدول والبنــوك والشــركات. كمــا ســاهمت فــي صفقــة 

إصــدار صكــوك تبلــغ قيمتهــا 2 مليــار دوالر أمريكــي للحكومــة التركيــة، وفــي صفقــة تبلــغ قيمتهــا مليــار دوالر أمريكــي لحكومــة الشــارقة. 
وعلــى المســتوى اإلقليمــي قامــت شــركة "بيتــك كابيتــال" أيضــاً بــدور المنظــم الرئيســي لصفقــة إصــدار صكــوك ألول مــرة  مــن قبــل شــركة االتصــاالت 
ــي  ــك دب ــي األول وبن ــك أبوظب ــم صفقــات صكــوك لبن ــادة وتنظي ــك قامــت الشــركة بقي ــى ذل ــة إل ــار دوالر أمريكــي. إضاف ــي 1.3 ملي الســعودية بحوال
اإلســالمي وبنــك الكويــت الدولــي وبنــك الشــارقة اإلســالمي. كمــا قامــت الشــركة أيضــاً بالقيــام بــدور المستشــار لصفقــة ماليــة كبــرى بقيمــة 6 مليــار 

ريـــال ســعودي لمشــروع عقــاري ضخــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
ونحــن إذ نلتــزم بتحقيــق عائــد متميــز للمســاهمين علــى المــدى الطويــل، فــإن مجلــس اإلدارة يوصــي الجمعيــة العموميــة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 
20% وتوزيــع أســهم منحــة بنســبة 10% وذلــك فــي ضــوء ماتــم مــن توزيــع عائــد علــى الودائــع االســتثمارية وحســاب التوفيــر كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:

أرباح املودعني
20192018نوع احلساب

3.125 %3.120 %الوديعة االستثمارية "اخلماسية" 

2.625 %2.620 %الوديعة االستثمارية "املستمرة"

2.100 %2.075 %الوديعة االستثمارية "السدرة"
2.500 %2.475 %الوديعة االستثمارية "الدمية" 12 شهراً

2.300 %2.150 %الوديعة االستثمارية "الدمية" 6 أشهر

2.125 %2.100 %اخلطط االستثمارية طويلة األجل 

1.250 %0.800 %حساب التوفير االستثماري

وخــالل العــام حصلنــا علــى أكثــر مــن عشــر جوائــز مصرفيــة متميــزة، كان أبرزهــا أفضــل مؤسســة ماليــة إســالمية فــي العالــم 2019، وأفضــل مؤسســة 
ماليــة إســالمية فــي الشــرق األوســط وأكثــر مؤسســة ماليــة إســالمية أمانــاً فــي منطقــة الخليــج لعــام 2019 مــن "غلوبــال فاينانــس" وأفضــل بنــك فــي 

الكويــت لعــام 2019 مــن يورومونــي. 
وبقــي ســهم "بيتــك" ضمــن مكونــات مؤشــر فوتســي راســل لألســواق الناشــئة لبورصــة الكويــت منــذ إنشــاء هــذا المؤشــر فــي العــام الماضــي، وبقــي 
ــة  ــه وكاالت التصنيــف العالمي ــذ إنشــائه فــي بورصــة الكويــت، وقــد عكــس التقييــم االئتمانــي الــذي منحت أيضــاً فــي مقدمــة أســهم الســوق األول من
لـ"بيتــك" مكانتــه الرائــدة وصدارتــه للبنــوك اإلســالمية حــول العالــم، فقــد حافــظ علــى مؤشــراته المتميــزة مــن خــالل تقييــم إيجابــي مرتفــع كمــا يلــي:

 A+ A1بعيد المدى

 F1 P-1قصير المدى

إيجابيةمستقرة نظرة مستقبلية

كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة 2019
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وفــي عــام 2019 كان اهتمامنــاً منصبــاً علــى تطويــر مواردنــا البشــرية، واســتمرت مجموعــة "بيتــك" فــي تجــاوز أهــداف مبادرتهــا االســتراتيجية 
للمــوارد البشــرية حيــث ظلــت متطلبــات توطيــن العمالــة الوطنيــة نقطــة التركيــز الرئيســية علــى جميــع المســتويات. وواصــل "بيتــك" – الكويــت تحقيــق 
نســب متقدمــة فــي التكويــت، حيــث أننــا نقــوم بتوظيــف أكبــر عــدد مــن الموظفيــن الكويتييــن علــى مســتوى الصناعــة المصرفيــة والماليــة فــي الكويــت. 

ومــازال فريــق اســتقطاب المواهــب لدينــا يعمــل علــى جــذب المواهــب الوطنيــة الشــابة والحفــاظ عليهــا مــع العلــم بــأن مــا يزيــد عــن 98% مــن 
الموظفيــن الجــدد لعــام 2019 هــم مــن الكويتييــن. إضافــة إلــى ذلــك فقــد قمنــا وبــكل نجــاح بإطــالق برنامجــي )فرصــة( هــذا العــام، حيــث ركــز آخرهمــا 
بشــكل محــدد علــى خريجــي تكنولوجيــا المعلومــات وبذلــك تمكــن مــن بنــاء قــدرات إضافيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والتطــور الرقمــي لـ"بيتك". 

ــه نتائــج اســتبيان االرتبــاط الوظيفــي لعــام 2019. وقــد  إن العالقــات االســتثنائية التــي تربــط "بيتــك" بموظفيــه تواصــل النمــو والتطــور كمــا أظهرت
حققنــا نمــواً فــي نتائــج االســتبيان خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة مــن 73% إلــى 81% ممــا يعــد مؤشــراً جيــداً علــى النجــاح الــذي يشــهده موظفونــا 

وخاصــة فــي أدائهــم علــى المســتوى الفــردي والجماعــي وعلــى مســتوى التطــور المهنــي أيضــاً.

نجحــت جهــود المــوارد البشــرية فــي "بيتــك" - الكويــت هــذا العــام فــي إطــالق مبــادرة عــام العافيــة للموظفيــن وذلــك مــن خــالل مســاعدتهم فــي تحقيــق 
التــوازن بيــن أهــداف الصحــة المهنيــة وأهدافهــم الشــخصية والــذي كان لــه أثــر كبيــر علــى االرتبــاط الوظيفــي والصحــة المؤسســية. 

كمــا اســتمر فريــق المــوارد البشــرية فــي التركيــز علــى خطــة التعاقــب الوظيفــي وتحديــد وتطويــر الموظفيــن ذوي اإلمكانيــات العاليــة، وواصلنــا 
االســتثمار بشــكل كبيــر فــي تطويــر المواهــب لدينــا هــذا العــام. وتعتبــر كليــة هارفــارد لألعمــال وIMD وINSEAD وكليــة IE لألعمــال أمثلــة علــى بعــض 

المؤسســات الرائــدة التــي ســاهمت فــي تطويــر قادتنــا عــام 2019. 

ومــع اســتمرارنا فــي تطويــر وبنــاء قــادة المســتقبل لـ"بيتــك" وقطــاع الخدمــات الماليــة بشــكل عــام فإننــا ممتنــون لــألداء الجيــد فــي عــام 2019 وكلنــا 
ثقــة بأننــا نقــوم بإعــداد موظفينــا لضمــان االداء المســتدام خــالل الســنوات القادمــة. 

وتأكيـــــداً لــدوره النابــع مــن مســؤوليته االجتماعيـــــة، واصـــــل "بيتــك" فــي عــام 2019 المشـــــاركات الفاعلـــــة فـــــي رعايـــــة ودعـــــم ومســـــاندة وتمويـــــل 
المبـــــادرات الوطنيـــــة واإلنسانية والثقافيــــة والمهنيــــة واالقتصادية والعلميــــة، كمــــا كان شــــريكاً مميــــزاً فــــي العديــــد مــن الفعاليــــات واألنشطة، لعــل 
مــــن أبرزهــــا؛ دعــم جهــود كافــة شــرائح المجتمــع والســيما شــريحة الشــباب، والشــراكة االســتراتيجة مــع  كليــة العلــوم اإلداريــة فــي جامعــة الكويــت 
ومركــز التميــز فــي اإلدارة والمشــاركة فــي المعــرض الوظيفــي الــذي يســتعرض خاللــه برنامــج فرصــة الوظيفيــة المصمــم لدعــم واســتقطاب وتدريــب 

الخريجيــن الجــدد.

ــي  ــق الشــرعي الداخل ــكل مــن إدارة البحــوث واالستشــارات الشــرعية وإدارة التدقي ــادرات اســتراتيجية ل ــذ عــدة مب ــم خــالل عــام 2019 تنفي وقــد ت
للمجموعــة، تهــدف إلــى تعزيــز نشــاط الرقابــة الشــرعية للبنــك، وتلبيــة متطلبــات الحوكمــة الشــرعية لبنــك الكويــت المركــزي، والمواكبــة مــع 
االســتراتيجية العامــة للبنــك، وتشــمل تلــك المبــادرات أتمتــة بعــض إجــراءات المراجعــة الشــرعية والتدقيــق الشــرعي، وتطويــر آليــة جمــع الموافقــات 
والمالحظــات الشــرعية بمــا يســهل الرجــوع إليهــا مــن قبــل اإلدارة والجهــات ذات العالقــة، ونشــر المعرفــة والثقافــة الشــرعية بيــن العمــالء والموظفيــن. 

كمــا واصــل جهــوده فــي التوعيــة االقتصاديــة مــن خــالل نشــر تقاريــر نوعيــة متخصصــة وإفصاحــات تحليليــة ربــع ســنوية.

وفــي عــام 2019 قمنــا بتوســيع برامجنــا ومشــاركتنا فــي بنــاء المجتمــع المحلــي وتنميتــه، وتحملــت المجموعــة دعــم العمالــة الوطنيــة الكويتيــة بأكثــر 
مــن نحــو 4 مليــون دينــار خــالل العــام، فيمــا أنفــق "بيتــك" حوالــي 8 مليــون دينــار كويتــي فــي مصــارف الــزكاة بلــغ منهــا نحــو 5.2 مليــون دينــار زكاة 
للغارميــن مــن الكويتييــن وحوالــي 476 ألــف دينــار لــزكاة األربــاح وفقــاً للقانــون، مســاهمة منــه وإيمانــاً بأهميــة فريضــة الــزكاة وتوجيههــا إلــى مصارفهــا 
الشــرعية التــي تخــدم المجتمــع وتبــرز الجانــب اإلنســاني ألعمالنــا، وبذلــك يصــل اإلنفــاق فــي هــذا المجــال إلــى نحــو 12 مليــون دينــار مــن أمــوال 

الــزكاة وخدمــة المجتمــع.

إننــا نســعى دومــاً نحــو التميــز وهنــا نــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنتقــدم بالشــكر إلــى كل مســاهمينا وعمالئنــا علــى دعمهــم المســتمر، ولدينــا الثقــة أن 
نســتمر إن شــاء اللــه فــي تحقيــق عوائــد مجزيــة للمســاهمين والمودعيــن. كمــا ننتهــز هــذه الفرصــة لشــكر موظفــي المجموعــة وكذلــك أعضــاء هيئــة 

الفتــوى والرقابــة الشــرعية لمــا قدمــوه مــن جهــد متواصــل وعمــل بنــاء.

ــر  ــاح األحمــد الجاب ــر البــالد المفــدى الشــيخ/ صب ــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو أمي ــر، إل ــات الشــكر والتقدي وختامــاً يســرني أن أرفــع أســمى آي
الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه، وإلــى مقــام ســمو ولــي العهــد الشــيخ/ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه، وإلــى ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ/ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح، والشــكر موصــول إلــى ســعادة الدكتــور/ محمــد الهاشــل محافــظ بنــك الكويــت المركــزي، وكافــة الجهــات 

الرقابيــة علــى مؤازرتهــم المتواصلــة للقطــاع المصرفــي فــي دولــة الكويــت.

واهلل ولي التوفيق،،،،

حمد عبد احملسن املرزوق
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ حمد عبداحملسن املرزوق
رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

حصل على درجة املاجستير في التمويل الدولي وإدارة األعمال من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالواليات املتحدة األمريكية في عام1987 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 ورئيساً لالحتاد منذ عام 2010 وحتى عام 2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات 
املصرفية منذ عام 2003 وحتى عام 2014، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2007 وحتى عام 
2016، وشغل منصب عضو مجلس األمناء في األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية منذ عام 2004 وحتى عام 2009، وشغل عضوية مجلس 

إدارة احتاد املصارف العربية منذ عام 2003 وحتى عام 2010.

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

التجاري العراقي منذ عام 2006 وحتى عام 2014.

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

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

تولى قبل ذلك عدة مهام تنفيذية في بنك الكويت املركزي؛ حيث شغل منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الفنية في عام 1990، وعمل نائباً إلدارة 
الرقابة املالية منذ عام 1992 وحتى عام 1996، ثم مديراً إلدارة الرقابة املالية منذ عام 1996 وحتى عام 1998. بدأ مسيرته املهنية حي ُعي 
في إدارة االستثمار ضابطاً لالستثمار على محافظ األسهم األمريكية ومشتقاتها في الشركة الكويتية لالستثمار منذ عام 1987 وحتى عام 1990.
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السيد/ عبدالعزيز يعقوب النفيسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت وعضو اللجنة التنفيذية

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.

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

شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت املتنقلة "مجموعة زين" منذ عام 2005 وحتى عام 2017 وتقلد فيها منصب نائب رئيس مجلس 
اإلدارة حتى عام 2013، وشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت املتنقلة السعودية "زين السعودية" منذ عام 2013 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  رئيس مجلس  كما شغل منصب   ،2011 عام  2001 وحتى  عام  منذ  لالتصاالت  إدارة شركة مدى  ملجلس  رئيساً  عمل 
واالستثمار منذ عام 1998 وحتى عام 2004، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة وثاق للتأمي التكافلي منذ عام 2000 وحتى عام 2004، وشغل 
منصب عضو مجلس إدارة شركة املشروعات االستثمارية الكويتية منذ عام 1993 وحتى عام 1996، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة كيفك للوساطة 

املالية منذ عام 1989 وحتى عام 1992.

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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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ نورالرحمن عابد
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة التدقيق وااللتزام وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت

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

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

تصل إلى 40 عاماً.

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

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

 )AAOIFI( يشغل حالياً عضوية مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
وعضوية مجلس اإلدارة ورئيس جلنة التدقيق 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/ مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار منذ عام 2017

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة املخاطر وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت

حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت في عام 1983.
يشغل حالياً منصب مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بي القطاعي العام واخلاص. 

ميتلك خبرة مهنية في املجال االقتصادي واالستثماري، حيث تقلد العديد من املناصب املهنية الرفيعة، 
فقد تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة منها ما 
هو داخل الكويت حي كان رئيساً ملجلس إدارة الشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة منذ عام 
2005 وحتى عام 2011. و منها 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 
.2008 عام  سيتي  ميديا  لشركة  التأسيسية  واللجنة   ،2011 عام  املالية  لألوراق  الكويت  سوق 

تولى منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات رائدة داخل دولة الكويت، منها املجموعة الثالثية 
 2011 عام  منذ  والكويت  البحرين  وبنك   ،2016 عام  وحتى   2014 عام  منذ  لالستشارات  العاملية 
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 
الكويتية  املجموعة  ملكتب  عاماً  مديراً  عمل  كما  للتنمية،  الكويتية  التونسية  للمجموعة  العام  واملدير 

العقارية لالستثمار في تونس حتى عام 2000.
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السيد/ صالح عبدالعزيز املريخي
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار منذ عام 2018

عضو جلنة التدقيق وااللتزام، وعضو جلنة االستثمار

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال واحملاسبة املالية من جامعة كليرمونت للدراسات العليا 
بالواليات املتحدة األمريكية في عام 1987 وعلى درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة الكويت 

في عام 1984.

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

لالستثمار. 
ميتلك خبرة مهنية في املجال االقتصادي واالستثماري، حيث تقلد العديد من املناصب املهنية الرفيعة، 
فقد تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة فرح املغرب )املجموعة املغربية الكويتية للتنمية سابقاً( 
منذ عام 2015 وحتى عام 2018، ومنصب عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار منذ عام 
2012 وحتى عام 2018. 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/ براك علي الشيتان
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لشؤون القصر منذ عام 2015

رئيس جلنة احلوكمة وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت وعضو جلنة التدقيق وااللتزام

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

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

عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة إدارة األمالك العقارية )رمي( منذ عام 2015 وحتى عام 2016 
وتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألوفست منذ عام 2012 وحتى عام 2015. كما 
تقلد فيما سبق عدة مناصب رفيعة، منها عضو مجلس إدارة بنك الكويت املركزي ممثاًل عن وزارة 
املالية، كما كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار وفي مجلس إدارة هيئة تشجيع 

املباشر. االستثمار 

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

وبدأ مسيرته املهنية في وظيفة باحث في قسم التوجيه احملاسبي في عام 1990 في وزارة املالية.
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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 البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص متويل وبنوك من جامعة الكويت في عام 
.1996

 ،2018 عام  منذ  لألوقاف  العامة  األمانة  لدى  االستثمار  إدارة  مدير  منصب  حنان  السيدة/  تشغل 
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، وتشغل عضو 
مجلس إدارة شركة رساميل لالستثمار ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2012 وحتى اآلن، 

كما تشغل فيها منصب رئيس جلنة التدقيق ورئيس جلنة املخاطر منذ عام 2015 وحتى اآلن.

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، وأمي سر جلنة تصفية 

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

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ خالد سالم النصف
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة املخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة االستثمار

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

الدولية.

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

القابضة منذ عام 2016.

تقلد منصب رئيس املجلس التنفيذي املتخصص في وضع االستراتيجيات ومتابعة تنفيذها ملجموعة 
شركات النصف. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن يوسف النصف وشركاه وشركة 

التضامن الكويتية وشركة التجارة واحملركات الصناعية منذ عام 2008.

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

2001 وحتى 2016.
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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.

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

عام 2009.

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

الهيئة العامة لالستثمار في عام 2001.

السيد/ فهد علي الغامن
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة االستثمار وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة التدقيق وااللتزام

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

يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار منذ عام 2011، كما 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 يشغل حاليا منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة علي محمد ثنيان الغامن وأوالده للسيارات منذ عام 2005 وعضو مجلس إدارة وأمي 
صندوق نادي الكويت الرياضي منذ عام 2007. كما أنه عضو في جمعية املهندسي الكويتيي منذ 

عام 2003.

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

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 

في قطاع املقاوالت منذ عام 2002 وحتى عام 2005.
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد:

فقد راجعنا واعتمدنا السياسات واالتفاقيات واملنتجات واخلدمات واألنشطة التي زاولها بيت التمويل الكويتي خالل عام 2019م. كما قمنا أيضاً 
باملراجعة الواجبة إلبداء الرأي في مدى التزام بيت التمويل الكويتي مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل الفتاوى والقرارات والتوجيهات 

التي أصدرناها.

وفي سبيل حتقيق ذلك، عقدت الهيئة )49( اجتماعاً خالل عام 2019، متت فيها مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات بعد احلصول على 
العقود  على  الشرعية  املراجعة  إجراء  الشرعية  واالستشارات  البحوث  إدارة  خالل  من  ومت  رأيها،  إلصدار  ضرورتها  الهيئة  رأت  التي  املعلومات 
التدقيق الشرعي على عينات  للمجموعة إجراء  الداخلي  التدقيق الشرعي  إدارة  الهيئة، كما مت من خالل  لقرارات  واالتفاقيات والسياسات وفقاً 
عشوائية من جميع العمليات العائدة ملعامالت بيت التمويل الكويتي مع املساهمي واملستثمرين والعمالء وغيرهم، حسب اخلطة السنوية للتدقيق 
الشرعي على كافة إدارات البنك وشركاته التابعة، ومن خالل التقارير الدورية التي ترفعها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة عن عمليات 

الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة. التدقيق والزيارات امليدانية، وعن سير العمل وسالمة تطبيق 

كما مت احلصول على جميع املعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية، لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول ومقبول بأن بيت التمويل 
الكويتي وشركاته التابعة لم يخالف أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، في جميع املعامالت التي عرضت علينا.

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

أواًل: أن العقود واملعامالت التي أبرمها بيت التمويل الكويتي خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي اطلعنا عليها، متت وفقاً ملبادئ 
وأحكام الشريعة اإلسالمية، وقرارات وتوصيات الهيئة الشرعية.

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

ثالثًا: أن احتساب الزكاة يتم وفقاً ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل تطبيق دليل إرشادات زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي 
وقرارات وتوصيات الهيئة.

رابعًا: مت جتنيب اإليرادات التي ال تتفق مع قرارات الهيئة الشرعية للتخلص منها في أعمال خيرية.

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واحلمد هلل رب العاملي،،،

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

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

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

فضيلة الدكتور / خالد شجاع العتيبي
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

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

التاريخ 5 جمادى األولى لعام 1441هـ
املوافق 31 ديسمبر لعام 2019م
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق 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 

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

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

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام مرموقة حيث شغل منصب رئيس جلنة استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية في الديوان األميري، ورئيس جلنة اإلفتاء لألحوال الشخصية بدولة الكويت، 

.)AAOIFI( وعضو مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

الـكـويت  جـامعـــة  ومـدير  الـكـويت،  بجـامـعـة  اإلسالميــة  والـدراسـات  الشريعــة  لـكليـة  سابق  وعميد 
فيها. التدريس  هيئة  باإلنابة، وعضو 

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

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

العربية السعودية في عام 1992.

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

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

اإلسالمية.

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

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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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 البكالوريوس في الفقه وأصوله من 

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

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. عضو 
رئيس  الكويت،  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  بكلية  وأصوله  الفقه  بقسم  التدريس  هيئة 
الهيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويتي، مرشد عام لبعثة احلج الكويتية، وعضو هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية. يشغل منصب إمام وخطيب بوزارة األوقاف 

والشئون اإلسالمية بدولة الكويت.

فضيلة الدكتور/ عصام عبد الرحيم الغريب
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 الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.

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

فضيلة الدكتور/ 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.

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

شغل منصب رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت سابقاً.
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التطورات االقتصادية خالل عام 2019

ــي خــالل  ــو االقتصــادي العالم ــدو النم ــي أن يب ســاهمت عــدة أحــداث ف
عــام 2019 أقــل قــوة مــن العــام الســابق لــه، وبــدت المؤشــرات أدنــى 
فــي العديــد مــن المناطــق الجغرافيــة حــول العالــم، مدفوعــة بتغيــرات 
ــدوق  ــق مؤشــرات صن ــو، ووف ــدالت النم ــى مع ــرت عل ــرة أث ــة كبي اقتصادي
النقــد الدولــي يتوقــع أن ينخفــض النمــو العالمــي مــن 3.6% فــي عــام 
2018 إلــى 3% لعــام 2019، أي أدنــى مســتوياته خــالل العشــر ســنوات 
الماضيــة منــذ األزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008، فيمــا يتوقــع تحســنه 

ــام 2020. ــى نحــو 3.4% فــي ع ــف إل بشــكل طفي

النمو اإلقتصادي العالمي

2018 2019 2020 2021

%3.6

%3.3

%3.6 %3.6

المصدر: صندوق النقد الدولي

ــي  ــن األســواق، ف ــد م ــي العدي ــاً ف ــك المؤشــرات أداًء متواضع وتعكــس تل
ظــل غيــاب التعــاون االقتصــادي والضعــف المالــي علــى المــدى المتوســط، 
ــة وتقلبــات أســعار الســلع األساســية  وانخفــاض النمــو والحــروب التجاري
ومعــدالت الهجــرة المتزايــدة نتيجــة التوتــرات الســائدة فــي أجــزاء كثيــرة 

مــن العالــم. 

ففــي منطقــة أمريــكا الالتينيــة تباطــأ النمــو بشــكل الفــت والتــزال حالــة 
ــة أمــام النمــو فــي تلــك  عــدم اليقيــن وعــدة متغيــرات أخــرى تشــكل عقب
المنطقــة، ويتوقــع أن ينخفــض النمــو االقتصــادي فــي تلــك المنطقــة 
إلــى معــدالت متدنيــة تصــل إلــى ربــع فــي المائــة لعــام 2019 مقابــل 
نمــو محــدود ســجل 1% فــي عــام 2018، بينمــا قــد يتحســن النمــو إلــى 
1.8% فــي عــام 2020 وفــق توقعــات صنــدوق النقــد، وعانــى النشــاط 
االقتصــادي فــي أوروبــا كبقيــة دول العالــم مــن ضعــف محــركات النمــو 
نتيجــة أداء محــدود فــي التبــادل التجــاري والتصنيــع، وظهــرت بــوادر 
انخفــاض الطلــب المحلــي ومؤشــرات تواضــع حجــم االســتثمار، وانخفــض 
النمــو االقتصــادي المتوقــع إلــى 1.4% لعــام 2019 فيمــا قــد يتحســن 

قليــاًل إلــى 1.8% لعــام 2020.

وفــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي يتوقــع أن يتراجــع النمــو إلــى %5 
فــي عــام 2019 ثــم يتحســن بشــكل طفيــف إلــى 5.1% فــي عــام 2020، 
وبرغــم مــن أنهــا األســرع نمــواً فــي العالــم حيــث تشــكل نحــو ثلثــي حجــم 
النمــو العالمــي إال أنــه قــد عانــى النمــو االقتصــادي فيهــا مــن حــاالت 
تباطــؤ ملحوظــة فــي المــدى القريــب، ومــن تراجــع ملحــوظ فــي حجــم 
التجــارة واالســتثمار، نتيجــة التوتــرات التجاريــة القائمــة بيــن الصيــن 
والواليــات المتحــدة، وحالــة عــدم اليقيــن بشــأن "BREXIT" التــي ســتؤثر 

ــد المخاطــر الجيوسياســية. ــة، وتزاي ــك المنطق ــى صــادرات تل عل

النمو اإلقتصادي في منطقة اليورو

2018 2019 2020 2021

%2.4

%1.8

%1.3
%1.5

المصدر: صندوق النقد الدولي

النمــو  مــن  الحــد  علــى  ســيطرتها  المؤشــرات  هــذه  كل  وقــد فرضــت 
االقتصــادي لمنطقــة الشــرق األوســط ووســط آســيا، إذ يتوقــع أن يســجل 
النمــو 3% لعــام 2019 ثــم يتحســن قليــاًل إلــى 3.4% فــي 2020 مقابــل 
توقعــات وصلــت إلــى 3.7% فيمــا قبــل للعــام 2019، ربمــا تلك المؤشــرات 
مقبولــة مقارنــة ببعــض مناطــق أخــرى، إال أنــه ال تخفــى االضطرابــات 

ــى النمــو االقتصــادي. الجيوسياســية فــي هــذه المنطقــة وآثارهــا عل

أواًل: التطورات االقتصادية العالمية

التطورات االقتصادية خالل عام 2019
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ثانيًا: االقتصاديات المتقدمة واألسواق الناشئة

يتوقــع أن ينخفــض النمــو االقتصــادي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
إلــى 2.4% فــي عــام 2019 بعــد أن ســجل 2.8% فــي عــام 2018، كمــا 
يتوقــع أن يواصــل تراجعــه إلــى 2.1% فــي عــام 2020، وفــي منطقــة 
اليــورو يتوقــع تراجــع النمــو إلــى 1.2% فــي عــام 2019 فيمــا يتوقــع 
تحســنه إلــى 1.4% فــي 2020، بينمــا فــي المانيــا أعيــد تعريــف الناتــج 
المحلــي، ويتضمــن مســتوى ناتــج أعلــى وهــو مــا حــد مــن معــدالت النمــو 
االقتصــادي هنــاك، وبالتالــي يتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي االلمانــي 
ــع أن يتضاعــف  ــد ويتوق ــاً لألســاس الجدي ــة طبق بنحــو نصــف فــي المائ

إلــى 1.5% فــي 2020.

النمو االقتصادي في الدول المتقدمة

2018 2019 2020 2021

%2.4 %2.2
%1.8 %1.7

المصدر: صندوق النقد الدولي

يتوقــع أن يبلــغ النمــو كذلــك فــي انجلتــرا 1.2% فــي 2019 يتحســن 
إلــى 1.4% فــي 2020، ومازالــت تحيطهــا حالــة عــدم اليقيــن واســتمرار 
كافــة  علــى  بالتأكيــد  مــا ســيؤثر  وهــو   ،"BREXIT" فــي  قــرار  تأجيــل 
المؤشــرات، حيــث يتوقــع تراجــع النمــو فــي االتحــاد األوروبــي إلــى %1.5 
فــي 2019 بعدمــا ســجل 2.2% فــي 2018، ثــم يواصــل تراجعــه مســجاًل 

ــي 2020. ــل نســبته 1.6% ف ــواً أق نم

وفــي الصيــن مــازال نمــو الناتــج يســجل أعلــى نســبة علــى مســتوى العالــم 
 %5.8 إلــى  قليــاًل  يتراجــع  أن  يتوقــع   %6.1 إلــى  2019 وصلــت  فــي 
فــي 2020، أمــا الهنــد فيتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي بنســبة %6.1 
ــول عــام  ــم بحل ــى مســتوى فــي العال ــى 7% أي أعل فــي 2019 ويرتفــع إل
ــم  ــى 4.7% فــي 2019 ث ــا يتوقــع أن يصــل النمــو إل 2020، وفــي ماليزي
ينخفــض قليــاًل إلــى 4.5% فــي عــام 2020 وهــي أدنــى مــن معــدالت 

النمــو المرتفعــة فــي 2018 التــي وصلــت إلــى %5.7.

النمو االقتصادي في األسواق الناشئة

2018 2019 2020 2021

%4.8

%4.5

%4.4

%4.8

المصدر: صندوق النقد الدولي

التطورات االقتصادية خالل عام 2019
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ثالثًا: الشرق األوسط ومنطقة الخليج العربي

يتوقــع أن يســجل النمــو فــي تركيــا ربــع فــي المائــة فــي 2019 منخفضــاً 
مــن 2.8% فــي 2018، فيمــا يتوقــع أن يســجل معــدالت زيــادة ملحوظــة 
حيــن ينمــو بحــدود 3% فــي 2020، وفــي الســعودية ســجل النمــو معــدالت 
مرتفعــة أي بنســبة 2.4% فــي 2018 فيمــا يتوقــع أن يتراجــع بشــكل كبيــر 
ــن  ــاع حي ــى االرتف ــود إل ــم يع ــي 2019 ث ــة ف ــي المائ ــع ف ــن رب ــل م ــى أق إل
يســجل 2.2% بحلــول عــام 2020، وفــي قطــر بحــدود 2% ثــم يرتفــع إلــى 
نحــو 2.8% فــي 2020، وفــي اإلمــارات يســجل النمــو 1.6% لعــام 2019 
يتوقــع ارتفاعــه إلــى 2.5% فــي 2020، وفــي عمــان ينمــو الناتــج المحلــي 
بنحــو طفيــف خــالل 2019 فــي حيــن يرتفــع إلــى 3.7% فــي 2020، 
وفــي البحريــن يســجل النمــو 2% فــي 2019 يتوقــع تحســنه إلــى %2.1 
فــي 2020. ويشــهد النمــو االقتصــادي مؤشــرات إيجابيــة فــي مصــر مــع 
تحســنه مــن 5.3% فــي 2018 إلــى 5.5% فــي 2019 ثــم يرتفــع إلــى 

ــي 2020. 5.9% ف

النمو اإلقتصادي في الشرق األوسط وشمال افريقيا

2018 2019 2020 2021

%1.8
%1.4 %1.3

%3.2

المصدر: صندوق النقد الدولي

رابعًا: مؤشرات االقتصاد في دولة الكويت

يتوقــع أن يســجل النمــو فــي دولــة الكويــت حــدود 0.6% فــي عــام 2019 
النقــد حيــن  بينمــا سيتحســن بشــكل ملحــوظ وفــق توقعــات صنــدوق 
يســجل نمــواً يتجــاوز 3% فــي 2020، ويتوقــع أن ينمــو حجــم االســتمارات 
إلــى 20% ثــم إلــى 21.2% مــن الناتــج المحلــي فــي 2019 و2020، 
ويتوقــع أن يصــل الميــزان الجــاري إلــى 11.3 مليــار دوالر فــي 2019 ثــم 
ينخفــض قليــاًل إلــى 9.5 مليــار دوالر فــي 2020، أي سيشــكل 8.2% فــي 

2019 ثــم 6.8% مــن الناتــج المحلــي فــي العــام الــذي يليــه.

النمو االقتصادي في الكويت

2018 2019 2020 2021

%1.2
%0.6

%3.1
%2.6

المصدر: صندوق النقد الدولي

ــع بوضــع مالــي متيــن وباقتصــاد قــوي يمكنهــا مــن  ــة الكويــت تتمت إن دول
الحصــول علــى تصنيفــات ائتمانيــة مرتفعــة، فقــد أكــدت وكالــة موديــز 
نظــرة  مــع  الكويــت  لدولــة   Aa2 تصنيفهــا  علــى  االئتمانــي  للتصنيــف 
ــع نظــرة مســتقرة،  ــا AA  م ــش تقييمه ــة فيت ــت وكال ــك ثبت مســتقرة، كذل

ووكالــة ســتاندرد آنــد بــورز AA مــع نظــرة مســتقرة.

وقــد جــاء قــرار بنــك الكويتــي المركــزي بتخفيــض ســعر الخصــم فــي 
ظــل سياســته الراميــة لتعزيــز االســتقرار المالــي فــي الكويــت، وقــوة 
عملتــه المحليــة، وجهــوده الســاعية نحــو دعــم النمــو االقتصــادي المحلــي 
االحتياطــي  مجلــس  قــرارات  مــع  متوافقــاً  مؤشــراته  علــى  والحفــاظ 
ــغ  ــن مســتواه البال ــد انخفــض ســعر الخصــم م ــي، وق ــي األمريك الفيدرال
بعــد   ،2019 2.75% فــي أكتوبــر  إلــى  3% بواقــع ربــع نقطــة مئويــة 
تخفيــض االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي أســعار الفائــدة مــن 2% إلــى 
1.75% خــالل إجتماعــه فــي أكتوبــر، وهــي المــّرة الثالثــة التــي يخفــض 

فيهــا اإلحتياطــي الفيدرالــي ســعر الخصــم خــالل عــام 2019.

المعلومــات  وحــدة  بيانــات  وفــق  الكويــت  فــي  النفطــي  اإلنتــاج  بلــغ 
االقتصاديــة EIU فــي نوفمبــر 2019 حوالــي 2.7 مليــون برميــل فــي اليــوم 
خــالل العــام 2018 فيمــا قــد يتراجــع بنحــو طفيــف وفــق توقعاتهــا لعــام 
2019، فــي حيــن تتوقــع أن يرتفــع إلــى حوالــي 2.8 مليــون برميــل فــي 
2020. وقــد أغلــق ســعر برميــل خــام برنــت مســجاًل 67.8 دوالر للبرميــل 
وفــق بيانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة فــي نهايــة 2019 مرتفعــاً 34% عــن 
إغالقــة فــي 2018، ووفقــاً لتوقعــات رويتــرز يبلــغ متوســط ســعر البرميــل 

ــي عــام 2020.  65 دوالر ف

التطورات االقتصادية خالل عام 2019
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المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، "بيتك"

وفقــاً لتقريــر وزارة الماليــة الكويتيــة فــي ديســمبر 2019 بلغــت جملــة 
اإليــرادات المحصلــة 12.7 مليــار دينــار فــي تســعة أشــهر )أبريــل  حتــى 
ديســمبر( مــن الســنة الماليــة الحاليــة 2020/2019، وتصــل اإليــرادات 
دينــار  مليــار   15.8 نحــو  إلــى  بكاملهــا  الماليــة  الســنة  لتلــك  المقــدرة 
مقابــل إجمالــي إيــرادات فعليــة بلغــت 20.6 مليــار دينــار للعــام المالــي 
ــي التســعة  ــة ف ــة المحصل ــرادات النفطي ــت اإلي ــد بلغ 2018/ 2019. وق
أشــهر نحــو 11.6 مليــار دينــار أي نحــو 91.4% مــن جملــة اإليــرادات 
المحصلــة، ويســجل متوســط ســعر برميــل النفــط الكويتــي نحــو 64.3 
دوالر أمريكــي خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن الســنة الماليــة الحاليــة 
2020/2019، فــي الوقــت الــذي بلغــت فيــه اإليــرادات غيــر النفطيــة 
المحصلــة نحــو 1.1 مليــار دينــار كويتــي خــالل التســعة أشــهر األولــى 
مــن ميزانيــة 2020/2019، مقابــل إيــرادات غيــر نفطيــة قدرهــا 2.1 
ــة المصروفــات  ــة 2018/ 2019. وبلغــت جمل ــار للســنة المالي ــار دين ملي
الحكوميــة حوالــي 11.9 مليــار دينــار لتســعة أشــهر مــن ميزانيــة 2019/ 
2020، أي أن الموازنــة فــي نهايــة الشــهر التاســع مــن الســنة الماليــة 
الحاليــة قــد حققــت عجــزاً بلــغ نحــو 2.3 مليــار دينــار كويتــي، بعــد خصــم 
10% مــن جملــة اإليــرادات لصالــح إحتياطــي األجيــال القادمــة، فيمــا 
وصــل العجــز المالــي للســنة الماليــة 2018/ 2019 إلــى 3.3 مليــار دينــار 

ــال القادمــة. ــد خصــم احتياطــي األجي بع

اإليرادات والمصروفات الحكومية

2019/2020 2020/2021

15.8 14.8

%6.5-
مليار دينار كويتي

اإليرادات احلكومية املقدرة 

2019/2020 2020/2021

22.5 22.5

%0.0
مليار دينار كويتي

املصروفات احلكومية املقدرة

المصدر: وزارة المالية الكويتية، "بيتك"

ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك فــي الكويــت وفقــاً آلخــر بيانــات اإلدارة 
المركزيــة لإلحصــاءات مســجاًل 115 نقطــة بنهايــة 2019  نتيجــة ارتفــاع 
فــي أغلــب مكونــات الرقــم القياســي العــام، وبالتالــي ارتفــع معــدل التضخم 
وفــق آخــر البيانــات إلــى 1.5% علــى أســاس ســنوي، مدفوعــاً بمعــدالت 
متفاوتــة لمســتويات األســعار، باســتثناء خدمــات المســكن التــي تراجعــت 
0.9% علــى أســاس ســنوي فــي 2019، فــي حيــن ســجلت مســتويات 
األســعار فــي مكــون النقــل أعلــى ارتفــاع بيــن المكونــات بنحــو 4.5% علــى 

أســاس ســنوي.

الرقم القياسي لألسعار ومعدل التضخم
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المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء الكويتية، "بيتك"

ارتفــع إجمالــي الودائــع وفــق آخــر بيانــات بنــك الكويــت المركــزي بنهايــة 
2019 علــى أســاس ســنوي بنســبة 0.3%، فــي مقابــل ارتفــاع االئتمــان مــن 
البنــوك الكويتيــة بنســبة أعلــى قدرهــا 4.3%، وقــد ســجلت الودائــع بنهايــة 
ــت أرصــدة التســهيالت  ــل بلغ ــي المقاب ــار ف ــار دين 2019 نحــو 43.6 ملي
االئتمانيــة نحــو 38.4 مليــار دينــار. بالتالــي تشــكل أرصــدة االئتمــان نحــو 

88.1% مــن ودائــع البنــوك المحليــة.

  التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية
 ديسمبر (2015 - 2019)

إجمالي أرصدة التسهيالت االئتمانيةمعدل النمو سنوي - ميني

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%
2015 2016 2017 2018 2019

33.3
34.3

36.9

38.4

35.4

%8.5

%2.9 %3.1

%4.2 %4.3

مليار  د.ك

المصدر: بنك الكويت المركزي، "بيتك"
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التطورات االقتصادية خالل عام 2019

 إجمالي الودائع المحلية للبنوك المحلية الكويتية
في ديسمبر (2015 - 2019)

إجمالي الودائعمعدل النمو سنوي - ميني
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المصدر: بنك الكويت المركزي، "بيتك"

وقــد جــاء النمــو الســنوي الطفيــف للودائــع مدفوعــاً بارتفــاع ودائــع القطــاع 
الحكومــي بنســبة 11.4% )755 مليــون دينــار(، فــي حيــن تراجعــت ودائــع 

القطــاع الخــاص بنحــو 1.7% )612 مليــون دينــار( علــى أســاس ســنوي. 

وقــد حققــت 164 شــركة مدرجــة وفقــاً آلخــر بيانــات فــي بورصــة الكويــت 
أعلنــت نتائجهــا الماليــة عــن األشــهر التســعة األولــى مــن 2019، أي 
ــاح  ــي أرب ــغ 175 شــركة، صاف 94% مــن عــدد الشــركات المدرجــة البال
يقــدر بنحــو 1.6 مليــار دينــار كويتــي، أي بزيــادة 4.4% مقارنــة بمســتوى 
ــار  ــة نحــو 1.5 ملي ــى مــن عــام 2018 البالغ ــاح األشــهر التســعة األول أرب
دينــار كويتــي، وذلــك بعــد اســتبعاد الشــركات التــي لــم تعلــن بعــد عــن 
نتائجهــا وتلــك التــي تختلــف ســنتها الماليــة، حيــث زادت 5 قطاعــات )مــن 
ــا مــع أداء  ــة أدائه ــد مقارن ــا عن ــي 12 قطــاع( مــن مســتوى ربحيته إجمال
الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الســابق، بينمــا انخفضــت أربــاح 7 قطاعــات أخرى 

مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.

وكان أداء البورصــة الفتــاً وســط حالــة مــن التفــاؤل الكبيــر علــى إثــر 
ترقيتهــا إلــى ســوق ناشــئة مــا ســاهم فــي جــذب تدفقــات نقديــة أجنبيــة 
ضخمــة، وكنتيجــة أيضــاً لدخولهــا ضمــن مؤشــر MCSI مؤخــراً، وســجلت 
خــالل عــام 2019 نشــاطاً ملحوظــاً مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 
الســابق حيــن أغلقــت معظــم المؤشــرات الرئيســة علــى ارتفــاع. وقــد ارتفــع 
المؤشــر العــام للبورصــة حيــن ســجل 6,282 نقطــة فــي أخــر يــوم تــداول 
ــى أســاس ســنوي، وارتفــع مؤشــر الســوق الرئيســي  لعــام بنحــو 24% عل
إلــى 4,911 نقطــة بنحــو 3.6% علــى أســاس ســنوي، وحقــق مؤشــر 
الســوق األولــي أعلــى ارتفــاع بيــن المؤشــرات الرئيســية بلــغ نحــو %32.4 
علــى أســاس ســنوي حيــن أغلــق عنــد 6,976 نقطــة فــي نهايــة 2019. 

تخطــت قيمــة التــداوالت خــالل عــام 2019 نحــو 7.9 مليــار دينــار بارتفــاع 
نســبته 91.8% عــن 2018. وارتفعــت الكميــة المتداولــة إلــى نحــو 39 
مليــار ســهم بنســبة 79.9% عــن نفــس الفتــرة. وبلــغ عــدد الصفقــات نحــو 
1.5 مليــون صفقــة بنســبة ارتفــاع 65.2%. وجــاء هــذا األداء اإليجابــي 
ارتفــاع بنحــو  الــذي أغلــق مؤشــره علــى  البنــوك  مــن قطــاع  مدعومــاً 
35.7% بنهايــة 2019 علــى أســاس ســنوي، وقفــز قطــاع االتصــاالت بنحو 
25.8%، وارتفــع قطــاع العقــار 21.7% وحقــق قطــاع الخدمــات الماليــة 
ــا  ــن تراجــع أداء قطــاع التكنولوجي ــي حي ــت نحــو 15.8%، ف مكاســباً بلغ
بنحــو 34.3% وفــق آخــر بياناتــه وقطــاع المــواد األساســية بنحــو %21.7.

قيمة التداوالت في بورصة الكويت
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المصدر: بورصة الكويت، "بيتك"

اســتمر القطــاع العقــاري فــي مســتوياته المرتفعــة التــي ســجلها منــذ بدايــة 
العــام الماضــي، ووفــق آخــر بيانــات وزارة العــدل الكويتيــة بلغــت قيمــة 
التــداوالت خــالل 2019 أكثــر حوالــي 3.7 مليــار دينــار بنســبة انخفــاض 
محــدودة قدرهــا 1% عــن نفــس الفتــرة فــي 2018، مدفوعــة بانخفــاض 
فــي تــداوالت العقــار االســتثماري والعقــار التجــاري فــي حيــن ارتفعــت 
ــب  ــاع حجــم الطل ــرة، ويالحــظ ارتف فــي الســكن الخــاص عــن نفــس الفت
علــى العقــارات متمثــاًل فــي حجــم التــداوالت العقاريــة إلــى نحــو 6.8 ألــف 
ــادة عــدد  ــى أســاس ســنوي نتيجــة زي ــادة 6% عل ــي 2019 بزي ــة ف صفق
تــداوالت الســكن الخــاص والتجــاري أيضــاً فــي حيــن تراجعــت تــداوالت 

العقــار االســتثماري لنفــس الفتــرة.

قيمة التداوالت العقارية
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المصدر: وزراة العدل الكويتية، "بيتك"
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علــى الرغــم مــن المتغيــرات االقتصاديــة علــى الصعيــد المحلــي والدولــي، إال أن النتائــج الماليــة أظهــرت إيجابيــة األداء المالــي واإلداري، انعكســت 
علــى تميــز اســتراتيجية "بيتــك" وسياســاته الفعالــة فــي تحقيــق اســتقرار أدائــه والحفــاظ علــى مركــزه المالــي، وبنــاء القيمــة لمســاهميه وتعزيــز 

مكانتــه، واالســتمرار فــي تحقيــق عوائــد مجديــة ومتناميــة علــى المــدى الطويــل.

ورغم ماتمثله الضغــــوط التنافســــية من تحد يومي، فــــإن كفــــاءة العاملين في "بيتك" وقدرتهــــم علــــى التكيف مـــــع اتجاهـــــات الســـــوق، والعمـــــل علـــــى 
اتخـــــاذ القـــــرارات السليمة وتقديــــم الخدمــــات والحلــــول المطلوبــــة للعمالء، قد منحنا القـــــدرة علـــــى تطويـــــر أنظمـــــة العمـــــل، واغتنـــــام الفـــــرص 
الناشـــئة مـــن التحديـــات التـــي نواجههـــا، ومكن من مواصلـــة تحســـين سلســـلة خدماتـــه ومنتجاتـــه، واالســـتثمار فـــي مجالـــي االبتكار واالستدامة، 

وهو ما يبدو في خدمـــــة عمالئه بشـــــكل أفضـــــل مـــــن أي وقـــــت مضـــــى، وســيؤدي إن شــاء الله إلى تعزيـــــز نمـــــوه في المســـــتقبل. 
وجــاء عــام 2019 حافــاًل باإلنجــازات منفــذاً الســتراتيجية "بيتــك" التــى تواصــل مســيرته الرائــدة وأن يكــون االختيــار األول دومــاً، وتعتمــد االســتراتيجية 
لتحقيــق ذلــك علــى أربعــة محــاور، أولهــا التركيــز علــى العمــالء مــن خــالل تبنــي ثقافــة خدمــة العميــل كأولويــة أولــى وجعــل تجربتــه مــع "بيتــك" ثريــة وممتعة، 
أمــا المحــور الثانــي فهــو االبتــكار، عــن طريــق تطويــر خدمــات ومنتجــات رقميــة وحلــول حديثــة ومتطــورة تلبــي احتياجــات وتطلعــات العمــالء وتحســن كفــاءة 
وفاعليــة قنــوات تقديــم الخدمــة، مــع التركيــز علــى القنــوات الرقميــة بشــكل خــاص، أمــا الثالــث فيركــز علــى اإلنتاجيــة للنهــوض بمســتويات االداء وتعظيــم 
المــوارد المتاحــة واســتخدام مــوارد جديــدة، ويركــز المحــور الرابــع علــى تأســيس ثقافــة إداريــة ذات كفــاءة وفاعليــة تعتمــد علــى أفضل الممارســات المهنية.   
لقـــــد اســـــتمر النمو خالل الخمس سنوات الماضية وفقـــــاً للسياســـــات النقديـــــة واإلشرافية التـــــي تبناهـــــا بنك الكويت المركزى لتحقيـــــق استقرار 
ونمــــو القطـــــاع المصرفـــــي الكويتى، وواكـــــب هـــــذا التحســـــن مســـــار التحـــــول االقتصادي الـــــذي تشـــــهده الكويت والرؤية التنموية لعام 2035، ومــــا 

تحملــــه مــــن خارطــــة طريــــق اقتصاديــــة طموحـــــة، بالتركيـــــز علـــى القطاعـــات التـــي أولتهـــا الرؤيـــــة اهتمامــاً خاصــاً والسيما القطاع المالي.
كمــــا يســــتمد "بيتــك" قوتــــه مــــن قاعــــدة عمــالء مخلصيـــن ومــن يثقـــون فـــيه، ومضـــى "بيتــك" بخطـــــوات ثابتـــــة وراســـــخة للحفــاظ علـــــى تلــك الثــروة، 

وتعزيـــــز معاييـــــره وممارســـــاته بما يحقـــــق أرقـــــى مســـــتويات الخدمـــــة المصرفيـــــة.
أمـــــا علـــــى صعيـــــد االداء وبلغـــــة األرقام، فقـــــد عكســـــت النتائـــــج الماليـــــة لعـــــام 2019 نجاحـــــات البنـــــك فـــــي مواصلـــــة مســـــيرة اإلنجاز والنمـــــو، 
وتمكنا مـــــن تحقيـــــق نمـــــو فـــــي صافي األرباح الخاصة بالمساهمين  بنســـــبة  10.4% بإجمالـــــي مبلغ 251 مليون دينار كويتي لعـــــام 2019، وذلـــــك 
مـــن خالل اإلدارة الفعالــة لتنميــة المــوارد وترشــيد النفقــات، مع تحقيق نمو فــي مختلــف قطاعــات العمــل حيــث ارتفعــت محفظــة التمويل بنســبة  
1.6% لتبلــغ 9.3 مليــار دينــار، وارتفعــت موجوداتــه إلــى حــدود 19.4 مليــار دينــار  وزادت ودائـــــع العمــالء بنســـــبة 15% حيــث بلغــت 13.6 مليــار دينــار، 
ونتـــــج عـــــن هـــــذا النمـــــو أيضـــــاً ارتفاعـــــاً فـــــي إيرادات التمويل إلى 931.6 مليون دينار بنسبة زيادة 8.1%، باإلضافـــــة إلـــــى زيـــــادة صافي إيرادات 

التشــغيل إلــى 510.1 مليــون دينــار بنســبة زيــادة %12.5.

خدمات مصرفية متكاملة 
يقـدم "بيتك" مجموعـة متكاملـة مـن الخدمات المصرفية لألفراد والشركات، ويقـــوم بتمويـــل كافـــة األنشطة والمشـاريع التجاريـة والصناعيـة، والعقارية 
ومشـاريع البنيـة التحتية، عبر تواجده المدروس في الكويت التي يغطيها 62 فرعاً مصرفياً، ومن خالل شبكة فروع في "بيتك" تركيا البالغة 430 فرعاً، 
و"بيتك" البحرين التي تصل إلى 9 فروع، وفي ماليزيا من خالل 14 فرعاً، وكذلك في المانيا عبر 5 فروع مصرفية، ومن خالل شـركة "بيتك كابيتال" المملوكـة 
بالكامـل يوفر مجموعـة متنوعـة مـن خدمـات إدارة األصول المصرفية االستثمارية، وخدمات الوساطة في أسواق المال، باإلضافة إلى مجموعة واسعة مـن 
خدمات االستثمار والصناديق االستثمارية، ويمـارس البنـك نشاطه عبر بناء إداري متكامل ووحدات تشغيلية نشطة تؤدي خدماتها الرئيسية بكفاءة وتميز.

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إنجازات العام 
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الخدمـــات المصرفيـــة لألفراد 
قــام قطــاع المصرفيــة لألفــراد بالعديــد مــن المبــادرات واإلنجــازات كان لهــا أثــراً فعــاالً فــي تحقيــق أهــداف "بيتــك" ورفــع إنتاجيتــه وجــذب عمالئــه، فعلى 
صعيــد أجهــزة الصــرف اآللــي يتمتــع "بيتــك" بشــبكة واســعة تتألــف مــن أكثــر مــن 1,250 جهــاز  منتشــر فــي البــالد التــي يعمــل فيهــا "بيتــك"، وانصــب 
االهتمــام علــى زيــادة كفــاءة هــذه الشــبكة وفعاليتهــا، حيــث تطــورت خدماتهــا وباتــت أكثــر آليــة وديناميكيــة لتشــمل اإليــداع النقــدي بدون بطاقــة، وأضحت 
أكثــر عصريــة وجاذبيــة، اعتمــدت علــى تصميــم شاشــات بحلــة جديــدة وإمكانيــات حديثــة تمكــن العميــل مــن فتــح حســاب عبــر الصــراف اآللــي وطباعــة 
دفاتــر الشــيكات وفتــح حســاب الذهــب وبيعــه وشــرائه كذلــك. كمــا حقــق "بيتــك" المركــز األول فــي الكويــت مــن حيــث نمــو محفظــة أجهــزة نقــاط البيــع، 

وجــاء األعلــى فــي الســوق مــن خــالل زيــادة 1,182 جهــاز اســتحوذت علــى 24% مــن نمــو الســوق. 
وســعياً نحــو تحســين تجربــة العمــالء وزيــادة والئهــم، وبمــا يخــدم ويعــزز ثقتهــم ويزيــد مــن المزايــا التنافســية التــي يحصلــون عليهــا، لتشــمل مجموعــة 
أكبــر مــن الخدمــات والمنتجــات، طورنــا برنامــج تجربــة العمــالء الجديــد طبقــاً لنتائــج العديــد مــن البحــوث والدراســات، الســاعية نحو الوقــوف على مدى 
رضاهــم بشــكل يومــي، ويمّكــن تجميــع مالحظــات العمــالء بشــكل يومــي مــع إرســال نتائجهــا لكافــة القنــوات المصرفيــة الرئيســية مــن التطوير والتحســين 
المتواصــل، مــن خــالل الفــروع ومركــز االتصــال وتطبيقــات الهاتــف والخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة وأجهــزة الســحب اآللــي، باإلضافــة إلــى مراقبــة ما 
يزيــد عــن 40 مقياســاً مــن بيانــات "بيتــك" تؤثــر علــى تجربــة العمــالء )مثــال: زمــن االنتظــار - الســرعة ...الــخ( مــع تبنــي معاييــر جديــدة شــهرياً، ومــن ثــم 
القيام بإجراءات التطوير والتحســين بالتعاون مع اإلدارات المعنية، فتلك اآلراء التي نســتقبلها مثل المورد المتدفق يأتي بطريقة مباشــرة وبكل وضوح. 
مــن ناحيــة أخــرى أعيــد تجديــد برنامــج )أنــا أهتــم( مــع التركيــز علــى برنامــج التحــول الثقافــي مــن خــالل مؤشــر التقييــم الثقافــي الداخلــي )مركــز باريــت 
للقيــم(، وبتطبيــق برنامــج خدمــات األفــراد الشــامل بخصــوص تعزيــز وعــي الموظفيــن بالتركيــز علــى العميــل مــن خــالل ورش العمــل ودراســة الحــاالت 

ــة للعمالء.  الفردي
وانســجاماً مــع اســتراتيجية التوســع علــى صعيــد الفــروع والمعــارض قــام "بيتــك" بافتتــاح معــرض الســيارات فــي منطقــه الشــويخ فــي مايــو 2019، ويعــد 
أكبــر وأحــدث معــرض للســيارات فــي الشــرق األوســط بمســاحة إجماليــه 38 ألــف متــر مربــع، وصالــة عــرض بمســاحة 17 ألــف متــر مربــع تســتوعب مــا 

يصــل إلــى 200 ســيارة، ألكثــر مــن 20 وكيــل للســيارات و30 عالمــة تجاريــة مــن ســيارات ودراجــات ناريــة وقــوارب. 

الخيارات الرقمية ومستقبل المدفوعات 
أظهــر "بيتــك" قدرتــه وحرصــه علــى التكيــف والمرونــة والريــادة والتميــز واالبتــكار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، مــن خــالل اســتراتيجية طموحــة 
وخطــط متنوعــة تتفاعــل خــالل العقديــن األخيريــن مــع التغيــرات فــي وســائل التواصــل والتســوق والعمــل نتيجــة التطــور واالبتــكار التكنولوجــي، وأصبحت 

تكنولوجيــا المعلومــات العمــود الفقــري لدينــا فــي "بيتــك".  
لقــد شــكلت االســتراتيجية الرقميــة التــي اعتمدهــا "بيتــك" أحــد العناصــر الرئيســية فــي خطــة التحــوالت التــي شــهدها البنــك قبــل نحــو 5 ســنوات عبــر 
ثــالث مراحــل: األولــى امتــدت مــا بيــن عاميــن إلــى ثالثــة أعــوام، وركــزت علــى بنــاء قاعــدة أساســية تمهــد لمســتقبل رقمــي، مــن خــالل عــدة عناصــر: 
األول، تغييــر الثقافــة الداخليــة الســائدة عبــر وضــع رضــا العمــالء فــي مقدمــة االهتمــام فــي مختلــف قنــوات التوزيــع، ومراكــز خدمــة العمــالء، والمبيعــات 
المباشــرة. والثانــي، تبســيط اإلجــراءات الداخليــة وجعلهــا أكثــر سالســة وأقــوى فاعليــة. والثالــث، اعتمــاد التكنولوجيــة الحديثــة فــي كافــة المجــاالت مــع 
أنظمــة مواكبــة لهــا فــي أنشــطة التســويق وغيرهــا. أمــا المرحلــة الثانيــة فركــزت علــى إطــالق خدمــات رقميــة فوريــة تتناســب مــع متطلبــات جيــل األلفيــة، 

وهــو مــا تُرجــم فــي تطويــر منصــة الكترونيــة متكاملــة ومتعــددة الوســائط فــي المرحلــة الثالثــة. 
ــك  ــة، وهــو مــا تظهــره مؤشــرات تل ــة وااللكتروني ــة الرقمي ــول المصرفي ــر الحل ــة حاجــات العمــالء عب ــاءة فــي تلبي وقــد نجحــت جهــود المجموعــة بكف
المعامــالت فــي "بيتــك" التــي ارتفعــت إلــى أكثــر مــن 372 مليــون عمليــة مصرفيــة رقميــة والكترونيــة خــالل عــام 2019 بزيــادة قدرهــا 24% عــن عــام 
2018، مدفوعــة بــأداء الفــت وإقبــال كبيــر مــن العمــالء علــى الموقــع االلكترونــي لـ"بيتــك" تضاعــف عددهــا فــي عــام 2019 إلــى حوالــي 27 مليــون عملية 

مقارنــة بحوالــي 9 مليــون عمليــة فــي عــام 2018.
وقــد ســاهمت جهــود التطويــر والتحســن المســتمر للخدمــات المصرفيــة الرقميــة مــن خــالل تطبيــق "بيتــك" أوناليــن فــي إنجــاز أكثــر مــن 150 مليــون 
عمليــة خــالل عــام 2019 أي بزيــادة كبيــرة قدرهــا 28% عــن عــام 2018، ومكنــت مــن إجــراء نحــو 680 ألــف عمليــة تحويــل مصرفــي بزيــادة %13 
لنفــس الفتــرة، كمــا ارتفــع حجــم معامــالت أجهــزة الصــرف اآللــي ونقــاط البيــع والرســائل النصيــة إلــى 192 مليــون عمليــة بزيــادة 12% مدفوعــة بزيــادة 
عمليــات نقــاط البيــع بنســبة 10% وارتفــاع ملحــوظ لخدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة بنســبة 28% مقارنــة بعــام 2018، فــي الوقــت الــذي بلغــت 
فيــه المعامــالت المصرفيــة مــن خــالل أجهــزة الصــرف اآللــي المنتشــرة حوالــي 27 مليــون عمليــة فــي عــام 2019، ونجــح نظــام االســتجابة الصوتيــة 
التفاعليــة خــالل العــام مــن الــرد علــى نحــو 192 ألــف عميــل، وتمكــن العمــالء مــن إجــراء حوالــي 135 ألــف عمليــة باســتخدام بطاقــات "بيتــك" االئتمانيــة 

أي بزيــادة 3% عــن عــام 2018.
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KFH Go
ترجــم "بيتــك" أحــد عناصــر رؤيتــه الجديــدة فــي الخدمــات الرقميــة عبــر إطــالق “KFH Go” ليكــون بمثابــة عالمــة جديــدة لشــبكة فــروع رقميــة بالكامــل 
فــي خطــوة تعــد األولــى مــن نوعهــا بيــن البنــوك الكويتيــة، وأصبــح لديــه 12 فرعــاً ذكيــاً، مــزودة ببنيــة تحتيــة متطــورة كأجهــزة XTM التــي تمكــن العميــل 
مــن التواصــل المباشــر مــع موظفــي الخدمــة الهاتفيــة. وأصبــح 80% إلــى 90% مــن الخدمــات المصرفيــة يمكــن إتمامهــا مــن خــالل الفــروع الرقميــة، 
ومــن بينهــا طباعــة دفاتــر الشــيكات وبيــع وشــراء الذهــب وإيــداع األمــوال دون اســتخدام بطاقــة الصــرف اآللــي وفتــح شــرائح محــددة مــن الودائــع، بــل 

واســتالم ســبائك ذهبيــة.  

وقد أحرز "بيتك" نقلة نوعية في مجال مستقبل المدفوعات وخيارات الدفع من خالل الخدمة الجديدة )"بيتك" للدفع( والتي تعتبر طريقة سريعة وسهلة 
لتلقي المدفوعات إلى الحســاب البنكي من خالل بوابة دفع شــركة كي نت مباشــرة. وكذلك خدمة "بيتك" لتأجيل الدفع، كما تم طرح خدمة الكترونية 
تتيح للعميل تأجيل شهر من أقساطه، ويمكن للعميل تغيير موعد األقساط عبر "بيتك" أونالين أوعبر تطبيق "بيتك" للهواتف الذكية، مع خدمات تحويل 
أربــاح األســهم الكترونيــاً إلــى شــركة المقاصــة والتحويــل الدولــي الفــوري، وإيــداع الشــيكات وإنشــاء خطــة اســتثمار طويلــة األجل و طلب بــراءة ذمة كذلك. 

خيارات رقمية من "بيتك" البحرين 
وقــد شــهد عــام 2019 إطــالق "بيتــك" البحريــن لمنصــة رقميــة جديــدة مــن خــالل تطبيــق "KFH JAZEEL" للخدمــات المصرفيــة لتحقيــق النمــو فــي 
عــدد العمــالء ومحفظــة الودائــع، يمكــن مــن خاللهــا للعميــل دون زيــارة الفــرع فتــح حســاب التوفيــر االســتثماري وحســابات "البشــارة" وحســابات "الوكالة"، 
وإصــدار بطاقــات ائتمــان فوريــة والحصــول عليهــا مــن الفــرع الــذي يرغــب فيــه، والموافقــة الفوريــة المشــروطة مــن خــالل خدمــة التمويــل الشــخصي 
)تمويلــي( المرتبطــة بالتقييــم االئتمانــي، وتحويــل األمــوال )داخليــاً ودوليــاً(، وتعبئــة رصيــد حســابه باســتخدام البطاقــات المدنيــة وإدارة الحســاب ودفــع 
بطاقــات االئتمــان، ولــم تقتصــر الخدمــات والحســابات المقدمــة للمقيميــن فــي البحريــن فقــط، لكنهــا تشــمل أيضــاً جميــع مواطنــي دول مجلــس التعــاون. 

خيارات رقمية من "بيتك" تركيا 
وفــي إطــار تحقيــق التكامــل بيــن أطــراف المجموعــة فقــد تــم إطــالق خدمــة طلــب فتــح حســاب مصرفي في "بيتــك" تركيا، وتســمح هذة الخدمــة لعمالئنا 
من شرائح محددة بتقديم طلب فتح حساب مصرفي من الكويت عبر اإلنترنت دون الحاجة لوجودهم في تركيا. كما يمكن للعميل السحب من حسابه 
بالكويــت خــالل تواجــده فــي تركيــا، وتــم طــرح خدمــة ادفــع فــي الكويــت واســتلم الســيارة فــي الخــارج، لتصبــح هــذه الخدمــة مقدمــة فــى 4 دول )مصــر، 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية، الواليــات المتحــدة، تركيــا( تلبيــة الحتياجــات شــرائح متعــددة مــن العمــالء ومواكبة لنمــو حجم التعامالت مع الســوق التركى.

وقــد شــهد العــام جهــوداً حثيثــة لتطويــر وتحديــث موقــع ســنين بنــك Bankan Senin التابــع لـ"بيتــك" تركيــا وتحديــث موقعــه علــى شــبكة اإلنترنــت، 
وإصــدار تطبيــق جديــد، يشــتمل علــى "برنامــج نجــوم" لتعزيــز  والء العمــالء، وحــاز الموقــع علــى جائــزة أفضــل تصميــم فــي تركيــا.  

وفــى تركيــا شــهد عــام 2019 إطــالق العديــد مــن الخدمــات الرقميــة بهــدف تطويــر وتحســين تجربــة العمــالء، اقتــداًء بنجــاح متميــز لتلــك الخدمــات التي 
أصبحــت متاحــة فــي الكويــت فيمــا يتعلــق بتوفيــر وتســهيل عمليــات مثــل اإليــداع النقــدي باســتخدام رمــز االســتجابة الســريعة QRCode وتنفيــذ عمليــات 
ــي والتســوق الفــوري.  ــم االئتمان ــة والتقيي ــة الخصومــات والحــدود االئتماني ــي، ومتابع ــة الصــرف اآلل ــف، واســتخراج بطاق ــق الهات ــر تطبي ســويفت عب

"بيتك" أسرع مصدر لبطاقات فيزا في السوق الكويتي
مــن ناحيــة أخــرى احتــل "بيتــك" المرتبــة الثالثــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا كأكبــر مصــدر لبطاقــات الصــرف اآللــي مــن حيــث حجــم الشــراء لعــام 
2018، إذ يعتبــر "بيتــك" أســرع مصــدر لبطاقــات فيــزا االئتمانيــة فــي الســوق الكويتيــة وفقــاً لبيانــات شــركة فيــزا العالميــة بنــاًء علــى اســتخدام البطاقات 
خــالل 2019، وحصــل "بيتــك" علــي جائــزه ماســتركارد ألفضــل أداء لبطاقــة الخطــوط الجويــة التــي تشــترك فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 
2018، مــع إنفــاق خارجــي بنمــو بلــغ 55% ســنوياً وطفــرة فــي اإلصــدار بزيــادة ســنوية 75%. وبالنظــر إلــى النجــاح المســتمر لبطاقــة فيــزا سيجنيتشــر، 

فقــد تجــاوز "بيتــك" الهــدف المحــدد لعــدد البطاقــات لعــام 2019 والبالــغ 20 ألــف بطاقــة وحصــة ســوقية %25. 

الخدمات المالية الخاصة 
فــي إطــار ســعي "بيتــك" لتطويــر خدماتــه بمــا يلبــي رغبــات ومتطلبــات عمالئــه، وتوفيــر بيئــة مصرفيــة مالئمــة لعمــالء الخدمــات الماليــة الخاصــة التــي 
تمنحهــم الراحــة والخصوصيــة، أعيــد افتتــاح قاعــة الخدمــات الماليــة الخاصــة فــي فــرع الفيحــاء بحلــة جديــدة وعصريــة ضمــن خطــط "بيتــك" لتعزيــز 

خدمــة العمــالء وتلبيــة تطلعاتهــم، كمــا يجــري العمــل علــى إضافــة مكاتــب للخدمــات الماليــة الخاصــة فــي بعــض الفــروع. 

ــات  ــك" والخدم ــم بمجموعــة "بيت ــة الخاصــة لتعريفه ــات المالي ــاء عمــالء الخدم ــي ألبن ــم إطــالق برنامــج صيف ــث مــن عــام 2019 ت ــع الثال ــي الرب وف
ــة  ــات العمري ــاط المصرفــي واالجتماعــي مــع كافــة شــرائح العمــالء، الســيما مــن الفئ ــادة االرتب ــا، وزي ــى يقدمه ــة الت ــة واالســتثمارية الراقي المصرفي
الصغيــرة الذيــن نعتبرهــم مســتقبل عمــالء مؤسســتنا الرائــدة . كمــا قامــت اإلدارة بالتعــاون مــع "بيتــك كابيتــال" بتنظيــم مؤتمــر مــع ســيتي بنــك عــن 

ــي. ــى اإلقتصــاد المحل ــه عل ــم وتأثيرات مســتقبل اإلقتصــاد واالســتثمار فــي العال

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 
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وحدة التمويل الخاص
يعــد بيــت التمويــل الكويتــي عالمــة مميــزة وفارقــة فــي التمويــل العقــاري، وتولــي وحــدة التمويــل الخــاص اهتمامــاً خاصــاً بتمويــل العمــالء األفــراد بغــرض 
االســتثمار العقــاري بجميــع قطاعاتــه )ســكني – اســتثماري – تجــاري – صناعــي – حرفــي( وهــو يشــكل الجــزء األكبــر مــن نشــاط الوحــدة باإلضافــة إلــى 
خدمــات تمويليــة أخــرى لخدمــة هــذه الشــريحة وتلبيــة متطلباتهــم اإلســتثمارية. ويواصــل "بيتــك" خدمــة هــذا القطــاع الهــام مــن خــالل مــدراء حســابات 

ذوي  كفــاءة وخبــرة إلدارة محافــظ العمــالء عبــر اللقــاء المباشــر بمقــر اإلدارة أو الزيــارات الميدانيــة. 

الخدمات المصرفية للشركات 
تتضمــن األهــداف االســتراتيجية لـ"بيتــك" فــي هــذا المجــال التركيــز علــى المشــاريع الحكوميــة والشــركات المحليــة الكبــرى مــع التركيــز علــى المشــاريع 

الصغيــرة والمتوســطة فــي الكويــت وتركيــا وماليزيــا مدعومــة بضمانــات االئتمــان. 

ومــن ناحيــة أخــرى واصــل "بيتــك" القيــام بــدور رئيســي مــن خــالل قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي تمويــل صفقــات الشــركات والمشــاريع 
وتوســيع عالقاتــه التجاريــة مــع كبــار العمــالء مــن الشــركات فــي جميــع القطاعــات وذلــك فــي ظــل بيئــة أعمــال تنافســية للغايــة، فعلــى المســتوى المحلــي 
ــغ إجمالــي 350 مليــون دينــار. وعلــى المســتويين  قــام "بيتــك" بــدور المنظــم الرئيســي لصفقــة تمويــل مجمــع لصالــح مؤسســة البتــرول الكويتيــة بمبل

اإلقليمــي والدولــي شــارك "بيتــك" – تركيــا بتمويــل مشــروع طريــق مرمــرة الســريع فــي تركيــا بقيمــة 60 مليــون دينــار كويتــي.

كمــا قــام قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات وبالتعــاون والتنســيق مــع قطــاع العمليــات فــي مجموعــة "بيتــك" بإطــالق مشــروع ضخــم لتفعيــل وتنظيــم 
عمليــة إنشــاء وإدارة خدمــات االئتمــان مــن خــالل تطبيــق مفاهيــم ترشــيد اإلجــراءات. ويهــدف لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا مــن الشــركات بشــأن 

التســهيالت االئتمانيــة وخدمــات التمويــل لتتناســب مــع احتياجاتهــم بأســلوب متقــدم ومتطــور فــي أقــل وأســرع وقــت ممكــن. 

وتولــي المجموعــة اهتمامهــا بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة انطالقــاً مــن الــدور الحيــوي الــذي يلبيــه "بيتــك"، فقــد ســعى تماشــياً مــع 
ــل  ــرة  لتموي ــدوق الصناعــات الصغي ــج صن ــي برنام ــز مســاهمته ف ــى تعزي ــة إل ــة الكويتي ــة والمالي ــن خارطــة الصناعــة المصرفي ــدم ضم ــه المتق موقع
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. ولقــد قــام "بيتــك" فــي اآلونــة األخيــرة بتقديــم برنامــج ائتمانــي متكامــل ومــدروس يتضمــن كافــة المنتجــات 
ــاً.  ــرة والمتوســطة الكتروني ــل للمشــروعات الصغي ــر التموي ــى توفي ــل عل ــرة، ويجــري العم ــة احتياجــات الشــركات المتوســطة والصغي ــة لتلبي المصرفي

قطاع الخزانة 
ــة بهــدف  ــة التحتي ــة والبني ــة، مســتوعباً أحــدث الوســائل التكنولوجي ــه التكنولوجي ــة للمجموعــة فــي قفزات ــة والمؤسســات المالي اســتمر قطــاع الخزان
تطويــر خدمــة العمــالء وتوفيــر أفضــل الحلــول الماليــة المبتكــرة . حيــث ظلــت عمليــات ترشــيد تكلفــة التمويــل وزيــادة معــدل العائــد وتنويــع التمويــل تمثــل 
المحــرك الرئيســي لقطــاع الخزانــة والمؤسســات الماليــة للمجموعــة خــالل العــام مــع بــذل كافــة الجهــود لتوســعة عمليــات االســتثمار وتــداول الصكــوك 

فــي األســواق الرأســمالية الرئيســية والثانويــة. 

ونجــح قطــاع الخزانــة للمجموعــة فــي الكويــت بتحقيــق المركزيــة والتكامــل لجميــع البنــوك التابعــة فيمــا يتعلــق باحتياجــات العمــالء مــن العملــة األجنبيــة 
مــن خــالل تبنــي عمليــات التــداول االلكترونيــة علــى أســاس رقمــي بأســعار أفضــل وإنتاجيــة وكفــاءة أكبــر دون تدخــل بشــري، عبــر تطبيــق "بيتــك جلوبــال" 

ومنصــة الصــرف األجنبــي لتلبيــة احتياجــات الشــركات مــن العملــة األجنبيــة وزيــادة ســرعة المعامــالت مــع تســعير الوقــت الفعلــي للعمليــة. 

كمــا قــام قطــاع الخزانــة والمؤسســات الماليــة للمجموعــة بتوســعة تواجــده فــي الصيــن وتركيــا. ومــع محافظتــه علــى المركــز الريــادي فــي ســوق الذهــب 
التركــي حيــث أصبــح "بيتــك" أول بنــك إســالمي مــدرج كعضــو فــي بورصــة شــنغهاي الدوليــة للذهــب بعــد إبــرام صفقــات كبيــرة مــن الذهــب فــي تلــك 
البورصــة خــالل عــام 2019. إضافــة إلــى ذلــك مــع تطبيــق إدارة المخاطــر القائمــة علــى التكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء االصطناعــي لمراقبــة ســوق 

الصــرف األجنبــي الدولــي وأنظمــة البنــك الداخليــة واألســعار المعلنــة.  

ــل  ــر التموي ــة توف ــارة عــن منصــة الكتروني ــق Trade Plus وهــو عب ــا بإطــالق تطبي ــي قمن ــي الترك ــل الكويت ــت التموي ــة فــي بي ومــن خــالل إدارة الخزان
ــك".  ــع عمــالء مجموعــة "بيت ــق لجمي ــم التطبي ــوم، وســيتم تعمي ــي والذهــب والفضــة والبالتيني االســتثماري والصــرف األجنب

مــن ناحيــة أخــرى اســتمرت المؤسســات الماليــة للمجموعــة فــي تطويــر تســهيالت ائتمانيــة جديــدة للبنــوك الكبــرى لتحســين عمليــة توزيــع المخاطــر مــع 
تحقيــق التــوازن والتنويــع المناســب، وذلــك لتحقيــق أفضــل العوائــد علــى الســيولة المتوفــرة. كمــا شــاركت فــي العديــد مــن صفقــات التمويــل المشــتركة 
محليــاً وإقليميــاً. كان مــن أهمهــا صفقــة ثنائيــة بقيمــة 200 مليــون دوالر أمريكــي لصالــح أحــد البنــوك الخليجيــة. وصفقتيــن لترتيــب تمويــل ثنائــي مــن 
البنــوك اإلقليميــة والدوليــة بمبلــغ 100 مليــون دوالر أمريكــي لــكل منهمــا. إضافــة إلــى ذلــك ومــع بــدء نشــاط التمويــل التجــاري تمكنــت إدارة المؤسســات 

الماليــة للمجموعــة مــن ترتيــب عمليتــي تمويــل باالشــتراك مــع بنــوك دوليــة كبــرى بقيمــة 47 مليــون دوالر أمريكــي. 

"بيتك كابيتال" 
اســتمرت مجموعــة "بيتــك" فــي المحافظــة علــى دورهــا الريــادي المتقــدم كمنظــم موثــوق بــه للصكــوك ســواء للحكومــات أو للشــركات علــى المســتوى 
العالمــي. ويحتــل "بيتــك" حاليــاً المركــز الســادس عالميــاً وفقــاً لمؤشــر بلومبيــرج  لمصــدري الصكــوك العالميــة. وقامــت شــركة "بيتــك كابيتــال" خــالل 
عــام 2019 بقيــادة عمليــة ترتيــب صكــوك للــدول والبنــوك والشــركات. وبــدور المديــر الرئيســي المشــترك وحافــظ الســجل للحكومــة التركيــة فــي صفقــة 
إصــدار صكــوك تبلــغ قيمتهــا 2 مليــار دوالر أمريكــي ولحكومــة الشــارقة فــي صفقــة تبلــغ قيمتهــا مليــار دوالر أمريكــي. والمنظــم الرئيســي لصفقــة إصدار 

صكــوك ألول مــرة مــن قبــل شــركة االتصــاالت الســعودية بنحــو 1.3 مليــار  دوالر أمريكــي. 
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وتولــت الشــركة قيــادة وتنظيــم صفقــات صكــوك لبنــك أبــو ظبــي األول وبنــك دبــي اإلســالمي وبنــك الكويــت الدولــي وبنــك الشــارقة اإلســالمي واالتفــاق 
علــى صفقــة استشــارات ماليــة كبــرى بقيمــة 6 مليــار ريــال ســعودي لمشــروع عقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وأطلقــت شــركة "بيتــك كابيتــال" 
أيضــا صنــدوق ســوق المــال وذلــك لتزويــد المســتثمرين بمنتجــات اســتثمارية عاليــة القيمــة ومنخفضــة التكلفــة بالدينــار، ونجحــت بإطــالق أول صنــدوق 

اســتثماري عقــاري فــي الكويــت ) ريــت ( بحجــم 23.6 مليــون دينــار كويتــي. 

تكنولوجيا المعلومات 
أدت اســتراتيجيتنا الجديــدة فــي تكنولوجيــا المعلومــات ونظرتنــا المبتكــرة وتركيزنــا علــى عمليــة التحــول الرقمــي والنمــو المبنــي علــى التكنولوجيــا، إلــى 
تعزيــز وتقويــة القيمــة التــي نقدمهــا، حيــث إننــا عاقــدون العــزم علــى المضــي قدمــاً وتحقيــق المزيــد مــن النجــاح رغــم التحديــات، مــن خــالل تقديــم 

الحلــول الذكيــة والمبتكــرة مــع التقيــد فــي نفــس الوقــت بأحــكام الشــريعة اإلســالمية. 

ــذ  ــة اإلجــراءات، ومشــروع تنفي ــي ألتمت ــوت اآلل ــال مشــروع الرب ــا مث ــد مــن المشــاريع المدعمــة بالتكنولوجي ــا هــذا العــام فــي إنجــاز العدي فقــد نجحن
المعامــالت بــدون بطاقــة، ونظــام "بيتــك" للدفــع، ومشــروع خبــرة العمــالء، وبطاقــة الدفــع المســبق بالعملــة األجنبيــة، ومشــروع إيــداع الشــيكات عبــر 
الهاتــف، واســتخدام تقنيــة الريبــل، وتوفيــر خدمــة آليــة حجــز الموعــد مســبقاً "Skiplino" مــا أدى إلــى إيجــاد فــرص للنمو، واســتجابة أفضــل الحتياجات 

الســوق، وزيــادة حصتنــا الســوقية كبنــك موثــوق يعتمــد عليــه. 

كمــا أننــا مســتمرون فــي تبنــي أفضــل الممارســات األمنيــة وتحســين أدواتنــا الرقابيــة وأدوات الحوكمــة لمعالجــة تهديــدات تكنولوجيــا المعلومــات العالمية 
وضمــان حمايــة وأمــن عمالئنا. 

قنوات الربط الرقمي للمجموعة 
تهــدف المرحلــة التاليــة مــن رحلتنــا الرقميــة إلــى إنشــاء مجموعــة قنــوات أومنــي، ويمكــن لكافــة عمالئنــا التمتــع بمزاياهــا فــي مواقــع خدمــات "بيتــك". 
وبذلــك تســاهم إدارة تكنولوجيــا المعلومــات أيضــاً وبشــكل كبيــر فــي توحيــد وترابــط مجموعــة "بيتــك"، مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات لتطويــر ســبل 
التعــاون والوســائل االقتصاديــة ليــس فقــط لزيــادة المنافــع الماليــة والتجاريــة بــل أيضــاً لزيــادة االنتاجيــة علــى مســتوى المجموعــة ولدى شــركاتنا التابعة. 
تشــمل هــذه المبــادرات مــا يلــي: حوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات علــى مســتوى المجموعــة، و"بيتــك كابيتال" ومستشــفى الســالم، وإدارة المخاطــر بمركزية، 

ونظــام ســويفت ونظــام إدارة المــوارد البشــرية – أوراكل، ومركزيــة الوحــدات فــي البحريــن وماليزيــا.  

وتصــب تلــك الجهــود فــي توحيــد االســتراتيجيات الرقميــة وتكريــس معاييــر موحــدة كرضــا العمــالء، وتســهيل اإلجــراءات، وخفــض رســوم الخدمــات 
وتحقيــق حجــم مبيعــات أعلــى، والتركيــز علــى شــريحة الشــباب مــن خــالل منصــة الكترونيــة موحــدة. 

وتحقيقــاً لمبــدأ المركزيــة كنمــوذج تشــغيلي يعمــل "بيتــك" علــى تمكيــن وضــع إجــراءات قياســية تــؤدي إلــى إضافــة أبعــاد جديــدة فــي مجــال رقابــة الجــودة 
ــام  ــام مــن خــالل نقــل المه ــة خــالل الع ــادرات المركزي ــد مــن المب ــة. باإلضافــة الســتكمال العدي ــة ونواحــي الدعــم والصيان ــز النواحــي التدريبي وتعزي
التشــغيلية مــن قطــاع األعمــال وضبطهــا لتتــالءم مــع منصــة عملياتنــا. ووضــع نظــام مركــزي لعمليــات تمويــل القطــاع التجــاري وعمليــات البيــع المباشــر 

وعمليــات تســوية البطاقــات وإجــراءات التســوية وذلــك ضمــن مركــز خدمــات مشــترك. 

العمليات 
ــام  ــاءة األنظمــة وتســريع إتم ــز كف ــة بهــدف تعزي ــات المصرفي ــي العملي ــة ف ــة الحديث ــات التكنولوجي ــي فــي اســتخدام التقني ــل الكويت ــت التموي نجــح بي
اإلجــراءات، ويســاهم التطــور التقنــي فــي تحســين المنتجــات ورفــع مســتوى الخدمــات وجودتها وترشــيد النفقــات، وهو ما أدى إلى االســتفادة من خدمات 
البلوكتشــين فــي أنظمــة الدفــع والتســوية، بمــا يســاهم فــي تقليــص المتطلبــات اإلداريــة وتعزيــز المرونــة. وتضمنــت خطــة التحــول الرقمــي فــي البنــك 
االســتعانة بروبوتــات مصرفيــة تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي فــي العلميــات التشــغيلية، فــي خطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي الســوق الكويتيــة، عبــر 
برنامــج روبــوت للعمليــات التشــغيلية لتبســيط العمليــات الداخليــة المتعلقــة بعمليــات تمويــل العمــالء، كمــا أُضيفــت حزمــة واســعة مــن الخدمــات الجديــدة 
إلــى تطبيــق "بيتــك" علــى الهواتــف الذكيــة بهــدف جــذب عمــالء الفــروع، وطــرح عــدة خدمــات غيــر مســبوقة مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال إيــداع الشــيكات 
عبــر الهواتــف الذكيــة وخدمــة الشــات بــوت عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف المحمــول المتاحــة للعمــالء علــى مــدار  24 ســاعة، وخدمــة الســحب النقــدي بــدون 
بطاقــة عــن طريــق الموبايــل مــن خــالل الرمــز التعريفــي ومــن خــالل البطاقــة المدنيــة، وخدمــة "بيتــك" للدفــع االلكترونــي، ومنصــة إلكترونيــة بخدمــات 
وعــروض الســيارات، وخدمــة »اطلــب تمويلــك أون اليــن« التــي تمكــن العمــالء مــن طلــب تمويــل عبــر تطبيــق "بيتك" دون الحاجــة لزيارة الفــرع، ويعد "بيتك" 
أول مصــرف فــي الكويــت انضــم إلــى شــبكة »ريبــل« ألنظمــة المدفوعــات، التــي تعتمــد تقنيــة تحويــل األمــوال عبــر العالــم مــن خــالل تقنيــة البلوكتشــين. 

وفــي ظــل هــذه االســتراتيجية كانــت الجــودة التشــغيلية هــي الهــدف الرئيســي لـ"بيتــك" علــى جميــع األصعــدة: حيــث أدت إلــى زيــادة معــدالت الكفــاءة 
وتخفيــض التكاليــف والنفقــات، والعمــل فــي نفــس الوقــت علــى توفيــر أفضــل تجربــة مصرفيــة رقميــة فريــدة مــن نوعهــا، وخدمــات مصرفيــة جذابــة مــن 

خــالل المــزج بيــن تجربــة أكثــر راحــة للعميــل واســتخدام االجــراءات والعمليــات الرقميــة المســاندة لهــذه الخدمــات. 

قــام قطــاع العمليــات فــي "بيتــك" فــي عــام 2019 بإطــالق العديــد مــن مشــاريع التحــول وتبنــي مفاهيــم ومشــاريع )الفينتيــك( مثــال نظــام الكويــت الوطنــي 
للمدفوعــات الــذي يعتبــر أحــد مبــادرات بنــك الكويــت المركــزي، وذلــك بالتنســيق مــع البنــوك التجاريــة. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى تحســين أداء نظــام 
المدفوعــات ودعــم ومســاندة أدوات الدفــع الجديــدة وتقديــم العملــة الرقميــة للبنــك المركــزي. وتغطــي هــذه المبــادرة نواحــي المدفوعــات الرئيســية مثــال 

بيــت المقاصــة اآللــي وحمايــة الرواتــب واألجــور ودفــع الفواتيــر المركــزي والدفــع عبــر الهاتــف والعملــة الرقميــة. 

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 
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 SWIFT-GPI كمــا قــام قطــاع العمليــات فــي "بيتــك" بإضافــة أبعــاد جديــدة فــي مجــال توفيــر القــدرات الرقميــة فــي خدمــات ســويفت عبــر تطبيــق نظــام
وهــو عبــارة عــن أحــدث تقنيــة مســتخدمة تعمــل علــى تمكيــن عميــل "بيتــك" مــن تتبــع عمليــة تحويــل األمــوال الخاصــة بــه منــذ بدايتهــا وحتــى وصولهــا إلــى 
المســتفيد. وفــي القريــب العاجــل ســيتمكن عمــالء "بيتــك" مــن اســتخدام هــذه الخدمــة مــن خــالل قنــوات "بيتــك" الرقميــة، واســتكمل قطــاع العمليــات 
العديــد مــن المبــادرات والمفاهيــم لتبنــي أفضــل مواصفــات التكنولوجيــا المتطــورة  مثــال: نظــام محــاكاة األعمــال لتعزيــز إجــراءات الخدمــات المســاندة 

مــن خــالل تبنــي األدوات التحليليــة للمعلومــات والتــي تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات المــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات. 

وقــد وضعــت المفاهيــم وبذلــت الجهــود لتحديــد األماكــن التــي يمكــن فيهــا اســتخدام الروبوتــات اآلليــة والــذكاء االصطناعــي لتقديــم خدمــات تنفيذيــة 
فعالــة وبتكلفــة منخفضــة، وذلــك التاحــة المجــال لبعــض موظفينــا للتفــرغ والتركيــز علــى تعزيــز جانــب المبيعــات، وهــدف هــذا األمــر بشــكل أساســي إلــى 

تغطيــة العديــد مــن النواحــي الجــراءات التمويــل التجــاري المتخصــص. 

الموارد البشرية
اســتمرت المــوارد البشــرية للمجموعــة فــي عمليــة التحــول فــي بيئــة العمــل خــالل العــام، حيــث تــم تحقيــق عمليــة التحــول بالنســبة لقــدرات موظفــي 

"بيتــك" ممــا أدى إلــى المزيــد مــن المشــاركة والتفاعــل والمرونــة مــن قبــل الموظفيــن. 

قــام قطــاع المــوارد البشــرية للمجموعــة بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات مــع التركيــز بشــكل كبيــر علــى تطبيــق أفضــل الممارســات علــى مســتوى المجموعة 
بشــكل عــام. كمــا اســتمر "بيتــك" فــي تطبيــق نمــاذج برنامــج أوراكل للمــوارد البشــرية علــى مســتوى جميــع البنــوك التابعــة وذلــك لتحقيــق اإلشــراف الكامــل 

والكفــاءة. كمــا نجحنــا فــي إكمــال مراجعــة السياســات علــى مســتوى بنوكنــا التابعــة لضمــان توحيــد أســاليب المــوارد البشــرية عبــر المجموعة. 

قمنــا فــي "بيتــك" - الكويــت باالســتثمار فــي مجــال تدريــب جهازنــا القيــادي بالتعــاون مــع كبــرى الجامعــات والمؤسســات التعليميــة. كمــا تــم تســجيل 
الموظفيــن ذوي اإلمكانيــات العاليــة فــي برامــج مكثفــة ومركــزة يقدمهــا مــوردي برامــج علــى مســتوى عــال مــن المهنيــة بمــا فــي ذلــك كليــة هارفــارد 
لألعمــال، وذلــك لتحســين وتطويــر المزيــد مــن المهــارات والقــدرات لــدى الموظفيــن ذوي اإلمكانيــات العاليــة. فيمــا يخــص تطويــر اإلدارة التنفيذيــة، 

.IMDو INSEADقمنــا بالتنســيق مــع ثالثــة مــن أفضــل كليــات األعمــال عالميــاً وهــم كليــة هارفــارد لألعمــال و

تطوير مواردنا البشرية 
نحــن فــي "بيتــك" علــى قناعــة راســخة بأهميــة التنــوع والشــمول فــي إثــراء رأس المــال البشــري فــي البنــك، ونعمــل بشــكل حثيــث علــى رفــع مســتويات 
ــى اســتقطاب  ــز عل ــت فــي التركي ــك" الكوي ــى 22%. و اســتمر "بيت ــاً إل ــا حالي ــا به ــث وصلن ــة، حي ــة بصــورة تدريجي مشــاركة المــرأة فــي القــوى العامل
المواطنيــن الكويتييــن حيــث أصبــح بذلــك البنــك الرائــد فــي تحقيــق  نســبة تكويــت عاليــة فــي القطــاع المصرفــي. كمــا حرصنــا أيضــاً علــى تحقيــق 
ــك  ــة ويعــود الفضــل فــي ذل ــق اإلدارة التنفيذي ــد عــن 64% مــن فري ــون اآلن مــا يزي ــن فــي اإلدارة الوســطى. ويشــكل الكويتي ــي للكويتيي ــر المهن التطوي
إلــى التركيــز المتواصــل علــى التطــور الداخلــي لموظفينــا. وكجــزء مــن المســئولية فــي االســتثمار فــي رأس المــال البشــري فقــد بلغــت نســبة المعينيــن 
الكويتييــن الجــدد 98% مــن إجمالــي التعيينــات لعــام 2019. إضافــة إلــى ذلــك فقــد بلــغ عــدد الخريجيــن الكويتييــن الذيــن تــم تعيينهم عــام 2019 حوالي 

47% مــن إجمالــي التعيينــات وذلــك يعــود إلــى رؤيــة "بيتــك" لبنــاء جيــل جديــد فــي القطــاع المصرفــي.

حقــق اســتبيان االرتبــاط الوظيفــي لعــام 2019 نجاحــاً باهــراً والــذي يعتبــر أكبــر مبــادرة شــملت جميــع الموظفيــن علــى مســتوى البنــوك التابعــة. وقــد 
ظــل مســتوى المشــاركة عاليــاً حيــث شــارك مــا يزيــد عــن 87% فــي االســتبيان. وذلــك يــدل علــى التــزام موظفينــا بتقديــم مالحظاتهــم، وإليمانهــم التــام 
بــأن آرائهــم تؤخــذ بعيــن االعتبــار مــن خــالل خطــط عمــل ملموســة. وقــد نتــج عــن هــذ األمــر تحقيــق نســبة ارتبــاط وظيفــي تصــل إلــى 81% ممــا 
يعنــي زيــادة بنســبة 3% مقارنــة بمــا تــم تحقيقــه خــالل الثــالث ســنوات األخيــرة، وممــا يعنــي اســتمرار ريادتنــا للقطــاع المصرفــي فــي هــذا المؤشــر. 

أخيــراً فقــد أنهينــا عــام 2019 بنجــاح تحــت مســمى »عــام العافيــة«، وكجــزء مــن هــذا المنطلــق فقــد قمنــا بتطويــر برامــج مصممــة خصيصــاً لــكل موظــف 
بحســب مســتواه وذلــك لضمــان تشــجيعه ودفعــه إلــى تحقيــق المزيــد مــن التــوازن الصحــي، بمــا يؤثــر إيجابيــاً علــى بيئــة العمــل. وقمنــا خالل العــام بتنظيم 
ورش عمــل ودورات توعيــة وتجمعــات وظيفيــة خــالل العــام باإلضافــة إلــى العديــد مــن األحــداث المتعلقــة بالصحــة للمســاعدة علــى نقــل تفكيــر الموظــف 
إلــى مرحلــة أكثــر توازنــاً. مازالــت المــوارد البشــرية للمجموعــة مســتمرة فــي تحقيــق تقــدم واضــح فــي مجــال اســتقطاب وتنميــة المواهــب والقــدرات ممــا 

ســيؤدي لمزيــد مــن التطــور والنمــو باإلضافــة إلــى تحقيــق المزيــد مــن التحســن فــي األداء بــإذن اللــه فــي جميــع أنحــاء مجموعــة "بيتــك". 

دور مجتمعي بارز
وبمــوازاة تلــك الجهــود فــي العمــل المصرفــي، عــززت مجموعــة "بيتــك" جهودهــا الراميــة لتعميــق انتمائهــا المجتمعــي والوفــاء بمســؤولياتها الوطنيــة عبــر 
إطــالق المزيــد مــن المبــادرات التنمويــة التــي تعكــس الــدور الفاعــل للمجموعــة كشــريك رائــد، حريــص علــى تكريــس إمكاناتــه فــي ســبيل المســاهمة فــي 
تنميــة المجتمــع المحلــي، واالرتقــاء بواقــع أبنائــه. وقــد تبنــت المجموعــة خــالل العــام قائمــة متنوعــة مــن البرامــج والمبــادرات المجتمعيــة التــي تتقاطــع 

مــع مفهــوم التنميــة المســتدامة.
فقــد أحــرز "بيتــك" تقدمــاً واضحــاً فــي مجــال المســئولية االجتماعيــة ودعــم المجتمــع، مــن خــالل تبنــي أدوات ومنتجــات مســئولة اجتماعيــاً وأخالقيــاً، 
فضــاًل عــن جهــوده فــي دعــم كافــة شــرائح المجتمــع والســيما شــريحة الشــباب، مــن خــالل برامــج األنديــة الصيفيــة لشــريحتي عمــالء "حســابي" للشــباب 
و"بيتــي" لألطفــال، تضمنــت أنشــطة وفعاليــات علميــة وترفيهيــة ومحاضــرات وورش عمــل وزيــارات ميدانيــة، وتوقيــع شــراكة اســتراتيجية مــع  كليــة العلوم 
اإلداريــة فــي جامعــة الكويــت ومركــز التميــز فــي اإلدارة والمؤسســة العالميــة لتعليــم اللغــة االنجليزيــة )ELS( ورعايــة فعاليــات المعــرض الدولــي الحــادي 
عشــر لالختراعــات فــي الشــرق األوســط تحــت شــعار "لقــاء المســتثمرين بالمخترعيــن"، والمشــاركة فــي المعــرض الوظيفــي الــذي يســتعرض خاللــه 

برنامــج فرصــة الوظيفيــة المصمــم لدعــم واســتقطاب وتدريــب الخريجيــن الجــدد.

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 
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وفــي مجــال البيئــة والرعايــة الصحيــة والمحافظــة عليهــا، يعــد "بيتــك" مــن أكبــر الداعميــن للمؤسســات الصحيــة في الكويت منها معهد دســمان للســكري، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع رعايتــه ألنشــطة توعويــة تســاهم فــي نشــر ثقافــة صحيــة ضــد أخطــار مــرض الســكر تقديــراً ألهميــة التوعيــة بخطــورة هــذا المــرض، 

فــي إطــار الــدور االجتماعــي الــذي يوليــه "بيتــك" أهميــة كبيــرة ويعتبرهــا ركيــزة أساســية فــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة وجهــوده نحــو المجتمع.  
وقــد تــم خــالل عــام 2019 تنفيــذ عــدة مبــادرات اســتراتيجية لــكل مــن إدارة البحــوث واالستشــارات الشــرعية وإدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي 
للمجموعــة، تهــدف إلــى تعزيــز نشــاط الرقابــة الشــرعية للبنــك، وتلبيــة متطلبــات الحوكمــة الشــرعية لبنــك الكويت المركــزي، والمواكبة مع االســتراتيجية 
العامــة للبنــك، وتشــمل تلــك المبــادرات أتمتــة بعــض إجــراءات المراجعــة الشــرعية والتدقيــق الشــرعي، وتطويــر آليــة جمــع الموافقــات والمالحظــات 

الشــرعية بمــا يســهل الرجــوع إليهــا مــن قبــل اإلدارة والجهــات ذات العالقــة، ونشــر المعرفــة والثقافــة الشــرعية بيــن العمــالء والموظفيــن.
وانطالقــاً مــن التــزام اإلدارة الشــرعية بتطبيــق قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية علــى جميــع قطاعــات وإدارات "بيتــك" وشــركاته التابعــة؛ أعددنــا 
خطــة للتدقيــق الشــرعي فــي مجموعــة "بيتــك" المصرفيــة وشــركاته التابعــة، لغــرض التأكــد مــن شــمولية نشــاط التدقيــق الشــرعي لكافــة قطاعــات 
وإدارات المجموعــة، والتحقــق مــن مــدى ســالمة اإلجــراءات المتبعــة فــي التدقيــق الشــرعي علــى الشــركات التابعــة ومــدى توافقهــا مــع متطلبــات الهيئــة 
الشــرعية فــي "بيتــك"، والتأكــد مــن رصــد المالحظــات وكيفيــة معالجتهــا ومتابعتهــا مــع اإلدارات المعنيــة لــدى الشــركات التابعــة، وتطويــر طــرق وأســاليب 

عــرض تقاريــر التدقيــق الشــرعي علــى مســتوى المجموعــة.
إن مكانــة "بيتــك" الرائــدة قــد تحققــت بفضــل اللــه ثــم بالجهــود الكثيــرة المبذولــة، ودعــم مســتمر ومتواصــل حظــي بــه دومــاً مــن قبــل عمالئــه ومســاهميه، 
وتمكــن بنجــاح باهــر أن يواجــه تحديــات صعبــة فــي مراحــل مختلفــة، فلهــم الشــكر علــى ذلــك، واســتحق "بيتــك" أن يبقــى صرحــاً ومثــاالً بســواعد أبنائــه 
وجهــود موظفيــه ممــن عملــوا خــالل العــام علــى حمايــة تلــك المكانــة المتميــزة، فــي ظــل إدارة رشــيدة ذات كفــاءة تســتند إلــى وعــي مصرفــي ومهنــي كبيــر، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع مجلــس إدارة يرســم خطواتــه بمهنيــة عاليــة، والشــكر موصــول أيضــاً إلــى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية علــى جهودهــم المتميــزة 

فــي الحفــاظ علــى مســيرة "بيتــك" ومكانتــه المرموقــة. 

واهلل ولي التوفيق،،،،

مازن الناهض
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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األداء المالي والمؤشرات المالية الرئيسية للعام 2019 

10.4% زيادة في صافي أرباح المساهمين
ارتفــع صافــي الربــح الخــاص بالمســاهمين خــالل عــام 2019 إلــى 251.0 مليــون دينــار كويتــي مرتفعــاً بنحــو 23.6 مليــون دينــار كويتــي، أو مــا نســبته 
10.4% مقارنــة بنحــو 227.4 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2018. وقــد ارتفعــت ربحيــة الســهم الخاصــة بمســاهمي البنــك إلــى نحــو 36.45 فلســاً 

مقارنــة بنحــو 33.06 فلســاً بزيــادة 10.3% عــن العــام 2018.

9.2% زيادة إجمالي إيرادات التشغيل 
ــرادات  ــادة فــي إي ــادة 9.2% عــن عــام 2018. مدفوعــة بزي ــي بزي ــار كويت ــون دين ــى 814.4 ملي ــك إل ــرادات التشــغيل فــي مجموعــة بيت ــي إي زاد إجمال
األنشــطة الرئيســية فــي المجموعــة وأهمهــا إيــرادات التمويــل التــي ارتفعــت إلــى  931.6 مليــون دينــار كويتــي بنســبة زيــادة 8.1% عــن عــام 2018.

تحسن في نسبة إجمالي مصروفات التشغيل إلى إجمالي إيرادات التشغيل
اســتمر التحســن فــي نســبة إجمالــي مصروفــات التشــغيل إلــى إجمالــي إيــرادات التشــغيل للعــام الخامــس علــى التوالــي حيــث انخفضــت النســبة إلــى 

37.4% للعــام 2019 مقارنــة بنســبة 39.2% للعــام 2018 فــي حيــن كانــت تتجــاوز 51% فــي نهايــة عــام 2014.

12.5% زيادة في صافي إيرادات التشغيل
أرتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 510.1 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2019 بنسبة زيادة 12.5% عن عام 2018.

9.1% نمو في موجودات المجموعة 
نمــت موجــودات مجموعــة بيتــك لتصــل إلــى 19.4 مليــار دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2019 بنســبة نمــو 9.1% أي زيــادة بحوالــي 1.6 مليــار دينــار كويتــي 

عــن عــام 2018.

1.6% نمو في محفظة التمويل 
ارتفــع رصيــد مدينــو التمويــل إلــى 9.3 مليــار دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2019 بنســبة نمــو 1.6% عــن عــام 2018. ويمثــل رصيــد مدينــو التمويــل نحــو 

48% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة فــي نهايــة 2019.
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األداء املالي خالل العام 2019 

45.6% نمو في الصكوك اإلسالمية
ارتفعــت اســتثمارات المجموعــة فــي الصكــوك بنســبة ملحوظــة قدرهــا 45.6% إذ بلغــت حوالــي 2.3 مليــار دينــار كويتــي ويمثــل االســتثمار فــي الصكــوك 

الســيادية الجانــب األكبــر منهــا. تشــكل االســتثمارات فــي الصكــوك نحــو 11.7% مــن إجمالــي موجــودات مجموعــة بيتــك فــي نهايــة عــام 2019.

15% نمو في حسابات المودعين
اســتمرت جهــود مجموعــة بيتــك فــي تطويــر أعمالهــا وخدماتهــا المصرفيــة ممــا ســاهم فــي جــذب قاعــدة عمــالء صلبــة وقويــة، وهــو مــا تظهــره مؤشــرات 
الودائــع خــالل عــام 2019، فقــد ارتفــع حجــم الودائــع فــي مجموعــة بيتــك إلــى 13.6 مليــار دينــار كويتــي بزيــادة تصــل إلــى 1.8 مليــار دينــار كويتــي أو 

15% عــن العــام 2018.

8.8% نمو في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك
نمت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك لتصل إلى حوالي 2.1 مليار دينار كويتي بنسبة زيادة 8.8% عن 2018.

معدل العائد على متوسط الموجودات وعلى متوسط حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين ونسبة كفاية رأس المال
ارتفــع معــدل العائــد علــى متوســط حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمســاهمين إلــى 13.0% فــي نهايــة عــام 2019 مقارنــة بمعــدل 12.4% للعــام 2018، كمــا 

بلــغ معــدل العائــد علــى متوســط الموجــودات 1.4% بنهايــة عــام 2019.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.67% للعام 2019 وهي أعلى من النسبة المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.

تراجع في نسبة التمويل غير المنتظم
انخفضــت نســبة التمويــل غيــر المنتظــم إلــى 1.88% )المحتســبة وفقــاً لقواعــد بنــك الكويــت المركــزي( خــالل العــام 2019 مقارنــة بنســبة %1.99 

فــي 2018. 

توزيعات األرباح المقترحة لمساهمي البنك
اقتــرح مجلــس إدارة البنــك توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين بنســبة 20% عــن الســنة الماليــة المنتهية فــي 31 ديســمبر 2019 )20% : 2018 ( وإصدار 
أســهم منحــة بنســبة 10% ) 10%: 2018 ( مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع. فــي ضــوء ماتــم مــن توزيــع عائــد علــى الودائــع االســتثمارية وحســاب 

التوفيــر وهــذا االقتــراح مشــروط بموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي البنــك واالنتهــاء مــن اإلجــراءات الرســمية والقانونيــة.

إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة والبالغــة حوالــي 942 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )942 ألــف دينــار كويتــي 
للعــام الســابق( ضمــن الحــد المســموح بــه بموجــب القوانيــن المحليــة ومشــروطة بموافقــة الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك.

د باملليون  مليون د.كملخص النتائج املالية الهامةاألرقام 

201920182017

251.0227.4184.2صافي الربح اخلاص مبساهمي البنك

36.4533.0626.78ربحية السهم - فلس

931.6862.1740.5إيرادات التمويل

530.3527.3444.8صافي إيرادات التمويل

510.1453.5408.3صافي إيرادات التشغيل

19,39117,77017,358إجمالي املوجودات

9,3379,1909,159مدينو متويل

2,2761,5631,429استثمار في صكوك

13,55311,78011,597حسابات املودعي

2,0601,8941,872حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
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التقرير السنوي 2019
اإلدارة التنفيذية

السيد/ مازن سعد الناهض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

حصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال تخصص متويل من جامعة والية كاليفورنيا ساكرمنتو بالواليات املتحدة األمريكية في عام 
1993، كما اجتاز بنجاح عدة برامج متخصصة منها برنامج اإلدارة العامة من كلية األعمال بجامعة هارفرد في الواليات املتحدة األمريكية.

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

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

2008، كما ترقى إلى عدة مناصب قيادية في مجموعة اخلزانة منذ عام 1993 وحتى عام 2008.



التقرير السنوي 2019

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 48

اإلدارة التنفيذية

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.

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

.2006 عام  منذ   )AAOIFI( اإلسالمية 

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 

البحرين. في  الكويتي 

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

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

سابقاً.  Ernst & Young العاملي 

السيد/ فهد خالد املخيزمي
رئيس االستراتيجية للمجموعة

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

.2008 عام 

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

إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت  ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 18 عاماً 
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 

التمويل الكويتي. بيت 

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

في "بيتك".
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السيد/ أحمد سعود اخلرجي
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة

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

هارفرد. جامعة 

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

"بيتك كابيتال" لالستثمار. الكويتي في ماليزيا وعضو مجلس إدارة شركة 

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

2014 وحتى عام  2016.

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

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

املشاريع من جامعة كورنيل في الواليات املتحدة في عام 2011.

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

وعضو مجلس إدارة شركة "بيتك كابيتال" لالستثمار.

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

منذ عام 2001 وحتى عام 2005.
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السيد/ سرود أحمد شريف
رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة

حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة املستنصرية في العراق في عام 1975.

يشغل منصب رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. كما 
 .)ITS( يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية

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

أبوظبي الوطني حتى عام 2013.

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

وإدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات الكبيرة.

السيد/ عبدالوهاب عيسى الرشود
رئيس اخلزانة للمجموعة

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

من كلية األعمال في جامعة هارفرد.

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

)CIBAFI( في البحرين حيث يشغل عضوية املجلس االستشاري.

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 30 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في 
بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب مدير عام خزانة الكويت منذ عام 2013 وحتى عام  2015. 

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

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

السيولة - البحرين منذ عام 2006 وحتى عام 2016.

اإلدارة التنفيذية
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السيد/ فريدريك جاكوبس كارستينس
رئيس املوارد البشرية للمجموعة

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

ستيت في جنوب أفريقيا في عام 1990.

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

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

عام 2014.

يحمل خبرة إدارية رفيعة في جميع جوانب املوارد البشرية كما يختص في إدارة التغيير والتحول في 
املؤسسات التي عمل فيها.

السيد/ عبداهلل محمد أبوالهوس
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 
هارفرد في الواليات املتحدة األمريكية في عام 2018، كما اجتاز العديد من الدورات املهنية والبرامج 
التنفيذية من جامعات عريقة مثل كلية لندن لألعمال، انسياد، وجامعة وورتون. ومن بعض املؤسسات 

العريقة مثل جي بي مورجن في 2019.

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

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

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

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

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

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

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

ميتلك خبرة واسعة تفوق 20 عاماً وخبرة رفيعة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات احلوكمة 
التدقيق  إدارة  يرأس  قيادية حيث  مهام  املمتدة عدة  املهنية  تولى خالل مسيرته  إذ  املخاطر.  وإدارة 
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.

اإلدارة التنفيذية

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.

العالقات  وبرنامج  انسياد  من جامعه  املؤسسية  القيادة  في  تدريبيه متخصصة  برامج  بنجاح  اجتاز 
القيادية من جامعة آي أم دي، وبرنامج إداره املخاطر املتقدمة من جامعه 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 
20 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 
الكلية  املخاطر  إدارة  عام  مدير  ونائب   2018 عام  وحتى   2016 عام  منذ  للمجموعة  املخاطر  عام 
واحملافظ منذ عام 2013 وحتى عام 2016 ومنصب مدير وحدة خدمات املخاطر الكلية منذ عام 

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

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 

.III و II و  I املخاطر باإلضافة إلى تعليمات اجلهات الرقابية والتي تشمل بازل
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السيد الدكتور/ خالد محمد اجلمعة
مدير عام القانونية للمجموعة

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

.1988 الكويت في عام  1993 وبكالوريوس احلقوق من جامعة 

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 األمي 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 القانونيي 

في شركة نفط الكويت منذ عام 1988 وحتى عام 1998.

السيد/  فادي الياس الشالوحي
مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد للمجموعة

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

أم آي تي سلون.

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

يتمتع بخبرة مهنية واسعة في العمل املصرفي تفوق 17 عاماً مدعومة مبؤهالت أكادميية عالية، وخبرة 
رفيعة في اخلزانة واملشتقات وإدارة األصول واخلدمات املصرفية لألفراد. 

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

منصب مدير تنفيذي في مجموعة اخلزانة منذ عام 2008 وحتى عام 2011.
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السيد/ عبداهلل عبداحملسن املجحم
مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة

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

اجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة من كلية األعمال في جامعة هارفرد في استراتيجيات اتخاذ 
القرار والقيادة االستراتيجية، باإلضافة إلى برنامج لكبار املدراء التنفيذيي من جامعة لندن لألعمال، 
كما اجتاز العديد من الدورات املهنية والبرامج التنفيذية في أخالقيات العمل والقيادة. يحمل شهادة 

مدقق حسابات معتمد كما يشغل عضوية جمعية احملاسبي واملراجعي الكويتية منذ عام 2001.

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

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

عام 2013.

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

التحق  لالستثمار حيث  العامة  الهيئة  لدى  ملدة عامي  للخريجي  متخصصاً  تدريبياً  برنامجاً  اجتاز 
لندن. إلى بنك جولدمان ساكس في  لندن باإلضافة  الهيئة في  مبكتب 

السيد/  خالد يوسف الشمالن
مدير عام اخلدمات املصرفية للشركات الكويت 

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

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

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

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تخطت الـ 21 عاماً، حيث شغل خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية 
في بيت التمويل الكويتي منها منصب نائب مدير عام التمويل اخلاص منذ عام 2016 وحتى عام 2017، 
ونائب املدير العام لتمويل العقار للشركات منذ عام 2015 وحتى عام 2016، واملدير التنفيذي لتمويل العقار 

للشركات خالل عام 2014، واملدير التنفيذي لتحليل االئتمان خالل عام 2013.

اجتاز برنامجاً تدريبياً متخصصاً للخريجي ملدة عامي لدى الهيئة العامة لالستثمار.

اإلدارة التنفيذية



55 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
اإلدارة التنفيذية

السيد/ أحمد عيسى السميط
مدير عام خزانة الكويت

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

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

املالية.

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 19 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.

السيد/ ضرار الدخيل
مدير عام إدارة املخاطر للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال )MBA( من جامعة الشرق األوسط األمريكية في عام 
2014، كما حصل على درجة اإلجازة اجلامعية في العلوم السياسية من جامعة الكويت - كلية التجارة 

واإلقتصاد والعلوم السياسية  في عام 1999.

 2002 عام  في  اإلئتمان  إدارة  شهادة  مثل  املتخصصة  املهنية  الشهادات  من  العديد  بنجاح  اجتاز 
والشهادة الدولية في مخاطر البنوك - انسياد في عام 2019، كما اجتاز جميع املستويات من شهادة 
محلل مالي دولي معتمد واملستوى األول من شهادة محلل مالي معتمد. كما اجتاز العديد من البرامج 
املتخصصة مثل برنامج اإلدارة العامة من جامعة شيكاغو بوث عام 2015، برنامج العالقات القيادية 
من جامعة IMD في عام 2017، وبرنامج قيادة تنفيذ االستراتيجية في مجال اخلدمات املالية بكلية 

األعمال بجامعة هارفرد في الواليات املتحدة األمريكية في عام 2018.

يشغل منصب مدير عام إدارة املخاطر للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2019. 

ميتلك خبرة استثمارية ومصرفية تفوق 19 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية عدة مهام قيادية  في 
بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب نائب مدير عام مخاطر االئتمان منذ عام 2015 وحتى عام 

2019 واملدير التنفيذي لهيكلة الديون منذ عام 2013 وحتى عام 2015. 

ياكو  الدولي وشركة  إدارة في عدة شركات ومنها مستشفى السالم  كما تولى منصب عضو مجلس 
الطبية كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة اخلليجية العاملية لتجارة السيارات.
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تقرير احلوكمة

تقرير الحوكمة
مقدمة:

عمل بيت التمويل الكويتي على بناء قواعد أساسية تقوم على مبادئ احلوكمة يرتكز عليها العمل املصرفي في "بيتك" مع التطوير املستمر 
إلطار احلوكمة في "بيتك". 

يقوم مجلس إدارة "بيتك" بتسخير كافة اإلمكانات ملراجعة وتطوير سياسات وإجراءات العمل التي يتم تطبيقها لضمان اإلمتثال للتعليمات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي في شأن احلوكمة. ويفي "بيتك" مبتطلبات احلوكمة وجميع املتطلبات اإللزامية الصادرة عن بنك الكويت املركزي، إذ يقوم 

"بيتك" بتطبيق قواعد ونظم احلوكمة في البنوك الكويتية وتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية الكويتية.   

يحرص مجلس إدارة "بيتك" على زرع ثقافة احلوكمة في البنك على جميع املستويات اإلدارية، كما أن مجلس اإلدارة يتطلع إلى ماهو أبعد من االلتزام 
بتعليمات اجلهات الرقابية وذلك للوصول إلى الريادة في احلوكمة من خالل تطبيق أفضل املمارسات العاملية.

تقوم جلنة احلوكمة املنبثقة من مجلس اإلدارة باإلشراف على إطار احلوكمة وتقدمي املشورة ومساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بالتزاماته الرقابية 
املتعلقة باحلوكمة اجليدة، من خالل توفير مجموعة من املبادئ التوجيهية للحوكمة وأخذ دور قيادي في تشكيل إطار احلوكمة في "بيتك".

كما قامت جلنة احلوكمة في عام 2019 بقيادة اجلهود لتنفيذ ماورد في التحديث الذي أصدره بنك الكويت املركزي على تعليمات قواعد ونظم 
احلوكمة في البنوك الكويتية والذي صدر في سبتمبر 2019 لتتواكب هذه التعليمات مع أفضل املمارسات العاملية وكذلك لتتماشى مع القواني احمللية 

التي صدرت في األونة األخيرة.

وبينت التعليمات أهمية وجود األعضاء املستقلي في مجلس اإلدارة ودورهم في اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة وكذلك أكدت على أهمية حوكمة 
املخاطر وتعريف خطوط الدفاع الثالثة ودورها في إدارة املخاطر التي يتعرض لها البنك، وفي ما يخص حوكمة االلتزام فقد أكدت التعليمات على 
ضرورة وجود إدارة مستقلة لاللتزام للتأكد من التزام البنك بجميع التعليمات والقواني ذات الصلة الصادرة عن اجلهات الرقابية، كما ركزت التعليمات 

على أهمية حوكمة نظم أمن املعلومات واألمن السيبراني وضرورة وجود إدارة مستقلة مسؤلة عن مخاطر نظم املعلومات واألمن السيبراني.

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

وصول املعلومات بالوقت املناسب وبكل شفافية وحيادية، تطبيقاً لسياسة اإلفصاح املعتمدة لدى "بيتك".

كما يقوم "بيتك" بالتأكد من قيام الشركات التابعة بتطبيق سياسة احلوكمة ملجموعة "بيتك"، باإلضافة إلى ما تفرضه اجلهات الرقابية األخرى داخل أو 
خارج الكويت من تعليمات للحوكمة، إذ تخضع الشركات التابعة للتدقيق واملراجعة الدورية ملراجعة أطر احلوكمة وحتسي أدائها على مستوى املجموعة.

يولي "بيتك" األهمية املطلقة اللتزامه بتعاليم وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء في جميع معامالته حيث تتمتع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في "بيتك" 
باالستقاللية الكاملة والدعم الكبير من مجلس اإلدارة للقيام مبهامها املنصوص عليها في الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية كما تضم الهيئة كوكبة 
من أصحاب الفضيلة املشهود لهم بالكفاءة واخلبرة الكبيرة في مجال العمل الشرعي ويتم تعيينهم وحتديد مكافآتهم من قبل اجلمعية العمومية للبنك، 
ويوجد لدى "بيتك" فريق شرعي متخصص يدعم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ويقوم مبساعدتها بالقيام بأعمالها، كما توجد لدى "بيتك" إدارة مستقلة 
للتدقيق الشرعي الداخلي تضم كوادر شرعية متخصصة تقوم بالتأكد من التزام جميع أعمال "بيتك" بفتاوى وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

يحرص "بيتك" على تعزيز مسؤوليته االجتماعية في خدمة املجتمع من خالل استراتيجية وضعها مجلس االدارة ويتم تنفيذها عن طريق جلنة الزكاة 
وخدمة املجتمع، وقد تنوعت املجاالت التي قام "بيتك" بدعمها خالل عام 2019 حيث عمل "بيتك" على دعم املجاالت الصحية والتعليمية  ويحرص 

"بيتك" على دعم املشاريع التي تقدم التنمية املستدامة للمجتمع.

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

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

وسنتناول متطلبات الحوكمة في التقرير السنوي كما يلي:

حصص امللكية كما هي في 2019/12/31

نسبة امللكيةالدولةشكل امللكيةاالسم

24.08%الكويتمباشرةالهيئة العامة لالستثمار

10.484%الكويتمباشرةالهيئـة العامـة لشئـون القصـر

7.3%الكويتمباشرةاألمانة العامة لألوقاف

6.19%الكويتغير مباشرةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة

1- المسئوليات العامة لمجلس اإلدارة:

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

ويتحمل مجلس اإلدارة كافة املسئوليات املتعلقة بعمليات "بيتك" وسالمته املالية والتأكد من تلبية متطلبات بنك الكويت املركزي، واحلفاظ على مصالح 
املساهمي، واملودعي، والدائني، واملوظفي، واجلهات األخرى من أصحاب املصالح، والتأكد من أن إدارة "بيتك" تتم بشكل حصيف وضمن إطار 

القواني والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية لـ "بيتك".

املساهمون

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية
(الرئيس التنفيذي للمجموعة)

أمانة سر مجلس اإلدارة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

جلنة التدقيق وااللتزام

التدقيق الداخلي
للمجموعة

التدقيق الشرعي
الداخلي للمجموعة

مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب

للمجموعة

االلتزام واملعلومات
للمجموعة الرقابية 

البحوث
واالستشارات  الشرعية

املدقق الشرعي اخلارجياملدققون اخلارجيون

جلنة االندماج اللجنة التنفيذية الترشيحات جلنة 
واملكافآت جلنة االستثمار جلنة احلوكمة جلنة املخاطر 

إدارة املخاطر للمجموعة

جلنة املخاطر لإلدارة

قطاعات األعمال األخرىوحدة شكاوي العمالءجلان اإلدارة

2- تكوين المجلس:

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

في إطار متطلبات معايير احلوكمة السليمة املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي.

2.1- دور رئيس مجلس اإلدارة

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

إلى كل من أعضاء املجلس واملساهمي في الوقت املناسب.

كما يقوم بدور رئيسي في احملافظة على عالقة بّناءة بي املجلس واإلدارة التنفيذية، والتأكد من توّفر معايير احلوكمة السليمة لدى "بيتك".
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3- العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

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

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

4- تنظيم أعمال المجلس:

عقد مجلس اإلدارة )14( اجتماعاً خالل عام 2019 ضمن اجتماعات دور االنعقاد احلالي الرابع عشر الذي مت انتخابه في 20 مارس 2017، أي 
مبعدل 3 اجتماعات خالل ربع السنة في 2019، بينما كان قد عقد أعضاء املجلس )12( اجتماعاً في عام 2018، إذ يتم الدعوة لالجتماع كلما دعت 
احلاجة إلى ذلك، وقد فاق عدد االجتماعات املنعقدة املتطلبات الرقابية واملتعلقة بحوكمة الشركات والتي يجب أال تقل عن 6 اجتماعات خالل العام، 

وأال تقل عن اجتماع واحد كل ربع سنة، وكانت القرارات املتخذة داخل االجتماعات إلزامية وأصبحت جزءاً من سجالت "بيتك".

واتخذ مجلس اإلدارة خالل عام 2019 مجموعة من القرارات التي أُثبتت في )31( محضر لقرارات مجلس اإلدارة بالتمرير في 2019، بينما اتخذت 
اللجان )11( محضر لقرارات بالتمرير خالل العام 2019.

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

والنظم ذات الصلة.
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5- اجتماعات مجلس اإلدارة:

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة وعدد االجتماعات خالل عام 2019

تاريخ االجتماعات خالل عام 2019

نسبة 
احلضور

%
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1 د
1

2526272829303132333435363738

حمد عبداحملسن املرزوق
100√√√√√√√√√√√√√√رئيس مجلس اإلدارة

100√√√√√√√√√√√√√√عبدالعزيز يعقوب النفيسي

100√√√√√√√√√√√√√√خالــــد ســـــالم النصــف

100√√√√√√√√√√√√√√مـــعاذ ســـعود العصيمي

100√√√√√√√√√√√√√√فهــــد علــــى الغـانـــــم

100استُبدل√√√√رائــد خــالــــد اخلرافـي*

100√√√√√√√√√√√√√√نـــور الرحمــن عابـــــد

100√√√√√√√√√√√√√√بــــراك على الشـــــيتان

X√√√√√√√√√√√√√92مطلق مبارك الصانع

100√√√√√√√√√√√√√√صالح عبدالعزيز املريخي

لم تكن عضواً في مجلس حنان يوسف علي يوسف*
100√√√√√قيد التعيياإلدارة

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

مالحظة:
مت استبدال السيد/ رائد خالد اخلرافي ممثل األمانة العامة لألوقاف وحل محله السيدة/ حنان يوسف علي يوسف ممثلة عن األمانة العامة لألوقاف.

تاريخ وأرقام
االجتماعات

االسم:
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6- اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

قام مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي بتشكيل جلان للمساعدة في تنفيذ مهامه وتعزيز الرقابة على عمليات البنك الهامة. ومت تشكيل هذه 
اللجان طبقاً لتنوع أنشطة ومجاالت "بيتك"، ويشارك جميع أعضاء مجلس اإلدارة في نشاط هذه اللجان، كما قام مجلس اإلدارة باعتماد مواثيق هذه 

اللجان والتي تبي مسؤوليات ومهام ونطاق أعمال هذه اللجان.

وتضم جلان مجلس اإلدارة ما يلي:

جلنة التدقيق واإللتزام -
جلنة الترشيحات واملكافآت -
جلنة املخاطر -
جلنة احلوكمة -
اللجنة التنفيذية -
جلنة اإلستثمار -
جلنة اإلندماج -

جلان مجلس اإلدارةتشكيل جلان مجلس اإلدارة

التدقيق التنفيذيةمجلس اإلدارة
وااللتزام

الترشيحات 
االندماجاالستثماراحلوكمةاملخاطرواملكافآت

��حمد عبداحملسن املرزوقالرئيس
���عبدالعزيز يعقوب النفيسينائب الرئيس

األعضاء

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

���خالد سالم النصف
��نور الرحمن عابد

��حنان يوسف علي يوسف
���براك على الشيتان

���صالح عبدالعزيز املريخي
���مطلق مبارك الصانع
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6.1- لجنة التدقيق وااللتزام:

ُشكلت جلنة التدقيق وااللتزام بهدف مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء مبسئولياته اإلشرافية على العمليات احملاسبية في البنك واألنظمة الرقابية 
املالية، وضوابط التدقيق الداخلي وإجراءات االلتزام ومخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، باإلضافة إلى مهام إدارة التقارير املالية مع املدققي 

اخلارجيي والداخليي، من أجل ضمان االلتزام باملتطلبات الرقابية.
 وتضم جلنة التدقيق أربعة من أعضاء املجلس من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، على أن يلم اثني من بينهم على األقل باألمور املالية لتضمن لهم القيام 

بواجبهم كأعضاء في اللجنة، وتتزامن عضويتهم في هذه اللجنة مع عضويتهم في مجلس اإلدارة.
وقد عقدت اللجنة )5( اجتماعات خالل عام 2019، وصدر عن اللجنة عدد )3( محاضر قرار بالتمرير، وذلك للقيام مبهامها ووظيفتها.

 وتتمثل مهام ومسئوليات جلنة التدقيق في ما يلي:
y  تقدمي التوصيات بخصوص تعيي، أو إنهاء عمل، أو حتديد أتعاب املدققي اخلارجيي أو أية شروط تتعلق بهم، أو بخصوص مؤهالتهم، كما تقيم

مدى موضوعيتهم في إبداء رأيهم املهني.
y  مناقشة نتائج عملية التدقيق املرحلية والنهائية مع املدققي اخلارجيي، والتحفظات الناجتة عنها وأي أمور أخرى يرغب املدققون اخلارجيون

في مناقشتها.
y .وضع معايير مناسبة للتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق اخلارجي
y  مراجعة ومناقشة تعيي أو عزل رئيس التدقيق الداخلي ورئيس االلتزام ورئيس غسل األموال ومكافحة اإلرهاب ورفع التوصيات بهذا اخلصوص

إلى مجلس اإلدارة.
y .تقييم أداء التدقيق الداخلي وااللتزام الرقابي وغسل األموال، ورفع التوصية بشأن مكافأة من يتولون تلك اإلدارات
y  مراجعة املستندات والتقارير واملعلومات احملاسبية بشكل دوري، ومراجعة البيانات املالية مع اإلدارة التنفيذية واملدقق اخلارجي قبل عرضها على

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

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

أسماء السادة أعضاء جلنة التدقيق وااللتزام وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2019
اجتماعات اللجنة في عام 2019

نسبة احلضور
% اير

 ين
9

ريل
 أب

7

ليو
 يو

7

وبر
أكت

 6

مبر
يس

8 د

1011121314

نـــور الرحمــن عابـــــد
100√√√√√رئيس اللجنة

100√√√√√فهــــد علــــى الغـانـــــم

100√√√√√بــــراك على الشـــــيتان

100√√√√√صالح عبدالعزيز املريخي

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:
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6.2- لجنة الترشيحات والمكافآت
يتمثل الدور الرئيسي للجنة الترشيحات واملكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بتحديد األشخاص املؤهلي لشغل عضوية 
مجلس اإلدارة، واإلدارة العليا، وتقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه، كما تقوم اللجنة مبساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على إدارة 
نظم املكافآت واحلوافز قصيرة وطويلة األجل، كما عليها التوصية مبكافآت األعضاء العتمادها مبا يتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأفضل 
املمارسات الدولية، ويعي مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة وعددهم 4 اعضاء من بينهم رئيس اللجنة، ويكون التعيي ملدة ثالثة سنوات أو للمدة املتبقية 

من عمر املجلس.
 )6( اللجنة  وقد عقدت  الواحدة،  السنة  في  اجتماعي  اجتماعاتها عن  تقل عدد  أال  ذلك على  إلى  كلما دعت احلاجة  اجتماعاتها  اللجنة  وتعقد 

ووظيفتها. للقيام مبهامها  وذلك  بالتمرير  قرار  محاضر   )3( عدد  اللجنة  عن  وصدر   ،2019 عام  اجتماعات خالل 

وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة الترشيحات واملكافآت على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
y  التوصية بشأن حتديد األشخاص املؤهلي لعضوية مجلس اإلدارة بناءاً على السياسات املعتمدة واملعايير والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت

املركزي فيما يتعلق بضوابط الترشيح للعضوية، وتشمل التوصيات جميع املرشحي مبن فيهم الذين ال توصي اللجنة بترشيحهم، وعلى أساس 
مبررات سليمة وموضوعية.

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

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

y .إجراء تقييم سنوي لألداء الشامل ملجلس اإلدارة، وأداء كل عضو على حده
y  املوارد مع  بالتعاون  املطلوبة  واملؤهالت  الوظيفية  املسئوليات  البنك وحتديد  قيادية في  أو  تنفيذية  كل وظيفة  واختصاصات  إعداد صالحيات 

العالقة. ذات  واإلدارات  البشرية 
y .تقدمي اقتراحات بخصوص هيكل سياسة املكافآت املالية والثابتة واملتغيرة في البنك ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها
y .إجراء مراجعـة دورية لسياسة منح املكافآت أو عندما يوصي مجلـس اإلدارة بذلك، وتقدمي التوصيات إلى املجلس لتعديل أو حتديث هذه السياسة
y .إجراء تقييم دوري عن مدى كفاية وفاعلية سياسة منح املكافآت لضمان حتقيق أهدافها املعلنة
y .تقدمي التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق مبكافآت أعضاء املجلس
y .مراجعة هياكل خطط املكافآت املالية املرتبطة بخيار األسهم ملوافقة مجلس اإلدارة عليها
y .دراسة التوصيات املقدمة من اإلدارة التنفيذية في شأن املكافآت، ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية التابعة له
y .التعاون مع جلنة املخاطر لتقييم احلوافز املقترحة مبوجب نظام منح املكافآت
y  إجراء مراجعة سنوية مستقلة لنظام املكافآت بهدف تقييم التزام البنك مبمارسات املكافآت املالية سواء كانت هذه املراجعة من قبل إدارة التدقيق

الداخلي أو عن طريق جهة استشارية خارجية.
y .تقدمي جميع املكافآت التي متنح للموظفي ممثلي البنك بالشركات التابعة

أسماء السادة أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2019

اجتماعات اللجنة في عام 2019

نسبة احلضور
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عبدالعزيز يعقوب النفيسي
100√√√√√√رئيس اللجنة

100√√√√√√نور الرحمن عابد

100√√√√√√براك علي الشيتان

X√√√√√83مطلق مبارك الصانع

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:
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6.3- لجنة المخاطر:
يتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مهامه في اإلشراف بصفة عامة على أوضاع املخاطر احلالية، واستراتيجيات 
املخاطر وخاصة نزعة البنك جتاه مخاطر األنشطة االئتمانية واملصرفية والعقارية واالستثمارية وكذلك السياسات واإلجراءات، وتضم اللجنة أربعة 

أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتزامن عضويتهم في اللجنة مع عضويتهم في مجلس إدارة "بيتك". 
وقد عقدت اللجنة )6( اجتماعات خالل عام 2019، وصدر عن اللجنة عدد )1( محضر قرار بالتمرير وذلك للقيام مبهامها ووظائفها.

وتقوم اللجنة بعدة مهام ومسئوليات منها ما يلي:
y .مراجعة سياسات وأطر إدارة املخاطر وتقييمها، والتأكد من تنفيذ األنشطة وفقاً ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
y ."مراجعة قدرة وفعالية إدارة املخاطر في برنامج إدارة املخاطر مع املؤسسات التي يتعامل معها "بيتك
y .التأكد من مالءمة نزعة املخاطر التي يتخذها البنك وتوجهات مجلس اإلدارة في هذا اخلصوص، وضمان حتديد املخاطر األساسية 
y .مراجعه مدى كفاية ممارسات إدارة املخاطر بالبنك بشكل ربع سنوي على األقل
y  مراجعة معايير إدارة املخاطر والرقابة الداخلية، لضمان حسن إدارة املخاطر املادية على أعمال البنك، وتوفير اإلشراف على املخاطر االئتمانية

ومخاطر أسوق املال ومخاطر السيولة وإدارة االلتزامات واملخاطر القانونية وكافة املخاطر ذات العالقة.
y .مراجعة معايير وتوجهات كفاية رأس املال املبنية على املخاطر
y .مراجعة التعليمات الرقابية اجلديدة في األسواق املالية والتعديالت على املعايير احملاسبية وغيرها من التطورات
y .مراجعة هيكل دائرة املخاطر ومهامها ومسئولياتها، واإلشراف على إدارة املخاطر والتقييم السنوي لرئيس املخاطر

أسماء السادة أعضاء جلنة املخاطر وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2019

اجتماعات اللجنة في عام 2019

نسبة احلضور
% اير
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 7
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خالد سالم النصف
100√√√√√√رئيس اللجنة

100استُبدل√√رائد خالد اخلرافي*

100√√√√√√معاذ سعود العصيمي

100√√√√√√مطلق مبارك الصانع

لم تكن عضواً حنان يوسف على يوسف*
100√√قيد التعييفي املجلس

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

مالحظة:
مت استبدال السيد/ رائد خالد اخلرافي ممثل األمانة العامة لألوقاف وحل محله السيدة/ حنان يوسف علي يوسف ممثلة عن األمانة العامة لألوقاف.

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:
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تقرير احلوكمة

6.4- لجنة الحوكمة:
يتمثل الدور الرئيسي للجنة احلوكمة في مساعدة املجلس على أداء مسئولياته في اإلشراف على احلوكمة السليمة والعمل على تطوير مجموعة 

التنفيذية. إرشادات وسياسات احلوكمة ومراقبة االلتزام بتطبيقها وااللتزام بدليل احلوكمة من مجلس واإلدارة وجلانه ومن اإلدارة 
وتضم جلنة احلوكمة املنبثقة عن مجلس اإلدارة ثالثة أعضاء من أعضاء املجلس من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتزامن عضويتهم في هذه اللجنة 

مع عضويتهم في مجلس اإلدارة. 
وجتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة إلى ذلك على أال يقل عدد االجتماعات عن اجتماعي في العام الواحد، وقد عقدت اللجنة )3( اجتماعات خالل عام 2019. 

وتتمثل مهام جلنة احلوكمة فيما يلي:
y .تطوير إطار عمل ودليل احلوكمة الشامل وتقدمي اقتراحات حتديثه وتغييره
y .مراجعة مدى كفاية السياسات وممارسات البنك فيما يخص معايير احلوكمة
y .مراجعة وتقييم كفاءة قواعد السلوك املهني، وقواعد أخالقيات العمل، وغيرها من السياسات املعتمدة واإلرشادات داخل البنك
y .مراجعة األمور األساسية اخلاصة بعالقات املساهمي ومساهمات البنك في األعمال اخليرية
y .مراجعة اجلزء الذي يتعلق باحلوكمة ضمن التقرير السنوي
y .تقييم سنوي لألداء فيما يخص اللجنة وواجباتها، مع إجراء مراجعة سنوية لصالحيات واختصاصات اللجنة

أسماء السادة أعضاء جلنة احلوكمة وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2019
اجتماعات اللجنة في عام 2019

نسبة احلضور
% اير
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براك علي الشيتان
100√√√رئيس اللجنة

100√√√حمد عبداحملسن املرزوق

100استُبدل√رائد خالد اخلرافي

لم تكن عضواً حنان يوسف على يوسف
100√قيد التعييفي املجلس

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

مالحظة:
مت استبدال السيد/ رائد خالد اخلرافي ممثل األمانة العامة لألوقاف من جانب الهيئة وحل محله السيدة/ حنان يوسف على يوسف ممثلة عن األمانة العامة لألوقاف.

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:
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6.5- اللجنة التنفيذية:
وفقاً  للبنك،  واالستثماري  املصرفي  بالنشاط  املتعلقة  بالتزاماته  الوفاء  على  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في  التنفيذية  للجنة  الرئيسي  الدور  يتمثل 
للصالحيات التي يفوضها املجلس إلى اللجنة، كما يجوز ملجلس اإلدارة أن يعهد إليها بأية أعمال أخرى تعينه على القيام مبهامه ومسئولياته، ويعي 
مجلس اإلدارة أعضاء هذه اللجنة وعددهم ستة أعضاء، ويعي املجلس رئيس اللجنة من بي أعضائها، وتكون عضوية هذه اللجنة ملدة ثالث سنوات 

أو بقدر املدة املتبقية من املجلس.

وقد عقدت اللجنة )17( اجتماعًا خالل عام 2019، وصدر عن اللجنة التنفيذية عدد )4( محاضر قرار بالتمرير وذلك للقيام مبهامها ووظيفتها.
وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة التنفيذية على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

y .اإلشراف على آلية تنفيذ استراتيجية وخطة عمل البنك، ومراقبة كفاءة األداء، ومراجعة تقارير األداء ورفع التوصيات الالزمة للمجلس في هذا الشأن
y .مراجعة واعتماد معامالت التمويل وعروض االستثمار التي تعرضها اإلدارة التنفيذية وفق الئحة التفويضات والصالحيات التي يحددها املجلس
y  اعتماد أو رفض أية مقترحات تتعلق بالتمويل، السيولة و- أو مخاطر السوق في حدود الصالحيات املالية املعتمدة فيما يخص احلد األقصى

للتركز االئتماني للعميل الواحد. 
y .مراجعة استراتيجية اإلدارة فيما يخص مقترحات املخصصات، وخطة اإلدارة السترداد املديونيات املتعثرة إن وجدت
y .املراجعة الدورية ملدى تنوع ومتانة محفظة التمويل
y .التنسيق مع جلنة املخاطر إلعداد تقارير دورية لتحديث حدود املخاطر واحتمال تفاقمها

أسماء السادة أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2019

تاريخ االجتماعات خالل عام 2019
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حمد عبداحملسن املرزوق
X√√√√√√X√√√√88√√√√√رئيس اللجنة

X√√√√94√√√√√√√√√√√√عبدالعزيز يعقوب النفيسي

100√√√√√√√√√√√√√√√√√خالــــد ســـــالم النصــف

100√√√√√√√√√√√√√√√√√مـــعاذ ســـعود العصيمي

100√√√√√√√√√√√√√√√√√فهــــد علــــى الغـانـــــم

100√√√√√√√√√√√√√√√√√مطلق مبارك الصانع

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

تاريخ وأرقام
االجتماعات

االسم:
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6.6- لجنة االستثمار
الغرض الرئيسي من جلنة االستثمار هو مساعدة مجلس اإلدارة في وضع مبادئ عامة لالستثمار واإلشراف على األنشطة االستثمارية للبنك وشركاته 

التابعة، وفقاً للصالحيات التي يفوضها املجلس لهذه اللجنة، والتحقق من مدى االمتثال مع األهداف االستثمارية للبنك. 

وقد عقدت اللجنة )5( اجتماعًا خالل عام 2019. وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة االستثمار على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
y  ،القيام مبساعدة مجلس إدارة البنك على تنفيذ مسئولياته الرقابية على األصول االستثمارية للبنك مبا في ذلك الصناديق واحملافظ االستثمارية

وتقوم برفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة، ومتابعة االستثمارات مبا يتوافق مع السياسات املعتمدة.
y  مراجعة التقارير املرتبطة بوضع االستثمارات احلالية للبنك وظروف األسواق املالية احمللية والدولية وكافة البيانات التي متكن اللجنة من ممارسة

مسئولياتها بطريقة مهنية وفعالة.
y .إخطار مجلس اإلدارة بأي تغييرات جوهرية في استثمارات البنك
y  .متابعة تطبيق السياسات واألهداف االستراتيجية املوضوعة من قبل مجلس االدارة فيما يتعلق بكافة األنشطة االستثمارية
y  االطالع على االستثمارات اجلديدة املقترحة والوقوف على مدى امتثال هذه االستثمارات مع توجهات مجلس اإلدارة، ومن ثم رفع توصية ملجلس

اإلدارة بذلك. 
y .االستعانة بأي مستشار خارجي وذلك ملساعدة اللجنة في أداء مهامها
y  .ًرفع التوصيات ملجلس اإلدارة بخصوص أي موضوع تراه اللجنة مناسبا
y .احلصول على أية معلومات الزمة عن وضع احملفظة االستثمارية من خالل الرئيس التنفيذي
y .تستعرض اللجنة توصيات اإلدارة التنفيذية بخصوص قرارات دمج االستثمارات القائمة ويتم رفعها إلى مجلس اإلدارة
y .متارس اللجنة أي مسئوليات وواجبات أخرى تكلف بها من مجلس اإلدارة
y .تقوم اللجنة برفع توصية للمجلس في حالة رأت ضرورة زيادة رأس مال أو خفضه للشركات التي يساهم بها البنك

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

أسماء السادة أعضاء جلنة االستثمار وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2019

تاريخ االجتماعات خالل عام 2019

نسبة احلضور 
% اير

 ين
31

ايو
2 م

ليو
 يو

15

وبر
أكت

 2

سبر
دمي

 1
8

1112131415

فهــــد علــــى الغـانـــــم
100√√√√√رئيس اللجنة

100√√√√√خالد سالم النصف

100√√√√√معاذ سعود العصيمي

100√√√√√صالح عبدالعزيز املريخي

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

تقرير احلوكمة

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:
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6.7- لجنة االندماج

قرر مجلس اإلدارة تشكيل جلنة منبثقة عنه حتت مسمى "جلنة االندماج"، على أن تكون صالحيات اللجنة كما يلي:
متابعة آخر تطورات مذكرة التفاهم وسرية املعلومات املوقعة بي بيت التمويل الكويتي وبنك األهلي املتحد )ش.م.ب( في إطار عملية االندماج . 1

املزمع بي البنكي.
التوصية ملجلس اإلدارة بشأن تقرير التقييم وسعر التبادل.. 2
التوصية ملجلس اإلدارة بخصوص مدى احلاجة لتعيي مستشارين إضافيي إلمتام مراحل االندماج.. 3
متابعة املواضيع املتعلقة باالندماج مع اجلهات الرقابية مثل بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال وأية جهات رقابية أخرى.. 4
التوصية ملجلس اإلدارة بأي أمور أخرى متعلقة باالندماج يلزم رفعها ملجلس اإلدارة.. 5

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

أسماء السادة أعضاء جلنة االندماج وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2019

تاريخ االجتماعات خالل عام 2019
نسبة احلضور

%
12 سبتمبر

7

عبدالعزيز يعقوب النفيسي
100√رئيس اللجنة

100√فهد علي الغامن

100√معاذ سعود العصيمي

100√صالح عبدالعزيز املريخي

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

قامت جلنة االندماج بعقد عدة اجتماعات مع اجلهات الرقابية خالل عام 2019 ولم يتم تضمينها في اإلحصائية، علًما بأن جلنة االندماج عقدت ستة اجتماعات 
خالل عام 2018.

اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عام 2019

عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي )49 اجتماعاً( خالل عام 2019، مبعدل اجتماع لكل أسبوع تقريباً،
وكانت نسب احلضور كما يلي:

اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عام 2019
نسبة احلضور % عدد  مرات احلضوراالسم:

فضيلة الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
49100رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

4592فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبدالسالم

4388فضيلة الدكتور/ مبارك جزاء احلربي

4592فضيلة الدكتور/ عصام عبدالرحيم الغريب

4082فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي

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

تسهيالت متويلية: 179,805 د.ك 

بطاقات ائتمان: 1,896 د.ك

تقرير احلوكمة

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:
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تقرير احلوكمة

تقرير التدقيق الشرعي الخارجي النهائي
عـن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد: 

بناء على عقد اإلرتباط بيننا فإن مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي وبعد النظر في املعلومات الواردة إلينا بناء على طلب حصر العمليات واألنشطة 
املنفذة خالل الفترة املذكورة أعاله، والقيام بالزيارات امليدانية، ودراسة الردود واملرفقات، وفي ضوء ماسبق؛ يعرض املكتب لكم تقريره التالي حسب 

متطلبات اجلهات الرقابية.

أواًل: نطاق عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

يقــع نطــاق عمــل مكتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي فــي عمــل إدارات بيــت التمويــل الكويتــي مــن خــالل التدقيــق علــى المعامــالت التجاريــة والماليــة 
وتعامــالت األوراق الماليــة والعقــود، ومــدى إلتــزام تلــك اإلدارات بقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية والمعاييــر الشــرعية المعتمــدة والمحــددة مــن قبــل 

هيئــة الرقابــة الشــرعية بالبنــك وتعليمــات الجهــات الرقابيــة المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي الخارجــي.                

ثانيًا: مسؤولية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

تقــوم مســؤولية مكتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي فــي تحديــد مــدى إلتــزام البنــك بقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية والمعاييــر الشــرعية المعتمــدة 
والمحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية بالبنــك وتعليمــات الجهــات الرقابيــة المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي الخارجــي، وذلــك مــن خــالل إبــداء الــرأي 

المســتقل بنــاء علــى تدقيقنــا فيمــا يتعلــق بالمعامــالت التجاريــة والماليــة وتعامــالت األوراق الماليــة والعقــود.

ثالثًا: مسؤولية البنك

تقــع مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة للبنــك بتحقيــق االلتــزام وتوفيــر جميــع المعلومــات الالزمــة إلجــراءات عمليــة التدقيــق الشــرعي الخارجــي للمعامــالت 
التجاريــة والماليــة وتعامــالت األوراق الماليــة والعقــود.

رابعًا: السياسات العامة للتدقيق الشرعي الخارجي

y  التأكــد مــن االلتــزام بتطبيــق أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية وفقــاً لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية والمعاييــر الشــرعية المعتمــدة والمحــددة
مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية وتعليمــات الجهــات الرقابيــة المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي.

y  التأكــد مــن تعامــالت األوراق الماليــة والمعامــالت التجاريــة والماليــة والعقــود التــي تــم فحصهــا واالطــالع عليهــا بأنهــا متوافقــة مــع قــرارات هيئــة
الرقابــة الشــرعية والمعاييــر الشــرعية المعتمــدة والمحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية وتعليمــات الجهــات الرقابيــة المتعلقــة بالتدقيــق 

الشــرعي.
y .التأكد من سالمة إجراءات التعامالت وجهاتها المسؤولة ومراحل إنجازها
y .التأكد من وجود القواعد المرجعية الشرعية لتلك التعامالت
y  توفيــر معالجــات شــرعية للمخالفــات - إن وجــدت- فــي تعامــالت األوراق الماليــة والمعامــالت التجاريــة والماليــة والعقــود أو طــرق تنفيذهــا وتحديــد

مــدة زمنيــة لتنفيــذ هــذه المعالجات.
y .القيام بالزيارات الميدانية وتوثيق هذه الزيارات
y .تحديد إجراءات التدقيق الشرعي الخارجي للتوصل لنتائج أعمال هذا التقرير
y .االطالع على تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

التاريخ: 1441/06/10هــ
الموافق: 2020/02/04م

السادة/ مساهمي بيت التمويل الكويتي الكرام
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خامسًا: إجراءات ونتائج التدقيق

الهيكل التنظيمي: تم االطالع على الهيكل التنظيمي الصادر عن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي والمعتمد بتاريخ 2019/05/08 م.- 1

االطــالع علــى اعتمــاد هيئــة الرقابــة الشــرعية للسياســات واإلجــراءات الجديــدة أو التــي تــم تعديلهــا خــالل الفتــرة المذكــورة، وجهتهــا المســؤولة - 2
قطــاع اإلســتراتيجية والعالقــات المؤسســية وهــي علــى النحــو التالــي:

تم االطالع ومراجعة الموافقات الشرعية للتعديالت التي تمت على دليل السياسات وعددها )35( تعدياًل.	 
تم االطالع ومراجعة الموافقات الشرعية للتعديالت التي تمت على دليل اإلجراءات وعددها )120( تعدياًل.	 

االطالع على أعمال هيئة الرقابة الشرعية:- 3

تم االطالع على محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية الصادرة خالل عام 2019 وعددها )49(.	 
تم االطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي لبيت التمويل الكويتي لعام 2019.	 

االطالع على أعمال إدارة التدقيق الشرعي الداخلي:- 4

تم االطالع على خطة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي لعام 2019. 	 
تم االطالع ومراجعة تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي لعام 2019.	 
تم االطالع على التقارير الشرعية للشركات التابعة.	 
ــة 	  ــة الرقاب ــة ومعالجــات هيئ ــي والشــركات التابع ــق الشــرعي الداخل ــر إدارة التدقي ــواردة فــي تقري ــى المخالفــات الشــرعية ال ــم االطــالع عل ت

ــك المخالفــات. الشــرعية لتل
تمت مراجعة أعمال جميع قطاعات البنك وعددها 12 قطاعاً.	 
تم االطالع على عينات التدقيق التي تم معاينتها من قبل إدارة التدقيق الشــرعي الداخلي لعام 2019 وتضمنت )25( إدارة من أصل )57(.	 

االطالع على الحسابات المصرفية:- 5

تم التأكد واالطالع على الموافقات الشرعية لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك األجنبية.	 
تم التأكد من تحويل الفوائد المترتبة إلى حساب تجنيب األموال. 	 

االطالع على البيانات المالية:- 6

تم اإلطالع على البيانات المالية المعتمدة بتاريخ 2020/01/09م، وهي موافقة لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.	 

فحص توزيع المصروفات واألرباح وتحميل الخسائر:- 7

تم التأكد من اطالع هيئة الرقابة الشرعية على توزيع المصروفات واألرباح وتحميل الخسائر طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.	 
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تــم فحــص ومراجعــة تعامــالت األوراق الماليــة والعقــود والمعامــالت التجاريــة والماليــة والتــي نفــذت مــن قبــل الجهــات المســؤولة فــي البنــك - 8
ومراحــل إنجازهــا وفقــًا لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية وهــي علــى النحــو التالــي: 

أ - تعامالت األوراق المالية: تم االطالع على الموافقات الشرعية لتعامالت األوراق المالية وهي على النحو التالي:

عدد التعامالتالتعامالتاجلهة املسؤولةم
15الشركات التابعة"بيتك كابيتال" 1

4املشاريع والشركات الزميلة"بيتك كابيتال"2

4األوراق املالية املسعرة"بيتك كابيتال"3

18األوراق املالية غير املسعرة"بيتك كابيتال"4

5صناديق االستثمار"بيتك كابيتال"5

6احملافظ املدارة"بيتك كابيتال"6

3رأس املال االستثماري"بيتك كابيتال"7

66 الصكوك املصدرةاخلزانة8

ب -  العقود: تم االطالع على الموافقات الشرعية لنماذج العقود النمطية وكل حسب جهتها المسؤولة:

عدد العقوداجلهة املسؤولةم
20اإلستراتيجية والعالقات املؤسسية1

3املجموعة القانونية2

180اخلدمات العامة واملوارد البشرية3

285تكنولوجيا املعلومات4

27املنتجات5

1أمانة السر6

31البطاقات املصرفية7

6الرقابة املالية 8

ج -  المعامالت التجارية والمالية:
y  العقار: تم التأكد واالطالع على الموافقات الشرعية لألنشطة العقارية - التجارية واالستثمارية - وجهتها المسؤولة )قطاع الخدمات المصرفية

للشركات والتمويل الخاص(
y  البطاقات المصرفية: تم االطالع على الموافقات الشرعية لشروط وأحكام البطاقات المصرفية وجهتها المسؤولة البطاقات المصرفية للمجموعة

وهي على النحو التالي:

تقرير احلوكمة
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عدد البطاقاتأنواع البطاقات املصرفيةم
11السحب اآللي1

11البطاقات االئتمانية2

5بطاقات الدفع املسبق3

y .الرسوم والعموالت: تم االطالع على وجود الموافقات الشرعية على جدول الرسوم والعموالت في البنك
y .المنتجات: تم االطالع على الموافقات الشرعية للمنتجات وجهتها المسؤولة إدارة المنتجات للمجموعة

عدد املنتجات اسم املنتجم
7متويل وتأجير السيارات1

14احلسابات االستثمارية2

8الودائع االستثمارية3

5اخلطط االستثمارية4

9املنتجات التمويلية5

1املنتجات االستثمارية6

y  العقود الخاصة وشرائح العمالء والحمالت التسويقية: تم االطالع ومراجعة الموافقات الشرعية للعقود الخاصة وشرائح العمالء
والحمالت التسويقية وعددها )99( عرضاً وجهتها المسؤولة إدارة المنتجات.

y  الحمالت التسويقية والرعايات: تم االطالع على الموافقات الشرعية للحمالت التسويقية والرعايات التي تمت خالل الفترة المذكورة
وجهتها المسؤولة: )اإلستراتيجية والعالقات العامة( وهي على النحو التالي:

العددالنوعم
22احلمالت التسويقية1

113الرعايات2

سادسًا: المرجعية الشرعية:

تــم التأكــد مــن اعتمــاد هيئــة الرقابــة الشــرعية للقواعــد المرجعيــة الشــرعية لتعامــالت األوراق الماليــة والمعامــالت التجاريــة والماليــة والعقــود التــي 
تــم فحصهــا علــى النحــو التالــي:

املرجعية الشرعيةالعملية م
العقود واالتفاقيات1

قرارات هيئة الرقابة الشرعية

األسهم2
الصكوك3
الصناديق4
البطاقات املصرفية5
املنتجات: املرابحة والتورق واملرابحة العكسية وغيرها من املنتجات6
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الزيارات الميدانية: سابعًا: 

القيام بالزيارات الميدانية وكانت نتائجها على النحو التالي:

تــم التأكــد مــن اعتمــاد هيئــة الرقابــة الشــرعية للقواعــد المرجعيــة الشــرعية لتعامــالت األوراق الماليــة والمعامــالت التجاريــة والماليــة والعقــود التــي 
تــم فحصهــا علــى النحــو التالــي:

نتائج الزيارةالعددالتاريخاإلدارةم
2019/06/18التدقيق الشرعي الداخلي1

2020/02/02
التنسيق بي االدارات، والتدقيق على العينات، ومراجعة احملاضر للتأكد 17

من املوافقات الشرعية للعقود، وتعديالت السياسات واالجراءات، 
ومناقشة ومتابعة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي جلميع االدارات.

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2019/07/031التمويل واخلدمات املصرفية للشركات2

2019/07/08اإلستراتيجية والعالقات املؤسسية3
2020/01/30

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي، 6
والتأكد من املوافقات الشرعية للعقود واحلمالت التسويقية والرعايات.

2019/07/10الرقابة املالية4
2020/02/02

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي، 4
ومناقشة بنود امليزانية، االطالع على املوافقات الشرعية للعقود.

2019/07/15تكنولوجيا املعلومات5
2019/11/17

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي، 2
والتأكد من املوافقات الشرعية للعقود.

2019/07/16املوارد البشرية واخلدمات العامة6
2020/01/14

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي، 4
والتأكد من املوافقات الشرعية للعقود.

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2019/07/221التدقيق الداخلي7

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2019/07/231اإلدارة القانونية8

2019/07/29العمليات9
2020/01/22

التعريف بأعمال اإلدارة، واالطالع على عينات القطاع.3

2019/07/29املنتجات10
2020/01/19

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2019/07/311اخلدمات املالية اخلاصة11

2019/07/31اخلزانة12
2020/01/28

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.1

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2019/08/011املخاطر املالية13

2019/09/01اخلدمات املصرفية لألفراد14
2020/01/19

التعريف بأعمال اإلدارة، ومناقشة متطلبات املدقق الشرعي اخلارجي.2

تقرير احلوكمة
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ثامنًا: المخالفات الشرعية )إن وجدت(: 

ال يوجد مخالفات شرعية.

تاسعًا: الرأي النهائي والتوصيات:

ــا عليهــا  ــا المســتقل، وفــي ضــوء اإليضاحــات والتأكيــدات التــي حصلن ــداء رأين ــا بهــا توفــر أساســاً مناســباً إلب ــي قمن ــق الت ــأن أعمــال التدقي نعتقــد ب
مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات واإلقــرارات التــي نعتبرهــا ضروريــة لتزويدنــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول بــأن اإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك لــم تخالــف أحــكام الشــريعة اإلســالمية والتزمــت بقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية والمعاييــر الشــرعية المعتمــدة والمحــددة مــن قبــل 
هيئــة الرقابــة الشــرعية بالبنــك وتعليمــات الجهــات الرقابيــة المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي الخارجــي، وفــي ضــوء مــا ســبق فقــد توصــل مكتــب التدقيــق 

الشــرعي الخارجــي إلــى الــرأي النهائــي بــأن البنــك قــد التــزم بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــاً لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية.

 املدقق الشرعي اخلارجي
د/ عبدالعزيز خلف جار اهلل

املمثل القانوني 
يحيى احلمادي
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تقرير احلوكمة

تقرير مجلس اإلدارة عن نظم الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بقيمة نظم الرقابة الداخلية القوية على فعالية وكفاءة العمليات، 
وجودة التقارير الداخلية واخلارجية، واالمتثال للقواني واللوائح وعلى احلوكمة بشكل عام. لقد أنشأ 
املجلس هيكاًل تنظيمياً يحدد بوضوح خطوط السلطات وتعتبر اإلدارة التنفيذية هي املسؤولة عن إنشاء 
وتشغيل نظم الرقابة الداخلية إلدارة املخاطر التي حتول دون حتقيق أهداف البنك. ويتمكن نظام الرقابة 
الداخلية من توفير ضمانات معقولة، وليست حاسمة، لعدم التعرض ملخاطر قد تؤدي خلسائر جسيمة.

يقوم مجلس اإلدارة بشكل منتظم، من خالل اللجان املنبثقة عنه، مبراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية 
أن  من  بالتأكد  املجلس  يقوم  وكذلك  املتعددة،  الداخلية  الرقابة  وظائف  قبل  من  تقييمها  يتم  والتي 
وظائف الرقابة الداخلية في وضع تنظيمي صحيح، ولديها املوظفي واملوارد الكافية لتنفيذ مسؤولياتها 
بشكل مستقل وفّعال. ويقوم مجلس اإلدارة أيضاً مبراجعة خطابات اإلدارة الصادرة من مدققي البنك 
 )ICR( الداخلية  الرقابة  ونظم  األخرى  والسجالت  باحملاسبة  املتعلقة  التقارير  ومراجعة  اخلارجيي، 

الصادرة من مدقق )ICR(  وقد تضمن التقرير السنوي رأي مدقق )ICR(  في هذا األمر.

يرى مجلس اإلدارة أن نظم الرقابة الداخلية املعتمدة واملطبقة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019 
كافية لتوفير ضمانات معقولة بخصوص حتقيق أهداف "مجموعة بيتك".
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السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة        احملترمني

حتية طيبة وبعد،،،

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

دولة الكويت
التاريخ : 27 يونيو 2019

تقرير حول السجالت المحاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

وفقا خلطاب تعييننا املؤرخ في 17 مارس 2019، قمنا بفحص السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية لبيت التمويل الكويتي 
ش.م.ك.ع )"البنك"( للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2018. 
وقد شمل الفحص كافة العمليات بالبنك وهي كما يلي:

احلوكمة	 
االستثمار	 
اخلزينة	 
خدمات االفراد واخلدمات املصرفية اخلاصة	 
مجموعة التمويل	 
تكنولوجيا املعلومات	 
العمليات	 
املوارد البشرية واخلدمات العامة	 
الرقابة املالية للمجموعة	 

إدارة املخاطر	 
مكافحة غسل االموال	 
القانونية للمجموعة	 
التدقيق الداخلي	 
االستراتيجية والعالقات املؤسسية	 
الرقابة واالستشارات الشرعية	 
وحدة شكاوي العمالء	 
اإلحتيال وشبهة اإلحتيال	 
إدارة اإللتزام والتقيد الرقابي	 

باإلضافة إلى اإلدارات املذكورة أعاله، قمنا أيضا بتغطية الشركات املصرفية واملالية 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	 

لقد قمنا بفحصنا وفقا ملتطلبات التعميم الصادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 يناير 2019، آخذين في االعتبار متطلبات دليل اإلرشادات 
العامة الصادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 15 يونيو 2003، واحملور الرابع من تعليمات قواعد ونظم احلوكمة واملتعلقة بإدارة املخاطر وضوابط 
الرقابة الداخلية الصادرة عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 20 يونيو 2012، والتعليمات الصادرة بتاريخ 23 يوليو 2013 بشأن مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب، والتعليمات الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2012 بشأن سرية معلومات العمالء و أنشطة األوراق املالية والتعليمات املتعلقة بالرقابة 

الداخلية فيما يتعلق مبنع والتبليغ عن حاالت اإلختالس واإلحتيال.

األخرى  والسجالت  املناسبة  بالسجالت احملاسبية  واالحتفاظ  النظم احملاسبية  إرساء  فإنكم مسئولون عن  البنك  إدارة  أعضاء مجلس  وبصفتكم 
وأنظمة الرقابة الداخلية مع األخذ في االعتبار املنافع املتوقعة والتكاليف املتعلقة بتأسيس تلك األنظمة واإللتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي 

أعاله. بالفقرة  املذكورة 

إن الهدف من التقرير هو اعطاء تأكيدات معقولة وليست قاطعة عن مدى انسيابية االجراءات و االنظمة املتبعة بغرض حماية املوجودات ضد أية 
خسائر ناجتة عن أي استخدام أو تصرف غير مصرح به، وأن املخاطر الرئيسية يتم مراقبتها وتقييمها بشكل مالئم، وأن املعامالت يتم تنفيذها طبقا 

إلجراءات التفويض املقررة و انه يتم تسجيلها بشكل صحيح. وذلك لتمكينكم من القيام بأعمالكم بشكل سليم.

تقرير احلوكمة
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ونظرا لنواحي القصور في أي نظام من أنظمة الرقابة الداخلية، قد حتدث أخطاء أو مخالفات وال يتم اكتشافها. إضافة إلى ذلك فإن توقع التقييم 
لألنظمة على الفترات املستقبلية يخضع خلطر أن تصبح معلومات اإلدارة وإجراءات الرقابة غير كافية بسبب التغييرات في الظروف، أو أن تتدنى 

درجة االلتزام بتلك اإلجراءات.
نظراً لطبيعة وحجم عمليات البنك، خالل السنة املنتهية 31 ديسمبر 2018، وأهمية وتقييم املخاطر ملالحظاتنا، مع االستثناءات لألمور املوضحة 

في التقرير املقدم إلى مجلس إدارة البنك، في رأينا:

 السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية للبنك في األجزاء التي مت فحصها من قبلنا قد مت إنشاؤها واالحتفاظ بها أ. 
طبقا ملتطلبات دليل اإلرشادات العامة الصادر من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 15 يونيو 2003 والتعميم الصادر من بنك الكويت املركزي 

بتاريخ 14 يناير 2019.
 املالحظات التي مت رفعها في فحص وتقييم الرقابة الداخلية ال تؤثر ماديا على مصداقية عرض القوائم املالية للبنك للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2018.ب. 
 اإلجراءات التي مت أخذها ملعاجلة املالحظات التي مت ذكرها في التقرير، مبا في ذلك مالحظات السنوات السابقة، مرضية.ج. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

قـيس محمـد النصـف
تـرخيـص رقـم 38 فئـة "أ"

BDO النصـف وشـركـاه
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تقرير األجور والمكافآت

سياسة األجور واملكافآت

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

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

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

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

عناصر األجور واملكافآت

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

1. الراتب األساسي 

2. املزايا والبدالت 

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

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

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

السنوي. األداء  مراجعة 

وتقدم مزايا أخرى مثل اإلجازات السنوية، واإلجازات الطبية واإلجازات األخرى، والتأمي الطبي، والتأمي على احلياة، وتذاكر السفر السنوية، 
والبدالت املمنوحة على أساس عقود العمل الفردية وممارسات السوق احمللية والقواني املعمول بها.

إفصاحات األجور واملكافآت طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي حول حوكمة الشركات

وفقاً لتعليمات "بنك الكويت املركزي" حول حوكمة الشركات، قمنا باإلفصاح عن تكلفة األجور لفئات معينة من املوظفي والتكلفة لكل فئة، ويشمل 
التحليل العناصر الثابتة واملتغيرة لألجور واملكافآت، وأساليب الدفع املستخدمة.

تقرير احلوكمة
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أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم اإلفصاح عن املكافآت املالية التي تدفع ملجلس اإلدارة في اإلفصاح رقم )27( من القوائم املالية السنوية.

ثانيًا: تكلفة المكافآت لألعضاء التنفيذيين األعلى أجرًا في بيت التمويل الكويتي

بحسب تعليمات "بنك الكويت املركزي" بشأن قواعد حوكمة الشركات، قمنا في هذا اجلزء بإدراج إجمالي األجور واملكافآت احململة على عام 2019 
تلقوا أعلى مكافآت والتي تتضمن رواتبهم واحلوافز قصيرة وطويلة األجل، ويجب أن تتضمن هذه املجموعة،  الذين  التنفيذيي  خلمسة من كبار 
الرئيس التنفيذي (CEO)، ورئيس املخاطر (CRO)، ورئيس املالية (CFO)، ورئيس التدقيق الداخلي، في حال لم يكن أحدهم من ضمن كبار التنفيذيي 

اخلمسة األعلى مكافآت.

يحتوى هذا اجلزء على إجمالي األجور واملكافآت احململة على عام 2019 في البنك خلمسة كبار تنفيذيي الذين تلقوا أعلى مكافآت باإلضافة إلى 
اثني من املناصب الواجب ذكرها والتي لم تكن ضمن املناصب اخلمسة األخرى، بلغ إجمالي املكافآت لهذه املجموعة )أعلى 5 + 2( 3,335,123 دينار 
كويتي، وشملت حزمة املكافآت املمنوحة لهذه املجموعة مكونات األجور الثابتة واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات )األساسية واالستحقاقات أو البدالت(، 

قصيرة األجل مبا يشمل املكافآت الثابتة واملتغيرة النقدية السنوية، فضاًل عن احلوافز طويلة األجل ومزايا نهاية اخلدمة.

ثالثًا: المكافآت بحسب مجموعات الموظفين المختلفة في بيت التمويل الكويتي

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

بلغ مجموع األجور احململة على عام 2019 لهذه الفئة 5,058,413 دينار كويتي. وشملت حزمة املكافآت املمنوحة لهذه الفئة مكونات األجر الثابتة 
واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات )األساسية والنقدية واملزايا غير النقدية والبدالت(، واحلوافز قصيرة األجل مبا يشمل املكافآت الثابتة واملتغيرة النقدية 

السنوية، فضاًل عن احلوافز طويلة األجل ومزايا نهاية اخلدمة.

2- موظفي الرقابة املالية واملخاطر:

بلغ مجموع األجور احململة على عام 2019 لهذه الفئة 5,661,289 دينار كويتي. إن حزمة األجور املمنوحة ملوظفي هذه الفئة تختلف استناداً على 
درجاتهم الوظيفية فضاًل عن عقود العمل الفردية، وتشمل حزمة املكافآت املمنوحة لهذه الفئة مكونات األجور الثابتة واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات 
)األساسية واالستحقاقات والبدالت(، واحلوافز قصيرة األجل مبا يشمل املكافآت الثابتة واملتغيرة النقدية السنوية، فضاًل عن احلوافز طويلة األجل 

لكبار املسئولي التنفيذيي الذين هم مؤهلون لهذا املخطط وكذلك مزايا نهاية اخلدمة.

3- املعرضون للمخاطر املادية:

بلغ مجموع األجور احململة على عام 2019 لهذه الفئة 2,950,461 دينار كويتي، وتشمل فئة اإلدارة العليا ورؤساء األقسام من الوظائف ذات السلطات 
املالية والذين يقومون بتفويض املسئوليات ملوظفي إداراتهم، وتكون لهم املسئولية النهائية واخلضوع للمساءلة عن املخاطر املتخذة، وتشمل حزمة 
املكافآت املمنوحة لهذه الفئة مكونات األجر الثابتة واملتغيرة مبا في ذلك املرتبات )األساسية واالستحقاقات والبدالت(، واحلوافز قصيرة األجل مبا 

يشمل املكافآت الثابتة واملتغيرة النقدية السنوية، فضاًل عن احلوافز طويلة األجل ومزايا نهاية اخلدمة.

تقرير احلوكمة
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إدارة المخاطر للمجموعة ومتطلبات الحوكمة

يولي "بيتك" االهتمام والعناية اخلاصة إلدارة املخاطر ومتطلبات احلوكمة، حيث إن ذلك من دعائم اإلدارة احلكيمة للعمل املصرفي. إلدارة املخاطر 
باملجموعة بصمتها الواضحة واملستمرة في "بيتك"، حيث تلعب دوراً حيوياً في تقييم انكشافات املخاطر على مستوى املجموعة. تواصل إدارة املخاطر 
األوضاع  من  الناجتة  املستمرة  التحديات  في ضوء  املجموعة.  مستوى  على  املخاطر  وتخفيف  وتقييم  لتحديد  عاملياً  الواسعة  جهودها  باملجموعة 

السياسية واإلقتصادية، فإن املمارسة املهنية املتبعة بكفاءة إلدارة املخاطر للمجموعة تلعب دوراً متنامياً في مجموعة بيت التمويل الكويتي.

شهد العام 2019 تطورات متالحقة أدت لظهور متغيرات ومخاطر عاملية جديدة، وعلى الرغم من ذلك فقد جنحت إدارة املخاطر للمجموعة بتطبيق 
مبادرات استراتيجية للحفاظ على دعم رأس مال املجموعة والعمل على حتسي جودة األصول.

وقطعت إدارة املخاطر للمجموعة خطوات مهمة لتحديث مقاييس املخاطر واملتابعة وأنظمة التقارير حيث يتم إدارة املخاطر للبنك بأكمله ومراقبتها 
على أساس متكامل. و يتم متابعة التعرض للمخاطر وحتليلها ورفعها ملجلس اإلدارة و جلنة املخاطر وكذلك اإلدارة التنفيذية مما كان له األثر اإليجابي 

على املجموعة فيما يتعلق مبعيار كفاية رأس املال ومؤشرات جودة األصول. 

في إطار معايير ومتطلبات احلوكمة، قامت جلنة احلوكمة مبراجعة وحتديث مجموعة من املواثيق لكل من مجلس اإلدارة واللجان التابعة ملجلس 
الرقابية.  للمتطلبات  اإلدارة طبقاً 

في ظل االستجابة للمخاوف العاملية املتزايدة ومن أجل حتسي ممارسات إدارة املخاطر داخل املجموعة، مت تصميم الهيكل الوظيفي إلدارة املخاطر 
باملجموعة ليتماشي مع متابعة هذه التحديات وأخذ دور استباقي لتخفيف أية مخاطر مستقبلية محتملة. ويهدف الهيكل التنظيمي احلالي إلى ما يلي:

توفير تقييم متكامل للمخاطر فيما يتعلق بأنشطة األعمال احلالية واملستقبلية.  -
توفير الدعم الشامل الدارات املخاطر بالشركات التابعة.  -
رفع التحديثات الدورية ملجلس إدارة املجموعة وجلنة املخاطر فيما يتعلق بتطورات مخاطر األعمال والتوصيات املالئمة بهدف تخفيف املخاطر  -

احملتملة في إطار نزعة املخاطر. 

لتحسي إدارة املخاطر وزيادة الوعي باملخاطر احمليطة في بيت التمويل الكويتي، فإن البنك لديه جلنة تنفيذية إلدارة املخاطر تهدف لدعم ومساعدة 
اإلدارة التنفيذية على استيعاب املخاطر الرئيسية واإلشراف عليها وإدارتها، وحتسي أداء املجموعة فى إدارة املخاطر في إطار االستراتيجية املعتمدة، 

وإطار نزعة املخاطر، واملتطلبات التنظيمية. 

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

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

خالل العام 2019 استمرت إدارة املخاطر باملجموعة بتطبيق برنامج إدارة رأس املال والذي يشمل املبادرات الداخلية لتقومي األصول املرجحة بأوزان 
املخاطر، وقد بلغت نسبة كفاية رأس املال 17.67% بنهاية العام 2019 أي أعلى من النسبة املطلوبة من اجلهات الرقابية. 

كما قامت إدارة املخاطر للمجموعة أيضاً بتحديث إطار نزعة املخاطر، ومراقبة مؤشرات املخاطر الرئيسية بشكل دوري على مستوى املجموعة.

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

الوفاء مبتطلبات املودعي.

تعمل إدارة املخاطر التشغيلية بشكل مستمر في تعزيز قدراتها من خالل تطبيق إطار عمل املخاطر التشغيلية وذلك إلدارة ومراقبة املخاطر الرئيسية 
على مستوى املجموعة. 

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

وقد أصبحت التكنولوجيا تقود التغيير الذي يسير مبعدل متسارع في قطاع اخلدمات املالية، ومن الواضح أنها ستواصل تأثيرها على هذا القطاع 
الهام، مما ينتج عنه فرصاً للنمو واالبتكار برغم وجود بعضاً من املخاطر اجلديدة. وملواجهة تلك التطورات أنشأ بيت التمويل الكويتي وحدة إدارة 
مخاطر تكنولوجيا املعلومات كإدارة متخصصة ملواجهة هذه املخاطر في أوائل عام 2016، وتواصل هذه الوحدة سعيها في رصد وتقييم املمارسات 
املتعلقة بالتكنولوجيا في البنك لضمان تطبيق الضوابط واملمارسات املعترف بها وبالتالي توفر بذلك الدعم األساسي لألعمال األساسية في البنك.

إدارة املخاطر للمجموعة ومتطلبات احلوكمة
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III إفصاحات معيار كفاية رأس المال - بازل

مت إعداد اإلفصاحات النوعية والكمية املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال ضمن إطار بازل 3 للبنوك اإلسالمية املرخصة في دولة الكويت طبقا لقواعد 
وتعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة في التعميم رقم 2/ر ب، رب أ/2014/336 بتاريخ 24 يونيو 2014. تستند اإلفصاحات العامة املتعلقة مبعيار 
كفاية رأس املال بازل 3 إلى احتساب احلد األدنى لرأس املال املطلوب لتغطية مخاطر االئتمان والسوق وفقا لألسلوب القياسي، واحلد األدنى لرأس 

املال املطلوب لتغطية املخاطر التشغيلية وفقا ألسلوب املؤشر األساسي.

أواًل: هيكل المجموعة

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

الرئيسية )االستثمارات الهامة( بيانها كالتالي:

1- الشركات التابعة الرئيسية اجلوهرية العاملة

1.1- البنك الكويتي التركي للمساهمة

بنك إسالمي تابع مملوك بنسبة 62% )2018: 62%(، مسجل بدولة تركيا منذ عام 1989، تتمثل األنشطة الرئيسية للبنك في تقدمي 
خدمات ومنتجات متويلية إسالمية، واستثمار األموال على أساس املشاركة في الربح واخلسارة. 

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

بنك إسالمي تابع مملوك بنسبة 100% )2018: 100%( مسجل مبملكة البحرين منذ عام 2002، تتركز أنشطة البنك في تقدمي املنتجات 
واخلدمات املصرفية اإلسالمية وإدارة احلسابات االستثمارية بنظام املشاركة في األرباح واخلسائر ومتويل الشركات.

1.3- بيت التمويل الكويتي –  )ماليزيا ( برهاد

بنك إسالمي تابع مملوك بنسبة 100% )2018: 100%( مسجل بدولة ماليزيا منذ عام 2006، تشمل األنشطة الرئيسية للبنك تقدمي 
منتجات متويلية إسالمية واالستثمار في النشاط العقاري ومتويل الشركات.

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% )2018: 100%(، مسجلة باململكة العربية السعودية، يتمثل نشاط الشركة  في تقدمي خدمات االستثمار 
االسالمى من خالل ممارسة أنشطة متعددة وهي التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقدمي املشورة واحلفظ في سوق 

املال السعودي، واخلدمات االستشارية في أعمال األوراق املالية.

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

االستثمار  وتشمل   ، االسالمية  الشريعة  احكام  وفق  أنشطتها  99.9%( متارس   :2018(  %99.9 بنسبة  تابعة مملوكة  استثمارية  شركة 
األصول. إدارة  وخدمات  العقاري  االستثمار  وأنشطة  اخلاصة  امللكيات  واستثمارات  األسهم  في  واملتاجرة 

1.6- شركة "بيتك" لألسهم اخلاصة ذ.م.م.

شركة استثمارية تابعة مملوكة بنسبة 100% )2018: 100%( مسجلة بجزر الكامين، وتتمثل األنشطة الرئيسية في االستثمار في أسهم 
الشركات اخلاصة حول العالم. 

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2018: 99.9%(،  تشمل أنشطة الشركة تقدمي خدمات التأجير والتطوير واإلستثمار العقارى.

1.8- شركة اإلمناء العقارية ش.م.ك.ع

عمليات  جانب   إلى  العقاري  التطوير  مجال  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  وتتمثل   ،)%56  :2018(  %56 بنسبة  تابعة مملوكة  شركة 
العقارات. وإدارة  االستثمار 
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1.9- شركة املشروعات التنموية القابضة ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2018: 99.9%(،  تشمل أنشطتها الرئيسية في استثمارات البنية التحتية واالستثمارات الصناعية.

1.10- شركة "بيتك" لإلستثمار العقاري ش.م.س.

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% )2018: 100%(، مسجلة باململكة العربية السعودية، وتتمثل األنشطة الرئيسية لها في االستثمار 
والتطوير العقاري.

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 97% )2018: 97%(، وتشمل أنشطتها خدمات صيانة احلاسب اآللى وتقدمي االستشارات الفنية املتخصصة 
وخدمات البرامج. 

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.6% )2018: 99.6%(، تتمثل انشطتها في اجناز عمليات اإلجتار واستيراد وتصدير السيارات املستعملة.

1.13- شركة إعمار

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% )2018: 100%(، تتمثل أنشطتها في مجال االستثمار االسالمى.

1.14- شركة مستشفى السالم ش.م.ك. )مقفلة(

شركة تابعة مملوكة بنسبة 76% )2018: 76%(، وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اجناز كافة األنشطة اخلاصة مبجال اخلدمات 
الصحية.

1.15- صندوق املثنى للمصارف اإلسالمية واخلليجية

صندوق مملوك بنسبة 87% )2018: 92%(، وتتمثل انشطته في االستثمار في األسهم اإلسالمية.

1.16- صندوق مؤشر املثنى اإلسالمى

صندوق مملوك بنسبة -% )2018: 20%(، وتتمثل انشطته في االستثمار في األسهم اإلسالمية.

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 51% )2018: 51%(،  ومتارس أنشطتها في مجال العقارات وتأجير السيارات وخدمات التأمي.

*حصة امللكية الفعلية هي بنسبة %100 )2018: %100(.

2- الشركات الزميلة الرئيسية 

2.1- مصرف الشارقة اإلسالمي 

بنك إسالمي زميل مملوك بنسبة 18% )2018: 18%( مسجل بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 1975،  تتمثل انشطته 
في تقدمي اخلدمات املصرفية االسالمية ومنتجات التمويل االسالمى والتخصص في متويل الشركات واستثمار األموال وإدارة األصول. 

2.2- بنك إبدار ش.م.ب. 

بنك إسالمي زميل مملوك بنسبة 35% )2018: 35%( مسجل مبملكة البحرين، يقدم مجموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات اإلستثمارية 
التى تشمل إصدار السندات اإلسالمية، وإدارة الثروات، واإلستثمارات في القطاعات اإلقتصادية املختلفة.

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

شركة زميلة مملوكة بنسبة 46% )2018: 46%(، تتمثل أنشطة الشركة في خدمات شراء ومتويل الطائرات.
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ثانيا: هيكل رأس المال والتسويات مع الميزانية العمومية

أ - هيكل رأس املال:

يتكون رأس املال الرقابى للبنك من:

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

-  حقوق املساهمي (CET1) – وتشمل رأس املال واألرباح احملتفظ بها واإلحتياطيات واجلزء املؤهل حلقوق األقلية.
-  رأس املال اإلضافى (AT1) – والذى يتألف من اجلزء املؤهل حلقوق األقلية.

2- رأس املال املساند )الشريحة 2( – والذى يتكون من اجلزء املؤهل حلقوق األقلية واجلزء املسموح به من املخصصات العامة )بحد أقصى  %1.25 
من اجمالي األصول املرجحة مبخاطر االئتمان(.

كما في 31 ديسمبر 2019، بلغت الشريحة )1( "رأس املال األساسي" مبلغ 2,124,702 ألف دينار كويتي )2018: 1,941,387 ألف دينار كويتي(، 
كما بلغت الشريحة )2( "رأس املال املساند" 206,905 ألف دينار كويتي )2018: 190,477 ألف دينار كويتي( كما هو موضح أدناه:

ألف دينار كويتي
20192018بيان عناصر رأس املال

2,275,0912,086,578شريحة )1(: حقوق املساهمي )قبل اإلستقطاعات(

205,552200,729االستقطاعات الرقابية للشريحة )1( حقوق املساهمي

2,069,5391,885,849إجمالي حقوق املساهمني

55,16355,538شريحة )1(: رأس املال اإلضافى

2,124,7021,941,387إجمالي الشريحة )1( من رأس املال

206,905190,477شريحة )2(: رأس املال املساند

2,331,6072,131,864إجمالي رأس املال املتوفر

13,192,80012,201,132إجمالي اإلنكشافات املرجحة باملخاطر

معدل كفاية رأس املال

15.46%15.69%حقوق املساهمي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

15.91%16.11%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

17.47%17.67%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

احلد األدنى ملعدل كفاية رأس املال

11.5%11.5%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمي

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

15.0%15.0%احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل



التقرير السنوي 2019

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 90

III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

ب - تسويات عناصر رأس املال الرقابى:

1- منوذج االفصاح العام

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

ألف دينار كويتي

20192018حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واالحتياطياتم

1,417,9821,354,559 األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار1

193,117190,024 األرباح احملتفظ بها 2

489,351402,137 الدخل املتراكم الشامل واالحتياطيات املعلنة األخرى3

رأس املال املصدر مباشرة والذى يخضع لالستقطاع التدريجي من حقوق املساهمي )الشريحة 1( 4
00 )ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة(

األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق 5
104,87676,435 االقلية(

69,76563,423 أسهم منحة مقترح إصدارها6

2,275,0912,086,578 حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

حقوق املساهمني )CET1( : التعديالت الرقابية

7(Valuation adjustments) تعديالت التقييم
292292الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8

31,03730,888االصول غير امللموسة األخرى )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( 9

137,980125,097أرباح نقدية مقترح توزيعها10

الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي 11
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 مبي في الفقرة 72 من هذه التعليمات(14
األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات املقيمة بالقيمة العادلة15
صافى أصول صندوق التقاعد ذات العائد احملدد )الفقرة 68(16
36,24344,452استثمارات في أسهم اخلزينة )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(17

االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي18
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي التي تقع خارج نطاق التجميع 19

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

االستثمارات الهامة في االسهم العادية للبنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي التي تقع خارج 20
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
الضرائب املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة )املبالغ فوق حد %10 22

من حقوق مساهمي للبنك ، بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(
املبلغ الذى يتجاوز حد 15% من حقوق مساهمي البنك 23
منها : االستثمارات الهامة في االسهم العادية للمؤسسات املالية24
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منها : حقوق خدمات الرهن العقاري25
منها : الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة26
التعديالت الرقابية االخرى املقررة من السلطة الرقابية27
التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمي (CET1) بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي 28

(AT1) ورأس املال املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات

29(CET1) 205,552200,729إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمي

2,069,5391,885,849حقوق املساهمني )CET1( بعد التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : األدوات

أدوات رأس املال اإلضافي (AT1) املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار30
منها : املصنفة كحقوق مساهمي وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة31
منها : املصنفة كالتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة32
اإلضافي 33 املال  رأس  من  التدريجي  لالستقطاع  تخضع  والتي  مباشرة  املصدر  املال  رأس  أدوات 

(AT1)

أدوات رأس املال اإلضافي (AT1) )وأدوات حقوق املساهمي (CET1) غير املدرجة في السطر 5( 34
الصادرة عن الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير

)املبلغ املسموح به في مجموعة رأس املال اإلضافي )الشريحة 1(
55,16355,538

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

55,16355,538راس 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
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي التي تقع خارج نطاق التجميع 38

الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ، حيث ال متلك البنوك أكثر من 10% من حقوق 
املساهمي املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمي للبنك(

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي التي تقع خارج نطاق 39
التجميع الرقابي )بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية 40
التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي (AT1) بسبب عدم كفاية رأس املال املساند 41

)الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات
42 (AT1) إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي

 )AT1( 55,16355,538رأس املال اإلضافي

)AT1( رأس املال اإلضافي + )CET1( حقوق املساهمني = )2,124,7021,941,387راس املال األساسي )الشريحة 1

رأس املال املساند )الشريحة 2( : األدوات واملخصصات

أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار43
املساند 44 املال  رأس  من  التدريجي  لالستقطاع  تخضع  والتي  مباشرة  املصدر  املال  رأس  أدوات 

)2 )الشريحة 
أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق املساهمي (CET1) ورأس املال اإلضافي 45

(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((

58,84954,638
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منها : االدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي 46
148,056135,839املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(47

206,905190,477 رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال املساند )الشريحة 2( : التعديالت الرقابية

استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة 2(48
احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند ) الشريحة 2(49
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي التي تقع خارج نطاق 50

التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من 
حقوق املساهمي املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمي للبنك(

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمي التي تقع خارج نطاق 51
التجميع الرقابي )بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية االخرى املقررة من السلطة الرقابية52
إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة 2(53

206,905190,477رأس املال املساند )الشريحة 2(

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

2,331,6072,131,864

13,192,80012,201,132إجمالي األصول املرجحة باملخاطر )بعد استخدام معامل الترجيح اإلضافي %50 (

معدالت رأس املال واملصدات

15.46%15.69%حقوق املساهمي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر54

15.91%16.11%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر55

17.47%17.67%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر56

متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك ) احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمي (CET1) )تتضمن املصدات 57
الرأسمالية التحوطية( زائدا املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائدا املتطلبات الرأسمالية 
االضافية على البنوك ذات التأثير النظامى( ، ويعبر عنها كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

%11.5%11.5

2.5%2.5%منها : متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية58

منها : املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية59
2.0%2.0%منها : املتطلبات الرأسمالية االضافية على البنوك ذات التأثير النظامي60

8.46%8.69% حقوق املساهمي (CET1) املتاحة للمصدات )كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر(61
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احلدود الدنيا 

62  (CET1) 11.5%11.5%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمي

%13.0%13.0احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1( 63

%15.0%15.0احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل متضمناً مصدات البنوك ذات التأثير النظامى64

املبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(

االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية االخرى65
االستثمارات الهامة في حقوق املساهمي لدى املؤسسات املالية66
حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(67
الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن فروقات مؤقتة68

22,53734,005)بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2(

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات 69
360,564290,215وفقا لالسلوب القياسي )قبل تطبيق احلد االقصى(

احلد االقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا لألسلوب 70
148,056135,839القياسي

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات 71
وفقا ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلد االقصى(

احلد االقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا ألسلوب 72
مناذج التصنيفات الداخلية
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2- منوذج متطلبات التسوية: 

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

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتياخلطوة 1
امليزانية العومية كما في البيان

البيانات املالية املنشورة
تقع ضمن

إطار التجميع الرقابي
املرجع

كما فى نهاية الفترةكما فى نهاية الفترة
20192019املوجودات

1,910,0881,910,088نقد وأرصدة لدى البنوك

3,782,8283,782,828أرصدة مستحقة من بنوك

9,336,5559,336,555مدينو متويل

(T2) 148,056148,056منها املخصصات العامة )مستقطعة( - املؤهلة لرأس املال املساندA
2,276,4322,276,432استثمار في صكوك

107,613107,613عقارات للمتاجرة

210,524210,524استثمارات

504,343504,343استثمارات فى شركات زميلة ومشاريع مشتركة

455,406455,406عقارات إستثمارية

546,782546,782موجودات أخرى

31,32931,329موجودات غير ملموسة وشهرة

292B 292 منها الشهرة
31,03731,037Cمنها موجودات غير ملموسة أخرى

228,958228,958عقارات ومعدات

19,390,85819,390,858إجمالي املوجودات

املطلوبات
2,427,1662,427,166أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

319,965319,965دائنو صكوك

13,552,64513,552,645حسابات املودعي

847,707847,707مطلوبات أخرى

17,147,48317,147,483إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية
697,649697,649Dرأس املال املدفوع
720,333720,333Eعالوة االصدار 

69,76569,765Sأسهم منحة مقترح اصدارها
F(36,243)(36,243)أسهم خزينة 

470,908470,908احتياطيات
324,875324,875Gمنها االحتياطى القانوني

310,127310,127Hمنها االحتياطى االختياري
11,89911,899Iمنها احتياطى اسهم خزينة

51,81551,815منها احتياطى القيمة العادلة :

  (CET1) 48,85648,856منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهميK
2,9592,959منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعي  

(263,569)(263,569)منها احتياطى حتويل عمالت أجنبية :
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(CET1) (200,301)(200,301)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهميL
(63,268)(63,268)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعي  

(19,376)(19,376)منها احتياطيات اخرى :

(CET1) (6,105)(6,105)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهميM
(13,271)(13,271)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعي  

55,13755,137Tمنها األرباح احملتفظ بها
137,980137,980Nأرباح نقدية مقترح توزيعها

2,060,3922,060,392إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمى البنك

182,983182,983حقوق االقلية فى الشركات التابعة املجمعة :

(CET1) 104,876104,876حقوق االقلية املؤهلة حلقوق املساهميO

(AT1) 55,16355,163حقوق االقلية املؤهلة لرأس املال اإلضافىP

(T2) 58,84958,849حقوق االقلية املؤهلة لرأس املال املساندQ

2,243,3752,243,375إجمالي حقوق امللكية

19,390,85819,390,858إجمالي املطلوبات و حقوق امللكية

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي

امليزانية العومية كما في البيان
البيانات املالية املنشورة

تقع ضمن
إطار التجميع الرقابي

املرجع

كما فى نهاية الفترةكما فى نهاية الفترة
20182018املوجودات

1,381,1701,381,170نقد وأرصدة لدى البنوك
3,443,6893,443,689أرصدة مستحقة من بنوك

9,190,2359,190,235مدينو متويل

(T2) 135,839135,839منها املخصصات العامة )مستقطعة( - املؤهلة لرأس املال املساندA
1,563,3611,563,361استثمار في صكوك

147,639147,639عقارات للمتاجرة

284,883284,883استثمارات

499,179499,179استثمارات فى شركات زميلة ومشاريع مشتركة
489,609489,609عقارات إستثمارية

544,416544,416موجودات أخرى

31,18031,180موجودات غير ملموسة وشهرة
292292Bمنها الشهرة

30,88830,888Cمنها موجودات غير ملموسة أخرى
194,917194,917عقارات ومعدات

17,770,27817,770,278إجمالي املوجودات

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

498,588498,588دائنو صكوك

11,780,31011,780,310حسابات املودعي

728,131728,131مطلوبات أخرى

15,696,10815,696,108إجمالي املطلوبات
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حقوق امللكية
634,226634,226Dرأس املال املدفوع
720,333720,333Eعالوة االصدار 

63,42363,423Sأسهم منحة مقترح اصدارها
F(44,452)(44,452)أسهم خزينة 

395,278395,278احتياطيات
298,527298,527Gمنها االحتياطى القانونى

298,527298,527Hمنها االحتياطى االختيارى
6,9476,947Iمنها احتياطى اسهم خزينة

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

  (CET1) (17,602)(17,602)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهميK
2,8872,887منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعي  

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

(CET1) (176,567)(176,567)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهميL
(61,726)(61,726)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعي  

(20,642)(20,642)منها احتياطيات اخرى :

(CET1) (7,695)(7,695)منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهميM
(12,947)(12,947)منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعي  

64,92764,927Tمنها األرباح احملتفظ بها
125,097125,097Nأرباح نقدية مقترح توزيعها

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

180,265180,265حقوق االقلية فى الشركات التابعة املجمعة :

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

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

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

2,074,1702,074,170إجمالي حقوق امللكية

17,770,27817,770,278إجمالي املطلوبات و حقوق امللكية
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ألف دينار كويتياخلطوة 2
مكونات رأس املال حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واإلحتياطياتم

الرقابى املفصح عنه 
من قبل البنك

مكونات رأس املال 
الرقابى املفصح عنه 

من قبل البنك

املصدر استنادًا إلى رقم 
/ احلرف املرجعى فى 

امليزانية العمومية ضمن 
نطاق التجميع الرقابى 

من اخلطوة 1

20192018

األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار 1
1,354,559D + E 1,417,982ذات العالقة

193,117190,024N + Tاألرباح احملتفظ بها2

489,351402,137G+H+I+K+L+Mالدخل الشامل املتراكم اآلخر )واإلحتياطيات األخرى(3

األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة 4
واحملتفظ بها لدى الغير (املبلغ املسموح به فى حقوق 

((CET1) املساهمي
104,87676,435O

69,76563,423Sاسهم منحة مقترح إصدارها5

 2,275,0912,086,578حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

)CET1( التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني

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

C(30,888) (31,037)أصول غير ملموسة8

F(44,452)(36,243)أسهم خزينة 9

N(125,097) (137,980)أرباح نقدية مقترح توزيعها10

إجمالي التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني 11
)CET1(

)205,552()200,729( 

12)CET1( 2,069,5391,885,849حقوق املساهمني 

)AT1( رأس املال اإلضافى

األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة 13
واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به فى رأس 

((AT1) املال اإلضافى
55,16355,538P

 2,124,7021,941,387إجمالي الشريحة )1( من رأس املال14

)T2( رأس املال املساند

األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة 15
واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به فى رأس 

((T2) املال املساند
58,84954,638Q

16(T2) 148,056135,839املخصصات العامة - املؤهلة لرأس املال املساندA

 206,905190,477إجمالي الشريحة )2( من رأس املال17

2,331,6072,131,864إجمالي رأس املال املتوفر
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ثالثًا : الموجودات المرجحة باوزان المخاطر ورأس المال الالزم:

أ - مخاطر االئتمان:

يتبع  بيت التمويل الكويتي إطار محدد إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:

y  هذه وتوضح  املالية.  املؤسسات  ومتويل  العقاري،  والتمويل  األفراد،  ومتويل  الشركات،  لتمويل  واضحاً  محددة حتديداً  ائتمان  سياسات  توافر 
تعديلها. واملطلوب  جتديدها  املطلوب  أو  اجلديدة  االئتمانية  التسهيالت  العتماد  والتوثيق  املالية  املتطلبات  السياسات 

y  وجود نظام لصالحيات االئتمان يضمن )1( توافق الصالحيات مع اخلبرة والدرجات الوظيفية واالشرافية للموظفي واملدراء. )2( قيام إدارة
املخاطر مبراجعة ودراسة طلبات االئتمان قبل اتخاذ القرار النهائي بها )3( املوافقة على انكشافات االئتمان من جلان اإلدارة أو مجلس اإلدارة 

طبقا ملصفوفة الصالحيات.

y .نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذو املالءة املالية الكبيرة

y .وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال املخاطر التي تدخل ضمن نزعة املخاطر املعتمدة وضمن املتطلبات التنظيمية

y .وضع عملية تضمن اإللتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر املستندات املطلوبة واحلصول على االعتمادات الالزمة

y  وضع عمليات فعالة للمتابعة تضمن تخفيف حدة املتأخرات من خالل الكشف املبكر عن التدهور في محفظة التمويل واتخاذ اإلجراءات اإلدارية
املالئمة للتعامل مع هذه التمويالت.

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

والضمانات البنكية واالتفاقات مع األطراف األخرى(.

وقد استعرض البنك عملية االئتمان اخلاصة بتمويل الشركات وعمل على حتسينها، وشملت عملية التحسي ما يلي: )أ( تبسيط العملية نفسها 
لضمان امتام عملية صنع القرار بكفاءة مع توزيع واضح للمسؤوليات، )ب( تعزيز مصفوفة صالحيات االئتمان واعادة تنظيمها لضمان التعديل املالئم 
واالوضح للقرارات و إشراك جميع األطراف املعنية من وحدات األعمال وادارة املخاطر ومجلس اإلدارة، )ج( تفعيل دور جلنة االئتمان مع مستوى 

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

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

يعتمد بيت التمويل الكويتي على نظام التصنيف لوكالة Moody's للتصنيفات االئتمانية الداخلية.
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1- املتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر االئتمان:

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي

اجمالي بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
االنكشافات

صافي 
املتطلبات األصول املرجحةاالنكشافات

الرأسمالية

--451,420451,420بنود نقدية1

5,058,2295,058,2291,534,345230,152املطالبات على الدول2

495,999495,99969,05810,359املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

16,63116,6314,044607املطالبات على بنوك التنمية4

2,505,5512,505,551693,861104,079املطالبات على البنوك5

3,730,6133,432,0972,818,483422,772املطالبات على الشركات6

3,774,3573,701,5302,834,658425,199االنكشافات االستهالكية الرقابية7

493,306369,214102,90815,436عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

361,863275,798137,20720,581االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

29,98629,98644,7746,716مراكز السلع و البضائع10

1,363,552934,4681,488,330223,250االستثمارات العقارية11

748,864622,246737,187110,578عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,223,6631,223,6631,167,133175,069االنكشافات األخرى13

20,254,03419,116,83211,631,9881,744,798اإلجمالي

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي

اجمالي بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
االنكشافات

صافي 
املتطلبات األصول املرجحةاالنكشافات

الرأسمالية

 -    -    262,824  262,824 بنود نقدية1

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

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

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

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

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

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

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

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

 8,550  56,999  37,996  37,996 مراكز السلع و البضائع10

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

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

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

 1,606,912  10,712,748  17,823,601  18,928,244 اإلجمالي



التقرير السنوي 2019

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 100

III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

2- اجمالي االنكشافات "املمولة ذاتيا و املمولة من حسابات االستثمار" املعرضة ملخاطر االئتمان:

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي
املمولة من حسابات االستثماراملمولة ذاتيااجماليبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

451,420280,693170,727بنود نقدية1

5,058,2293,145,2991,912,930املطالبات على الدول2

495,999308,417187,582املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

16,63110,3416,290املطالبات على بنوك التنمية4

2,505,5511,642,081863,470املطالبات على البنوك5

3,730,6132,524,8741,205,739املطالبات على الشركات6

3,774,3572,395,6361,378,721االنكشافات االستهالكية الرقابية7

493,306306,738186,568عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

361,863226,066135,797االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

29,98618,64511,341مراكز السلع و البضائع10

1,363,552847,856515,696االستثمارات العقارية11

748,864469,776279,088عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,223,663760,874462,789االنكشافات األخرى13

20,254,03412,937,2967,316,738اإلجمالي

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي
املمولة من حسابات االستثماراملمولة ذاتيااجماليبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

  99,028   163,796   262,824 بنود نقدية1

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

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

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

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

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

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

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

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

  14,317   23,679   37,996 مراكز السلع و البضائع10

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

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

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

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



101 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

3- صافى االنكشافات " املصنفة والغير مصنفة" املعرضة ملخاطر االئتمان:

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي
صافي االنكشافات بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

االئتمانية
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفة

451,420-451,420بنود نقدية1

-5,058,2295,058,229املطالبات على الدول2

-495,999495,999املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-16,63116,631املطالبات على بنوك التنمية4

2,505,5512,436,78768,764املطالبات على البنوك5

3,432,09734,0523,398,045املطالبات على الشركات6

3,701,530-3,701,530االنكشافات االستهالكية الرقابية7

369,214-369,214عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

275,798-275,798االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

29,986-29,986مراكز السلع و البضائع10

934,468-934,468االستثمارات العقارية11

622,246-622,246عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,223,663-1,223,663االنكشافات األخرى13

19,116,8328,041,69811,075,134اإلجمالي

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي
صافي االنكشافات بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

االئتمانية
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفة

262,824-262,824بنود نقدية1

4,135,6924,135,372320املطالبات على الدول2

489,954461,15128,803املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-65,40065,400املطالبات على بنوك التنمية4

2,210,5351,984,035226,500املطالبات على البنوك5

3,130,379100,9853,029,394املطالبات على الشركات6

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

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

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

37,996-37,996مراكز السلع و البضائع10

994,886-994,886االستثمارات العقارية11

780,584-780,584عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

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

17,823,6016,746,94311,076,658اإلجمالي



التقرير السنوي 2019

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 102

III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

4- متوسط االنكشافات املمولة ذاتيًا واملمولة من حسابات اإلستثمار املطلقة على أساس ربع سنوي:

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي

متوسط اإلنكشافات ملخاطر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
املمولة من حسابات اإلستثمار املمولة ذاتيًااإلئتمان اإلئتمانية 

274,142170,416103,726بنود نقدية1

4,766,5972,963,3511,803,246املطالبات على الدول2

496,216308,489187,727املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

13,8468,6075,239املطالبات على بنوك التنمية4

2,482,8591,628,611854,248املطالبات على البنوك5

3,673,1602,491,4241,181,736املطالبات على الشركات6

3,818,6102,430,6521,387,958االنكشافات االستهالكية الرقابية7

455,605283,223172,382عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

370,652231,467139,185االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

29,64818,43011,218مراكز السلع والبضائع10

1,406,000874,056531,944االستثمارات العقارية11

753,858473,183280,675عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,380,123857,996522,127االنكشافات األخرى13

19,921,31612,739,9057,181,411اإلجمالي

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
متوسط اإلنكشافات ملخاطر 

اإلئتمان اإلئتمانية 
املمولة من حسابات اإلستثمار املمولة ذاتيًا

 102,214  163,710  265,924 بنود نقدية1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 335,333  540,647  875,980 االستثمارات العقارية11

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

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

 6,815,666  11,957,645  18,773,311 اإلجمالي
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5- تركزات املخاطر الزائدة

أو عندما يكون لهم سمات  أو في أنشطة في نفس املنطقة اجلغرافية  التركزات عندما يشترك عدة أطراف مختلفة في أنشطة متشابهة،  تنشأ 
اقتصادية مماثلة مما قد  يعرضهم ملواجهة التزامات تعاقدية قد تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير 

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

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

العالقات ومستوى األعمال.

أ  -  التوزيع اجلغرافي إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان:

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي
بيــــــــان االنكشافات املعرضة م

ملخاطر االئتمان
الشرق األوسط و 

شمال أفريقيا
أمريكا 

إجماليأخرىأسيا أوروباالشمالية

451,420-336,6647,118-107,638بنود نقدية1

5,058,229-1,843,640274,750-2,939,839املطالبات على الدول2

املطالبات على مؤسسات 3
495,999----495,999القطاع العام

16,631----16,631املطالبات على بنوك التنمية4

1,072,476136,101707,663468,638120,6732,505,551املطالبات على البنوك5

1,642,03932,1881,838,113213,7834,4903,730,613املطالبات على الشركات6

االنكشافات االستهالكية 7
3,774,357-623,234152,204-2,998,919الرقابية

عمليات التمويل السكنية 8
493,306-298,47167,876-126,959املؤهلة 

االنكشافات التي فات تاريخ 9
361,863-47,13825,888-288,837استحقاقها

29,986----29,986مراكز السلع و البضائع10

1,363,552-1,315,16611,4725,65331,261االستثمارات العقارية11

عمليات االستثمار و التمويل 12
748,864--9,232-739,632مع العمالء 

1,008,88055,61693,61062,2593,2981,223,663االنكشافات األخرى13

12,783,001235,3775,803,4181,303,777128,46120,254,034اإلجمالي
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عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي
بيــــــــان االنكشافات املعرضة م

ملخاطر االئتمان
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
الشمالية

إجماليأخرىأسيا أوروبا

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

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

املطالبات على مؤسسات 3
489,954-28,803--461,151القطاع العام

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

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

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

االنكشافات االستهالكية 7
3,716,793-683,349174,448-2,858,996الرقابية

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

االنكشافات التي فات تاريخ 9
372,192-32,56326,706-312,923استحقاقها

37,996-9--37,987مراكز السلع و البضائع10

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

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

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

12,932,279189,3604,542,0371,143,324121,24418,928,244اإلجمالي
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ب  -  االستحقاقات إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان:

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي
إجماليأكثر من سنةمن 3 أشهر حتى 12 شهر حتى 3 أشهر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

451,420--451,420بنود نقدية1

3,764,272792,236501,7215,058,229املطالبات على الدول2

90,765350,34754,887495,999املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

16,63116,631--املطالبات على بنوك التنمية4

2,157,366308,61139,5742,505,551املطالبات على البنوك5

1,022,623982,3961,725,5943,730,613املطالبات على الشركات6

154,785266,6673,352,9053,774,357االنكشافات االستهالكية الرقابية7

5,77921,632465,895493,306عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

361,863361,863--االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

29,98629,986--مراكز السلع و البضائع10

1,352,5491,363,552-11,003االستثمارات العقارية11

259,708271,323217,833748,864عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

67,47542,1071,114,0811,223,663االنكشافات األخرى13

7,985,1963,035,3199,233,51920,254,034اإلجمالي

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي
إجماليأكثر من سنةمن 3 أشهر حتى 12 شهر حتى 3 أشهر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

262,824--262,824بنود نقدية1

2,591,477852,716691,4994,135,692املطالبات على الدول2

278,993157,54653,415489,954املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

13,83965,400-51,561املطالبات على بنوك التنمية4

1,862,923197,767149,8452,210,535املطالبات على البنوك5

666,772978,1851,743,3613,388,318املطالبات على الشركات6

174,900331,1493,210,7443,716,793االنكشافات االستهالكية الرقابية7

3,17315,097448,294466,564عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

372,192372,192--االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

4,8194,48228,69537,996مراكز السلع و البضائع10

4361,439,1891,439,625-االستثمارات العقارية11

289,416350,081300,086939,583عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

52,54778,6411,271,5801,402,768االنكشافات األخرى13

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

عن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

ألف دينار كويتي
بيــــــــان االنكشافات املعرضة م

ملخاطر االئتمان
جتاري 

وصناعي
بنوك و 

مؤسسات مالية
إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

451,420--9451,35556بنود نقدية1

5,058,229-5,058,229---املطالبات على الدول2

املطالبات على مؤسسات 3
495,999495,999----القطاع العام

16,631---16,631-املطالبات على بنوك التنمية4

2,505,551---2,505,551-املطالبات على البنوك5

1,131,0713,730,613-1,299,868178,6161,121,058املطالبات على الشركات6

االنكشافات االستهالكية 7
3,413,3573,774,357-250,6911,258109,051الرقابية

عمليات التمويل السكنية 8
493,306493,306----املؤهلة 

االنكشافات التي فات تاريخ 9
72,887361,863-70,60611,155207,215استحقاقها

29,98629,986----مراكز السلع والبضائع10

806,4141,363,552-557,138--االستثمارات العقارية11

عمليات االستثمار والتمويل 12
44,581748,864-14,806689,477-مع العمالء 

480,5971,223,663-161,805236,159345,102االنكشافات األخرى13

1,782,9793,415,5313,029,0975,058,2296,968,19820,254,034اإلجمالي



107 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

عن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

ألف دينار كويتي
بيــــــــان االنكشافات املعرضة م

ملخاطر االئتمان
جتاري 

وصناعي
بنوك و 

مؤسسات مالية
إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

95,773262,824-10166,99546بنود نقدية1

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

املطالبات على مؤسسات 3
489,954489,954----القطاع العام

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

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

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

االنكشافات االستهالكية 7
3,273,7993,716,793-140,982-302,012الرقابية

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

االنكشافات التي فات تاريخ 9
69,372372,192-72,84359,898170,079استحقاقها

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

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

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

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

1,414,3643,020,5442,332,4014,135,6928,025,24318,928,244اإلجمالي
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6- التسهيالت املتأخرة ومخصصات انخفاض القيمة

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

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

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

املعاييرالفئات

إذا كانت  متأخرة لفترة تصل إلى 90 يوماًبشأنها مالحظات

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

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

إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من 365 يوماًرديئة

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

كما في 31 ديسمبر 2019 بلغت قيمة التسهيالت التمويلية النقدية الغير منتظمة للمجموعة 211,084 ألف دينار كويتي )2018: 217,758 ألف 
دينار كويتي(.

وقامت املجموعة باحتساب مخصص محدد مببلغ 123,773 ألف دينار كويتي )2018: 95,968 ألف دينار كويتي( مقابل هذه التسهيالت على النحو 
الوارد ادناه:

أ -  اإلنكشافات منخفضة القيمة وفقا للمحافظ القياسية:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

مخصص محدد مقابل منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانتسلسل
منخفضة القيمة

املخصصات احملددة 
متأخرةاملشطوبة خالل الفترة

122,90097,11294,588217,500املطالبات على الشركات1

20,39714,37220,843146,885االنكشافات االستهالكية الرقابية2

3,0176763,46738,594عمليات التمويل السكنية املؤهلة 3

64,77011,6135,253161,261عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 4

211,084123,773124,151564,240اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

مخصص محدد مقابل منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانتسلسل
منخفضة القيمة

املخصصات احملددة 
متأخرةاملشطوبة خالل الفترة

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

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

2,065486033,228عمليات التمويل السكنية املؤهلة 3

120,30813,15525,323132,286عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 4

217,75895,968148,927579,685اإلجمالي
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ب -  اإلنكشافات منخفضة القيمة وفقا للتقسيم اجلغرافي:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

مخصص محدد مقابل منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانتسلسل
منخفضة القيمة

املخصصات احملددة 
متأخرةاملشطوبة خالل الفترة

116,71939,50488,710404,633الشرق األوسط وشمال أفريقيا1

80,74679,53934,290117,638أوروبا2

13,6194,7301,15141,969آسيا3

211,084123,773124,151564,240اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

مخصص محدد مقابل منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانتسلسل
منخفضة القيمة

املخصصات احملددة 
متأخرةاملشطوبة خالل الفترة

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

49,36823,19032,541151,325أوروبا2

12,7393,9005,35242,528آسيا3

217,75895,968148,927579,685اإلجمالي 

ج -  اإلنكشافات منخفضة القيمة وفقا للقطاعات الصناعية:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

مخصص محدد مقابل منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانتسلسل
منخفضة القيمة

املخصصات احملددة 
متأخرةاملشطوبة خالل الفترة

43,70041,51544,079182,667جتاري وصناعي1

17,93810,91531,24931بنوك ومؤسسات مالية2

87,96233,96522,696198,799إنشاءات وعقارات3

61,48437,37826,127182,743أخرى4

211,084123,773124,151564,240اإلجمالي 

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

مخصص محدد مقابل منخفضة القيمةبيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانتسلسل
منخفضة القيمة

املخصصات احملددة 
متأخرةاملشطوبة خالل الفترة

31,02918,829102,859173,688جتاري وصناعي1

71738,9906,47428بنوك ومؤسسات مالية2

103,13620,97921,419175,288إنشاءات وعقارات3

82,87617,17018,175230,681أخرى4

217,75895,968148,927579,685اإلجمالي 
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د -  املخصص العام:

ألف دينار كويتي

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
رصيد املخصص العام واملتوافر في السجالترصيذ املخصص العام و املتوافر في السجالت

20192018

24777املطالبات على الدول1

5,1064,931املطالبات على مؤسسات القطاع العام2

14,9205,210املطالبات على البنوك3

183,410131,455املطالبات على الشركات4

60,83748,650االنكشافات االستهالكية الرقابية5

84,85287,892عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 6

349,372278,215اإلجمالي 
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7- أساليب تخفيف مخاطر االئتمان

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

يتم احتساب القيم املؤهلة للضمانات والكفاالت وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي، كما يتم اجراء مقاصة للودائع التبادلية مع البنوك واملؤسسات 
املالية، وتستخدم الضمانات البنكية في إعادة توجيه املخاطر إلى محفظة املطالبات على البنوك. إن نسب اخلصم املعمول بها لتخفيض وسائل 

مخاطر االئتمان هي املنصوص عليها بتعليمات بنك الكويت املركزي والتعميمات التابعة بهذا الشأن.

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

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

سيناريو محافظ وذلك الحتساب املخاطر املتبقية الناجتة عن تخفيف مخاطر االئتمان.

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

يشترط البنك ان  تتوافق جميع الضمانات املقبولة مع الشريعة وقد حدد البنك بان انواع الضمانات املقبولة قد تشمل:

y األموال النقدية: مثال: هامش اجلدية )إيداع ضمان، العربون أو الهوامش، حسابات استثمار املشاركة في الربح أو األموال النقدية املودعة 
لدى البنك(. 

y األوراق املالية : للشركات املدرجة والشركات الغير مدرجه

y حواالت احلق و الكفاالت

y العقارات: العقارات التجارية، العقارات السكنية

y  مخزون السلع

y اآلالت واملعدات

y املركبات/ السيارات

ميكن قبول الضمانات األخرى بخالف الواردة باألعلى كضمانات أولية اذا وافقت عليها جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة.
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أ -  وسائل تخفيف املخاطر إلجمالي االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

الضمانات املاليةاجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

  -     451,420 بنود نقدية1

  -     5,058,229 املطالبات على الدول2

  -     495,999 املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

  -     16,631 املطالبات على بنوك التنمية4

  -     2,505,551 املطالبات على البنوك5

  298,516   3,730,613 املطالبات على الشركات6

  72,827   3,774,357 االنكشافات االستهالكية الرقابية7

  124,092   493,306 عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

  86,065   361,863 االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

  -     29,986 مراكز السلع و البضائع10

  429,084   1,363,552 االستثمارات العقارية11

  126,618   748,864 عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء12

  -     1,223,663 االنكشافات األخرى13

  1,137,202   20,254,034 اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2018/12/31:

الضمانات املاليةاجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

  -     262,824 بنود نقدية1

  -     4,135,692 املطالبات على الدول2

  -     489,954 املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

  -     65,400 املطالبات على بنوك التنمية4

  -     2,210,535 املطالبات على البنوك5

  257,939   3,388,318 املطالبات على الشركات6

  60,495   3,716,793 االنكشافات االستهالكية الرقابية7

  51,746   466,564 عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

  130,726   372,192االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

  -     37,996 مراكز السلع و البضائع10

  444,738   1,439,625 االستثمارات العقارية11

  158,999   939,583 عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء12

  -     1,402,768 االنكشافات األخرى13

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

218,025 ألف دينار كويتي )2018: 263,163 ألف دينار  2019 مببلغ  املالي  العام  قدرت االنكشافات املرجحة ملخاطر السوق احملتسبة خالل 
كويتي( وفقا لألسلوب القياسي. كما بلغ احلد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية مخاطر السوق 32,704 ألف دينار كويتي )2018: 39,475 ألف 

كويتي(. دينار 

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

ج  -  مخاطر التشغيل

إن االنكشافات املرجحة ملخاطر التشغيل احملتسبة خالل العام املالي 2019 هي 1,342,788 ألف دينار كويتي )2018: 1,225,221 ألف دينار 
كويتي(. وفقا ألسلوب املؤشر األساسي. إن املبلغ احملتسب لإلنكشافات املرجحة ملخاطر التشغيل يكفي لتغطية أي مخاطر متوقعة لالحتفاظ مبعدل 
مناسب ألرباح املساهمي وأصحاب حسابات االستثمار. كما بلغ احلد األدنى املطلوب لتغطية مخاطر التشغيل مبلغ 201,418 ألف دينار كويتي 

)2018: 183,783 ألف دينار كويتي(.

 يعتبر بيت التمويل الكويتي عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال إلى جانب اختبارات الضغط أداة إدارة رئيسية لتقييم مدى كفاية رأس املال مقابل 
املخاطر املختلفة التي يواجهها بيت التمويل الكويتي في ظل الظروف العادية والصعبة )األوضاع الضاغطة(،  ويتم استخدام نتائج اختبارات الضغط 
للمساعدة في إجراء دراسة فعالة لوضع املخاطر وكفاية رأس املال على أعلى املستويات في البنك. ويعمل بيت التمويل الكويتي على تطبيق إطار فعال 
حلوكمة املخاطر لضمان حتسي مستوى التحكم في املخاطر وفعالية تنسيق أنشطة ومبادرات إدارة املخاطر على مستوى املجموعة،كما تتناول عملية 
التقييم الداخلي لكفاية رأس املال واختبارات الضغط بيت التمويل الكويتي كمجموعة متضمنة الشركات التابعة. تُطبق اختبارات الضغط على مستوى 
البنوك التابعة كما على مستوى املجموعة أيضاً. أما بالنسبة ملتطلبات رأس مال الركن الثاني، فإن بيت التمويل الكويتي يستخدم طريقتان لتجميع 

نتائج الركن الثاني على مستوى املجموعة ككل بحسب فئات املخاطر:

y  االئتماني التركز  لقياس مخاطر  الطريقة  تُستخدم هذه  التابعة:  البنوك  من  بنك  لكل  الثاني  الركن  مال  رأس  لنتائج حساب  املباشر  التجميع 
املخاطر  السمعة،  مخاطر  القانونية،  ،املخاطر  العائد  معدل  مخاطر  الصرف،  ، مخاطر سعر  السيولة  مخاطر   ، املتبقية  االئتمانية  املخاطر  و 

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

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

املعرضة للمخاطر على مستوى املجموعة. وعند تعرض كل بنك من البنوك التابعة لضغوط، يتم جتميع النتائج على مستوى املجموعة ككل.

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

مستوى املجموعة، ويساعد اإلدارة أيضاً على التحقق من نتائج كل بنك من البنوك التابعة وفقاً لذلك.
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رابعا:  إدارة المخاطر  

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

من العناصر الرئيسية التي توجه عمليات إدارة املخاطر عبر أنشطة األعمال املختلفة.
y  ،تقدمي اطر عمل فعالة الدارة املخاطر على مستوى املجموعة لدعم التوسع املتوقع مع االخذ بعي االعتبار أفضل العوائد على املخاطر املقبولة

باالضافة إلى التحسي املستمر جلودة االصول و ايضا التخصيص االمثل لالصول.
y .حتسي التقييم االئتمانى ملجوعة بيت التمويل
y .االلتزام باملتطلبات الرقابية مع االخذ فى االعتبار التغيرات املستقبلية املتوقعة على هذه املتطلبات
y  االستراتيجيات و  املتوقعة  املستقبلية  السيناريوهات  االعتبار  فى  االخذ  مع  املوضوعية  القرارات  اتخاذ  فى  للمساعدة  لالدارة  الدعم  تقدمي 

املوضوعه. 

وترتكز استراتيجية ادارة املخاطر على االركان اآلتية:
التخطيط االمثل لرأس املال و االصول املرجحة باملخاطر: حتسي إطار عمل خطة رأس املال للمجموعة وحتسي األصول املرجحة باملخاطر. -

الهدف الرئيسي هو بناء قاعدة رأس مال كافية لدعم منو األعمال وامتصاص اي خسائر محتمله )ان وجدت(، وااللتزام باملتطلبات الرقابية. 
وبهذا الصدد مت اتخاذ العديد من املبادرات لتحسي قاعدة رأس املال من املصادر الداخلية وأيضا مت حتسي نظم التقييم االئتماني.

حتسني جودة االصول و نزعة املخاطر: حتسي نزعة املخاطر لدعم اإلدارة في احملافظة على جودة األصول وحتسينها. -
حتسنت جودة األصول بدرجة ملحوظة نتيجة تطوير سياسات منح االئتمان ومت العمل على حتسي نظم احلوكمة لتتماشى مع أفضل املمارسات.

تكامل املجموعة: تعزيز حوكمة املخاطر ونشر ثقافتها والعمل على تكاملها عبر مجموعة "بيتك". -
يتم مراجعة السياسات دوريا لبحث امكانية حتديثها مبا ميكن من تطبيق أفضل لقواعد احلوكمة ولتتماشى مع املتطلبات الرقابية. يتم تعميم 

أفضل املمارسات التي تعزز من هيكل احلوكمة
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الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر في بيت التمويل الكويتي في الكويت

ومتاشياً مع االجتاهات الناشئة في إدارة املخاطر، فقد تبنى بيت التمويل الكويتي منوذجاً يتكون من مستويان التخاذ القرارات املتعلقة باالئتمان 
واالستثمار تضطلع فيه وحدات األعمال وإدارة املخاطر بدور مستقل. وجتدر اإلشارة إلى أن دمج إدارة املخاطر في هذه القرارات يعمل على حتقيق 
املزيد من الضمان لتقدمي حكم مستقل وقائم على اخلبرة بإدارة املخاطر باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات الداخلية إلدارة املخاطر واستراتيجية 
البنك. ويعمل هيكل ادارة املخاطر احلالي من أجل تعزيز االستفادة من القدرات و املعرفه عن طريق جتميع وحدات املخاطر املالية وغير املالية معاً 
ووجود وظيفة محددة لالشراف علي محفظة اإلئتمان املصرفية لضمان حتديد املخاطر والتخفيف من حدتها مبا يتماشى مع اطار أداره املخاطر 
املعمول به. و أيضاً لدى البنك جلنة إلدارة املخاطر )MRC( لدعم االداره ومساعدتها على فهم ومراقبه وإداره املخاطر للمجموعة وحتسي جودة 
األصول في سياق االستراتيجية املعتمدة للمجموعة، وكذلك متابعة نزعة املخاطر والترسيخ واحلفاظ علي ثقافة املخاطر داخل املجموعة. ويتمثل 
الدور الرئيسي لها في دعم جلنة املخاطر املنبثقة عن مجلس االدارة في حتقيق واجباتها وأهدافها التي يحددها املجلس من خالل املشورة والتيسير 

والرصد واملتابعة بشان تنفيذ القرارات واحلفاظ على املعايير العالية االداره للمخاطر.

إدارة املخاطر للمجموعة

املخاطر التشغيلية

مخاطر تكنولوجيا املعلومات

إدارة استمرارية األعمال

تقييم مخاطر ائتمان األفراد

مراقبة التحصيالت والقروض
غير املنتظمة

إعادة هيكلة الديون

مخاطر االئتمان الالحقة

مخاطر االئتمان املسبقة

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 واملعلومات الرقابية
للمجموعة

جلنة املخاطر لإلدارة إدارات املخاطر للشركات التابعة

الرئيس التنفيذي للمجموعة جلنة املخاطر جلنة التدقيق وااللتزام
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1- انواع املخاطر

يتعرض بيت التمويل الكويتي، مبا في ذلك شركاته التابعة، ألنواع مختلفة من املخاطر. وتتمثل األنواع الرئيسة للمخاطر في مخاطر االئتمان ومخاطر 
السوق والسيولة واملخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة واملخاطر االستراتيجية.

أ  -   مخاطر االئتمان

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

y  مخاطر الطرف اآلخر / مخاطر التخلف عن السداد والتي تنشأ من اإلنكشافات املختلفة في محفظة التمويل ومن محفظة الصكوك على
النحو التالي :

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

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

االعمال املصرفية و التمويالت الصغيرة: االنكشافات املمنوحة التي تقل عن 250.000 د.ك. بخالف الشركات العقارية -

متويل الشركات العقارية: االنكشافات املمنوحة للشركات العقارية احمللية و العاملية لعمالء التمويل و عمالء التجزئة. -

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

مخاطر التخلف عن سداد الصكوك / مخاطر سيادية. -

y  مخاطر التركز الناجمة عن انكشافات ائتمانية كبيرة لعميل معي أو مجموعة من العمالء أو القطاعات والذي قد يعرض البنك خلسائر كبيرة
في حالة تدهور الظروف اإلقتصادية لهذه املجموعة أو القطاع.

y  ويتعرض البنك أيضاً ملخاطر االئتمان من خالل محفظته االستثمارية وذلك مع إخفاق العمالء االلتزام برد املستحقات أو قيمتها املالية طبقا
للعقود .

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

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

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

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

مجلس اإلدارة / جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: يتحمل املجلس املسؤولية األساسية لإلشراف على مخاطر االئتمان، وذلك من خالل حتديد 
نزعة املخاطر لدى البنك واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة مخاطر االئتمان )مبا يتضمن سياسة االئتمان(. 

اللجنة التنفيذية التابعة ملجلس االدارة /جلنة االئتمان: تتولى اللجنة إجراء املراجعة واتخاذ اإلجراءات بشأن تعريف مخاطر االئتمان للبنك مع 
ضمان حتقيق التوافق مع نزعة املخاطر املعتمدة من مجلس اإلدارة. كما تضمن اللجنة بوجه عام االلتزام بجميع سياسات مخاطر االئتمان املعتمدة 
مع احلصول على املوافقة املالئمة على حاالت االستثناء )ان وجدت(. وتتولى اللجنة أيضاً مراجعة واعتماد طلبات االئتمان في إطار حدود صالحيات 
اعتماد االئتمان املسندة إلى اللجنة من مجلس اإلدارة، كما تتولى مسؤولية اإلشراف على اإلنكشافات التي قد تعرض البنك ملخاطر غير مقبولة، 

وتقدمي توصية بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد. إضافًة إلى ذلك، تقوم اللجنة بتنظيم إطار تعزيز االئتمان للبنك.

جلنة العمليات اخلاصة: و التي تعقد شهرياً، معنية مبراجعة محفظة عمالء ادارة االئتمان )الشركات( وعمالء ادارة التمويل اخلاص وحتليل ادائها 
كما انها تختص مبراجعة العمالء املتأخرين عن السداد و نسب تغطية ضماناتهم و االستثناءات املمنوحة لهم و انتهاء احلدود املمنوحة الخ...

إدارة مخاطر االئتمان من خالل حتمل املخاطر في إطار احلدود  الكويتي في  التمويل  العمل املختلفة في بيت  وحدات العمل: تتشارك قطاعات 
اإلدارة. إليها من مجلس  املسندة  االئتمان  اعتماد  االئتمان في إطار حدود صالحية  اعتماد طلبات  املعتمدة ومن خالل  التحمل  ومستويات 
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إدارة املخاطر: تتولى إدارة مراجعة االئتمان إجراء حتليل مسبق لعناصر املخاطر (pre-fact analysis) لطلبات االئتمان، وكذلك تقييم املخاطر 
بعد منح االئتمان (post-fact assessment)، وإعداد تقارير حول جودة االئتمان. وهذا األمر من شأنه متكي إدارة االئتمان من مراجعة ودراسة 
جميع الطلبات اجلديدة للتسهيالت االئتمانية وطلبات جتديدها وطلبات إعادة هيكلتها. وتتولى إدارة مخاطر احملافظ اإلشراف على احملفظة العامة 
لألصول في بيت التمويل الكويتي وضمان توافقها مع نزعة املخاطر املعتمدة. فضاًل عن ذلك، تتولى اإلدارة مسؤولية حتديد املنهجيات والسياسات 
الالزمة إلدارة مخاطر االئتمان باإلضافة إلى النماذج املطلوبة للقياس. كما تتولى هذه اإلدارات مسؤولية إعداد تقارير بشأن مخاطر االئتمان ورفعها 

لألطراف الداخلية واخلارجية املعنية.

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر االئتمان على مستوى البنك.

املنهجيات واإلجراءات 

يتبع  بيت التمويل الكويتي إطار محدد إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:

y  املالية. وتوضح هذه العقاري، ومتويل املؤسسات  لتمويل الشركات، ومتويل األفراد، والتمويل  واضحاً  ائتمان محددة حتديداً  توافر سياسات 
أو املطلوب تعديلها أو املطلوب جتديدها  التسهيالت االئتمانية اجلديدة  املالية والتوثيق العتماد  املتطلبات  السياسات 

y  وجود نظام لصالحيات االئتمان يضمن )1( توافق الصالحيات مع اخلبرة والدرجات الوظيفية و االشرافية للموظفي و املدراء )2( قيام إدارة
املخاطر مبراجعة ودراسة طلبات االئتمان قبل اتخاذ القرار النهائي بها )3( املوافقة على انكشافات االئتمان من جلان اإلدارة أو مجلس اإلدارة 

طبقا ملصفوفه الصالحيات

y .نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذو املالءة املالية الكبيرة

y وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال املخاطر التي تدخل ضمن نزعة املخاطر املعتمدة وضمن املتطلبات التنظيمية

y وضع عملية تضمن االلتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر املستندات املطلوبة واحلصول على االعتمادات الالزمة

y  وضع عمليات فعالة للمتابعة تضمن تخفيف حدة املتأخرات من خالل الكشف املبكر عن التدهور في محفظة التمويل واتخاذ اإلجراءات اإلدارية
املالئمة للتعامل مع هذه التمويالت

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

والضمانات البنكية واالتفاقات مع األطراف األخرى(.

وقد استعرض البنك عملية االئتمان اخلاصة بتمويل الشركات وعمل على حتسينها، وشملت عملية التحسي ما يلي: )أ( تبسيط العملية نفسها 
لضمان امتام عملية صنع القرار بكفاءة مع توزيع واضح للمسؤوليات، )ب( تعزيز مصفوفة صالحيات االئتمان واعادة تنظيمها لضمان التعديل املالئم 
واالوضح للقرارات و إشراك جميع األطراف املعنية من وحدات األعمال وادارة املخاطر ومجلس اإلدارة، )ج( تفعيل دور جلنة االئتمان مع مستوى 

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

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

مصادر املخاطر

البنك، مبا في ذلك االستثمارات في االسهم ) املدرجة وغير املدرجة (  التي تنشأ من معامالت استثمارات  تعرف مخاطر السوق بأنها املخاطر 
والصكوك والعقارات وغيرها. يتم تصنيف هذه املخاطر إلى ثالث تصنيفات رئيسية يتم من خاللها قياس وإدارة مخاطر السوق، حيث أنها تؤثر بشكل 

مباشر على أداء احملفظة االستثمارية للبنك كما يلي:

مخاطر األسعار: التي تنشأ عن التغييرات في القيمة السوقية لالستثمارات – األسهم )واحملفظة البنكية ومحفظة التداول متضمناً االستثمارات 
والعقارات والصكوك  االستراتيجية( 

مخاطر سعر الصرف: مخاطر التعرض للخسائر نتيجة التغييرات في أسعار صرف العمالت مما يؤثر على احملفظة البنكية )مبا يتضمن املراكز 
الهيكلية الناشئة عن االستثمارات عبر احلدود( ومحفظة التداول.

مخاطر معدل العائد: من املتعارف عليه أن بيت التمويل الكويتي يعمل طبقا ألحكام الشريعة االسالمية، لذلك تنشأ مخاطر معدل العائد من تأثير 
التغيرات في معدالت العائد للسوق على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة العادلة لبعض املوجودات املالية املتاحة للبيع.

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

تتم إدارة مخاطر السوق بصفة رئيسية في ادارة اخلزانة. كما أن هناك جهات أخرى تابعة البنك تضطلع بدور في إدارة مخاطر السوق. وفي إطار 
هيكل حوكمة البنك، فإن اجلهات التالية تتحمل مسؤولية إدارة مخاطر السوق على النحو التالي:

مجلس اإلدارة / جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: تتحمل املسؤولية األساسية لضمان اإلدارة الفعالة ملخاطر السوق، حيث يقوم بتحديد نزعة 
املخاطر لدى البنك واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة مخاطر السوق. كما يشرف مجلس اإلدارة على هيكل املخاطر التي يتعرض لها البنك. 

جلنة األصول واخلصوم لـ"بيتك" الكويت واملجموعة: تتولى هذه اللجان مسؤولية احلفاظ على اإلشراف وإدارة هيكل/ تكوين امليزانية )للمجموعة 
والكويت( لضمان التوافق مع نزعة املخاطر املعتمدة من مجلس اإلدارة و االستراتيجية املتبعة . وتتولى اللجان وضع استراتيجية اخلزانة، باإلضافة 
إلى أمور أخرى بوتيرة شهرية للكويت و ربع سنوية للمجموعة. وتضمن اللجان بوجه عام االلتزام بجميع سياسات مخاطر السوق املعتمدة واملوافقة 

على حاالت االستثناء بصورة مالئمة، كما تتخذ اللجان القرارات بشأن سياسة التحوط لدى البنك وآليات ومنتجات التحوط.

إدارة اخلزانة / الذراع االستثماري للبنك: تقوم إدارة اخلزانة بتنفيذ االستراتيجية العامة للبنك باإلضافة إلى دور إدارة اخلزانة في تخفيف املخاطر 
التي قد يتعرض لها البنك. وقد أصبحت "بيتك كابيتال" )شركة تابعة( في 2015 الذراع االستثماري ملجموعة "بيتك" )إلى وقتنا احلالي(، وتقوم بإدارة 

محفظة البنك االستثمارية وحتملها في إطار احلدود ومستويات التحمل املعتمدة.

إدارة املخاطر: وتقوم ادارة مخاطر السوق بشكل مستقل متاما مبتابعة ومراقبة أنشطة اخلزانة واالستثمار ووضع احلدود الالزمة اذا لزم االمر. وتقوم 
إدارة مخاطر السوق بتحديد وقياس انكشافات مخاطر السوق التي يتعرض لها البنك. ويتم عرض ومناقشة تلك املخاطر في اكثر من جلنة. وتقوم 
الوحدة بإدارة مخاطر السوق من الناحية الشمولية مليزانية البنك لتعقب التركزات احملتملة، وتقوم ايضا برفع التوصيات الالزمة لتقليل املخاطر اذا 

لزم االمر. كما تراقب االلتزام بسياسات وحدود املخاطر.

التدقيق الداخلي: تزود مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السوق على مستوى البنك.
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املنهجيات واإلجراءات

يكمن الهدف من عمليات إدارة مخاطر السوق املتبعة في بيت التمويل الكويتي في إدارة اإلنكشافات ملخاطر السوق والتحكم فيها بهدف حتسي العائد 
على املخاطر مع احلفاظ على توصيف ملخاطر السوق يتوافق مع نزعة املخاطر.

يعمل إطار مخاطر السوق ضمن االستراتيجية العامة للبنك ونزعة املخاطر املعتمدة باإلضافة إلى االنكشافات للمخاطر األخرى مع األخذ بعي 
االعتبار ملا يلي: 

y األرباح املعرضة للخطر
y القيمة االقتصادية لألسهم
y اإلنكشافات املفتوحة لصرف العمالت
y انكشافات االستثمارات حسب نوعها
y القيمة املعرضة للمخاطر
y حساسية احملفظة للتقلبات في معدل العائد

تتبنى مجموعة بيت التمويل الكويتي إجراءات مراجعة شاملة لعمليات االستثمار وإدارة أدائها، وتتضمن هذه اإلجراءات مراجعة القطاعات واملناطق 
اجلغرافية وحدود االنكشافات املستهدفة داخل القطاعات واملناطق اجلغرافية بصفة دورية.

أما فيما يتعلق مبخاطر املخزون، فإن بيت التمويل الكويتي لديه منوذج عمل ناجح ومعد جيداً إلدارة أسطول سياراته للبيع أو اإليجار. ويتضمن هذا 
األمر وجود عالقات جيدة مع املوردين للحصول على السيارات وبيعها دون التأثير سلباً على العمل.

وقد تبنى بيت التمويل الكويتي منهجاً موحداً لقياس رأس املال الالزم لتغطية مخاطر السوق حتت الركن األول، إال أن مخاطر السوق الناشئة عن 
أوضاع سعر الصرف ومخاطر األسعار ومخاطر معدل العائد تقع بصورة أوسع حتت الركن الثاني.

ج  -   مخاطر السيولة

مصادر املخاطر

يحدد بيت التمويل الكويتي مصادر مخاطر السيولة على النحو التالي:

مخاطر السيولة: هي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة بيت التمويل الكويتي على الوفاء بالتزاماته عند حلول موعدها نتيجة النخفاض السيولة أو 
بدائل التمويل املتاحة أو قيام املودعي بسحب أموالهم بطريقة منتظمة.

املخاطر التجارية املنتقلة: املخاطر الناجتة عن قيام أصحاب الودائع بسحب أموالهم للحصول على عوائد أكثر جذباً نظراً لقيام بيت التمويل الكويتي 
بدفع عائد على الودائع أقل من املنافسي.

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

يتحمل مجلس اإلدارة وجلنة األصول واخلصوم )لـ"بيتك" الكويت واملجموعة( وإدارة اخلزانة التابعتي للبنك املسؤولية األساسية عن إدارة مخاطر 
السيولة للمجموعة، إال أن هناك جهات أخرى داخل البنك تضطلع بدور في ضمان وجود إطار إلدارة مخاطر السيولة وتشغيل هذا اإلطار بالفعالية 

املطلوبة:

السيولة، كما يعمل على  الفعال على مخاطر  مجلس اإلدارة/ جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: تتحمل املسؤولية األساسية لضمان اإلشراف 
حتديد نزعة املخاطر للسيولة و التمويل بالنسبة للبنك، واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة مخاطر السيولة وسياسة التمويل، كما يشرف املجلس 

على تعريف مخاطر السيولة واالئتمان للبنك.

جلنة األصول واخلصوم لـ"بيتك" واملجموعة: تتولى اللجنة مهمة اإلشراف الفعال على إدارة مخاطر التمويل والسيولة للمجموعة ، واعتماد إطار 
السياسة في املقام األول، ومتابعة تنفيذه في اجتماعاتها الدورية.

ادارة اخلزانة: تنفذ ادارة اخلزانة االستراتيجيات املوضوعة لتخفيف حدة مخاطر السيولة وإدارتها، وتتولى اخلزانة أيضاً مراقبة أوضاع السيولة.

إدارة املخاطر: تقوم منهجية وحدة ادارة مخاطر السيولة علي املتابعة مع ادارة اخلزانة بتحديد وقياس ومراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري ونشط 
ومستقل، مع العلم ان "بيتك" ملتزم بجميع احلدود الرقابية اخلاصة بالسيولة والتي تأخذ في االعتبار جميع انواع حسابات الودائع.

التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السيولة على مستوى البنك.
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املنهجيات واإلجراءات

في إطار ادارة مخاطر السيولة يعتمد البنك على سياسات مخاطر السيولة مبا يتضمن االدارة التشغيلية ملخاطر السيولة، وسياسة خطة متويل 
للطوارئ، وتوزيع املسؤوليات. ويسعى اطار ادارة مخاطر السيولة في بيت التمويل الكويتي لضمان احلصول على سيولة كافية في جميع االوقات لتلبية 
املطالب املتوقعة أو غير املتوقعة من قبل العمالء وسوق النقد بسعر مقبول لبيت التمويل الكويتي ومبا يتوافق مع الشريعة االسالمية. ومت وضع خطة 

الطوارئ لتمكي بيت التمويل الكويتي من ادارة السيولة في حاالت ظهور ازمات السيولة.

كما جاء في املبادئ التوجيهية لبازل III وفي إشارة إلى أفضل املمارسات في إدارة ومراقبة مخاطر سيولة البنك، يعمل بيت التمويل الكويتي بنسب 
السيولة لبازل III؛ وهي معيار تغطية السيولة )LCR(، ومعيار صافي التمويل املستقر )NSFR(. يتم قياس هذه النسب بشكل دوري وعلى مستوى بيت 
التمويل الكويتي الكويت واملجموعة املصرفية ووفقا لتعميم بنك الكويت املركزي واملبادئ التوجيهية لضمان أن بيت التمويل الكويتي في جميع األوقات 

لديه مصادر متويل جيدة وممتثلة للحدود الرقابية لتلك النسب. 

يضمن بيت التمويل الكويتي معاجلة املخاطر بطريقة مالئمة من خالل استراتيجيات السيولة التالية:
ضمان احلفاظ على مخزون من األصول السائلة عالية اجلودة التي ميكن استخدامها )لتغطية حاجات السيولة أو االقتراض بضمانها( لتوفير النقد  -

حال وجود طلب غير متوقع للنقد من ِقبل العمالء
تنويع مصادر التمويل فيما يتعلق باملصادر، واملضمون وخصائص إعادة التسعير للتخفيف من مخاطر اإلخفاق في احلصول على النقد بأسعار  -

مقبولة في جميع األوقات
مراقبة التحركات داخل  وخارج امليزانية العمومية بالنسبة لألصول واخلصوم لتحديد نقاط الضغط على إدارة السيولة -
تنفيذ سيناريوهات الضغط لتحديد فترات انخفاض السيولة، وإدماجها في تقييم متطلبات السيولة -
حتديد وتصنيف جميع موارد التمويل املتاحة للبنك ووضع خطة الستخدامها لضمان توفر السيولة الكافية في جميع األوقات )خطة طوارئ للتمويل( -
حتديد املسؤولية عن اإلجراءات املطلوبة لضمان تطبيق إطار فّعال إلدارة مخاطر السيولة -

يعتقد بيت التمويل الكويتي أنه يتمتع بالتمويل الكافي، إال أنه حتقيقاً ملبدأ اإلدارة احلكيمة، قام مجلس االدارة بيت التمويل الكويتي باملوافقة على 
خطة الطوارئ ليقوم بيت التمويل الكويتي مبراقبة وضعه من حيث السيولة والتمويل في ظل افتراضات متوقعة وافتراضات الضغط ورفع تقارير 
بهذا الشأن إلى جلنة األصول واخلصوم )لـ"بيتك" الكويت واملجموعة( واللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة بصفة دورية. تتطلب 
خطة طوارئ التمويل بناء مصادر للتمويل يتم استخدامها في املواقف التي تزداد سوءاً ووضع مسؤوليات واضحة للمديرين التنفيذيي املخولي بإدارة 
السيولة في ظل هذه اخلطة. كما أن رأس املال الالزم لتغطية مخاطر السيولة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل تدخل ضمن متطلبات رأس مال الركن 

الثاني لبيت التمويل الكويتي.

د  -  املخاطر التشغيلية

مصادر املخاطر

بيت التمويل الكويتي قد يتعرض للخسائر بسبب عدم مالئمة أو إخفاق العمليات الداخلية والعاملي والنظم أو بسبب األحداث اخلارجية مبا يتضمن 
املخاطر القانونية. وبناًء على ذلك ميكن تقسيم املخاطر التشغيلية على النحو التالي:

املخاطر التشغيلية: مخاطر التعرض للخسائر الناشئة عن إدارة التنفيذ والتسليم والعمليات وتلف األصول املادية واملخالفة للوائح ممارسات التوظيف 
وسالمة مكان العمل واملنتجات أو ممارسات العمل.

املخاطر القانونية ومخاطر االلتزام: املخاطر املتعلقة بالتعرض للخسائر نتيجة املخالفات للقواني أو القواعد أو اللوائح أو السياسات أو اإلجراءات 
أو االلتزامات التعاقدية أو املعايير األخالقية أو املمارسات التي يشوبها الغموض.

املخاطر التقنية: املخاطر املتعلقة بتوقف العمل أو تعطل األنظمة مثل توقف املرافق وتعطل البرامج واألجهزة.
مخاطر االحتيال: املخاطر املتعلقة بالتعرض للخسائر نتيجة االحتيال الداخلي مثل احتيال املوظفي واالحتيال اخلارجي مثل السرقة والتزوير من 

طرف خارجي.



121 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

إطار احلوكمه والهيكل التنظيمي

إدارة مسؤولية احلفاظ على  ويتولى مدير كل  األعمال.  وإدارات  املوظفي  رئيسية على عاتق جميع  التشغيلية بصفة  املخاطر  إدارة  تقع مسؤولية 
مسؤوليتها. املديرون  هؤالء  يتحمل  التي  العمليات  وتغطية جميع  الداخلية  والرقابة  التشغيلية  املخاطر  على  اإلشراف 

وتوضح النقاط التالية اجلهات األخرى داخل البنك التي تتولى مسؤولية حوكمة املخاطر التشغيلية:
مجلس االدارة / جلنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة: تتحمل اللجنة املسؤولية األساسية عن ضمان اإلدارة الفعالة على املخاطر التشغيلية، كما تعمل 

على حتديد نزعة املخاطر للبنك واعتماد السياسات الرئيسية إلدارة املخاطر التشغيلية.
إدارة املخاطر: تتولى إدارة املخاطر التشغيلية في الهيكل التنظيمي للمخاطر – بصفة رئيسية – مساعدة اإلدارة في تنفيذ مسؤوليتها لإلشراف على 
املخاطر التشغيلية داخل إداراتها التابعة، كما تتولى مسؤولية احلفاظ على إطار إدارة املخاطر التشغيلية ومتابعة مستوى اخلسائر التشغيلية وفعالية 

بيئة الرقابة، وتتولى أيضاً مسؤولية إعداد التقارير بشأن املخاطر التشغيلية.
التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط املخاطر التشغيلية على مستوى البنك.

املنهجيات واإلجراءات

يتمثل الهدف من إطار إدارة املخاطر التشغيلية لبيت التمويل الكويتي في إدارة ومراقبة املخاطر التشغيلية بطريقة فعالة من ناحية التكاليف ضمن 
مستويات املخاطر التشغيلية املستهدفة وبالتوافق مع نزعة املخاطر املعتمدة.

يعمل بيت التمويل الكويتي بشكل مستمر على تطبيق عملية التقييم الذاتي للرقابة على املخاطر التي تتضمن حتديد أهداف وحدات األعمال واملخاطر 
الرئيسية ذات الصلة وربط االنشطة الرقابية باملخاطر وحتديد املسؤولي عن االنشطة الرقابية وتقييم فعالية الضوابط واملخاطر املتبقية. ولقد مت 

االنتهاء من تطبيق عمليات التقييم الذاتي للرقابة على املخاطر لوحدات العمل الهامة وفقا خلطة عمل املخاطر التشغيلية.
كما حدد البنك عدداً من أهم مؤشرات املخاطر التشغيلية والتي يتم حالياً قياسها ومراقبتها لغرض أنشطة األعمال الرئيسية.

كما يقوم البنك بانتظام بتجميع بيانات أحداث املخاطر من وحدات األعمال واإلدارات التشغيلية من خالل نظام إدارة بيانات اخلسائر التشغيلية 
وعملية حصر بيانات سير األعمال. وقد مت وضع واعتماد حتليل التأثير الكامل على األعمال. وقد اعتمد "بيتك" أسلوب املؤشر األساسي لقياس رأس 
املال املطلوب للمخاطر التشغيلية ضمن الركن األول. كما قام البنك ضمن الركن الثاني بإعداد منوذج محاكاة للخسائر املتوقعة من خالل 7 أحداث 
مختلفة للخسائر التشغيلية وهي االحتيال الداخلي واالحتيال اخلارجي واملوظفي والسالمة والعمالء وممارسات املنتج واألضرار التي تلحق باألصول 
املادية وفشل األنظمة وإدارة التنفيذ. ويتم تغطية املخاطر املتبقية الناجتة عن املخاطر التشغيلية مبتطلبات رأس املال املقدرة كجزء من محاكاة مونت 
كارلو التي أجريت ضمن الركن الثاني الختبار مخففات املخاطر التشغيلية. كما يقوم البنك بحساب رأس املال املطلوب لتغطية اخلسائر الناجتة عن 

املخاطر القانونية ضمن الركن الثاني.

هـ  -  مخاطر معدل العائد 

تنشأ مخاطر معدل العائد من احتمال تأثير التغيرات في معدالت العائد على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية. ال 
تتعرض املجموعة ملخاطر معدل العائد حيث إن البنك يعمل طبقا ألحكام الشريعة االسالمية. ولكن التغيرات في معدل العائد قد تؤثر على القيمة 
العادلة لبعض املوجودات املالية املتاحة للبيع وتقوم ادارة املخاطر مبتابعة وقياس تقلبات معدل العائد وتطبقه بسيناريوهات مختلفة حادة مع االخذ 

في االعتبار العوامل التي تؤثر على معدالت العائد وتأثيرها على اسعار العقود مثل:
y .سعر خصم البنك املركزي
y .)النشاط االقتصادي )منو / ركود
y .املرحلة احلالية للدورة االقتصادية
y .معدل توزيعات الربح املقدمة من البنوك االسالمية املنافسة
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خامسًا:  المعلومات المتعلقة بحسابات االستثمار

يوفر "بيتك" العديد من حسابات التوفير االستثمارية بهدف تشجيع العمالء على االدخار وتوفير األموال لالستفادة منها عند احلاجة مع االستفادة 
من أرباح املبالغ املدخرة، ولذلك جند أن "بيتك" يوفر هذه احلسابات لشرائح عمرية مختلفة ومواصفات عديدة سواء بالدينار الكويتي أو بالعمالت 
األجنبية، ومن هذه احلسابات )حساب التوفير االستثماري بالدينار الكويتي و العمالت األجنبية - حساب الرابح - حساب بيتي االستثماري لألطفال 

- حساب حتت الطلب مببدأ الوكالة للشركات(.

هذه  أنواع  من  نوع  بكل  اخلاصة  واألحكام  الشروط  حسب  وذلك  والقصر،  واملؤسسات  لألفراد  االستثماري  التوفير  حسابات  جميع  فتح  وميكن 
إلخ..(  - احتادات   - )جلان  االعتبارية  واجلهات  للشركات  فقط  مخصصة  فهي  الطلب  حسابات حتت  أما  احلسابات. 

علما بأن جميع احلسابات يتم استثمارها طبقا ملبدأ "املضاربة" الشرعي ومبدأ "الوكالة" الشرعي وفقا لشروط عقد االستثمار ونسب اقتسام األرباح.

املعلومات املتعلقة بالودائع و اخلطط االستثمارية طويلة األجل

يوفر "بيتك" العديد من الودائع االستثمارية للعمالء بهدف توفير أكبر عدد من األدوات االستثمارية التي تساعد العميل على االستثمار وحتقيق 
أرباح بطريقة آمنة ومستقرة، ولذلك جند أن لدى "بيتك" أنواعاً مختلفة من الودائع االستثمارية سواء من حيث مدة االستثمار أو من حيث آلية توزيع 
األرباح أو من حيث العملة سواء بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية ، ومن هذه الودائع االستثمارية )الوديعة االستثمارية املستمرة – وديعة الدمية 
االستثمارية - وديعة النوير االستثمارية - وديعة السدرة االستثمارية – وديعة الكوثر االستثمارية – الوديعة االستثمارية اخلماسية – الودائع بالعمالت 
األجنبية– اخلطط االستثمارية طويلة األجل(. وميكن فتح هذه األنواع من الودائع لكل من األفراد على أن يكون السن القانوني للعميل هو 21 عاما، 
و يسمح للولي الشرعي أو الوصي مبوجب حكم من احملكمة فتح وديعة باسم القاصر، كما ميكن فتح تلك الودائع جلميع أنواع الشركات واجلهات 

االعتبارية ) جلان – احتادات -  مؤسسات إلخ.. (. 

في  االستثمارية  الودائع  استثمار  "بيتك"  بإمكان  إذ  )البنوك(،  املصارف  لعمليات  أكبر  استقراراً  توّفر  كونها  من  االستثمارية  الودائع  أهمية  وتأتي 
املشروعات اإلنتاجية املختلفة، سواء بطريق مباشر أو بطريق متويل مشروعات الغير. أما التكييف الشرعي للودائع االستثمارية فينقسم ما بي عقود 

املضاربة وعقود الوكالة باالستثمار.

حساب الذهب:

حرصاً من "بيتك" على تنوع املنتجات ومواكبة التغييرات االقتصادية العاملية وما صاحبها من اقبال عاملي على شراء وبيع سبائك الذهب، مت إطالق 
حساب الذهب حيث ميكن العمالء من شراء وبيع الذهب والسحب وااليداع )في حال رغبته بذلك(، من خالل حسابات مصرفية مع االحتفاظ بالذهب 
اململوك للعميل بصفة أمانة لدى "بيتك". كما ميكن لعمالء "بيتك" املشتركي في خدمة KFH online االستفادة من خدمات "حساب الذهب" من حيث 
)فتح احلساب – شراء ذهب – بيع ذهب – طلب كشف حساب( من خالل موقع "بيتك" االلكتروني أو من خالل تطبيق "بيتك" لألجهزة احملمولة أو 

من خالل أجهزة الصراف الآللي التابعة لـ"بيتك".
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III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل

سادسًا : الضوابط الشرعية

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالتأكد من مدى التزام جميع قطاعات وإدارات "بيتك" بقراراتها وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن اجلهات 
الرقابية، ولها في سبيل حتقيق ذلك ما يلي:

التأكد من التزام قطاعات وإدارات "بيتك" بعرض جميع املنتجات واألنشطة على الهيئة الشرعية وذلك من خالل مراجعة واعتماد مناذج العقود . 1
واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات والهياكل التمويلية؛ وذلك بهدف التأكد من خلوها من احملظورات الشرعية.

االطالع على تقارير املراجعة الشرعية على العقود واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات من قبل إدارة البحوث واالستشارات الشرعية؛ وفقا . 2
لقرارت الهيئة الشرعية.

االطالع على تقارير التدقيق الشرعي الدورية على قطاعات وإدارت "بيتك" املرفوعة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي؛ وذلك لضمان . 3
التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وقرارت الهيئة الشرعية ذات الصلة.

التأكد من أن جميع اإليرادات التي حتققت من مصادر محرمة أو بطرق حترمها الشريعة اإلسالمية قد مت جتنيبها للتخلص منها في أعمال خيرية.. 4

يتم احتساب الوعاء الزكوي بعد موافقة البنك املركزي على امليزانية العمومية لبيت التمويل الكويتي.. 5

اجلمعية العمومية هي التي تقوم بتحديد مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية.. 6
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البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

 

 

 
 
 
 

 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  لسادة المساهمينإلى حضرات ا

  بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
  

  الرأي 
ً بـ"المجموعة")،  لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("البنك") وشركاته التابعة (يشار إليها معا

والدخل الشامل والتغيرات في حقوق  الدخلوبيانات  2019ديسمبر  31مع كما في والتي تتكون من بيان المركز المالي المج
للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص  الملكية والتدفقات النقدية المجمعة

  السياسات المحاسبية الهامة.
  

لمرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة في رأينا أن البيانات المالية المجمعة ا
ً للمعايير الدولية  2019ديسمبر  31كما في  وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا

  للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت.
  

  رأي أساس ال
وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

ً "مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة".  قسم لميثاق األخالقيات ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا
(ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية  (بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية) لمحاسبين المهنيينالمهنية ل

ً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد  للمحاسبين). وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية وفقا
  حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق. أن أدلة التدقيق التي

 
  أمور التدقيق الرئيسية

 للسنةإن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة 
للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه  الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا

  كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.و األموراألمور. فيما يلي تفاصيل 
  

  خسائر االئتمان للتمويل اإلسالمي للعمالء
ً للمعيار الدولي (للعمالء خسائر االئتمان للتمويل اإلسالمي تحقق إن  "التسهيالت التمويلية") يمثل خسائر االئتمان المتوقعة طبقا

ً ل: األدوات المالية 9للتقارير المالية  تعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصص المطلوب احتسابه وفقاً التي يتم تحديدها وفقا
كما  ")يالمتعلق بها ("تعليمات بنك الكويت المركزحول تصنيف التسهيالت التمويلية والمخصص  بنك الكويت المركزي لقواعد

 المالية المجمعة، أيهما أعلى.  حول البيانات 10و 2.6هو مبين في السياسات المحاسبية في اإليضاحين 
  

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية تحقق إن  ً بتعليمات بنك الكويت المركزي يمثل  9خسائر االئتمان المتوقعة طبقا سياسة التزاما
معقدة والتي تتطلب أحكاماً جوهرية عند تنفيذيها. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على األحكام التي تقوم اإلدارة بوضعها محاسبية 

ً  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانتقييم مستوى مخاطر االئتمان عند التحقق المبدئي وعند   تاريخ التقارير المالية فيالحقا
تسهيالت االئتمانية إلى فئات مختلفة وتحديد توقيت حدوث التعثر ووضع نماذج لتقييم احتمالية تعثر العمالء وتقدير تصنيف الل

المخصص المحدد للتسهيل التمويلي منخفض القيمة وفقاً تحقق التدفقات النقدية من إجراءات االسترداد أو تحقق الضمانات. إن 
 تحققهلى القواعد التي يحددها بنك الكويت المركزي بشأن الحد األدنى للمخصص الذي يتم لتعليمات بنك الكويت المركزي يستند إ

 إلى جانب أي مخصص إضافي معترف به استناداً إلى تقييم اإلدارة للتدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالتسهيل التمويلي. 

محاسبون قانونيون
صندوق رقم 74 الصفاة
الكويت الصفاة 13001

ساحة الصفاة
برج بيتك الطابق 18 - 21
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  لمساهمينإلى حضرات السادة ا

  (تتمة) بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
  

  خسائر االئتمان للتمويل اإلسالمي للعمالء (تتمة)
  

ً ألهمية التسهيالت التمويلية وما يرتبط بذلك من  عند احتساب االنخفاض في القيمة، فإن  واألحكام عدم التأكد من التقديراتنظرا
 ذلك يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.

  
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم وضع وتنفيذ أدوات الرقابة على المدخالت واالفتراضات التي تستخدمها المجموعة 

  قبل اإلدارة في تحديد مدى كفاية خسائر االئتمان.في وضع النماذج وحوكمتها وأدوات الرقابة للمراجعة التي يتم تنفيذها من 
  

وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، قمنا باختيار  9فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 
نا من مدى تناسب تحديد المجموعة للزيادة عينات للتسهيالت التمويلية القائمة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة وتحقق
مختلفة. بالنسبة لعينة ال االتمويلية إلى مراحلهالجوهرية في مخاطر االئتمان واألساس المترتب على ذلك لتصنيف التسهيالت 

لية التعثر ومعدل التسهيالت االئتمانية، تحققنا من مدى تناسب معايير المجموعة لتحديد المراحل وقيمة التعرض عند التعثر واحتما
الخسارة عند التعثر بما في ذلك أهلية وقيمة الضمان المحتسب في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة المستخدمة من قبل المجموعة 
لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كما تحققنا من مدى تناسب مختلف المدخالت واالفتراضات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة 

 سائر االئتمان المتوقعة. لتحديد خ
  

إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بمتطلبات بنك الكويت المركزي الحتساب المخصص، قمنا بتقييم المعايير الخاصة بتحديد ما إذا كان 
ً لتلك التعلاذا تطلب األمرهناك أي متطلبات الحتساب أي خسائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات الصلة ويتم احتسابها،  يمات. ، وفقا

إدارة المجموعة.  بالنسبة للعينات التي تم اختيارها، تحققنا مما إذا كانت كافة أحداث االنخفاض في القيمة قد تم تحديدها من قبل
ً التسهيالت التمويلية منخفضة القيمة، قمنا بتقدير قيمة الضمان وتحققنا من  وبالنسبة للعينات التي تم اختيارها والتي تضمنت أيضا

 احتساب المخصص المترتب على ذلك.عمليات 
  

  انخفاض قيمة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية مع األخذ في الحسبان 

إلدارة الجوهرية في تحديد مؤشرات انخفاض القيمة والمبلغ يتعين وضع أحكام ا انخفاض القيمة إذا ما توفر مؤشر إلى ذلك.
ً إلى  في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالممكن استرداده لالستثمار  وبالتالي نعتبر ذلك من  .االستخدامقيد القيمة استنادا

  أمور التدقيق الرئيسية.
  

جوهرية العكسية التغيرات تحديد العوامل المؤدية النخفاض القيمة مثل القمنا بتنفيذ إجراءات لفهم اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة ل
في البيئة التكنولوجية أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها أو التغيرات الهيكلية في قطاع 

السياسية أو القانونية، بما يؤثر على أنشطة الشركة المستثمر  األعمال الذي تعمل فيه الشركة المستثمر فيها أو التغيرات في البيئة
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بتنفيذها، من بين أمور أخرى، تقييم مدى تناسب القيم  فيها والتغيرات في مركزها المالي.

لتقييم انخفاض القيمة، بتقييم مدى معقولية  المستردة التي تم تحديدها من قبل اإلدارة وطرق التقييم المستخدمة.  كما قمنا، بالنسبة
  . االستخدامقيمة االفتراضات األساسية التي استخدمتها اإلدارة في تحديد 

  
  حول البيانات المالية المجمعة. 14و 13قمنا أيضاً بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة في اإليضاحين 
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  دة المساهمينإلى حضرات السا

  (تتمة) بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
  

  اختبار انخفاض قيمة العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة
ً بالنسبة ألعمال  اإلدارة النخفاض قيمة إن تقييم ً ألن هذه العملية تعتبر معقدة العقارات يعتبر جوهريا التدقيق التي قمنا بها نظرا

مما قد يؤدي إلى زيادة  ذاتيا بطبيعتهيتضمن تقدير للعقارات اختبار انخفاض القيمة  فإنوتتطلب وضع أحكام. إضافة إلى ذلك، 
الي نعتبر ذلك من أمور التدقيق وبالت . وموقعها وطبيعتها المختلفةيتعلق بعدد عقارات المجموعة  مخاطر األخطاء، خاصة فيما

  الرئيسية.
  

لقد قمنا باختيار عينات مع األخذ في االعتبار منهجية أساليب التقييم ومدى مالئمة هذه األساليب والمدخالت المستخدمة في تقييم 
الموجودة خارج الكويت. لمراجعة تقييم عينة من العقارات  لديناالعقارات. إضافة إلى ذلك، قمنا باالستعانة بمتخصصين داخليين 

وكجزء من إجراءات التدقيق المذكورة، قمنا بتقييم مدى دقة المدخالت الرئيسية المستخدمة في التقييم مثل اإليجارات وإجمالي 
عائد المضاعفات واألسواق المماثلة ومعدالت الخصم. كما قمنا بمراجعة تقييم المجموعة حول ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

  خفاض قيمة العقارات الدولية.على ان
  

  حول البيانات المالية المجمعة.  15إن االفصاحات المتعلقة بالعقارات االستثمارية مبينة في اإليضاح 
  

("األدوات المالية  وعقود السلع اآلجلة تقييم مبادالت العمالت ومبادالت معدل األرباح وعقود مبادالت العمالت األجنبية اآلجلة
  المية")المشتقة اإلس

لدى المجموعة أدوات مالية مشتقة إسالمية جوهرية ويتم تحديد قيمتها من خالل تطبيق أساليب تقييم تتضمن غالبًا ممارسة األحكام 
واحتماالت، فإن واستخدام االفتراضات والتقديرات. ونظًرا ألهمية األدوات المالية المشتقة اإلسالمية وما يرتبط بها من تقديرات 

  من أمور التدقيق الرئيسية. ذلك يعتبر
  

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم أدوات الرقابة على تحديد وقياس وإدارة األدوات المالية المشتقة اإلسالمية للتأكيد على 
  فعالية عمل أدوات الرقابة الرئيسية المطبقة.

  
ً تقييم المنهجيات و مالئمة أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية المشتقة تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها أيضا

لمراجعة تقييم عينة من كل نوع من األدوات المالية المشتقة  لدينااإلسالمية. إضافة إلى ذلك، قمنا باالستعانة بمتخصصين داخليين 
خالت الرئيسية المستخدمة في التقييم مثل التدفقات اإلسالمية. وكجزء من إجراءات التدقيق المذكورة، قمنا بتقييم مدى دقة المد

النقدية المتعاقد عليها والمعدالت الخالية من المخاطر والتقلب في معدالت الربح ومعدالت المبادالت ومعدالت الربح الفوري 
الخارجية. وفي النهاية، والمعدالت المتضمنة اآلجلة واألسعار المعروضة من مقدمي بيانات السوق عن طريق مقارنتها بالبيانات 

نأخذ في االعتبار مدى اكتمال ودقة اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية المشتقة اإلسالمية لتحديد مدى التوافق مع متطلبات 
  اإلفصاحات.

  
  ة. حول البيانات المالية المجمع 26األدوات المالية المشتقة اإلسالمية مبينة في اإليضاح بإن االفصاحات المتعلقة 

  
  2019سنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة ل

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 
حصلنا على تقرير مجلس إدارة البنك  ا. ، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حوله2019لسنة   للمجموعة

  قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 
  

  إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  
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 اقبي الحسابات المستقلينتقرير مر
  إلى حضرات السادة المساهمين

  (تتمة) بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
  

  (تتمة) 2019 لسنةمعلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة 
تنا هي االطالع على المعلومات األخرى وتحديد ما إذا كانت غير متوافقة فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤولي

بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا 
عمال التي قمنا بها، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األ
  تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

  
  مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية ال مجمعة بصورة عادلة وفقا
المطبقة في دولة الكويت وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء 

  المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
  

تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية المجمعة، 
مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم 

  عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة 
  

  يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية للمجموعة. 
  

  مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  خاليةعة ككل إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجم

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه 
ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف ا ألخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا

األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على 
  القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

  
فقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما كجزء من التدقيق و

  يلي: 
  

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  إجراءات التدقيق المالئمة لتلك

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد 
 الداخلية. المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الحذفيتضمن التواطؤ أو التزوير أو 

   

  فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  إلى حضرات السادة المساهمين

  (تتمة) يتي ش.م.ك.ع.بيت التمويل الكو
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
  

  مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
  التي أعدتهاذات الصلة تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات 

 اإلدارة. 
  

 لتوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا ا
ً حول قدرة عليها، بتحديد ما إذا  كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهريا

أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  المجموعة على متابعة أعمالها على
اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم  إلى في تقرير مراقبي الحسابات نشير

ا حتى تاريخ تقرير مراقبي الحسابات. على الرغم التي حصلنا عليه مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق
 من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

  

 م ما إذا كانت تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقيي
 البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.

  

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
ن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة حول البيانات المالية المجمعة. ونح

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
  

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما 
  وهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. في ذلك أي أوجه قصور ج

  
نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا 

محتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من ال
  الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  

  
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات 

مور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقبي الحسابات الحالية، ولذلك تعتبر هي أ للفترةالمالية المجمعة 
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما 

تائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن الن
  العامة له.
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  إلى حضرات السادة المساهمين

  (تتمة) بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
ية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة البنك في رأينا أيضاً أن البنك يحتفظ بدفاتر محاسب

فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات 
المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي تتطلبها التعليمات الصادرة  التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات

عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس المال والتعليمات بشأن معدل الرفع المالي والتي ينص عليها تعميما بنك الكويت 
 2014أكتوبر  21المؤرخ  2014 /343ر ب أ/  /2ورقم  2014يونيو  24المؤرخ  2014 /336رب، ر ب أ/ /2المركزي رقم 

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس  2016لسنة  1على التوالي، وقانون الشركات رقم 
واعتقادنا لم  والنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا

تقع مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس المال والتعليمات بشأن معدل الرفع المالي والتي ينص 
 2014 /343ر ب أ/  /2ورقم  2014يونيو  24المؤرخ  2014 /336رب، ر ب أ/  /2عليها تعميما بنك الكويت المركزي رقم 

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت  2016لسنة  1على التوالي، ولقانون الشركات رقم  2014أكتوبر  21المؤرخ 
على  2019ديسمبر  31الالحقة لها ، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة المنتهية في 

  البنك أو مركزه المالي. وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط
  

والتعديالت الالحقة له في شأن  1968لسنة  32نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 
على وجه  2019ديسمبر  31النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في 

  قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط البنك أو مركزه المالي.
  
  
  
  
  
  
  

      

  وليد عبد هللا العصيمي
  فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 
  العيبان والعصيمي وشركاهم

  بدر عبدهللا الوزان   
  فئة أ 62سجل مراقبي الحسابات رقم 

  الوزان وشركاه - ديلويت وتوش 

  
 ----------------2020  

  
  الكويت
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  إلى حضرات السادة المساهمين

  (تتمة) بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
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  البنك أو مركزه المالي. وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط
  

والتعديالت الالحقة له في شأن  1968لسنة  32نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 
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  وليد عبد هللا العصيمي
  فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 
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  المجمع    بيان الدخل
  2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  ألف دينار كويتي    
 2018 2019  إيضاحات  

     اإليرادات
 862,055 931,574   تمويل إيرادات 

 (334,786) (401,319)  للمودعين تكاليف تمويل وتوزيعات
.   

───────── ───────── 
 527,269 530,255   صافي إيرادات التمويل

     

 63,319  130,249  3  إيرادات استثمار
 86,627  79,129    إيرادات أتعاب وعموالت

 30,277  34,061    صافي ربح العمالت األجنبية
 38,516  40,708  4  إيرادات أخرى 

.   
───────── ───────── 

 746,008 814,402   إجمالي إيرادات التشغيل
   

───────── ───────── 
     المصروفات 

 (177,569) (182,439)   تكاليف موظفين 
 (81,487) (78,843)    عمومية وإدارية مصروفات 

 (33,404) (42,989)    استهالك واطفاء
   

───────── ───────── 
 (292,460) (304,271)   إجمالي مصروفات التشغيل

   
───────── ───────── 

 453,548 510,131   صافي ايرادات التشغيل
 (162,510) (196,908) 5  المخصصات وانخفاض القيمة

  410 -   ربح السنة من العمليات الموقوفة
   

───────── ───────── 
 291,448 313,223   ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةالالربح قبل 

     

 (26,982) (50,460) 6  الضرائب
 (942)  (942) 23  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

   
───────── ───────── 

 263,524 261,821   ربح السنة
   

═════════ ═════════ 
     الخاص بـ:

 227,411 251,023   مساهمي البنك   
 36,113 10,798   الحصص غير المسيطرة   

   
───────── ───────── 

   261,821 263,524 
   

═════════ ═════════ 
  فلس  33.06  فلس  36.45 7  ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك

   ═════════ ═════════ 
  
  

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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8  
 

  المجمع الشامل  الدخلبيان 
  2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

    ألف دينار كويتي    
    2019  2018  
      

 263,524 261,821  ربح السنة
  

───────── ───────── 
    بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات استثمارات في أسهم خسائر إعادة التقييم من 
 (4,790) (1,280)   الشاملة األخرى

   ───────── ───────── 
     قاً إلى بيان الدخل المجمع:بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الح

    صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: في استثمارات
 (21,385) 65,253   صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة

 6,021 10,802   معاد إدراجه في بيان الدخل المجمع
  ───────── ───────── 

صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  في من استثمارات )سائرالخاألرباح (صافي 
 (15,364) 76,055   اإليرادات الشاملة األخرى

     
 (597) 1,430   حصة في اإليرادات (الخسائر) الشاملة األخرى لشركات زميلة ومشاريع مشتركة

 (122,546) (42,008)    فروق تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية
  ───────── ───────── 

 (143,297) 34,197  الشاملة األخرى للسنة )الخسائراإليرادات (
  

───────── ───────── 
 120,227 296,018  إجمالي اإليرادات الشاملة

  ═════════ ═════════ 
    

    الخاصة بـ:
 133,487 292,056  مساهمي البنك   
 (13,260) 3,962  الحصص غير المسيطرة   

  ═════════ ═════════ 
  296,018 120,227 
  ═════════ ═════════ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.



133 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
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9  
 

  بيان المركز المالي المجمع 
  2019ديسمبر  31في كما 

  ألف دينار كويتي    
  2018 2019  إيضاحات  

     الموجودات 
 1,381,170 1,910,088   8  نقد وأرصدة لدى البنوك

 3,443,689 3,782,828  9  نوكأرصدة مستحقة من ب
 9,190,235 9,336,555  10  تمويل مدينو

 1,563,361 2,276,432  11  استثمار في صكوك
 147,639 107,613    عقارات للمتاجرة

 284,883 210,524 12  استثمارات
 499,179 504,343  13,14  استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 489,609 455,406  15  عقارات استثمارية
 544,416 546,782   16  موجودات أخرى

 31,180 31,329  17  موجودات غير ملموسة وشهرة
 194,917 228,958    عقارات ومعدات

   

─────── ─────── 
 17,770,278 19,390,858   مجموع الموجودات

   

═══════ ═══════ 
     

     المطلوبات 
 2,689,079 2,427,166    المالية أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات

 498,588 319,965    دائنو صكوك
 11,780,310 13,552,645  19    حسابات المودعين 

 728,131   847,707  20    مطلوبات أخرى
   

─────── ─────── 
 15,696,108 17,147,483   إجمالي المطلوبات

   

─────── ─────── 
     

     البنك   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي 
 634,226 697,649  22    رأس المال

 720,333 720,333  21  عالوة إصدار أسهم 
 63,423 69,765 23  أسهم منحة مقترح إصدارها

 (44,452) (36,243) 22  أسهم خزينة 
 395,278 470,908 21  احتياطيات

   

─────── ─────── 
   1,922,412 1,768,808 

 125,097 137,980 23  اأرباح نقدية مقترح توزيعه
   

─────── ─────── 
 1,893,905 2,060,392   إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك  

 180,265 182,983   الحصص غير المسيطرة
   

─────── ─────── 
 2,074,170 2,243,375   إجمالي حقوق الملكية 

   

─────── ─────── 
 17,770,278 19,390,858   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

   

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 

      

 حمد عبد المحسن المرزوق
  [رئيس مجلس اإلدارة]

  مازن سعد الناهض  
  ]للمجموعة [الرئيس التنفيذي

 

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

 

ً تشكل جزء 36إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   معة.من هذه البيانات المالية المج ا


9  
 

  بيان المركز المالي المجمع 
  2019ديسمبر  31في كما 

  ألف دينار كويتي    
  2018 2019  إيضاحات  

     الموجودات 
 1,381,170 1,910,088   8  نقد وأرصدة لدى البنوك

 3,443,689 3,782,828  9  نوكأرصدة مستحقة من ب
 9,190,235 9,336,555  10  تمويل مدينو

 1,563,361 2,276,432  11  استثمار في صكوك
 147,639 107,613    عقارات للمتاجرة

 284,883 210,524 12  استثمارات
 499,179 504,343  13,14  استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 489,609 455,406  15  عقارات استثمارية
 544,416 546,782   16  موجودات أخرى

 31,180 31,329  17  موجودات غير ملموسة وشهرة
 194,917 228,958    عقارات ومعدات

   

─────── ─────── 
 17,770,278 19,390,858   مجموع الموجودات

   

═══════ ═══════ 
     

     المطلوبات 
 2,689,079 2,427,166    المالية أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات

 498,588 319,965    دائنو صكوك
 11,780,310 13,552,645  19    حسابات المودعين 

 728,131   847,707  20    مطلوبات أخرى
   

─────── ─────── 
 15,696,108 17,147,483   إجمالي المطلوبات

   

─────── ─────── 
     

     البنك   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي 
 634,226 697,649  22    رأس المال

 720,333 720,333  21  عالوة إصدار أسهم 
 63,423 69,765 23  أسهم منحة مقترح إصدارها

 (44,452) (36,243) 22  أسهم خزينة 
 395,278 470,908 21  احتياطيات

   

─────── ─────── 
   1,922,412 1,768,808 

 125,097 137,980 23  اأرباح نقدية مقترح توزيعه
   

─────── ─────── 
 1,893,905 2,060,392   إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك  

 180,265 182,983   الحصص غير المسيطرة
   

─────── ─────── 
 2,074,170 2,243,375   إجمالي حقوق الملكية 

   

─────── ─────── 
 17,770,278 19,390,858   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

   

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 

      

 حمد عبد المحسن المرزوق
  [رئيس مجلس اإلدارة]

  مازن سعد الناهض  
  ]للمجموعة [الرئيس التنفيذي

 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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زءاً من هذه البيانا
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ت في حقوق الملكية المجمع 
بيان التغيرا

  
ل

لسنة المنتهية في 
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ديسمبر 

2019
  

   
 

ف دينار كويتي
 أل

 

  
صة بمساهمي البنك

الخا
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الح
  

غير المسيطرة
  

إجمالي
  

حقوق الملكية
  

  
س
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المال  
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صدار أسهم
إ

  

أسهم
 

منحة 
  

مقترح 
صدارها

إ
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خزينة  
  

احتياطيات 
ضاح 

(إي
21

(  
اإلجمالي 

الفرعي
  

أرباح نقدية 
مقترح توزيعها

  
اإلجمالي 
الفرعي 

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد 
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كما 
في 

1 
يناير 

2019
  

 634,226
 

 720,333
 

63,423
 

 (44,452)
 

395,278
 

1,768,808
 

125,097
 

1,893,905
 

180,265
 

2,074,170
 

ربح السنة
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 251,023
 

 251,023
 

 -   
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 10,798 
 

 261,821
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 (
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 -   
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 -   
 

  41,033
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   41,033
 

 (6,836)
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الشاملة 
  

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

292,056
 

292,056
 

 -   
 

292,056
 

3,962
 

296,018
 

ضاح 
صدار أسهم منحة (إي

إ
23

 (
  

63,423
 

 -   
 

(63,423)
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
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 -   
 

ز
كاة 

  
 -   
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 -   

 
 -   

 
(14,748)

 
(14,748)

 
 -   

 
(14,748)

 
 -   

 
(14,748)

 
ضاح 

ت باألسهم (إي
المدفوعا

24
(  

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

1,000
 

1,000
 

-   
 

1,000
 

-   
 

1,000
 

ت أرباح نقدية مدفوعة 
توزيعا

  
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
 -   

 
(125,097)

 
(125,097)

 
 -   

 
(125,097)

 
ضاح 

ت أرباح: (إي
توزيعا

23
(:

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صدارها

أسهم منحة مقترح إ
  

 -   
 

 -   
 

69,765
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(69,765)
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 -   
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أرباح نقدية مقترح توزيعها
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(137,980)
 

(137,980)
 

137,980
 

 -   
 

 -   
 

 -   
 

صة المجموعة في التوزي
ح

صكوك 
ت على 

عا
الشريحة 

1 
لشركة زميلة

  
 -   

 
 

 -   
 

 
 -   

 
 

 -   
 

(151)
 

 
(151)

 
 

 -   
 

 
(151)

 
 -   

 
 

(151)
 

صافي الحركة في أسهم الخزينة 
  

 -   
 

 -   
 

 -   
 

 8,209 
 

 4,952
 

 13,161
 

 -   
 

13,161
 

 -   
 

13,161
 

ربح من بيع جزئي لشركة تابعة
  

 -   
 

 -   
 

 -   
 

-   
 

 266
 

 266
 

 -   
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 -   
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ص غير 
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التوزيعا
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صيد 
الر

كما 
في 

31
 

ديسمبر 
2019

  
 697,649

 
 720,333

 
 69,765 

 
 (36,243)

 
 470,908

 
 1,922,412

 
 137,980

 
 2,060,392
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ت المالية المجمعة.
شكل جزءًا من هذه البيانا

ت المرفقة من 1 إلى 36 ت
ضاحا

إن اإلي
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بيت التمويل الكويتي
 

ش.م.ك.
 ع.

وشرك
ا

ته التابعة
  



 

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلي
1 

إلى 
36

 
تشكل جزء
 اً 

ت المالية المجمعة.
من هذه البيانا

 
11
  

 

بيان التغير
ت في حقوق الملكية المجمع 

ا
(تتمة)

  
ل

لسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2019
  

   
 

ف دينار كويتي
 أل

 

  
صة بمساهمي البنك

الخا
  

ص 
ص

الح
  

غير المسيطرة
  

إجمالي
  

حقوق الملكية
  

  
س

رأ
المال  
 

عالوة
  

صدار أسهم
إ

  
أسهم
 

منحة 
  

صدارها
مقترح إ

 
أسهم 

خزينة  
  

ت 
احتياطيا
ضاح 

(إي
21

(  
اإلجمالي 

الفرعي
  

أرب
اح نقدية 

مقترح توزيعها
  

اإلجمالي 
الفرعي 
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2018
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 (45,063)
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ت المالية المجمعة.

شكل جزءًا من هذه البيانا
ت المرفقة من 1 إلى 36 ت
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  بيان التدفقات النقديـة المجمع
  2019ديسمبر  31في لسنة المنتهية ل
  ألف دينار كويتي    

  
 2018 2019  إيضاحات

     أنشطة التشغيل 
 263,524 261,821   نةربح الس

     تعديالت لمطابقة الربح بصافي التدفقات النقدية:
 33,404 42,989       استهالك وإطفاء 
 162,510 196,908 5  المخصصات وانخفاض القيمة 
 (4,695) (4,845) 3  إيرادات توزيعات أرباح 
 (4,209) (32,636) 3  ربح بيع استثمارات 
 (13,963) (17,900) 3  ربح بيع استثمارات عقارية 
 (28,192) (22,408) 3  حصة في نتائج استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  
 2,306 (41,281) 3  استثمار أخرىخسائر  )إيرادات( 

 
 

────── ────── 
   382,648 410,685 

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
     (الزيادة) النقص في موجودات التشغيل:

 (501,547) (169,588)     كوأرصدة مستحقة من البنومدينو تمويل 
 (141,895) (718,465)   استثمار في صكوك

 13,489 42,640   عقارات للمتاجرة
 (25,875) (18,694)   موجودات أخرى

 239,587 (280,069)   ودائع قانونية لدى بنوك مركزية 
     الزيادة (النقص) في مطلوبات التشغيل:

 318,592 (440,536)   أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
 183,577 1,772,335     حسابات المودعين 

 (27,183) 135,491   مطلوبات أخرى
  

 

────── ────── 
 469,430 705,762     أنشطة التشغيل الناتجة من صافي التدفقات النقدية 

  
 

────── ────── 
     أنشطة االستثمار 

 14,454 146,091  مارات، بالصافي استث
 (2,915) (1,406)   شراء عقارات استثمارية

 27,833 40,015   المحصل من بيع عقارات استثمارية 
 (46,561) (33,828)   شراء عقارات ومعدات

 6,042 3,064   المحصل من بيع عقارات ومعدات
 (6,336) (4,594)   موجودات غير ملموسة، بالصافي

 (304) -   ثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركةشراء است
 3,857 6,102   المحصل من بيع استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 34,133 307   المحصل من بيع شركات تابعة
 13,711 14,429   توزيعات أرباح مستلمة

  
 

────── ────── 
 43,914 170,180     أنشطة االستثمار الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

  
 

────── ────── 
     أنشطة التمويل

 (96,645) (125,097)   توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
 (12,578) )13,236(   زكاة مدفوعة

 822 13,161   صافي الحركة في أسهم خزينة
 (1,554) (1,047)   توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

 
 

────── ────── 
 (109,955) )126,219(     التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  صافي

 
 

────── ────── 
 403,389 749,723   صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل 

 1,366,890 1,770,279     يناير 1في كما النقد والنقد المعادل 
  

 

────── ────── 
 1,770,279 2,520,002 8    ديسمبر 31النقد والنقد المعادل كما في 

   

────── ────── 
إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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   المجموعةمعلومات حول   1
    

 قرار مجلس إدارة على بناءاً  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لمجموعةلتم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة 
يل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إن الجمعية العمومية لمساهمي البنك لها الصالحية في تعد. 2020 يناير 9في البنك 

  إصدارها.
    

(يشار إليها مجتمعة "بالمجموعة")  المجمعةوشركاته التابعة  )"البنك"( ع.تتكون المجموعة من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.
مسجل  ووه 1977مارس  23شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت بتاريخ  وه البنكإن . 18.1مبينة في إيضاح  كما هي

لحسابه ولحساب كافة األنشطة المصرفية اإلسالمية قوم بصورة رئيسية بتقديم وي ك إسالمي لدى بنك الكويت المركزي.كبن
واإلجارة وتنفيذ المشاريع اإلنشائية لحسابه وأنشطة تجارية أطراف أخرى، بما في ذلك تمويل وشراء وبيع االستثمارات 

  المبارك، المرقاب، الكويت. عبد هللاهو شارع  للبنكمركز الرئيسي المسجل إن عنوان الأخرى دون ممارسة الربا. 
  

  .للبنكالشريعة اإلسالمية السمحة، طبقاً لما تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  ألحكامتتم جميع األنشطة وفقاً 
  

  اإلعداد  أساس  2.1
  

ً لتعليمات مؤسسات ا لخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا
وفقاً للمعيار الدولي للتقارير  التمويليةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت   الكويت. وتتطلب هذه التعليمات احتساب

ً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وف : األدوات المالية9المالية  ً لتعليمات بنك الكويت التزاما قا
المركزي، أيهما أكبر؛ و التأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و تطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير المالية 

  .االخرى الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة ة المعدل ليتضمن قياس يتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخي
العادلة ورأس المال المشترك المدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ومخزون المعادن الثمينة ومبادالت العمالت 

  ومبادالت معدالت الربح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة.
  

  يرد خالف ذلك. م، مع التقريب إلى أقرب ألف دينار كويتي، ما للمالية المجمعة بالدينار الكويتيات اتم عرض البيان
  

  البيانات المالية  عرض  2.2
  

 تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي المجمع بحسب ترتيب السيولة. 
 

لية. تم إجراء عمليات إعادة التصنيف لكي يتم عرض الحا السنةالسابقة لكي تتوافق مع عرض  السنةبعض مبالغ  تم إعادة تصنيف
بعض بنود بيان المركز المالي المجمع بصورة أكثر تناسباً ولم يكن لها أي تأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وربح 

ً المدرجة  السنة   .سابقا
  

  في السياسات المحاسبية  التغيرات  2.3
  

: 16مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إن السياسات المحاسبية المطبقة 
  . 2019يناير  1عقود التأجير ويسري اعتباراً من  

  
 : عقود التأجير16المعيار الدولي للتقارير المالية 

، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية قود التأجيرع 17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 
 الحوافز- عقود التأجير التشغيلي -  15ولجنة التفسيرات الدائمة  تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 4للتقارير المالية 

. يحدد هذا المعيار مبادئ التحقق رتقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونياً لعقد التأجي -  27ولجنة التفسيرات الدائمة 
والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من المستأجر المحاسبة عن معظم عقود التأجير باستخدام نموذج 

  الموازنة الفردي.
  

بة وفقا ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاس 16إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
في معيار  المبادئ الموضحةفي تصنيف عقود التأجير باستخدام نفس  المؤجرون، حيث يستمر 17لمعيار المحاسبة الدولي 

لم يكن له  16إما إلى عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي. وبالتالي، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية  17المحاسبة الدولي 
  ر التي تكون فيها المجموعة كمؤجر.تأثير على عقود التأجي
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  (تتمة)في السياسات المحاسبية  التغيرات  2.3
  

  (تتمة) : عقود التأجير16المعيار الدولي للتقارير المالية 
، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنيف كل عقد من عقود تأجيرها في تاريخ 16قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي. تم تصنيف عقد التأجير كعقد تمويلي إذا كان العقد ينقل كافة المخاطر  البدء إما كعقد
والمزايا المرتبطة بملكية األصل المستأجر إلى المجموعة وبخالف ذلك تم تصنيف عقد التأجير كعقد تأجير تشغيلي. وتم 

وفقاً للقيمة العادلة للعقار المستأجر في تاريخ البدء أو القيمة الحالية للحد  رسملة عقود التأجير التمويلي في بداية عقد التأجير
األدنى من مدفوعات التأجير أيهما أقل. وتم توزيع مدفوعات التأجير بشكل نسبي بين تكلفة التمويل وتخفيض التزام عقد 

م تسجيل مدفوعات التأجير كمصروفات إيجار في التأجير. وفي حالة عقد التأجير التشغيلي، لم يتم رسملة العقار المستأجر وت
بيان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مقدماً أو إيجار مستحق 

  ضمن الموجودات والمطلوبات األخرى على التوالي.
  

المجموعة بتطبيق طريقة فردية للقياس واالعتراف على كافة عقود ، قامت 16في إطار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
التأجير التي تكون فيها المجموعة كمستأجر باستثناء العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة. قامت 

تخدام والتي تمثل المجموعة بتسجيل مطلوبات عقود التأجير لسداد مدفوعات التأجير وتسجيل الموجودات المرتبطة بحق االس
باستخدام طريقة التطبيق  16الحق في استخدام الموجودات األساسية. قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ختارت اوبالتالي، ال يتم إعادة إدراج معلومات المقارنة.  2019يناير  1المعدل بأثر رجعي في تاريخ التطبيق المبدئي 
بما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها مسبقاً كعقود تأجير  االنتقاليةم المبررات العملية المجموعة استخدا

في تاريخ التطبيق المبدئي.  4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  17ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي 
شهر  12االعتراف لعقود التأجير التي تتضمن، في تاريخ البدء، مدة تأجير تبلغ  ثناءاتاستاختارت المجموعة أيضاً استخدام 

أو أقل وال تتضمن خيار الشراء ("عقود التأجير قصيرة األجل") وعقود التأجير التي يكون األصل األساسي فيها منخفض 
 القيمة ("موجودات منخفضة القيمة").

 
 ت العملية المتاحة والتي قامت بموجبها بما يلي:أيضاً بتطبيق المبررا المجموعةقامت 

 
 .استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود التأجير ذات الخصائص المتماثلة بصورة معقولة 
 .االعتماد على تقييم لما إذا كانت عقود التأجير ذات شروط مجحفة وذلك مباشرةً قبل تاريخ التطبيق المبدئي  
 شهراً في تاريخ  12ة األجل على عقود التأجير ذات مدة عقد تأجير تنتهي خالل تطبيق إعفاءات عقود التأجير قصير

 التطبيق المبدئي. 
 .استبعاد التكاليف المبدئية المباشرة من قياس حق استخدام األصل في تاريخ التطبيق المبدئي 
 خيارات مد أجل أو إنهاء عقد  استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد التأجير في حالة عقود التأجير التي تتضمن

 التأجير.
  

ذات الصلة ضمن الموجودات التي تمثل الحق في استخدام  الموجودات المرتبطة بحق االستخدامقامت المجموعة بتسجيل 
   مدفوعات عقود التأجير ضمن المطلوبات األخرى.التأجير المقابلة لسداد طلوبات وم ومعدات عقارات

  
لمجموعة الخاصة بالموجودات المرتبطة بحق االستخدام ومطلوبات عقود التأجير مبينة في اإليضاح إن السياسات المحاسبية ل

2.6 . 
 

لم  2019يناير  1إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في 
  اسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المح
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  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
  

فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة 
 .عند سريانها عايير والتفسيرات المعدلةوالم  الجديدة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير

  
 : تعريف األعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير  2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 
الموجودات التي تم حيازتها وحديد ما إذا كانت أية مجموعة من األنشطة في ت آتدمج األعمال بهدف مساعدة المنش 3المالية 

تمثل أعماالً أم ال. وهذه التعديالت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم لما إذا كان لدى 
ً على إرشادات لمساعدة المنشآت في المشاركين في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديال ت أيضا

تقييم ما إذا كانت العملية المشتراة تمثل أعماالً جوهرية كما أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات الموضوعة لألعمال 
  . إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة. والمخرجات

  
ت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ أول تطبيق، لن يكون نظراً ألن التعديال

  لهذه التعديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.
  

 : تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
عرض البيانات المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2018در مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر أص
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  ب. الحصص غير المسيطرة  

إن الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع كحصص 
لقيمة العادلة أو غير مسيطرة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما با

بالتناسب مع الحصة في المبالغ المحققة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم توزيع الخسائر على الحصص غير 
المسيطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة. يتم معاملة المعامالت مع الحصص 

. يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة الملكية للمجموعةع مالكي حقوق غير المسيطرة كمعامالت م
  دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.6

  
  دمج االعمال والشهرة 

الموجودات المحددة (بما في ذلك  يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. وتتضمن تحقق
الموجودات غير الملموسة غير المسجلة سابقًا) والمطلوبات (بما في ذلك المطلوبات المحتملة ولكن باستثناء مطلوبات إعادة 

العادلة  الهيكلة المستقبلية) المحددة لألعمال التي تم حيازتها وفقًا للقيمة العادلة. ويتحقق أي فائض لتكلفة الحيازة عن القيم
لصافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها كشهرة. وفي حالة إذا كانت تكلفة الحيازة أقل من القيمة العادلة لصافي 

  الموجودات المحددة التي تم حيازتها، يتم تسجيل الخصم على الحيازة مباشرة في بيان الدخل المجمع في سنة الحيازة.
  

هرة بالتكلفة ناقًصا أية خسائر متراكمة النخفاض القيمة. تتم مراجعة الشهرة لتحديد أي عقب التحقق المبدئي، يتم قياس الش
انخفاض في قيمتها سنويًا أو بصورة أكثر تكراًرا في حالة وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى احتمالية انخفاض 

شهرة التي تم حيازتها في دمج األعمال من تاريخ الحيازة القيمة المدرجة بالدفاتر. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع ال
إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج 

ك الوحدات. تمثل األعمال بغض النظر عما إذا كان يتم تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تل
كل وحدة يتم إليها توزيع الشهرة أقل مستوى ضمن المجموعة والذي يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية والذي 

  قطاعات التشغيل. 8قطاع التشغيل طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ال يزيد عن
  

و مجموعة من وحدات إنتاج النقد) ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة إنتاج النقد (أ
الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة 

القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به  عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس
  من وحدة إنتاج النقد.

  
 وتغطيةعند بيع الشركات التابعة، يسجل الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدًا فروق التحويل المتراكمة ذات الصلة 

  التدفقات النقدية والشهرة في بيان الدخل المجمع.
  

  ريع المشتركةالزميلة والمشا الشركات
  إن الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً ملموساً وليس سيطرة.

  
المشاريع المشتركة هي نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب 

المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقديًا للسيطرة على أحد  حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. والسيطرة
الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لألطراف التي تتشارك السيطرة. 

ضرورية لتحديد السيطرة على وتكون االعتبارات المستخدمة في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك ال
  الشركات التابعة.

  

ً بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه الحقاً بطريقة حقوق الملكية  يتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيا
لمشتركة في المحاسبية. ويتم تسجيل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد الحيازة من الشركات الزميلة والمشاريع ا

حصة المجموعة من تغيرات ما بعد الحيازة في اإليرادات الشاملة األخرى تقيد ضمن  يتم تسجيلبيان الدخل المجمع، كما 
  اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تعديل التغيرات المتراكمة فيما بعد الحيازة مقابل القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار.
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  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
  

فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة 
 .عند سريانها عايير والتفسيرات المعدلةوالم  الجديدة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير

  
 : تعريف األعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير  2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 
الموجودات التي تم حيازتها وحديد ما إذا كانت أية مجموعة من األنشطة في ت آتدمج األعمال بهدف مساعدة المنش 3المالية 

تمثل أعماالً أم ال. وهذه التعديالت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم لما إذا كان لدى 
ً على إرشادات لمساعدة المنشآت في المشاركين في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديال ت أيضا

تقييم ما إذا كانت العملية المشتراة تمثل أعماالً جوهرية كما أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات الموضوعة لألعمال 
  . إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة. والمخرجات

  
ت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ أول تطبيق، لن يكون نظراً ألن التعديال

  لهذه التعديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.
  

 : تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
عرض البيانات المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2018در مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر أص

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء لكي يتفق تعريف مصطلح  8ومعيار المحاسبة الدولي 
وانب التعريف. ويشير التعريف الجديد إلى أن "المعلومات تعتبر "معلومات جوهرية" في جميع المعايير وتتضح بعض ج

جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عدم صحة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي 
ات المالية بما يقدم معلومات مالية عن ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيان الماليةيتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات 

  جهة محددة إلعداد التقارير".
  

  ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف المعلومات الجوهرية تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
  

  أساس التجميع  2.5
  

ديسمبر من كل سنة وشركاتها التابعة كما في  31مجموعة كما في تتضمن البيانات المالية المجمعة كالً من البيانات المالية لل
ديسمبر. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة والشركات  31ذلك التاريخ أو تاريخ بما ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل 

لكي تتوافق السياسات المحاسبية  الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ويتم تعديلها، متى لزم ذلك،
مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت الجوهرية ما بين الشركات بما في 

  ذلك األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة.
  

  أ. الشركات التابعة 
المجموعة على الشركة وعلى وجه التحديد، تسيطر التي يكون للمجموعة سيطرة عليها. الشركات التابعة هي كافة الشركات 

  المجموعة ما يلي:  يكون لدىالمستثمر فيها فقط عندما 
  السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي، الحقوق الحالية التي تخولها لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة

 المستثمر فيها).
 فيها العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمرفي  التعرض أو الحقوق. 
  .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها  

  
تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها متى تشير الحقائق والظروف إلى وقوع تغيرات في واحد أو 

ل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة أكثر من عوام
) لمعرفة قائمة الشركات التابعة 18عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. راجع (إيضاح  عن التجميعوتتوقف 

  ها.الرئيسية وأعمالها الرئيسية وحصة ملكية المجموعة في
  
  
  

  (تتمة) أساس التجميع  2.5
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  ب. الحصص غير المسيطرة  

إن الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع كحصص 
لقيمة العادلة أو غير مسيطرة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما با

بالتناسب مع الحصة في المبالغ المحققة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم توزيع الخسائر على الحصص غير 
المسيطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة. يتم معاملة المعامالت مع الحصص 

. يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة الملكية للمجموعةع مالكي حقوق غير المسيطرة كمعامالت م
  دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.6

  
  دمج االعمال والشهرة 

الموجودات المحددة (بما في ذلك  يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. وتتضمن تحقق
الموجودات غير الملموسة غير المسجلة سابقًا) والمطلوبات (بما في ذلك المطلوبات المحتملة ولكن باستثناء مطلوبات إعادة 

العادلة  الهيكلة المستقبلية) المحددة لألعمال التي تم حيازتها وفقًا للقيمة العادلة. ويتحقق أي فائض لتكلفة الحيازة عن القيم
لصافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها كشهرة. وفي حالة إذا كانت تكلفة الحيازة أقل من القيمة العادلة لصافي 

  الموجودات المحددة التي تم حيازتها، يتم تسجيل الخصم على الحيازة مباشرة في بيان الدخل المجمع في سنة الحيازة.
  

هرة بالتكلفة ناقًصا أية خسائر متراكمة النخفاض القيمة. تتم مراجعة الشهرة لتحديد أي عقب التحقق المبدئي، يتم قياس الش
انخفاض في قيمتها سنويًا أو بصورة أكثر تكراًرا في حالة وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى احتمالية انخفاض 

شهرة التي تم حيازتها في دمج األعمال من تاريخ الحيازة القيمة المدرجة بالدفاتر. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع ال
إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج 

ك الوحدات. تمثل األعمال بغض النظر عما إذا كان يتم تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تل
كل وحدة يتم إليها توزيع الشهرة أقل مستوى ضمن المجموعة والذي يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية والذي 

  قطاعات التشغيل. 8قطاع التشغيل طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ال يزيد عن
  

و مجموعة من وحدات إنتاج النقد) ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة إنتاج النقد (أ
الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة 

القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به  عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس
  من وحدة إنتاج النقد.

  
 وتغطيةعند بيع الشركات التابعة، يسجل الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدًا فروق التحويل المتراكمة ذات الصلة 

  التدفقات النقدية والشهرة في بيان الدخل المجمع.
  

  ريع المشتركةالزميلة والمشا الشركات
  إن الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً ملموساً وليس سيطرة.

  
المشاريع المشتركة هي نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب 

المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقديًا للسيطرة على أحد  حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. والسيطرة
الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لألطراف التي تتشارك السيطرة. 

ضرورية لتحديد السيطرة على وتكون االعتبارات المستخدمة في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك ال
  الشركات التابعة.

  

ً بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه الحقاً بطريقة حقوق الملكية  يتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيا
لمشتركة في المحاسبية. ويتم تسجيل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد الحيازة من الشركات الزميلة والمشاريع ا

حصة المجموعة من تغيرات ما بعد الحيازة في اإليرادات الشاملة األخرى تقيد ضمن  يتم تسجيلبيان الدخل المجمع، كما 
  اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تعديل التغيرات المتراكمة فيما بعد الحيازة مقابل القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار.
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  (تتمة) الزميلة والمشاريع المشتركة الشركات

تُجري المجموعة تقديًرا في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض 
لمجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق قيمة االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. فإذا ما توفر ذلك، تحتسب ا

بين القيمة التي يمكن استردادها للشركة الزميلة والمشروع المشترك وقيمتها المدرجة بالدفاتر ويتم تسجيل المبلغ في بيان 
عة الدخل المجمع. عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجمو

بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي وفقاً لقيمته العادلة. يتم احتساب األرباح أو الخسائر من هذه المعاملة بالفرق بين القيمة 
المدرجة بالدفاتر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة وإجمالي القيمة العادلة 

  به والمتحصالت من البيع. ويتم إدراج األرباح او الخسائر في بيان الدخل المجمع.لالستثمار المحتفظ 
  

  تحويل العمالت األجنبية
تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للمجموعة. تقوم كل شركة في 

  لبنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام العملة الرئيسية.المجموعة بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس ا
  

  المعامالت واألرصدة
  تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً وفقاً لسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ المعاملة.

  
في تاريخ إلى العملة الرئيسية وفقاً لسعر الصرف السائد  نبيةويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األج

  .يتم إدراج كافة الفروق ضمن صافي الربح/الخسارة من تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع. بيان المركز المالي
  

أسعار الصرف الفورية كما في تاريخ  تحول البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام
  التحقق.

  
تحول البنود غير النقدية التي تقاس وفقاً للقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد 

مع تحقق األرباح أو الخسائر  القيمة العادلة. تتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحويل البنود غير النقدية بما يتفق
  .الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند

  
  شركات المجموعة

عند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقاً لسعر الصرف السائد في 
ً تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم تحويل بيانات الدخ الصرف. تتحقق فروق أسعار  لمتوسط أسعارل لهذه الشركات وفقا

تحويل الصرف ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع أو تصفية أو سداد رأس مال أو التنازل عن كل أو جزء من شركة 
  ان الدخل المجمع.في بي األجنبية تابعة أجنبية، يتحقق بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بتلك الشركة التابعة

  
يتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة الشركة التابعة األجنبية وأي تعديالت وفقًا للقيمة العادلة على القيمة المدرجة بالدفاتر 
للموجودات والمطلوبات الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحويلها وفقًا لسعر الصرف 

  في تاريخ البيانات المالية المجمعة. الفوري
  

  تحقق اإليرادات
  يجب الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات:

   
 تمثل إيرادات التمويل اإليرادات من عمليات المرابحة واالستصناع والموجودات المؤجرة واستثمارات الوكالة ) 1

طريقة الربح الفعلي. إن طريقة الربح الفعلي هي طريقة احتساب ويتم تحديدها باستخدام  واالستثمار في صكوك
  التكلفة المطفأة ألصل مالي وتوزيع إيرادات التمويل على مدى الفترة ذات الصلة.

تتحقق إيرادات األتعاب والعموالت عندما تقوم المجموعة باستيفاء التزام األداء من خالل تقديم الخدمات المطلوبة  ) 2
داية العقد، تحدد المجموعة ما إذا كانت تستوفي التزام األداء على مدى فترة زمنية معينة أو في الى العمالء. في ب

وقت معين. تسجل إيرادات االتعاب المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى فترة زمنية معينة على مدى فترة تقديم 
ت في فترة زمنية معينة عند إتمام المعاملة الخدمة. كما تسجل االتعاب والعموالت الناتجة من تقديم خدمات معامال

  ذات الصلة. 
  تتحقق إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية على أساس االستحقاق. ) 3
  تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات هذه األرباح.  ) 4
 بت وفقاً لعقد التأجير.تتحقق اإليرادات من عقود التأجير التشغيلي على أساس القسط الثا ) 5
تتضمن األرباح من االستثمارات العقارية الربح من بيع وتحويل وتوزيع العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة  ) 6

  وتتحقق أرباح العقارات عند تحويل المخاطر الهامة والعائدات إلى المشتري بما في ذلك الوفاء بكافة شروط العقد. 
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  (تتمة) الزميلة والمشاريع المشتركة الشركات

تُجري المجموعة تقديًرا في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض 
لمجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق قيمة االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. فإذا ما توفر ذلك، تحتسب ا

بين القيمة التي يمكن استردادها للشركة الزميلة والمشروع المشترك وقيمتها المدرجة بالدفاتر ويتم تسجيل المبلغ في بيان 
عة الدخل المجمع. عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجمو

بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي وفقاً لقيمته العادلة. يتم احتساب األرباح أو الخسائر من هذه المعاملة بالفرق بين القيمة 
المدرجة بالدفاتر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة وإجمالي القيمة العادلة 

  به والمتحصالت من البيع. ويتم إدراج األرباح او الخسائر في بيان الدخل المجمع.لالستثمار المحتفظ 
  

  تحويل العمالت األجنبية
تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للمجموعة. تقوم كل شركة في 

  لبنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام العملة الرئيسية.المجموعة بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس ا
  

  المعامالت واألرصدة
  تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً وفقاً لسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ المعاملة.

  
في تاريخ إلى العملة الرئيسية وفقاً لسعر الصرف السائد  نبيةويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األج

  .يتم إدراج كافة الفروق ضمن صافي الربح/الخسارة من تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع. بيان المركز المالي
  

أسعار الصرف الفورية كما في تاريخ  تحول البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام
  التحقق.
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  عقارات للمتاجرة 

ً تقاس العقارات للمتاجرة  ً بعد التحقق المبدئي، فإن العقارات للمتاجرة تدرج بالتكلفة أو بصافي القيمة مبدئيا بالتكلفة، الحقا
  الممكن تحقيقها أيهما أقل، وتحدد لكل عقار على حدة. 

  
  عقارات استثمارية

ً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. الحقاً بعد التحقق المبدئي يتم إدراج العقارات  تقاس العقارات االستثمارية مبدئيا
  االستثمارية بالتكلفة المستهلكة ناقصاً انخفاض القيمة.

  
س من يتم استبعاد العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام ولي

  المتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من التصرف فيه. 
    

في بيان الدخل المجمع في سنة  للعقار االستثمارييتم تسجيل الفرق بين صافي المتحصالت من البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر 
  االستبعاد.

  
هناك تغير في االستخدام. للتحويل من عقار استثماري إلى تتم التحويالت إلى أو من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون 

عقارات ومعدات فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة المدرجة بالدفاتر في تاريخ التغيير في االستخدام. إذا أصبح 
سياسة المتبعة للعقار والمعدات العقار والمعدات ضمن فئة عقارات استثمارية تقوم المجموعة بالمحاسبة لهذا العقار وفقاً لل

  حتى تاريخ التغيير في االستخدام.
  

عندما تبدأ المجموعة في إعادة تطوير عقار استثماري موجود بغرض بيعه، يتم تحويل العقار االستثماري إلى عقارات 
  للمتاجرة بالقيمة المدرجة بالدفاتر. 

  
سنة فيما عدا األرض غير  25- 20ار اإلنتاجية المقدرة لها بين يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعم

  المشغولة التي يقدر لها عمر إنتاجي غير محدد.
    

  عقارات قيد اإلنشاء 
يتم تصنيف العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير لالستخدام المستقبلي كعقارات استثمارية وتدرج بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في 

  يف هي المصروفات التي تتكبدها المجموعة والمتعلقة مباشرةً بإنشاء األصل. القيمة. إن التكال
 

  مخزون المعادن الثمينة
  المعادن الثمينة بصورة رئيسية من الذهب ويدرج بالقيمة العادلة ناقصاً التكلفة حتى البيع. مخزونيتكون 

  
  األدوات المالية 

  تاريخ التحقق 
ً في تاريخ المتاجرة، أي يتم تحقق الموجودات والمطلوبات ال ً في األحكام  الذيتاريخ المالية مبدئيا تصبح المجموعة طرفا

وهذا يتضمن المتاجرة بالطريقة االعتيادية؛ أي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم التعاقدية لألداة. 
  رف السائد في األسواق. الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموماً وفقاً للنظم أو الع

 
  القياس المبدئي لألدوات الماليةالتصنيف عند 

يعتمد تصنيف األدوات المالية عند التحقق المبدئي على شروطها التعاقدية ونموذج األعمال المستخدم في إدارة األدوات. 
ً وفقاً لقيمتها العادلة باستثناء في حالة الموجودات  المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة وتقاس األدوات المالية مبدئيا

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم إضافة إو اقتطاع تكاليف المعاملة من هذا المبلغ. وعندما تختلف القيمة العادلة 
ليوم األول من في الألدوات المالية عند التحقق المبدئي عن سعر المعاملة، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أرباح أو خسائر 

  كما هو مبين أدناه. االقتناء
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  ب. الحصص غير المسيطرة  

إن الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع كحصص 
لقيمة العادلة أو غير مسيطرة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما با

بالتناسب مع الحصة في المبالغ المحققة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم توزيع الخسائر على الحصص غير 
المسيطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة. يتم معاملة المعامالت مع الحصص 

. يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة الملكية للمجموعةع مالكي حقوق غير المسيطرة كمعامالت م
  دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.6

  
  دمج االعمال والشهرة 

الموجودات المحددة (بما في ذلك  يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. وتتضمن تحقق
الموجودات غير الملموسة غير المسجلة سابقًا) والمطلوبات (بما في ذلك المطلوبات المحتملة ولكن باستثناء مطلوبات إعادة 

العادلة  الهيكلة المستقبلية) المحددة لألعمال التي تم حيازتها وفقًا للقيمة العادلة. ويتحقق أي فائض لتكلفة الحيازة عن القيم
لصافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها كشهرة. وفي حالة إذا كانت تكلفة الحيازة أقل من القيمة العادلة لصافي 

  الموجودات المحددة التي تم حيازتها، يتم تسجيل الخصم على الحيازة مباشرة في بيان الدخل المجمع في سنة الحيازة.
  

هرة بالتكلفة ناقًصا أية خسائر متراكمة النخفاض القيمة. تتم مراجعة الشهرة لتحديد أي عقب التحقق المبدئي، يتم قياس الش
انخفاض في قيمتها سنويًا أو بصورة أكثر تكراًرا في حالة وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى احتمالية انخفاض 

شهرة التي تم حيازتها في دمج األعمال من تاريخ الحيازة القيمة المدرجة بالدفاتر. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع ال
إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج 

ك الوحدات. تمثل األعمال بغض النظر عما إذا كان يتم تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تل
كل وحدة يتم إليها توزيع الشهرة أقل مستوى ضمن المجموعة والذي يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية والذي 

  قطاعات التشغيل. 8قطاع التشغيل طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ال يزيد عن
  

و مجموعة من وحدات إنتاج النقد) ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة إنتاج النقد (أ
الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة 

القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به  عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس
  من وحدة إنتاج النقد.

  
 وتغطيةعند بيع الشركات التابعة، يسجل الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدًا فروق التحويل المتراكمة ذات الصلة 

  التدفقات النقدية والشهرة في بيان الدخل المجمع.
  

  ريع المشتركةالزميلة والمشا الشركات
  إن الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً ملموساً وليس سيطرة.

  
المشاريع المشتركة هي نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب 

المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقديًا للسيطرة على أحد  حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. والسيطرة
الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لألطراف التي تتشارك السيطرة. 

ضرورية لتحديد السيطرة على وتكون االعتبارات المستخدمة في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك ال
  الشركات التابعة.

  

ً بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه الحقاً بطريقة حقوق الملكية  يتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيا
لمشتركة في المحاسبية. ويتم تسجيل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد الحيازة من الشركات الزميلة والمشاريع ا

حصة المجموعة من تغيرات ما بعد الحيازة في اإليرادات الشاملة األخرى تقيد ضمن  يتم تسجيلبيان الدخل المجمع، كما 
  اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تعديل التغيرات المتراكمة فيما بعد الحيازة مقابل القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار.

  
  
  
  

  (تتمة)المحاسبية الهامة  ملخص السياسات  2.6
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  األدوات المالية (تتمة)
  

  أرباح أو خسائر في اليوم األول من االقتناء 
ستند إلى أسلوب عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند استحداث تلك األداة، وكان احتساب القيمة العادلة ي

تقييم يعتمد فقط على المدخالت الملحوظة في معامالت السوق، تقوم المجموعة بإدراج الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة 
في إيرادات االستثمار. في تلك الحاالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى النماذج التي لها بعض المدخالت غير الملحوظة، 

ق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة مؤجال ويدرج فقط في األرباح أو الخسائر عندما تصبح المدخالت ملحوظة أو يكون الفر
  عندما يتم عدم التحقق لتلك األداة.

  
  فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية

إلدارة الموجودات، والشروط التعاقدية تقوم المجموعة بتصنيف كافة موجوداتها المالية استنادا الى نموذج االعمال المستخدم 
  للموجودات بين الفئات التالية:

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  
  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  
والضمانات المالية وفقاً للتكلفة المطفأة أو وفقا للقيمة العادلة من خالل  التمويالتتم قياس المطلوبات المالية بخالف التزامات ي

األرباح أو الخسائر عندما يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة وتكون في صورة أدوات مشتقة أو عند تطبيق تصنيف القيمة 
  العادلة.

  
 مال تقييم نموذج االع

تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية 
لتحقيق األغراض من األعمال. ويقصد بذلك ما إذا كان هدف المجموعة يقتصر على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من 

النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. وفي حالة عدم إمكانية الموجودات أو تحصيل كال من التدفقات 
تطبيق أي من الهدفين (كأن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من 

أو الخسائر. ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة على أساس نموذج أعمال "البيع" وتقاس وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح 
 كل أداة على حدة ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:

  

  موظفي كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقارير عنها إلى
  العليا للمنشأة. اإلدارة

 باألخص المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال)، و
 .كيفية إدارة تلك المخاطر

  كيفية مكافأة مديري األعمال (على سبيل المثال أن تستند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات
 نقدية التعاقدية التي تم تحصيلها). ال

 .كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل المهمة في تقييم المجموعة  
  

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو 
العتبار. في حالة تسجيل التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية حاالت الضغط" في ا

للمجموعة، لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، ولكنها ستدرج هذه 
 مشتراة مؤخراً. المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو ال

  
(اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد  فقطتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد 

  )فقط
عندما يكون نموذج األعمال مرتبطا باالحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية 

 فقط والربحبتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات أصل المبلغ  مجموعةال تقومالتعاقدية والبيع، 
  فقط"). عائدوال("اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  األدوات المالية (تتمة)
(اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد  فقطالتدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والعائد تقييم ما إذا كانت 

  فقط) (تتمة)
ألغراض هذا االختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مدى عمر 

  في حالة أن يمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم). األصل المالي (على سبيل المثال، 
  

أساسي تتمثل بصورة نموذجية في مراعاة القيمة الزمنية لألموال  تمويلإن العناصر األكثر أهمية للربح في أي ترتيب 
م، وتراعي العوامل ذات ، تقوم المجموعة بتطبيق أحكافقطومخاطر االئتمان. والختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد 

  الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة تحقق معدل الربح عن هذا األصل.
  

على النقيض، فإن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألكثر من االنكشاف للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية 
تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والعائد عن المبلغ القائم  أساسي ال تتيح تمويلغير المرتبطة بترتيب 

  فقط. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
  
وجودات. وتتم إعادة التصنيف اعتبارا قوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط عند تغير نموذج األعمال المرتبط بإدارة تلك المت

  . السنةولم يقع أي منها خالل  نادرة من بداية فترة البيانات المالية األولى التالية للتغيير. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغيرات
  

  تصنف المجموعة موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالية:
 تكلفة المطفأةالمدرجة بال أدوات الدين 
  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى بيان

 الدخل المجمع عند عدم التحقق
 أو  أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع عدم إعادة إدراج األرباح

 الخسائر إلى بيان الدخل المجمع عند عدم التحقق 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  
  بالتكلفة المطفأة:أدوات الدين المدرجة 

درج بالقيمة العادلة من يتم قياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استيفائه كال الشرطين التاليين وال يتم تصنيفه كم
  خالل األرباح أو الخسائر: 

  

  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال" الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛
 و

  فقطمدفوعات ألصل المبلغ والعائد تحقق اختبار الشروط التعاقدية لألصل المالي  تستوفيأن. 
 

ومديني التمويل كأدوات دين  من البنوك واألرصدة المستحقةنقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية يتم تصنيف ال
  مدرجة بالتكلفة المطفأة.

  
يتم الحقا قياس أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي المعدل بخسائر 

إن وجدت. وتسجل إيرادات الربح وارباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان الدخل  انخفاض القيمة،
  المجمع. كما تسجل أي أرباح او خسائر عند االستبعاد في بيان الدخل المجمع. 

  
  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى

  ن المالية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة استيفاء الشرطين التاليين:يتم قياس أداة الدي
  

  أن يتم االحتفاظ باإلداة ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات
 المالية؛ و 

  مدفوعات ألصل المبلغ والعائد فقطبار تحقق اختالشروط التعاقدية لألصل المالي  تستوفيأن. 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  األدوات المالية (تتمة)
  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (تتمة)

 األرباحالشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع إدراج يتم الحقاً قياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
ح وأرباح اربوالخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم تسجيل إيرادات اال

ات في القيمة العادلة وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل المجمع. ويتم تسجيل التغير
فعالة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بينما يتم عرضها ضمن التغيرات المتراكمة في  تغطيةالتي ال تعتبر جزءاً من عالقة 

أو إعادة تصنيف األصل. وعند استبعاد األصل، يتم إعادة تصنيف  استبعادالقيمة العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم 
  خسائر المتراكمة المسجلة سابقا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى من حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع.األرباح أو ال

  
  أدوات حقوق الملكية المدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق  تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحوالمجموعة عند التحقق المبدئي، قد تختار 
ً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة  ملكية وفقا

وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة  األدوات المالية: العرض 32الدولي 
  لى حدة. ع
  

يتم الحقا قياس االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة. وتسجل التغيرات 
العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها في التغيرات المتراكمة  ةفي القيم

دلة كجزء من حقوق الملكية. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المحققة سابقاً في اإليرادات الشاملة في القيمة العا
وال يتم تحققها في بيان الدخل المجمع. كما تسجل إيرادات توزيعات األرباح من  ستبعاداالاألخرى إلى األرباح المرحلة عند 

الل اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل المجمع ما لم تمثل بشكٍل واضح االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خ
استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار. وفي هذه الحالة يتم تحققها في اإليرادات الشاملة األخرى. وال تخضع االستثمارات في 

  اض القيمة. األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى تقييم انخف
 

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر إذا تم شرائها أو إصدارها بتصنيف تقوم المجموعة 

و عندما تشكل جزءاً من محفظة أدوات مالية بصورة رئيسية لغرض تحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أ
مدارة، في حالة توافر دليل على وجود نمط حديث لتحقق األرباح قصيرة األجل. ويتم تسجيل وقياس الموجودات المحتفظ بها 

ي إلى القيام لغرض المتاجرة في بيان المركز المالي وفقا للقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجموعة عند التحقق المبدئ
على نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف األصل المالي الذي ال يستوفي متطلبات القياس وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك من شأنه أن 

  صورة ملحوظة من أي فروق محاسبية قد تنشأ.يستبعد أو يحد ب
  

يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات األرباح وتوزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع طبقا لشروط العقد أو عند 
  ثبوت الحق في استالم المدفوعات.

  
  .فعالة تغطيةفي عالقة تغطية ة كأدوات واألسهم والمشتقات غير المصنف المستدامة يتضمن هذا التصنيف بعض الصكوك

  قامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس الموجودات المالية كما يلي:
 النقد والنقد المعادل .1

، واالرصدة لدة البنوك والمؤسسات المالية، والنقد في قد واألرصدة لدى البنوك المركزيةيتكون النقد والنقد المعادل من الن
لمستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ العقد. يدرج النقد والنقد المعادل بالتكلفة المطفأة بواسطة معدل الطريق وتحويل الودائع ا

  الربح الفعلي.
  

  من البنوك األرصدة المستحقة .2
موجودات مالية يتم استحداثها من قبل المجموعة وتمثل معامالت مرابحة البضاعة مع هي  المستحقة من البنوك األرصدةإن 

  الفعلي.  الربحبالتكلفة المطفأة باستخدام معدل  المبالغفعة الجودة االئتمانية. وتدرج هذه البنوك مرت
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  األدوات المالية (تتمة)
  

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)
 مدينو التمويل .3

غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مسعرة في سوق نشط، وتتكون بصورة هي موجودات مالية 
رئيسية من مديني المرابحة واالستصناع والوكالة والموجودات المؤجرة. تدرج مدينو التمويل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل 

  الربح الفعلي. 
 

  المرابحة
 بالسعر المشتري بإخطار البائع يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش إليها مضافاً  بالتكلفة لعالس ببيع يتعلق اتفاق هي المرابحة

  تقوم المجموعة باستحداثه.  مالي أصل هي المرابحة سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ وكذلك به المعاملة سوف تتم الذي
  

  االستصناع 
اول بناء على طلب مالك العقد بتصنيع أو اقتناء المنتج االستصناع هو عقد بيع بين مالك عقد ومقاول، حيث يتعهد المق

ً للمواصفات، وبيعه إلى مالك العقد مقابل سعر محدد وبطريقة سداد متفق عليهما سواء كان ذلك بالدفع  موضوع العقد وفقا
  مقدماً أو باألقساط أو بتأجيل الدفع إلى موعد محدد في المستقبل.

  
  الوكالة

باستثمار  الوكيلبموجب اتفاقية وكالة، ويقوم هذا  وكيلبموجبها المجموعة بتقديم مبلغ من المال إلى  الوكالة هي اتفاقية تقوم
هذا المبلغ وفقاً لشروط محددة مقابل أتعاب. ويلتزم العميل بإعادة المبلغ في حالة التعثر أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من شروط 

  وأحكام الوكالة.
  

  جموعة كمؤجرالم –الموجودات المستأجرة 
للملكية  ى يتم بموجب ترتيبات اتفاقية التأجير انتقال المخاطر والمزايا الهامةمتيتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي 

إلى المستأجر. ويتم تصنيف كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي. ويتم إدراج الموجودات المستأجرة وفقاً للتكلفة 
  ستخدام معدل الربح الفعلي.المطفأة با

  
  مدينون تجاريون 

إن األرصدة التجارية المدينة هي تلك المتعلقة بشكل أساسي بالشركات التابعة في أعمال خالف التمويل وتدرج بالمبالغ 
  المستحقة، بالصافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة وتدرج بالتكلفة المطفأة. 

  
  االستثمارات .4

. يتم في الصناديق مالية للمجموعة من االستثمار في الصكوك واالستثمارات في األسهم واالستثمارتتكون االستثمارات ال
ً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى استنادا إلى نموذج األعمال الذي يتم إدارة هذه  تصنيف الصكوك وفقا

ر في الصكوك كأدوات دين وفقا للقيمة العادلة من خالل األوراق المالية من خالله. وتصنف إدارة المجموعة االستثما
ً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  بصفة عامةاإليرادات الشاملة األخرى. يتم إدراج االستثمارات في األسهم  وفقا

الل اإليرادات الشاملة التي اختارت المجموعة تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خ المحددة االستثماراتباستثناء هذه 
  وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. االستثمار في الصناديقاألخرى. كما يتم إدراج 

  
  مال مشترك مدرج وفقًا للقيمة العادلة من خالل بيان الدخل رأس .5

غير مباشر من خالل شريحة ال يتم المحاسبة عن بعض االستثمارات في المشاريع المشتركة المحتفظ بها بشكل مباشر أو 
رأس المال المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية، حيث اختار البنك قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  : استثمارات في شركات 28، باستخدام اإلعفاء الوارد بمعيار المحاسبة الدولي 9الدخل وفقا
  .يلة ومشاريع مشتركةزم

  
يتم إدراج رأس المال المشترك المدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في بيان المركز المالي المجمع وفقًا للقيمة العادلة 

  صافي التغيرات في القيمة العادلة كأرباح (خسائر) غير محققة في بيان الدخل المجمع. تسجيلمع 
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  ية الهامة (تتمة)ملخص السياسات المحاسب  2.6
  

  األدوات المالية (تتمة)
  

  المطلوبات المالية 
  قامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس مطلوباتها المالية كما يلي: 

  المستحق الى البنوك وحسابات الودائع  .1
  تقاس بالتكلفة المطفأة.

  
  الدائنون التجاريون  .2

ير المصرفية التابعة للمجموعة. وتسجل المطلوبات بالمبالغ التي تتعلق األرصدة التجارية الدائنة بصورة رئيسية بالشركات غ
  المجموعة او لم تصدر.  إلىسيتم دفعها في المستقبل مقابل بضاعة سواء صدرت بها فواتير 

  
  مصروفات مستحقة  .3

المجموعة او لم  ىإلسواء صدرت بها فواتير تسجل المطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل الخدمات المستلمة 
  تصدر. 

  
  الضمانات المالية  .4

في إطار سياق األعمال الطبيعي، تمنح المجموعة ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وحواالت مقبولة. يتم 
إصدار الضمان. الحقا مبدئياً قيد الضمانات المالية كالتزام بالقيمة العادلة، ويتم تعديله مقابل تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة ب

للتحقق المبدئي، يتم قياس التزام المجموعة بموجب كل ضمان وفقاً للمبلغ المسجل مبدئياً ناقصاً اإلطفاء المتراكم المدرج في 
  المخصصات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي أيهما أعلى.  وأ بيان الدخل

  
 تمويلخالل مدتها تقديم  المجموعةتماد هي التزامات يجب على غير المسحوبة وخطابات االع التمويالتإن التزامات 

مخصص في حالة وجود عقد واحد  قياسبشروط محددة مسبقا الى العميل. بنفس الطريقة المتبعة لعقود الضمان المالي، يتم 
  .اما بتعليمات بنك الكويت المركزيمعرض للمخاطر، التز

  
  لماليةعدم تحقق الموجودات المالية والمطلوبات ا

  ال يتم تحقق األصل المالي (أو ما ينطبق عليه جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عندما:
 تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو  
  التدفقات النقدية المستلمة تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاماً بدفع

بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة 
المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) لم تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها 

 ألصل.فقدت السيطرة على هذا ا
  

عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من أصل أو الدخول في ترتيب القبض والدفع فإنها تقوم 
. وإذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بالمخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم نت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكيةكاإلى أي مدى بتقييم 

ألصل، تستمر المجموعة في تسجيل األصل المحول بمقدار استمرار مشاركة المجموعة في هذا األصل. تفقد السيطرة على ا
في تلك الحالة، يتم أيضاً تسجيل التزام ذي صلة من قبل المجموعة. يتم قياس األصل المحول وااللتزام ذي الصلة على أساس 

 الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
  

تمرار السيطرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة المدرجة بالدفاتر األصلية لألصل أو الحد يتم قياس اس
 األقصى للمقابل الذي يتعين على المجموعة سداده أيهما أقل.

  
عند  ة استحقاقه.مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحياللتزام االال يتم تحقق 

بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل  الممولحالي بآخر من نفس المالي الاستبدال التزام 
جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد، ويدرج الفرق في القيمة 

      اتر ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.المدرجة بالدف
  
  
  
  



التقرير السنوي 2019

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 148

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في

 



24  
 
 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
 

  األدوات المالية (تتمة)
  عدم التحقق نتيجة التعديل الجوهري أو بسبب الشروط واألحكام

لشروط واألحكام في تعمل المجموعة على عدم تحقق األصل المالي مثل أرصدة مديني التمويل عندما يعاد التفاوض حول ا
جديد مع إدراج الفرق كعدم تحقق لألرباح أو الخسائر في حدود  تمويلحدود أن تتحول هذه األرصدة بصورة جوهرية إلى 

  عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة بالفعل. 
  

  ة من بين عدة عوامل أخرى:عند تقييم إمكانية عدم تحقق أرصدة مديني التمويل أو تحققها، تراعي المجموعة العوامل التالي
  

  التمويلتغير عملة 
 انطباق إحدى خصائص األسهم 
 تغير الطرف المقابل 
  في حالة وقوع مثل هذا التعديل، فإن األداة في تلك الحالة لم تعد تستوفي معايير اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ

  .فقطوالعائد 
  

إلى عدم التحقق. واستنادا إلى ال يؤدي هذا التعديل فإن بصورة جوهرية، إذا لم يؤد هذا التعديل إلى تدفقات نقدية مختلفة 
التغيير في التدفقات النقدية المخصومة وفقا لمعدل الربح الفعلي األصلي، تسجل المجموعة أرباح أو خسائر التعديل في حدود 

  عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة بالفعل.
  

  المقاصة
وجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عندما يتم إجراء مقاصة بين الم

يكون للمجموعة حق ملزم قانونًا بمقاصة المبالغ المحققة وتنوي المجموعة تسوية هذه المبالغ على أساس الصافي أو تحقيق 
 الموجودات والمطلوبات في آن واحد.

 
  التغطيةتقة ومحاسبة األدوات المالية المش

    :تغطيةالمشتقات غير المصنفة كعمليات  .1
تسجل أدوات مبادالت العمالت ومبادالت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة 

حقاً بقيمتها العادلة. تتضمن ("األدوات") مبدئياً فـي بيان المركز المالي المجمع بالتكلفـة (متضمنة تكاليف المعاملة) وتقاس ال
القيمة العادلة لهذه األدوات األرباح أو الخسائر غير المحققة نتيجة لربط األدوات بسعر السوق باستخدام أسعار السوق السائدة 
أو نماذج تسعير داخلية. تدرج األدوات ذات القيمة السوقية الموجبة (أرباح غير محققة) ضمن الموجودات األخرى، بينما 

درج األدوات ذات القيمة السوقية السالبة (خسائر غير محققة) ضمن مطلوبات أخرى في بيان المركز المالي المجمع. تسجل ت
لة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. تؤخذ أي دهذه األدوات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العا

  ت في القيمة العادلة لهذه األدوات مباشرةً إلى بيان الدخل المجمع.أرباح او خسائر ناتجة عن التغيرا
  

    :تغطيةالمشتقات المصنفة كعمليات  .2
  كما يلي:التغطية ، تصنف عمليات التغطيةألغراض محاسبة 

  من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات محققةالتغطية القيمة العادلة حيث يتم  تغطيةعمليات 
 أو التزام تام غير محقق.

  للتعرض للتباين في التدفقات النقدية الذي إما أن ينسب إلى مخاطرة  تغطيةالتدفقات النقدية التي توفر  تغطيةعمليات
معينة ترتبط بموجودات أو مطلوبات محققة أو بمعاملة محتملة بصورة كبيرة أو مخاطر العمالت األجنبية ضمن التزام 

 تام غير محقق.
 صافي االستثمار في عمليات اجنبية. تغطيةيات عمل  

  
التي تهدف المجموعة تطبيق محاسبة التغطية توثيق عالقة بتصنيف و ، تقوم المجموعة بشكل رسميتغطيةعند بداية عالقة 

  . التغطيةعليها وهدف إدارة المخاطر واستراتيجية إجراء التغطية 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  األدوات المالية (تتمة)
  (تتمة) التغطيةاألدوات المالية المشتقة ومحاسبة 

   (تتمة) تغطيةالمشتقات المصنفة كعمليات  .2
منها وكيفية قيام المجموعة بتقييم التغطية أو المعاملة وطبيعة المخاطر التي يتم التغطية وبند التغطية يشمل التوثيق تحديد أداة 

وكيفية تحديد نسبة التغطية من عدمه (بما في ذلك تحليل مصادر فعالية التغطية لمتطلبات فعالية التغطية استيفاء عالقة 
  عندما تستوفي كافة متطلبات الفعالية التالية:التغطية لمحاسبة التغطية ). تتأهل عالقة التغطية

  

  التغطيةوأداة التغطية هناك "عالقة اقتصادية" بين بند 
 ير مهيمن على تغيرات القيمة" الناتجة من العالقة االقتصاديةليس لمخاطر االئتمان "تأث  
  بالتغطيةوالذي تقوم المجموعة التغطية مماثلة لتلك الناتجة من نوعية بند التغطية المرتبطة بعالقة التغطية تكون نسبة 

  . التغطيةمن بند  للتغطيةالتي تستخدمها المجموعة فعلياً التغطية منه فعلياً وقدر أداة 
  
  على النحو التالي:التغطية التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التغطية عن عمليات  المحاسبةتتم 

  
  القيمة العادلة: تغطيةعمليات 

الى تعديل  المغطيفي بيان الدخل المجمع، في حين تؤدي األرباح أو الخسائر للبند التغطية تسجل األرباح أو الخسائر ألداة 
ً  -  المغطىالدفاتر للبند القيمة المدرجة ب   وتسجل في بيان الدخل المجمع. - متى كان ذلك مناسبا

  
  التدفقات النقدية: تغطيةعمليات 

ض��من بي��ان اإلي��رادات الش��املة األخ��رى المجم��ع بينم��ا ي��تم تحق��ق أي التغطي��ة يتحقق الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر ألداة 
الت��دفقات النقدي��ة باألرب��اح او الخس��ائر المتراكم��ة  تغطي��ةجم��ع. وي��تم تع��ديل احتي��اطي جزء غير فعال مباشرةً في بيان ال��دخل الم

  أيهما أقل. التغطيةأو التغير المتراكمة في القيمة العادلة لبند التغطية ألداة 
  

  الدخل المجمع. على بيانالتغطية يتم تحويل المبالغ المسجلة كإيرادات شاملة أخرى إلى بيان الدخل المجمع عندما تؤثر معاملة 
  

، تبق��ى التغطي��ةأو يتم بيعها أو إلغاؤها أو ممارستها أو لم تعد مؤهلة للوف��اء بمع��ايير محاس��بة التغطية عندما تنتهي صالحية أداة 
أي أرباح أو خسائر متراكمة مسجلة سابقًا في بيان اإليرادات الش��املة األخ��رى المجم��ع ف��ي ذل��ك الوق��ت ض��من بي��ان اإلي��رادات 

المتوقع��ة ف��ي بي��ان ال��دخل المجم��ع. وإذا ل��م يع��د م��ن التغطية ألخرى المجمع ويتم تسجيلها عند التسجيل النهائي لمعاملة الشاملة ا
المتوق��ع ح��دوث المعامل��ة المتوقع��ة، ي��تم تحوي��ل األرب��اح أو الخس��ائر المتراكم��ة المس��جلة ف��ي بي��ان اإلي��رادات الش��املة األخ��رى 

  .المجمع مباشرةً إلى بيان الدخل المجمع
   

  صافي االستثمار: تغطية
بند نقدي والتي تمت المحاسبة عنها كجزء من صافي  تغطيةصافي االستثمار في عملية أجنبية بما في ذلك  تغطيةإن عمليات 

ة التغطيالتدفقات النقدية. تسجل األرباح أو الخسائر الناتجة عن أداة  تغطيةاالستثمار يتم المحاسبة عنها بطريقة مماثلة لعمليات 
كإيرادات شاملة أخرى بينما تسجل أي أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غير الفعال في التغطية التي تتعلق بالجزء الفعال من 

بيان الدخل المجمع. عند استبعاد العملية األجنبية، يتم تحويل القيمة المتراكمة ألي أرباح أو خسائر مسجلة في حقوق الملكية 
   إلي بيان الدخل المجمع.

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية

والتسهيالت االئتمانية غير  المستحقة من البنوك واألرصدة تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل
النقدية في صورة كفاالت بنكية وخطابات ضمان وخطابات اعتماد مستندية وحواالت بنكية مقبولة وتسهيالت ائتمانية نقدية 

المقاسة  الصكوكير نقدية غير مسحوبة (قابلة وغير قابلة لإللغاء) (يشار اليها معاً بــ "تسهيالت تمويلية") واالستثمار في وغ
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

  
فلم يتم قياس خسائر إن األرصدة لدى بنك الكويت المركزي تعتبر منخفضة المخاطر ويمكن استردادها بالكامل وبالتالي 

  ال تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة.  أسهماالئتمان المتوقعة لها. إن االستثمارات في 
  

التزاما  9يسجل انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية مقابل خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
   .لمطلوبة من بنك الكويت المركزيبإرشادات بنك الكويت المركزي أو المخصصات ا
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  خسائر االئتمان المتوقعة
ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت اية كل فترة بيانات مالية إجراء تقييم في نهتمكنها من وضعت المجموعة سياسة 

ة التغير في مخاطر التعثر والذي يطرأ على مدار العمر المتبقي لألداة بصورة جوهرية منذ التحقق المبدئي عن طريق مراقب
  المالية. 

  

  الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة، تقوم المجموعة بتقييم مخاطر التعثر التي تطرأ على األداة المالية على مدار عمرها
ية لكافة حاالت العجز النقدي على مدار العمر المتوقع. ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحال

 المتوقع المتبقي لألصل المالي؛ أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلى المجموعة بموجب العقد و؛
  للتمويلالتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والمخصومة وفقا لمعدل الربح الفعلي. 

  
ريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى منهجية انخفاض القيمة المطبقة تطبق المجموعة ط
 كما هو مبين أدناه:

 
  : خسائر االئتمان المتوقعة على مدار اثني عشر شهراً 1المرحلة 

ثني عشر شهراً للموجودات المالية تقيس المجموعة مخصصات الخسائر وفقاً لمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار ا
ذات  كانكشافاتالمحددة  للتعرض للمخاطرالتي ال تتعرض الرتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو 

 مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 
 

  ائتمانيدون أي انخفاض  –: خسائر االئتمان على مدار عمر األداة 2المرحلة 
تقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يكافئ خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة للموجودات المالية التي ال 

  تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض االئتماني. 
  

  مع التعرض لالنخفاض االئتماني –داة : خسائر االئتمان على مدار عمر األ3المرحلة 
% من صافي التعرض أي بعد خصم مبلغ التعرض للضمانات 100تقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يكافئ نسبة 

  بنك الكويت المركزي.  لتعليماتالمحددة وفقا 
  

شهر من تاريخ  12بعد فترة  1لمرحلة الى ا 2باستثناء التمويل االستهالكي والمقسط، ينتقل التسهيل االئتماني من المرحلة 
 3من المرحلة  تحويل الموجودات المالية. إن 2ضمن المرحلة  الموجودات الماليةانتهاء كافة الظروف التي أدت الى تصنيف 

  خضع لموافقة بنك الكويت المركزي. ي 1المرحلة  او 2الى المرحلة 
  

ً أو جزئياً، يتم بالنسبة للموجودات المالية التي ليس لدى المجموعة أ ي توقعات معقولة لها حول استرداد المبلغ القائم كليا
وفي حالة إذا زاد المبلغ  تخفيض مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل المالي. ويعتبر هذا األمر عدم تحقق (جزئي) لألصل.

مخصص والتي يتم تطبيقها مقابل المشطوب عن مخصص الخسائر المتراكمة، يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة إلى ال
  القيمة المدرجة بالدفاتر. وتؤخذ أي استردادات الحقة إلى مصروفات خسائر االئتمان. مجمل

 
عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة اللتزامات التمويل غير المسحوبة، تقوم المجموعة بتقدير الجزء 

سيتم سحبه على مدار العمر المتوقع. وعندئذ تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى القيمة الحالية  المتوقع من التزام التمويل الذي
. ويتم خصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقريبية إلى معدل الربح التمويلللعجز المتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب 

  الفعلي المتوقع للتمويل. 
  

استنادا إلى القيمة الحالية للمدفوعات المتوقع سدادها إلى حامل  االئتمان المتوقعة للضمانات تقوم المجموعة بقياس خسائر
األداة عن خسائر االئتمان التي يتكبدها. ويتم خصم العجز النقدي بمعدل الربح المعدل بالمخاطر والمرتبط باالنكشاف 

  للمخاطر. 
  

داة فهي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من كافة أحداث التعثر بالنسبة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األ
المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. وتعتبر خسائر االئتمان المتوقعة على مدار اثني عشر شهراً جزء من خسائر 

ل فترة االثني عشر شهراً بعد تاريخ البيانات االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خال
المالية المجمعة. تحتسب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدار االثني 

  عشر شهراً إما على أساس فردي أو مجمع حسب طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية. 
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  سات المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص السيا  2.6
  

  خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
  تحديد مراحل االنخفاض في القيمة

كانت األداة او محفظة  إذاتقوم المجموعة باستمرار بمراقبة كافة الموجودات المعرضة لخسائر انخفاض القيمة. ولتحديد ما 
على مدى عمر األداة، تقوم المجموعة بتقييم مدى وجود شهر او  12األدوات سوف تخضع لخسائر انخفاض القيمة لمدة 

ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، ومؤشرات التراجع وإجراء تحليل يستند الى الخبرة التاريخية 
تعرض لمخاطر للمجموعة وتقييم خسائر االئتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية. تأخذ المجموعة في اعتبارها ارتفاع ال

االئتمان عندما يوجد تدهور جوهري في تصنيف العميل مقارنة بالتصنيف عند استحداث المعاملة، وإعادة الهيكلة نتيجة 
  من الظروف الموضحة أدناه.  للعمالء وغيرهالمواجهة صعوبات مالية 

  
لمالية مثل انتقال ار االئتمان للموجودات كما تقوم المجموعة بتطبيق طريقة نوعية ثانوية لقياس االرتفاع الجوهري في مخاط

العميل/ التسهيل الى قائمة المراقبة، او تعليق الرصيد. يجوز أن تأخذ المجموعة أيضا في اعتبارها أن االحداث الموضحة 
  مؤشرات على االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان بخالف التعثر.  كأدناه (على سبيل المثال وليس الحصر) 

  

 في حالة تخفيض التصنيف االئتماني للتسهيل لدرجتين بالنسبة  2الموجودات المالية ضمن المرحلة  كافة تصنيف
 للتصنيف االستثماري، ودرجة واحدة بالنسبة للتنصيف غير االستثماري

  3ما لم تتأهل لالنضمام للمرحلة  2تصنيف كافة الموجودات المالية المعاد جدولتها ضمن المرحلة .  
 الذي يشير الى التعثر او التعثر المحتمل في المستقبل القريب،  للعميللداخلي التصنيف ا 
  بتمويل عاجل من المجموعة،  العميلمطالبة 
  التزامات متأخرة الى جهات دائنة عامة او موظفين، للعميليكون 
  العميلانخفاض تصنيف ، 
  من خالل بيعه،  مويلالتانخفاض مادي في قيمة الضمان األساسي المتوقع ان يتم استرداد 
 او خسارة عمالء رئيسيين او تدهور المركز المالي للعميل، العميلمن  انخفاض مادي في معدل االسترداد ، 
  ،مخالفة االتفاقية دون أن تقوم المجموعة بالتنازل عنه 
 لتصفية، أن يتقدم الملتزم (او أي جهة قانونية تابعة لمجموعة الملتزم) بطلب اإلفالس او الحماية او ا 
  تعليق األسهم او أوراق الدين المتعلقة بالملتزم في السوق الرئيسي نتيجة شائعات او حقائق تتعلق بمواجهته لصعوبات

 مالية، 
  ،اتخاذ تدابير قانونية ضد العميل من قبل جهات دائنة أخرى 
 ستحقاق، وجود دليل واضح على عدم قدرة العميل على سداد المستحقات التمويلية في تاريخ اال 

  
تتمثل المعايير النوعية المستخدمة في تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان في مجموعة من الضوابط المطلقة ذات 

يوماً ذات ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ  30الصلة. وتعتبر كافة الموجودات المالية التي يتأخر السداد لها لمدة 
  حتى لو لم تشير المعايير األخرى إلى االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان. 2لى المرحلة التحقق المبدئي وتنتقل إ

  
تتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات االنخفاض االئتماني في تلك الموجودات المالية المنخفضة ائتمانياً عند 

  . 3التحقق المبدئي ويتم نقلها إلى المرحلة 
  

تأخر سداد أي مبالغ ألصل المبلغ أو األرباح لمدة تزيد عن  الموجودات الماليةل الموضوعي على انخفاض قيمة يتضمن الدلي
أو كانت هناك صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة أعمال الطرف المقابل، أو تراجع يوماً  90

ردة في العقد أو قدرته على تحسين األداء عندما تنشأ الصعوبة المالية أو التصنيف االئتماني أو مخالفة الشروط األصلية الوا
تراجع قيمة الضمان ... الخ. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة لكل 

  رية على أساس فردي. الجوهرية على أساس فردي او مجمع بالنسبة للبنود التي ال تعتبر جوه الموجودات المالية
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي 
دل الربح الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المجموعة طبقا للعقد مخصومة بمع

والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة الحتماالت التعثر 
  المخاطر في حالة التعثر.والخسائر الناتجة من التعثر و

  

 ق زمني معين. قد يقع التعثر فقط في وقت معين خالل اإن احتماالت التعثر هي تقدير احتمال التعثر في السداد خالل نط
الفترة المقدرة، في حالة عدم استبعاد األصل المالي سابقا واستمرار إدراجه في المحفظة. تستخدم المجموعة طريقة 

) لتحديد كل تصنيف بغرض TTC PD( الحتمالية التعثر في وقت محدد ثر خالل الدورات الزمنيةقياس احتماالت التع
% للتسهيالت التمويلية مرتفعة المخاطر االئتمانية 1احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. يمثل الحد األدنى الحتمال التعثر

خاطر االئتمانية (االستثمارية) الممنوحة إلى % للتسهيالت التمويلية منخفضة الم0.75(غير االستثمارية)، ونسبة 
الحكومة والبنوك المصنفة كاستثمارية من خالل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية، باإلضافة الى معامالت التمويل 

 االستهالكية والسكنية (مع استبعاد بطاقات االئتمان).  تمويالتالمتعلقة بال
 

 ر المخاطر المحتمل مواجهتها عند وقوع تعثر في المستقبل اخذا في االعتبار إن المخاطر في حالة التعثر تتمثل في تقدي
التغيرات المتوقعة في المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك سداد أصل المبلغ والربح سواء في 

لتزم بها المجموعة. وفقا المواعيد المقررة بموجب العقد او خالف ذلك، واالنخفاض المتوقع في التسهيالت التي ت
% على التسهيالت النقدية وغير 100تحويل االئتمان بنسبة لمتطلبات بنك الكويت المركزي، تطبق المجموعة معامل 

النقدية المستخدمة. بالنسبة للتسهيالت غير المستخدمة، يتم تطبيق معامل تحويل االئتمان بناءا على متطلبات بنك 
 . 2014أكتوبر  21الرفع المالي والصادرة في الكويت المركزي بشأن معدل 

  

  إن الخسائر الناتجة من التعثر هي تقدير الخسائر الناتجة في حالة وقوع تعثر في السداد في وقت معين. ويتم احتسابها
ك عند تحقق استالمها بما في ذل تمويلاستنادا الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي تتوقع جهة ال

بنك الكويت المركزي قائمة  قد حددأي ضمان. ويتم عرض هذه الخسائر عادة كنسبة من المخاطر في حالة التعثر. 
 .لتحديد الخسائر الناتجة من التعثر المطبقبالكفاالت المؤهلة والحد األدنى من التخفيض 

  
ألدنى للخسائر الناتجة من التعثر المطبق على التسهيالت فإن الحد ابناء على تعليمات بنك الكويت المركزي إضافة الى ذلك، 

  % على التوالي. 75% و50التمويلية ذات األولوية والثانوية غير المكفولة بضمان يمثل 
  

إن الفترة القصوى التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية لألصل المالي بما في ذلك بطاقات االئتمان 
يالت الدوارة األخرى ما لم يكن للمجموعة حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر باستثناء الموجودات المالية والتسه

 7؛ حيث تأخذ المجموعة في اعتبارها الحد األدنى لمدة االستحقاق لجميع التسهيالت التمويلية لمدة 2المدرجة ضمن المستوى 
االئتمان وتسهيالت اإلسكان الشخصي التي يقوم بتنظيمها بنك الكويت  (باستثناء التمويل االستهالكي وبطاقات سنوات

المركزي بناءا على الرواتب) ما لم يكون للتسهيالت التمويلية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتمديد، وتكون الدفعة النهائية 
جهة وبطاقات االئتمان وتسهيالت اإلسكان % من اجمالي قيمة التسهيل الممنوح. بالنسبة للتمويل االستهالكي من 50اقل من 

، تحدد المجموعة الحد األدنى لمدة 2من المرحلة والتي تخضع لرقابة بنك الكويتي المركزي استناداً إلى الراتب ض الشخصي
  سنة على التوالي.  15سنوات و 5االستحقاق لمدة 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  ئتمان المتوقعة (تتمة)خسائر اال
  االستعانة بالمعلومات المستقبلية

كانت مخاطر االئتمان لألدوات قد زادت بشكل ملحوظ منذ  في حالتستعين المجموعة بالمعلومات المستقبلية في تقييمها 
إلى المتغيرات التحقق المبدئي وقياس خسائر االئتمان المتوقعة لها. وقد قامت المجموعة بإجراء تحليل تاريخي وتوصلت 

االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. ويتم إجراء تعديالت ترتبط باالقتصاد الكلي 
لتحديد مدى التفاوت مقارنة بالسيناريوهات االقتصادية. وهذه التعديالت تعكس التوقعات المقبولة والمؤيدة للظروف المستقبلية 

الكلي والتي قد ال يتم التوصل إليها خالل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة األساسية. وتشتمل عوامل لالقتصاد 
االقتصاد الكلي على سبيل المثال ال الحصر الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة والمعدالت الصادرة من البنك المركزي، 

ً لكل من التوجه الحالي والمتوقع لدورة االقتصاد وأسعار النفط، ومؤشر أسعار السلع ومؤشر أس عار األسهم وتتطلب تقييما
الكلي. إن االستعانة بالمعلومات المستقبلية تزيد من درجة األحكام المطلوبة التي ينبغي اتخاذها حول مدى تأثر خسائر االئتمان 

صورة منتظمة مراجعة المنهجيات واالفتراضات التي المتوقعة بالتغيرات في هذه العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي. وتتم ب
  تشتمل على أية توقعات حول الظروف االقتصادية المستقبلية. 

  
  أرصدة مديني التمويل المعاد التفاوض عليها

 في حاالت التعثر، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة التمويالت المقدمة إلى العمالء بخالف حيازة الضمان. قد يتضمن ذلك مد
ترتيبات السداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة.  وفي حالة إعادة التفاوض أو تعديل التمويالت الممنوحة إلى العمالء ولكن 
دون أن يتم إلغاء تحققها، يتم قياس أي انخفاض في القيمة بواسطة طريقة العائد الفعلي األصلي كما تم احتسابه قبل تعديل 

ة باستمرار مراجعة أرصدة مديني التمويل التي أعيد التفاوض بشأنها، إن وجدت، لضمان شروط التمويل. وتتولى اإلدار
االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. كما تقوم اإلدارة بتقييم مدى وجود أي ازدياد ملحوظ في مخاطر 

  .3االئتمان أو وجوب تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة 
  

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي المجمع  عرض
يتم عرض مخصصات الخسائر المرتبطة بخسائر االئتمان المتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات 

ن المقاسة وفقا للقيمة العادلة من المالية وذلك بالنسبة للموجودات المالية المدرجة وفقاً للتكلفة المطفأة. وفي حالة أدوات الدي
خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تسجل المجموعة مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل المجمع ويتم تسجيل 
مبلغ مقابل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى دون أي تخفيض في القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل المالي في بيان المركز 

  لمجمع.المالي ا
   

  مخصصات خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 
يتعين على المجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان مديني التمويل طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مديني 

المدفوعات في تاريخ السداد  التمويل وحساب المخصصات. ويتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم
التعاقدي المقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقاً. ويتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة 

يوماً وعندما تزيد القيمة  90السداد ومنخفضة القيمة عند التأخر في سداد األرباح أو قسط المبلغ األساسي لمدة تزيد عن 
مدرجة بالدفاتر للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استردادها. وتتم إدارة ومراقبة مديني التمويل متأخرة السداد وتلك متأخرة ال

ً كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى الفئات األربع التالية والتي يتم استخدامها بعد ذلك  السداد ومنخفضة القيمة معا
  لتحديد المخصصات.
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  (تتمة)مخصصات خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 
  

 المخصصات المحددة المعايير الفئة
   

ً  90إلى  31تتراوح من غير منتظمة لفترة  قائمة المراقبة  - يوما
 %20 يوماً  180إلى  91غير منتظمة لفترة تتراوح من  دون المستوى

ً  365-181غير منتظمة لفترة تتراوح من  مشكوك في تحصيلها  %50 يوما
 %100 يوماً  365غير منتظمة لفترة تتجاوز  معدومة

  
قد تقوم المجموعة بتصنيف تسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله بناًء على رأي اإلدارة حول أوضاع العميل 

  المالية و/أو غير المالية.
  

% 0.5% للتسهيالت النقدية وبنسبة 1ضافة إلى المخصصات المحددة، يتم احتساب مخصصات عامة بحد أدنى بنسبة باإل
للتسهيالت غير النقدية على كافة مديني التمويل التي تنطبق عليها هذه التعليمات (بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المقيدة) 

  التي ال تخضع الحتساب مخصص محدد. 
  

 ومعداتعقارات 
والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. وتتضمن التكلفة التاريخية  العقاراتتدرج 

  اإلنفاق المتعلق مباشرةً بحيازة البنود.
    

 ً ، فقط عندما يكون من تدرج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل أو تدرج كأصل منفصل، متى كان ذلك مناسبا
المحتمل أن تنتقل إلى المجموعة المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند وعندما يمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق 

  فيها. تدرج كافة اإلصالحات األخرى والصيانة في بيان الدخل المجمع خالل السنة المالية التي تم تكبدها فيها.
  

ويحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت وذلك بتوزيع تكلفتها على مدى األعمار  اضي ذات الملكية الحرةال تستهلك األر
  اإلنتاجية المقدرة لها مخصوما منها قيمتها المتبقية كما يلي:

  

  سنة 20  مباني  
 سنوات 5- 3 أثاث وتركيبات ومعدات  
 سنوات 3 سيارات 

  

م المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات ويتم تعديلها متى كان ذلك يتم في نهاية كل سنة مالية مراجعة القي
  مناسباً.

  

والمعدات عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها. تدرج أي أرباح أو  العقاراتيتم عدم تحقق 
ي متحصالت البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر لألصل) في بيان خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل (المحتسبة بالفرق بين صاف

  الدخل المجمع في سنة عدم تحقق األصل. 
  

 عقود التأجير 
إذا كان ذلك العقد ينقل حق ، أي عقد تأجير أو يتضمن تقوم المجموعة في بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان العقد يمثل

  زمنية لقاء مقابل ما.السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة 
  

 المجموعة كمستأجر
قامت المجموعة بتطبيق طريقة اعتراف وقياس فردية لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير 
الموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير لتسجيل مدفوعات عقود التأجير وموجودات حق 

  خدام بما يمثل حق استخدام الموجودات ذات الصلة.االست
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  (تتمة) عقود التأجير
 موجودات حق االستخدام .1

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي تاريخ أن يصبح األصل األساسي متاحاً 
ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما لالستخدام). وتقاس م ً للتكلفة ناقصا وجودات حق االستخدام وفقا

قيمة مطلوبات عقود التأجير المسجلة  موجودات حق االستخداميعكس أية إعادة قياس لمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة 
ً أي حوافز عقود تأجير والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود ال تأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصا

أو األعمار اإلنتاجية  يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد التأجير مستلمة.
  أيهما أقصر. سنة،  25فترة تصل إلى علي المقدرة  لألصل 

  

ل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد التأجير أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار في حالة أن يتم تحويل ملكية األص
   الشراء، يتم احتساب االستهالك باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة لذلك األصل. 

  

  ى المجموعة.تتعرض موجودات حق االستخدام أيضاً النخفاض القيمة وفقاً لسياسة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية لد
  

  مطلوبات عقود التأجير .2
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير التي 

عات الثابتة في سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفو
طبيعتها) ناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك 
المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة 

ؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارسته من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد لخيار الشراء والتي من الم
التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة 

في الفترة التي يقع فيها  لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون) (ما التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات
  الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات. 

  

المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في  الربحعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل 
تأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ المتضمن في عقد ال الربححالة إذا كان معدل 

بينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد  الربح ازديادمطلوبات عقد التأجير لكي تعكس 
غيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو ت

  التأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة.
  

  عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة .3
. كما أنها تطبق إعفاء بالنسبة لعقود التأجير قصيرة األجل الخاصة بها تطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل

التي تعتبر منخفضة القيمة. ويتم تسجيل  منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير الموجودات الموجودات االعتراف لعقود
قيمة كمصروفات على أساس القسط التأجير في حالة العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة ال عقودمدفوعات 

   الثابت على مدى فترة عقد التأجير.
  

 المجموعة كمؤجر 
  موجودات مؤجرة .1

يمثل هذا البند صافي االستثمار في الموجودات المؤجرة لفترات تقارب أو تغطي جزًءا كبيًرا من األعمار االقتصادية لتلك 
اء الموجودات المؤجرة بسعر يعادل أو من المتوقع أن يعادل أو يقل الموجودات. إن عقود التأجير تمنح المستأجرين خيار شر

  عن القيمة العادلة لتلك الموجودات في الوقت الذي يتم فيه ممارسة هذا الخيار.
  

 تدرج الموجودات المؤجرة بمبالغ تعادل صافي االستثمار القائم في عقود التأجير.
  

 عقود تأجير تشغيلي .2
كعقود  كافة المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة بملكية األصلتي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل ر اليتم تصنيف عقود التأجي

  .تأجير تشغيلي
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  (تتمة) عقود التأجير
 موجودات حق االستخدام .1

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي تاريخ أن يصبح األصل األساسي متاحاً 
ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما لالستخدام). وتقاس م ً للتكلفة ناقصا وجودات حق االستخدام وفقا

قيمة مطلوبات عقود التأجير المسجلة  موجودات حق االستخداميعكس أية إعادة قياس لمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة 
ً أي حوافز عقود تأجير والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود ال تأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصا

أو األعمار اإلنتاجية  يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد التأجير مستلمة.
  أيهما أقصر. سنة،  25فترة تصل إلى علي المقدرة  لألصل 

  

ل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد التأجير أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار في حالة أن يتم تحويل ملكية األص
   الشراء، يتم احتساب االستهالك باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة لذلك األصل. 

  

  ى المجموعة.تتعرض موجودات حق االستخدام أيضاً النخفاض القيمة وفقاً لسياسة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية لد
  

  مطلوبات عقود التأجير .2
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير التي 

عات الثابتة في سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفو
طبيعتها) ناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك 
المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة 

ؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارسته من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد لخيار الشراء والتي من الم
التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة 

في الفترة التي يقع فيها  لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون) (ما التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات
  الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات. 

  

المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في  الربحعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل 
تأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ المتضمن في عقد ال الربححالة إذا كان معدل 

بينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد  الربح ازديادمطلوبات عقد التأجير لكي تعكس 
غيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو ت

  التأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة.
  

  عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة .3
. كما أنها تطبق إعفاء بالنسبة لعقود التأجير قصيرة األجل الخاصة بها تطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل

التي تعتبر منخفضة القيمة. ويتم تسجيل  منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير الموجودات الموجودات االعتراف لعقود
قيمة كمصروفات على أساس القسط التأجير في حالة العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة ال عقودمدفوعات 

   الثابت على مدى فترة عقد التأجير.
  

 المجموعة كمؤجر 
  موجودات مؤجرة .1

يمثل هذا البند صافي االستثمار في الموجودات المؤجرة لفترات تقارب أو تغطي جزًءا كبيًرا من األعمار االقتصادية لتلك 
اء الموجودات المؤجرة بسعر يعادل أو من المتوقع أن يعادل أو يقل الموجودات. إن عقود التأجير تمنح المستأجرين خيار شر

  عن القيمة العادلة لتلك الموجودات في الوقت الذي يتم فيه ممارسة هذا الخيار.
  

 تدرج الموجودات المؤجرة بمبالغ تعادل صافي االستثمار القائم في عقود التأجير.
  

 عقود تأجير تشغيلي .2
كعقود  كافة المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة بملكية األصلتي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل ر اليتم تصنيف عقود التأجي

  .تأجير تشغيلي

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

   موجودات غير ملموسة
ل أن تتدفق المنافع ال يتم تحقق األصل غير الملموس إال عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتم

  االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل إلى المجموعة.
  

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. تتمثل تكلفة الموجودات غير 
تاريخ الحيازة. بعد التحقق المبدئي تدرج  الملموسة التي تم حيازتها في عملية دمج لألعمال في قيمتها العادلة كما في

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة 
الدخل الموجودات غير الملموسة التي يتم إنتاجها داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، وتنعكس المصروفات في بيان 

  المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد المصروفات.
  

يتم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها التخريدية على مدى 
  أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

   

  إلنتاجية غير محددة تم التقييم بأن أعمارها ا      رخصة شركة الوساطة اإلسالمية 
  سنوات  5 – 3        تكلفة تطوير برامج   
  سنة  15        حقوق ترخيص برامج 
  سنوات  7- 3          حقوق أخرى  

  
  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.

  
م إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. يتم إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يت

مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. إن 
تضمنة في األصل يتم التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الم

  المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
  

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة 
ما على أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا لتحديد ما إذا سنوياً إ

كان تقييم العمر اإلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى 
  محدد يتم على أساس مستقبلي. 

  
المدرجة تم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة ي

لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط إذا بالدفاتر 
ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراج أخر خسارة من انخفاض كان هناك تغير في االفتراضات المستخدم

  القيمة.
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما انخفضت قيمته. 

أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر 
ً التكاليف  الممكن استرداده لألصل.  إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا

ما لم يكن األصل منتجاً لتدفقات نقدية  فرديلكل أصل على أساس حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده 
واردة مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم 

ة المدرجة بالدفاتر ألصل ما (أو المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما تزيد القيم
وحدة إنتاج النقد) عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل (أو وحدة إنتاج النقد) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه 

  الممكن استرداده. 
  

استخدام معدل خصم يعكس عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية ب
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أو وحدة إنتاج النقد). عند تحديد القيمة العادلة 
ً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو  ناقصا

  أسعار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
  

تستند المجموعة في حساب انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات 
ا. وتغطي هذه الموازنات وحسابات التنبؤ بصورة عامة إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية إليه

فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية 
  بعد السنة الخامسة.

  

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

   موجودات غير ملموسة
ل أن تتدفق المنافع ال يتم تحقق األصل غير الملموس إال عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتم

  االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل إلى المجموعة.
  

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. تتمثل تكلفة الموجودات غير 
تاريخ الحيازة. بعد التحقق المبدئي تدرج  الملموسة التي تم حيازتها في عملية دمج لألعمال في قيمتها العادلة كما في

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة 
الدخل الموجودات غير الملموسة التي يتم إنتاجها داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، وتنعكس المصروفات في بيان 

  المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد المصروفات.
  

يتم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها التخريدية على مدى 
  أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

   

  إلنتاجية غير محددة تم التقييم بأن أعمارها ا      رخصة شركة الوساطة اإلسالمية 
  سنوات  5 – 3        تكلفة تطوير برامج   
  سنة  15        حقوق ترخيص برامج 
  سنوات  7- 3          حقوق أخرى  

  
  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.

  
م إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. يتم إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يت

مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. إن 
تضمنة في األصل يتم التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الم

  المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
  

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة 
ما على أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا لتحديد ما إذا سنوياً إ

كان تقييم العمر اإلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى 
  محدد يتم على أساس مستقبلي. 

  
المدرجة تم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة ي

لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط إذا بالدفاتر 
ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراج أخر خسارة من انخفاض كان هناك تغير في االفتراضات المستخدم

  القيمة.
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما انخفضت قيمته. 

أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر 
ً التكاليف  الممكن استرداده لألصل.  إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا

ما لم يكن األصل منتجاً لتدفقات نقدية  فرديلكل أصل على أساس حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده 
واردة مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم 

ة المدرجة بالدفاتر ألصل ما (أو المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما تزيد القيم
وحدة إنتاج النقد) عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل (أو وحدة إنتاج النقد) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه 

  الممكن استرداده. 
  

استخدام معدل خصم يعكس عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية ب
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أو وحدة إنتاج النقد). عند تحديد القيمة العادلة 
ً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو  ناقصا

  أسعار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
  

تستند المجموعة في حساب انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات 
ا. وتغطي هذه الموازنات وحسابات التنبؤ بصورة عامة إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية إليه

فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية 
  بعد السنة الخامسة.

  

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

   موجودات غير ملموسة
ل أن تتدفق المنافع ال يتم تحقق األصل غير الملموس إال عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتم

  االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل إلى المجموعة.
  

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. تتمثل تكلفة الموجودات غير 
تاريخ الحيازة. بعد التحقق المبدئي تدرج  الملموسة التي تم حيازتها في عملية دمج لألعمال في قيمتها العادلة كما في

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة 
الدخل الموجودات غير الملموسة التي يتم إنتاجها داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، وتنعكس المصروفات في بيان 

  المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد المصروفات.
  

يتم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها التخريدية على مدى 
  أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

   

  إلنتاجية غير محددة تم التقييم بأن أعمارها ا      رخصة شركة الوساطة اإلسالمية 
  سنوات  5 – 3        تكلفة تطوير برامج   
  سنة  15        حقوق ترخيص برامج 
  سنوات  7- 3          حقوق أخرى  

  
  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.

  
م إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. يتم إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يت

مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. إن 
تضمنة في األصل يتم التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الم

  المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
  

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة 
ما على أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا لتحديد ما إذا سنوياً إ

كان تقييم العمر اإلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى 
  محدد يتم على أساس مستقبلي. 

  
المدرجة تم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة ي

لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط إذا بالدفاتر 
ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراج أخر خسارة من انخفاض كان هناك تغير في االفتراضات المستخدم

  القيمة.
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما انخفضت قيمته. 

أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر 
ً التكاليف  الممكن استرداده لألصل.  إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا

ما لم يكن األصل منتجاً لتدفقات نقدية  فرديلكل أصل على أساس حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده 
واردة مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم 

ة المدرجة بالدفاتر ألصل ما (أو المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما تزيد القيم
وحدة إنتاج النقد) عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل (أو وحدة إنتاج النقد) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه 

  الممكن استرداده. 
  

استخدام معدل خصم يعكس عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية ب
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أو وحدة إنتاج النقد). عند تحديد القيمة العادلة 
ً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو  ناقصا

  أسعار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
  

تستند المجموعة في حساب انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات 
ا. وتغطي هذه الموازنات وحسابات التنبؤ بصورة عامة إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية إليه

فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية 
  بعد السنة الخامسة.
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  المالية (تتمة)انخفاض قيمة الموجودات غير 
بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر 
ً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ  انخفاض القيمة المسجلة سابقا

ترداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد. ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقًا إال إذا كان هناك تغير في الممكن اس
االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر إدراج لخسارة االنخفاض في القيمة. وهذا العكس 

ة بالدفاتر لألصل مبلغه الممكن استرداده أو القيمة المدرجة بالدفاتر التي كان محدود بحيث ال يمكن أن تتجاوز القيمة المدرج
ليتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يسجل هذا 

  العكس في بيان الدخل المجمع. 
  

  روف إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر قد تنخفض قيمتها. يتم اختبار الشهرة سنوياً وعندما تشير الظ
  

يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة إنتاج للنقد (أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد) التي 
المدرجة بالدفاتر، يتم إدراج خسارة تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد أقل من قيمتها 

  انخفاض في القيمة. إن أي خسائر من انخفاض القيمة متعلقة بالشهرة ال يتم عكسها في فترات مستقبلية.
  

  الضرائب
) كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا الحاليةتدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة (الضريبة 

تتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة عن الفروق  ة المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة. للوائح المالي
المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة، إلى الحد الذي 

 لالستفادة من تلك االعتمادات الضريبية. تدرج مطلوبات الضريبة المؤجلة يصبح فيه توفر األرباح الخاضعة للضريبة محتمًال 
للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين 

  المطبقة بتاريخ البيانات المالية. 
  

على صافي رأس المال العامل عند إتمام السنة المالية ويتم سدادها وفقا  %2.577يقوم البنك باحتساب زكاة المساهمين  بنسبة 
% من  صافي الربح الخاص بالزكاة 1بنسبة  المبلغ المسدد ومقاصةلتوجيهات إدارة الفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك 

  االختياري. المسددة لوزارة المالية وفقا لقانون الزكاة. ويتم تحميل هذه الزكاة على  االحتياطي 
  

  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع ومجموعات االستبعاد
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها لغرض البيع إذا كان باإلمكان استرداد 

االستخدام المستمر. يتم قياس الموجودات غير  بشكل أساسي من خالل معاملة بيع وليس من خاللالمدرجة بالدفاتر قيمتها 
والقيمة العادلة ناقًصا التكاليف المدرجة بالدفاتر المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع وفقًا لقيمتها 

ون األصل أو مجموعة حتى البيع، أيهما أقل. يعتبر هذا الشرط مستوفيًا فقط عندما يكون هناك احتمالية كبيرة للبيع ويك
االستبعاد متاحة للبيع المباشر بحالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي من المتوقع أن يعتبر مؤهالً للتحقق كبيع 

  مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
  

كأرباح أو خسائر بعد الضريبة من  يتم استبعاد العمليات الموقوفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها بشكل منفصل
  العمليات الموقوفة في بيان الدخل المجمع.

  

  قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين 

  ألكثر فائدة التي يكون للمجموعة حق الوصول إليها في ذلك التاريخ.في السوق في تاريخ القياس، في وجود أو غياب السوق ا
  

متى توفرت األسعار المعروضة في سوق نشطة، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المعلنة في 
  سوق نشطة لتلك األداة.

  

عدل تكرار وحجم كافي لتقديم معلومات التسعير على أساس تعتبر السوق نشطة عندما تتم المعامالت لألصل أو االلتزام بم
 .مستمر

  

عند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم المجموعة أساليب تقييم تحقق أقصى استخدام للمدخالت المعروضة ذات 
تي يراعيها المشاركون في الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة. تتضمن أساليب التقييم المختارة كافة العوامل ال

  السوق عند تسعير المعاملة.
  

عند توفر سعر شراء وسعر طلب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة بقياس الموجودات بأسعار 
  الشراء والمطلوبات بأسعار الطلب.
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  ادلة (تتمة)قياس القيمة الع
  

تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى 
  أقل مستوى من المدخالت ذي التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة. 

 
  لقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية مدرجة با

بالنسبة لالستثمارات المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار آخر أوامر شراء 
  خ البيانات المالية المجمعة.معروضة في سوق األوراق المالية عند إقفال األعمال بتاري

    
بالنسبة للموجودات المالية التي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة، يتم إجراء تقدير معقول للقيمة العادلة وذلك بالرجوع إلى 

ت أو مضاعفامعامالت تجارية بحتة حديثة أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير أو مضاعفات الربحية 
أو مضاعفات الربحية المتعلقة بقطاع أعمال ما أو استناداً إلى التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار مخصومة القيمة الدفترية 

بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود التي لها شروط وسمات مخاطر مماثلة. تأخذ تقديرات القيمة العادلة باالعتبار معوقات 
  حديد أي انخفاض في القيمة.السيولة وكذلك التقييم لت

  
  مبادالت العمالت ومبادالت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اآلجلة 

يتم تحديد القيمة العادلة لمبادالت العمالت ومبادالت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اآلجلة 
  طرف مقابل / أطراف أخرى.  لحصول عليها منيتم ا استناداً إلى تقييمات

  
  الموجودات والمطلوبات المالية األخرى

ر بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى، يتم تحديد القيمة العادلة استناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وتقدي
  بمقابل نقدي على أساس تجاري بحت أو سداد التزام لتسوية الدائنين.اإلدارة للمبلغ الذي يمكن لقائه مبادلة هذه الموجودات 

  
  العقارات االستثمارية

  بالنسبة للعقارات االستثمارية يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مقيمين عقارات مسجلين لهم خبرة ذات صلة في سوق العقارات.
  

  المستحق من/ إلى عمالء عن أعمال عقود
لى عمالء شركات تابعة متعاقدة عن عقود غير مكتملة التكاليف، والتي تشتمل على المواد المباشرة يمثل المستحق من/ إ

والعمالة المباشرة وتوزيع مالئم للمصروفات غير المباشرة زائداً األرباح المتعلقة بها إلى الحد الذي يمكن عنده تقدير الربح 
حتملة وأية خسائر متكبدة أو متوقعة حتى إتمام العقود وناقصاً أي بدرجة معقولة من التأكد ناقصاً مخصص ألي مطلوبات م

  مبالغ مستلمة أو مستحقة كفواتير إنجاز.
  

  المدفوعات باألسهم
تطبق المجموعة برنامج شراء أسهم لبعض الموظفين المؤهلين حيث يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كمقابل ألدوات حقوق 

  سهم) ونقد (معامالت يتم تسويتها نقداً).ملكية (معامالت يتم تسويتها باأل
  

 معامالت يتم تسويتها باألسهم
يتم تحديد تكلفة المعامالت التي يتم تسويتها باألسهم من خالل القيمة العادلة في تاريخ منح األسهم. وتسجل تلك التكلفة ضمن 

ياطيات) على مدار فترة تقديم الخدمة ويتم مصروفات مزايا الموظفين باإلضافة إلى زيادة مقابلة في حقوق الملكية (االحت
الوفاء بالتزامات األداء متى كان ذلك ممكناً (فترة االستحقاق). إن المصروفات المتراكمة المسجلة للمعامالت التي يتم تسويتها 

اق وأفضل تقدير باألسهم في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة حتى تاريخ االستحقاق تعكس الحد الذي تنتهي عنده فترة االستحق
للمجموعة عن عدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في النهاية. تمثل المصروفات أو األرصدة الدائنة المسجلة في 

  .السنةبيان الدخل المجمع الحركة في المصروفات المتراكمة المسجلة خالل 
  

  معامالت يتم تسويتها نقدًا 
ة للمعامالت التي يتم تسويتها نقداً.  تقاس القيمة العادلة مبدئيا وفي تاريخ كل بيانات مالية يتم قيد االلتزام عن القيمة العادل

مجمعة حتى وبما في ذلك تاريخ التسوية مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن مصروفات مزايا الموظفين. يتم تسجيل 
  قاق مع تسجيل التزام مقابل.القيمة العادلة كمصروفات على مدار الفترة حتى تاريخ االستح
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  تكلفة التمويل
تتعلق تكلفة التمويل مباشرةً بالمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية وحسابات المودعين. يتم إدراج كافة تكاليف التمويل 

  كمصروفات في الفترة التي تتكبد فيها.
  

  طيات أخرىمخصصات واحتيا
تسجل المخصصات واالحتياطيات األخرى عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث وقع 
في الماضي، ويكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق الموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية إلى خارج المجموعة من أجل 

ير مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في سداد االلتزام ويكون باإلمكان تقد
  بيان الدخل المجمع بالصافي بعد أي استرداد.

  
  احتياطيات صيانة

ويتم مراجعه التقدير تدرج احتياطيات التكاليف المتعلقة بالصيانة عند تقديم الخدمة. يستند التسجيل المبدئي إلى الخبرة السابقة. 
  .لمبدئي للتكاليف المتعلقة بالصيانة سنوياا
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادةً إلى أخر راتب للموظف ومدة الخدمة. إن 

  ترة الخدمة. التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى ف
  

  أسهم الخزينة
يتم المحاسبة عن حيازة المجموعة ألسهمها كأسهم خزينة وتدرج بمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف المتعلقة بها مباشرة. عند 
بيع أسهم الخزينة، يتم إضافة األرباح إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية (احتياطي أسهم الخزينة). يتم 
تحميل أية خسائر متكبدة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن. ال يتم توزيع أرباح نقدية على هذه األسهم، كما أن 
إصدار أسهم منحة يزيد من عدد أسهم الخزينة نسبياً ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن تؤثر على إجمالي تكلفة 

  أسهم الخزينة. 
  

   موجودات بصفة األمانة
تقدم المجموعة خدمات األمانة وخدمات الوكالة األخرى التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو االستثمار نيابةً عن عمالء. ال 
تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها من موجودات المجموعة، وبالتالي ال يتم إدراجها ضمن بيان 

  هي مفصح عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة.المركز المالي المجمع. و
  

  األحكام
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية بخالف تلك التي تتضمن تقديرات 

  والتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة:
  

  ف الموجودات الماليةتصني
تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله 

  وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.
  

  المجموعة كمؤجر –ر التشغيلي التزامات عقود التأجي
أبرمت المجموعة عقود تأجير لعقارات تجارية لمحفظة العقارات االستثمارية الخاصة بها. وتوصلت المجموعة، استناداً 
ً من العمر االقتصادي للعقار  إلى تقييم شروط وأحكام الترتيبات، ومنها أن مدة هذه العقود ال تشكل جزءاً جوهريا

ا تحتفظ بكافة المخاطر والمزايا الجوهرية لملكية هذه العقارات وتم المحاسبة عن العقود كعقود تأجير التجاري، إلى أنه
  تشغيلي.
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  (تتمة) األحكام
  

  تصنيف العقارات
يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو  يتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير اتخاذ قرار حول ما إذا كان

  عقار استثماري أو ممتلكات ومعدات.
  

تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي 
  أو حال تم اعادة تطويره بغرض بيعه.

  
زته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو ارتفاع قيمته الرأسمالية أو تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيا

  الستخدامات مستقبلية غير محددة.
  

  تصنف المجموعة العقار كممتلكات ومعدات إذا تم حيازته الستخدامها الخاص.
  

 التجديد خياراتتحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 
لة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان تحدد المجموعة مدة عقد التأجير كمدة غير قاب

من المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد 
  ممارسته بصورة معقولة. 

  
ت لفترات إضافية. وتستعين المجموعة باألحكام في لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجير، خيار تأجير الموجودا

تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق 
ً لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إ ذا كان هناك حافزاً اقتصاديا

ممارسة (أو عدم  فيقدرتها  ويؤثر علىحدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة 
   ممارسة) خيار التجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).

  
  عدم التأكد من التقديرات 

خرى لعدم التأكد في تاريخ البيانات المالية فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األ
المجمعة والتي تنطوي على مخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري على القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات 

 والمطلوبات في السنة المالية التالية: 
 

  انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة
بتحديد ما إذا كانت الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية  على األقل المجموعة على أساس سنوي تقوم

غير محددة قد انخفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. كما أن تقدير القيمة عند 
النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل  االستخدام يتطلب من المجموعة تقدير التدفقات

  الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
  

  والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
دها والقيمة المدرجة بالدفاتر إذا كان هناك أي تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة التي يمكن استردا

دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة أو شركات المحاصة. إن تقدير القيمة الممكن 
  استردادها يتطلب من المجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة واختيار المدخالت المناسبة للتقييم.

  
  انخفاض قيمة العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة

تقوم المجموعة بمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر 
يمتها المدرجة على أن هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض في القيمة إذا كانت قمتها العادلة أقل من ق

بالدفاتر. تحدد إدارة المجموعة األساليب المناسبة والمدخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باستخدام البيانات المعروضة 
  في السوق، ومتى كان ذلك مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم. 

  
 انخفاض قيمة األدوات المالية

ئر انخفاض القيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام وخصوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ إن قياس خسا
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في 

عدة عوامل والتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات خسائر االئتمان. ويتم استقاء هذه التقديرات من خالل 
  مختلفة من المخصصات.

 
تتمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية 

ئتمان المتوقعة ما يلي والتي حول اختيار مدخالت المتغيرات والعالقات فيما بينها. وتتضمن عناصر نماذج خسائر اال
  تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  2.6
  

  (تتمة)عدم التأكد من التقديرات 
  

 (تتمة) انخفاض قيمة األدوات المالية
  

 التصنيف الفردية نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والذي يخصص احتماالت التعثر عن السداد لدرجات 
  معايير المجموعة فيما يتعلق بتقييم االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان بحيث ينبغي قياس مخصصات الموجودات

 المالية على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة والتقييم النوعي للمخاطر.
 متوقعة بصورة مجمعة.تصنيف الموجودات المالية عند تقييم خسائر االئتمان ال 
 .تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت 
  تحديد العالقات بين السيناريوهات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر عن

 اف للمخاطر عند التعثر.السداد واحتساب نسبة الخسارة عند التعثر واالنكش
  تحديد السيناريوهات المستقبلية المتعلقة باالقتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستقاء المدخالت االقتصادية الالزمة

 لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة
  
تعديلها عند سياسة المجموعة هي مراجعة النماذج الخاصة بها بصورة منتظمة في ضوء الخبرة الفعلية بالخسائر و إن

  الضرورة.
  

  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 
  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة عادةً إلى أحد العوامل التالية: يستند

 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 
 القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛ 
 مضاعف الربحية؛ 
 قات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أوالتدف 
 .نماذج تقييم أخرى 

  
  إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرا جوهرياً. 

  
  إيرادات استثمار  3

    ألف دينار كويتي   
  2019 2018 
    

 13,963  17,900   ربح من بيع استثمارات عقارية
 14,566  11,179   إيرادات تأجير من عقارات استثمارية

 4,695  4,845   إيرادات توزيعات أرباح
 4,209  32,636   ربح بيع استثمارات

 28,192  22,408   )14وإيضاح  13حصة في نتائج استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (إيضاح 
 (2,306)  41,281   أخرى

  ─────── ─────── 
  130,249 63,319 
  ═══════ ═══════ 
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  إيرادات أخرى  4
    ألف دينار كويتي       

 2019 2018 
    

 8,540 2,182  إيرادات بيع عقارات ومعدات
 3,781 4,117  إيرادات عقارات للمتاجرة وتطوير عقارات وانشاءات

 11,491 13,049  ات واستشاراتإيرادات من صيانة وخدم
 8,039 7,997  إيرادات تأجير من عقود تأجير تشغيلي

 6,665 13,363  إيرادات أخرى
 ─────── ─────── 
 40,708 38,516 
 ═══════ ═══════ 

  
  انخفاض القيمة والمخصصات     5

    ألف دينار كويتي   
  2019 2018 
    

 5,662 12,583   )11ر في صكوك (إيضاح خسائر االئتمان المتوقعة الستثما
 8,344 3,658  المالية األخرى للموجوداتخسائر االئتمان المتوقعة 

 87,835 225,628  )10(إيضاح  * انخفاض قيمة مديني تمويل
 (28,082)  (40,455)  استرداد ديون مشطوبة

 71,117  8,909  )15(إيضاح  *انخفاض قيمة عقارات استثمارية *
 1,141 1,121  قيمة عقارات ومعداتانخفاض 

 (2,875) (26,459)  )10تسهيالت غير نقدية (إيضاح  رد مخصص
 240 134  انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة

 19,128 11,789  انخفاض قيمة موجودات أخرى ومخصصات أخرى
  ────── ────── 
  196,908 162,510 
  ══════ ══════ 

  
ألف دينار كويتي مقابل مديني تمويل في شركته التابعة في  60,000يل مخصص إضافي بمبلغ ، قام البنك بتسجخالل السنة* 

     تركيا  وفقاً لرؤية اإلدارة نظراً للتوقعات االقتصادية السلبية. 
 
 ، تم تسجيل انخفاض بكامل القيمة مقابل بعض االستثمارات العقارية في دول مجلس التعاون بمبلغالسابقة خالل السنة **

  ألف دينار كويتي ويرجع ذلك إلى عدم التأكد من القيمة المستردة في ظل التوقعات بالسوق.    63,779
  

  الضرائب  6
  

    ألف دينار كويتي 
  2019 2018 

    

 2,210 2,450  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 4,078 6,485  ضريبة دعم العمالة الوطنية
 2,223 2,584  )2006لسنة  46زكاة رقم الزكاة (استناداً إلى قانون ال

 18,471 38,941  ضرائب متعلقة بشركات تابعة
 ────── ────── 
 50,460 26,982 
 ══════ ══════ 
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  ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك  7
      

ك على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية بتقسيم ربح السنة الخاص بمساهمي البن والمخففة تحتسب ربحية السهم األساسية
  أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المجموعة.ب بعد التعديلالقائمة خالل السنة 

  
 2018 2019    ربحية السهم األساسية والمخففة

     

 227,411 251,023   ربح السنة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي)
   ═════════ ═════════ 

 6,879,463 6,887,313   الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة (ألف سهم) المتوسط
   ═════════ ═════════ 

 فلس 33.06 فلس 36.45  ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك
   ══════ ══════ 

  

 2018 2019    ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات المستمرة:
      

 222,825 251,023    بح السنة من العمليات المستمرة الخاصة بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي)ر
   ═════════ ═════════ 

 6,879,463 6,887,313   المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة (ألف سهم)
   ═════════ ═════════ 

 فلس 32.39 فلس 36.45  البنك من العمليات المستمرة ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي
   ══════ ══════ 
  

  إن برنامج مدفوعات األسهم للموظفين ليس له تأثير مخفف على ربحية السهم. 
  

  ).22(إيضاح تم إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة لسنة المقارنة لكي تعكس أسهم المنحة المصدرة 
  

  صدة لدى البنوكواألرالنقد     8
    ألف دينار كويتي   
  2019 2018 
      

 218,746 222,319  نقـد
 701,407 1,043,565  أرصدة لدى بنوك مركزية

 461,017 644,204  حسابات جارية - أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
  ───────── ───────── 

  1,381,170  1,910,088  نقـد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 865,624 1,366,498  أشهر من تاريخ العقد 3خالل البنوك أرصدة مستحقة من 

 (476,515) (756,584)  ناقصاً: ودائع قانونية لدي البنوك المركزية
  ───────── ───────── 

 1,770,279 2,520,002  النقد والنقد المعادل
  ═════════ ═════════ 
  

 لبنوك المركزية األرصدة التي ال تتوفر لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.لدى ا القانونيةتمثل الودائع 
  
  أرصدة مستحقة من البنوك   9

    ألف دينار كويتي     
    2019 2018 

    

  1,329,215  1,832,398   بنوك أرصدة مستحقة من 
  2,114,474  1,950,430    بنوك مركزية أرصدة مستحقة من

   ───────── ───────── 
   3,782,828 3,443,689 

   ═════════ ═════════ 
  

  عن قيمتها المدرجة في الدفاتر. ال تختلف بصورة جوهرية لألرصدة المستحقة من البنوكالقيمة العادلة إن 
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  مدينو تمويل  10
  
وتدرج بالصافي بعـد صناع واإلست والموجودات المؤجرةالمرابحة والوكالة  أرصدة بصورة رئيسية من مدينو التمويلتكون ي

 االنخفاض في القيمة، كما يلي:
  

  ألف دينار كويتي   
  2019 2018 
    

     مدينو تمويل
 8,773,431 9,039,692   مرابحات ووكاالت
 1,972,101 2,003,959   موجودات مؤجرة

 89,306 90,864   استصناع ومدينون آخرون 
  ───────── ───────── 

   11,134,515 10,834,838 
    

 (1,270,420) (1,324,815)  ناقصاً: أرباح مؤجلة ومعلقة
  ───────── ───────── 

 9,564,418 9,809,700  صافي المدينين
    

 (374,183) (473,145)  ناقصاً: انخفاض القيمة
  ───────── ───────── 
  9,336,555 9,190,235 
  ═════════ ═════════ 

  

  

دينار كويتي ألف        
  

 المجموع  عام  محدد
  

2019 2018  2019 2018  2019 2018 
                  

  444,408  374,183    277,695  278,215   166,713 95,968 الرصيد كما في بداية السنة
  87,835  225,628    9,653  73,672    78,182  151,956  )5المحمل خالل السنة (ايضاح 

المبالغ المشطوبة وتحويل 
  (158,060)  (126,666)    (9,133)  (2,515)    (148,927)  (124,151)  العمالت األجنبية

  ────── ──────  ────── ──────  ────── ────── 
 374,183 473,145  278,215 349,372  95,968 123,773  الرصيد كما في نهاية السنة

  

══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════ 
  

 :2018ألف دينار كويتي ( 26,459تبلغ لتسهيالت غير النقدية والمتعلقة با لسنةالتي تم ردها خالل ا اتإن المخصص
) في حين أن رصيد المخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ 5ألف دينار كويتي) (ايضاح  2,875 مخصص بمبلغ

  ).20مطلوبات أخرى (إيضاح  ألف دينار كويتي) مدرج ضمن 42,260: 2018ألف دينار كويتي ( 15,450
  

  .المدرجة في الدفاترعن قيمتها بصورة جوهرية ال تختلف لمديني التمويل إن القيمة العادلة 
  

  إن إجمالي الحد األدنى لمديني مدفوعات التأجير المستقبلية هو كما يلي:
  

    ألف دينار كويتي    
    2019 2018 
     

 996,148 998,566   خالل سنة واحدة 
 349,464 344,167   ة إلى خمس سنواتسن

 626,489 661,226   أكثر من خمس سنوات
   ────────── ────────── 
   2,003,959 1,972,101 

   ══════════ ══════════ 
  



165 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  مدينو تمويل (تتمة)  10
 

  التسهيالت التمويلية غير المنتظمة
: 2018ألف دينار كويتي ( 211,084 لنقدية غير المنتظمة، بلغ إجمالي التسهيالت التمويلية ا2019ديسمبر  31في كما 

  (بالصافي بعد األرباح المؤجلة والمعلقة). والضمانات ألف دينار كويتي)، قبل انخفاض القيمة 217,758
 

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تسهيالت التمويل النقدية وغير يبلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان المسجلة  وفقا
ألف دينار  416,443: 2018( 2019ديسمبر  31ألف دينار كويتي كما في  488,595المستخدمة لنقدية المستخدمة وغير ا

ألف 125,521 بمبلغ بنك الكويت المركزي وفقاً لتعليمات لمديني التمويل خسائر االئتمان المتوقعة عنتزيد وهي  كويتي)
 .ألف دينار كويتي) 43,575: 2018(دينار كويتي 

 
  استثمار في صكوك   11

  
تصنيفات االئتمان الداخلية نظام استناداً إلى يبين الجدول التالي الجدارة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

  للمجموعة وتصنيف مرحلة نهاية السنة. 
 

    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2019

  منفصلة ةمنفصل منفصلة  

      

 1,723,362   -   - 1,723,362  فئة عالية
 572,842   -   - 572,842  فئة قياسية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 2,296,204   -   - 2,296,204   إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (19,772)   -   - (19,772)   عةمخصص خسائر االئتمان المتوق

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 2,276,432   -   - 2,276,432  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2018

  منفصلة منفصلة منفصلة  

      

 1,366,246   -   - 1,366,246  فئة عالية
 204,304   -   - 204,304  فئة قياسية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,570,550   -   - 1,570,550   إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (7,189)   -   - (7,189)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 1,563,361   -   - 1,563,361  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

عة باستثمارات المجموالحركة في إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة فيما يتعلق  فيما يلي
  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:بفي صكوك المدرجة 

  
    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

2019      

  إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر
 1,570,550   -   - 1,570,550  2019يناير  1كما في 

 725,654   -   - 725,654  صافي الحركة خالل السنة
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,296,204   -   - 2,296,204  2019ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  مدينو تمويل (تتمة)  10
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 .ألف دينار كويتي) 43,575: 2018(دينار كويتي 

 
  استثمار في صكوك   11

  
تصنيفات االئتمان الداخلية نظام استناداً إلى يبين الجدول التالي الجدارة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

  للمجموعة وتصنيف مرحلة نهاية السنة. 
 

    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2019

  منفصلة ةمنفصل منفصلة  

      

 1,723,362   -   - 1,723,362  فئة عالية
 572,842   -   - 572,842  فئة قياسية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 2,296,204   -   - 2,296,204   إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 2,276,432   -   - 2,276,432  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2018

  منفصلة منفصلة منفصلة  

      

 1,366,246   -   - 1,366,246  فئة عالية
 204,304   -   - 204,304  فئة قياسية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,570,550   -   - 1,570,550   إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (7,189)   -   - (7,189)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 1,563,361   -   - 1,563,361  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

عة باستثمارات المجموالحركة في إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة فيما يتعلق  فيما يلي
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    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

2019      

  إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر
 1,570,550   -   - 1,570,550  2019يناير  1كما في 
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 2,296,204   -   - 2,296,204  2019ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  مدينو تمويل (تتمة)  10
 

  التسهيالت التمويلية غير المنتظمة
: 2018ألف دينار كويتي ( 211,084 لنقدية غير المنتظمة، بلغ إجمالي التسهيالت التمويلية ا2019ديسمبر  31في كما 

  (بالصافي بعد األرباح المؤجلة والمعلقة). والضمانات ألف دينار كويتي)، قبل انخفاض القيمة 217,758
 

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تسهيالت التمويل النقدية وغير يبلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان المسجلة  وفقا
ألف دينار  416,443: 2018( 2019ديسمبر  31ألف دينار كويتي كما في  488,595المستخدمة لنقدية المستخدمة وغير ا

ألف 125,521 بمبلغ بنك الكويت المركزي وفقاً لتعليمات لمديني التمويل خسائر االئتمان المتوقعة عنتزيد وهي  كويتي)
 .ألف دينار كويتي) 43,575: 2018(دينار كويتي 

 
  استثمار في صكوك   11

  
تصنيفات االئتمان الداخلية نظام استناداً إلى يبين الجدول التالي الجدارة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

  للمجموعة وتصنيف مرحلة نهاية السنة. 
 

    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2019

  منفصلة ةمنفصل منفصلة  

      

 1,723,362   -   - 1,723,362  فئة عالية
 572,842   -   - 572,842  فئة قياسية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 2,296,204   -   - 2,296,204   إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (19,772)   -   - (19,772)   عةمخصص خسائر االئتمان المتوق

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 2,276,432   -   - 2,276,432  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2018

  منفصلة منفصلة منفصلة  

      

 1,366,246   -   - 1,366,246  فئة عالية
 204,304   -   - 204,304  فئة قياسية 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,570,550   -   - 1,570,550   إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (7,189)   -   - (7,189)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 1,563,361   -   - 1,563,361  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

عة باستثمارات المجموالحركة في إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة فيما يتعلق  فيما يلي
  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:بفي صكوك المدرجة 

  
    ألف دينار كويتي        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

2019      

  إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر
 1,570,550   -   - 1,570,550  2019يناير  1كما في 

 725,654   -   - 725,654  صافي الحركة خالل السنة
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,296,204   -   - 2,296,204  2019ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  



التقرير السنوي 2019

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 166

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  (تتمة)استثمار في صكوك   11
  

    ألف دينار كويتي        2019
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
      

  صص خسائر االئتمان المتوقعةمخ
 7,189 - - 7,189  2019يناير  1كما في 

 12,583 - - 12,583  )5إعادة القياس خالل السنة (إيضاح 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 19,772 - - 19,772  2019ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

    ينار كويتيألف د        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

2018      

  إجمالي القيمة المدرجة بالدفاتر
 1,419,341 1,308 - 1,418,033  2018يناير  1كما في 

 151,209 (1,308) - 152,517  صافي الحركة خالل السنة
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,570,550 - - 1,570,550  2018ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

    ألف دينار كويتي        2018
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
      

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 2,835 1,308 - 1,527  2018يناير  1كما في 

 5,662 - - 5,662  )5إعادة القياس خالل السنة (إيضاح 
 (1,308) (1,308) - -  ةمشطوبالمبالغ ال

  ────────── ────────── ────────── ────────── 
 7,189 - - 7,189  2018ديسمبر  31في 

  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

  استثمارات  12
  ألف دينار كويتي  
  2019 2018 

     

 254,951 189,467   أسهم وصناديق
  29,932               21,057  رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

   ────────── ────────── 
  210,524             284,883 

   ══════════ ══════════ 
     

  161,906             100,774   من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة بالقيمة العادلة استثمارات
  93,045               88,693   من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مدرجة بالقيمة العادلة استثمارات

 29,932               21,057  رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
   ────────── ────────── 

   210,524             284,883 
   ══════════ ══════════ 
  
  



167 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في
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  استثمارات في شركات زميلة   13
  

 إن الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:
  
  النسبة في  

  حقوق الملكية %
  بلـد

  التسجيل
  النشــاط
  الرئيسي

  تاريخ تقرير
  البيانات المالية 

  2019  2018        
          

  18  18 مصرف الشارقة اإلسالمي 
  اإلمارات 

  حدةلمتاالعربية 
  خدمات 

  2019سبتمبر  30  مصرفية إسالمية
          

  البحرين  35 35  بنك إبدار ش.م.ب. 
  خدمات 

  2019سبتمبر  30  مصرفية إسالمية
          

ش������ركة أالفك������و لتموي������ل ش������راء وت������أجير 
  الكويت   46  46  ش.م.ك.ع. (أالفكو) الطائرات

خدمات شراء وتمويل 
  2019سبتمبر  30  الطائرات

  
  لتالي تلخيص المعلومات المالية للشركات الزميلة للمجموعة على نحو إجمالي:يوضح الجدول ا

  
  بيان المركز المالي المجمع الموجز:

    ألف دينار كويتي     
    2019 2018 
     

 5,607,341 5,778,660   موجودات
 (4,546,119) (4,714,156)   مطلوبات

   ────────── ────────── 
 1,061,222 1,064,504   حقوق الملكية

   ══════════ ══════════ 
 296,203 297,613   القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار

   ══════════ ══════════ 
     

     بيان الدخل المجمع الموجز:
     

 323,215 314,555   إيرادات
 (244,429) (260,506)   مصروفات

   ────────── ────────── 
 78,786 54,049   ربح السنة

   ══════════ ══════════ 
 24,039 12,533   حصة المجموعة من ربح السنة

   ══════════ ══════════ 
  

ألف دينار  242,802: 2018ألف دينار كويتي ( 250,623إن االستثمارات في شركات زميلة بقيمة مدرجة بالدفاتر تبلغ 
ألف دينار كويتي)  217,607: 2018( 2019ديسمبر  31ما في ألف دينار كويتي ك 185,903كويتي) تبلغ قيمتها السوقية 

  وذلك استناداً إلى األسعار المعلنة.
  

ألف  7,911: 2018ألف دينار كويتي ( 9,584إن توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة خالل السنة كانت بمبلغ 
  دينار كويتي).

  
  استثمارات في مشاريع مشتركة   14

  
 المشتركة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي: إن المشاريع

  

  
  النسبة في

  حقوق الملكية %
  بلـد

  التسجيل
  النشــاط
  الرئيسي

  تاريخ تقرير
  البيانات المالية 

  2019  2018        
            

  2019أكتوبر  31  تطوير عقاري  البحرين 50 50  شركة ديار هومز ذ.م.م. (سوق المحرق) 
  2019أكتوبر  31  تطوير عقاري  البحرين 50 50  شركة الدرة التجارية ذ.م.م.
  2019أكتوبر  31  تطوير عقاري  البحرين 52 52  شركة ديار المحرق ذ.م.م.
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  (تتمة)استثمارات في مشاريع مشتركة   14
  

  :على نحو إجمالي يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة للمشاريع المشتركة للمجموعة
  

  لي المجمع الموجز:بيان المركز الما
    

    ألف دينار كويتي 
    

2019 2018 
     

 983,997 829,672   موجودات 
 (540,048) (387,186)   مطلوبات 

   ──────── ──────── 
 443,949 442,486   حقوق الملكية

   ═══════ ═══════ 
 202,976 206,730   القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار

   ═══════ ═══════ 
  

  بيان الدخل المجمع الموجز:
    

    ألف دينار كويتي 
    

2019 2018 
     

 41,779 72,018   إيرادات
 (34,184) (54,284)   مصروفات
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169 بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة

التقرير السنوي 2019
البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات

  ته التابعةاوشرك ع.ش.م.ك. بيت التمويل الكويتي
 

  ول البيانات المالية المجمعةإيضاحات ح
 2019ديسمبر  31 في

 



45  
 
 

  موجودات أخرى   16
    ألف دينار كويتي  
  2019 2018 
    

 38,080 111,943  مخزون معادن ثمينة
 79,576 89,248  ، بالصافيتجاريون مدينون

 176,027 130,549  حسابات مقاصة
 34,389 2,104  مدينون من بيع استثمار

 34,005 22,538  ضرائب مؤجلة
 48,552 55,511  السلف والمدفوعات مقدما
 133,787 134,889  موجودات أخرى متنوعة

  ───────── ───────── 
  546,782 544,416 
  ═════════ ═════════ 

 
  شهرة موجودات غير ملموسة و   17

    تيألف دينار كوي      
     2019 2018 
      

 30,888 31,037    موجودات غير ملموسة 
 292 292    الشهرة   

    ───────── ───────── 
    31,329 31,180 
    ═════════ ═════════ 
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    ───────── ───────── 

      اإلطفاء المتراكم
 42,489 44,665    يناير  1كما في  
 5,012 3,963    المحمل للسنة 
    - (517)    استبعادات  

 (2,836) (2,057)    تحويل عمالت أجنبية
    ───────── ───────── 

 44,665 46,054    ديسمبر  31كما في 
    ───────── ───────── 

  صافي القيمة المدرجة بالدفاتر
 30,888 31,037    ديسمبر 31كما في 

    ═════════ ═════════ 
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 توجد مؤشرات على انخفاض في . ونتيجة لذلك، ترى اإلدارة أنه ال%)3.0: 2018( %2.7ومعدل النمو النهائي بنسبة 
ألف دينار كويتي) تكلفة  16,217: 2018ألف دينار كويتي ( 16,366القيمة. تمثل الموجودات غير الملموسة األخرى بمبلغ 

تطوير برامج وحقوق ترخيص برامج وحقوق أخرى ذات أعمار إنتاجية محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات 
     ة المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية. األعمار اإلنتاجي
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دينار كويتي) وتم احتسابه كموجودات غير ملموسة ذات عمر إنتاجي غير محدد. يتم اختبار القيمة المدرجة بالدفاتر لترخيص 

ا لالنخفاض في القيمة على أساس سنوي من خالل تقدير القيمة الممكن استردادها شركة الوساطة اإلسالمية لتحديد تعرضه
%) 9.1: 2018( 8.8لوحدة إنتاج النقد. تم تحديد القيمة الممكن استردادها لهذا الترخيص باستخدام معدل الخصم بنسبة 

 توجد مؤشرات على انخفاض في . ونتيجة لذلك، ترى اإلدارة أنه ال%)3.0: 2018( %2.7ومعدل النمو النهائي بنسبة 
ألف دينار كويتي) تكلفة  16,217: 2018ألف دينار كويتي ( 16,366القيمة. تمثل الموجودات غير الملموسة األخرى بمبلغ 

تطوير برامج وحقوق ترخيص برامج وحقوق أخرى ذات أعمار إنتاجية محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات 
     ة المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية. األعمار اإلنتاجي
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  شركات تابعة   18
  

  تفاصيل الشركات التابعة الرئيسية الجوهرية العاملة 18.1

 االسم 
  بلد

 التسجيل
  النسبة في حقوق

 النشاط الرئيسي  الملكية %
تاريخ تقرير البيانات 

  المالية
  2019 2018   

 62 62  تركيا  البنك الكويتي التركي للمساهمة 
 خدمات 

  2019ديسمبر  31  مصرفية إسالمية 
          

 100 100  البحرين  بيت التمويل الكويتي ش.م.ب.
خدمات مصرفية 

  2019ديسمبر  31  إسالمية 
          

 100 100  ماليزيا  بيت التمويل الكويتي (ماليزيا) برهاد
  خدمات 

  2019ديسمبر  31  مصرفية إسالمية 
          

  2019ديسمبر  31  استثمار إسالمي 100 100  السعودية  (مقفلة) .س.مالكويتي ش. بيت التمويل السعودي
          

 99.9 99.9 الكويت *شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك. (مقفلة)
  تمويل 

  2019أكتوبر  31 واستثمارات إسالمية 
          

  2019ديسمبر  31   استثمارات إسالمية 100 100  جزركايمان  شركة بيتك لألسهم الخاصة ذ.م.م.
          

 شركة بيت التمويل الكويتي العقارية ش.م.ك.
 99.9 99.9  الكويت  * (مقفلة)

تطوير وتأجير 
  2019أكتوبر  31  عقاري 

          

 56 56 الكويت شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.

عقارات واستثمار 
ومتاجرة وإدارة 

 2019أكتوبر  31 عقارات
      

التنموية القابضة ش.م.ك. شركة المشروعات 
 99.9 99.9  الكويت  * (مقفلة)

استثمارات بنية 
  تحتية

  2019ديسمبر  31  وصناعية 
          

 100 100  السعودية شركة بيتك لالستثمار العقاري ش.م.س.
تطوير واستثمار 

  2019سبتمبر  30  عقاري

شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش.م.ك. 
 97 97  الكويت  (مقفلة)

صيانة الكمبيوتر 
واالستشارات 

  2019سبتمبر  30  وخدمات البرامج 
          

  الشركة الخليجية العالمية لتجارة السيارات  
 99.6 99.6  الكويت  *ش.م.ك. (مقفلة)

تجارة واستيراد 
  وتصدير

  2019سبتمبر  30  السيارات المستعملة  
          

  2019ديسمبر  31  مي استثمار إسال 100 100  كايمان جزر  شركة إعمار 
      

  2019سبتمبر  30 خدمات طبية  76 76 الكويت شركة مستشفى السالم ش.م.ك. (مقفلة)
          

 92 87  الكويت  صندوق المثنى للمصارف اإلسالمية والخليجية
االستثمار في أسهم 

  2019سبتمبر  30  إسالمية
         

  20  -   الكويت  صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي
تثمار في أسهم االس

  2019سبتمبر  30  إسالمية 
          

 51 51 البحرين  شركة تركابيتال القابضة ش.م.ب. (مقفلة)
عقارات وتأجير 
  2019سبتمبر  30 سيارات وتأمين 

  
  %).100: 2018(% 100*حصة الملكية الفعلية هي بنسبة 
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  (تتمة)شركات تابعة   18 
  

   شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئياً  18.2
 فيما يلي المعلومات المالية لشركات تابعة لها حصص غير مسيطرة جوهرية:

 
   نسبة حصص الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة:

 
بلد التأسيس   

    نسبة الحصص غير المسيطرة  والتشغيل
    2019 2018 
     

 %38 %38 تركيا  البنك الكويتي التركي للمساهمة
   ══════ ══════ 
  

المعلومات المالية الموجزة لهذه الشركة التابعة. تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل االستبعادات والتعديالت فيما بين فيما يلي 
  شركات المجموعة.

  
 بيان الدخل المجمع الموجز للسنة المنتهية في:

  

  

    ألف دينار كويتي
    

2019 2018 
     

 427,068 508,298   اإليرادات
 (322,082) (433,734)   المصروفات

   ────── ────── 
 104,986 74,564   ربح السنة

   ══════ ══════ 
 39,643 28,155   الخاصة بربح الحصص غير المسيطرة

   ══════ ══════ 
  

 بيان المركز المالي المجمع الموجز كما في:
  

  

    ألف دينار كويتي
    

2019 2018 
     

 4,302,308 5,481,274   إجمالي الموجودات
 (3,932,558) (5,064,630)   إجمالي المطلوبات

   ══════ ══════ 
 369,750 416,644   إجمالي حقوق الملكية

   ══════ ══════ 
     

 139,618 157,325   الخاصة بالحصص غير المسيطرة
   ══════ ══════ 
  

 بيان التدفقات النقدية المجمع الموجز للسنة المنتهية في:
  

  

    كويتيألف دينار 
    

2019 2018 
     

 216,532 716,577   التشغيل
 780 (647,285)   االستثمار

 (116,707) (216,646)   التمويل
   ────── ────── 

 100,605 (147,354)   الزيادة في النقد والنقد المعادل(النقص) صافي 
   ══════ ══════ 
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  حسابات المودعين  19
  

  في البنك ما يلي:تتضمن حسابات المودعين   - أ 
  

وتأخذ حكم الحسابات الجارية: ال تستحق هذه الودائع أي أرباح وال تتحمل أي مخاطر  غير استثماريةودائع   -  1
خسارة، حيث يضمن البنك سداد أرصدتها عند الطلب. وبالتالي، تعتبر هذه الودائع قرضاً حسناً من المودعين 

  ية.إلى البنك، وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالم
  

ودائع استثمارية: إن الودائع االستثمارية ذات فترات استحقاق محددة وفقاً لبنود العقد وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة   -  2
ما لم يخطر المودعين البنك كتابةً بالرغبة في عدم التجديد. إن حسابات التوفير االستثمارية مستمرة لفترة غير 

  محددة.
 

ً من في جميع الحاالت، تُمنح ا لودائع االستثمارية نسبة الربح التي يحددها مجلس إدارة البنك، أو تتحمل نصيبا
  الخسارة بناًء على نتائج السنة المالية.

  
  إن القيمة العادلة لحسابات المودعين ال تختلف عن قيمتها المدرجة بالدفاتر.  - ب
  

  مطلوبات أخرى  20
  

    ألف دينار كويتي
  

2019 2018 
    

 163,521 196,929  ريون دائنون تجا
 147,679 174,817  مصروفات مستحقة

 60,218 57,578  شيكات مقبولة السداد
 35,811 31,652  مستحق إلى عمالء عن أعمال عقود

 77,156 117,745  احتياطي مصروفات صيانة واحتياطي آخر 
 73,478 76,104  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 6,309 5,897  تأمينات مستردة 
 42,260 15,450  )10(إيضاح  مخصص تسهيالت غير نقدية

 121,699 171,535  مطلوبات أخرى متنوعة 
  ───────── ───────── 
  847,707 728,131 
  ═════════ ═════════ 
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2019
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21
 

 
االحتياطيات
  

   
ف دينار كويتي

 أل
 

  
صة بمساهمي البنك

الخا
  

  
احتياطي 

  
قانوني 

  
احتياطي 

اختياري   
  

أرباح 
  

محتفظ بها
  

احتياطي 
أسهم خزينة   

  
احتياطي 

  
القيمة العادلة 

  
احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية 

  
ت 

احتياطيا
  

أخرى 
  

المجموع 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

صيد 
الر

كما 
في 

1 
يناير 

2019
  

298,527
 

298,527
 

64,927
 

 6,947 
 

 (14,715)
 

(238,293)
 

 (20,642)
 

395,278
 

 ربح السنة
-    

 
-    

 
251,023

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
 251,023 

 
خسائر

 (
شاملة أخرى

)
 

ت 
 إيرادا

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

66,309
 

 (25,276)
 

-    
 

41,033
 

  
─

─
─

─
─

─
─

 
─

─
─

─
─

─
─

 
─
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─

 
─
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─
─

─
─

 
─

─
─

─
─

─
─

 
─

─
─

─
─

─
─

 
─

─
─

─
─

─
─

 
ت (الخسائر) الشاملة 

إجمالي اإليرادا
  

-    
 

-    
 

251,023
 

-    
 

66,309
 

 (25,276)
 

-    
 

292,056
 

زكاة 
  

-    
 

(14,748)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(14,748)
 

ت
المحول إلى االحتياطيا

  
 26,348 

 
 26,348 

 
 (52,696)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
ضاح 

صدارها (إي
أسهم منحة مقترح إ

23
(  

-    
 

-    
 

 (69,765)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

 (69,765)
 

أرباح 
ضاح 

نقدية مقترح توزيعها (إي
23

(  
-    

 
-    

 
 (137,980)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
 (137,980)

 
ضاح 

ت باألسهم (إي
المدفوعا

24
(

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
1,000

 
1,000

 
ت في أسهم وفقاً 

تحويل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارا
ت 

للقيمة العادلة من خالل اإليرادا
الشاملة األخرى

 
 

-    
 

 
-    

 
 

(221)
 

 
-    

 
 

221
 

 
-    

 
 

-    
 

 
-    

 
 ربح من البيع الجزئي لشركة تابعة

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

266
 

266
 

صكوك الشريحة 
ت على 

صة المجموعة في التوزيعا
ح

1 
لشركة زميلة  

 
-    

 
 

-    
 

 
(151)

 
 

-    
 

 
-    

 
 

-    
 

 
-    

 
(151)

 
صافي الحركة في أسهم الخزينة 

  
-    

 
-    

 
-    

 
4,952

 
-    

 
-    

 
-    

 
4,952
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─
─
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─
─

─
─

─
─

─
 

صيد 
الر

كما 
في 

31
 

ديسمبر 
2019

  
 324,875 

 
 310,127 

 
 55,137 

 
 11,899 

 
 51,815 

 
 (263,569)

 
 (19,376)

 
 470,908 
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21
 

 
االحتياطيات (تتمة)

  
  

ف دينار كويتي
أل

  

 
احتياطي 

  
قانوني 

  
احتياطي 

اختياري   
  

أرباح 
  

محتفظ بها
  

احتياطي 
أسهم خزينة   

  
احتياطي 

  
القيمة العادلة 

  
احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية 

  
ت 

احتياطيا
  

أخرى 
  

الم
جموع 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2018
  

274,841
 

274,841
 

88,716
 

6,736
 

19,151
 

(163,822)
 

(34,362)
 

466,101
 

تعديل انتقالي من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
9 

في 
1 

يناير 
2018

  
-    

 
-    

 
8,208

 
-    

 
(11,490)

 
-    

 
-    

 
(3,282)

 
  

─
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─
─

─
─

─
─

─
 

─
─

─
─

─
─

─
 

صيد المعاد إدراجه  في 
الر

1 
يناير 

2018
  

 274,841 
 

 274,841 
 

 96,924 
 

 6,736 
 

 7,661 
 

 (163,822)
 

 (34,362)
 

 462,819 
 

ربح السنة
  

-    
 

-    
 

227,411
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

227,411
 

 
خسائر شاملة أخرى 

  
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
 (20,084)

 
(73,840)

 
-    

 
(93,924)
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─
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─
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─
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─
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─
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─
 

ت (الخسائر) الشاملة
إجمالي اإليرادا

  
-    

 
-    

 
227,411

 
-    

 
 (20,084)

 
(73,840)

 
-    

 
133,487

 
زكاة 

  
-    

 
-    

 
(12,578)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(12,578)

 
ت

المحول إلى االحتياطيا
  

23,686
 

23,686
 

(47,372)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

ضاح 
صدارها (إي

أسهم منحة مقترح إ
23

(  
-    

 
-    

 
(63,423)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(63,423)

 
ضاح 

أرباح نقدية مقترح توزيعها (إي
23

(  
-    

 
-    

 
(125,097)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(125,097)

 
ضاح 

ت باألسهم (إي
المدفوعا

24
( 

  
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
490

 
490

 
ف تجميع شركة تابعة

وق
  

-    
 

-    
 

(10,938)
 

-    
 

(2,292)
 

(341)
 

13,230
 

(341)
 

بيع شركة تابعة
  

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(290) 
 

-    
 

(290)
 

صافي الحركة في أسهم خزي
نة 

 
-    

 
-    

 
-    

 
211

 
-    

 
-    

 
-    

 
211
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صيد كما في 
الر

31
 

ديسمبر 
2018

  
298,527

 
298,527

 
64,927

 
 6,947

 
 (14,715)

 
(238,293)

 
 (20,642)

 
395,278
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  االحتياطيات  (تتمة)  21
  

  االحتياطي االجباري
 تحويل ينبغي، والتعديالت الالحقة لهما وعقد التأسيس والنظام األساسي للبنكوالتعديالت الالحقة له، وفقا لقانون الشركات 

ومكافأة  يبة دعم العمالة الوطنية والزكاةحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضر% من ربح السنة بحد أدنى قبل 10نسبة 
أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري. يجوز للجمعية العمومية السنوية للبنك أن تتخذ قرار بوقف هذا التحويل 

 % من رأس المال المصدر. وال يجوز استخدام االحتياطي إال لتغطية الخسائر أو دفع50السنوي عندما يتجاوز االحتياطي 
% من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال يكفي فيها الربح لدفع هذه النسبة نتيجة لغياب 5توزيعات أرباح بحد اقصى 

االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تكفي أرباح السنوات التالية لذلك، ما لم يتجاوز 
   .أس المال المصدر% من ر50هذا االحتياطي نسبة 

  

  االحتياطي االختياري
تحويل  ينبغي، والتعديالت الالحقة لهما للبنكوعقد التأسيس والنظام األساسي والتعديالت الالحقة له، وفقا لقانون الشركات 

مكافأة و حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة% بحد اقصى من ربح السنة قبل 10نسبة 
أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري. يجوز وقف هذه التحويالت السنوية بموجب قرار من قبل الجمعية العمومية 

  .للمساهمين بناء على توصية مجلس اإلدارة. ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي
  

بالطريقة التي تعود في مصلحة  مجلس إدارة البنكرار إن االحتياطي االختياري متاح للتوزيع على المساهمين بناًء على ق
تكلفة شراء أسهم الخزينة غير ألف دينار كويتي) بما يعادل  44,452: 2018ألف دينار كويتي ( 36,243، باستثناء مبلغ البنك

   .)22طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة (إيضاح متاح للتوزيع 
  

على حد رصيد االحتياطي القانوني واالحتياطي  2015مارس  16اهمي البنك المنعقدة في وافقت الجمعية العمومية العادية لمس
% من رأس المال المدفوع من 50% من رأس المال المدفوع وتحويل المبالغ التي تزيد عن نسبة 50االختياري عند نسبة 

  االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري إلى األرباح المحتفظ بها. 
  

  د عالوة إصدار األسهم غير متاح للتوزيع. إن رصي
  

تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي اآلخر خاصة بالمساهمين وأصحاب حسابات  القيمة العادلة واحتياطي إن احتياطي
  الودائع. 

  
  سهم الخزينة رأس المال وأ  22

 
األسهم القائمة  على %10ع أسهم منحة بنسبة على توزي 2019مارس  18وافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك المنعقدة في 

  ).23(إيضاح  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ألف دينار كويتي  63,423بمبلغ 
  

  رأس المال 
    ألف دينار كويتي      

    2019 2018 
       

  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل نقداً وأسهم المنحة:
 634,226 697,649   فلس لكل سهم 100) سهم بقيمة 6,342,262,911: 2018( 6,976,489,202

   ═════════ ═════════ 
  

 إن الحركة في األسهم العادية المصدرة خالل السنة هي كما يلي: 
  
    2019 2018 
       

 5,765,693,556 6,342,262,911   يناير   1عدد األسهم المصدرة كما في 
 576,569,355 634,226,291   أسهم منحة مصدرة

   ───────── ───────── 
 6,342,262,911 6,976,489,202   ديسمبر  31عدد األسهم المصدرة 

   ═════════ ═════════ 
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  (تتمة) رأس المال وأسهم الخزينة  22
  

  أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة.
  احتفظت المجموعة بأسهم الخزينة التالية في نهاية السنة:

  
   2019 2018 
     

 87,436,110 77,469,236   أسهم الخزينة  عدد
 %1.38 %1.11   أسهم الخزينة كنسبة من إجمالي األسهم المصدرة 

 44,451,503 36,242,560  (دينار كويتي) الخزينةتكلفة أسهم 
 53,336,027 62,827,550   (دينار كويتي)القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

  
  خزينة غير قابل للتوزيع. إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم ال

  
ألف دينار كويتي) من االحتياطي االختياري بما  44,452: 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 36,243لقد تم تجنيب مبلغ 

   يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة كغير قابل للتوزيع طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة. 
  

فلس  587: 2018( 2019ديسمبر  31فلس للسهم للسنة المنتهية في  698البنك بلغ المتوسط المرجح لسعر السوق ألسهم 
  للسهم). 

  
  مقترح توزيعها وأسهم منحة ومكافأة مجلس اإلدارة نقدية أرباح   23

  
%) 20: 2018( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  %20أقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 

  %) من رأس المال المدفوع كما يلي:10: 2018( %10صدار أسهم منحة بنسبة وكذلك إ
  
  2019   2018  
 اإلجمالي   اإلجمالي   

  ألف     
  ألف     دينار الكويتي

  دينار الكويتي 
       

 125,097 فلس 20  137,980 فلس 20  األرباح النقدية المقترح توزيعها (لكل سهم)
 

════════ ════════ 
 

════════ ═════════ 
 63,423 سهم 10   69,765 سهم 10   سهم) 100أسهم المنحة المقترح إصدارها (لكل 

 

════════ ════════ 
 

════════ ═════════ 
  

يخضع هذا االقتراح لموافقة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك واستكمال اإلجراءات القانونية. تظهر األرباح المقترح 
 منفصل في حقوق الملكية.توزيعها كبند 

 
ألف دينار كويتي)  942: 2018ألف دينار كويتي ( 942اقترح مجلس إدارة البنك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  كما

  .) وهي ضمن المبلغ المسموح به وفقاً للقوانين المحلية وتخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك27(إيضاح 
  

  ات باألسهم المدفوع  24
  

ة العمومية يمن قبل مجلس اإلدارة وتم التصديق عليه من قبل الجمع المعتمد برنامج الحوافز طويل األجل يقوم البنك بتشغيل
غير العادية والجمعية العمومية العادية للبنك. يعمل هذا البرنامج على أساس تخصيص برنامج شراء األسهم للموظفين حيث 

ة للموظفين المؤهلين كل سنة. ويتم منح األسهم المصدرة وفقاً لكل برنامج عادة في نهاية كل ثالثة يتم إطالق برامج جديد
  سنوات من تاريخ التخصيص ويخضع ذلك الستيفاء شروط األداء المتفق عليها المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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  مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية   25
  

كانت هناك مطلوبات طارئة والتزامات قائمة تمت ضمن النشاط الطبيعي لألعمال فيما يتعلق  في تاريخ التقارير المالية،
  بما يلي:

  
  

    ألف دينار كويتي  
    2019 2018 

    
 151,421 140,041   حواالت مقبولة واعتمادات مستنديه

 1,712,382 1,556,923   خطابات ضمان
  ───────── ───────── 

 1,863,803 1,696,964   مطلوبات طارئة
  ═════════ ═════════ 

  
    ألف دينار كويتي    
    2019 2018 

    
     

 294,675 356,144   والتزامات أخرى التزامات رأسمالية
  ═════════ ═════════ 

  
السلع اآلجلة  معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود 26

  (أدوات مالية مشتقة إسالمية)  
  

تدخل المجموعة ضمن السياق الطبيعي لألعمال في معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعقود 
تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة (أدوات مالية مشتقة إسالمية) للتخفيف من حدة مخاطر العمالت 

جنبية ومعدل األرباح. تستند مبادالت عمالت وعقود السلع اآلجلة إلى نظام الوعد بين طرفين لشراء سلعة تتفق مع األ
الشريعة اإلسالمية وفقاً لسعر متفق عليه في التاريخ ذي الصلة في المستقبل. إن المعاملة هي وعد مشروط بشراء سلعة 

ادالت معدل األرباح، تقوم األطراف المقابلة عادةً بمبادالت مدفوعات من اتفاقية شراء من جانب واحد. فيما يتعلق بمب
األرباح ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة استناداً إلى القيمة االسمية لعملة واحدة. بالنسبة لمبادالت العمالت، يتم تبديل 

  المدفوعات الثابتة أو المتغيرة باإلضافة إلى القيمة االسمية بعمالت مختلفة. 
  

ألغراض  اآلجلة السلعيتم استخدام مبادالت العمالت ومبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود 
  .التغطية

  
تمثل عقود المبادالت ومعدل األرباح المتضمنة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات معدالت ربح مرتبطة بالتغيرات في 

  قيمة المعادن الثمينة.
  

الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة لهذه األدوات، والتي تعادل القيمة السوقية، باإلضافة إلى القيمة  يوضح
االسمية. إن القيمة االسمية هي مبلغ األصل المرتبط بأدوات مبادالت العمالت األجنبية أو السعر المرجعي أو المؤشر 

يمة هذه األدوات. تشير القيمة االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية وهو األساس الذي تقاس عليه التغيرات في ق
  السنة وال تشير إلى مخاطر االئتمان. 
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معامالت مبادالت عمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة  26
  (أدوات مالية مشتقة إسالمية) (تتمة)

  
   

  
   

    ألف دينار كويتي

   

  القيمة 
  العادلة 
  الموجبة

  القيمة 
  العادلة 
 السالبة

  القيمة 
 األسمية 

            2019ديسمبر  31
 670,811 1,966 1,165   العقود اآلجلة

 227,378 14,402    -   معامالت مبادالت معدل األرباح 
 1,810,765 15,157 12,083   معامالت مبادالت عمالت
 231,950 444    -   المعادن الثمينة المتضمنة 

 

  

─────── ─────── ─────── 
 

  

13,248 31,969 2,940,904 
 

  

═══════ ═══════ ═══════ 
  

    

  
    

    ألف دينار كويتي

    

  القيمة 
  العادلة 
  الموجبة

  القيمة 
  العادلة 
 السالبة

  القيمة 
 األسمية 

             2018ديسمبر  31
 336,980  3,733  2,568      قود اآلجلةالع

 224,633   3,289  73   معامالت مبادالت معدل األرباح 
 792,523  8,372  895     معامالت مبادالت عمالت
 132,457  459     -    المعادن الثمينة المتضمنة 

 

   

─────── ─────── ─────── 
 

   

3,536 15,853 1,486,593 
 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
  

فيما يتعلق بمبادالت العمالت األجنبية ومبادالت معدل األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع 
اآلجلة، فإن القيمة االسمية تمثل إجمالي التدفقات النقدية. ولكن، يمكن تسوية المبالغ بالصافي. ويبين الجدول التالي 

 لنقدية:صافي التدفقات امجمل و
  

    ألف دينار كويتي  
  القيمة   

 األسمية 
  خالل 

 أشهر 3
   12إلى  3

 شهراً 
  أكثر من 

 شهراً  12
       2019ديسمبر  31

 641,750 1,190,769 1,108,385 2,940,904 تدفقات نقدية داخلة 
 (528,742) (1,062,126) (1,111,384) (2,702,252) تدفقات نقدية صادرة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 113,008 128,643 (2,999) 238,652 صافي التدفقات النقدية 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      2018ديسمبر  31

 448,168  407,268  631,157   1,486,593  تدفقات نقدية داخلة 
 (390,821)  (339,358)  (630,044)  (1,360,223)   تدفقات نقدية صادرة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
  57,347   67,910  1,113   126,370  صافي التدفقات النقدية 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة    27
  

أفراد ن وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وموظفيها التنفيذييالمساهمون الرئيسيون وهناك أطراف معينة ذات عالقة (
مودعين أو  يمثلونوشركات يمثلون فيها مالك رئيسيين)  ومشاريع مشتركة وشركات زميلة من الدرجة األولى عائالتهم

، ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة. إن تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط للمجموعةعمالء تسهيالت تمويلية 
مماثلة لها مع أطراف  لمعامالتك السائدة في نفس الوقت بالنسبة األساسية بما في ذلك معدل األرباح والضمانات كتل

  . من أكثر من قدر طبيعي من المخاطرغير ذات عالقة ولم تتض
  

   إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:
  
  ألف دينار كويتي          
  المجموع          

  
مساهمون 
  رئيسيون 

  شركات
ة زميل

ومشاريع 
  مشتركة  

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 

وموظفين 
  تنفيذيين 

طرف آخر 
  ذي عالقة

 
 

  2019 2018 
        

 6,721  8,264   387  188  7,689     -   تمويل إيرادات 
 730  300   86  185  29     -   إيرادات أتعاب وعموالت 

 33,474  34,640   946  111  2,260   31,323   تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين
  

  إن األرصدة مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي: 
  

  ألف دينار كويتي  
 المجموع   
  

مساهمون 
  رئيسيون 

  شركات
زميلة 

ومشاريع 
  مشتركة  

 أعضاء
مجلس اإلدارة 

وموظفين 
  تنفيذيين

طرف آخر 
 2018 2019  ذي عالقة

  

        

 263,176  250,997  945  3,566  246,486     -  مدينو تمويل 
 1,416,143 900,105     -     -  45,627  854,478   مستحق للبنوك والمؤسسات المالية 

 85,182  118,726  19,814  10,262  88,650     -   حسابات المودعين
 16,321  14,181  4,332     -  9,363  486   مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية

  
  إن تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين هي كما يلي:

   
  

 ألف دينار كويتي    
  

عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو 
 الموظفين التنفيذيين

 عدد األطراف  
(أقارب أعضاء  ذات العالقة

مجلس اإلدارة أو الموظفين 
 التنفيذيين)

 

 
  

        
  

2019 2018  2019 2018  2019 2018 
          

          أعضاء مجلس اإلدارة
 2,119 2,296   16 10   29 24  تسهيالت تمويلية 
 16,889  12,387   87  75   57  47  حسابات مودعين

 1,950  2,624   3  1   4  4  ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية
          

                  موظفون تنفيذيون  
 2,456 1,927   16 21   69 70  تسهيالت تمويلية 
 7,627  11,138   78  108   76  79   حسابات مودعين

 4,920  2,815   4  4   8  8  ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)   27
  

  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة هي كما يلي:إن رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا ومكافآت 
  
  ألف دينار كويتي  
 المجموع  
  2019 2018 
      

 17,207  16,625   رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا
 1,228  1,079   مكافآت نهاية الخدمة والمزايا طويلة األجل لموظفي اإلدارة العليا

 1,729  1,858   *أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة 
  ───── ─────── 
   19,562  20,164 
  ═════ ═══════ 

  
ألف دينار كويتي) يتعلق بالبنك. تخضع  942: 2018ألف دينار كويتي ( 942مبلغ أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تتضمن  *

  .)23(إيضاح  لموافقة الجمعية العمومية السنويةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

   التحليل القطاعي  28
  
  علومات القطاعات األساسية م

قطاعات أعمال رئيسية. إن األنشطة والخدمات الرئيسية في هذه  أربعألغراض اإلدارة في  المجموعةيتم تنظيم أنشطة 
  القطاعات هي كما يلي:

  

 : الخزينة
وتبادل الودائع مع البنوك  واستثمار في صكوك إدارة السيولة واستثمارات المرابحة

 إضافة إلى العالقات المصرفية الدولية. والمؤسسات المالية
   

األعمال المصرفية لألفراد والخدمات 
 :  المصرفية الخاصة

توفر الخدمات المصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات 
للعمالء األفراد. وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة شاملة من الخدمات 

 مخصصة والمبتكرة لألفراد ذوي المالءة المالية العالية.المصرفية اإلسالمية ال
   

 :  للشركاتاألعمال المصرفية 

تقديم العديد من الخدمات المصرفية ومنتجات االستثمار إلى الشركات وتقديم 
خدمات تمويل مرابحة للسلع والعقارات وتسهيالت إجارة محلية ووكالة 

 واستصناع.
   

 : االستثمار
ثمارات المباشرة في األسهم واالستثمارات العقارية والمنشآت غير إدارة االست

 المصرفية لدى المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 
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  (تتمة) التحليل القطاعي  28
  

    ألف دينار كويتي  

  الخزينة  

األعمال 
المصرفية لألفراد 

والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

األعمال 
 المصرفية
  المجموع  الستثمارا   للشركات

            

       2019ديسمبر  31
       

  19,390,858  1,893,321   4,978,542  6,085,972  6,433,023  إجمالي الموجودات
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

  17,147,483  696,390   2,624,440  10,836,616  2,990,037  إجمالي المطلوبات 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  814,402  182,659   230,580  301,044  100,119  إيرادات تشغيل 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

  (196,908) (101,050)  (78,810) (15,113) (1,935)  المخصصات وانخفاض القيمة 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

  261,821 (15,789)   79,610  114,756  83,244  السنة (خسارة) ربح 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
    ألف دينار كويتي  

  الخزينة  

األعمال 
المصرفية لألفراد 

والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

ال األعم
المصرفية 
  المجموع  االستثمار  للشركات 

       2018ديسمبر  31
       

  17,770,278   2,061,539  4,931,364 5,813,751  4,963,624   الموجوداتإجمالي 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

  15,696,108  585,763 2,142,414 9,467,206  3,500,725   إجمالي المطلوبات 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  746,008  142,913 246,740  296,190 60,165  إيرادات تشغيل
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 (162,510)  (102,840) (39,827) (17,864)  (1,979)   المخصصات وانخفاض القيمة 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

  263,524  (25,896)  140,070 103,742  45,608   السنة(خسارة) ربح 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
  معلومات القطاعات الثانوية 

  
 يل الجغرافي هو كما يلي: تعمل المجموعة في مناطق جغرافية متنوعة. إن التحل

 
  ألف دينار كويتي 
 

  الموجودات
  مطلوبات طارئة  

  والتزامات رأسمالية
            

  2019  2018    2019  2018  
       المناطق الجغرافية:

  669,317   663,574   12,175,300  12,838,248  الشرق األوسط
  1,363,275   1,278,971   4,586,413  5,360,817  أوروبا 
  125,886   110,563   1,008,565  1,191,793  أخرى

  ──────── ────────  ──────── ──────── 
 19,390,858 17,770,278  2,053,108 2,158,478 

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
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  التحليل القطاعي (تتمة)  28
  
  ألف دينار كويتي  
  المجموع    دولي    محلى  
                  

  2019  2018    2019  2018    2019  2018  
          

 746,008 814,402  374,297 445,449  371,711 368,953  إيرادات التشغيل
  ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 263,524 261,821  101,394 70,150  162,130 191,671  ربح السنة  
 ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

  
  إدارة المخاطر  29

  
عملية حوكمة تؤكد على  من خاللتعد إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من عمليات صنع القرار في المجموعة. ويتم تنفيذ ذلك 

  يا. وجود تقييم مستقل للمخاطر والتحكم والرقابة واإلشراف بصورة مباشرة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العل
  

بشكل مستمر على رفع مستوى قدرات وإمكانيات إدارة المخاطر في ضوء التطورات التي  بيت التمويل الكويتيعمل وي
يشهدها قطاع األعمال وأيضاً في ضوء تطورات تعليمات النظام المصرفي ولوائح سوق األوراق المالية وأفضل الممارسات 

  إلدارة المخاطر. "الخطوط الدفاعية الثالثة"ل الكويتي نظام . يطبق بيت التمويالمطبقة في إدارة المخاطر
  

يتعين على كافة في بيت التمويل الكويتي، ومتضمنة في أعمالها.  وحدات األعمال تنتج عن إن المخاطرخط الدفاع األول  يبين
المتضمنة في  ة المخاطرالعمليات ... إلخ) التأكد من فاعلية إدارموظفي و العقودموظفي والموظفين (موظفي االئتمان 

  مسؤولياتهم التنظيمية.
  

تحمالن مسؤولية ضمان إدارة المخاطر في وهما ت الرقابة الماليةإدارة إدارة المخاطر و وحدةويشتمل خط الدفاع الثاني على 
   المستوى المقبول المحددة للمخاطر.إطار 

  
ورها واإلشراف عليها دالتي يتم تحديد  ره وحدة التدقيق الداخليالذي توفالمستقل  والضمان يتمثل خط الدفاع الثالث في التأكيد

المعنية. توفر وحدة  كمةووالحويتم إعداد تقرير حول نتائج التدقيق الداخلي إلى جميع جهات اإلدارة  من قبل لجنة التدقيق.
  طار عمل إدارة المخاطر.وفقاً للمتطلبات المحددة في إضمان عمل النظام العام لفاعلية الرقابة  يالتدقيق الداخل

  
بقياس المخاطر من خالل استخدام تها، كما تقوم أيضاً عن التعرض للمخاطر ومراقب ةالمسؤول يإن وحدة إدارة المخاطر ه

احتماالت مجلس اإلدارة. تستخدم طرق قياس المخاطر و طرق لقياس المخاطر وتقوم بتقديم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر
  .الحالية برات السابقة المعدلة لتعكس البيئة االقتصاديةإلى الخ دتنتس

  
يتم ضبط المخاطر ومراقبتها من خالل الحدود التي يضعها مجلس اإلدارة والتي تعكس استراتيجية األعمال وبيئة السوق 

  للمجموعة وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى مجلس إدارة البنك. 
  

  تخفيف المخاطر
زء من اإلدارة الشاملة للمخاطر، مبادالت العمالت ومبادالت معدل األرباح وعقود العمالت األجنبية تستخدم المجموعة، كج

الناتجة من التغيرات في الناشئة وذلك إلدارة التعرض للمخاطر  )ضمن المنتجات المقبولة شرعاً ( اآلجلة وعقود السلع اآلجلة
  مجموعة الضمانات لتخفيض مخاطر االئتمان لديها.وتستخدم ال .العائد والعمالت األجنبية ومخاطر األسهم

  
  تركزات المخاطر الزائدة

من أجل تجنب تركزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات البنك إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحافظ 
االختيارية (وفقاً  التغطيةم سياسة متنوعة، وبالتالي يتم السيطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها. ويتم استخدا

  في البنك إلدارة تركزات المخاطر على مستوى العالقات ومستوى قطاعات األعمال. للشريعة)
  

لها هياكل إدارة مخاطر وسياسات وإجراءات مماثلة والتي يتم  للمجموعةإضافة إلى ذلك، فإن كل شركة مصرفية تابعة 
  مراقبتها من قبل مجلس إدارة البنك.
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  مخاطر االئتمان      30
  

إن مخاطر االئتمان هي أن تتكبد المجموعة خسارة بسبب إخفاق عمالئها أو األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. 
تدير المجموعة مخاطر االئتمان وتراقبها من خالل وضع حدود لمبالغ المخاطر التي ترغب في قبولها لألطراف المقابلة 

القطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال، ومن خالل مراقبة التعرض للمخاطر فيما يتعلق بهذه  وكذلك لتركزاتمنفردة ال
  الحدود.

  
قامت المجموعة بوضع عملية لمراجعة الجدارة االئتمانية وذلك لتوفير التحديد المبكر للتغيرات المحتملة في المالءة االئتمانية 

تصنيف  نموذجذلك مراجعة الضمانات القانونية. ويتم وضع حدود األطراف المقابلة باستخدام لألطراف المقابلة بما في 
مخاطر االئتمان الذي يحدد معدل المخاطر لكل طرف مقابل. وتخضع تصنيفات المخاطر للمراجعة الدورية. إن عملية مراجعة 

 ةالتصحيحي اتللمخاطر التي تتعرض لها واتخاذ اإلجراء عة بتقدير الخسارة المحتملة نتيجةً الجدارة االئتمانية تسمح للمجمو
  لها.

  

  تقييم خسائر االئتمان المتوقعة 

 تعريف التعثر ومعالجة التعثر
) عند احتساب االئتمانية (المصنفة كمنخفضة القيمة 3تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً وبالتالي إدراجه ضمن المرحلة 

  لحاالت التالية:خسائر االئتمان المتوقعة في ا
  دون لجوء المجموعة التخاذ ببالوفاء بالتزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل  العميلمن غير المحتمل أن يقوم

 اإلجراءات القانونية مثل تحقيق الضمان (في الحاالت المحتفظ فيها بالضمانات)؛ 
  ام ائتماني جوهري إلى المجموعة.يوماً عن أي التز 90تأخر في السداد ألكثر من  العميلأن يسجل 
  منخفضة القيمة ائتمانياً استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. العميلأن تعتبر التزامات  

  
ً بتصنيف "د" طبقا لوكالة التصنيف   والتصنيف "ج"  Fitchو S & Pتربط المجموعة التعثر باالنكشافات المصنفة خارجيا

  كالة التصنيف موديز. طبقا لو
  

تراعي المجموعة مجموعة متنوعة من المؤشرات التي قد تشير إلى احتمالية العجز عن السداد كجزء من التقييم النوعي 
  الذي تقوم بإجرائه حول التعثر من جانب العمالء. ومن بين هذه المؤشرات:

 مخالفة االتفاقيات 
  لدى دائنين أو موظفين عموميينالتزامات متأخرة السداد  العميلأن يكون لدى 
  العميلوفاة  

  
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

تراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المعرضة لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي يتم تحديد ما إذا كان إحدى األدوات 
ئر ائتمان متوقعة على مدى عمر األداة، شهراً أو خسا 12أو محفظة لألدوات معرضة لخسائر ائتمان متوقعة على مدى 

تراعي المجموعة أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي. وتستند المجموعة إلى معيار كمي متناسق 
  بالنسبة للمحفظة المصنفة داخليا وخارجيا لكي يتم تقييم أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان. 

  
  احتمالية التعثر عن السدادالتصنيف الداخلي وتقدير 

عند إدارة المحفظة الخاصة بالمجموعة، تستعين المجموعة بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اعتبارها كافة 
) Moody’s Risk Analystجوانب المخاطر المحددة. وتستعين المجموعة بمحلل المخاطر الخاص بتصنيف موديز (

المجموعة. وهذه األداة تتيح لها القدرة على تحليل األعمال ووضع تصنيفات للمخاطر. كما كآلية تصنيف ائتماني داخلية لدى 
يدعم التحليل استخدام العوامل المالية والعوامل الذاتية غير المالية على حد سواء. كما تستعين المجموعة بالتصنيفات 

  ياً. الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف المعروفة للمحافظ المصنفة خارج
  

السياسة وتسهل هذه . على المحفظة االئتمانيةللمخاطر  المتوافقدقيق وال التصنيفعلى  ةفظلمحاجموعة هي امإن سياسة ال
الجغرافية  والقطاعاتعمال في جميع قطاعات األ التعرض لمخاطر االئتمانومقارنة  ذات الصلةة للمخاطر يالمركز اإلدارة

لتوفير  التي تم معالجتهاجموعة متنوعة من التحليالت المالية مع معلومات السوق نظام التصنيف م ويؤيدوالمنتجات. 
مختلف بشكل يتناسب مع التصنيفات الداخلية للمخاطر  وقد تم وضع كافةالمدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. 

  .بشكل منتظم المخاطر تصنيفات وتحديثلسياسة التصنيف لدى البنك. يتم تقييم  ووفقاً الفئات 
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  مخاطر االئتمان (تتمة)    30
  

  تقييم خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
  

  التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر عن السداد (تتمة)
حتمالية التعثر عن السداد على مدار مدة اثني عشر شهراً وعلى مدار عمر األداة، وذلك حسب تخصيص تستخدم المجموعة ا

دد للملتزم. يتم تحديد احتمالية التعثر عن السداد على مدار دورة األصل من خالل محلل المخاطر استنادا إلى المرحلة المح
أو التصنيفات االئتمانية الخارجية من خالل وكاالت التصنيف المعترف بها للمحافظ المصنفة  التصنيفات االئتمانية الداخلية

  . خارجياً 
  

شروط السداد المرتبطة باحتمالية التعثر عن السداد على مدار دورة األصل إلى احتمالية  كما تقوم المجموعة بتحويل هيكل
  التعثر عن السداد على مدار مرحلة زمنية باستخدام النماذج واآلليات المناسبة.

  
 ف��يكية بطاق�ات درج��ات س�لوتطبي��ق تق�وم المجموع�ة بتقي��يم احتمالي�ة التعث��ر ع�ن الس��داد لمحفظ�ة منتج��ات األف�راد م��ن خ�الل 

وتستند بطاقات الدرجات إلى آلية انح�دار لوجيس�تي والت�ي تت�يح تقي�يم الدرج�ة واحتمالي�ة التعث�ر مقاب�ل ك�ل تس�هيل . المجموعة
  . ائتماني

  
  

  إدراج المعلومات المستقبلية 
ئتمان تراعي المجموعة المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر اال

المتوقعة لكي يتم إدراج المعلومات المستقبلية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وهي تعكس بصورة رئيسية التوقعات 
تأثير المعقولة والمؤيدة للظروف المستقبلية المرتبطة باالقتصاد الكلي. تستعين المجموعة بنماذج إحصائية إلدراج 

. كما تراعي المجموعة ثالثة سيناريوهات (سيناريو أساسي، ئتمان المتوقعةعلى خسائر االعوامل االقتصاد الكلي 
سيناريو متزايد، سيناريو منخفض) لتوقعات بيانات االقتصاد الكلي بشكل منفصل لكل من القطاعات الجغرافية ويتم 

جحة باالحتماالت حول تطبيق التقييمات المناسبة المرجحة باالحتماالت على هذه السيناريوهات للوصول إلى نتيجة مر
يتم بصورة منتظمة مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات بالظروف خسائر االئتمان المتوقعة. 

 االقتصادية المستقبلية.  
  

  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات
لبنود بيان المركز المالي المجمع. ويتم عرض الحد يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (قبل انخفاض القيمة وبالصافي بعد الربح المؤجل والموقوف) قبل تأثير التخفيف 
  من المخاطر من خالل استخدام ترتيبات المقاصة الرئيسية واتفاقيات الضمان.

 ألف دينار كويتي   
 2018         2019      إيضاحات  

    
 1,162,424 1,687,769 8 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 3,443,689 3,782,828  9 أرصدة مستحقة من البنوك
 9,564,418 9,809,700 10 مدينو تمويل

 1,570,550 2,296,204 11 استثمار في صكوك
 296,304 281,752  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

  ───────── ───────── 
 16,037,385 17,858,253   اإلجمالي

  ───────── ───────── 
 1,863,803 1,696,964 25 مطلوبات محتملة

 294,675 356,144 25 التزامات
  ───────── ───────── 

 2,158,478 2,053,108   المجموع
  ───────── ───────── 

    
 18,195,863 19,911,361  انإجمالي التعرض لمخاطر االئتم

  ═════════ ═════════ 
  

عند تسجيل األدوات المالية وفقاً للقيمة العادلة، تمثل المبالغ المبينة أعاله التعرض الحالي لمخاطر االئتمان وليس الحد 
  األقصى للتعرض للمخاطر والذي قد ينشأ في المستقبل نتيجة التغيرات في القيمة.
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مان (تتمة) مخاطر االئت  30

  تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
يدار تركز المخاطر من قبل الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية وقطاع األعمال. وبلغ الحد األقصى للتعرض 

 275,392: 2018ألف دينار كويتي ( 240,031قيمة  2019ديسمبر  31لمخاطر االئتمان لطرف مقابل فردي كما في 
ألف دینار كویتي) قبل مراعاة أي ضمانات. 

یمكن تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة حسب المناطق الجغرافیة التالیة قبل مراعاة أي ضمان محتفظ بھ:
  ألف دينار كويتي

 2019 2018

11,649,00210,979,525الشرق األوسط
5,227,5804,187,448أوروبا
981,671870,412أخرى

────────────────
17,858,25316,037,385

════════════════

 فيما يلي تحليل الموجودات المالية لدى المجموعة حسب قطاع األعمال قبل مراعاة أي ضمان محتفظ به:

 ألف دينار كويتي
 2019  2018 

4,383,2734,210,042 نيعتجارة وتص
7,651,5076,207,407بنوك ومؤسسات مالية

2,797,7102,760,204 إنشاءات وعقارات
3,025,7632,859,732 أخرى

────────────────
17,858,25316,037,385

════════════════

  الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية
الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية قبل انخفاض القيمة المرتبط ببنود بيان المركز يوضح الجدول التالي 

المالي المجمع:

 ألف دينار كويتي

 غير متأخرة وغير منخفضة القيمة
  تصنيف 

 مرتفع
  تصنيف

 قياسي 
  متأخرة أو

 اإلجمالي منخفضة القيمة 

 2019ديسمبر  31
1,687,769  - -1,687,769 ة لدى البنوك والمؤسسات الماليةأرصد

3,782,828  - -3,782,828  أرصدة مستحقة من البنوك
9,809,700 775,324 1,156,628 7,877,748  )10مدينو تمويل (إيضاح 

2,296,204 -1,723,362572,842  استثمار في صكوك
281,752 --281,752 ون وأرصدة مدينة اخرىمدينون تجاري

────────────────────────────────────

15,353,4591,729,470775,32417,858,253
════════════════════════════════════
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  مخاطر االئتمان (تتمة)    30
  

  ة)الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية (تتم
 

 ألف دينار كويتي  
 

   
 

   غير متأخرة وغير منخفضة القيمة

 
  تصنيف 

 مرتفع
  تصنيف

 قياسي 
  متأخرة أو

 منخفضة القيمة 
 

 اإلجمالي
     

     2018ديسمبر  31
 1,162,424       -       -  1,162,424  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 3,443,689      -       -  3,443,689  أرصدة مستحقة من البنوك
 9,564,418 797,443 1,033,817 7,733,158  )10مدينو تمويل (إيضاح 

 1,570,550       -  204,304  1,366,246  استثمار في صكوك
 296,304       -       -  296,304  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 14,001,821 1,238,121 797,443 16,037,385 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 التمويلية المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة حسب فئة الموجودات المالية: أعمار التسهيالت تحليل
  

    ألف دينار كويتي  
  المجموع  يوماً  90إلى  61  يوماً  60إلى  31  يوماً  30أقل من   

       

       2019ديسمبر  31
 564,240 132,267 113,611 318,362  مدينو تمويل 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
          

          2018ديسمبر  31
 579,685 92,226 134,551 352,908  مدينو تمويل 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

  
  الضمانات 

وب يستند إلى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتم تنفيذ التعليمات الموضوعة من قبل إدارة إن مبلغ ونوع الضمان المطل
  فيما يتعلق بمدى قبول أنواع الضمان ومقاييس التقييم. بالمجموعةالمخاطر ولجنة االئتمان 

  
دية والبنكية. وتحصل المجموعة أيضاً تشمل األنواع الرئيسية للضمانات المقبولة العقارات واألوراق المالية والكفاالت النق

  على ضمانات من الشركات االم للتسهيالت التمويلية التي تمنح إلى شركاتها التابعة.
  

  تراقب اإلدارة القيمة العادلة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقيات األساسية، متى لزم ذلك. 
  

منخفضة  أو التسهيالت التمويليةجموعة فيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية المتأخرة بلغت القيمة العادلة لضمانات تحتفظ بها الم
ألف دينار كويتي). تشتمل الضمانات على  315,388: 2018( 2019ديسمبر  31ألف دينار كويتي كما في  281,072القيمة 

   نقد وأوراق مالية وصكوك وخطابات ضمان وعقارات.
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 مخاطر السيولة  31
  

عند استحقاقها في ظل ظروف  اعلى الوفاء بالتزاماته المجموعةالسيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة  إن مخاطر
اإلدارة بترتيب مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع  تقومعادية أو تحت ضغط. للحد من هذه المخاطر، 

ات النقدية المستقبلية والسيولة على أساس يومي. وهذا يشكل تقييم إدارة الموجودات ومراقبة التدفقبينما تقوم باألساسية، 
  عالية الجودة والتي يمكن استخدامها لتوفير تمويالت إضافية إذا لزم ذلك. الموجودات السائلةللتدفقات النقدية المتوقعة وتوفر 

  
ة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد في بمحفظة قابلة للتداول بصورة عالية وموجودات متنوع المجموعةحتفظ تإضافةً إلى، 

  أيضاً ببنود ائتمان يمكن لها أن تفي باحتياجات السيولة.  المجموعةلتزم تحالة التوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية. 
  

السوق يتم تقييم مركز السيولة وإدارته بموجب سيناريوهات متعددة مع األخذ في االعتبار عوامل الضغط المتعلقة بكل من 
  بشكل خاص.  والمجموعةبشكل عام 

  
للتأكد من  قائمة االستحقاقيلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تقوم اإلدارة بمراقبة 

عاقدية استحقاق الموجودات والمطلوبات للمجموعة في نهاية السنة تستند إلى الترتيبات الت قائمةاالحتفاظ بالسيولة الكافية. إن 
  . تواريخ االنتهاء المخطط لهاللسداد و

  
  هي كما يلي: 2019ديسمبر  31إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة في 

  
  ألف دينار كويتي  

  
  حتى 

  أشهر 3
  12إلى  3

 شهر
  أكثر من

  المجموع  سنة واحدة
      :الموجودات

  1,910,088  31,381   5,388   1,873,319   نقد وأرصدة لدى البنوك 
  3,782,828  270,432   1,006,429   2,505,967   أرصدة مستحقة من البنوك

  9,336,555  4,794,996   2,302,324   2,239,235   تمويل مدينو
  2,276,432  1,964,589   278,823   33,020  استثمار في صكوك

  107,613  89,835   8,477   9,301   عقارات للمتاجرة
  210,524  185,238   19,352   5,934   استثمارات

  504,343  504,343     -     -   ومشاريع مشتركةاستثمارات في شركات زميلة 
  455,406  442,073   10,706   2,627   عقارات استثمارية 

  546,782  367,596   46,529   132,657   موجودات أخرى
  31,329  31,329     -     -  موجودات غير ملموسة وشهرة 

  228,958  228,958     -     -  ومعدات عقارات
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  6,802,060  3,678,028  8,910,770  19,390,858  
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      المطلوبات:
  2,427,166  381,202  703,667  1,342,297  مالية أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات ال

  319,965  221,450  59,599  38,916  دائنو صكوك
  13,552,645  3,157,827  901,524  9,493,294  حسابات المودعين
  847,707  575,107  123,603  148,997  مطلوبات أخرى 

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  11,023,504  1,788,393  4,335,586  17,147,483  
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  مخاطر السيولة (تتمة)  31
  

  هي كما يلي: 2018ديسمبر 31إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة في 
  
  ألف دينار كويتي  

  
  حتى 

  أشهر 3
  12إلى  3

 شهر
  أكثر من
  المجموع  حدةسنة وا

      :الموجودات
  1,381,170  29,344   1,387   1,350,439   نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3,443,689 195,239  1,236,469   2,011,981   أرصدة مستحقة من  البنوك
 9,190,235 4,652,943   2,397,779   2,139,513   تمويل مدينو

  1,563,361  1,306,980   197,141   59,240  استثمار في صكوك
  147,639  122,438   18,065   7,136   عقارات للمتاجرة

  284,883  244,488   26,741   13,654   استثمارات
  499,179  499,179     -     -   استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  489,609  474,732   14,877     -   عقارات استثمارية 
  544,416  329,301   40,788   174,327   خرىموجودات أ

  31,180  31,180     -     -  موجودات غير ملموسة وشهرة 
  194,917  194,917     -     -  عقارات ومعدات

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
   5,756,290   3,933,247   8,080,741   17,770,278  
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      المطلوبات:

  أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية 
 

1,472,236  
 

618,414  
 

598,429  
 

2,689,079  
  498,588  321,168  143,840  33,580  دائنو صكوك

  11,780,310  3,325,758  594,454  7,860,098  حسابات المودعين
  728,131  427,835  117,863  182,433  مطلوبات أخرى 

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  9,548,347 1,474,571 4,673,190 15,696,108 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
  :للمجموعةيبين الجدول التالي انتهاء الصالحية التعاقدية حسب تاريخ استحقاق المطلوبات الطارئة وااللتزامات 

 
    ألف دينار كويتي  

     
  حتى

 أشهر  3 
  12إلى  3

 شهراً 
  أكثر من 

  المجموع  واحدة سنة
2019        

 1,696,964 778,394  361,616  556,954     )25مطلوبات طارئة (إيضاح 
 356,144 225,245  92,808  38,091     )25(إيضاح  التزامات رأسمالية

    ────── ────── ────── ────── 
 2,053,108 1,003,639 454,424 595,045   جمالياإل

    ══════ ══════ ══════ ══════ 
  

    ألف دينار كويتي  

     
  حتى

 أشهر  3 
  12إلى  3

 شهراً 
  أكثر من 

  المجموع  واحدةسنة 
2018        

 1,863,803 935,294 306,739 621,770    )25مطلوبات طارئة (إيضاح 
 294,675 194,441 41,544 58,690    )25التزامات رأسمالية (إيضاح 

    

────── ────── ────── ────── 
 2,158,478 1,129,735 348,283 680,460    اإلجمالي

    

══════ ══════ ══════ ══════ 
  

  .أنه لن يتم سحب كافة المطلوبات الطارئة أو االلتزامات الرأسمالية قبل انتهاء صالحية االلتزامات المجموعةتوقع ت
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  مخاطر السوق    32
  

ستثمارات في أسهم ال، بما في ذلك االمجموعة الت االستثمار لدىامتعرف مخاطر السوق بأنها تلك المخاطر التي تنشأ من مع
يتم لها الرئيسية من خ فئاتثة اليتم تصنيف هذه المخاطر إلى ثووالصكوك والعقارات وغيرها. (المدرجة وغير المدرجة) 

 كما يلي: المجموعة االستثمار لدىمحفظة بشكل مباشر على أداء نها تؤثر إطر السوق، حيث قياس وإدارة مخا
  

 األرباحمخاطر معدل 
 قيمةة أو خارج أوداخلة تدفقات نقدية  لها، بإنتاج الموجودات والمطلوبات التي اإلسالميةلحكام الشريعة لوفقا ، المجموعةقوم ت

. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر الناتجة من هذه معدل األرباححساسية تقلبات  خالل وأدائها من ربحيتهايتم تقييم وعادلة 
  االنكشافات لمضاعفة أرباح المساهمين والمودعين. 

 
  ت األجنبيةمخاطر العمال

  .بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالتهي مخاطر تكبد خسائر إن مخاطر العمالت األجنبية 
  

معتمدة من مجلس إدارة البنك وعلى أساس التقييم المستمر لمراكز الحدود ال استناداً إلىاألجنبية يتم إدارة مخاطر العمالت 
المجموعة المفتوحة وحركة أسعار العمالت األجنبية الحالية والمتوقعة. تقوم المجموعة عند الضرورة بمضاهاة مخاطر 

ريق مقارنتها مع المطلوبات بنفس تلك العمالت أو تقلبات أسعار العمالت األجنبية الكامنة في بعض الموجودات عن ط
ً مبادالت العمالت األجنبية وعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة (منتجات  العمالت المرتبطة بها. تستخدم المجموعة أيضا

  لتقليل مخاطر العمالت األجنبية. متوافقة مع الشريعة اإلسالمية)
  

على  2019ديسمبر  31لمخاطر عمالت أجنبية كبيرة في  المجموعةية التي تعرض تبين الجداول التالية العمالت األجنب
موجوداته ومطلوباته النقدية وتدفقاته النقدية المتوقعة. يقوم التحليل بحساب تأثير الحركة المحتملة بشكل معقول على أسعار 

ت األخرى ثابتة، على األرباح واحتياطي القيمة صرف العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي، مع االحتفاظ بكافة المتغيرا
  ). المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىفي أسهم  لالستثماراتالعادلة (بسبب التغير في القيمة العادلة 

  
  ألف دينار كويتي  
  2018ديسمبر  31    2019ديسمبر  31  

  
  التغير في 

  أسعار العمالت 
  التأثير 
  ألرباح على ا

  التأثير 
على احتياطي 
  القيمة العادلة

  
  التغير في 

  لعمالتاأسعار 
  التأثير 

  على األرباح 

  التأثير 
على احتياطي 

  القيمة العادلة
      %        %  العملة

         

 50 589 1+  45 1,212 1+  الدوالر األمريكي
         

 156 (930) 1+  125 (1,001) 1+  الدينار البحريني
      

  األسعارخاطر م
  والصكوك والعقارات.  في أسهم الناتجة من التغيرات في القيمة السوقية لالستثماراتمخاطر تلك السعار هي األإن مخاطر 

  
بالقيمة العادلة من  سهم المدرجةاألفي لالستثمارات إن التأثير على احتياطي القيمة العادلة (نتيجة التغير في القيمة العادلة 

ديسمبر) بسبب التغيرات المعقولة المتوقعة في مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ بكافة  31في ت الشاملة األخرى خالل اإليرادا
  المتغيرات األخرى ثابتة، هو كما يلي: 

  

  ألف دينار كويتي  
  2019    2018  

  
التغيرات في 
  أسعار األسهم

  التأثير 
على احتياطي 
  القيمة العادلة

  
التغيرات في 
  أسعار األسهم

  التأثير 
على احتياطي 

  القيمة العادلة
     %       %  مؤشرات السوق
 87 1+  85 1+   بورصة الكويت

 153 1+  161 1+  مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
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  مخاطر السوق (تتمة)   32
  

 مخاطر التشغيل 
أو األحداث  اإلجراءاتالبشري أو  إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ

الخارجية. عندما تتعطل األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالسمعة ويكون لذلك أثار 
توقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل للمجموعة أن تقانونية أو تشريعية أو تؤدي إلى الخسارة المالية. ال يمكن 

دير هذه المخاطر. تتضمن المجموعة أن تستطيع ة واالستجابة للمخاطر المحتملة، تإطار الرقابة العامة ومن خالل المتابع
أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والمطابقة وتدريب العاملين 

  يق الداخلي.وعمليات التقييم ويتضمن ذلك استخدام التدق
  

مجموعة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة  المجموعةيوجد لدى 
، ويتم إدارة مخاطر التشغيل للمجموعةمخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي 

ودعم قطاعات األعمال  ي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءات والمنتجات والخدماتالت من خالل وحدة مخاطر التشغيل
  واإلشراف على مخاطر التشغيل كجزء من أسلوب إدارة المخاطر الشامل.عند إدارة 

  
مع ما تقضى به تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة  بالمجموعةمخاطر التشغيل  إدارة تتوافق

  ألنظمة الرقابة الداخلية والممارسات السليمة إلدارة مخاطر التشغيل لدى البنوك والرقابة عليها.
  

 مخاطر الدول 
بصورة  المجموعةتتمثل مخاطر الدول في تلك المخاطر التي تحدث داخل أحد البلدان والتي يكون لها تأثير سلبي على 

قدرة أحد المدينين على الوفاء بالتزاماته عدم ر مباشرة من خالل مباشرة من خالل تخفيض قيمة المجموعة أو بصورة غي
. وبصورة عامة، تتعلق هذه األحداث، على سبيل المثال ال الحصر، بأحداث سياسية كالتعثر وإعادة الهيكلة للمجموعة

ل العملة في األسواق أو واألحداث السياسية مثل االنتخابات المتنازع عليها والقيود على حركة العمالت وعدم إمكانية تداو
تحويلها والصراعات اإلقليمية والتأثر االقتصادي من األحداث األخرى مثل مشاكل التعثر للدول واالضطرابات اإلقليمية 

  واألزمات المتعلقة بالبنوك والعملة والكوارث الطبيعية. 
  

  إدارة رأس المال  33
  

من االلتزام بالمتطلبات الرقابية لرأس المال. كما أن المجموعة  إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد
تحتفظ بتصنيفات ائتمانية عالية ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها 

  المساهمون. 
  

في األعمال. يتم مراقبة كفاية رأس  تقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال بشكل فعال من أجل تغطية المخاطر المتضمنة
المالي للمجموعة 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.
  

  

  ر ب،  /2ت كفاي��ة رأس الم��ال للمجموع�ة وفق��اً لتعم�يم بن��ك الكوي�ت المرك��زي رق��م ي�تم احتس��اب رأس الم�ال الرق��ابي ومع�دال
  كما هو موضح أدناه: وتعديالته ) 3(بازل  2014يونيو  24المؤرخ  2014 /336 ر ب أ/

  
    ألف دينار كويتي   

 2018 2019 كفاية رأس المال
   

 12,201,132 13,192,800  الموجودات الموزونة بالمخاطر 
 1,830,170 1,978,920  المال المطلوب  رأس

    

    رأس المال المتاح 
 1,941,387 2,124,702  1رأس المال الشريحة 
 190,477 206,905  2رأس المال الشريحة 

  ──────── ──────── 
 2,131,864 2,331,607 إجمالي رأس المال

 ════════ ════════ 
 %15.91 % 16.11    1معدل كفاية رأس المال الشريحة 
  %17.47 % 17.67 إجمالي معدل كفاية رأس المال 

  
 /2وفق�اً لتعم�يم بن�ك الكوي�ت المرك�زي رق�م  2019ديس�مبر  31يتم احتساب معدل الرفع المالي للمجموعة للسنة المنتهية في 

  كما هو موضح أدناه: 2014أكتوبر  21المؤرخ  2014 /343 رب أ/
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  إدارة رأس المال (تتمة)  33
    لف دينار كويتي أ  

 2019 2018 
   

 1,941,387 2,124,702  1رأس المال الشريحة 
 20,157,606 22,279,223 إجمالي التعرض للمخاطر  

   
 %9.63 %9.54 معدل الرفع المالي 

  
  إدارة الديون المشتراة   34

  
، يتعين على البنك إدارة الديون المشتراة دون فيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي 41/93والقانون  32/92وفقاً للمرسوم 

  أجر بموجب شروط اتفاقيات شراء المديونيات.
  

  موجودات برسم األمانة      35
  

ألف دينار كويتي  1,042,413إن القيمة اإلجمالية للموجودات المحتفظ بها من قبل المجموعة بصفة أمانة أو وكالة بلغت 
  ألف دينار كويتي). 1,110,608: 2018( 2019ديسمبر  31في 

  

ألف دينار كويتي) ناتجة عن  4,226: 2018ألف دينار كويتي ( 4,313تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاباً بمبلغ 
   أنشطة بصفة األمانة والوكالة.

  
  القيمة العادلة    36

  

  أسلوب التقييم: تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة حسب 
    

  : األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة؛1المستوى 
: أساليب أخرى يكون لجميع مدخالتها تأثيراً ملموساً على القيمة العادلة المسجلة معروضة بشكل مباشر أو غير 2المستوى 

  مباشر؛ و
على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى البيانات  : أساليب أخرى تستخدم المدخالت ذات التأثير الجوهري3المستوى 

  المعروضة في السوق. 
    

  : 2019ديسمبر  31يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
   

 

    ألف دينار كويتي
 

 المجموع )3(المستوى  )2(المستوى  )1المستوى (
     دات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: موجو

     

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 
  )12الدخل (إيضاح 

 
 -    

 
 21,057 

 
 -    

 
 21,057 

أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 100,774  27,420  50,858  22,496   )12الخسائر (إيضاح 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  أسهم مدرجة
 88,693  59,363     -  29,330   )12الشاملة األخرى (إيضاح 

 2,276,432  115,016     -  2,161,416   )11استثمار في صكوك (إيضاح 
      

      مشتقات الموجودات المالية:
 1,165    - 1,165    -   عقود آجلة

    -    -    -    -   مبادالت معدل األرباح
 12,083    - 12,083    -   مبادالت عمالت

      

      موجودات غير مالية:
 535,375    -  535,375    -   عقارات استثمارية

  ───── ───── ───── ───── 
   2,213,242 620,538  201,799 3,035,579 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  القيمة العادلة (تتمة)  36
    لف دينار كويتيأ 
 المجموع )3(المستوى  )2(المستوى  )1المستوى ( 

     تم قياسها بالقيمة العادلة:مالية مطلوبات 
     

      مشتقات المطلوبات المالية:
 1,966    - 1,966    -  عقود آجلة

 14,402    - 14,402    -  مبادالت معدالت االرباح
 15,157    - 15,157    -  مبادالت عمالت

 444    - 444    -  المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 
 -    31,969 -    31,969 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
  

  : 2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
  

    كويتي ألف دينار 
 المجموع )3(المستوى  )2(المستوى  )1المستوى ( 

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 
     

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 
  )12الدخل (إيضاح 

 
 -     

 
29,932 

 
 -     

 
29,932 

ئر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا استثمارات
 161,906 57,396 52,252 52,258  )12(إيضاح 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  استثمارات
 93,045 64,023  29,022  )12األخرى (إيضاح 

 1,563,361 271,770    - 1,291,591  )11استثمار في صكوك (إيضاح 
      

      مشتقات الموجودات المالية:
 2,568    - 2,568    -  عقود آجلة

 73    - 73    -  مبادالت معدل األرباح
 895    - 895    -  مبادالت عمالت

      

      موجودات غير مالية:
 647,569    - 647,569    -  عقارات استثمارية

  

───── ───── ───── ───── 
  1,372,871 733,289 393,189      2,499,349  
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

  
    ألف دينار كويتي 
 المجموع )3(المستوى  )2(المستوى  )1المستوى ( 

     مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
     

      مشتقات المطلوبات المالية:
 3,733    - 3,733    -  عقود آجلة

 3,289    -  3,289    -   مبادالت معدل األرباح
 8,372    - 8,372    -  مبادالت عمالت

 459    - 459    -  المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 

 -    15,853 -    15,853 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  القيمة العادلة (تتمة)  36
  

ويتم تقييم االستثمارات استناداً إلى أسعار الشراء المعروضة في السوق.  1يتم تقييم االستثمارات المصنفة تحت المستوى 
  استناداً إلى صافي القيمة العادلة المسجلة. 2المصنفة تحت المستوى 

  
: 2018ألف دينار كويتي (115,016صكوك غير مسعرة بمبلغ  3تضمنت االستثمارات المصنفة تحت المستوى 

 121,419: 2018كويتي (ألف دينار  86,783ألف دينار كويتي) واستثمارات في أسهم غير مسعرة بمبلغ  271,770
الصكوك المدرجة ضمن هذه الفئة الصكوك الصادرة عن هيئات سيادية ومؤسسات االستثمار في مثل ألف دينار كويتي). ي

غير المسعرة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة في الصكوك لالستثمار مالية وشركات. يتم تقدير القيمة العادلة 
%). ويتم تقييم االستثمار في أسهم غير مسعرة وفقاً للقيمة  7.8% إلى نسبة  2.1(يتراوح من نسبة  باستخدام معدل الخصم

العادلة باستخدام اسلوب تقييم مناسب للظروف. تتضمن اساليب التقييم طرق التدفقات النقدية المخصومة والمعلومات 
افي قيمة الموجودات. وتتضمن المدخالت الجوهرية المعروضة في السوق للشركات المماثلة ومعلومات معاملة حديثة وص

غير المعروضة المستخدمة في أساليب التقييم بصورة أساسية معدل الخصم ومعدل النمو النهائي وتقديرات اإليرادات 
مجمع قد واألرباح. إن التأثير على بيان المركز المالي المجمع أو بيان الدخل المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية ال

ً إذا كانت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتقديرات القيمة العادلة لتقييم االستثمارات في أسهم  يكون غير ماديا
  ٪.5غير مسعرة وفقاً للقيمة العادلة بنسبة 

  
ة باستخدام المعدالت من خالل خصم كافة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع 26يتم تقييم األدوات المفصح عنها في إيضاح 

وأسعار تحويل العمالت األجنبية العاجلة/اآلجلة المعروضة مباشرةً في السوق من قبل موارد السوق المعتمدة (على سبيل 
  ... الخ). FinCADالمثال رويترز، بلومبرج و 

  
ن ذوي مؤهالت مهنية وخبرة ودراية يتم تقييم العقارات االستثمارية استناداً إلى تقييمات يتم إجراؤها من قبل مقيمين مستقلي

جيدة حديثة في مجال تقييم العقارات االستثمارية وفي النطاق الجغرافي الذي تقع به العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها. 
  يعكس التقييم ظروف السوق كما في تاريخ التقارير المالية.

  
معروضة في السوق. يتم استخدام أسلوب المقارنة السوقية لكافة تم تصنيف كافة العقارات االستثمارية باستخدام مدخالت 

  العقارات االستثمارية حيث يكون سعر السوق للمتر المربع والدخل السنوي مدخالت جوهرية بالنسبة للتقييم.
  

يمة لقياسات الق 2والمستوى  1، لم تكن هناك أية تحويالت بين المستوى 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
  لقياسات القيمة العادلة. 3العادلة، كما لم تكن هناك اية تحويالت إلى أو من المستوى 

  

  : 3في المستوى  المقاسة بالقيمة العادلةيبين الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات 
  

    ألف دينار كويتي   
 2019 2018 

   

 324,499 393,189 يناير  1كما في 
 100,676 -  9تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ────── ────── 
 393,189 425,175 

 (3,405) (10,900) إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
 (28,581) (180,490) استبعادات، الصافي

  ────── ────── 
 393,189 201,799  ديسمبر  31كما في 

 ══════ ══════ 
  
   










