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نسبة النمو تعكس التغير في عام 2020 مقارنة مع بيانات عام 2016

%37.0 صافي إيرادات التشغيل

مليون دينار كويتي

2016 2017 2018 2019 2020

364.7

408.3

453.5

510.1 499.6

%10.2- صافي الربح الخاص بمساهمي البنك

مليون دينار كويتي
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%31.5 مدينو التمويل

مليون دينار كويتي
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%41.2 صافي إيرادات التمويل

مليون دينار كويتي
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مؤشرات مالية
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مؤشرات مالية متميزة

نسبة النمو تعكس التغير في عام 2020 مقارنة مع بيانات عام 2016

%42.9 حسابات المودعين

مليون دينار كويتي
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مليون دينار كويتي

2016 2017 2018 2019 2020

16,499

17,358
17,770

19,391

21,502
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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 516 فرعاً مصرفياً و 1,558 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  من كبار مساهمي "بيتك" الهيئة العامة لالستثمار )ملكية مباشرة(، واألمانة العامة لألوقاف )ملكية مباشرة(، والهيئة العامة لشؤون
القصر )ملكية مباشرة(، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )ملكية غير مباشرة(.

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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قيمنا
الريادة واالبتكار..

الشراكة وتحمل المسئولية..
بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

رسالتنا
تحقيق أعلى مستويات االبتكار والتميز في خدمة العمالء 

مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع األطراف 
المعنية بالمؤسسة

رؤيتنا
قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام 

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

مجموعة "بيتك" حول العالم
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 ،COVID -19 خــالل العــام 2020، خضــع العالــم لظــروف عصيبــة وغيــر مســبوقة وتعــرض لتحدييــن غيــر عادييــن: األول جائحــة فيــروس كورونــا
الــذي تســبب حجمــه وشــدته فــي حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة، والثانــي انكمــاش اقتصــادي ناتــج عــن اإلغــالق الكبيــر لألنشــطة االقتصاديــة 

والــذي كان لــه تأثيــر كبيــر علــى حيــاة وســبل عيــش المالييــن مــن النــاس حــول العالــم.

وعندمــا أصبــح مــدى التهديــد مــن الفيــروس واضحــاً فــي أوائــل مــارس 2020، اتخــذ "بيتــك" إجــراءات فوريــة لحمايــة صحــة موظفينــا الذيــن 
عملــوا بدورهــم بــال كلــل لتأميــن رفاهيــة عمالئنــا ومجتمعاتنــا التــي نعمــل فيهــا. وظــل "بيتــك" حاضــراً علــى الــدوام فــي الخطــوط األماميــة، حيــث 
لعــب دوراً أساســياً فــي حيــاة مــن نخدمهــم فقــدم الدعــم والمشــورة لعمالئنــا، وشــارك بالحصــة األكبــر فــي صنــدوق دعــم المجهــود الحكومــي 
الــذي أعلــن عنــه بنــك الكويــت المركــزي، وكان الــدور الحيــوي الــذي قدمــه "بيتــك" كمؤسســة ماليــة موثوقــة محوريــاً فــي اســتعادة االســتقرار بعــد 
الصدمــة االقتصاديــة، فقــد أدى التفشــي المفاجــئ للجائحــة إلــى ظهــور تحديــات غيــر مســبوقة لالقتصــاد والمجتمــع، ونفذنــا بنجــاح وجديــة 
ــم ندخــر  التوجيهــات الصــادرة عــن الجهــات الحكوميــة والمتطلبــات الرقابيــة، وتحملنــا بشــكل اســتباقي مســؤولياتنا كبنــك إســالمي رائــد، فل
أي جهــد فــي مواجهــة هــذه التحديــات غيــر العاديــة. وقدمنــا الســيولة لألســواق والعمــالء، وأجلنــا مدفوعــات أقســاط األفــراد والشــركات مــن 
عمالئنــا لمــدة ســتة شــهور وذلــك بالتنســيق مــع توجيهــات بنــك الكويــت المركــزي واتحــاد مصــارف الكويــت، وأطلقنــا خطوطــاً تمويليــة جديــدة 
لدعــم الشــركات مــع التركيــز علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، كمــا قمنــا بدعــم جمعيــة الهــالل األحمــر الكويتــي وجهــود وزارة الداخليــة 

أثنــاء تأديــة مهامهــم تجــاه الدولــة والمجتمــع.

ــي كانــت شــاملة واســتباقية، إذ  ــك" الت ــار إجهــاد شــامل لنظــم إدارة المخاطــر فــي "بيت ــة اختب ــت بمثاب ومــن اإلنصــاف القــول أن الجائحــة كان
كان لتفعيــل اإلجــراءات االســتباقية والمدروســة للتعامــل مــع األزمــات والطــوارئ فــي وقــت مبكــر أثــر مباشــر علــى كفــاءة إدارتنــا لألزمــة، وقــد 
تــم تجريــب عــدة ســيناريوهات لمــرات متتاليــة فيمــا قبــل الجائحــة، مــن خــالل رســم وتنفيــذ آليــات افتراضيــة للتعامــل مــع تلــك األزمــات لعــدة 
مســتويات فــي إدارة األزمــة، وتخفيــف حــدة المخاطــر الناجمــة عنهــا، وضمــان اســتمرارية األعمــال، وبمــا يضمــن اســتمرار جــودة أصــول قويــة 
مــع التحســن المطــرد فــي باقــي المؤشــرات، وسنســتمر فــي تعزيــز قدراتنــا علــى إدارة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر االمتثــال والمخاطــر التشــغيلية 

والمخاطــر الُقطريــة. 

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 2020.

كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة 2020

ــرات اإلغــالق  ــا مــن العمــل خــالل فت ــة للمجموعــة، وهــو مــا مكنن ــة الرقمي ــا المالي ــار حصافــة اســتراتيجية التكنولوجي كمــا أثبــت هــذا االختب
الكلــي، وهنــا نشــيد بإنجــازات تقنيــة المعلومــات، التــي ســاعدتنا علــى القيــام بدورنــا المعتــاد مــن المنــزل ومــن خــالل العمــل عــن بعــد، وعبــر 
األجهــزة والتطبيقــات الحديثــة. ومــن الضــروري المضــي قدمــاً وبقــوة لتحقيــق أهدافنــا الطموحــة، وتعزيــز االســتفادة مــن الخدمــات الرقميــة، 
والتركيــز علــى اســتيعاب أحــدث التقنيــات العصريــة فــي عالــم اإلنترنــت والــذكاء االصطناعــي، التــي تتيــح التعامــل مــع التطبيقــات المفتوحــة فــي 

أي وقــت وفــي أي مــكان لتقديــم خدماتنــا بشــكل دائــم وآمــن وســريع. 

وعلــى الرغــم مــن اآلثــار الســلبية لألزمــة، اســتمرت مؤشــراتنا الرئيســية فــي الحفــاظ علــى اســتقرارها وتوازنهــا، ممــا يعكــس نتائــج التطويــر 
ــي الموجــودات بنســبة %10.9  ــع إجمال ــد ارتف ــاً، وق ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــزة للمجموعــة محلي ــة المتمي ــى المكان ــا عل ــد حافظن ــي الجــودة، فق عال
متخطيــة 21.5 مليــار دينــار كويتــي، ونمــت المحفظــة التمويليــة فــي نهايــة عــام 2020 بنســبة 13.4% مقارنــة بنهايــة العــام الماضــي 2019، 
ونمــت محفظــة الصكــوك االســتثمارية بنســبة 19.6%، وارتفعــت حســابات المودعيــن إلــى 15.3 مليــار دينــار كويتــي أي بزيــادة بنســبة %13.0 

مقارنــة بنهايــة العــام الماضــي. 

وكنتيجــة لآلثــار الســلبية المترتبــة علــى الجائحــة وحالــة عــدم اليقيــن الــذي يحيــط باألزمــة وصعوبــة توقــع التطــورات بالمســتقبل، زاد "بيتــك" 
إجمالــي مخصصــات االئتمــان ومخصصــات انخفــاض القيمــة بمقــدار 87.2 مليــون دينــار كويتــي أو 44.3% لتصــل إلــى 284.1 مليــون دينــار 
كويتــي. وهــو مــا انعكــس علــى معــدالت األربــاح فــي عــام 2020 لينخفــض صافــي الربــح إلــى 148.4 مليــون دينــار كويتــي لمســاهمي بيــت التمويــل 
الكويتــي، بســبب بيئــة التشــغيل الصعبــة نتيجــة للجائحــة، ومخصصــات التمويــل واالســتثمار االحترازيــة اإلضافيــة التــي اتخذهــا "بيتــك" للحفــاظ 

علــى جــودة التمويــل وبنــاء مصــدات قويــة ضــد األزمــات. 

ــة، ممــا  ــة عــن بعــد، باســتخدام أفضــل البرامــج اآلمن ــة فــي عقــد االجتماعــات الدوري ــه واإلدارات التنفيذي وقــد اســتمر مجلــس اإلدارة ولجان
أدى إلــى توســيع دائــرة األنشــطة وتبــادل الــرؤى لتحســين كفــاءة وإدارة المجموعــة، وترســيخ أواصــر الثقــة لعمالئنــا ومســاهمينا، وتطبيــق 
أعلــى درجــات الحوكمــة الرشــيدة، وعلــى الرغــم مــن توقــف حركــة الطيــران خــالل الربــع الثانــي مــن العــام، اســتمرت قطاعــات البنــك المختلفــة 
وأطــراف المجموعــة فــي أداء مهامهــا رغــم التحديــات التــي فرضتهــا فتــرات اإلغــالق الكلــي والجزئــي، كمــا شــارك مجلــس اإلدارة بنشــاط فــي 

مســح بيئــة عمــل البنــك، وتأكــد مــن قــدرة مســئوليه علــى معالجــة المشــكالت التــي تؤثــر علــى ســمعة أعمالنــا واســتمرارية العمــل.  

ــق  ــم وف ــي تواجهه ــة الت ــات المالي ــع الصعوب ــة م ــم والتعامــل بإيجابي ــا واالســتماع إليه ــم بشــكل خــاص التواصــل مــع عمالئن ــا كان مــن المه كم
الضوابــط، ومــع انتهــاء مــدة انعقــاد مجلــس إدارة "بيتــك" الســابق بعــد ســت ســنوات مــن العطــاء أعيــد انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن بينهــم عضويــن 
مســتقلين ألول مــرة ضمــن تشــكيل المجلــس، وفــق تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، ويســعى المجلــس الجديــد الســتكمال رؤيتــه االســتراتيجية 
لتعزيــز ربحيــة ومكانــة "بيتــك" واالســتمرار فــي جهــود توســيع حجمــه االقتصــادي األمثــل، مــن خــالل تحديــث دراســات االســتحواذ علــى البنــك 

األهلــي المتحــد - البحريــن الــذي تأخــر تنفيــذه بفعــل الجائحــة.  

وخــالل عــام 2020، قمنــا بمراجعــة مكونــات اســتراتيجيتنا األربعــة وتطويرهــا لمواجهــة تحديــات األزمــة والتكيــف معهــا، مــن خــالل التركيــز 
علــى متطلبــات العمــالء وتحليــل ســلوكهم ومواكبــة احتياجاتهــم المســتقبلية، وتوفيرهــا بشــكل أفضــل وأيســر، والعمــل علــى تحقيــق مؤشــرات 
ماليــة متميــزة تنعكــس علــى المســاهمين والمودعيــن، ودفــع الرقمنــة آلفــاق جديــدة بتبنــي حلــول تكنولوجيــة عصريــة، بالمشــاركة مــع شــركات 
الفينتــك الســتيعاب التطــورات الرقميــة المتالحقــة، وتقديــم خدمــات مصرفيــة مبتكــرة فــي الكويــت ومناطــق عمــل المجموعــة، وبالتالــي كان 
أمــن المعلومــات لدينــا هــو المحــور الثالــث الســتراتيجيتنا، وإعطــاء األولويــة القصــوى لمواجهــة تهديــدات األمــن الســيبراني وااللتــزام الرقابــي، 
ــات العمــالء، مــع ترجمــة  ــا مــع متطلب ــا ودمجه ــن أهــداف أعمالن ــط بي ــق التراب ــع مــن خــالل تحقي ــا االســتراتيجي الراب ــكار محورن وظــل االبت
المحــاور االســتراتيجية الخاصــة بــــ"بيتــك"، التــي تشــتمل علــى جملــة مــن األهــداف والمبــادرات الداخليــة علــى مســتوى المجموعــة لتحســين 

القــدرة التنفيذيــة لهــا.   

ولــم تتوقــف عجلــة التطويــر واالبتــكار فــي "بيتــك"، حيــث تمكنــا مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات النوعيــة لخدمــة عمالئنــا، والمضــي قدمــاً 
فــي اســتراتيجية التحــول الرقمــي وتبنــي أحــدث خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، وترســيخ الثقافــة الرقميــة، وفــى ســبيل ذلــك أطلقنــا خدمــة فتــح 
حســاب مصرفــي أوناليــن للعمــالء الجــدد دون زيــارة الفــرع، كمــا طورنــا وديعــة النويــر بالوكالــة بالــدوالر األمريكــي جنبــاً إلــى جنــب مــع وديعــة 

النويــر بالدينــار الكويتــي باســتخدام منصــات "بيتــك" الرقميــة. 

وســعياً نحــو تقديــم جيــل جديــد مــن الخدمــات المصرفيــة الســهلة المــزودة بأفضــل أدوات التكنولوجيــا الماليــة، افتتــح "بيتــك" فــرع المطــار الــذي 
يقــع فــي صالــة المغادريــن وفــرع حطيــن الجديديــن، بتصميــم عصــري، وتكنولوجيــا حديثــة، وخدمــات تفاعليــة، بأعلــى درجــات الخصوصيــة، 
كمــا يضــم فــرع حطيــن قســماً خاصــاً للســيدات، كميــزة تنافســية للبنــك، مــع حرصنــا علــى توفيــر كــوادر بشــرية عاليــة الكفــاءة لتقديــم أفضــل 
الخدمــات المصرفيــة للعمــالء، كمــا واصــل "بيتــك" تعزيــز انتشــار فروعــه الذكيــة KFH Go ليصــل عددهــا إلــى 9 فــروع موزعــة فــي محافظــات 

الكويــت المختلفــة.

وكان عــام 2020 عنوانــاً إلنجــاز العديــد مــن المشــاريع علــى الرغــم مــن العمــل فــي ظــروف صعبــة بمــا يســهم فــي اســتكمال بنــاء البنيــة التحتيــة 
الرقميــة، مثــل مشــروع جزيــل للتحــول الرقمــي فــي الكويــت والبحريــن، والتحــول الرقمــي لمشــروع النمــوذج اإللكترونــي. وأضفنــا بعــداً جديــداً 
ــة الثانيــة SWIFT-GPI التــي تمكــن عميــل "بيتــك"  لتوفيــر القــدرات الرقميــة فــي خدمــات SWIFT مــن خــالل تطبيــق أحــدث تقنيــات المرحل
مــن تتبــع تحويــل األمــوال الخاصــة بــه، وطرحنــا تطبيــق KFH IT Technology DevOps الــذي يتيــح لموظفــي تكنولوجيــا المعلومــات إجــراء 

التغييــرات الالزمــة لتعديــل النظــم آنيــاً، وهــو أحــد المحــاور الســاعية الســتكمال بنــاء منظومــة التحــول الرقمــي. 
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واســتمراراً فــي دوره الرائــد نحــو تمويــل المشــروعات الحكوميــة الكبيــرة قــام "بيتــك" بــدور المنظــم الرئيســي لصفقــة تمويــل مجمــع، لصالــح 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة بمبلــغ مليــار دينــار، حيــث قــاد ترتيــب الشــريحة اإلســالمية بقيمــة 400 مليــون دينــار كويتــي، وأضافــت خدمــة 
الشــركات فــي قطــاع العمليــات مراكــز جديــدة للشــركات فــي 3 فــروع لإلشــراف علــى جميــع الخدمــات المقدمــة لعمــالء "بيتــك" مــن الشــركات 

لضمــان خدمــات ذات جــودة قياســية تناســب اهتمامنــا بقطــاع الشــركات. 

ــن بشــكل متواصــل ودون  ــن والدوليي ــه المحليي ــة عمالئ ــه المتنوعــة لكاف ــدم خدمات ــل اســتثنائي وق ــة بعم ــام قطــاع الخزان وخــالل الجائحــة ق
ــارزاً  ــة خــالل عــام 2020 ب ــة ومجموعــة المؤسســات المالي ــي، وكان األداء المســتمر لقطــاع الخزان ــرات اإلغــالق الكل ــى خــالل فت انقطــاع حت
كإدارة مركزيــة ومتكاملــة لمجموعــة "بيتــك". باإلضافــة لكونهــا محــوراً ألنشــطة ســوق رأس المــال بالمجموعــة ومركــزاً رئيســياً لتــداول الصكــوك 
فــي الســوق الثانــوي كصانــع ســوق رئيســي والعــب مؤثــر، فــي ظــل زيــادة طلــب الحكومــات والشــركات علــى الصكــوك، وباإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي 
ظــل الجائحــة كانــت إدارة ســوق النقــد فعالــة فــي توفيــر ســيولة لمتطلبــات المجموعــة مــن حيــث الحجــم والتكلفــة واســتثمار الســيولة الفائضــة 

بكفــاءة عبــر المجموعــة.  

كمــا واصلــت إدارة الســيولة بقطــاع الخزانــة للمجموعــة عملهــا، فــكان حجــم وعــدد صفقاتهــا قياســياً وغيــر مســبوق فشــاركت بنجــاح فــي العديــد 
ــث بلغــت قيمــة  ــة حي ــداً فــي أوقــات صعب ــرات الجائحــة، ممــا شــكل إنجــازاً فري ــة خــالل فت ــة ومحلي ــوك دولي ــة مــع بن مــن المعامــالت الثنائي

صفقاتهــا أكثــر مــن مليــار دوالر أمريكــي. 

وفــي مجــال أنشــطة العمــالت األجنبيــة تــم توفيــر أســعار العمــالت األجنبيــة المباشــرة لعمــالء التجزئــة عبــر اإلنترنــت، كمــا تضاعفــت أحجــام 
معامــالت العمــالت األجنبيــة والمعــادن الثمينــة، حيــث ارتفعــت عمليــات البيــع والشــراء لحســاب الذهــب بنســبة 269% لعــام 2020 مقارنــة 

بالعــام الســابق.

وتســتمر مجموعــة "بيتــك" فــي الحفــاظ علــى مكانتهــا الرائــدة كمنظــم موثــوق للصكــوك فــي جميــع أنحــاء العالــم. حيــث قامــت شــركة "بيتــك 
ــوك، مــن أبرزهــا اضطــالع  ــار دوالر مــن الصكــوك للحكومــات والبن ــر مــن 4.5 ملي ــب أكث ــادة وترتي ــة خــالل عــام 2020 بقي ــال" التابع كابيت
"بيتــك كابيتــال" كمديــر االكتتــاب المشــترك ومديــر الطــرح إلصــدارات صكــوك المؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص )600 مليــون 
دوالر أمريكــي(، وبنــك دبــي اإلســالمي )مليــار دوالر أمريكــي( وبنــك بوبيــان )750 مليــون دوالر أمريكــي( وبنــك أبوظبــي األول )500 مليــون 
دوالر أمريكــي(، وبعــد الحصــول علــى الموافقــات التنظيميــة فــي العــام الماضــي، وفــي مجــال إدارة األصــول وفــي إنجــاز غيــر مســبوق نجحــت 
الشــركة  فــي إدراج صنــدوق ريــت العقــاري فــي بورصــة الكويــت فــي عــام 2020، وهــو األول مــن نوعــه بمــا يســهم فــي إضافــة أدوات جديــدة 

لتنشــيط البورصــة.

ونحــن إذ نلتــزم بتحقيــق عائــد متميــز للمســاهمين علــى المــدى الطويــل، فــإن مجلــس اإلدارة يوصــي الجمعيــة العموميــة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
بنســبة 10% وتوزيــع أســهم منحــة بنســبة 10% للســادة المســاهمين وذلــك فــي ضــوء مــا تــم مــن توزيــع عائــد علــى الودائــع االســتثمارية وحســاب 

التوفيــر كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:

أرباح املودعني
20202019نوع احلساب

3.120 %1.700 %الوديعة االستثمارية "اخلماسية"
2.620 %1.450 %الوديعة االستثمارية "املستمرة"
2.075 %1.100 %الوديعة االستثمارية "السدرة"

2.475 %1.275 %الوديعة االستثمارية "الدمية" 12 شهراً
2.150 %1.150 %الوديعة االستثمارية "الدمية" 6 أشهر

2.100 %1.225 %اخلطط االستثمارية طويلة األجل 
0.800 %0.200 %حساب التوفير االستثماري

 EMEA وخــالل العــام حصلنــا علــى أكثــر مــن عشــر جوائــز مصرفيــة متميــزة، كان أبرزهــا أفضــل مؤسســة إســالمية فــي العالــم مــن ايمــا فاينانــس
Finance، وأكثــر بنــك إســالمي أمانــاً فــي منطقــة الخليــج مــن غلوبــال فاينانــس Global Finance، وأفضــل بنــك فــي الكويــت مــن آســيا مونــي 

 .The Banker وبنــك العــام لســنة 2020 مــن ذي بانكــر Asiamoney

وانضــم ســهم "بيتــك" ضمــن مكونــات مؤشــر MSCI لألســواق الناشــئة وهــو ثالــث المؤشــرات العالميــة التــي حرصــت علــى إدراج "بيتــك"، بعــد 
إدراجــه ضمــن مؤشــر فوتســي راســل ومؤشــر إس أنــد بــي داوجونــز لألســواق الناشــئة مــع ترقيــة بورصــة الكويــت إلــى ســوق ناشــئة فــي كال 
المؤشــرين، ويتمتــع "بيتــك" بجــدارة ائتمانيــة عاليــة عامــاً تلــو اآلخــر، فقــد أكــدت وكالــة فيتــش للتصنيفــات االئتمانيــة تصنيــف عجــز المصــدر 
عــن الســداد طويــل األجــل لــدى "بيتــك" عنــد "A+" مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، وخفضــت Moody's التصنيــف االئتمانــي للودائــع علــى المــدى 
ــى "A1" مــع نظــرة  ــت إل ــة الكوي ــم الســيادي لدول ــد تخفيــض التقيي ــي هــذا اإلجــراء بع ــد "A2" مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، ويأت ــد عن البعي

مســتقبلية مســتقرة. 
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ومــع إدراكنــا للصعوبــة البالغــة التــي عاشــها العالــم بأســره فــي 2020، يمكننــي القــول باعتــزاز أن هــذه الفتــرة غيــر المســبوقة أظهــرت بجــالء 
مــدى قــدرة وحــرص فريقنــا فــي "بيتــك" علــى مواصلــة تقديــم خدمــة ممتــازة لعمالئنــا. ومــن أجــل تعزيــز بيئــة رأســمالنا البشــري، بــادرت المــوارد 
البشــرية للمجموعــة إلــى إجــراء تغييــر لبيئــة العمــل، مــن خــالل تطبيــق مجموعــة كاملــة مــن البروتوكــوالت المصممــة لتوفيــر بيئــة آمنــة وصحيــة 

لعمالئنــا وفريــق عمــل "بيتــك".

ــا فــي  ــار دورن ــي، وإظه ــر العنصــر الوطن ــة وتطوي ــت واالهتمــام بتنمي ــد للتكوي ــى االحتفــاظ بمعــدل جي ــز عل ــا خــالل 2020 التركي وقــد واصلن
االقتصــاد الكويتــي حيــث يعــد "بيتــك" مــن أكثــر الجهــات التــي توظــف المواطنيــن الكويتييــن فــي القطــاع الخــاص وإضافــة إلــى ذلــك حــرص 
"بيتــك" علــى شــحذ معنويــات فريقنــا خــالل هــذه الفتــرة، مــن خــالل إرســاء أســاليب رائــدة تهــدف إلــى ضمــان معاملــة رأســمالنا البشــري بشــكل 

عــادل وســليم بمــا يتيــح االســتمرار فــي تحديــد "بيتــك" كخيــار أفضــل للتوظيــف.

ولــم تعطــل هــذه الفتــرة غيــر العاديــة المــوارد البشــرية للمجموعــة عــن تحقيــق مبادراتهــا االســتراتيجية حيــث واصلــت دعمهــا للمجموعــة بالعمــل 
مــع قطاعــات األعمــال لتســهيل اإلجــراءات الداخليــة، بهــدف جعــل العمــل عــن بُعــد متاحــاً ومثمــراً، وإمكانيــة العمــل مــن داخــل المكتــب أو المنــزل 

أمــراً عمليــاً، لضمــان مواصلــة مســاهمتنا فــي تحقيــق أهــداف "بيتــك" بشــكل عــام.

ــة  ــا بإطــالق النســخة الثانيــة مــن برنامــج العافي ــا موقــع الصــدارة فــي عمــل المــوارد البشــرية للمجموعــة، حيــث قمن واحتلــت عافيــة موظفين
والــذي القــى اهتمــام الموظفيــن. حيــث جــرى تصميــم البرنامــج خصيصــاً لتحقيــق أهــداف صحيــة لعافيــة موظفينــا، مــن خــالل التفاعــل 
وباســتخدام مــدرب شــخصي لتوجيههــم وتحفيزهــم، ونأمــل أن يســهم البرنامــج فــي التأثيــر إيجابــاً علــى بيئــة عملنــا والصحــة العامــة لمؤسســتنا.

وال شــك أننــا فــي نهايــة هــذا العــام نشــعر باالمتنــان لــكل الجهــد والشــجاعة اللذيــن أبداهمــا أفــراد عائلــة "بيتــك"، ونتطلــع إلــى مواصلــة هــذا 
المنحنــى التصاعــدي لــألداء فــي األعــوام المقبلــة.

وفي مبادرة تؤكد التزام بنك الكويت المركزي بالحفاظ على االستقرار المالي ودعم حوكمة اإلشراف، وااللتزام الشرعي في المؤسسات المالية 
والمصرفية اإلسالمية أعلن عن تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سبتمبر 2020، وقد استوفت اإلدارة الشرعية في "بيتك" متطلبات 
بنك الكويت المركزي، وحصل جميع موظفي اإلدارة على شهادة المدقق الشرعي المعتمد الصادرة عن بنك الكويت المركزي. كما قامت إدارة 
التدقيــق الشــرعي الداخلــي للمجموعــة بتنفيــذ أعمــال التدقيــق الشــرعي علــى قطاعــات وإدارات "بيتــك" حســب الخطــة المعتمــدة للعــام 2020. 

وعلــى الرغــم مــن أن الجائحــة لــم تنتــِه، فمازلنــا فــي مرمــى تداعيــات األزمــة، إال أننــا علــى ثقــة مــن قــدرة "بيتــك" علــى احتوائهــا بفضــل مركزنــا 
المالــي القــوي الــذي رســخناه علــى مــدى ســنوات طويلــة، ومرونــة نمــوذج أعمالنــا، واســتراتيجيتنا الســاعية لتحقيــق النمــو والتميــز. وهنــا أود 
أن انتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم 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.

وال يفوتنــي أن أنــوه بــأن الكويــت قــد شــهدت بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام، حدثــاً مؤســفاً وحزينــاً بوفــاة المغفــور لــه بــإذن اللــه حضــرة صاحــب 
الســمو أميــر البــالد الراحــل الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح رحمــه اللــه. لقــد كانــت خســارة كبيــرة للشــعب الكويتــي وللمجتمــع الدولــي 
واإلقليمــي. فيمــا شــهدت الكويــت انتقــاالً سلســاً للســلطة بمــا يعــزز ثقــة المســتثمرين فــي الســوق الكويتــي، مــع تولــي حضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه وتقلــده المســئولية أميــراً لدولــة الكويــت، وســمو الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح 
حفظــه اللــه ورعــاه وليــاً للعهــد، داعيــن المولــى عــز وجــل أن يوفــق قيادتنــا ويســدد خطاهــا ويبــارك جهودهــا لتحقيــق الخيــر والرفــاه والنمــاء 

لوطننــا الكويــت.

وختامــاً، يســرني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد المفــدى الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر 
ــس  ــى ســمو رئي ــاه، وإل ــه ورع ــاح حفظــه الل ــر الصب ــد الجاب ــد الشــيخ مشــعل األحم ــي العه ــام ســمو ول ــى مق ــاه، وإل ــه ورع ــاح حفظــه الل الصب
مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح، والشــكر موصــول إلــى بنــك الكويــت المركــزي، وكافــة الجهــات الرقابيــة علــى مؤازرتهــم 

المتواصلــة للقطــاع المصرفــي فــي دولــة الكويــت.

والله ولي التوفيق .....

 رئيس مجلس اإلدارة
حمد عبداحملسن املرزوق
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السيد/ حمد عبداحملسن املرزوق
رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس جلنة احلوكمة

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

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

وشغل عضوية مجلس إدارة احتاد املصارف العربية منذ عام 2003 وحتى عام 2010.

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

لرئيس مجلس إدارة املصرف التجاري العراقي منذ عام 2006 وحتى عام 2014.

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

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

تولى قبل ذلك عدة مهام تنفيذية في بنك الكويت املركزي؛ حيث شغل منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الفنية في عام 1990، وعمل نائباً 
إلدارة الرقابة املالية منذ عام 1992 وحتى عام 1996، ثم مديراً إلدارة الرقابة املالية منذ عام 1996 وحتى عام 1998. بدأ مسيرته املهنية 
حني ُعني في إدارة االستثمار ضابطاً لالستثمار على محافظ األسهم األمريكية ومشتقاتها في الشركة الكويتية لالستثمار منذ عام 1987 

وحتى عام 1990.

أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

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

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت

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

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.

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

كيفك للوساطة املالية منذ عام 1989 وحتى عام 1992.

تولى قبل ذلك عدة مناصب ومهام تنفيذية، فشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة النفيسي الوطنية العقارية منذ عام 1996 
 ،1990 عام  وحتى   1984 عام  منذ  واملقاوالت  العامة  للتجارة  النفيسي  يعقوب  في مؤسسة  العام  للمدير  نائباً  وعمل   ،2010 عام  وحتى 
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. ويشغل حالياً منصب املدير العام لشركة عبدالعزيز 

العامة. للتجارة  النفيسي 
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السيد/ نور الرحمن عابد  - عضو مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة التدقيق وااللتزام ورئيس جلنة الترشيحات واملكافآت

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

ُعني رئيساً خلدمات التدقيق في مكتب Ernst & Young في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام 1999، ويتمتع بخبرة واسعة تصل 
إلى 40 عاماً.

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

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

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

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

السيد/ 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.
تولى منصب مدير عام هيئة  الرفيعة، فقد  املهنية  املناصب  العديد من  تقلد  ميتلك خبرة مهنية في املجال االقتصادي واالستثماري، حيث 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، كما تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة 
منها ما هو داخل الكويت حني كان رئيساً ملجلس إدارة الشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة منذ عام 2005 وحتى عام 2011. ومنها 

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

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

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

املجموعة الكويتية العقارية لالستثمار في تونس حتى عام 2000.

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

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

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/ محمد ناصر الفوزان
عضو مجلس اإلدارة منذ سبتمبر 2020

عضو جلنة التدقيق وااللتزام وعضو جلنة االستثمار

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

اجتاز السيد محمد الفوزان بنجاح برامج تدريبيه متخصصة كما يحمل العديد من الشهادات املهنية مثل برنامج التنمية التنفيذية من جامعة وارتون 
بالواليات املتحدة األمريكية في عام 2001 وبرنامج اإلدارة االستراتيجية من كلية األعمال بجامعة هارفرد في عام 2006.

يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في البحرين منذ عام 2012، وعضو مجلس إدارة في بيت التمويل الكويتي في 
ماليزيا منذ عام 2014. كما شغل السيد محمد الفوزان العديد من املناصب في مختلف الشركات ومنها منصب رئس مجلس إدارة شركة )كي 
نت( منذ عام 2005 وحتى عام 2008، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية (ITS) منذ عام 2008 وحتى عام 2012.

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

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

عضو جلنة املخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة االستثمار

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

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

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.

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

للحاسبات منذ عام 2016 وحتى 2019.

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.

تشغل السيدة/ حنان منصب مدير إدارة االستثمار لدى األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2018، 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، تشغل 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 مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2006 وحتى عام 2007، وعضو مجلس إدارة 
شركة رساميل لالستثمار ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف منذ عام 2012 وحتى 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، وأمني سر جلنة تصفية الشركة العقارية لالستثمار )العوضي( منذ عام 2016 وحتى عام 2018.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ فهد علي الغامن
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

رئيس جلنة االستثمار وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة التدقيق وااللتزام

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

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 
حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة علي محمد ثنيان الغامن وأوالده للسيارات منذ عام 2005 وعضو مجلس إدارة وأمني صندوق نادي 

الكويت الرياضي منذ عام 2007. كما أنه عضو في جمعية املهندسني الكويتيني منذ عام 2003.

تقلد فيما سبق عدة مناصب رفيعة منها منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة األهلية لبيع واستيراد املركبات الثقيلة منذ 
عام 2005 وحتى عام 2011 كما شغل منصب رئيس جلنة إعادة الهيكلة لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار منذ عام 2010 وحتى عام 2011، 
كما شغل منصب عضو مجلس إدارة ممثلي وكالء العالم لشركة مكالرين موتورز )ممثلي الشرق األوسط( منذ عام 2010 وحتى عام 2015.

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

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

السيد/ معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة املخاطر وعضو جلنة االستثمار

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

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

القابضة منذ عام 2005 وحتى عام 2009.

للمدير العام في شركة التجزئة العاملية  يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة فيحاء الدولية العقارية منذ عام 2017، كما عمل نائباً 
منذ عام 2003 وحتى عام 2020، وفي عام 2002 عمل لدى إدارة االستثمار في شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، واجتاز برنامجاً تدريبياً 

متخصصاً للخريجني ملدة 18 شهراً لدى الهيئة العامة لالستثمار في عام 2001.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ حمد عبداللطيف البرجس
عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الهيئة العامة لشئون القصر منذ سبتمبر 2020

عضو جلنة التدقيق وااللتزام وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت وعضو جلنة احلوكمة

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في عام 1993.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة املنزلية منذ عام 2019 وحتى تاريخه، ومنصب نائب املدير العام لشئون رعاية 
القصر في الهيئة العامة لشئون القصر منذ عام 2018 وحتى تاريخه.

العامة  الهيئة  في  واملالية  اإلدارية  للشئون  العام  املدير  نائب  منصب  تنفيذية، حيث شغل  ومهام  مناصب  عدة  البرجس  السيد حمد  تولى 
لشئون القصر منذ عام 2017 وحتى عام 2018، ومنصب عضو مجلس إدارة شركة إدارة األمالك العقارية )رمي( منذ عام 2007 وحتى 

.2015 عام 

السيد/ أحمد مشاري الفارس - عضو مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ سبتمبر 2020

رئيس جلنة املخاطر وعضو جلنة احلوكمة

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

البكالوريوس في احملاسبة من كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت في عام 2000.

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

عام 2015 وحتى عام 2017 وعضواً في مجلس اإلدارة منذ عام 2007 وحتى عام 2015.

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

معتمد (CRBA) منذ عام 2015 ومحلل مخاطر معتمد (CRA) منذ عام 2014 من هونغ كونغ.

أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي لعام 2020
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 2020م. كما قمنا 
أيضاً باملراجعة الواجبة إلبداء الرأي في مدى التزام بيت التمويل الكويتي مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل الفتاوى والقرارات 

التي أصدرناها. والتوجيهات 

وفي سبيل حتقيق ذلك، عقدت الهيئة خالل عام 2020م )30( اجتماعاً متت فيها مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات بعد احلصول 
على املعلومات التي رأت الهيئة ضرورتها إلصدار رأيها، ومت من خالل إدارة البحوث واالستشارات الشرعية إجراء املراجعة الشرعية على 
العقود واالتفاقيات والسياسات وفقاً لقرارات الهيئة، كما مت من خالل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة إجراء التدقيق الشرعي على 
عينات عشوائية من جميع العمليات العائدة ملعامالت بيت التمويل الكويتي مع املساهمني واملستثمرين 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 التدقيق والزيارات امليدانية، وعن سير العمل وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.

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

ومن خالل اإلجراءات واخلطوات التي اتبعناها للتأكد من التزام بيت التمويل الكويتي بأحكام الشريعة اإلسالمية تبني ما يلي:
أواًل: أن الـعــقــــود والـمعـامـــالت التي أبرمـهــا بيت التمويل الكويتي خــالل السنــة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديسمبر 2020م، 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 العاملني،،،

    
فضيلة األستاذ الدكتور/ سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي

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

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

        
فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبد السالم

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 14 جمادى األولى لعام 1442هـ
املوافق 29 ديسمبر لعام 2020م
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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.
ويرأس جلنة اإلفتاء في وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت، وتولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام مرموقة حيث شغل 
منصب رئيس جلنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الديوان األميري، وعضو مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

.(AAOIFI) املالية اإلسالمية
وعميد سابق لـكليـة الشريعــة والـدراسـات اإلسالميــة بجـامـعـة الـكـويت، ومـدير جـامعـــة الـكـويت باإلنابة، وعضو هيئة التدريس فيها.

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

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

املنورة في اململكة العربية السعودية في عام 1992.
يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2009.

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

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

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبدالسالم
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 البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة الكويت في عام 1989.

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

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

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي 
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

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

الفقه وأصوله من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في اململكة العربية السعودية في عام 1991.
يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2014. عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، رئيس الهيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويتي، مرشد عام لبعثة احلج الكويتية، وعضو هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية. يشغل منصب إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

بدولة الكويت.

فضيلة الدكتور/ عصام عبدالرحيم 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 وكلية احلقوق 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.

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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التطورات 
االقتصادية

خالل عام 2020
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تواصــل جائحــة كوفيــد 19 االنتشــار عالميــاً حتــى أصابــت 83.4 
ــن  ــر م ــاة أكث ــة ديســمبر 2020، وأودت بحي ــى نهاي ــة حت ــون إصاب ملي
1.8 مليــون وفــاة، وقــد أدى اإلغــالق الكبيــر لألســواق واألنشــطة 
حــول العالــم إلــى آثــار اقتصاديــة ســلبية وانكمــاش حــاد فــي النصــف 
ــى األمــل،  ــاك بعــض مــا يبعــث عل ــر أن هن األول مــن عــام 2020، غي
فقــد زادت اختبــارات الكشــف عــن الفيــروس، والعالجــات آخــذة فــي 
التحســن، وتجــارب اللقاحــات أثمــرت عــن عــدد معتمــد مــن اللقاحــات، 
وتفيــد بيانــات صــدرت مؤخــراً بــأن كثيــراً مــن االقتصــادات بــدأت 
تتعافــى بســرعة أكبــر مــن المتوقــع بعــد إعــادة فتــح األســواق وتجــاوز 

ــرة اإلغــالق العــام. فت

وربمــا تكــون البدايــة الصحيحــة هــي أن نتعــرف أوالً علــى طبيعــة 
الــذي أدت إليــه أزمــة كورونــا "كوفيــد 19" مــن الناحيــة  الموقــف 
االقتصاديــة حاليــاً، وإمعــان النظــر فــي هــذه الطبيعــة، فعلــى المســتوى 
يكــون  أن  علــى  العالــم  حــول  المركزيــة  البنــوك  حرصــت  العملــي 
القطــاع المصرفــي أكثــر اســتعداداً للمســتقبل، ومواكبــاً للتحديــات 
ــة  ــت األزم ــث قلب ــا أوضــاع االقتصــاد العالمــي، حي ــد تفرضه ــي ق الت
أغلــب المعــادالت وأوجــدت حاجــات مصرفيــة لــم تكــن مطروحــة، 
ــاً، بــدءاً مــن المعطيــات  ــاد تقريب فقــد غيــرت الجائحــة كل شــيء معت
الكبيــرة  االســتجابات  خففــت  وقــد  بالتحديــات،  ونهايــة  البديهيــة 
ــة العامــة والسياســة  ــى مســتوى المالي ــر المســبوقة عل ــة وغي والعاجل
النقديــة واإلجــراءات التنظيميــة، مــن حــدة األزمــة ممــا حافــظ علــى 
الدخــل المتــاح لألســر، وحمــى التدفقــات النقديــة للشــركات، ودعــم 

إتاحــة االئتمــان.

القضايــا  مــن  العديــد  فــي  نفســها  األزمــة عــن  وقــد عبــرت هــذه 
والمشــاكل، فهنــاك ركــود واضــح يطغــى علــى معظــم اقتصاديــات 
العالــم، وأعــادت هــذه األزمــة الطاحنــة لألذهــان ذكريــات أزمة الكســاد 
الكبيــر 1929- 1933. صحيــح أن ســمات األزمــة الراهنــة وأســبابها 
ونتائجهــا وأفقهــا الزمنــي وإمكانيــات ووســائل تجاوزهــا تختلــف عمــا 
عاصــره العالــم إبــان أزمــة الكســاد الكبيــر، لكــن التشــابه يصبــح قويــاً 
للغايــة فــي جوانــب شــدة وطأتهــا اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً 
ــن  ــى الرغــم م ــة أخــرى، فعل ــة مــن جه ــات المواجه ــة وصعوب مــن جه
أن ســبب األزمــة ناتــج عــن انتشــار العــدوى إال أن اإلغــالق الكبيــر 
لألســواق أحــدث ركــوداً واضحــاً طغــى علــى معظــم االقتصاديــات، نتــج 
ــام بمشــكلة  ــادة االهتم ــة، وزي ــدالت البطال ــي مع ــر ف ــاع كبي ــه ارتف عن
ــاك  ــر مســبوق فــي أســعار النفــط، وارتب ــاخ، وانخفــاض غي ــر المن تغي
كبيــر فــي أســعار الصــرف، وانخفــاض ملحــوظ فــي حجــم التجــارة 
الدوليــة وتدفقــات رؤوس األمــوال وزيــادة الحــروب التجاريــة بيــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكل مــن الصيــن وكنــدا والمكســيك، 
وتزايــد صــراع المنافســة بيــن أقطــاب العالــم، وبــروز قــوة الصيــن 
واألســواق الصاعــدة، فضــاًل عــن تفاقــم مشــكلة المديونيــة الخارجيــة.   

بــدوره فــي توقــع انكمــاش معــدالت النمــو لالقتصــاد  مــا انعكــس 
العالمــي لعــام 2020 بنحــو 4.4%، ولالقتصــادات فـــي منطقــة الشــرق 
ــات  ــا الحكوم ــا دع ــي 4.1% وهــو م األوســط وآســيا الوســطى لحوال
بســبب  والمؤسســات  األفــراد  لتعويــض  كبيــر  مالــي  دعــم  لتوفيــر 
ــة توســعية لدعــم  ــاذ وسياســة نقدي الجائحــة، مــن خــالل خطــط إنق

االقتصــاد الوطنــي.

كمــا شــهدت األســواق اضطرابــات فــي بدايــة األزمــة، حيــث انخفضــت 
معظــم البورصــات حــول العالــم فــي ذاك الوقــت، إال إنــه مــع تخفيــف 
اإلجــراءات االحترازيــة وعــودة الحيــاة إلــى جــزء مــن طبيعتهــا ارتفعــت 
بعــض مؤشــرات أســواق المــال العالميــة بنهايــة عــام 2020، فقــد 
ارتفــع مؤشــر داوجونــز األمريكــي بنســبة 6.6% ومؤشــر شــانغهاي 
الصينــي بنســبة 11.9% علــى أســاس ســنوي. وتفــاوت أداء األســواق 
ــع مؤشــر الســوق الســعودي  ــث ارتف ــج حي ــة الخلي ــي منطق ــة ف المالي
دبــي  ســوق  فــي  المؤشــر  تراجــع  بينمــا   %4.4 بنســبة  "تــداول" 
والمؤشــر الرئيســي فــي بورصــة الكويــت بنســبة 8.9% و7.3% علــى 
أســاس ســنوي فــي حيــن ســجل مؤشــر إي جــي إكــس 30 انخفاضــاً 

ــى %22.2.   وصــل إل

ــر مســبوق حيــث  وأمــام ارتفــاع المخاطــر ســجل الذهــب ارتفاعــاً غي
أغلــق مســجاًل 1,894 دوالر فــي نهايــة عــام 2020 مســجاًل زيــادة 
ســنوية كبيــرة قدرهــا 24.8%، كمــا ارتفعــت أســعار العمــالت الرقميــة 
حــدود  إلــى  األزمــة  منتصــف  فــي  قفــزت  التــي  البيتكويــن  ومنهــا 
20,000 دوالر ثــم ارتفعــت فــي ديســمبر بشــكل كبيــر مقتربــة مــن 
29,000 دوالر مــع نهايــة العــام أي بزيــادة 203% علــى أســاس ســنوي.

مســتويات  علــى  مهمــة  انعكاســات  لهــا  ســيكون  التطــورات  وهــذه 
الديــن العــام، حيــث يتوقــع أن يرتفــع إجمالــي المديونيــة العالميــة 
الناتــج  مــن  كنســبة  قياســي  مســتوى  أي  دوالر  تريليــون   275 إلــى 
المحلــي اإلجمالــي العالمــي يمثــل نحــو 355% فــي نهايــة عــام 2020، 
ــام  ــة خــالل ع ــدول العربي ــام بالنســبة لل ــن الع ــع حجــم الدي ــا ارتف كم
2020. وخــالل عــام 2021 يقــدر ســداد ديــون خارجيــة بحوالــي 45 
ــام الــدول العربيــة  ــار دوالر معظمهــا ديــون ســيادية، فــي إطــار قي ملي
بتقديــم حــزم تحفيزيــة خــالل الجائحــة تُقــدر بحوالــي 235 مليــار 
ــل  ــراً مث ــر تأث دوالر أمريكــي لدعــم قطــاع الصحــة والقطاعــات األكث
الســياحة والطيــران والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وإعانــات 
العمــل، ودعــم القطــاع غيــر الرســمي لتخفيــف حــدة البطالــة اآلخــذة 

ــاع.  فــي االرتف

وقــد انتعــش االقتصــاد العالمــي بقــوة فــي الربــع الثالــث كمــا كان 
متوقعــاً، حيــث تمكنــت العديــد مــن البلــدان مــن تغييــر منحنــى عــدوى 
اســتئناف  مــع  االجتماعــي.  التباعــد  قواعــد  وتخفيــف  الفيــروس 
األنشــطة فــي بعــض قطاعــات االقتصــاد، خاصــة وأن الطلــب الكامــن 
أيضــاً  االنتعــاش مدفوعــاً  وكان  اإلغــالق.  فتــرة  تراكــم خــالل  قــد 
ــة ضخمــة لدعــم الشــركات ودخــل األســرة. لكــن  بمســاعدات حكومي
الوضــع ال يــزال بعيــداً عــن الطبيعــي. ففــي منطقــة اليــورو، ظــل الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع الثالــث أقــل بنســبة 8.3% مــن مســتويات 
المتحــدة بنســبة  الواليــات  النمــو فــي  مــا قبــل األزمــة، وانخفــض 
4.3%، علــى غــرار النقــص المســجل فــي ذروة الركــود 2009-2008. 

فهنــاك طلــب قــوي علــى الســلع فــي حيــن أن الخدمــات مازالــت تعانــي 
بســبب إجــراءات التباعــد المــادي، وهــذا أمــر غيــر معتــاد فــي فتــرة 
الركــود التــي تعــود بالفائــدة علــى البلــدان الصناعيــة مثــل الصيــن 
التــي اســتفادت مــن الطلــب القــوي علــى الســلع بشــكل أفضــل. ومــن 
المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد العالمــي بوتيــرة أبطــأ خــالل األشــهر 
القليلــة المقبلــة، حيــث تواجــه العديــد مــن البلــدان ارتفاعــاً ملحوظــاً 

ــد 19. ــروس كوفي ــدة بفي ــات الجدي فــي عــدد اإلصاب
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وســيحدد عامــالن رئيســيان أداء االقتصــاد األمريكــي خــالل األشــهر 
التحفيــز  برنامــج  وحجــم  الوبــاء  فــي  التطــورات  المقبلــة:  القليلــة 
ــث تدهــور الوضــع الصحــي بســرعة فــي  ــة، حي ــة المقبل فــي الميزاني
األســابيع األخيــرة مــن نهايــة العــام. ومــع ذلــك، ومــع بدايــة توزيــع 
اللقاحــات كان ال يبــدو أن هنــاك أي خطــط فــي هــذا الوقــت إلعــادة 
عمليــات اإلغــالق الصارمــة التــي يتــم تنفيذهــا ســابقاً، بينمــا نــرى 
الواليــات  فــي  البلــدان  مــن  العديــد  فــي  اإلغــالق  خطــوات  اآلن 
ــد  ــور تحــور جدي ــة ظه ــع بداي ــورو م ــة الي ــة ومنطق المتحــدة األمريكي
ــر  ــه تأثي ــروس ســيكون ل ــور الفي ــي أن عــودة ظه ــروس. وهــذا يعن للفي
علــى االقتصــاد، وبالنظــر إلــى العــام المقبــل، ســتعتمد قــوة االنتعــاش 
لــإلدارة  االقتصاديــة  السياســة  علــى  كبيــر  حــد  إلــى  االقتصــادي 
الجديــدة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي ربمــا تحــد مــن حجــم 

أي حزمــة تحفيــز محتملــة. 

ووســط اإلجــراءات االحترازيــة والخطــط الحكوميــة التــي اتخذتهــا 
دول العالــم لمواجهــه جائحــة فيــروس كوفيــد 19، تراجعــت معظــم 
االقتصاديــات حــول العالــم ومــن بينهــا دول الخليــج، فوفــق تقديــرات 
لــدول  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  تراجــع  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
ــال  ــى ســبيل المث ــج بنســبة 6%، فيمــا تباطــأ ذلــك التراجــع عل الخلي
فــي الســعودية إلــى 8%، وســاهم تحســن ســعر النفــط مؤخــراً فــي 

تحســن تراجــع النمــو االقتصــادي. 

ويخضــع مســار التوقعــات االقتصاديــة لدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن 
التــي مــن المرجــح أن تســتمر حتــى توفــر اللقــاح وتوزيعــه علــى نطــاق 
واســع.  وتحديــداً يمكــن أن يــؤدي احتمــال حــدوث مزيــد مــن التصعيــد 
فــي حــاالت اإلصابــة بالفيروســات إلــى تجديــد عمليــات اإلغــالق 
الواســعة النطــاق لألنشــطة التجاريــة غيــر األساســية كمــا شــاهدنا 
مؤخــراً فــي نهايــة العــام، ممــا قــد يــؤدي إلــى انكمــاش اقتصــادي آخــر. 
ــة  ــات االقتصادي ــى التوقع ــرة عل كمــا تشــمل المخاطــر األخــرى المؤث
تلــك العالقــات التجاريــة المتوتــرة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، 
الميزانيــة  مواجهــة عجــز  فــي  الماليــة  السياســة  دعــم  وانخفــاض 

ــة األخــرى. ــد، واألحــداث الجيوسياســية المحتمل المتزاي

ثانيًا: االقتصاد الكويتي

شــهد االقتصــاد الكويتــي انكماشــاً تاريخيــاً فــي النصــف األول مــن عام 
2020 تأثــراً بإغــالق األعمــال والتدابيــر االحترازيــة التــي تــم تنفيذهــا 
الحتــواء انتشــار COVID-19، واالنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط 
المــورد الرئيســي لالقتصــاد، وأدت إعــادة فتــح بعــض األعمــال الحقــاً، 
فضــاًل عــن انتعــاش أســعار النفــط الملمــوس، إلــى انتعــاش جزئــي فــي 
النشــاط االقتصــادي ســاعدته بشــكل كبيــر تدابيــر حكوميــة كبيــرة 
لدعــم الدخــل. كمــا اســتفاد اإلنفــاق االســتهالكي وأســواق العقــارات 
مــن تأجيــل ســداد أقســاط البنــوك المحليــة لمــدة ســته شــهور والتــزام 
الحكومــة والقطــاع الخــاص بصــرف الرواتــب خــالل فتــرات اإلغــالق 
وكذلــك مــن معــدالت الفائــدة المنخفضــة للغايــة.  ومــع ذلــك، فــإن 
اإلغــالق الدائــم لبعــض الشــركات، إلــى جانــب زيــادة الحــذر مــن 
جانــب المســتهلكين وأصحــاب الشــركات وعــدم االنتقــال إلــى المرحلــة 
ــج  ــة للنشــاط االقتصــادي ونتائ ــودة الطبيعي ــن مراحــل الع ــرة م األخي

اللقــاح تعــد أمــوراً غيــر مؤكــدة. 

تشــير اإلصابــات بالفيــروس إلــى أن االقتصــاد لــن يعــود إلى مســتويات 
مــا قبــل الفيــروس حتــى النصــف الثانــي علــى األقــل مــن عــام 2021. 
ومــن المتوقــع أن ينكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 
8.1% فــي عــام 2020، قبــل أن ينتعــش بنســبة 0.6% متوقعــة في عام 
2021 إذا تــم احتــواء انتشــار الفيــروس. وينبغــي أن يشــجع التضخــم 
المنخفــض والبالــغ 2.6% كمــا فــي نهايــة ديســمبر 2020 وفــق آخــر 
بيانــات متاحــة بنــك الكويــت المركــزي علــى االســتمرار فــي سياســة 

نقديــة توســعية لعــدة ســنوات لدعــم التوســع االقتصــادي.  

وقــد حافــظ بنــك الكويــت المركــزي علــى اســتقرار الدينــار الكويتــي 
خــالل الجائحــة، ومــن المتوقــع أن يرتفــع الدينــار بشــكل متواضــع 
فــي عــام 2021 وســط ارتفــاع أســعار النفــط وتناقــص الطلــب علــى 
ــدوالر األمريكــي كمــالذ آمــن مــع تعافــي االقتصــاد العالمــي. وقــد  ال
ارتفعــت أرصــدة االئتمــان إلــى 39.8 مليــار دينــار فــي ديســمبر 2020 
التســهيالت  وشــكلت  ســنوي.  أســاس  علــى   %3.5 نســبتها  بزيــادة 
وبلغــت   ،%4.9 بنســبة  مرتفعــة  االئتمــان  مــن   %43.4 الشــخصية 
حصــة قطاعــي العقــار واإلنشــاء 27.9% مــن التســهيالت االئتمانيــة 
وتجــاوز حجمهــا لهذيــن القطاعيــن 11.1 مليــار دينــار مدفوعــة بنمــو 

ســنوي نســبته %2.0.

وهنــاك عــدة عوامــل تدعونــا للتفــاؤل بمســتقبل الكويــت بعــد الجائحــة 
التــي أرهقــت االقتصــاد فــي ظــل انتعــاش األســواق تزامنــاً مــع االنتقــال 
الســلس للســلطة فــي الكويــت، فــي الوقــت الــذي تمكنــت بورصــة 
الكويــت مــن االنضمــام إلــى مؤشــر MSCI لألســواق الناشــئة بعــد 
تأجيــل تنفيــذ تلــك الخطــوة مــن شــهر يونيــو إلــى نوفمبــر 2020 نظــراً 
لإلغــالق الــذي كان مفروضــاً، حيــث شــهد ســوق النفــط تطــورات 
إيجابيــة مــع دخولــه النصــف الثانــي مــن العــام بعــد أن شــهد مســتويات 
ــد  ــي واألول، وبع ــع الثان ــاً خــالل الرب ــى تاريخي ــرة األول منخفضــة للم
تلك المســتويات المنخفضة غير المســبوقة شــهدت مســتويات أســعار 
النفــط تحســناً، حيــث أغلــق برميــل النفــط الكويتــي عنــد حــدود 50 
دوالر بنهايــة ديســمبر 2020 لكنــه مــازال أدنــى بنســبة 26% علــى 
أســاس ســنوي، كمــا ســجل برميــل غــرب تكســاس األمريكــي 48.4 
عــن  و%21.7   %20.9 منخفضــاً  دوالر،   51.7 برنــت  وخــام  دوالر 

إغالقــه فــي عــام 2019.

ــي  ــل العجــز المال ــة لبحــث مصــادر تموي وســعت الحكومــة الكويتي
الديــن  قانــون  وإصــدار  اإليــرادات،  مصــادر  وتنويــع  المتوقــع 
ــن  ــل الحكومــي م ــراض والتموي ــوك والســماح باالقت ــام والصك الع

قطــاع البنــوك. 

وقــد بقــي ســعر الخصــم عنــد أدنــى مســتوياته دون تغييــر عنــد حــدود 
1.5% منــذ آخــر قــرار لبنــك الكويــت المركــزي فــي الربــع األول مــن 
2020، فــي ظــل مجموعــة مــن إرشــادات وضوابــط التمويــل لتحفيــز 
اإلغــالق.  فتــرة  خــالل  المتضــررة  وخاصــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
االحتياطــي  تخفيــض  مــع  المركــزي  الكويــت  بنــك  قــرار  وتزامــن 
الفيدرالــي األمريكــي أســعار الفائــدة إلــى حــدود تتــراوح بيــن الصفــر 

و0.25% فــي بدايــة األزمــة.

التطورات االقتصادية خالل عام 2020
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المصدر: REFINTIV، بيتك

التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية
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المصدر: بورصة الكويت، بيتك

الرقم القياسي ألسعار ومعدل التضخم

نقطة
معدل التضخم السنوي - ميني

الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك
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المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء الكويتية، بيتك
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ــاً، وأدت إلــى تحــول ضخــم نحــو  ــا اقتصادي ــي أرهقتن ــة بفعــل الجائحــة الت ــرات العــام 2020 فــي ظــروف اســتثنائية غيــر عادي ــر فت عشــنا أكث
منصــات افتراضيــة مكنتنــا مــن العمــل والدراســة والتســوق والدفــع عــن بعــد، وبــدا أن نموذجــاً اقتصاديــاً جديــداً يولــد مــن رحــم الجائحــة يختلــف 

عــن أي نمــوذج عرفنــاه مــن قبــل، فنحــن والعالــم أمــام حقبــة جديــدة مــن التغييــر الكبيــر. 
 فخــالل أكثــر مــن 40 عامــاً مــع بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك"، مررنــا بتحــوالت مذهلــة، برغــم اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن األزمــات والتحديــات 
التــي واجهناهــا ومــن بينهــا جائحــة انتشــار الفيــروس، وبرغــم تحديــات العمــل فــي ظــل اإلغــالق اســتطعنا تلبيــة احتياجــات عمالئنــا خــالل تلــك 
الفتــرة بنجــاح. وأظهــر "بيتــك" مرونــة تشــغيلية قويــة فــي جميــع مراحــل الجائحــة مســتخدماً كافــة إمكانياتنــا وقنواتنــا التكنولوجيــة المختلفــة 
لتعزيــز التعــاون االفتراضــي الفعــال للموظفيــن والعمــالء، مــن خــالل مركــز االتصــال أو الفــروع الرقميــة أو أجهــزة الصــرف اآللــي التقليديــة 
أو التفاعليــة، مــع اســتخدام مكثــف لنظــام الحجــز المســبق لزيــارة الفــروع، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات تباعــد وخطــوات احترازيــة طبيــة 

للحفــاظ علــى موظفينــا وعمالئنــا علــى حــد ســواء. 
فقــد اســتجاب "بيتــك" بشــكل وثيــق لتعليمــات وزارة الصحــة مــع اتبــاع إرشــاداتهم التخــاذ قــرارات مســتنيرة، بمــا فــي ذلــك الــدروع الزجاجيــة 
وعالمــات التباعــد المــادي فــي الفــروع، وبروتوكــوالت التعقيــم، وبحلــول شــهر يوليــو كانــت جميــع فــروع "بيتــك" فــي أنحــاء الكويــت مفتوحــة، 
كمــا عمــل عــن قــرب مــع األجهــزة الحكوميــة وبنــك الكويــت المركــزي واتحــاد مصــارف الكويــت، فســاند خطــط اإلنقــاذ وبرامــج الدعــم لتقليــل 
المصاعــب الماليــة التــي تســببها الجائحــة، بمــا فــي ذلــك تأجيــل األقســاط وضــخ الســيولة والتســهيالت التمويليــة المصممــة لمســاعدة األفــراد 

والشــركات علــى تحمــل الضغــوط والتعافــي ماليــاً.
ــي للمســاهمين فــي عــام 2020  ــار كويت ــون دين ــه قدرهــا 148.4 ملي ــاح وبحمــد الل ــق صافــي أرب ــك" مــن تحقي ــب أخــر تمكــن "بيت ومــن جان
مــع زيــادة صافــي إيــرادات التمويــل بنســبة 15.8% فــي حيــن انخفــض إجمالــي إيــرادات التشــغيل بنســبة 2.3% مقارنــة بالعــام الماضــي، 
ونجحــت جهــود المجموعــة فــي ترشــيد النفقــات مــع انخفــاض إجمالــي المصروفــات التشــغيلية بنســبة 2.7% مقارنــة بالعــام الماضــي، كمــا 
شــهدت باقــي المؤشــرات أداًء جيــداً مــع زيــادة إجمالــي الموجــودات وارتفــاع محفظــة التمويــل بنســبة 10.9% و13.4% علــى التوالــي عــن 

نهايــة العــام الماضــي. 
وقــد قــام "بيتــك" بتجنيــب مخصصــات خســائر االئتمــان وانخفــاض القيمــة بمــا يصــل إلــى 284.0 مليــون دينــار كويتــي بزيــادة ســنوية تصــل 
إلــى 44.3% والتــي تتضمــن مخصصــات احترازيــة تحوطــاً أمــام اآلثــار المتوقعــة للجائحــة، وبلغــت ودائــع العمــالء حوالــي 15.3 مليــار دينــار 
حيــث نجحــت المجموعــة فــي جــذب ودائــع بنحــو 1.8 مليــار دينــار خــالل عــام 2020 أي بزيــادة 13.0% عــن حجمهــا فــي نهايــة العــام 2019، 
وهــو مــا يظهــر عــدم تأثــر تلــك المؤشــرات فــي "بيتــك" بآثــار ســلبية فرضتهــا جائحــة كوفيــد 19 علــى القطاعــات االقتصاديــة ومنهــا القطــاع 

المصرفــي الكويتــي.

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة
وأبرز إنجازات العام 
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كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 

كمــا قمنــا بالتحكــم وترشــيد النفقــات اإلجماليــة بشــكل معقــول، برغــم تحملنــا لتكاليــف إضافيــة نتيجــة الجائحــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم التعويــض 
المــادي لموظفــي الخطــوط األماميــة، وتكاليــف التعقيــم ومعــدات الحمايــة الشــخصية لضمــان ســالمة عمالئنــا وموظفينــا، كذلــك تأجيــل 
االســتحقاقات وأقســاط التمويــل لســتة أشــهر، وإعفــاء المتضرريــن مــن تطبيــق أي رســوم جزائيــة، واالســتمرار فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة 
ــي واالحتياجــات األساســية، وكانــت بعــض النفقــات أيضــاً أقــل بســبب  للشــركات الســيما المــوردة للســلع األساســية المرتبطــة باألمــن الغذائ
انتشــار الفيــروس، بمــا فــي ذلــك انخفــاض تكاليــف المهمــات الرســمية وتطويــر األعمــال مــع وضــع اســتثماراتنا فــي تطويــر التكنولوجيــا كأولويــة، 

بمــا فــي ذلــك األمــن الســيبراني وخصوصيــة البيانــات، وســنظل نركــز بشــكل مكثــف علــى زيــادة الكفــاءة وإدارة تكاليفنــا فــي المســتقبل.

التنوع وإدارة المخاطر
اليــوم، نحــن بنــك رائــد متنــوع الخدمــات كأكبــر بنــك إســالمي فــي الكويــت مــن حيــث الودائــع والربحيــة وعــدد الفــروع، وهــو ثانــي أعــرق بنــك 
إســالمي فــي منطقــة الخليــج. ولنــا حضــور فــي ألمانيــا والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا وماليزيــا والبحريــن مــن خــالل أكثــر مــن 516 فرعــاً 
و1,558 جهــاز صــرف آلــي. ولدينــا مكانــة عالميــة وســمعة رائــدة، مكنــت "بيتــك" مــن اإلدراج فــي الســوق األول لبورصــة الكويــت، كمــا شــهد عــام 
2020 انضمــام بورصــة الكويــت إلــى مؤشــر MSCI لألســواق الناشــئة فــكان ســهم "بيتــك" واحــداً مــن الســبعة أوراق ماليــة التــي كونــت المؤشــر، 
ويأتــي ذلــك بعــد إدراج "بيتــك" ضمــن مؤشــر S&P Dow Jones لألســواق الناشــئة فــي 2019 ومؤشــر FTSE Russell لألســواق الناشــئة فــي 
ســبتمبر 2018، كمــا ظلــت روح التحــول واالبتــكار جــزءاً مــن جيناتنــا ألكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــان، واآلن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، يجــب 

أن نواصــل قيادتنــا القويــة ليســتمر نمونــا ودومــاً يحظــى أداؤنــا بالتقديــر واإلعجــاب.  
ومــع علمنــا أن هنــاك المزيــد يتعيــن علينــا القيــام بــه للوفــاء بوعدنــا لمســاهمينا وعمالئنــا، فقــد اســتطاعت إدارة المخاطــر فــي مجموعــة "بيتــك" 
مــن خــالل فكــر اســتباقي، وإعــداد خطــط طــوارئ افتراضيــة مســبقة، ســاعدت فــي اجتيــاز الجائحــة بنجــاح، فقــام قطــاع المخاطــر بمراجعــة 
خطــة عــام 2020 منــذ بدايــة تفشــي الفيــروس مــن أجــل التحــول مــن عقليــة إدارة المخاطــر إلــى عقليــة الحمايــة منهــا، وقــد تــم ذلــك بســرعة 
ومرونــة مــع إجــراء اختبــارات متعــددة وهــذا مــن البدايــة، ليكــون بمثابــة نقطــة مرجعيــة فــي بيئــة غيــر مؤكــدة وغيــر واضحــة المعالــم، وقــد 
فتحنــا حــواراً دائمــاً مــع بنــك الكويــت المركــزي والجهــات الرقابيــة لمواجهــة تحديــات الجائحــة والمســاعدة فــي حلهــا، وفــي ضــوء المراجعــة 
الكاملــة لمســتوى المخاطــر علــى مســتوى المجموعــة والتواصــل الدائــم لتنســيق التطبيــق الفــوري للحلــول حســب المواقــف المتغيــرة المســتجدة، 

والمتابعــة عــن كثــب لوضــع اســتراتيجية لمواجهــة ارتفــاع مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر األســواق خاصــة فــي تركيــا.

التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية
وفــي عــام 2020 وألول مــرة أصبــح بإمــكان عمالئنــا فتــح الحســابات عــن بعــد وفتــح جميــع ودائــع الدينــار الكويتــي ســواء ودائــع المضاربــة أو 
ودائــع الوكالــة، كمــا قمنــا بإطــالق خدمــة "بيتــي أوناليــن" إلدارة حســابات أبنــاء العمــالء تحــت ســن 15 ســنة مــن خــالل موقــع "بيتــك" اإللكترونــي 
وتطبيــق "بيتــك" لألجهــزة المحمولــة وتقديــم خدمــة توثيــق التوقيــع اإللكترونــي بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة مــن خــالل تطبيــق 
ــم إطــالق  ــارة أي فــروع، كمــا ت ــدة فــي المســتقبل دون الحاجــة لزي ــة عدي ــك" مــن االســتفادة مــن خدمــات رقمي ــي، وســتمكن عمــالء "بيت هويت
خدمــات جديــدة للتأجيــر التشــغيلي للســيارات ضمــن حزمتيــن جديدتيــن مــن الخدمــات الذهبيــة والبالتينيــة لتوفيــر أفضــل خدمــات للعمــالء. 
فقــد تمكــن العمــالء مــن خــالل "بيتــك أوناليــن" مــن إنجــاز 139.6 مليــون عمليــة فــي الفتــرة مــن ينايــر حتــى ديســمبر 2020 مــن خــالل 50.9 
مليــون عمليــة دخــول علــى هــذه الخدمــة، ونجحــت جهــود التطويــر فــي جــذب حوالــي 103.5 ألــف مســتخدم جديــد وحوالــي 49.9 ألــف مســتخدم 
بصالحيــة كاملــة للحصــول علــى خدمــات "بيتــك أوناليــن"، وبالتالــي زادت الخدمــة اإللكترونيــة حــدود التعامــل المالــي إلــى 20,000 دينــار كويتــي 

مــع تزايــد اإلقبــال عليهــا ولجــوء المســتخدمين لهــا. 
ومكنــت الخدمــات الرقميــة "بيتــك" مــن زيــادة عــدد الحســابات الجديــدة علــى الخدمــة اإللكترونيــة بنســبة 24% عــن حجمهــا فــي ينايــر وارتفــاع 
ــك  ــت خدمــة "بيت ــة بنســبة 38%. ووصل ــر الخدمــة اإللكتروني ــا ارتفعــت إيداعــات الشــيكات عب ــة ألجــل بنســبة 169%، كم ــح وديع ــات فت طلب
للدفــع" فــي شــهر ديســمبر إلــى ثالثــة أضعــاف حجمهــا فــي شــهر ينايــر مــع إجــراء نحــو 709.7 ألــف عمليــة تحويــل مصرفــي لصالــح عمــالء 
بنــوك آخريــن حتــى ديســمبر بزيــادة 35% عــن حجمهــا فــي ينايــر، وارتفعــت طلبــات تفعيــل البطاقــات المصرفيــة بنســبة 46% مــع زيــادة طلبــات 
الحصــول علــى بطاقــات مصرفيــة بنســبة 23% عــن حجمهــا فــي ينايــر، مصحوبــة بزيــادة 9% لعمليــات إعــادة إيــداع األمــوال فــي حســابات هــذه 
البطاقــات. وفــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة وشــعورنا بالمســئولية تجــاه المجتمــع فقــد ســاهمت تطبيقاتنــا فــي زيــادة عمليــات التحويــل إلــى 

الجمعيــات واللجــان الخيريــة بنســبة 6% لنفــس الفتــرة.
كمــا ارتفعــت عمليــات تحويــل الســويفت بنســبة 35%، وتضاعــف لجــوء اآلبــاء إلــى التحويــل لحســابات أبنائهــم بشــكل كبيــر مــا يعنــي مزيــداً مــن 
الثقــة فــي تطبيقــات "بيتــك" اإللكترونيــة اآلمنــة، وفــي ظــل محدوديــة الفــرص االســتثمارية األخــرى زادت عمليــات التحويــل ألغــراض االســتثمار 
فــي البورصــة لـــ "بيتــك كابيتــال" بنســبة 144%، وزادت طلبــات فتــح حســاب الذهــب إلكترونيــاً بنســبة كبيــرة قدرهــا 66% مــع زيــادة عمليــات 

شــرائه إلكترونيــاً بنســبة 136% وارتفــاع عمليــات بيعــه بنســبة 18%، كمــا زادت الطلبــات اإللكترونيــة للحصــول علــى التمويــل بنســبة %84. 
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مؤشرات الخدمات المصرفية الرقمية

خدمات مصرفية
رقمية في 2020

139.6
من خالل بيتك أونالين

50.9
عملية دخول

للخدمات اإللكترونية

103.5
مستخدم جديد

11.1
عملية في 

خدمة بيتك للدفع 

مؤشرات
نمو ملحوظة

تجاه المصرفية
االلكترونية

%46
منو طلبات امتالك

بطاقة مصرفية

%169
منو طلبات إنشاء

الوديعة ألجل

%38
منو إيداع الشيكات

%84
منو طلبات احلصول

على متويل

ألفمليون عملية

مليونمليون

وبالرغــم مــن حــاالت اإلغــالق الكلــي والجزئــي، اســتمرت انســيابية عمــل الفــروع خــالل العــام، وتواصــل اســتثمارنا الدائــم فــي األتمتــة مــع 
المبــادرة إلــى نقــل جوانــب مــن عملنــا إلــى األنظمــة الرقميــة ممــا جعلنــا أكثــر كفــاءة فــي اإلدارة نتيجــة لتوحيــد المعاييــر. ونظــراً لالرتبــاك 
الــذي أصــاب كل األنشــطة هــذا العــام، فقــد اســتجابت إدارة الفــروع للعمــل المباشــر وعــن بعــد، وجــرى اســتخدام منصــات تكنولوجيــة 

للتواصــل مــع فريــق اإلدارة.
كمــا تــم العمــل علــى نقــل األداء إلــى مســتويات جديــدة مــن اإلتقــان، فعلــى ســبيل المثــال، تقــدم إدارة الثــروات لدينــا خدمــات مصرفيــة قّيمــة 
لعمــالء الخدمــات الماليــة الخاصــة، وتســتفيد مــن خدمــات إدارة األصــول ومنتجــات إدارة النقــد والعمــالت األجنبيــة والمعــادن الثمينــة وصناديــق 
االســتثمار والصكــوك واألوراق الماليــة األخــرى، وهــذا ليــس ســوى عــدد قليــل مــن الفــرص التــي تلبــي الطمــوح وتســعى لخدمــة عمالئنــا وزيــادة 
اإليــرادات وبنــاء مزايــا تنافســية متميــزة، حيــث اســتمرت اإلدارة بتقديــم خدمــة متطــورة لعمــالء الخدمــات الماليــة الخاصــة خــالل الجائحــة مــع 

الحــرص علــى ســالمة العمــالء بتطبيــق الضوابــط الصحيــة.
وقــد قــام "بيتــك" بتجربــة مصرفيــة جديــدة وألول مــرة بمســاندة أكثــر مــن 28 ألــف أســرة جديــدة تســعى لبنــاء بيــت العمــر فــي منطقــة المطــالع، 
بتوفيــر التمويــل والمشــورة لعمالئنــا مــن خــالل عقــد االســتصناع الــذي ينفــرد بــه "بيتــك" بيــن البنــوك، ويقــوم علــى أطــراف ثالثــة "بيتــك" والعميــل 
والمقــاول، حيــث يقــوم "بيتــك" بتمويــل البنــاء وفــق مراحــل إنجــازه بمــا يمنــح أطــراف العالقــة الثقــة واألمــان فــي ضــوء التزامهــم الواضــح مــع 
المقــاول الــذي يحصــل علــى أتعابــه بشــكل منتظــم، كمــا يقــوم "بيتــك" بالرقابــة والمتابعــة لحركــة البنــاء حتــى يتــم إنجــازه تمامــاً وفــي الوقــت 
المحــدد لــه، ومــن خــالل التعــاون مــع أكثــر مــن عشــرين مــورداً مــن المكاتــب الهندســية والمعماريــة للمســاندة فــي مرحلــة التصميــم، وتوفيــر مــواد 
البنــاء والتكييــف والمصاعــد واألثــاث والديكــور وذلــك بأقــل ســعر فــي الســوق ممــا أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى منتجاتنــا لشــريحة الشــباب، وهــو 

الــدور الــذي يســعى إليــه "بيتــك" لخدمــة كافــة شــرائح األســرة وخدمــة المجتمــع الكويتــي. 

تسريع النمو والتطور
ــر باإللحــاح لدفــع التنفيــذ االســتثنائي  ــد وأداء األفضــل، مــع شــعور أكب ــام بالمزي ــى القي ــة إســالمية رائــدة، نحــن مصممــون عل كمؤسســة مالي
وتســريع تحولنــا. فلدينــا نمــوذج أعمــال قــوي يتصــف بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع تطلعاتنــا الرقميــة، ويولــد أرباحــاً متميــزة ويحقــق كفــاءة 
أكبــر لــرأس المــال لتحفيــز النمــو. وعلــى هــذا النحــو، فإننــا فــي وضــع قــوي فيمــا يتعلــق بمــا نقــوم بــه، يدفعنــا أن نركــز باهتمــام علــى كيفيــة 

قيامنــا بخطــوات ثابتــة لتحســين أدائنــا وتحقيــق أهدفنــا، إننــا نســتثمر الوقــت ورأس المــال فــي جوانــب عملنــا المختلفــة كمــا يلــي: 

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 
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بناء ثقافة رقمية تحركها التكنولوجيا
لقــد قمنــا باســتثمارات كبيــرة فــي التكنولوجيــا والنظــام الداخلــي الرقمــي لدينــا، انطالقــاً مــن أهــداف بســيطة فــي فكرتهــا عميقــة فــي أثرهــا 
ــر مجموعــة أوســع مــن احتياجاتهــم. فنحــن  ــا عب ــر لعمالئن ــم قيمــة أكب ــاءة التشــغيلية وتقدي ــز الكف ــة واألمــان، وتعزي ــادة المرون ــت فــي زي تمثل
نؤمــن إيمانــاً راســخاً بــأن عقليتنــا الرقميــة ومنهــج التطبيقــات والمنصــات المفتوحــة يمثــالن لنــا مزايــا تنافســية مــن خــالل قطــاع تكنولوجيــا 
المعلومــات الــذي كان بمثابــة الجهــاز العصبــي لـــ "بيتــك" خــالل الجائحــة، وأظهــر كثيــراً مــن التميــز والمرونــة واالبتــكار خــالل تلــك الفتــرة، ممــا 
انعكــس علــى جميــع قطاعــات األعمــال، ودفــع خدماتنــا إلــى مســتوى جديــد، فشــكراً ألبطالنــا الذيــن عملــوا بــال كلــل قبــل وأثنــاء األزمــة، وبرغــم 

خطورتهــا وقوتهــا حققــوا العديــد مــن اإلنجــازات.
 وتســعى خطتنــا االســتراتيجية لتأســيس مركــز البيانــات الضخمــة الجديــد كأحــد أهــم الخطــوات البــارزة الرئيســية الــذي ســينقل تكنولوجيــا 
Active/  ــى مــا يقــرب مــن 100% مــن توفــر النظــام باســتخدام ــل الوصــول إل ــة، مث ــد مــن القــدرات الرقمي ــى مســتوى جدي المعلومــات إل
Active الــذي يعمــل بشــكل مســتمر وبــال توقــف أو انقطــاع، وضمــان مرونــة األعمــال مــع خيــار نمــوذج الســحابة الخاصــة الــذي يتيــح عمــل 
أنظمتنــا مــن أي مــكان، مــع ســالمة اســتمرارية األعمــال وســرعة التعافــي مــن الكــوارث، وتحســين التكلفــة باســتخدام التقنيــات لمجموعــة 

"بيتــك" وشــركاته التابعــة.
 وكان عــام 2020 عنوانــاً إلنجــاز العديــد مــن المشــاريع علــى الرغــم مــن العمــل فــي ظــروف صعبــة بمــا يســهم فــي اســتكمال بنــاء البنيــة التحتيــة 
الرقميــة مثــل مشــروع جزيــل للتحــول الرقمــي فــي الكويــت والبحريــن، والتحــول الرقمــي لمشــروع النمــوذج اإللكترونــي وتحــول Swift للنظــام 
الرقمــي، وطــرح تطبيــق KFH IT Technology DevOps. وهــو تحــول رقمــي آخــر يتيــح لموظفــي تكنولوجيــا المعلومــات بإجــراء التغيــرات 

الالزمــة لتعديــل النظــم آنيــاً، وهــو أحــد المحــاور الســاعية الســتكمال بنــاء منظومــة التحــول الرقمــي فــي "بيتــك".   
وقــد بــدت خدمــات دعــم تكنولوجيــا المعلومــات أكثــر حضــوراً إبــان الجائحــة وفتــرات اإلغــالق، حيــث عملــت ســبعة أيــام فــي األســبوع دون توقــف، 
وقامــت مــن خاللهــا علــى تهيئــة بيئــات العمــل التشــغيلية باحتياجاتهــا التكنولوجيــة، وبترحيــل كافــة الملفــات المطلوبــة واإلقفــاالت الشــهرية، 
وتوفيــر البيانــات فــي مواعيدهــا لمســتخدميها مــن إدارات "بيتــك" المختلفــة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ المتطلبــات المســتحدثة بنــاًء علــى قــرارات 
الجهــات الرقابيــة والجهــات الرســمية األخــرى خــالل هــذه الفتــرة، ووفــرت أكثــر مــن 700 حاســب شــخصي بمــا يلزمهــا مــن برامــج متخصصــة 
وتطبيقــات تمكــن الموظفيــن مــن العمــل عــن بعــد وفــق أعلــى درجــات األمــان، وكذلــك توفيــر برامــج التواصــل واالجتماعــات مــن خــالل برنامــج 
ــا بتلقــي موظفــي مركــز االتصــال مــن منازلهــم لمكالمــات  ــة لضمــان عقــد االجتماعــات عــن بعــد، كمــا مكنــت خدمــات دعــم التكنولوجي رقمي

العمــالء مــع االســتمرار فــي تقديــم الدعــم التكنولوجــي للجهــات التابعــة لبيــت التمويــل الكويتــي خــالل فتــرة اإلغــالق الشــامل والمؤقــت.

تعزيز نماذجنا التشغيلية
تعمــل وظيفــة العمليــات لدينــا علــى أتمتــة عملياتنــا الشــاملة، ممــا يحســن الجــودة ويقلــل التكاليــف ويزيــد اإلنتاجيــة، مــع تعزيــز االنضبــاط 
وجــودة األداء التشــغيلي، قمنــا بإجــراء تغييــرات هيكليــة لتحســين الرقابــة والمســاءلة عبــر عملياتنــا التشــغيلية ومــن خــالل توظيــف عقليــة 

رقميــة مبتكــرة.
ــة،  ــا الداخلي ــل لنتجــاوز قدراتن ــة العمي ــز تجرب ــاءة التشــغيلية وتعزي ــادة الكف ــذكاء االصطناعــي لزي ــي وال ــم اآلل ــة والتعل نحــن نســتخدم الرقمن
ونتعــاون مــع شــركات التكنولوجيــا الماليــة والمؤسســات الماليــة األخــرى لتســريع تقدمنــا. وفــي عــام 2020، وعلــى الرغــم مــن جائحــة فيــروس 
كوفيــد 19 وجميــع تحديــات اإلغــالق الكلــي والجزئــي، فقــد أطلقــت عمليــات "بيتــك" وشــاركت فــي العديــد مــن مشــاريع التحــول التــي تتبنــى 
مفاهيــم التكنولوجيــا الماليــة مثــل أنظمــة إيــداع الشــيكات عــن بعــد (RDC) والتــي تعتبــر نظامــاً رائــداً للقنــوات اإللكترونيــة لتمكيــن العمــالء مــن 
فحــص وتقديــم الشــيكات مــن خــالل تطبيــق الهاتــف الذكــي، ممــا أدى إلــى تحســين جــودة الخدمــة المقدمــة للعمــالء بشــكل كبيــر أثنــاء اســتخدام 
أداة المقاصــة المبتكــرة. وســتغطي هــذه المبــادرة مجــاالت المدفوعــات الرئيســية مثــل غرفــة المقاصــة اآلليــة وحمايــة صــرف األجــور والرواتــب 

وســداد الفواتيــر المركزيــة والمدفوعــات عبــر الهاتــف الذكــي والعملــة الرقميــة.
ــات  ــق أحــدث تقني ــة فــي خدمــات SWIFT مــن خــالل تطبي ــر القــدرات الرقمي ــاً لتوفي ــك" بعــداً إضافي ــات مجموعــة "بيت وأضافــت إدارة عملي
المرحلــة الثانيــة SWIFT-GPI التــي تمكــن عميــل "بيتــك" مــن تتبــع تحويــل األمــوال الخــاص بــه مــن البدايــة حتــى الوصــول إلــى المســتفيد عبــر 

قنــوات اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة.
 وســمحت لنــا اســتثماراتنا بتحديــث مراكــز البيانــات والبنيــة التحتيــة، وتحســين األداء وإنشــاء نظــام أساســي أكثــر مرونــة، حيث نقــوم اآلن بترقية 
العديــد مــن التطبيقــات واســتخدام التقنيــات المتقدمــة لالســتفادة مــن هــذه البيئــة الجديــدة، فعلى ســبيل المثال، اســتخدمنا الــذكاء االصطناعي 
لتطوير ومعالجة عملياتنا الخلفية بطريقة سلسة وفي الوقت المناسب، والنتيجة هي تجربة أفضل للعميل أقل تكلفة وأكثر كفاءة، ونعتقد أن هذه 
االســتثمارات فــي التكنولوجيــا والمــزج بيــن تجربــة العمــالء الفريــدة وعمليات المكتب الخلفي الرقمية بالكامل ســتكون مصدراً للتميز التنافســي.

ــى تمكيــن المشــاركين فــي الســوق مــن  ــا فــي 2020 عل ــا، وقــد ركزن وتعــد إدارة الضمانــات فــي ظــل الجائحــة ومــا قبلهــا مجــاالً مهمــاً لتميزن
تســجيل ضماناتهــم بشــكل أكثــر كفــاءة وتحقيــق التمويــل والكفــاءات التشــغيلية، ومــن المفتــرض أن تعــزز منصتنــا الجديــدة للضمانــات بشــكل 
كبيــر قدرتنــا علــى جــذب مشــاركين جــدد، ودعــم أنــواع ضمانــات جديــدة وزيــادة الســرعة عبــر المنصــة التــي أطلقناهــا بالتنســيق مــع مجموعــة 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات لتفعيــل نظــام قــوي إلنشــاء الضمانــات وإدارتهــا، حيــث تمكنــا مــن أتمتــة عمليــات إنشــاء الضمانــات فــي 
األنظمــة المختلفــة )مثــل العقــارات، واألســهم، والنقــد، والصناديــق، ومــا إلــى ذلــك( والمرتبطــة بحــد ائتمــان جديــد متوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســالمية، وتمويــل جديــد بطريقــة مبتكــرة وبأقــل وقــت وجهــد ودون أخطــاء. وفــي غضــون ذلــك تُمكننــا المنصــة الجديــدة اآلن مــن اســتخراج 
الكثيــر مــن التقاريــر الذكيــة وتوفيــر المعلومــات بشــكل اســتباقي يتيــح للموظفيــن المعنييــن القــدرة علــى التدخــل الفــوري والمتابعــة الدقيقــة. 
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مــن ناحيــة أخــرى قامــت اإلدارة بتطويــر إدارة التقييــم العقــاري مــن خــالل مــد ســيطرتها واإلشــراف علــى مكاتــب التقييــم المعتمــدة للتقييمــات 
العقاريــة، ومراجعــة التقييمــات بشــكل دقيــق ووضــع معاييــر لتقييــم وتطويــر تلــك المكاتــب بمــا يصــب فــي خانــة التقييــم العــادل والنزيــة 
لألصــول العقاريــة ســواء فــي "بيتــك" أو لعمالئــه، وتحســين آليــات وإجــراءات إنجــاز المعامــالت بالســرعة والدقــة المطلوبــة، وتوفيــر تقاريــر 
عقاريــة رصينــة ترصــد األســعار وتتابــع تطــورات األســواق عــن كثــب، الســيما دراســة وتحديــد آثــار الجائحــة علــى هــذا القطــاع االقتصــادي 
الهــام، وضمــان اســتقراره بالتنســيق مــع الجهــات الرقابيــة وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي وصنــاع القــرار، والجهــات المشــاركة والمهتميــن 

بالشــأن العقــاري.
ونحــن إذ نتطلــع إلــى المركزيــة كنمــوذج تشــغيل يمّكــن "بيتــك" مــن توحيــد العمليــات علــى مســتوى المجموعــة ويضيــف بُعــداً إضافيــاً لمراقبــة 
الجــودة، وكذلــك تحســين مجــاالت التدريــب والدعــم، فقــد تــم االنتهــاء مــن العديــد مــن المبــادرات المركزيــة خــالل عــام 2020 مــن خــالل 
ــد أجهــزة  ــات تجدي ــع عملي ــم تجمي ــى هــذا النحــو ت ــا. وعل ــات الخاصــة بن نقــل المهــام التشــغيلية مــن األعمــال ومواءمتهــا مــع منصــة العملي
الصــرف اآللــي ومعالجــة معامــالت ســوق المــال فــي مركــز خدمــة مشــترك واحــد. وفــي نفــس االتجــاه، بــدأت العمليــات فــي تيســير تقديــم 
ــد أدوات  ــى تحســين وتوحي ــي تعمــل عل ــك" فــي الخــارج والت ــوك "بيت ــة لبن ــة بطريقــة مركزي ــل المشــترك وشــهادات المديوني خدمــات التموي

قنــوات التمويــل بمــا يضيــف بُعــداً جديــداً للتميــز التشــغيلي الحيــوي. 

استراتيجية متكاملة واضحة المعالم مع التركيز على إدارة البيانات الضخمة
تتجــه نمــاذج الشــراكة المفتوحــة والمحايــدة لتطبيقاتنــا الرقميــة نحــو زيــادة المرونــة والجــودة والشــفافية والكفــاءة التــي يطلبهــا عمالؤنــا، وفــق 
اســتراتيجية واضحــة المعالــم. كمــا أنهــا تمكننــا مــن تنميــة مجموعــة منتجاتنــا وتعزيزهــا مــع تحســين خدمــة العمــالء واالحتفــاظ بهــم لنكــون 
البنــك الرائــد بالفعــل فــي الصناعــة المصرفيــة اإلســالمية وتوســيع مالءتنــا الماليــة، وقيــادة النمــو عبــر المناطــق الجغرافيــة الرئيســية، باإلضافة 
ــط أطــراف المجموعــة بشــكل متكامــل، إذ  ــة مــع رب ــا فــي الصناعــة المصرفي ــا وأهميتن ــد تأثيرن ــث نزي ــى قطاعــات األعمــال والعمــالء، حي إل
نســتمر فــي تعميــق وجودنــا فــي األســواق الدوليــة الرئيســية. فلدينــا اســتثمارات طويلــة األجــل فــي الشــرق األوســط ومناطــق أخــرى حــول العالــم، 
ونديــر بنــوكاً فــي البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية وفــي تركيــا حيــث نعمــل منــذ أكثــر مــن 40 عامــاً؛ وفــي آســيا تتســع اســتثماراتنا عبــر 

بيتــك - ماليزيــا كمــا ينمــو فرعنــا فــي ألمانيــا بشــكل الفــت. 

خدمات ائتمانية، بطاقات مصرفية
مسبقة الدفع، تحويالت مالية

تمويل الشركات، تأجير وشراء
المعدات، معارض السيارات،

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ريادة في الخدمات
المالية االسالمية

خدمة مصرفية 24 ساعة، فروع
مصرفية رقمية، التمويل الشخصي،

الخدمات المالية الخاصة

"بيتك"

خدمات
المدفوعات

الخدمات
المصرفية لألفراد

خدمات تمويلية
وتجارية للشركات

الخدمات
المالية االسالمية

وقــام قطــاع  االســتراتيجية بعمــل دؤوب ودائــم خــالل الجائحــة مــن خــالل المتابعــة الدقيقــة لكافــة أنشــطة وقطاعــات المجموعــة، ومــد اإلدارة 
ــة  ــات الضخم ــز االقتصــادي باالســتعانة بقواعــد البيان ــى خطــط التحفي ــوف عل ــة واألســبوعية، والوق ــة اليومي ــر االقتصادي ــة بالتقاري التنفيذي
واشــتراكات المجموعــة فــي أكبــر مراكــز المعلومــات والبحــوث العالميــة للوقــوف علــى درجــة تأثيــر الجائحــة علــى قطاعــات العمــل واألســواق 
التــي نعمــل فيهــا، والتركيــز علــى القيمــة االســتراتيجية للبيانــات الثاقبــة، فضــاًل عــن كيفيــة إدارتهــا وحمايتهــا، كمــا قــام قطــاع االســتراتيجية 
ــات المشــاريع فــي إطــار الجائحــة بالتنســيق مــع قطاعــات  ــد أولوي ــر ســريع للمســار االســتراتيجي للمجموعــة وتحدي ــة دقيقــة وتطوي بمراجع
وأطــراف المجموعــة، كمــا اســتطاعت أيضــاً أن تعقــد االجتماعــات الدوريــة مــع المحلليــن والمســتثمرين عــن بعــد علــى الرغــم مــن الظــروف 
ــى التقييمــات اإليجابيــة لـ"بيتــك" بالتنســيق مــع وكاالت  ــا بهــا، كمــا وفــرت المعلومــات الدقيقــة للمســتثمرين وحافظــت عل الصعبــة التــي مررن

التقييــم الدوليــة، وكانــت متابعــة وســائل التواصــل االجتماعــي خــالل الجائحــة واحــدة مــن قصــص النجــاح. 
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خدمات قطاع الخزانة - نواصل توسيع قدراتنا محليًا وعالميًا
إننــا نفخــر بمــا يقدمــه قطــاع الخزانــة والمؤسســات الماليــة مــن خدمــات وحلــول تقنيــة ســاعدت علــى التكيــف مــع البيئــة االقتصاديــة المتغيــرة 
متزايــدة التقلــب فــي عــام 2020 فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19، مــن خــالل تطويــر الخدمــات الرقميــة فــي إدارة العمليــات المختلفــة ممــا 
أثمــر تحســين كفــاءة إدارة الســيولة وتحســين تكلفــة األمــوال، ورفــع معــدالت العائــد مــع تنويــع التمويــالت باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات 
ــدة  ــة رائ ــة وحكومي ــوك ومؤسســات مالي ــا مــع بن ــام 2020 عملن ــى مــدار الع ــة، وعل ــة ودولي مســتمرة دون انقطــاع. ومــن خــالل شــراكات محلي
ــة.  ــل واالئتمــان المتبادل ــوات التموي ــز قن ــك ســعياً لتعزي ــا، وذل ــي يتعامــل معه ــك" والمؤسســات الت ــم قيمــة "بيت ــم لتعظي ــع أنحــاء العال فــي جمي
واصلــت إدارة المؤسســات الماليــة بقطــاع الخزانــة للمجموعــة عملهــا، فــكان حجــم وعــدد صفقاتهــا قياســياً وغيــر مســبوق، فشــاركت بنجــاح فــي 
العديــد مــن المعامــالت الثنائيــة مــع بنــوك دوليــة ومحليــة خــالل فتــرات الجائحــة، ممــا شــكل إنجــازاً فريــداً فــي أوقــات صعبــة، حيــث بلغــت قيمــة 
صفقاتهــا قرابــة مليــار دوالر أمريكــي، كمــا شــاركت فــي تســهيل مرابحــة تجاريــة مشــتركة بقيمــة 300 مليــون دوالر أمريكــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
قامــت بتأميــن التمويــل مــن خــالل المرابحــة مــع أحــد البنــوك الدوليــة الكبيرة بهــدف تنويع موارد تمويل المجموعة وتحســين الســيولة، كما قامت 
مــن خــالل فرعهــا فــي ألمانيــا KT Bank AG بتوســيع خدمــات المقاصــة باليــورو (Vostro) وامتــدت إلــى 15 دولــة حــول العالــم بمــا فيهــا الصيــن. 
وخــالل جائحــة كوفيــد 19 بــرزت تحديــات جديــدة وغيــر مســبوقة محليــاً ودوليــاً، تمثلــت فــي توفيــر الســيولة والحفــاظ علــى مســتوى الودائــع 
فــي القطــاع المصرفــي، إال أن إدارة الســيولة كانــت مواكبــة للحــدث وعلــى مســتوى التحــدي، فعكفــت علــى إدارة وتوفيــر الســيولة ممــا انعكــس 
علــى تحقيــق مســتويات مريحــة وأعلــى مــن المتطلبــات الرقابيــة، وهــو مــا أدى إلــى المحافظــة علــى نمــو المجموعــة ودفعهــا إلــى آفــاق أفضــل.

ــة المباشــرة  ــر أســعار العمــالت األجنبي ــر مــن خــالل توفي ــة المجموعــة بشــكل أكب ــة الخاصــة بخزان ــز أنشــطة العمــالت األجنبي ــم تعزي كمــا ت
لعمــالء التجزئــة عبــر اإلنترنــت، حيــث يمكنهــم التعامــل والحصــول علــى أســعار تنافســية وحيويــة فــي ســوق العمــالت األجنبيــة، بينمــا اســتمرت 
منتجــات شــراء وبيــع العمــالت بالوعــد والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء فــي جــذب المزيــد مــن العمــالء ألنشــطة التحــوط 
تجــاه تعرضهــم لمخاطــر ســوق العمــالت األجنبيــة. وطــورت منصــة تــداول العمــالت األجنبيــة للشــركات "KFH Global" التــي تعمــل علــى تحســين 

ســرعة المعامــالت مــع التســعير فــي الوقــت الحقيقــي، ممــا أضــاف المزيــد مــن العمــالء لخدماتهــا.
كمــا تضاعفــت أحجــام معامــالت العمــالت األجنبيــة والمعــادن الثمينــة مقارنــًة بعــام 2019، ممــا أضــاف إلــى ربحيــة البنــك. وقــد تحقــق ذلــك 
مــن خــالل التوســع المذهــل فــي عــدد العمــالء بنســبة 48% بفضــل المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات الرقميــة عاليــة التقنيــة جنبــاً إلــى جنــب 

مــع أســعار البــث المباشــر متعــددة القنــوات بشــكل مســتمر وتســاندها حلــول عاليــة التقنيــة. 
وفــي ظــل ســعينا لتكامــل المجموعــة فــإن أداء إدارة الخزانــة فــي "بيتــك - تركيــا" كان متصفــاً بالكفــاءة والفاعليــة خــالل العــام، حيــث عملــت علــى 
تنويــع منتجــات الخزانــة مــن خــالل إضافــة صكــوك علــى تطبيــق TradePlus وهــي منصــة جديــدة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية توفــر 

أيضــاً صناديــق االســتثمار وأســهم بورصــة اســطنبول والعمــالت األجنبيــة والمعــادن الثمينــة، يتــاح كل ذلــك فــي تطبيــق واحد. 

إدارة االستثمار من خالل بيتك كابيتال
نكتســب حصــة ســوقية فــي عــدد مــن منتجــات الصكــوك الرئيســية مــن خــالل باقــة مــن المنتجــات المتنوعــة، ونعمــل فــي األســواق الرئيســية بقــوة 
مــع طلــب متنامــي علــى منتجــات الصكــوك. فقــد حافظــت مجموعــة "بيتــك" علــى مكانتهــا الرائــدة كمنظــم موثــوق للصكــوك لــدى الحكومــات 
والشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد قامــت شــركة "بيتــك كابيتــال" التابعــة، خــالل عــام 2020 بقيــادة وترتيــب أكثــر مــن 4.5 مليــار دوالر 
مــن الصكــوك للحكومــات والبنــوك، ومــن أبرزهــا عمــل "بيتــك كابيتــال" كمديــر االكتتــاب المشــترك ومديــر الطــرح إلصــدارات صكــوك المؤسســة 
اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص. كمــا لعبــت "بيتــك كابيتــال" أيضــاً دور المنظــم العالمــي والمديــر الرئيســي المشــترك ومديــر االكتتــاب فــي 
صفقــة صكــوك تبلــغ 150 مليــون دينــار كويتــي لصالــح بنــك وربــة، وهــي أول صفقــة صكــوك يتــم طرحهــا بالدينــار الكويتــي فــي الســوق، إضافــة 

إلــى ذلــك قامــت الشــركة بترتيــب وقيــادة صفقــة صكــوك لصالــح بنــك الشــارقة اإلســالمي وبيتــك تركيــا.  
يشــجعنا أداؤنــا االســتثماري وفــق اســتراتيجية مدروســة لفئــات األصــول المتعــددة، المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية علــى التركيــز فــي 
مجــاالت جديــدة عبــر خطــوط منتجاتنــا المتنوعــة، فقــد نجحــت "بيتــك كابيتــال" فــي إدراج صنــدوق عقــاري هو األول من نوعه "صنــدوق ريت" في 
بورصة الكويت في سبتمبر من عام 2020، وكان الصندوق قد جمع في وقت سابق 23.6 مليون دينار كويتي بمشاركة قياسية، حيث يوفر فرصة 
لالســتثمار فــي العقــارات المــدرة للدخــل فــي الكويــت، ويــوزع ما ال يقل عــن 90% من صافي الدخل المحصل بعد خصم النفقات والمخصصات. 
وقــد أتــاح اإلدراج فــي البورصــة لمالكــي الوحــدات مزيــداً مــن المرونــة والســيولة مــع اختيــار الخــروج مــن خــالل فــرص التــداول )البيــع والشــراء( 
باإلضافــة إلــى عائــدات جيــدة مــن خــالل التوزيعــات الشــهرية. وعــزز موقــع "بيتــك كابيتــال" باعتبــاره الوجهة االســتثمارية األكثر طلباً فــي الكويت.

إضافــة إلــى ذلــك، نجحــت الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا إلــى مايزيــد عــن 2,000 عميــل تــداول إلكترونــي جديــد، وحصلــت علــى ترخيــص "صانــع 
ســوق" مــن هيئــة أســواق المــال هــذا العــام، ونعتقــد أن نموذجنــا متعــدد المنتجــات يضعنــا فــي وضــع جيــد فــي المســتقبل، فنحــن نقــدم منتجــات 
جديــدة تخــدم عــدداً مــن المجــاالت حيــث يوجــد اهتمــام متزايــد، بمــا فــي ذلــك الدخــل الثابــت؛ واالســتثمار البيئــي واالجتماعــي والحوكمــة 
(ESG)؛ ومــن خــالل حلــول متعــددة األصــول وصناديــق االســتثمار المتداولــة. ومــع ذلــك، فإننــا نــدرك أن لدينــا المزيــد مــن العمــل الــذي يتعيــن 

علينــا فعلــه، خاصــة فــي مجــاالت االمتيــاز التــي تواجــه رياحــاً هيكليــة معاكســة. 

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 
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تسريع تطوير قدراتنا الرائدة
ــار الســلبية  ــن اآلث ــة بالرغــم م ــرات اإلغــالق الطويل ــد فت ــل، بع ــى التموي ــال والشــركات عل ــن قطــاع األعم ــاً م ــرى طلب ــي مجــال الشــركات، ن ف
للجائحــة، وقــد قــام قطــاع التمويــل بالعمــل عــن قــرب مــع الشــركات التــي نعمــل معهــا، وكان تأجيــل األقســاط ومنــح االئتمــان للشــركات الســيما 
المتوســطة والصغيــرة أثــراً إيجابيــاً علــى صمودهــا خــالل الجائحــة، كمــا قــام "بيتــك" بــدور المنظــم الرئيســي لصفقــة تمويــل مجمــع لصالــح 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة بمبلــغ مليــار دينــار، حيــث قــاد ترتيــب الشــريحة اإلســالمية بقيمــة 400 مليــون دينــار كويتــي وتســويقها وكذلــك القيــام 
بــدور وكيــل البنــوك اإلســالمية، وأضــاف مركــز خدمــة الشــركات فــي قطــاع العمليــات مراكــز جديــدة للشــركات فــي 3 فــروع لإلشــراف على جميع 
الخدمــات المقدمــة لعمــالء "بيتــك" مــن الشــركات فــي تلــك الفــروع لضمــان خدمــات ذات جــودة قياســية يتوقعهــا قطــاع الشــركات فــي "بيتــك".

الموارد البشرية
أظهــرت المــوارد البشــرية فــي المجموعــة ريادتهــا فــي هــذه األوقــات غيــر المســبوقة بقيادتهــا للعديــد مــن المبــادرات الضروريــة لالســتمرار فــي 
تقديــم خدمــة متميــزة لعمالئنــا. وتقــود المــوارد البشــرية للمجموعــة الجهــود التــي تضمــن ســالمة بيئــة العمــل لرأســمالنا البشــري مــن خــالل 
تقديــم بروتوكــوالت كاملــة مصممــة لتعزيــز بيئــة آمنــة وصحيــة لعمالئنــا وموظفينــا. وفضــاًل عــن ذلــك، جــرى تطبيــق سياســات تتيــح أداء بعــض 

الوظائــف مــن خــالل العمــل عــن بُعــد، بمــا يتماشــى مــع توجيهــات الســلطات الصحيــة للمحافظــة علــى التباعــد الجســدي.
كمــا تــم اســتحداث منصــات تعلــم جديــدة لتزويــد مواهبنــا بأحــدث األدوات واألطــر لكــي يحققــوا متطلبــات عملهــم. إن اســتثمارنا فــي تطويــر 

نظــم (HiPos) و(Successors) ال يــزال يشــكل 29% مــن إنفاقنــا علــى التدريــب، وهــذا يضمــن بجــالء إعــداد مواهبنــا للمســتقبل.

تطور مواردنا البشرية
فــي ســياق التنــوع والشــمولية، واصــل "بيتــك" الدفــع باتجــاه تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القــوي العاملــة، حيــث قمنــا مؤخــراً بترقيــة ســيدة إلــى 
منصــب مديــر عــام تكنولوجيــا المعلومــات ضمــن فريــق قيادتنــا التنفيذيــة. وبفضــل ذلــك وبالتركيــز اإلضافــي علــى شــغل الوظائــف بســيدات 

موهوبــات أخذنــا نحقــق تقدمــاً فــي زيــادة تمثيــل المــرأة فــي فريــق عمــل "بيتــك". 
وقــد واصــل البنــك فــي هــذه الظــروف التزامــه بدعــم وتعزيــز العمالــة الوطنيــة حيــث اســتمر بالدفــع باتجــاه شــغل الكويتييــن لوظائــف اإلدارة 
الوســطى. وفيمــا يتعلــق بالقيــادة التنفيذيــة، يشــكل الكويتيــون 67% بفضــل التركيــز المتواصــل علــى الترقيــة مــن خــالل مواهــب "بيتــك"، وبالرغــم 

مــن كل مــا مررنــا بــه واصــل البنــك تحمــل مســؤوليته فــي اســتقطاب مواهــب جديــدة مــن الســوق بتوظيفــه لـــ 176 كويتيــاً فــي العــام الماضــي.
ــد  ــك فق ــع ذل ــن. م ــن عــدم اليقي ــرة م ــرور رأســمالنا البشــري بفت ــى م ــراً أساســياً نظــراً إل ــام أم ــا خــالل هــذا الع ــاط موظفين ــد كان ارتب لق
ارتفــع مؤشــر االرتبــاط الوظيفــي بنســبة 4% مقارنــة بالعــام الســابق حيــث انتهــز "بيتــك" هــذه الفتــرة لرفــع مســتوى التواصــل وإبقــاء كوادرنــا 
علــى إطــالع بمــا يحــدث مــن تغيــرات، إضافــة إلــى الحــرص علــى التواصــل بشــكل اســتباقي فــي المجــاالت التــي أظهــرت فيهــا األجــواء أن 

الموظفيــن بحاجــة إلــى مزيــد مــن الطمأنينــة.
وســعياً منــا لمســاعدة موظفــي "بيتــك" فــي إعــادة تحديــد أهــداف العافيــة بعــد التخفيــف مــن إجــراءات الجائحــة، عملنــا مــع شــريك رئيســي 
فــي هــذا المجــال علــى إطــالق النســخة الثانيــة مــن برنامــج العافيــة الــذي يتبــع أســلوباً مختلفــاً وتــم تصميمــه هــذا العــام حســب احتياجــات 
المســتخدمين ممــا يشــكل عنصــراً أساســياً فــي البرنامــج. وتابعنــا توجيــه عائلــة "بيتــك" باتجــاه المشــاركة فــي البرنامــج وهــو مــا نعتقــد أنــه 

ســيحدث تأثيــراً إيجابيــاً علــى تحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل.
ونحــن علــى أبــواب 2021 نجــد أننــا تعلمنــا مــن عــام 2020 الكثيــر مــن الممارســات الجيــدة التــي ســندخلها ضمــن إجراءاتنــا المؤسســية وأســلوب 

عملنــا كمؤسســة رائــدة. وبعــون اللــه تعالــى ســيمكننا ذلــك إكمــال مســيرة اســتقطاب وتطويــر مواهبنــا في المســتقبل.

أداؤنا القوي
نحــن اآلن فــي رحلــة مثيــرة للغايــة... ســتحدد مســار "بيتــك" لســنوات قادمــة. لــم نكــن أبــداً أكثــر تفــاؤالً مثــل اليــوم بشــأن مــا يمكــن أن يحققــه 
"بيتــك" والقيمــة التــي يمكننــا تقديمهــا. فــال يخلــو الطريــق إلــى األمــام مــن التحديــات، ولكــن يجــب أن نمضــي قدمــاً بأكبــر قــدر مــن اإللحــاح 

لضمــان اســتمرارنا فــي العمــل كبنــك رائــد موثــوق بــه لعمالئنــا والنظــام المالــي العالمــي.
ــا  ــا فخــور جــداً بالعمــل الــذي يقــوم بــه حوالــي 15,000 موظــف فــي مجموعتن وختامــاً، يشــرفني أن أكــون جــزءاً مــن هــذه المجموعــة، وأن
حــول العالــم لدعــم عمالئنــا كل يــوم. شــكراً لهــم ولمجلــس إداراتنــا الموقــر وللســادة أعضــاء هيئــة الفتــوى ولشــركائي فــي اإلدارة التنفيذيــة 
اللتزامهــم ببنــاء بنــك أقــوى لجميــع عمالئنــا ومســاهمينا والجهــات الرقابيــة. ومــع دخولنــا عــام 2021 فأنــا متحمــس لمــا يحملــه المســتقبل 

لبيــت التمويــل الكويتــي.

والله ولي التوفيق ...

عبد الوهاب عيسى الرشود
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف 

كلمة السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وأبرز إجنازات العام 
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رغــم التداعيــات االقتصاديــة الســلبية ألزمــة كوفيــد 19، إال أن مؤشــرات األداء المالــي فــي "بيتــك" قــد أكــدت علــى متانــة المركــز المالــي وقــوة 
الجــدارة االئتمانيــة للبنــك، وقدرتــه العاليــة علــى التعامــل مــع التقلبــات والظــروف االســتثنائية، ومواجهــة التحديــات بكفــاءة عاليــة. وقــد انعكســت 
الظــروف الحاليــة الناتجــة عــن التداعيــات الســلبية للجائحــة فــي شــكل انخفــاض فــي األربــاح لســنة 2020، حيــث انخفضــت إيــرادات االســتثمار 
وصافــي إيــرادات التشــغيل نتيجــة البيئــة التشــغيلية الصعبــة بفعــل الظــروف االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى تجنيــب "بيتــك" لمخصصــات احترازيــة 

إضافيــة لمواجهــة أيــة تداعيــات مســتقبلية ألزمــة كوفيــد 19، وكذلــك للمحافظــة علــى جــودة األصــول ومتانــة القاعــدة الرأســمالية. 

148.4 مليون دينار صافي أرباح المساهمين

بلــغ صافــي الربــح الخــاص بالمســاهمين خــالل 2020 حوالــي 148.4 مليــون دينــار كويتــي منخفضــاً بنســبة 40.9% عــن عــام 2019. وقــد بلغــت 
ربحيــة الســهم الخاصــة بمســاهمي البنــك نحــو 19.52 فلســاً. ويعــود انخفــاض األربــاح بشــكل أساســي إلــى انخفــاض إيــرادات االســتثمار وزيــادة 
المخصصــات بمــا فــي ذلــك المخصصــات االحتياطيــة المتعلقــة بالتبعــات المحتملــة لجائحــة كوفيــد 19، مــع األخــذ فــي االعتبــار حالــة عــدم 

اليقيــن الناتجــة عــن الوضــع الحالــي غيــر المســبوق علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي.

15.8% زيادة صافي إيرادات التمويل 

كنتيجــة الســتمرار جهــود إدارة المجموعــة فــي التركيــز علــى األنشــطة الرئيســية واألربــاح المســتدامة فقــد زاد صافــي إيــرادات التمويــل فــي 
مجموعــة "بيتــك" إلــى 614.2 مليــون دينــار كويتــي بزيــادة 15.8% عــن عــام 2019.  

انخفاض المصروفات التشغيلية
نجحــت جهــود "بيتــك" فــي ترشــيد النفقــات وهــو مــا يظهــر فــي تخفيــض إجمالــي المصروفــات التشــغيلية حيــن بلغــت 296.0 مليــون دينــار بنســبة 

انخفــاض 2.7% أي بحوالــي 8.2 مليــون دينــار كويتــي عــن عــام 2019.

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

إلــى 37.2% للعــام مقارنــة بنســبة 37.4% للعــام 2019، فــي حيــن كانــت تتجــاوز 51% فــي نهايــة عــام 2014.

44.3% زيادة في المخصصات المحملة خالل 2020 لمجموعة "بيتك"

زاد إجمالــي المخصصــات وانخفــاض القيمــة المحملــة علــى مســتوى المجموعــة لتصــل إلــى 284.1 مليــون دينــار كويتــي حيــث زادت بمقــدار 
87.2 مليــون دينــار كويتــي أو 44.3% عــن عــام 2019. ويعــود الســبب فــي ارتفــاع مخصصــات مديونيــات التمويــل ومخصصــات االســتثمار بشــكل 

رئيســي إلــى اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد 19 باإلضافــة إلــى المخصصــات التحوطيــة للعواقــب المحتملــة للجائحــة. 

10.9% نمو في موجودات مجموعة بيتك

تخطت موجودات "بيتك" حاجز 21.5 مليار دينار كويتي مرتفعة بنسبة 10.9% عن حجمها كما في نهاية عام 2019.

13.4% نمو في محفظة التمويل

تخطــت أرصــدة مدينــو التمويــل فــي "بيتــك" حوالــي 10.7 مليــار دينــار كويتــي مرتفعــة بنســبة 13.4% أي بمــا يقتــرب مــن 1.3 مليــار دينــار كويتــي 
عــن حجمهــا كمــا فــي نهايــة عــام 2019، وتمثــل محفظــة التمويــل 50.0% مــن إجمالــي الموجــودات وتســتحوذ علــى 70.2% مــن حجــم الودائــع. 
ــار الســلبية  ــة والشــركات التــي عانــت مــن اآلث ــل فــي "بيتــك" فــي ضــخ الســيولة المالئمــة للقطاعــات االقتصادي وقــد ســاهمت محفظــة التموي

لجائحــة كوفيــد 19، كمــا ســاعدت فــي اســتقرار األنشــطة االقتصاديــة رغــم قيــود اإلغــالق المفروضــة خــالل العــام.

19.6% نمو في الصكوك اإلسالمية

ارتفعــت اســتثمارات المجموعــة فــي الصكــوك بنســبة قدرهــا 19.6% إذ بلغــت حوالــي 2.7 مليــار دينــار كويتــي ويمثــل االســتثمار فــي الصكــوك 
الســيادية الجانــب األكبــر منهــا، وتشــكل االســتثمارات فــي الصكــوك 12.8% مــن إجمالــي موجــودات مجموعــة "بيتــك". 

األداء املالي خالل العام 2020
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13.0% نمو في حسابات المودعين

ســاهمت مؤشــرات األداء اإليجابيــة المتواصلــة لمجموعــة "بيتــك" فــي جــذب قاعــدة عمــالء صلبــة وقويــة، وهــو مــا تظهــره مؤشــرات الودائــع 
خــالل عــام 2020، فقــد ارتفعــت ودائــع العمــالء إلــى أكثــر مــن 15.3 مليــار دينــار كويتــي بزيــادة تقتــرب مــن 1.8 مليــار دينــار كويتــي أي %13.0 
ــج االســتثمارات  ــي نتائ ــزاً ف ــي تعكــس تمي ــة للمجموعــة الت ــات المصرفي ــن العملي ــك أيضــاً بشــكل رئيســي م ــج ذل ــة عــام 2019، ونت عــن نهاي

والتحــول الرقمــي باإلضافــة إلــى ثقــة المودعيــن فــي مجموعــة "بيتــك". 

معدل العائد على الموجودات وعلى حقوق الملكية
بلــغ معــدل العائــد علــى متوســط حقــوق المســاهمين 7.6% فــي نهايــة عــام 2020 مقارنــة بمعــدل 13.0% للعــام 2019، كمــا بلــغ معــدل العائــد 

علــى متوســط الموجــودات 0.90% بنهايــة عــام 2020.
بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.53% للعام 2020 وهي أعلى من النسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك
بلغــت حقــوق الملكيــة الخاصــة بمســاهمي البنــك نحــو 1.9 مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي نهايــة عــام 2020 منخفضــة بنســبة 6% عــن حجمهــا 

كمــا فــي نهايــة العــام الســابق.

توزيعات األرباح المقترحة لمساهمي البنك
اقتــرح مجلــس إدارة البنــك توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين بنســبة 10% عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )%20: 
2019(، وإصــدار أســهم منحــة بنســبة 10% )10%: 2019( مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع. فــي ضــوء مــا تــم مــن توزيــع عائــد 
علــى الودائــع االســتثمارية وحســابات التوفيــر، وهــذا االقتــراح مشــروط بموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي البنــك واالنتهــاء مــن 

اإلجــراءات الرســمية والقانونيــة.
إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة والبالغــة حوالــي 608 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )942 ألــف دينــار 

للعــام الســابق( ضمــن الحــد المســموح بــه بموجــب القوانيــن المحليــة ومشــروطة بموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي البنــك.

مليون د.كملخص النتائج املالية الهامة

202020192018

148.4251.0227.4صافي الربح اخلاص مبساهمي البنك

19.5233.1230.04ربحية السهم - "فلس"

614.2530.3527.3صافي إيرادات التمويل

499.6510.1453.5صافي إيرادات التشغيل

21,50219,39117,770إجمالي املوجودات

10,7489,4749,190مدينو متويل

2,7422,2921,563استثمار في صكوك

15,31713,55311,780حسابات املودعني

1,9362,0601,894حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

األداء املالي خالل العام 2020
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السيد/ عبدالوهاب عيسى الرشود
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

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 حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، ومنصب رئيس اخلزانة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015. كما 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار ومنصب عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في البحرين وعضو مجلس 
املالية اإلسالمية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  الكويتي في  التمويل  بيت  كما ميثل  الطائرات.  وتأجير  لتمويل شراء  االفكو  إدارة شركة 

(CIBAFI) في البحرين حيث يشغل عضوية املجلس االستشاري.

31 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت التمويل الكويتي حيث شغل  ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 
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 في ماليزيا منذ عام 2007 وحتى عام 2013 وشركة بيت 
إدارة السيولة )شركة بيتك لالستثمار( منذ عام 2008 وحتى عام 2013 وشركة املشروعات التنموية القابضة منذ عام 2014 وحتى عام 2016 

ومركز إدارة السيولة - البحرين منذ عام 2006 وحتى عام 2016.

اإلدارة التنفيذية
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السيد/ شادي أحمد زهران
رئيس املالية للمجموعة

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

عضو في مجلس أمناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (AAOIFI)، وعضو مجلس إدارة املجلس العام للبنوك واملؤسسات 
املالية اإلسالمية (CIBAFI). يحمل العديد من الشهادات املهنية املتخصصة مثل شهادة احملاسب القانوني املعتمد (CPA) من والية إلينوي 
في الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 1996، وإجازة التدقيق من مجلس مهنة تدقيق احلسابات في األردن 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 اإلسالمية (AAOIFI) منذ عام 2006.

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

تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في مجموعة البنك األهلي املتحد حيث شغل منصب رئيس اإلدارة املالية في الكويت منذ 
عام 2009 وحتى عام 2014، وتولى منصب مدير الرقابة املالية للمجموعة في البنك األهلي املتحد في البحرين منذ عام 2005  وحتى عام 
2009. كما شغل منصب مدير إدارة األنظمة املالية والعمليات في مصرف الراجحي في اململكة العربية السعودية منذ عام 2000 وحتى عام 

2005 ، كما عمل مدقق حسابات خارجي في العديد من مكاتب التدقيق العاملية ومنها Ernst & Young سابقاً.

السيد/ فهد خالد املخيزمي
رئيس االستراتيجية للمجموعة

حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال (MBA) ودرجة املاجستير في االقتصاد من جامعة بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية في عام 
2000، كما حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تفتس في الواليات املتحدة األمريكية في 
عام 1996، كما اجتاز بنجاح العديد من البرامج التدريبية باإلضافة إلى برنامج تطوير القادة من كلية األعمال في جامعة هارفرد في عام 2008.

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

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 19 عاماً إذ تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب 
مدير عام االستراتيجية والعالقات املؤسسية للمجموعة منذ عام 2013 وحتى عام 2015، كما تولى عدة مناصب تنفيذية في قطاع اخلدمات 

املصرفية لألفراد وقطاعات أخرى في بيت التمويل الكويتي.

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

اإلدارة التنفيذية
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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 استراتيجيات اتخاذ القرار في عام 2015. كما اجتاز بنجاح البرنامج التنفيذي في 

القيادة وإدارة 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 الثمانية 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 مصارف الكويت، كما شغل 

منصب مدير أول اخلدمات املالية اخلاصة في البنك األهلي املتحد في الكويت منذ عام 2001 وحتى عام 2005.

السيد/ أحمد سعود اخلرجي
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة

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

في جامعة هارفرد.

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

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

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.

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

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 ربط أهداف األعمال باستراتيجية 
تكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى خبرته في هندسة النظم وتصميم وتطوير البرامج وإدارة البرامج، كما ميتلك خلفية متميزة في إدارة مراكز 

البيانات الكبيرة وإدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات الكبيرة.

السيد/ فريدريك جاكوبس كارستينس
رئيس املوارد البشرية للمجموعة

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

أوراجن فري ستيت في جنوب أفريقيا في عام 1990.

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

ميتلك خبرة واسعة في املوارد البشرية مبا يقارب 30 عاماً، وخبرة مصرفية واسعة مبا يقارب 20 عاماً، 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.

اإلدارة التنفيذية
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السيد/ عبداهلل محمد أبوالهوس
رئيس العمليات للمجموعة

برامج  عدة  في  شارك  كما   ،1987 عام  في  الكويت  جامعة  من  وبنوك  تخصص متويل  اإلدارية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل 
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 وارتون، ومن بعض املؤسسات العريقة مثل 

جي بي مورجن في عام 2019.

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

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

الوطني منذ عام 2005 وحتى عام 2011.

السيد/ جهاد محمد البنداري
رئيس املخاطر للمجموعة

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

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

من الرابطة العاملية ملهنيي املخاطر (GARP)  في عام 2009.
التمويل الكويتي منذ عام 2018. يتمتع بخبرة تفوق 21 عاماً في مجاالت إدارة املخاطر  يشغل منصب رئيس املخاطر للمجموعة في بيت 

املالية. املؤسسات  في  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  والتدقيق، 
تولى خالل مسيرته املهنية املمتدة عدة مهام قيادية في بيت التمويل الكويتي حيث شغل منصب مدير عام املخاطر للمجموعة منذ عام 2016 
وحتى عام 2018 ونائب مدير عام إدارة املخاطر الكلية واحملافظ منذ عام 2013 وحتى عام 2016 ومنصب مدير وحدة خدمات املخاطر الكلية 

منذ عام 2012 وحتى عام 2013 ومنصب مدير وحدة املخاطر منذ عام 2007 وحتى عام 2012.
أشرف بنجاح على تنفيذ عدة مبادرات منها تطوير برنامج إدارة املخاطر الكلية ملجموعة بيت التمويل الكويتي من خالل إنشاء إطار عمل 
وتصميم هيكل احلوكمة ومراجعة السياسات اخلاصة مبا يضمن وجود إشراف والتزام بتطبيق االستراتيجيات املعتمدة من مجلس اإلدارة 
وسياسات ومعايير ونزعة املخاطر باإلضافة إلى تعليمات اجلهات الرقابية والتي تشمل بازل I وII وIII واملعايير احملاسبية IFRS9 ومعايير 

السيولة وأطر العمل اخلاصة بها.

اإلدارة التنفيذية
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السيد/ وسام سامي القاري
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

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

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

في عام 2001.

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

ميتلك خبرة واسعة تفوق 21 عاماً وخبرة رفيعة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات احلوكمة وإدارة املخاطر إذ تولى خالل مسيرته 
املهنية املمتدة عدة مهام قيادية حيث يرأس إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2012، كما شغل منصب مساعد 

مدير عام التدقيق الداخلي والعمليات البنكية في بنك برقان في الكويت منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

السيد الدكتور/ خالد محمد اجلمعة
مدير عام القانونية للمجموعة

حصل على درجة الدكتوراه في قانون االقتصاد الدولي من جامعة ويلز في اململكة املتحدة في عام 1997. كما حصل على درجة املاجستير في 
القانون من جامعة أدنبره في اململكة املتحدة في عام 1993 وبكالوريوس احلقوق من جامعة الكويت في عام 1988.

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

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

منذ عام 1988 وحتى عام 1998.
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السيد/ أحمد عيسى السميط
مدير عام خزانة الكويت

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

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

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 20 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/ عبداهلل عبداحملسن املجحم
مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة

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

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

يحمل شهادة مدقق حسابات معتمد كما يشغل عضوية جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية منذ عام 2001.

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

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.

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

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

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

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

ميتلك خبرة مصرفية واسعة تفوق 22 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 للخريجني ملدة عامني لدى الهيئة العامة لالستثمار.

السيدة/ ملياء براك الطبطبائي
مدير عام تكنولوجيا املعلومات للمجموعة - نائب رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة

حصلت على درجة املاجستير في هندسة الكمبيوتر من جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية في عام 1993. وحصلت على 
درجة بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الكويت في عام 1989.

تشغل السيدة ملياء الطبطبائي منصب مدير عام تكنولوجيا املعلومات للمجموعة – نائب رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة منذ عام 2020. 
تولت السيدة ملياء خالل مسيرتها املهنية املمتدة عدة مهام قيادية حيث شغلت منصب نائب مدير عام تخطيط وهندسة تكنولوجيا املعلومات 
منذ عام 2016 وحتى عام 2020 في بيت التمويل الكويتي ونائب املدير العام - دعم الشركات في بنك الكويت الدولي منذ عام 2003 وحتى 

عام 2015، كما شغلت منصب املدير العام - مجموعة تكنولوجيا املعلومات والعمليات في بنك برقان منذ عام 1998 وحتى عام 2003.

إضافة إلى ذلك، حازت السيدة ملياء على العديد من اجلوائز مثل جائزة أفضل مسؤول تنفيذي في التكنولوجيا خالل حفل املرأة والتكنولوجيا 
في دبي في عام 2014، واملركز األول في جائزة أفضل 10 مدراء في التكنولوجيا بالشرق األوسط من مجلة أخبار الكمبيوتر العربية في دبي 

في عام 2011، كما حصلت على جائزة أحد أفضل 10 رؤساء تكنولوجيا املعلومات بالشرق األوسط في عام 2009.
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مقدمة:
نظــراً لتنامــي االهتمــام بالحوكمــة والتــي أصبحــت مــن المتطلبــات الرئيســية بالنســبة للبنــوك والشــركات المســاهمة، حيــث حــرص مجلــس إدارة  
بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" بتبنــي إطــار فعــال للحوكمــة يرتكــز عليــه العمــل المصرفــي، وذلــك مــن خــالل عمليــة تطويــر مســتمرة يقــوم بهــا 

"بيتــك" إلطــار متطلبــات الحوكمــة.

يقــوم مجلــس إدارة "بيتــك" بتســخير كافــة اإلمكانــات لتبنــي معاييــر للحوكمــة والشــفافية وفــق أفضــل الممارســات العالميــة وذلــك مــن خــالل 
مراجعــة وتطويــر سياســات وإجــراءات العمــل التــي يتــم تطبيقهــا لضمــان االمتثــال لتعليمــات الجهــات الرقابيــة بخصــوص الحوكمــة. ويفــي "بيتــك" 
بمتطلبــات الحوكمــة وجميــع المتطلبــات اإللزاميــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي، إذ يقــوم "بيتــك" بتطبيــق قواعــد ونظــم الحوكمــة فــي 
البنــوك الكويتيــة وتعليمــات حوكمــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــوك اإلســالمية الكويتيــة. هــذا ويحــرص مجلــس إدارة "بيتــك" علــى تعزيــز ثقافــة 
الحوكمــة فــي البنــك علــى جميــع المســتويات اإلداريــة، كمــا أن مجلــس اإلدارة يتطلــع إلــى مــا هــو أبعــد مــن االلتــزام بتعليمــات الجهــات الرقابيــة 
وذلــك للوصــول إلــى الريــادة فــي الحوكمــة وتســير أعمــال "بيتــك" بوتيــرة ســريعة وأمنــة لتتماشــى والتطــور الســريع الــذي يشــهده العالــم فــي 

صناعــة الصيرفــة والبنــوك.

قــام مجلــس إدارة "بيتــك" بإنشــاء لجنــة الحوكمــة والتــي تقــوم باإلشــراف علــى إطــار الحوكمــة وتقديــم المشــورة ومســاعدة مجلــس اإلدارة علــى 
الوفــاء بالتزاماتــه الرقابيــة المتعلقــة بالحوكمــة الســليمة، وذلــك مــن خــالل توفيــر مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة للحوكمــة وأخــذ دور قيــادي 

فــي تشــكيل إطــار الحوكمــة فــي "بيتــك".

كمــا قامــت لجنــة الحوكمــة فــي عــام 2020 بتنفيــذ مــاورد فــي التحديــث الــذي أصــدره بنــك الكويــت المركــزي علــى تعليمــات قواعــد ونظــم 
الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة والــذي صــدر فــي ســبتمبر 2019 لتتواكــب هــذه التعليمــات مــع أفضــل الممارســات العالميــة وكذلــك لتتماشــى 

مــع القوانيــن المحليــة التــي صــدرت فــي اآلونــة األخيــرة.

كمــا نقــوم فــي "بيتــك" بمراجعــة دوريــة لمســتجدات الحوكمــة والمعاييــر الصــادرة عــن المؤسســات العالميــة بخصوصهــا، وكذلــك يقــوم "بيتــك" 
بمراجعــة دوريــة لتطبيقــات الحوكمــة لتقييــم كفاءتهــا فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه البنــك، وذلــك لضمــان حمايــة حقــوق مســاهمي البنــك 
وأصحــاب المصالــح ولضمــان وصــول المعلومــات بالوقــت المناســب وبــكل شــفافية وحياديــة، تطبيقــاً لسياســة اإلفصــاح المعتمــدة لــدى "بيتــك".

كمــا يقــوم "بيتــك" بالتأكــد مــن قيــام الشــركات التابعــة بتطبيــق سياســة الحوكمــة لمجموعــة "بيتــك"، باإلضافــة إلــى مــا تفرضــه الجهــات الرقابيــة 
األخــرى داخــل أو خــارج الكويــت مــن تعليمــات للحوكمــة، إذ تخضــع الشــركات التابعــة للتدقيــق والمراجعــة الدوريــة فيمــا يخــص أطــر الحوكمــة 

وتحســين أدائهــا علــى مســتوى المجموعــة.

يولــي "بيتــك" أهميــة مطلقــة اللتزامــه بتعاليــم وأحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء فــي جميــع معامالتــه، حيــث تتمتــع هيئــة الفتــوى والرقابــة 
ــوى  ــة الفت ــام بمهامهــا المنصــوص عليهــا فــي الئحــة هيئ ــة والدعــم الكبيــر مــن مجلــس اإلدارة للقي الشــرعية فــي "بيتــك" باالســتقاللية الكامل
والرقابــة الشــرعية. كمــا تضــم الهيئــة كوكبــة مــن أصحــاب الفضيلــة المشــهود لهــم بالكفــاءة والخبــرة الكبيــرة فــي مجــال العمــل الشــرعي، ويتــم 
ــة  ــوى والرقاب ــة الفت ــق شــرعي متخصــص يدعــم هيئ ــك" فري ــدى "بيت ــك، ويوجــد ل ــة العامــة للبن ــل الجمعي ــم مــن قب ــد مكافآته ــم وتحدي تعيينه
الشــرعية ويقــوم بمســاعدتها بالقيــام بأعمالهــا، كمــا توجــد لــدى "بيتــك" إدارة مســتقلة للتدقيــق الشــرعي الداخلــي تضــم كــوادر شــرعية 
ــك" مدقــق  ــدى "بيت ــة الشــرعية، كمــا أن ل ــوى والرقاب ــة الفت ــاوى وقــرارات هيئ ــك" بفت ــع أعمــال "بيت ــزام جمي متخصصــة تقــوم بالتأكــد مــن الت
شــرعي خارجــي مســتقل يقــوم بالتأكــد مــن أن قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية يتــم تطبيقهــا بالشــكل الســليم وهــو األمــر الــذي يدعــم 

المنظومــة الشــرعية لــدى "بيتــك".

وقــد تــم إعــداد دليــل حوكمــة "بيتــك" وشــركاته التابعــة ونشــره علــى الموقــع اإللكترونــي لـ"بيتــك". وبصــورة عامــة كان "بيتــك" ســباقاً فــي تطبيــق 
جوانــب متعــددة مــن مبــادئ ومعاييــر الحوكمــة، كمــا يحــرص علــى االلتــزام بجميــع مــا يســتجد مــن معاييــر، ويواصــل "بيتــك" جهــوده المســتمرة 

فــي تطويــر نظــم وآليــات الحوكمــة فــي البنــك وعلــى مســتوى المجموعــة بتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي الحوكمــة.
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إضاءات على تطبيقات الحوكمة في "بيتك" خالل 2020:
علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهــت العالــم خــالل عــام 2020 فــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا وتأثيرهــا املباشــر علــى االقتصــاد والشــركات، 
إال أن األســس املتينــة التــي أسســها مجلــس إدارة "بيتــك" بتبنيــه إطــار حوكمــة فعــال ســاهم بفاعليــة فــي إدارة املخاطــر الناجتــة عــن اجلائحــة، 

وســرعة اتخــاذ التدابيــر الالزمــة الســتمرار األعمــال وتقــدمي اخلدمــات للعمــالء دون انقطــاع بالتنســيق مــع اجلهــات الرقابيــة.
نتبنى في "بيتك" منوذج ينطلق من خطوط دفاع ثالثة:
اخلط األول: الوظائف التي حتتوي على مخاطر.

اخلط الثاني: وظائف إدارة املخاطر ووظائف مراقبة التزام البنك بالقوانني والتعليمات الرقابية والتي تكون مستقلة عن خط الدفاع األول.
اخلط الثالث: وظيفة التدقيق الداخلي والتي تكون مستقلة عن خطي الدفاع األول والثاني.

وهو األمر الذي أدى إلى وجود مرونة في تسيير األعمال وتلبية املتطلبات الرقابية، وكذلك حتقيق رؤية مجلس إدارة "بيتك" في بلوغ أهدافه 
االستراتيجية ملا فيه مصلحة مساهميه.

أهم مكونات إطار الحوكمة في "بيتك":

1- مجلس االدارة:
قامــت اجلمعيــة العامــة لبيتــك بانتخــاب مجلــس إدارة جديــد لقيــادة "بيتــك" لثــالث ســنوات قادمــة، وقــد انضــم عضــوان مســتقالن إلــى مجلــس 
اإلدارة لتعزيــز احلوكمــة وتطبيقــاً لقــرارات وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي، ممــا يعــزز مبــدأ االســتقاللية ورؤيــة "بيتــك" فــي تطبيــق أفضــل 

املمارســات العامليــة فــي احلوكمــة واإلفصــاح والشــفافية.

2- الحوكمة على مستوى مجموعة "بيتك":
تقــوم مجموعــة "بيتــك" بااللتــزام بتطبيــق سياســة احلوكمــة للمجموعــة تتســم بالشــفافية واملصداقيــة وفــق أعلــى املعاييــر العامليــة وأفضــل 
املمارســات، وحتــرص جلنــة احلوكمــة املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة علــى مراجعــة أعمــال املجموعــة بشــكل دوري وكذلــك مراجعــة وتقييــم 
السياســات واإلجــراءات التــي تنظــم أعمــال املجموعــة للتأكــد مــن اســتيفائها الحتياجــات املجموعــة وخدمتهــا لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، 

ــى مســتوى املجموعــة. ــة العمــل عل ــى وجــود وســائل لرقاب ــات تســهل التواصــل بــني شــركات املجموعــة باإلضافــة إل وضمــان وجــود آلي

3- اإلفصاح والشفافية:
نتبنى في "بيتك" إطار واضح يعزز مبدأ اإلفصاح والشفافية ويضمن العدالة واملساوة في وصول املعلومات إلصحاب املصالح في الوقت 

املناسب وفق ما تتطلبه اجلهات الرقابية وكذلك أفضل املمارسات العاملية.

4- تعزيز قواعد السلوك المهني:
نستند في "بيتك" على أعلى معايير االلتزام بقواعد السلوك املهني ابتداًء من أعضاء مجلس اإلدارة وصوالً إلى جميع موظفي "بيتك" لذلك 

حرص مجلس االدارة على تعزيز إطار قواعد السلوك املهني من خالل سياسات واجراءات صارمة لضمان متتع "بيتك" بالنزاهة واملصداقية، 
ويقوم مجلس االدارة مبراجعة سنوية للسياسات واإلجراءات املنظمة إلطار السلوك املهني والتي تتكون من اآلتي:

ميثاق السلوك املهني. -
سياسة تعارض املصالح. -
سياسة األطراف ذات العالقة. -
سياسة سرية املعلومات. -
سياسة اإلبالغ عن املخالفات. -
سياسة مكافحة الرشوة والفساد. -
سياسة األشخاص املطلعني. -

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة باالطــالع والتوقيــع علــى االلتــزام بهــذه السياســات وكذلــك يقــوم موظفــي "بيتــك" بشــكل ســنوي باالطــالع والتوقيــع 
بااللتــزام مبــا ورد فــي السياســات. ونحــرص فــي" بيتــك" علــى نشــر ثقافــة االلتــزام باملعاييــر األخالقيــة مــن خــالل برامــج تدريبيــة ونشــرات 

توعويــة بشــكل دوري بدعــم مــن هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

5- اإلهتمام بموظفي "بيتك":
نؤمــن فــي "بيتــك" بــإن العنصــر البشــري هــو أســاس جناحنــا لذلــك حرصنــا علــى تهيئــة بيئــة عمــل ايجابيــة ملوظفينــا، واحلــرص علــى تطويــر 
ــر مــن خــالل  ــب والتطوي ــك باالســتثمار فــي التدري ــث نقــوم فــي بيت ــك، حي ــك اســتقطاب أفضــل املواهــب الســتكمال مســيرة بيت ــا وكذل كوادرن

ــا. شــراكاتنا مــع أفضــل مقدمــي اخلدمــات علــى مســتوى العالــم وتقــدمي أفضــل البرامــج التدريبيــة ملوظفين
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ــى قطــاع التدريــب إال أن اإلجــراءات التــي اتخذناهــا فــي "بيتــك" واإلنتقــال الســريع الــى تقــدمي البرامــج  ــى الرغــم مــن تأثيــر اجلائحــة عل عل
ــى برامــج ودورات  ــث حصــل 2،560 موظــف عل ــا حي ــة ســاهم باســتمرار أعمالن ــا احلديث ــة  باســتخدام وســائل التكنولوجي ــدورات التدريبي وال
تدريبيــة مبعــدل 34،083 ســاعة تدريــب مبتوســط 13.3 ســاعه لــكل موظــف، حيــث قمنــا بالتعاقــد مــع مقدمــي خدمــات للتدريــب علــى مســتوى 
عاملــي مثــل - INSEAD – IMD – LinkedIn – IQUAD Learning Solution – Thomson Reuter – Harvard  Business School وتقــوم 
إدارة التدريــب بتقييــم فاعليــة البرامــج بشــكل دوري، ولضمــان فاعليــة البرامــج التدريبيــة تقــوم إدارة التدريــب بتقديــر احتيــاج املوظفــني للــدورات 
التدريبيــة كاًل بحســب اختصاصــه وخبرتــه مــن خــالل تقــدمي برامــج تخصصيــة تغطــي أعمــال البنــك ككل وكذلــك برامــج قياديــة لتطويــر كــوادر 

"بيتــك" وفــق خطــط التعاقــب الوظيفــي املعتمــدة لتأهيــل قيــادي املســتقبل.
يقــدم "بيتــك" فــرص ملوظفيــه الســتكمال دراســتهم عــن طريــق تقــدمي املنــح الدراســية لدراســة املاجيســتير وذلــك بشــكل ســنوي، كمــا يهتــم "بيتــك" 
باملوظفــني حديثــي التخــرج مــن خــالل اشــراكهم فــي البرنامــج التدريبــي والــذي يحمــل اســم )فرصــة(، ونقــوم فيــه بتدريبهــم وصقــل مهاراتهــم 
إلعدادهــم ليكونــوا قادمــة املســتقبل لـ"بيتــك" حيــث يتضمــن البرنامــج تدريــب عملــي فــي البنــك وكذلــك دورات تدريبيــة مكثفــة داخــل وخــارج 

دولــة الكويــت.
نقــوم فــي "بيتــك" بإشــراك موظفينــا فــي تطويــر وحتســني بيئــة العمــل وذلــك عــن طريــق عمــل اســتبيان ســنوي علــى مســتوى املجموعــة الســتطالع 

أرائهــم وســماع أفكارهــم وتعليقاتهــم وتقييمهــم ألعمــال "بيتــك"، حتــت شــعار )معــاً نصنــع الفــارق(.
نعتــز فــي "بيتــك" بــإن العنصــر النســائي يشــكل 28.75% مــن إجمالــي القــوى العاملــة لدينــا خــالل 2020 مــع التأكيــد علــى ســعينا لزيــادة هــذه 

النســبة باســتقطاب املواهــب والكفــاءات التــي تتناســب ورؤيــة بيتــك اإلســتراتيجية. 

6- المسؤولية اإلجتماعية:
نعلــم فــي بيتــك أهميــة املســاهمة فــي دعــم املجتمــع واإلســهام فــي اســتقراره، قمنــا فــي "بيتــك" خــالل عــام 2020 بدعــم جهــود دولــة الكويــت 
فــي مواجهــة جائحــة كورونــا حيــث قدمنــا 10 مليــون دينــار كويتــي دعمــاً حلكومــة دولــة الكويــت ملســاندتها فــي جهودهــا ملكافحــة اجلائحــة. كمــا 
قمنــا باملســاهمة بدعــم األعمــال املجتمعيــة املختلفــة مــن خــالل دعــم املبــادرات الصحيــة، التعليميــة، الثقافيــة والرياضيــة وفــق ماهــو موضــح  

فــي اجلــدول التالــي:

"القيمة بالدينار الكويتي"المساهمات والتبرعات اإلنسانية والحصص المدفوعة

مساهمات مكافحة جائحة كوفيد 19
اجتماعية وإنسانية

مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي

برنامج 
دعم العمالة الوطنية

معهد
اجلمعيات التعاونية الدراسات املصرفية

10,000,0003,224,8052,449,6436,468,918455,41017,500

7- المحافظة على البيئة:
يولــي "بيتــك" اهتمامــاً خاصــاً بالعديــد مــن املؤسســات التــى تهتــم بوضــع سياســات لتخصيــص حصــص مــن إســتثماراتها ملجــاالت التنميــة والبيئــة. 
بعــد قيــام األمم املتحــدة والعديــد مــن املنظمــات الدوليــة واملؤشــرات املاليــة فــي البورصــات العامليــة بتبنــي مفهــوم االســتدامة مــن ناحيــة وااللتــزام 
األخالقــي. مــن ناحيــة أخــرى يتوقــع أن تتبــوأ البنــوك اإلســالمية مكانــة متميــزة وفــي مقدمتهــا "بيتــك" ملــا لــه مــن دور أخالقــي وإطــار حوكمــة 
شــرعية تعكــس التزامــاً غيــر محــدود بأســس ومنطلقــات القيــم األخالقيــة فــي عقــوده ومعامالتــه وعالقاتــه مــع أصحــاب املصالــح، مبــا ينعكــس 

إيجابــاً علــى املجتمعــات التــي يعمــل فيهــا التمويــل اإلســالمي. 
وقــد وفــر "بيتــك" منتجــات مســئولة اجتماعيــاً تخــدم متطلبــات املســتقبل، ومــن خــالل اســتخدام الصكــوك اخلضــراء فــي متويــل املشــروعات التــي 
تعــود بالنفــع علــى البيئــة واملجتمــع، واســتقطاب املؤسســات االســتثمارية املهتمــة بــاألدوات اإلســالمية. حيــث ســاهم "بيتــك" مؤخــراً فــي الصكــوك 

اخلضــراء الصــادرة عــن احلكومة األندونيســية.
كمــا كان لــه دور كبيــر عبــر مســاهمته فــي مشــروع اســتخدام إعــادة تدويــر النفايــات، كذلــك متويــل مشــروعات عــدة محافظــة علــى البيئــة منهــا 

مشــروع الوقــود البيئــي الــذي أطلــق مؤخــراً فــي الكويــت.

8- حقوق المساهمين وأصحاب المصالح:
نقــوم فــي "بيتــك" بضمــان حمايــة حقــوق املســاهمني وأصحــاب املصالــح مــن خــالل تطبيــق سياســات وإجــراءات تضمــن املعاملــة العادلــة جلميــع 
ــدى "بيتــك" وحــدة ملتابعــة شــئون املســاهمني ووحــدة ملتابعــة شــئون املســتثمرين تعمــالن بشــكل  ــة، ل املســاهمني مبــا فــي ذلــك أصحــاب األقلي
ــز. ولهــم احلــق فــي حضــور اجتماعــات  ــال متيي ــك" بحقــوق متســاوية ب ــع مســاهمي "بيت ــك"، ويتمت مســتمر خلدمــة مســاهمي ومســتثمري "بيت
اجلمعيــة العامــة )العاديــة وغيــر العاديــة( والتصويــت علــى بنودهــا، ولهــم احلــق فــي اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة. وكذلــك حــق احلصــول علــى 
األربــاح واحلــق فــي احلصــول علــى املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بأنشــطة البنــك وجميــع احلقــوق املســتحقة لهــم وفــق مــا ورد فــي عقــد التأســيس 

والنظــام األساســي ووفــق القوانــني والتعليمــات املنظمــة مــن اجلهــات الرقابيــة.
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متطلبات الحوكمة في التقرير السنوي:
حصص امللكية كما في 2020/12/31

نسبة امللكيةالدولةشكل امللكيةاالسم

 24.079 %الكويتمباشرةالهيئة العامة لالستثمار

10.484 %الكويتمباشرةالهيئـة العامـة لشئـون القصـر

7.296 %الكويتمباشرةاألمانة العامة لألوقاف

5.54 %الكويتغير مباشرةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة

1- المسئوليات العامة لمجلس اإلدارة
ــر  ــه، واســتراتيجية المخاطــر، ومعايي ــك وضــع األهــداف االســتراتيجية ل ــك"، بمــا فــي ذل ــة عــن "بيت ــس اإلدارة المســئولية الكامل يتحمــل مجل
الحوكمــة وكذلــك مســئولية تطبيــق هــذه األهــداف والمعاييــر واإلشــراف علــى ســالمة تطبيقهــا، باإلضافــة إلــى مســئولية اإلشــراف علــى اإلدارة 

التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي.

ويتحمــل مجلــس اإلدارة كافــة المســئوليات المتعلقــة بعمليــات "بيتــك" وســالمته الماليــة والتأكــد مــن تلبيــة متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي، 
والحفــاظ علــى مصالــح المســاهمين، والمودعيــن، والدائنيــن، والموظفيــن، والجهــات األخــرى مــن أصحــاب المصالــح، والتأكــد مــن أن إدارة 

"بيتــك" تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار القوانيــن والتعليمــات النافــذة والسياســات الداخليــة لـــ "بيتــك".

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 جلنة االستثمار اللجنة التنفيذية جلنة
واملكافآت الترشيحات  جلنة احلوكمة جلنة املخاطر 

إدارة
املخاطر للمجموعة

اللجنة التنفيذية
إلدارة املخاطر

قطاعات األعمال األخرىوحدة شكاوي العمالءجلان اإلدارة التنفيذية
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2- تكوين المجلس
وفقــاً للنظــام األساســي لبيــت التمويــل الكويتــي يضــم مجلــس اإلدارة 12 عضــواً علــى أن يتضمــن المجلــس عــدداً مــن األعضــاء المســتقلين بحيــث 
ال يقــل عددهــم عــن 4 أعضــاء وبمــا ال يزيــد عــن نصــف عــدد أعضــاء المجلــس، واســتثناًء مــن ذلــك يجــوز أال يقــل عــدد األعضــاء المســتقلين عــن 
عضويــن اثنيــن بدايــة مــن تاريــخ 2020/6/30 وعــن أربعــة أعضــاء بدايــة مــن تاريــخ 2022/6/30 تنتخبهــم الجمعيــة العامــة بنظــام االقتــراع 
الســري، وفــي 15 ســبتمبر 2020 ُفتــح بــاب الترشــح لعضويــة المجلــس، وقامــت الجمعيــة العامــة بانتخــاب أعضائــه، وعليــه تــم تشــكيل مجلــس 
إدارة جديــد فــي الــدورة الخامســة عشــرة 2020/ 2022، علــى أن تكــون مــدة عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، 
ويتعيــن أال تزيــد مــدة عضويــة األعضــاء المســتقلين عــن دورتيــن، ويتشــكل المجلــس الحالــي مــن رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب لــه وعشــرة أعضــاء 
آخريــن مــن بينهــم عضويــن مســتقلين، وهــو مــا يمثــل العــدد الكافــي مــن األعضــاء بمــا يمكنهــم مــن تشــكيل اللجــان الالزمــة والمنبثقــة عــن مجلــس 

اإلدارة فــي إطــار متطلبــات معاييــر الحوكمــة الســليمة المعتمــدة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي.

2.1- دور رئيس مجلس اإلدارة
فــي إطــار أهميــة هــذا الــدور يعمــل رئيــس مجلــس اإلدارة علــى ضمــان حســن ســير أعمــال المجلــس، والمحافظــة علــى الثقــة المتبادلــة بيــن 
األعضــاء، وضمــان اتخــاذ المجلــس للقــرارات اســتناداً علــى أســس ومعلومــات ســليمة، كمــا يســعى إلــى تبــادل وجهــات النظــر داخــل المجلــس 

والتأكــد مــن وصــول المعلومــات الكافيــة إلــى كل مــن أعضــاء المجلــس والمســاهمين فــي الوقــت المناســب.
كما يقوم بدور رئيسي في المحافظة على عالقة بّناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية، والتأكد من توّفر معايير الحوكمة السليمة لدى "بيتك".

3- العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
هنــاك تعــاون وتحديــد واضــح للســلطات بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك، وهــو مــا يعتبــر مــن أهــم ركائــز الحوكمــة حيــث يتمثــل دور 
المجلــس فــي اإلرشــاد والقيــادة، بينمــا تتولــى اإلدارة التنفيذيــة إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات المعتمــدة مــن قبــل المجلــس، مــع 
تأكيــد اســتقاللية المجلــس وأعضائــه عــن اإلدارة التنفيذيــة، ويتأكــد المجلــس مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة بتفعيــل السياســات المتعلقــة بمنــع أو 

الحــد مــن األنشــطة والعالقــات التــي قــد تؤثــر علــى جــودة قواعــد الحوكمــة بالبنــك مثــل تعــارض المصالــح وسياســات منــح المكافــآت.

4- تنظيم أعمال المجلس 
عقــد مجلــس اإلدارة )22( اجتماعــاً خــالل عــام 2020 ضمــن اجتماعــات الــدورة الســابقة الرابعــة عشــر والــدورة الحاليــة الخامســة عشــر والتــي 
ــا،  بــدأت وفــق قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 15 أبريــل 2020 وذلــك بســبب تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــدة بســبب ظــروف جائحــة كورون
ــد أعضــاء  ــا عق ــد. بينم ــس إدارة جدي ــاع عــن انتخــاب مجل ــد أســفر االجتم ــي 15 ســبتمبر 2020، وق ــا ف ــة اجتماعه ــة العام ــدت الجمعي وعق
ــاق عــدد االجتماعــات المنعقــدة  ــك، وقــد ف ــى ذل ــم الدعــوة لالجتمــاع كلمــا دعــت الحاجــة إل ــس )14( اجتماعــاً فــي عــام 2019، إذ يت المجل
المتطلبــات الرقابيــة والمتعلقــة بحوكمــة الشــركات والتــي يجــب أال تقــل عــن 6 اجتماعــات خــالل العــام، وأال تقــل عــن اجتمــاع واحــد كل ربــع 

ســنة، وكانــت القــرارات المتخــذة داخــل االجتماعــات إلزاميــة وأصبحــت جــزءاً مــن ســجالت "بيتــك".

وقــد أصــدر مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2020 مجموعــة مــن القــرارات التــي أُثبتــت فــي )103( محضــر لقــرارات مجلــس اإلدارة بالتمريــر فــي 
عــام 2020، بينمــا اتخــذت لجــان مجلــس اإلدارة )21( محضــر لقــرارات بالتمريــر خــالل عــام 2020.

ويقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بالتشــاور مــع اإلدارة التنفيذيــة بشــأن المواضيــع المهمــة والمقتــرح إدراجهــا علــى جــدول اجتماعــات المجلــس، 
وتزويــد أعضــاء المجلــس بالبيانــات والمعلومــات الوافيــة قبــل مــدة كافيــة مــن اجتماعــات المجلــس التخــاذ القــرارات الالزمــة، ويقــوم أميــن 
ســر المجلــس بتدويــن مناقشــات المجلــس واقتراحــات األعضــاء ونتائــج التصويــت الــذي يتــم خــالل اجتماعــات المجلــس، إن مســئوليات رئيــس 

وأعضــاء مجلــس اإلدارة محــددة كتابيــاً وفقــاً للتشــريعات والنظــم ذات الصلــة.
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5- اجتماعات مجلس اإلدارة

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة وعدد االجتماعات خالل عام 2020

تاريخ االجتماعات خالل عام 2020
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رئيس مجلس اإلدارة

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√100

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

100√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√خالد سالم النصف
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100√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√مطلق مبارك الصانع
صالح

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

حمد 
عبداللطيف البرجس

لم يكونوا أعضاء في مجلس اإلدارة

√√√√√√√√√√100

100√√√√√√√√√√محمد ناصر الفوزان3
100√√√√√√√√√√أحمد مشاري الفارس3

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

مالحظة:
بداية الدورة اخلامسة عشرة 2020-2022 من اجتماع رقم )5( املنعقد بتاريخ 4 مايو 2020.. 1
استُبدل السيد/ براك الشيتان ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر في 2 مارس 2020، وحل محله السيد/ حمد عبداللطيف البرجس ممثاًل عن الهيئة العامة لشؤون القصر . 2

في 14 سبتمبر 2020.
مت انضمامهم إلى عضوية مجلس اإلدارة بناًء على انتخاب اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020.. 3

تاريخ وأرقام
االجتماعات

االسم:
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6- اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:
قــام مجلــس إدارة مجموعــة بيــت التمويــل الكويتــي بتشــكيل لجــان للمســاعدة فــي تنفيــذ مهامــه وتعزيــز الرقابــة علــى عمليــات البنــك الهامــة. 
حيــث تــم تشــكيل هــذه اللجــان طبقــاً لتنــوع أنشــطة ومجــاالت "بيتــك"، ويشــارك جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي نشــاط هــذه اللجــان، كمــا قــام 

مجلــس اإلدارة باعتمــاد مواثيــق هــذه اللجــان والتــي تبيــن مســئوليات ومهــام ونطــاق أعمالهــا.
وتضم لجان مجلس اإلدارة ما يلي:

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

جلان مجلس اإلدارةتشكيل جلان مجلس اإلدارة

التدقيق التنفيذيةمجلس اإلدارة
وااللتزام

الترشيحات 
االستثماراحلوكمةاملخاطرواملكافآت

��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

���حمد عبداللطيف البرجس
���صالح عبدالعزيز املريخي

���مطلق مبارك الصانع
��محمد ناصر الفوزان

��أحمد مشاري الفارس

 استُبدل السيد/ براك الشيتان ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر في 2 مارس 2020، وحل محله السيد/ حمد عبداللطيف البرجس ممثاًل عن الهيئة العامة لشؤون القصر في 
14 سبتمبر 2020

6.1- لجنة التدقيق وااللتزام
ــات المحاســبية فــي البنــك  ــى العملي ــى الوفــاء بمســئولياته اإلشــرافية عل ــزام بهــدف مســاعدة مجلــس اإلدارة عل ــق وااللت ــة التدقي ُشــكلت لجن
واألنظمــة الرقابيــة الماليــة، وضوابــط التدقيــق الداخلــي وإجــراءات االلتــزام ومخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، باإلضافــة إلــى مهــام 

إدارة التقاريــر الماليــة مــع المدققيــن الخارجييــن والداخلييــن، مــن أجــل ضمــان االلتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة.
 وتضــم لجنــة التدقيــق وااللتــزام خمســة أعضــاء وتكــون برئاســة أحــد األعضــاء المســتقلين، علــى أن يكــون اثنــان مــن بيــن أعضائهــا علــى األقــل 
ملمــاً باألمــور الماليــة لتضمــن لهــم القيــام بواجبهــم كأعضــاء فــي اللجنــة، وتتزامــن عضويتهــم فــي هــذه اللجنــة مــع عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة.

وقد عقدت اللجنة )5( اجتماعات خالل عام 2020، وصدر عن اللجنة عدد )4( محاضر قرار بالتمرير، وذلك للقيام بمهامها ووظيفتها. 

تقرير احلوكمة
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وتتمثــل مهــام ومســئوليات لجنــة التدقيــق وااللتــزام فــي اإلشــراف علــى األنظمــة والضوابــط الرقابيــة الماليــة فــي "بيتــك" 
وعمليــات إعــداد التقاريــر ومنهــا مــا يلــي:

y  تقديــم التوصيــات بخصــوص تعييــن، أو إنهــاء عمــل، أو تحديــد أتعــاب المدققيــن الخارجييــن أو أيــة شــروط تتعلــق بهــم، أو بخصــوص
مؤهالتهــم، كمــا تقيــم مــدى موضوعيتهــم فــي إبــداء رأيهــم المهنــي، وكذلــك تدويــر الشــركاء مــن المدققيــن بمــا يتفــق مــع المتطلبــات الرقابيــة.

y  مناقشــة نتائــج عمليــة التدقيــق المرحليــة والنهائيــة مــع المدققيــن الخارجييــن، والتحفظــات الناتجــة عنهــا وأي أمــور أخــرى يرغــب
المدققــون الخارجيــون فــي مناقشــتها.

y .وضع معايير مناسبة للتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق الخارجي
y  مراجعــة ومناقشــة تعييــن أو عــزل رئيــس التدقيــق الداخلــي ورئيــس االلتــزام ورئيــس مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ورفــع

التوصيــات بهــذا الخصــوص إلــى مجلــس اإلدارة.
y .تقييم أداء التدقيق الداخلي وااللتزام الرقابي ومكافحة غسل األموال، ورفع التوصية بشأن مكافأة من يتولون تلك اإلدارات
y  التأكــد مــن إصــدار المدققيــن الخارجييــن بيانــاً عــن التــزام البنــك بتنفيــذ قواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي وذلــك فــي

التقريــر الســنوي الــذي يقــدم إليــه.
y  مراجعــة المســتندات والتقاريــر والمعلومــات المحاســبية بشــكل دوري، ومراجعــة البيانــات الماليــة مــع اإلدارة التنفيذيــة والمدقــق الخارجــي

قبــل عرضهــا علــى الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة.
y .مراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية
y .اإلشراف على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في "بيتك"، والتأكد من كفاية الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية
y .مراجعة المخصصات الالزمة والتأكد من كفايتها طبقاً للبيانات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية
y .القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع النظام األساسي المعمول به في "بيتك" والقوانين المطبقة وحسبما يراها مجلس اإلدارة

ولــدى لجنــة التدقيــق وااللتــزام صالحيــة الحصــول علــى أيــة معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة باإلضافــة إلــى حقهــا فــي اســتدعاء - مــن خــالل 
القنــوات الرســمية - أي موظــف تنفيــذي أو عضــو مجلــس إدارة لحضــور اجتماعاتهــا، كمــا تتولــى اللجنــة مســئولية الرقابــة علــى كفايــة أنظمــة 

الرقابــة الداخليــة لــدى "بيتــك". 

أسماء السادة أعضاء جلنة التدقيق وااللتزام وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2020

اجتماعات اللجنة في عام 2020

اير
 ين

8

ايو
3 م

ليو
 يو

8

وبر
أكت

 7

مبر
يس

6 د

نسبة احلضور %

12345

نـــور الرحمــن عابـــــد
100√√√√√رئيس اللجنة

X80√√√√فهــــد علــــى الغـانـــــم
100لم يعد عضواً في مجلس اإلدارة√بــــراك على الشـــــيتان 2

100√√√√√صالح عبدالعزيز املريخي 

محمد ناصر الفوزان
لم يكن عضواً في مجلس اإلدارة

√√100
100√√حمد عبداللطيف البرجس 2

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√
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القصر في 14 سبتمبر 2020.

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم
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6.2- لجنة الترشيحات والمكافآت
يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بتحديــد األشــخاص 
المؤهليــن لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة، واإلدارة العليــا، وتقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه، كمــا تقــوم اللجنــة بمســاعدة مجلــس 
اإلدارة فــي اإلشــراف علــى إدارة نظــم المكافــآت والحوافــز قصيــرة وطويلــة األجــل، كمــا عليهــا التوصيــة بمكافــآت األعضــاء العتمادهــا بمــا 
يتماشــى مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وأفضــل الممارســات الدوليــة، وتضــم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 4 أعضــاء وتكــون برئاســة أحــد 

األعضــاء المســتقلين.
وتعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك علــى أال تقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن فــي الســنة الواحــدة، وقــد عقــدت اللجنــة 

)8( اجتماعــات خــالل عــام 2020، وصــدر عــن اللجنــة عــدد )5( محاضــر قــرار بالتمريــر وذلــك للقيــام بمهامهــا ووظيفتها.
وتشمل الوظائف الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

y  التوصيــة بشــأن تحديــد األشــخاص المؤهليــن لعضويــة مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى السياســات المعتمــدة والمعاييــر والتعليمــات الصــادرة عــن
بنــك الكويــت المركــزي فيمــا يتعلــق بضوابــط الترشــيح للعضويــة، وتشــمل التوصيــات جميــع المرشــحين بمــن فيهــم الذيــن ال توصــي اللجنــة 

بترشــيحهم، وعلــى أســاس مبــررات ســليمة وموضوعيــة.
y  التوصيــة بشــأن تعييــن الرئيــس التنفيــذي ونوابــه، ورئيــس الرقابــة الماليــة، وأي مديــر آخــر يتبــع الرئيــس التنفيــذي مباشــرة، باســتثناء رئيس

المخاطر الذي تختاره لجنة المخاطر ورئيس التدقيق ورئيس االلتزام اللذان تختارهما لجنة التدقيق وااللتزام، وكذلك مدير شكاوى العمالء.
y  القيــام بمراجعــة ســنوية علــى المهــارات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة، وتحديــد المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا أعضــاء المجلــس

ولجانــه، وتقديــم مقترحــات هيــكل مجلــس اإلدارة بمــا يخــدم مصالــح البنــك.
y .إجراء تقييم سنوي لألداء الشامل لمجلس اإلدارة، وأداء كل عضو على حده
y  إعــداد صالحيــات واختصاصــات كل وظيفــة تنفيذيــة أو قياديــة فــي البنــك وتحديــد المســئوليات الوظيفيــة والمؤهــالت المطلوبــة بالتعــاون

مــع المــوارد البشــرية واإلدارات ذات العالقــة.
y .تقديم اقتراحات بخصوص هيكل سياسة المكافآت المالية والثابتة والمتغيرة في البنك ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها
y  ــل أو ــس لتعدي ــى المجل ــات إل ــم التوصي ــك، وتقدي ــس اإلدارة بذل ــح المكافــآت أو عندمــا يوصــي مجلـ ــة لسياســة من ــة دوري إجــراء مراجعـ

ــث هــذه السياســة. تحدي
y .إجراء تقييم دوري عن مدى كفاية وفاعلية سياسة منح المكافآت لضمان تحقيق أهدافها المعلنة
y .تقديم التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجلس
y .مراجعة هياكل خطط المكافآت المالية المرتبطة بخيار األسهم لموافقة مجلس اإلدارة عليها
y .دراسة التوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية في شأن المكافآت، ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية التابعة له
y .التعاون مع لجنة المخاطر لتقييم الحوافز المقترحة بموجب نظام منح المكافآت
y  إجــراء مراجعــة ســنوية مســتقلة لنظــام المكافــآت بهــدف تقييــم التــزام البنــك بممارســات المكافــآت الماليــة ســواء كانــت هــذه المراجعــة

مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي أو عــن طريــق جهــة استشــارية خارجيــة.
y .تقديم جميع المكافآت التي تمنح للموظفين ممثلي البنك بالشركات التابعة
y  دراســة وإعــداد بصفــة ســنوية خطــة اإلحــالل المحتملــة فــي البنــك، وتطبيــق معاييــر االختيــار والتقييــم لمــن يُحتمــل إحاللهــم بــدالً مــن

كبــار المســئولين فــي البنــك، بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي حــاالت الطــوارئ أو وجــود أي منصــب شــاغر، وترفــع لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.
y  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح أو إعــادة الترشــيح أو اإللغــاء لعضويــة هيئــة الرقابــة الشــرعية وضمــان شــفافية تعييــن وإعــادة تعييــن

أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية.

أسماء السادة أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2020
اجتماعات اللجنة في عام 2020

اير
 ين

5

اير
 ين

29

اير
فبر

 9

ليو
 يو

8 6
س

سط
أغ

وبر
أكت

 7 1
9

مبر
وف

6 ن
مبر

يس
د

نسبة احلضور %

12345678
نور الرحمن عابد

100√√√√√√√√رئيس اللجنة

100√√√√√√√√عبدالعزيز يعقوب النفيسي 
100√√√√√√√√مطلق مبارك الصانع
100لم يعد عضواً في مجلس اإلدارة√√√براك علي الشيتان 2

100√√√لم يكن عضواً في مجلس اإلدارةحمد عبداللطيف البرجس 2

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√ بداية الدورة اخلامسة عشرة 2020-2022 من اجتماع رقم )4( املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2020.. 1
استُبدل السيد/ براك الشيتان ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر في 2 مارس 2020، وحل محله السيد/ حمد عبداللطيف البرجس ممثاًل عن الهيئة العامة لشؤون القصر . 2

في 14 سبتمبر 2020.

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم

تقرير احلوكمة
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6.3 - لجنة المخاطر

يتمثــل الــدور الرئيســي لهــذه اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى أداء مهامــه فــي اإلشــراف بصفــة عامــة علــى أوضــاع المخاطــر الحاليــة، 
ــة واالســتثمارية وكذلــك السياســات  ــة والعقاري ــة والمصرفي واســتراتيجيات المخاطــر وخاصــة نزعــة البنــك تجــاه مخاطــر األنشــطة االئتماني

واإلجــراءات، وتضــم لجنــة المخاطــر خمســة أعضــاء وتكــون برئاســة أحــد األعضــاء المســتقلين.
وقد عقدت اللجنة )5( اجتماعات خالل عام 2020، وصدر عن اللجنة عدد )3( محاضر قرار بالتمرير وذلك للقيام بمهامها ووظيفتها.

وتقوم اللجنة بعدة مهام ومسئوليات منها ما يلي:

y .مراجعة سياسات وأطر إدارة المخاطر وتقييمها، والتأكد من تنفيذ األنشطة وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

y ."مراجعة قدرة وفعالية إدارة المخاطر في برنامج إدارة المخاطر مع المؤسسات التي يتعامل معها "بيتك

y .التأكــد مــن مالءمــة نزعــة المخاطــر التــي يتخذهــا البنك وتوجهات مجلس اإلدارة في هذا الخصوص، وضمان تحديد المخاطر األساســية 

y .مراجعه مدى كفاية ممارسات إدارة المخاطر بالبنك بشكل ربع سنوي على األقل

y  ــى ــة عل ــر الرقاب ــى أعمــال البنــك، وتوفي ــة عل ــة، لضمــان حســن إدارة المخاطــر المادي ــة الداخلي ــر إدارة المخاطــر والرقاب مراجعــة معايي
ــة. ــة المخاطــر ذات العالق ــة وكاف ــة ومخاطــر أســوق المــال ومخاطــر الســيولة وإدارة االلتزامــات والمخاطــر القانوني المخاطــر االئتماني

y .مراجعة معايير وتوجهات كفاية رأس المال المبنية على المخاطر

y .مراجعة التعليمات الرقابية الجديدة في األسواق المالية والتعديالت على المعايير المحاسبية وغيرها من التطورات

y .مراجعة هيكل دائرة المخاطر ومهامها ومسئولياتها، واإلشراف على إدارة المخاطر والتقييم السنوي لرئيس المخاطر

أسماء السادة أعضاء جلنة املخاطر وعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل عام 2020

اجتماعات اللجنة في عام 2020
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نسبة احلضور %

12345

أحمد مشاري الفارس
100√√لم يكن عضواً في مجس اإلدارةرئيس اللجنة 2

100√√√√√خالد سالم النصف 2

100√√√√√معاذ سعود العصيمي

100√√√√√مطلق مبارك الصانع

100√√√√√حنان يوسف علي يوسف 

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

مالحظة:
بداية الدورة اخلامسة عشرة 2020-2022 من اجتماع رقم )2( املنعقد بتاريخ 15 أبريل 2020 . 1
مت استبدال منصب الرئيس ليصبح السيد/ أحمد مشاري الفارس رئيساً للجنة املخاطر بدالً من السيد خالد سالم النصف في اجتماع مجلس اإلدارة التاسع املؤرخ 15 . 2

سبتمبر 2020.

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم:

تقرير احلوكمة
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6.4- لجنة الحوكمة:

ــى  ــى الحوكمــة الســليمة والعمــل عل ــى أداء مســئولياته فــي اإلشــراف عل ــة الحوكمــة فــي مســاعدة المجلــس عل ــدور الرئيســي للجن ــل ال يتمث
تطويــر مجموعــة إرشــادات وسياســات الحوكمــة ومراقبــة االلتــزام بتطبيقهــا وااللتــزام بدليــل الحوكمــة مــن مجلــس اإلدارة ولجانــه ومــن 

اإلدارة التنفيذيــة.
وتضــم لجنــة الحوكمــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة خمســة أعضــاء مــن بينهــم علــى األقــل عضــو مســتقل ويجــوز أن تكــون برئاســة رئيــس 

ــس اإلدارة.  مجل
وتجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك علــى أال يقــل عــدد االجتماعــات عــن اجتماعيــن فــي العــام الواحــد، وقــد عقــدت اللجنــة )3( 

ــام بمهامهــا ووظيفتهــا. ــر وذلــك للقي ــة عــدد )2( محضــر قــرار بالتمري اجتماعــات خــالل عــام 2020. وصــدر عــن اللجن

وتتمثل مهام لجنة الحوكمة فيما يلي:

y .تطوير إطار عمل ودليل الحوكمة الشامل وتقديم اقتراحات تحديثه وتغييره

y .مراجعة مدى كفاية السياسات وممارسات البنك فيما يخص معايير الحوكمة

y .مراجعة وتقييم كفاءة قواعد السلوك المهني، وقواعد أخالقيات العمل، وغيرها من السياسات المعتمدة واإلرشادات داخل البنك

y .مراجعة األمور األساسية الخاصة بعالقات المساهمين ومساهمات البنك في األعمال الخيرية

y .مراجعة الجزء الذي يتعلق بالحوكمة 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 2020

اجتماعات اللجنة في عام 2020

ريل
 أب

23
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سبت

 1
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وف

2 ن
6

نسبة احلضور %

123

حمد عبداحملسن املرزوق 
100√√√رئيس اللجنة

100√√√حنان يوسف على 
100√لم يكن عضواً في مجلس اإلدارة حمد عبداللطيف البرجس 2

100√لم يكن عضواً في مجلس اإلدارةأحمد مشاري الفارس 3
100√لم يكن عضواً في هذه اللجنةصالح عبدالعزيز املريخي 4

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√

مالحظة:
بداية الدورة اخلامسة عشرة 2020-2022 من اجتماع رقم )2( املنعقد بتاريخ 15 أبريل 2020.. 1
استُبدل السيد/ براك الشيتان ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر في 2 مارس 2020، وحل محله السيد/ حمد عبداللطيف البرجس ممثاًل عن الهيئة العامة لشؤون . 2

القصر في 14 سبتمبر 2020.  
انضم إلى عضوية جلنة احلوكمة بقرار من مجلس اإلدارة في 15 سبتمبر 2020. . 3
انضم إلى عضوية جلنة احلوكمة بقرار من مجلس اإلدارة في 21 أكتوبر 2020.. 4

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم

تقرير احلوكمة
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6.5- اللجنة التنفيذية

يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالنشــاط المصرفــي واالســتثماري للبنــك، 
وفقــاً للصالحيــات التــي يفوضهــا المجلــس إلــى اللجنــة، كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة أن يعهــد إليهــا بأيــة أعمــال أخــرى تعينــه علــى القيــام بمهامــه 

ومســئولياته، وتضــم اللجنــة التنفيذيــة 6 أعضــاء.
وقــد عقــدت اللجنــة )9( اجتماعــات خــالل عــام 2020، وصــدر عــن اللجنــة التنفيذيــة عــدد )7( محاضــر قــرار بالتمريــر وذلــك للقيــام 

بمهامهــا ووظيفتهــا.

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

y  ــات الالزمــة ــع التوصي ــر األداء ورف ــة تقاري ــاءة األداء، ومراجع ــة كف ــك، ومراقب ــذ اســتراتيجية وخطــة عمــل البن ــة تنفي ــى آلي اإلشــراف عل
للمجلــس فــي هــذا الشــأن.

y  مراجعــة واعتمــاد معامــالت التمويــل وعــروض االســتثمار التــي تعرضهــا اإلدارة التنفيذيــة وفــق الئحــة التفويضــات والصالحيــات التــي
يحددهــا المجلــس.

y  اعتمــاد أو رفــض أيــة مقترحــات تتعلــق بالتمويــل، الســيولة و- أو مخاطــر الســوق فــي حــدود الصالحيــات الماليــة المعتمــدة فيمــا يخــص
الحــد األقصــى للتركــز االئتمانــي للعميــل الواحــد. 

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

منــح أو تجديــد أو تمديــد مؤقــت للتســهيالت االئتمانيــة والمراجعــة الدوريــة لهــا وتعديــل شــروط المنــح وذلــك للعمــالء ســواء كانــوا . 1
أفــراد أم شــركات ومؤسســات بالمبالــغ التــي تزيــد عــن صالحيــات اللجنــة التنفيذيــة.

الموافقة على الدخول والتخارج والتسويات الستثمارات بيتك ونقل األصول على مستوى المجموعة.. 2
االطالع والموافقة على التقارير الدورية المقدمة من اإلدارة التنفيذية.. 3
بيع وشراء أسهم الخزينة.. 4
تعيين ممثلي بيتك في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة.. 5

أسماء السادة أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2020

اجتماعات اللجنة في عام 2020
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نسبة احلضور %

123456789

حمد عبداحملسن املرزوق
100√√√√√√√√√رئيس اللجنة

100√√√√√√√√√عبدالعزيز يعقوب النفيسي

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

100√√√√√√√√√مـــعاذ ســـعود العصيمي

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

100√√√√√√√√√مطلق مبارك الصانع

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√
بداية الدورة اخلامسة عشرة 2020-2022 من اجتماع رقم )3( املنعقد بتاريخ 17 يونيو 2020.. 1

تاريخ وأرقام
االجتماعات

االسم

تقرير احلوكمة
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6.6- لجنة االستثمار

الغــرض الرئيســي مــن لجنــة االســتثمار هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع مبــادئ عامــة لالســتثمار واإلشــراف علــى األنشــطة االســتثمارية 
للبنــك وشــركاته التابعــة، وفقــاً للصالحيــات التــي يفوضهــا المجلــس لهــذه اللجنــة، والتحقــق مــن مــدى االمتثــال مــع األهــداف االســتثمارية للبنــك، 

وتتكــون لجنــة االســتثمار مــن 5 أعضــاء. وقــد عقــدت اللجنــة )4( اجتماعــات خــالل عــام 2020.  

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

y  القيــام بمســاعدة مجلــس إدارة البنــك علــى تنفيــذ مســئولياته الرقابيــة علــى األصــول االســتثمارية للبنــك بمــا فــي ذلــك الصناديــق والمحافظ
االســتثمارية، وتقــوم برفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة، ومتابعــة االســتثمارات بمــا يتوافــق مع السياســات المعتمدة.

y  مراجعــة التقاريــر المرتبطــة بوضــع االســتثمارات الحاليــة للبنــك وظــروف األســواق الماليــة المحليــة والدوليــة وكافــة البيانــات التــي تمكــن
اللجنــة مــن ممارســة مســئولياتها بطريقــة مهنيــة وفعالــة.

y .إخطار مجلس اإلدارة بأي تغييرات جوهرية في استثمارات البنك

y  .متابعة تطبيق السياسات واألهداف االستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس االدارة فيما يتعلق بكافة األنشطة االستثمارية

y  االطــالع علــى االســتثمارات الجديــدة المقترحــة والوقــوف علــى مــدى امتثــال هــذه االســتثمارات مــع توجهــات مجلــس اإلدارة، ومــن ثــم رفــع
توصيــة لمجلــس اإلدارة بذلــك. 

y .االستعانة بأي مستشار خارجي وذلك لمساعدة اللجنة في أداء مهامها

y  .ًرفع التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوص أي موضوع تراه اللجنة مناسبا

y .الحصول على أية معلومات الزمة عن وضع المحفظة االستثمارية من خالل الرئيس التنفيذي

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

y .تمارس 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

y  ،يتعيــن مراجعــة وتحديــث هــذه الوظائــف كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك مــع مراعــاة أيــة تغييــرات في إطــار حوكمة عمــل البنــك، الصالحيات
االستراتيجيات، القواعد والسياسات أو أية عوامل جوهرية أخرى، ويجب اعتماد أية تعديالت أو تحديثات على الالئحة من قبل مجلس اإلدارة.

أسماء السادة أعضاء جلنة االستثمار وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2020

اجتماعات اللجنة في عام 2020

اير
 ين

29

ريل
 أب

15

ليو
 يو

27

وبر
أكت

 1
2

نسبة احلضور %

1234

فهــــد علــــى الغـانـــــم
100√√√√رئيس اللجنة

100√√√√خالد سالم النصف

100√√√√معاذ سعود العصيمي

100√√√√صالح عبدالعزيز املريخي 
100√لم يكن عضواً في مجلس اإلدارةمحمد ناصر الفوزان 2

تعذر حضور االجتماعXحضر االجتماع√
بداية الدورة اخلامسة عشرة 2020-2022 من اجتماع رقم )2( املنعقد بتاريخ 15 أبريل 2020.. 1
انضم إلى عضوية جلنة االستثمار بقرار من مجلس اإلدارة في 15 سبتمبر 2020.. 2

تاريخ وأرقام االجتماعات

االسم

تقرير احلوكمة
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قامت اجلمعية العامة لـ "بيتك" بتعيني أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2020، وتتكون الهيئة من 5 أعضاء، وتقوم 
الهيئة بإصدار الفتاوى والقرارات الشرعية وكذلك التأكد من التزام البنك بتعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء، وقد عقدت هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية )30 اجتماعاً( خالل عام 2020. 

أسماء الســادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل عام 2020

اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عام 2020

نسبة احلضور %عدد مرات احلضوراالسم

فضيلة األستاذ الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
30100رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبدالسالم
2996.7عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور/ مبارك جزاء احلربي
2996.7عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ عصام عبدالرحيم الغريب
30100عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
2686.7عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

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

تسهيالت متويلية: 158,219 د.ك 

بطاقات ائتمان: 1,454 د.ك

اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
خالل العام 2020
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تقرير التدقيق الشرعي الخارجي
عن العام 2020

إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي      الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حتية طيبة وبعد،،

نضع بين أيديكم تقرير المدقق الشرعي الخارجي لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020

مسؤولية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
بنــاء علــى عقــد االرتبــاط بيننــا فــإن مكتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي تقــع مســؤوليته فــي الرقابــة والتدقيــق على جميــع المعامــالت والتعامالت 

للتأكــد مــن مــدى التــزام بيــت التمويــل الكويتــي بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــاً لقــرارات وفتــاوى هيئة الرقابة الشــرعية.

مسؤولية بيت التمويل الكويتي
تقــع مســؤولية البنــك فــي تحقيــق االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفقــاً لقــرارات وفتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية، وتوفيــر جميــع المعلومات 

الالزمــة إلجــراء عمليــة التدقيــق الشــرعي الخارجــي علــى جميــع المعامــالت والتعامالت.

إجراءات ونتائج التدقيق الشرعي الخارجي
تــم االطــالع علــى محاضــر اجتماعــات وتقاريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية وعلــى خطــة وتقاريــر إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي، كمــا تــم االطــالع 

علــى الموافقــات الشــرعية وعلــى أدلــة السياســات واإلجــراءات وتعديالتهــا لجميــع إدارات البنــك.
كمــا قمنــا بفحــص ومراجعــة االســتثمارات والعقــود والمعامــالت المصرفيــة والتجاريــة ومنتجاتهــا ومراحــل إنجازهــا والتأكــد مــن تنفيــذ الجهــات 

المســؤولة فــي البنــك لتلــك العمليــات وفقــاً لقــرارات وفتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية.

الزيارات الميدانية ونتائجها
تــم التواصــل مــع اإلدارات التنفيذيــة فــي البنــك عــن طريــق عقــد االجتماعــات وعبــر المحادثــات الهاتفيــة والمرئيــة، وعــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي، نظــراً للظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــالد واتباعــاً لالشــتراطات الصحيــة الخاصــة بانتشــار وبــاء كوفيــد-19 وتــم تدويــن نتائــج 

تلــك االجتماعــات، حيــث تــم إجــراء 6 لقــاءات مباشــرة وعبــر االتصــال المرئــي.

الرأي النهائي المستقل للمدقق الشرعي الخارجي
نعتقــد بــأن التدقيــق الــذي قمنــا بــه علــى أعمــال البنــك عــن الفتــرة مــن 2020/01/01 وحتــى 2020/12/31 يوفــر أساســاً مناســباً إلبــداء 
ــة تكفــي إلعطــاء  ــا بأدل ــة لتزويدن ــي نعتبرهــا ضروري ــا والت ــا عليه ــي حصلن ــدات الت ــا المســتقل، ووفــق المعلومــات واإليضاحــات والتأكي رأين
تأكيــد معقــول بــأن اإلدارات التنفيذيــة فــي البنــك قــد التزمــت بقــرارات وفتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية، وال توجــد مخالفــات شــرعية، وفــي 
ضــوء مــا ســبق فقــد توصــل مكتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي إلــى الــرأي النهائــي بــأن بيــت التمويــل الكويتــي قــد التــزم بأحــكام ومبــادئ 

الشــريعة اإلســالمية وفقــاً لقــرارات وفتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية.

 املدقق الشرعي اخلارجي
د/ عبدالعزيز خلف جار اهلل

التاريخ: 25 جمادى األولى 1442هــ
الموافق: 10 يناير 2021 م
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نظام الرقابة الداخلية

يقــر مجلــس إدارة بيــت التمويــل الكويتــي بقيمــة نظــم الرقابــة الداخليــة القويــة علــى فعاليــة وكفــاءة العمليــات، وجــودة التقاريــر الداخليــة والخارجيــة، 
ــر اإلدارة  ــاً يحــدد بوضــوح خطــوط الســلطات، وتعتب ــكاًل تنظيمي ــس هي ــى الحوكمــة بشــكل عــام. لقــد أنشــأ المجل ــح وعل ــن واللوائ ــال للقواني واالمتث
التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن إنشــاء وتشــغيل نظــم الرقابــة الداخليــة إلدارة المخاطــر التــي تحــول دون تحقيــق أهــداف البنــك. ويتمكــن نظــام الرقابــة 

الداخليــة مــن توفيــر ضمانــات معقولــة، وليســت حاســمة، لعــدم التعــرض لمخاطــر قــد تــؤدي لخســائر جســيمة.

يقــوم مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم، مــن خــالل اللجــان المنبثقــة عنــه، بمراجعــة فاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة والتــي يتــم تقييمهــا مــن قبــل وظائــف 
الرقابــة الداخليــة المتعــددة، وكذلــك يقــوم المجلــس بالتأكــد مــن أن وظائــف الرقابــة الداخليــة فــي وضــع تنظيمــي صحيــح، ولديهــا الموظفيــن والمــوارد 

الكافيــة لتنفيــذ مســؤولياتها بشــكل مســتقل وفّعــال. 

يقــوم مجلــس إدارة البنــك بــدوره الرقابــي واإلشــرافي بشــكل فعــال فيمــا يخــص إدارة األزمــات، لضمــان قيــام اإلدارة التنفيذية بوضــع الضوابط الرقابية 
الالزمــة التــي تعــزز مــن مرونــة البنــك فــي مواجهــة بيئــة العمــل المتغيــرة وكذلــك لضمــان اســتمرارية األعمــال بمــا يخــدم كافــة أصحــاب المصالــح.

ويقــوم مجلــس اإلدارة أيضــاً بمراجعــة خطابــات اإلدارة الصــادرة مــن مدققــي البنــك الخارجييــن، ومراجعــة التقاريــر المتعلقــة بالمحاســبة والســجالت 
األخــرى ونظــم الرقابــة الداخليــة )ICR( الصــادرة مــن مدقــق )ICR(. وقــد تضمــن التقريــر الســنوي رأي مدقــق )ICR( فــي هــذا األمــر.

يــرى مجلــس اإلدارة أن نظــم الرقابــة الداخليــة المعتمــدة والمطبقــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 كافيــة لتوفيــر ضمانــات معقولــة 
بخصــوص تحقيــق أهــداف "مجموعــة بيتــك".

تقرير مجلس اإلدارة
عن نظم الرقابة الداخلية
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تقرير المدقق الخارجي
على أنظمة الرقابة الداخلية

السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة        احملترمني

حتية طيبة وبعد،،،

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

دولة الكويت
التاريخ : 29 سبتمبر 2020

تقرير حول السجالت المحاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية
وفقــا لخطــاب تعييننــا المــؤرخ فــي 17 فبرايــر 2020، قمنــا بفحــص الســجالت المحاســبية والســجالت األخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة لبيــت 

التمويــل الكويتــي ش.م.ك.ع. )"البنــك"( للســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019. 
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 المذكورة أعاله، قمنا أيضاً بتغطية الشركات المصرفية والمالية التابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. 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	 

ــات  ــار متطلب ــن فــي االعتب ــر 2020، آخذي ــخ 14 يناي ــت المركــزي بتاري ــك الكوي ــم الصــادر عــن بن ــات التعمي ــا وفقــاً لمتطلب ــا بفحصن لقــد قمن
دليــل اإلرشــادات العامــة الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 15 يونيــو 2003، والمحــور الرابــع مــن تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــة 
والمتعلقــة بــإدارة المخاطــر وضوابــط الرقابــة الداخليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 20 يونيــو 2012، وتعديالتهــا الصــادرة فــي 
10 ســبتمبر 2019، والتعليمــات الصــادرة بتاريــخ 14 مايــو 2019 بشــأن مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والتعليمــات الصــادرة بتاريــخ 
9 فبرايــر 2012 بشــأن ســرية معلومــات العمــالء وأنشــطة األوراق الماليــة للبنــك والتعليمــات الخاصــة بالرقابــة الداخليــة فيمــا يتعلــق بالوقايــة 

واإلبــالغ عــن حــاالت االحتيــال واالختــالس.
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وبصفتكــم أعضــاء مجلــس إدارة البنــك فإنكــم مســئولون عــن إرســاء النظــم المحاســبية واالحتفــاظ بالســجالت المحاســبية المناســبة والســجالت 
األخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار المنافــع المتوقعــة والتكاليــف المتعلقــة بتأســيس تلــك األنظمــة واالمتثــال للمتطلبــات 

الــواردة فــي تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة.

 إن الهــدف مــن التقريــر هــو إعطــاء تأكيــدات معقولــة وليســت قاطعــة عــن مــدى انســيابية اإلجــراءات واألنظمــة المتبعــة بغــرض حمايــة 
الموجــودات ضــد أيــة خســائر ناتجــة عــن أي اســتخدام أو تصــرف غيــر مصــرح بــه، وأن المخاطــر الرئيســية يتــم مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل 
مالئــم، وأن المعامــالت يتــم تنفيذهــا طبقــاً إلجــراءات التفويــض المقــررة وأنــه يتــم تســجيلها بشــكل صحيــح. وذلــك لتمكينكــم مــن القيــام 

ــم بشــكل ســليم. بأعمالك

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

فــي الظــروف، أو أن تتدنــى درجــة االلتــزام بتلــك اإلجــراءات.

مــع االســتثناءات لألمــور الموضوعــة للتقاريــر المرفقــة، ونظــراً لطبيعــة وحجــم عمليــات البنــك، خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019، 
وأهميــة وتقييــم المخاطــر لمالحظاتنــا، فــي رأينــا:

 الســجالت المحاســبية والســجالت األخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة للبنــك فــي األجــزاء التــي تــم فحصهــا مــن قبلنــا قــد تــم إنشــاؤها أ. 
ــم  ــو 2003 والتعمي ــخ 15 يوني ــل بنــك الكويــت المركــزي بتاري ــل اإلرشــادات العامــة الصــادر مــن قب ــات دلي واالحتفــاظ بهــا طبقــاً لمتطلب

الصــادر مــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 14 ينايــر 2020.
 المالحظــات التــي تــم رفعهــا فــي فحــص وتقييــم الرقابــة الداخليــة ال تؤثــر بشــكل جوهــري علــى مصداقيــة عــرض القوائــم الماليــة للبنــك ب. 

للســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019.
 اإلجراءات التي تم أخذها من قبل البنك لمعالجة المالحظات التي تم ذكرها في التقرير، تعتبر مرضية.ج. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

قـيس محمـد النصـف
تـرخيـص رقـم 38 فئـة "أ"
BDO النصـف وشـركـاه

تقرير املدقق اخلارجي على أنظمة الرقابة الداخلية
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سياسة األجور والمكافآت

ــون العمــل فــي  ــي" مــع اســتراتيجيات وأهــداف البنــك، وكذلــك مــع أحــكام قان ــل الكويت تتماشــى سياســة األجــور والمكافــآت فــي "بيــت التموي
القطــاع األهلــي، وكذلــك تتضمــن جميــع متطلبــات حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة فــي يونيــو 2012، وتتضمــن 
مكافــآت الموظفيــن كاًل مــن العناصــر الثابتــة والمتغيــرة، والتــي تشــمل الرواتــب واألجــور حالــة ومؤجلــة، وحوافــز قصيــرة وطويلــة األجــل ومزايــا 
مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، تــم تصميــم هــذه السياســة بغــرض الجــذب، واالحتفــاظ وتقديــم مكافــآت تنافســية لمــن يتمتعــون بالخبــرات، والمهــارات، 

والقيــم، والســلوك الــالزم لتحقيــق أهــداف البنــك العامــة.

مكافــأة الموظفيــن فــي بيــت التمويــل الكويتــي" مرتبطــة مباشــرة بــأداء البنــك قصيــر وطويــل األجــل، وتتماشــى مكونــات حزمــة المكافــآت كذلــك 
مــع قابليــة البنــك الســتيعاب المخاطــر قصيــرة وطويلــة المــدى، وتشــمل السياســة آليــات مــن شــأنها التحكــم فــي مجمــوع المكافــآت بنــاًء علــى 

األداء المالــي للبنــك، وفــي حالــة ضعــف األداء المالــي قــد يطبــق "نظــام االســترداد" وذلــك للحفــاظ علــى مصالــح البنــك.

يقــوم مجلــس إدارة البنــك بنــاًء علــى توصيــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، باعتمــاد تصميــم وتعديــل سياســة األجــور والمكافــآت فــي البنــك، 
ويقــوم دوريــاً بمراجعــة عمليــة تنفيــذ السياســة ومــدى فعاليتهــا لضمــان عملهــا علــى النحــو المنشــود.

عناصر األجور والمكافآت

يتــم الجمــع بيــن العناصــر المختلفــة مــن األجــور والمكافــآت لضمــان توافــر حزمــة األجــور المناســبة والمتوازنــة والتــي مــن شــأنها أن تعكــس 
الدرجــة الوظيفيــة، والقســم الــذي يعمــل فيــه الموظــف، وكذلــك مؤشــرات الســوق، وتشــمل مكونــات األجــر التــي تمنــح للموظــف مــا يلــي:

الراتب األساسي. 1
المزايا والبدالت. 2

تعكــس الرواتــب مهــارات األفــراد وخبراتهــم، ويتــم مراجعتهــا ســنوياً فــي ســياق التقييــم الســنوي لــألداء، ويتــم بشــكل دوري مقارنــة الرواتــب 
والبــدالت فــي "بيــت التمويــل الكويتــي" مــع مــا يشــابهها فــي البنــوك األخــرى والمؤسســات الماليــة، تتــم زيــادة الرواتــب فــي حالــة تغيــر الوظيفــة، 

أو زيــادة فــي المســئولية أو لمماثلــة أحــدث بيانــات الســوق المتاحــة، ويمكــن أيضــاً زيــادة المرتبــات بمــا يتماشــى مــع اللوائــح المحليــة.

ــون ورؤســاؤهم  ــوم الموظف ــام يق ــة الع ــي بداي ــع المســتويات، فف ــى جمي ــن عل ــاس أداء الموظفي ــم وقي ــة رســمية إلدارة وتقيي ــك" عملي ــدى "بيت ل
بتخطيــط وتوثيــق أهــداف األداء الســنوية، والكفــاءات المطلوبــة وخطــط التنميــة الشــخصية للموظفيــن، ومــن ثــم فــي مقابلــة تقييــم األداء 
الســنوي يقــوم الرؤســاء والمراجعــون بتقييــم وتســجيل األداء مقارنــة باألهــداف المعتمــدة، ويتــم اتخــاذ القــرارات بشــأن تعديــل رواتــب الموظفيــن 

الثابتــة والحوافــز المبنيــة علــى األداء بنــاًء علــى مراجعــة األداء الســنوي.

وتقــدم مزايــا أخــرى مثــل اإلجــازات الســنوية، واإلجــازات الطبيــة واإلجــازات األخــرى، والتأميــن الطبــي، والتأميــن علــى الحيــاة، وتذاكــر الســفر 
الســنوية، والبــدالت الممنوحــة علــى أســاس عقــود العمــل الفرديــة وممارســات الســوق المحليــة والقوانيــن المعمــول بهــا.

إفصاحات األجور والمكافآت طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي حول حوكمة الشركات

وفقــاً لتعليمــات "بنــك الكويــت المركــزي" حــول حوكمــة الشــركات، قمنــا باإلفصــاح عــن تكلفــة األجــور لفئــات معينــة مــن الموظفيــن والتكلفــة لــكل 
فئــة، ويشــمل التحليــل العناصــر الثابتــة والمتغيــرة لألجــور والمكافــآت، وأســاليب الدفــع المســتخدمة.

تقرير األجور والمكافآت
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تقرير األجور واملكافآت

أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم اإلفصاح عن المكافآت المالية التي تدفع لمجلس اإلدارة في اإلفصاح رقم )27( من القوائم المالية السنوية.

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

بحســب تعليمــات "بنــك الكويــت المركــزي" بشــأن قواعــد حوكمــة الشــركات، قمنــا فــي هــذا الجــزء بــإدراج إجمالــي األجــور والمكافــآت المحملــة 
علــى عــام 2020 لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن الذيــن تلقــوا أعلــى مكافــآت والتــي تتضمــن رواتبهــم والحوافــز قصيــرة وطويلــة األجــل، ويجــب أن 
تتضمــن هــذه المجموعــة، الرئيــس التنفيــذي (CEO)، ورئيــس المخاطــر (CRO)، ورئيــس الماليــة (CFO)، ورئيــس التدقيــق الداخلــي، فــي حــال 

لــم يكــن أحدهــم مــن ضمــن كبــار التنفيذييــن الخمســة األعلــى مكافــآت.

يحتــوي هــذا الجــزء علــى إجمالــي األجــور والمكافــآت المحملــة علــى عــام 2020 لخمســة كبــار تنفيذييــن الذيــن تلقــوا أعلــى مكافــآت باإلضافــة 
إلــى ثالثــة مــن المناصــب الواجــب ذكرهــا والتــي لــم تكــن ضمــن المناصــب الخمســة األخــرى، بلــغ إجمالــي المكافــآت لهــذه المجموعــة )أعلـــى 
ــك  ــا فــي ذل ــرة بم ــة والمتغي ــات األجــور الثابت ــذه المجموعــة مكون ــآت الممنوحــة له ــي، وشــملت حزمــة المكاف ــار كويت "5+3"( 2,097,822 دين
المرتبــات )األساســية واالســتحقاقات أو البــدالت(، قصيــرة األجــل بمــا يشــمل المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة النقديــة الســنوية، فضــاًل عــن 

الحوافــز طويلــة األجــل ومزايــا نهايــة الخدمــة.

ثالثًا: المكافآت بحسب مجموعات الموظفين المختلفة في بيت التمويل الكويتي

الرئيــس التنفيــذي ونوابــه و/ أو كبــار التنفيذييــن اآلخريــن الذيــن يخضــع تعيينهــم لموافقة الســلطات الرقابية . 1
واإلشرافية:

بلــغ مجمــوع األجــور المحملــة علــى عــام 2020 لهــذه الفئــة 3,018,414 دينــار كويتــي. وشــملت حزمــة المكافــآت الممنوحــة لهــذه الفئــة مكونــات 
األجــر الثابتــة والمتغيــرة بمــا فــي ذلــك المرتبــات )األساســية والنقديــة والمزايــا غيــر النقديــة والبــدالت(، والحوافــز قصيــرة األجــل بمــا يشــمل 

المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة النقديــة الســنوية، فضــاًل عــن الحوافــز طويلــة األجــل ومزايــا نهايــة الخدمــة.

موظفي الرقابة المالية والمخاطر:. 2

بلــغ مجمــوع األجــور المحملــة علــى عــام 2020 لهــذه الفئــة 3,149,694 دينــار كويتــي. إن حزمــة األجــور الممنوحــة لموظفــي هــذه الفئــة تختلــف 
اســتناداً علــى درجاتهــم الوظيفيــة فضــاًل عــن عقــود العمــل الفرديــة، وتشــمل حزمــة المكافــآت الممنوحــة لهــذه الفئــة مكونــات األجــور الثابتــة 
والمتغيــرة بمــا فــي ذلــك المرتبــات )األساســية واالســتحقاقات والبــدالت(، والحوافــز قصيــرة األجــل بمــا يشــمل المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة 
النقديــة الســنوية، فضــاًل عــن الحوافــز طويلــة األجــل لكبــار المســئولين التنفيذييــن الذين هم مؤهلون لهذا المخطط وكذلــك مزايا نهاية الخدمة.

المعرضون للمخاطر المادية:. 3

بلــغ مجمــوع األجــور المحملــة علــى عــام 2020 لهــذه الفئــة 1,584,097 دينــار كويتــي، وتشــمل فئــة اإلدارة العليــا ورؤســاء األقســام مــن 
الوظائــف ذات الســلطات الماليــة والذيــن يقومــون بتفويــض المســئوليات لموظفــي إداراتهــم، وتكــون لهــم المســئولية النهائيــة والخضــوع 
للمســاءلة عــن المخاطــر المتخــذة، وتشــمل حزمــة المكافــآت الممنوحــة لهــذه الفئــة مكونــات األجــر الثابتــة والمتغيــرة بمــا فــي ذلــك المرتبــات 
ــة الســنوية، فضــاًل عــن  ــرة النقدي ــة والمتغي ــآت الثابت ــا يشــمل المكاف ــرة األجــل بم ــز قصي ــدالت(، والحواف )األساســية واالســتحقاقات والب

ــا نهايــة الخدمــة. ــة األجــل ومزاي الحوافــز طويل
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يولــى "بيتــك" االهتمــام والعنايــة اخلاصــة إلدارة املخاطــر ومتطلبــات احلوكمــة والتــي تعتبــر أحــد أهــم ركائــز اإلدارة احلكيمــة للعمــل املصرفــي. 
ــم انكشــافات  ــاً فــي تقيي ــك"، فهــي تلعــب دوراً حيوي ــى مســتوى "بيت ــا الواضحــة واملســتمرة عل قامــت إدارة املخاطــر باملجموعــة بوضــع بصماته
املخاطــر. تواصــل إدارة املخاطــر للمجموعــة دورهــا احليــوي فــي حتديــد وتقييــم وتخفيــف املخاطــر. وفــي ضــوء التحديــات املســتمرة واملتزايــدة 
الناجتــة عــن األوضــاع السياســية واالقتصاديــة الراهنــة، فــإن املمارســة اجليــدة والعنايــة الالزمــة إلدارة املخاطــر فــي املجموعــة تلعــب دوراً حيويــاً 

علــى مســتوى مجموعــة بيــت التمويــل الكويتــي.

اتســم العــام 2020 بظهــور العديــد مــن عوامــل املخاطــر اجلوهريــة عامليــاً، والتــي متثلــت فــي ظهــور وانتشــار جائحــة فيــروس كوفيــد 19 املســتجد، 
بالرغــم مــن أن إدارة املخاطــر للمجموعــة قــد جنحــت فــي تطبيــق مبــادرات تكتيكيــه ســريعة وأخــرى اســتراتيجية للحفــاظ علــى دعــم رأس مــال 

املجموعــة والعمــل علــى حتســني جــودة األصــول.

اتخــذت إدارة املخاطــر للمجموعــة خطــوات هامــة وفعالــة لتحديــث أنظمــة قيــاس املخاطــر واملتابعــة وأنظمــة إصــدار التقاريــر، حيــث إن إدارة 
املخاطــر للبنــك بأكملــه يتــم مراقبتهــا بشــكل مســبق ومتكامــل. يتــم متابعــة االنكشــافات للمخاطــر وحتليلهــا ورفعهــا ملجلــس اإلدارة وجلنــة املخاطــر 
وكذلــك لــإلدارة التنفيذيــة ممــا كان لــه األثــر اإليجابــي علــى مجموعــة "بيتــك" فيمــا يتعلــق مبعيــار كفايــة رأس املــال ومؤشــرات جــودة األصــول 

ومســتوى الســيولة.

إن جــزءاً رئيســياً مــن مهــام إدارة املخاطــر يتمثــل فــي مواصلــة التحســينات املســتمرة فــي مجــال إدارة املخاطــر وتطويــر األعمــال علــى مســتوى 
مجموعــة "بيتــك" مــن خــالل تطبيــق أطــر العمــل القياســي واملنهجــي املوحــدة، كمــا تقــوم إدارة املخاطــر للمجموعــة بشــكل منتظــم بإجــراء اختبارات 
الضغــط وتقديــرات كفايــة رأس املــال فــي مجموعــة "بيتــك". وقــد قامــت إدارة املخاطــر بتطويــر أســاليب اختبــارات الضغــط بأكثــر الطــرق حتفظــاً 

الحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة فــي ضــوء التغيــرات االقتصاديــة للجائحــة.

اســتمرت إدارة املخاطــر باملجموعــة خــالل العــام 2020 فــي تطبيــق برنامــج إدارة رأس املــال والــذي يشــمل املبــادرات الداخليــة لتقييــم األصــول 
ــة مــن اجلهــات  ــى مــن النســبة املطلوب ــام 2020 أي أعل ــة الع ــال 17.53% بنهاي ــة رأس امل ــأوزان املخاطــر، وقــد بلغــت نســبة كفاي املرجحــة ب
الرقابيــة. كمــا قامــت إدارة املخاطــر للمجموعــة أيضــاً بتحديــث إطــار نزعــة املخاطــر، وزيــادة عــدد تقاريــر املراقبــة ملؤشــرات املخاطــر الرئيســية 

علــى مســتوى املجموعــة.

ــى مســتوى  ــر بشــأنها عل ــة، ويتــم إصــدار تقري ــة الهام ــة األصــول واخلصــوم، تخضــع مخاطــر الســوق والســيولة للمراقب ــات جلن ــاً لتوجيه وفق
املجموعــة، وبالتالــي يتحقــق االلتــزام مبســتويات ونســب الســيولة األساســية منهــا نســبة صافــي التمويــل املســتقر ونســبة تغطيــة الســيولة، وذلــك 

لتحقيــق املزيــد مــن االلتــزام الرقابــي والقــدرة علــى الوفــاء مبتطلبــات املودعــني.

ــي أفضــل املمارســات  ــا مــن خــالل تبن ــة املرتبطــة به ــر املســبوقة واملخاطــر املالي ــة فــي التعامــل مــع األزمــة غي جنحــت إدارة املخاطــر االئتماني
ــف املخاطــر.   ــاً لتخفي ــدة فني ــة واملعتم ــر واملمارســات الدولي ــاً للمعايي ــة، ووفق واألســاليب الفني

يولــي "بيتــك" أهميــة بالغــة لضــرورة االلتــزام بالقوانــني والتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة، وفــي ســبيل حتقيــق ذلــك يوجــد لدينــا فــي 
"بيتــك" إدارة مســتقلة تابعــة للجنــة التدقيــق وااللتــزام تعنــي بالتأكــد مــن أن جميــع أعمالنــا وخدماتنــا تتــم وفــق تعليمــات اجلهــات الرقابيــة.

ــب مــع إدارات األعمــال لتقــدمي االستشــارات  ــى جن ــاً إل ــام 2020 بالعمــل جنب ــة للمجموعــة خــالل الع ــزام واملعلومــات الرقابي قامــت إدارة االلت
بخصــوص املنتجــات واخلدمــات اجلديــدة لعمــالء "بيتــك"، والتأكــد مــن حصولهــا علــى موافقــة اجلهــات الرقابيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد قامت 
بالتأكــد مــن ســير أعمــال "بيتــك" املختلفــة وفــق تعليمــات اجلهــات الرقابيــة، وذلــك مــن خــالل خطــة مســبقة لفحــص أعمــال اإلدارات املعنيــة، 

وتقــدمي مــا يلــزم مــن دعــم، والقيــام باتخــاذ بعــض التدابيــر واإلجــراءات حلمايــة "بيتــك" ومســاهميه. 

إدارة المخاطر ومتطلبات الحوكمة
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كمــا قامــت إدارة االلتــزام واملعلومــات الرقابيــة مبتابعــة ســير أعمــال مجموعــة "بيتــك" مــن خــالل التقاريــر التــي تقدمهــا الشــركات التابعــة للتأكــد 
مــن أن مجموعــة "بيتــك" تقــوم بااللتــزام بقوانــني وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة مبختلــف الــدول التــي يعمــل بهــا "بيتــك".   

ــة املخاطــر غيــر املاليــة، وذلــك متاشــياً مــع اســتراتيجية وأطــر عمــل إدارة املخاطــر للمجموعــة  لقــد رســخ "بيتــك" وظائــف متعــددة حتــت مظل
فــي "بيتــك". وتشــمل املخاطــر غيــر املاليــة عــدة إدارات متخصصــة كإدارة املخاطــر التشــغيلية، وإدارة اســتمرارية األعمــال، وإدارة املخاطــر 

التكنولوجيــة، وإدارة مخاطــر األمــن الســيبراني.

ومــن مســؤوليات املخاطــر غيــر املاليــة، اإلشــراف علــى تطويــر وتنفيــذ أطــر العمــل اخلاصــة باملخاطــر غيــر املاليــة علــى مســتوى مختلــف قطاعــات 
"بيتــك". وتتضمــن املخاطــر غيــر املاليــة مســئوليات تبيــان املخاطــر والتحقــق مــن كفــاءة عوامــل الســيطرة ومرونة األعمــال وإعداد التقاريــر اإلدارية 

الالزمــة، و ذلــك وفــق معاييــر الصناعــة وأفضــل املمارســات.

وتركــز إدارة املخاطــر التشــغيلية علــى تعزيــز القــدرات إلدارة ورصــد املخاطــر الرئيســية فــي مجموعــة "بيتــك"، حيــث يتــم حتديــد مناطــق الضعــف 
احملتملــة والتأكــد مــن وضــع خطــط وضوابــط مناســبة لعــالج وتخفيــف املخاطــر املفرطــة. 

أمــا مــن ناحيــة إدارة املخاطــر التكنولوجيــة، فهــي تعمــل علــى حتقيــق الكفــاءة املثلــى خلدمــات تقنيــة املعلومــات، والتأكــد مــن توافر االلتــزام املطلوب 
وضمــان فعاليــة بيئة الرقابــة الداخلية.

تعمــل إدارة اســتمرارية األعمــال باســتمرار علــى تطويــر وتنفيــذ إطــار عمــل اســتمرارية األعمــال والــذي يشــمل اســتراتيجيات تعافــي األعمــال 
ووضــع خطــط إدارة األزمــات وبرامــج مرونــة األعمــال، وذلــك فــي ســبيل توفيــر القــدرة علــى االســتجابة الفعالــة ألعطــال اخلدمــات والعمــل علــى 

حمايــة مصالــح البنــك والعمــالء واملســاهمني.

فــي إطــار حوكمــة املخاطــر الكليــة لـ"بيتــك" مت إنشــاء وحــدة متخصصــة تهــدف إلدارة مخاطــر أمــن املعلومــات واألمــن الســيبراني، وذلــك فــي ضــوء 
األهميــة املتزايــدة ألمــن املعلومــات فــي العمــل املصرفــي واملالــي. وفــي ظــل التحديــات املترتبــة علــى املخاطــر الناجتة عــن التطور املتســارع للتقنيات 
احلديثــة املســتخدمة فــي مجــال العمــل املصرفــي. ومتاشــياً مــع تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي الصــادرة فــي 10/ 2019/9 بشــأن قواعــد ونظــم 
احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة، تولــت اإلدارة مســؤولية الرصــد املســتمر للتهديــدات األمنيــة اخلارجيــة املتعلقــة بالشــبكة واألنظمــة التكنولوجيــة، 
والعمــل علــى استكشــاف هــذه التهديــدات ووضــع ســبل الوقايــة لضمــان ســالمة البيانــات الداخليــة واخلارجيــة. وبنــاًء علــى ذلــك فقــد مت وضــع 
سياســات وإجــراءات ومعاييــر متينــة ملنــع حــوادث األمــن الســيبراني وضمــان التعافــي الســريع فــي حالــة حــدوث أي انتهــاكات لألمــن الســيبراني.

وباملثــل قــام بيــت التمويــل الكويتــي بتحديــث إطــار عمــل مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وذلــك لضمــان االلتــزام بالقوانــني ذات الصلــة 
وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة.

إدارة املخاطر ومتطلبات احلوكمة
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تــم إعــداد اإلفصاحــات النوعيــة والكميــة المتعلقــة بمعيــار كفايــة رأس المــال ضمــن إطــار بــازل 3 للبنــوك اإلســالمية المرخصــة فــي دولــة الكويــت طبقــا 
لقواعــد وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة فــي التعميــم رقــم 2/ر ب ، رب أ/2014/336 بتاريــخ 24 يونيــو 2014. تســتند اإلفصاحــات العامــة 
المتعلقــة بمعيــار كفايــة رأس المــال بــازل 3 إلــى احتســاب الحــد األدنــى لــرأس المــال المطلــوب لتغطيــة مخاطــر االئتمــان والســوق وفقــا لألســلوب 

القياســي، والحــد األدنــى لــرأس المــال المطلــوب لتغطيــة المخاطــر التشــغيلية وفقــا ألســلوب المؤشــر األساســي.

أواًل: هيكل المجموعة

تتألــف مجموعــة بيــت التمويــل الكويتــي مــن البنــك فــي الكويــت باإلضافــة إلــى عــدد مــن الشــركات البنكيــة وغيــر البنكيــة التابعــة لــه، والتــي يتمتــع 
بملكيتهــا الكلّيــة أو الجزئيــة، كمــا يمتلــك البنــك عــدد مــن االســتثمارات االســتراتيجية األخــرى. وبالتالــي يتــم تجميــع بيانــات الشــركات التابعــة ضمــن 
ميزانيــة بيــت التمويــل الكويتــي. أمــا بالنســبة للشــركات غيــر التابعــة، فإنهــا تظهــر كاســتثمارات وشــركات زميلــة فــي البيانــات الماليــة، إن الشــركات 

التابعــة )المجمعــة( والشــركات الزميلــة الرئيســية )االســتثمارات الهامــة( بيانهــا كالتالــي:

الشــركات التابعــة الرئيســية الجوهريــة العاملة. 1

1.1.    البنك الكويتي التركي للمساهمة

بنــك إســالمي تابــع مملــوك بنســبة 62% )2019: 62%(، مســجل بدولــة تركيــا منــذ عــام 1989، تتمثــل األنشــطة الرئيســية للبنــك فــي تقديــم 
خدمــات ومنتجــات تمويليــة إســالمية، واســتثمار األمــوال علــى أســاس المشــاركة فــي الربــح والخســارة. 

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

ــم  ــي تقدي ــك ف ــز أنشــطة البن ــذ عــام 2002، تترك ــن من ــة البحري ــوك بنســبة 100% )2019: 100%( مســجل بمملك ــع ممل ــك إســالمي تاب بن
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية وإدارة الحســابات االســتثمارية بنظــام المشــاركة فــي األربــاح والخســائر وتمويــل الشــركات.

3.1.    بيت التمويل الكويتي –  )ماليزيا ( برهاد

بنــك إســالمي تابــع مملــوك بنســبة 100%  )2019: 100%( مســجل بدولــة ماليزيــا منــذ عــام 2006، تشــمل األنشــطة الرئيســية للبنــك تقديــم 
منتجــات تمويليــة إســالمية واالســتثمار فــي النشــاط العقــاري وتمويــل الشــركات.

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

شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة 100% )2019: 100%(، مســجلة بالمملكــة العربيــة الســعودية، يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تقديــم خدمــات 
االســتثمار االســالمى مــن خــالل ممارســة أنشــطة متعــددة وهــي التعامــل بصفــة أصيــل والتعهــد بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة 

ــة. والحفــظ فــي ســوق المــال الســعودي، والخدمــات االستشــارية فــي أعمــال األوراق المالي

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

ــة بنســبة 99.9% )2019: 99.9%( تمــارس أنشــطتها وفــق احــكام الشــريعة االســالمية ، وتشــمل االســتثمار  شــركة اســتثمارية تابعــة مملوك
ــات الخاصــة وأنشــطة االســتثمار العقــاري وخدمــات إدارة األصــول. والمتاجــرة فــي األســهم واســتثمارات الملكي

6.1.    شركة بيتك لألسهم الخاصة ذ.م.م.

شــركة اســتثمارية تابعــة مملوكــة بنســبة 100% )2019: 100%( مســجلة بجــزر الكايمــن، وتتمثــل األنشــطة الرئيســية فــي االســتثمار فــي أســهم 
الشــركات الخاصــة حــول العالــم. 

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2019: 99.9%(،  تشمل أنشطة الشركة تقديم خدمات التأجير والتطويرواإلستثمار العقارى.

8.1.    شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع

ــات  ــب عملي ــى جان ــاري إل ــر العق ــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي مجــال التطوي ــة بنســبة 56% )2019: 56%(، وتتمث ــة مملوك شــركة تابع
االســتثمار وإدارة العقــارات.
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9.1.    شركة المشروعات التنموية القابضة ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% )2019: 99.9%(،  تشمل أنشطتها الرئيسية في استثمارات البنية التحتية واالستثمارات الصناعية.

10.1.    شركة بيتك لإلستثمار العقاري ش.م.س.

شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة 100% )2019: 100%(، مســجلة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتتمثــل األنشــطة الرئيســية لهــا فــي االســتثمار 
والتطويــر العقــاري.

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

شــركة تابعة مملوكة بنســبة 97% )2019: 97%(، وتشــمل أنشــطتها خدمات صيانة الحاســب اآللى و تقديم االستشــارات الفنية المتخصصة 
وخدمــات البرامج. 

12.1.    الشركة الخليجية العالمية لتجارة السيارات ش.م.ك. )مقفلة(*

شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.6% )2019: 99.6%(، تتمثل انشطتها في انجاز عمليات اإلتجار واستيراد وتصدير السيارات المستعملة.

13.1.    شركة إعمار

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% )2019: 100%(، تتمثل أنشطتها في مجال االستثمار االسالمى.

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

شركة تابعة مملوكة بنسبة 76% )2019: 76%(، وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في انجاز كافة األنشطة الخاصة بمجال الخدمات الصحية.

15.1.    صندوق المثنى للمصارف اإلسالمية الخليجية

صندوق مملوك بنسبة 88% )2019: 87%(، وتتمثل  انشطته في االستثمار في األسهم اإلسالمية.

16.1.    شركة تركابيتال القابضة ش.م.ب )مقفلة(

شركة تابعة مملوكة بنسبة 51% )2019: 51%(،  وتمارس أنشطتها في مجال العقارات وتأجير السيارات وخدمات التأمين.

*حصة الملكية الفعلية هي بنسبة %100 (2019: %100).
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1.2.    مصرف الشارقة اإلسالمي 

بنك إسالمي زميل مملوك بنسبة 18% )2019: 18%( مسجل بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام 1975،  تتمثل انشطته 
فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة االســالمية ومنتجــات التمويــل االســالمى والتخصــص فــي تمويــل الشــركات واســتثمار األمــوال وإدارة األصــول. 

2.2.    بنك إبدار ش.م.ب. 

بنــك إســالمي زميــل مملــوك بنســبة 35% )2019: 35%( مســجل بمملكــة البحريــن، يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات 
اإلســتثمارية التــى تشــمل إصــدار الســندات اإلســالمية، وإدارة الثــروات، واإلســتثمارات فــي القطاعــات اإلقتصاديــة المختلفــة. 

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

شركة زميلة مملوكة بنسبة 46% )2019: 46%(، تتمثل أنشطة الشركة في خدمات شراء وتمويل الطائرات.
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ثانيًا: هيكل رأس المال والتسويات مع الميزانية العمومية

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

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

y .وتشمل رأس المال واألرباح المحتفظ بها واالحتياطيات والجزء المؤهل لحقوق األقلية – (CET1) حقوق المساهمين

y .والذى يتألف من الجزء المؤهل لحقوق األقلية – (AT1) رأس المال اإلضافى

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

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، بلغــت الشــريحة )1( "رأس المــال األساســي" مبلــغ 2,133,231 ألــف دينــار كويتــي )2019: 2,124,702 ألــف دينــار 
كويتــي(، كمــا بلغــت الشــريحة )2( "رأس المــال المســاند" 208,266 ألــف دينــار كويتــي )2019: 206,905 ألــف دينــار كويتــي( كمــا هــو موضــح أدنــاه:

ألف دينار كويتي
20202019بيان عناصر رأس املال

2,242,0192,275,091شريحة (1): حقوق املساهمني )قبل اإلستقطاعات(

136,222205,552االستقطاعات الرقابية للشريحة (1) حقوق املساهمني

2,105,7972,069,539إجمالي حقوق املساهمني

27,43455,163شريحة (1): رأس املال اإلضافى

2,133,2312,124,702إجمالي الشريحة )1( من رأس املال

208,266206,905شريحة (2): رأس املال املساند

2,341,4972,331,607إجمالي رأس املال املتوفر

13,356,76313,192,800إجمالى اإلنكشافات املرجحة باملخاطر

معدل كفاية رأس املال

15.69%15.77%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

16.11%15.97%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر

17.67%17.53%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

احلد األدنى ملعدل كفاية رأس املال

11.5%9.0%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني    

13.0%10.5%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1(    

15.0%12.5%احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل
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ب – تسويات عناصر رأس المال الرقابى:

نموذج االفصاح العام :. 1
وهو عبارة عن  بيان تفصيلي لعناصر رأس المال الرقابي بشكل متسق وواضح كما يلي:

ألف دينار كويتي

20202019حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واالحتياطياتم

1,487,7471,417,982األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار1

173,030193,117األرباح احملتفظ بها 2

395,473489,351الدخل املتراكم الشامل واالحتياطيات املعلنة األخرى3

رأس املال املصدر مباشرة والذى يخضع لالستقطاع التدريجي من حقوق املساهمني )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
109,028104,876األقلية(

76,74169,765أسهم منحة مقترح إصدارها6

2,242,0192,275,091حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

حقوق املساهمني )CET1( : التعديالت الرقابية

7(Valuation adjustments) تعديالت التقييم

150292الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8

32,24031,037االصول غير امللموسة األخرى )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( 9

76,093137,980أرباح 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 مبني 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

27,73936,243استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(17

االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني18

19
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 
الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من رأس املال 

اجلهة املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(

20
التأمني التي تقع خارج  العادية للبنوك واملؤسسات املالية وشركات  االستثمارات الهامة في االسهم 
10% من حقوق  فوق حد  )املبالغ  املؤهلة  املكشوفة  املراكز  بالصافي من   ، الرقابي  التجميع  نطاق 

البنك( مساهمني 

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% من 22
حقوق مساهمني 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

منها : حقوق خدمات الرهن العقاري25

منها : الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب االصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة26
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التعديالت الرقابية االخرى املقررة من السلطة الرقابية27

(CET1) بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي 28 الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني  التعديالت 
لتغطية االستقطاعات  )2 )الشريحة  املساند  املال  (AT1) ورأس 

29(CET1) 136,222205,552إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني

2,105,7972,069,539حقوق املساهمني )CET1( بعد التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : األدوات

أدوات رأس املال اإلضافي (AT1) املؤهلة املصدرة زائدا عالوة االصدار30

منها : املصنفة كحقوق مساهمني وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة31

منها : املصنفة كالتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة32

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

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

)الشريحة1(( اإلضافي 
27,43455,163

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

27,43455,163راس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1( : التعديالت الرقابية

36(AT1) استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه

37(AT1)  احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي

38
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 
من حقوق   %10 أكثر من  البنوك  ، حيث ال متلك  املؤهلة  املكشوفة  املراكز  بالصافي من  الرقابي، 

املساهمني املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(

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

التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية 40

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

42 (AT1) إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي

 )AT1( 27,43455,163رأس املال اإلضافي

)AT1( رأس املال اإلضافي + )CET1( حقوق املساهمني = )2,133,2312,124,702راس املال األساسي )الشريحة 1

رأس املال املساند )الشريحة 2( : األدوات واملخصصات

أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائدا عالوة االصدار43

أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند44
 )الشريحة 2(

45
اإلضافي  املال  ورأس   (CET1) املساهمني  )وأدوات حقوق   )2 )الشريحة  املساند  املال  رأس  أدوات 
(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((
57,02958,849

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

151,237148,056املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(47

208,266206,905 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
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50
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 
حقوق  من   %10 من  أكثر  البنك  ميلك  ال  حيث  املؤهلة،  املكشوفة  املراكز  من  بالصافي  الرقابي، 

البنك( )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني  املصدرة  املساهمني 

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني 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

208,266206,905رأس املال املساند )الشريحة 2(

رأس املال مبفهومه الشامل = رأس املال األساسي إجمالي )الشريحة 1( + رأس املال املساند 
2,341,4972,331,607)الشريحة 2(

13,356,76313,192,800إجمالي األصول املرجحة باملخاطر )بعد استخدام معامل الترجيح اإلضافي 50%(

معدالت رأس املال واملصدات

15.69%15.77%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر54

16.11%15.97%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر55

17.67%17.53%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر56

57

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

باملخاطر
%9.0%11.5

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

8.69%8.77% حقوق املساهمني (CET1) املتاحة للمصدات )كنسبة من االصول املرجحة باملخاطر(61

احلدود الدنيا

62(CET1) 11.5%9.0%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني

13.0%10.5%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1( 63

15.0%12.5%احلد 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 املساهمني لدى املؤسسات املالية66

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

الضريبة 68 من  )بالصافي  مؤقتة  فروقات  عن  الناجتة  االصول  جانب  في  املدرجة  املؤجلة  الضريبة 
الصلة( ذي  االلتزام  جانب  في  43,93522,537املدرجة 

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2(

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقاً 69
416,747360,564لالسلوب القياسي )قبل تطبيق احلد االقصى(

الحــد االقصــى إلدراج المخصصــات العامــة فــي رأس المــال المســاند )الشــريحة 2( وفقــاً لألســلوب 70
151,237148,056القياســي

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

احلد االقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقاً لألسلوب مناذج 72
التصنيفات الداخلية
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نموذج متطلبات التسوية: . 2
وهو عبارة عن تسوية متكاملة لكافة عناصر رأس المال الرقابي مع ما يقابله من بيانات مالية مدققة فى الميزانية العمومية.

اخلطوة 1
ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

امليزانية العومية كما في البيان
البيانات املالية املنشورة

تقع ضمن إطار التجميع 
املرجعالرقابي

كما فى نهاية الفترةكما فى نهاية الفترة
20202020املوجودات

2,490,8012,490,801نقد وأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية

3,364,5773,364,577أرصدة مستحقة من البنوك

10,747,53610,747,536مدينو متويل

(T2) 151,237151,237     منها املخصصات العامة )مستقطعة( - املؤهلة لرأس املال املساندA

2,742,1002,742,100استثمار في صكوك

102,395102,395عقارات للمتاجرة

192,347192,347استثمارات

520,784520,784استثمارات فى شركات زميلة ومشاريع مشتركة

350,838350,838عقارات إستثمارية

728,059728,059موجودات أخرى

32,39032,390موجودات غير ملموسة وشهرة

150150B     منها الشهرة

32,24032,240C     منها موجودات غير ملموسة أخرى

230,487230,487عقارات ومعدات

21,502,31421,502,314إجمالى املوجودات

املطلوبات
2,954,115 2,954,115 أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

315,105 315,105 دائنو صكوك

15,317,335 15,317,335 حسابات املودعني

814,361814,361مطلوبات أخرى

19,400,91619,400,916إجمالى املطلوبات

حقوق امللكية
767,414767,414Dرأس املال املدفوع

720,333720,333Eعالوة االصدار 

76,74176,741Fأسهم منحة مقترح إصدارها

G(27,739)(27,739)أسهم خزينة 

323,199323,199احتياطيات

340,325340,325H     منها االحتياطى القانونى

228,893228,893I     منها االحتياطى االختيارى

15,02815,028J     منها احتياطى اسهم خزينة

66,93366,933     منها احتياطى القيمة العادلة :

(CET1) 63,97463,974          منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيK

2,9592,959          منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

(305,515)(305,515)    منها احتياطى حتويل عمالت أجنبية :
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(CET1) (242,247)(242,247)          منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيL

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

(23,771)(23,771)     منها احتياطيات اخرى :

(CET1) (10,500)(10,500)          منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيM

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

1,3061,306     منها األرباح احملتفظ بها:

(95,631)(95,631)         منها خسائر التعديل ملديني التمويل

96,93796,937N         منها أرباح السنوات السابقة احملتفظ بها

76,09376,093Oأرباح نقدية مقترح توزيعها

1,936,0411,936,041إجمالى حقوق امللكية اخلاصة مبساهمى البنك

165,357165,357حقوق االقلية فى الشركات التابعة املجمعة :

(CET1) 109,028109,028     حقوق االقلية املؤهلة حلقوق املساهمنيP

(AT1) 27,43427,434     حقوق االقلية املؤهلة لرأس املال اإلضافىQ

(T2) 57,02957,029     حقوق االقلية املؤهلة لرأس املال املساندR

2,101,3982,101,398إجمالى حقوق امللكية

21,502,31421,502,314إجمالى املطلوبات وحقوق امللكية

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

امليزانية العومية كما في البيان
البيانات املالية املنشورة

تقع ضمن إطار التجميع 
املرجعالرقابي

كما فى نهاية الفترةكما فى نهاية الفترة
20192019املوجودات

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

3,645,6313,645,631أرصدة مستحقة من البنوك

9,473,7529,473,752مدينو متويل

(T2) 148,056148,056     منها املخصصات العامة )مستقطعة( - املؤهلة لرأس املال املساندA

2,291,9532,291,953استثمار في صكوك

107,613107,613عقارات للمتاجرة

195,003195,003استثمارات

504,343504,343استثمارات فى شركات زميلة ومشاريع مشتركة

455,406455,406عقارات إستثمارية

546,782546,782موجودات أخرى

31,32931,329موجودات غير ملموسة وشهرة

292292B     منها الشهرة

31,03731,037C     منها موجودات غير ملموسة أخرى

228,958228,958عقارات ومعدات

19,390,85819,390,858إجمالى املوجودات

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

319,965319,965دائنو صكوك

13,552,64513,552,645حسابات املودعني

847,707847,707مطلوبات أخرى

17,147,48317,147,483إجمالى املطلوبات
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حقوق امللكية
697,649697,649Dرأس املال املدفوع

720,333720,333Eعالوة االصدار 

69,76569,765Fأسهم منحة مقترح إصدارها

G(36,243)(36,243)أسهم خزينة 

470,908470,908احتياطيات

324,875324,875H     منها االحتياطى القانونى

310,127310,127I     منها االحتياطى االختيارى

11,89911,899J     منها احتياطى اسهم خزينة

51,81551,815     منها احتياطى القيمة العادلة :

(CET1) 48,85648,856         منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيK

2,9592,959         منها الرصيد املؤهل حلقوق املودعني  

(263,569)(263,569)     منها احتياطى حتويل عمالت أجنبية :

(CET1) (200,301)(200,301)          منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيL

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

(19,376)(19,376)     منها احتياطيات اخرى :

(CET1) (6,105)(6,105)          منها الرصيد املؤهل حلقوق املساهمنيM

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

55,13755,137N     منها األرباح احملتفظ بها

137,980137,980Oأرباح نقدية مقترح توزيعها

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

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

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

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

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

2,243,3752,243,375إجمالى حقوق امللكية

19,390,85819,390,858إجمالى املطلوبات وحقوق امللكية
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ألف دينار كويتياخلطوة 2

حقوق املساهمني )CET1( : األدوات واإلحتياطياتم
مكونات رأس املال 

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

20202019

1,487,7471,417,982D + Eاألسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار ذات العالقة1

173,030193,117N + Oاألرباح احملتفظ بها2

395,473489,351H+I+J+K+L+Mالدخل الشامل املتراكم اآلخر )واإلحتياطيات األخرى(3

األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى 4
)(CET1) 109,028104,876الغير )املبلغ املسموح به فى حقوق املساهمنيP

76,74169,765Fاسهم منحة مقترح إصدارها5

 2,242,0192,275,091حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

)CET1( التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني

الشهرة )بالصافى من الضريبة املدرجة فى جانب اإللتزام ذى 7
B(292)(150)الصلة(

C(31,037)(32,240)أصول غير ملموسة8

G(36,243)(27,739)أسهم خزينة 9

O(137,980)(76,093)أرباح نقدية مقترح توزيعها10

11)CET1( (205,552)(136,222)إجمالى التعديالت الرقابية - حقوق املساهمني 

12)CET1( 2,105,7972,069,539حقوق املساهمني 

)AT1( رأس املال اإلضافى

األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى 13
)(AT1) 27,43455,163الغير )املبلغ املسموح به فى رأس املال اإلضافىQ

 2,133,2312,124,702إجمالي الشريحة )1( من رأس املال14

)T2( رأس املال املساند

األسهم العادية املصدرة من قبل شركات تابعة واحملتفظ بها لدى 15
)(T2)57,02958,849الغير )املبلغ املسموح به فى رأس املال املساندR

16(T2) 151,237148,056املخصصات العامة - املؤهلة لرأس املال املساندA

 208,266206,905إجمالي الشريحة )2( من رأس املال17

2,341,4972,331,607إجمالي رأس املال املتوفر
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ثالثًا: الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر ورأس المال الالزم:

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

y  توافــر سياســات ائتمــان محــددة تحديــداً واضحــاً لتمويــل الشــركات، وتمويــل األفــراد، والتمويــل العقــاري، وتمويــل المؤسســات الماليــة. وتوضــح
هــذه السياســات المتطلبــات الماليــة والتوثيــق العتمــاد التســهيالت االئتمانيــة الجديــدة او المطلــوب تجديدهــا أو المطلــوب تعديلهــا.

y  وجــود نظــام لصالحيــات االئتمــان يضمــن )1( توافــق الصالحيــات مــع الخبــرة والدرجــات الوظيفيــة واإلشــرافية للموظفيــن والمــدراء. )2( قيــام
إدارة المخاطــر بمراجعــة ودراســة طلبــات االئتمــان الكبيــرة قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي بهــا )3( الموافقــة علــى انكشــافات االئتمــان الكبيــرة مــن 

لجــان اإلدارة أو مجلــس اإلدارة طبقــاً لمصفوفــة الصالحيــات.

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

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

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

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

يســتند منهــج بيــت التمويــل الكويتــي عنــد منــح التســهيالت االئتمانيــة علــى أســاس تقييــم قــدرة العمــالء علــى الســداد، إضافــًة إلــى دعــم التخفيــف مــن 
حــدة مخاطــر االئتمــان. واســتناداً إلــى وضــع العميــل ونــوع المنتــج، يمكــن تقديــم التســهيالت بــدون ضمانــات. ويعــد اســتعمال الضمانــات لتخفيــف 
حــدة مخاطــر االئتمــان جانبــاً أساســياً مــن جوانــب اإلدارة الفعالــة للمخاطــر ويتخــذ العديــد مــن األشــكال حســب ضوابــط بنــك الكويــت المركــزي. 
وتحــدد سياســة البنــك بشــأن الضمانــات قائمــة الضمانــات المقبولــة. وتتضمــن الضمانــات المســتخدمة لــدى البنــك الضمانــات الماليــة )نقــد وأســهم( 

والضمانــات غيــر الماليــة )العقاريــة والضمانــات البنكيــة واالتفاقــات مــع األطــراف األخــرى(.

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

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

ــة مــن  ــع األطــراف المعني ــم واألوضــح للقــرارات وإشــراك جمي ــل المالئ ــا لضمــان التعدي ــات االئتمــان وإعــادة تنظيمه ــز مصفوفــة صالحي )ب( تعزي
وحــدات األعمــال وإدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة.

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

وقــد اعتمــد "بيتــك" علــى األســلوب القياســي لقيــاس رأس المــال الــالزم لمخاطــر االئتمــان تحــت الركــن األول. أمــا بالنســبة لمخاطــر االئتمــان الناتجــة 
عــن تركــز األســماء أو تركــز القطاعــات، وتلــك المتبقيــة مــن تقنيــات تخفيــف مخاطــر االئتمــان فيتــم وضعهــا تحــت الركــن الثانــي ألنهــا غيــر مشــمولة 

تحــت الركــن األول.

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

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:
املتطلبات الرأسماليةاألصول املرجحةصافي االنكشافاتاجمالي االنكشافاتبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

--262,800262,800بنود نقدية1

6,243,7096,243,7091,827,166228,396املطالبات على الدول2

563,452563,45267,0878,386املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

37,19837,1987,578947املطالبات على بنوك التنمية4

2,494,0832,494,083725,25790,657املطالبات على البنوك5

4,001,2123,694,3742,998,520374,815املطالبات على الشركات6

4,029,1173,855,9342,747,653343,457االنكشافات االستهالكية الرقابية7

625,901503,824143,22717,903عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

384,055333,022172,82721,603االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

21,40221,40232,5944,074مراكز السلع والبضائع10

1,308,584521,281846,796105,850االستثمارات العقارية11

723,996618,453743,81292,977عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,614,0951,614,0951,520,958190,119االنكشافات األخرى13

22,309,60420,763,62711,833,4751,479,184اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:
املتطلبات الرأسماليةاألصول املرجحةصافي االنكشافاتاجمالي االنكشافاتبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

--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
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إجمالي االنكشافات "الممولة ذاتيًا والممولة من حسابات االستثمار" المعرضة لمخاطر االئتمان:. 2

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:
املمولة من حسابات االستثماراملمولة ذاتيًاإجماليبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

262,800173,68589,115بنود نقدية1

6,243,7094,126,4672,117,242املطالبات على الدول2

563,452372,385191,067املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

37,19824,58412,614املطالبات على بنوك التنمية4

2,494,0831,648,339845,744املطالبات على البنوك5

4,001,2122,644,4011,356,811املطالبات على الشركات6

4,029,1172,662,8431,366,274االنكشافات االستهالكية الرقابية7

625,901413,658212,243عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

384,055253,822130,233االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

21,40214,1457,257مراكز السلع و البضائع10

1,308,584864,843443,741االستثمارات العقارية11

723,996478,489245,507عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 12

1,614,0951,066,755547,340االنكشافات األخرى13

22,309,60414,744,4167,565,188اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:
املمولة من حسابات االستثماراملمولة ذاتيًاإجماليبيــــــــان 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
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صافى االنكشافات "المصنفة وغير المصنفة" المعرضة لمخاطر االئتمان:. 3

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفةصافي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

262,800-262,800بنود نقدية1

-6,243,7096,243,709املطالبات على الدول2

-563,452563,452املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-37,19837,198املطالبات على بنوك التنمية4

2,494,0832,429,53664,547املطالبات على البنوك5

3,694,3748,7993,685,575املطالبات على الشركات6

3,855,934-3,855,934االنكشافات االستهالكية الرقابية7

503,824-503,824عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

333,022-333,022االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

21,402-21,402مراكز السلع والبضائع10

521,281-521,281االستثمارات العقارية11

618,453-618,453عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,614,095-1,614,095االنكشافات األخرى13

20,763,6279,282,69411,480,933اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:
انكشافات غير مصنفةانكشافات مصنفةصافي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

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 والبضائع10

934,468-934,468االستثمارات العقارية11

622,246-622,246عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

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

19,116,8328,041,69811,075,134اإلجمالي
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متوسط االنكشافات الممولة ذاتيًا والممولة من حسابات اإلستثمار المطلقة على أساس ربع سنوي:. 4

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

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

345,672223,581122,091بنود نقدية1

5,902,6753,843,9942,058,681املطالبات على الدول2

540,253351,185189,068املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

31,55920,54111,018املطالبات على بنوك التنمية4

2,333,5201,583,496750,024املطالبات على البنوك5

4,038,4872,766,9761,271,511املطالبات على الشركات6

3,870,8582,546,0191,324,839االنكشافات االستهالكية الرقابية7

602,731392,046210,685عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

397,670259,620138,050االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

24,13715,6598,478مراكز السلع والبضائع10

1,336,953868,731468,222االستثمارات العقارية11

745,650487,341258,309عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

1,381,467899,051482,416االنكشافات األخرى13

21,551,63214,258,2407,293,392اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

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
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تركزات المخاطر الزائدة. 5
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدة أطــراف مختلفــة فــي أنشــطة متشــابهة، أو فــي أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو عندمــا يكــون لهــم ســمات 
اقتصاديــة مماثلــة ممــا قــد  يعرضهــم لمواجهــة التزامــات تعاقديــة قــد تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصادية أو السياســية أو غيرها. 
تشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.

مــن أجــل تجنــب تركــزات المخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات وإجــراءات البنــك إرشــادات محــددة تركــز علــى االحتفــاظ بمحافــظ تمويليــة متنوعــة، 
ــزات  ــك إلدارة ترك ــف المخاطــر فــي البن ــات تخفي ــم اســتخدام تقني ــا. ويت ــزات مخاطــر االئتمــان المحــددة وإدارته ــى ترك ــم الســيطرة عل ــي يت وبالتال

المخاطــر علــى مســتوى العالقــات ومســتوى األعمــال.

أ –  التوزيع الجغرافي إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
االئتمان

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
إجماليأخرىأسيا أوروباالشمالية

262,800-166,1408,456-88,204بنود نقدية1

6,243,709-2,324,972240,367-3,678,370املطالبات على الدول2

563,452----563,452املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

37,198----37,198املطالبات على بنوك التنمية4

1,607,565166,653501,20624,549194,1102,494,083املطالبات على البنوك5

1,686,13433,5672,114,173162,2335,1054,001,212املطالبات على الشركات6

4,029,117-715,504147,787-3,165,826االنكشافات االستهالكية الرقابية7

625,901-395,87368,068-161,960عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

االنكشافات التي فات تاريخ 9
384,055-88,37227,908-267,775استحقاقها

21,402----21,402مراكز السلع والبضائع10

1,308,584-1,259,99515,4351,00932,145االستثمارات العقارية11

عمليات االستثمار والتمويل مع 12
723,996--14,956-709,040العمالء 

1,049,61946,806498,37316,3132,9841,614,095االنكشافات األخرى13

14,296,540262,4616,820,578727,826202,19922,309,604اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
االئتمان

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
إجماليأخرىأسيا أوروباالشمالية

451,420-336,6647,118-107,638بنود نقدية1

5,058,229-1,843,640274,750-2,939,839املطالبات على الدول2

495,999----495,999املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

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

3,774,357-623,234152,204-2,998,919االنكشافات االستهالكية الرقابية7

493,306-298,47167,876-126,959عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

االنكشافات التي فات تاريخ 9
361,863-47,13825,888-288,837استحقاقها

29,986----29,986مراكز السلع والبضائع10

1,363,552-1,315,16611,4725,65331,261االستثمارات العقارية11

عمليات االستثمار والتمويل مع 12
748,864--9,232-739,632العمالء

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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ب -  االستحقاقات إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

من 3 أشهر حتى  حتى 3 أشهر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
12 شهر

إجماليأكثر من سنة 

262,800--262,800بنود نقدية1

5,391,413274,020578,2766,243,709املطالبات على الدول2

761457,262105,429563,452املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

11,91025,28837,198-املطالبات على بنوك التنمية4

1,597,912679,195216,9762,494,083املطالبات على البنوك5

976,5101,181,5091,843,1934,001,212املطالبات على الشركات6

130,543283,2283,615,3464,029,117االنكشافات االستهالكية الرقابية7

7,94112,863605,097625,901عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

384,055384,055--االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

21,40221,402--مراكز السلع والبضائع10

7,1212,1331,299,3301,308,584االستثمارات العقارية11

212,146284,641227,209723,996عمليات االستثمار والتمويل مع العمالء 12

21,39310,0611,582,6411,614,095االنكشافات األخرى13

8,608,5403,196,82210,504,24222,309,604اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

من 3 أشهر حتى  حتى 3 أشهر بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
12 شهر

إجماليأكثر من سنة 

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
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ج - القطاعات األساسية إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
بنوك و جتاري وصناعياالئتمان

مؤسسات مالية
إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

262,800---262,800-بنود نقدية1

6,243,709-6,243,709---املطالبات على الدول2

563,452563,452----املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

37,198---37,198-املطالبات على بنوك التنمية4

2,494,083---2,494,083-املطالبات على البنوك5

1,265,0804,001,212-1,317,533142,6741,275,925املطالبات على الشركات6

3,628,3294,029,117-285,6301,769113,389االنكشافات االستهالكية الرقابية7

625,901625,901----عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

االنكشافات التي فات تاريخ 9
42,392384,055-42,83838,667260,158استحقاقها

21,40221,402----مراكز السلع والبضائع10

855,0291,308,584-453,555--االستثمارات العقارية11

عمليات االستثمار والتمويل مع 12
15,832723,996-28,469679,695-العمالء 

930,1101,614,095-127,123233,241323,621االنكشافات األخرى13

1,773,1243,238,9013,106,3436,243,7097,947,52722,309,604اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر م
بنوك و جتاري وصناعياالئتمان

مؤسسات مالية
إنشاءات 
إجماليأخرىحكوميةوعقارات

451,420--9451,35556بنود نقدية1

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

495,999495,999----املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

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

3,413,3573,774,357-250,6911,258109,051االنكشافات االستهالكية الرقابية7

493,306493,306----عمليات التمويل السكنية املؤهلة 8

االنكشافات التي فات تاريخ 9
72,887361,863-70,60611,155207,215استحقاقها

29,98629,986----مراكز السلع و البضائع10

806,4141,363,552-557,138--االستثمارات العقارية11

عمليات االستثمار والتمويل مع 12
44,581748,864-14,806689,477-العمالء 

480,5971,223,663-161,805236,159345,102االنكشافات األخرى13

1,782,9793,415,5313,029,0975,058,2296,968,19820,254,034اإلجمالي
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التسهيالت التمويلية غير المنتظمة. 6

يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كتسهيالت متأخرة إذا مر على استحقاق العائد أو القسط األصلى يوم واحد حتى 90 يوم.
يعتبر التسهيل االئتماني غير منتظم إذا مر على استحقاق  العائد أو القسط األصلي أكثر من 90 يوم. 

كما تصنف التسهيالت المتأخرة والتسهيالت غير المنتظمة ضمن الفئات األربع التالية والتي تستخدم في عملية احتساب المخصصات:

املعاييرالفئات

إذا كانت  متأخرة لفترة تصل الى 90 يوما بشأنها مالحظات
إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من 91 يوما حتى 180 يوما دون املستوى

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من 181 يوم وحتى 365 يوما مشكوك في حتصيلها
إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من 365 يومارديئة

قــد تقــوم المجموعــة بتصنيــف بعــض التســهيالت االئتمانيــة ضمــن إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله بنــاء علــى رأي اإلدارة حــول وضــع العميــل المالــي 
و/أو غيــر المالــي. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بلغــت قيمــة التســهيالت التمويليــة النقديــة غيــر المنتظمــة للمجموعــة 263,153 ألــف دينــار كويتــي )2019: 211,084 
ألــف دينــار كويتــي(، قبــل انخفــاض القيمــة والضمانــات )بالصافــي بعــد األربــاح المؤجلــة والمعلقــة(.

وقامــت المجموعــة باحتســاب مخصــص محــدد بمبلــغ 164,843 ألــف دينــار كويتــي )2019: 123,773 ألــف دينــار كويتــي( مقابــل هــذه التســهيالت 
علــى النحــو الــوارد ادنــاه:

أ –  اإلنكشافات غير المنتظمة وفقًا للمحافظ القياسية:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

153,879139,81655,030380,928املطالبات على الشركات1

5,44415,96118,201122,178االنكشافات االستهالكية الرقابية2

6,5691,4093,18828,906عمليات التمويل السكنية املؤهلة 3

97,2617,6573,030219,581عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 4

263,153164,84379,449751,593اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

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
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ب - اإلنكشافات غير المنتظمة وفقًا للتقسيم الجغرافي:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

127,74943,18961,494665,116الشرق األوسط وشمال أفريقيا1

118,754115,95617,70853,808أوروبا2

16,6505,69824732,669آسيا3

263,153164,84379,449751,593اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

116,71939,50488,710404,633الشرق األوسط وشمال أفريقيا1

80,74679,53934,290117,638أوروبا2

13,6194,7301,15141,969آسيا3

211,084123,773124,151564,240اإلجمالي

ج - اإلنكشافات غير المنتظمة وفقًا للقطاعات الصناعية:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

44,27265,45446,774201,332جتاري وصناعي1

2804,47614,700561بنوك ومؤسسات مالية2

170,48444,6280249,154إنشاءات وعقارات3

48,11750,28517,975300,546أخرى4

263,153164,84379,449751,593اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:

انكشافات غير بيان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
منتظمة

مخصص محدد 
مقابل انكشافات 

غير منتظمة

املخصصات احملددة 
املشطوبة خالل 

الفترة
متأخرة

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
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د - المخصص العام:

ألف دينار كويتي

بيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم
رصيد املخصص العام واملتوافر في السجالت رصيد املخصص العام واملتوافر في السجالت

20202019

39247املطالبات على الدول1

9,1235,106املطالبات على مؤسسات القطاع العام2

13,93714,920املطالبات على البنوك3

223,263183,410املطالبات على الشركات4

65,59660,837االنكشافات االستهالكية الرقابية5

94,18284,852عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء 6

406,140349,372اإلجمالي

أساليب تخفيف مخاطر االئتمان:. 7
يقــوم بيــت التمويــل الكويتــي )البنــك( بالحــرص علــى تنويــع اإلنكشــافات وفقــاً للمحافــظ القياســية وقطاعــات األعمــال والحــدود الجغرافيــة، 
ــة  ــاً للدراســة التحليلي ــل وفق ــة للعمي ــة والحــدود االئتماني ــات التمويلي ــل االلتزام ــف المخاطــر مقاب ــم المســتمر لوســائل تخفي ــى التقيي ــة إل باإلضاف

للمركــز المالــي للعميــل.

يتــم احتســاب القيــم المؤهلــة للضمانــات والكفــاالت وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، كمــا يتــم إجــراء مقاصــة للودائــع التبادليــة مــع البنــوك 
والمؤسســات الماليــة، وتســتخدم الضمانــات البنكيــة فــي إعــادة توجيــه المخاطــر إلــى محفظــة المطالبــات علــى البنــوك. إن نســب الخصــم المعمــول 

بهــا لتخفيــض وســائل مخاطــر االئتمــان هــي المنصــوص عليهــا بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي والتعميمــات التابعــة بهــذا الشــأن.

إن التــزام البنــك لحــدود التركــزات االئتمانيــة للعميــل الواحــد واالحتفــاظ بنســب كافيــة مــن األصــول الســائلة يتيــح طــرق عــدة لقيــاس جــودة وفاعليــة 
وســائل تخفيــف المخاطــر المســتخدمة ألغــراض تخفيــض متطلبــات رأس المــال.

ــن أســاليب  ــة، كواحــدة م ــر المالي ــة وغي ــات المالي ــن الضمان ــة م ــك حزم المخاطــر المتبقيــة الناتجــة عــن تخفيــف مخاطــر االئتمــان: يســتخدم البن
تخفيــف مخاطــر االئتمــان، وذلــك للحــد مــن مخاطــر االئتمــان. وفــي حالــة التخلــف عــن الســداد أو إعــادة الهيكلــة بســبب تدهــور االئتمــان، يتــم إنشــاء 
مخصصــات الســتيعاب الخســائر المســتقبلية، إن وجــدت. تســتخدم المجموعــة النمــاذج المعتمــدة )المســتخدمة فــى احتســاب المخصصــات طبقــاً 
للمعيــار المحاســبي الدولــي رقم 9( للتكهــن بالخســائر المحتملــة في الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا الضمانــات والمخصصــات المحتســبة القائمة قادرة 

علــى امتصــاص الخســائر بالكامــل في إطــار ســيناريو محافــظ وذلــك الحتســاب المخاطــر المتبقيــة الناتجــة عــن تخفيــف مخاطــر االئتمــان.

األنــواع الرئيســية للضمانــات: إن السياســة االئتمانيــة لـ"بيتــك" حــددت وصفــاً دقيقــاً لجميــع الضمانــات المقبولــة لــدى "بيتــك" والشــروط الخاصــة بــكل 
ضمانــة وكذلــك نســبة االســتقطاع لــكل منهــا كمــا حــددت ضــرورة إجــراء تقييــم دوري لــكل ضمانــة طبقــاً لطبيعتهــا.

يشترط البنك أن تتوافق جميع الضمانات المقبولة مع الشريعة وقد حدد البنك بأن أنواع الضمانات المقبولة قد تشمل:
y  األمــوال النقديــة: مثــال: هامــش الجديــة )إيــداع ضمــان، العربــون أو الهوامــش، حســابات اســتثمار المشــاركة فــي الربــح أو األمــوال النقديــة

المودعة لدى البنك(. 
y .األوراق المالية: للشركات المدرجة والشركات غير المدرجة
y  ــوزارة العــدل ــم تملكهــا مــن خــالل وثيقــة صــادرة مــن إدارة التســجيل العقــاري ب ــي يت ــة الحــرة(: وهــي العقــارات الت العقــارات )ذات الملكي

ــا مــن تجــاري، ســكني، اســتثماري، حرفــي. ــف أنواعه بمختل
y  ــة للزراعــة ــة العام ــة للصناعــة والهيئ ــة العام ــل: الهيئ ــة مث ــات الحكومي ــارات المســتأجرة مــن الجه ــة(: وهــي العق ــارات )أمــالك الدول العق

والثــروة الســمكية )مــن عقــارات صناعيــة ومــزارع(، والتــي يتــم تمويلهــا مــن خــالل منتــج اإلجــارة. ويتــم إدراجهــا كضمــان بقيمــة المبانــي وحــق 
االنتفــاع فقــط، أمــا األرض فهــي ملــك للدولــة.

y .حواالت الحق والكفاالت
y .اآلالت والمعدات
y .المركبات/ السيارات

يمكن قبول الضمانات األخرى بخالف الواردة باألعلى كضمانات أولية إذا وافقت عليها لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
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أ- وسائل تخفيف المخاطر إلجمالي االنكشافات المعرضة لمخاطر االئتمان:

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31:
الضمانات املاليةاجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

-262,800بنود نقدية1

-6,243,709املطالبات على الدول2

-563,452املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-37,198املطالبات على بنوك التنمية4

-2,494,083املطالبات على البنوك5

4,001,212306,838املطالبات على الشركات6

4,029,117173,183االنكشافات االستهالكية الرقابية7

625,901122,077عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

384,05551,033االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

-21,402مراكز السلع و البضائع10

1,308,584787,303االستثمارات العقارية11

723,996105,543عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء12

-1,614,095االنكشافات األخرى13

22,309,6041,545,977اإلجمالي

ألف دينار كويتيعن الفترة املالية املنتهية في 2019/12/31:
الضمانات املاليةاجمالي االنكشافات االئتمانيةبيــــــــان االنكشافات املعرضة ملخاطر االئتمانم

-451,420بنود نقدية1

-5,058,229املطالبات على الدول2

-495,999املطالبات على مؤسسات القطاع العام3

-16,631املطالبات على بنوك التنمية4

-2,505,551املطالبات على البنوك5

3,730,613298,516املطالبات على الشركات6

3,774,35772,827االنكشافات االستهالكية الرقابية7

493,306124,092عمليات التمويل السكنية املؤهلة8

361,86386,065االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقها9

-29,986مراكز السلع و البضائع10

1,363,552429,084االستثمارات العقارية11

748,864126,619عمليات االستثمار و التمويل مع العمالء12

-1,223,663االنكشافات األخرى13

20,254,0341,137,203اإلجمالي
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ب - مخاطر السوق 

قــدرت االنكشــافات المرجحــة لمخاطــر الســوق المحتســبة خــالل العــام المالــي 2020 بمبلــغ 116,506 ألــف دينــار كويتــي )2019: 218,025 ألــف 
دينــار كويتــي( وفقــاً لألســلوب القياســي. كمــا بلــغ الحــد األدنــى لمتطلبــات رأس المــال لتغطيــة مخاطــر الســوق 14,563 ألــف دينــار كويتــي )2019: 

32,704 ألــف دينــار كويتــي(. 

ــوك  ــة مــع البن ــع التبادلي ــات الودائ ــة مــن عملي ــات التقــاص الحاصل إن مــن الوســائل المســتخدمة للتخفيــف مــن مخاطــر أســعار الصــرف هــي عملي
ــك اإلســالمي. ــا البن ــي يتعــرض له ــة الت والمؤسســات المالي

ج - مخاطر التشغيل

إن االنكشــافات المرجحــة لمخاطــر التشــغيل المحتســبة خــالل العــام المالــي 2020 هــي 1,406,781 ألــف دينــار كويتــي )2019: 1,342,788 ألــف 
دينــار كويتــي(. وفقــاً ألســلوب المؤشــر األساســي. إن المبلــغ المحتســب لإلنكشــافات المرجحــة لمخاطــر التشــغيل يكفــي لتغطيــة أي مخاطــر متوقعــة 
ــغ  ــة مخاطــر التشــغيل مبل ــوب لتغطي ــى المطل ــغ الحــد األدن ــا بل ــاح المســاهمين وأصحــاب حســابات االســتثمار. كم ــدل مناســب ألرب ــاظ بمع لالحتف

175,848 ألــف دينــار كويتــي )2019: 201,418 ألــف دينــار كويتــي(. 

يعتبــر بيــت التمويــل الكويتــي عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال إلــى جانــب اختبــارات الضغــط أداة إدارة رئيســية لتقييــم مــدى كفايــة رأس 
المــال مقابــل المخاطــر المختلفــة التــي يواجههــا بيــت التمويــل الكويتــي فــي ظــل الظــروف العاديــة والصعبــة )األوضــاع الضاغطــة(، ويتــم اســتخدام 
نتائــج اختبــارات الضغــط للمســاعدة فــي إجــراء دراســة فعالــة لوضــع المخاطــر وكفايــة رأس المــال علــى أعلــى المســتويات فــي البنــك. ويعمــل بيــت 
التمويــل الكويتــي علــى تطبيــق إطــار فعــال لحوكمــة المخاطــر لضمــان تحســين مســتوى التحكــم فــي المخاطــر وفعاليــة تنســيق أنشــطة ومبــادرات إدارة 
المخاطــر علــى مســتوى المجموعــة، كمــا تتنــاول عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال واختبــارات الضغــط بيــت التمويــل الكويتــي كمجموعــة 
متضمنــة الشــركات التابعــة. تُطبــق اختبــارات الضغــط علــى مســتوى البنــوك التابعــة كمــا علــى مســتوى المجموعــة أيضــاً. أمــا بالنســبة لمتطلبــات رأس 
مــال الركــن الثانــي، فــإن بيــت التمويــل الكويتــي يســتخدم طريقتــان لتجميــع نتائــج الركــن الثانــي علــى مســتوى المجموعــة ككل بحســب فئــات المخاطــر:

y  التجميــع المباشــر لنتائــج حســاب رأس مــال الركــن الثانــي لــكل بنــك مــن البنــوك التابعــة: تُســتخدم هــذه الطريقــة لقيــاس مخاطــر التركــز االئتمانــي
والمخاطــر االئتمانيــة المتبقيــة، مخاطــر الســيولة، مخاطــر ســعر الصــرف، مخاطــر معــدل العائــد، المخاطــر القانونيــة، مخاطــر الســمعة، المخاطــر 

االســتراتيجية، والمخاطــر التشــغيلية المتبقيــة. ويمكــن تطبيــق هــذه الطريقــة نظــراً إلمكانيــة تجميــع وإضافــة هــذه الفئــات مــن المخاطــر.

y  .التطبيــق علــى مســتوى كل بنــك مــن البنــوك التابعــة وعلــى مســتوى المجموعــة: تُســتخدم هــذه الطريقــة لقيــاس مخاطــر أســعار األســهم
 Variance/) ــال، يتــم حســاب المراكــز المعرضــة للمخاطــر علــى مســتوى الشــركة التابعــة باســتخدام ُمعامــل التغايــر والتبايــن فعلــى ســبيل المث
Covariance) ذي الصلــة، وكــذا علــى مســتوى المجموعــة باســتخدام ُمعامــل التغايــر والتبايــن ذي الصلــة. وتســمح هــذه الطريقــة بوضــع فائــدة 
التنــوع فــي االعتبــار عنــد احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر علــى مســتوى المجموعــة. وعنــد تعــرض كل بنــك مــن البنــوك التابعــة لضغــوط، يتــم 
تجميــع النتائــج علــى مســتوى المجموعــة ككل. أمــا بالنســبة لمتطلبــات رأس مــال الركــن الثانــي، فــإن بيــت التمويــل الكويتــي يســتخدم ثــالث طــرق 

لتجميــع نتائــج الركــن الثانــي علــى مســتوى المجموعــة ككل بحســب فئــات المخاطــر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــوك التابعــة تجــري تقييمهــا الداخلــي لكفايــة رأس المــال بصــورة مســتقلة عــن المجموعــة. وفــي واقــع األمــر، يتبنــى بيــت 
التمويــل الكويتــي منهجــاً مزدوجــاً تفصيليــاً وعامــاً. ففــي المنهــج العــام يجــري التحليــل مــن منظــور الكيــان األم للمجموعــة، ثــم تتــم مقارنــة النتائــج 
ومناقشــتها مــع البنــوك التابعــة اســتناداً إلــى حســاباتها وتحليلهــا الخــاص )المنهــج العــام(. ويســاعد هــذا المنهــج اإلدارة علــى فهــم المخاطــر بصــورة 
ــى التحقــق مــن نتائــج كل بنــك مــن البنــوك  أفضــل علــى مســتوى البنــك التابــع مقابــل الوضــع علــى مســتوى المجموعــة، ويســاعد اإلدارة أيضــاً عل

التابعــة وفقــاً لذلــك.
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رابعًا: إدارة المخاطر

تعتبــر إدارة المخاطــر لــدى بيــت التمويــل الكويتــي مدمجــة كجــزء أساســي مــن نشــاط األعمــال للبنــك، وتقــوم بإجــراء عمليــات تقييــم المخاطــر والــدور 
الرقابــي بصــورة مســتقلة. ولضمــان اإلبقــاء علــى عمليــة إدارة المخاطــر ضمــن جــدول األعمــال التنفيــذي للبنــك، فقــد تــم وضــع أنشــطة إدارة المخاطــر 
ضمــن أنشــطة اإلدارة اليوميــة ألعمــال البنــك. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تنــوع أنشــطة أعمــال بيــت التمويــل الكويتــي تتطلــب مــن البنــك تحديــد وقيــاس 
وتجميــع وإدارة المخاطــر بطريقــة فعالــة، هــذا باإلضافــة إلــى توزيــع رأس المــال بيــن وحــدات العمــل بطريقــة متناســبة. وتجــري أعمــال إدارة المخاطــر 
مــن خــالل تطبيــق إطــار مــن األســس والهيــاكل التنظيميــة وعمليــات القيــاس واإلدارة التــي تتكامــل مــع أنشــطة قطاعــات األعمــال. ويتضمــن منهــج بيــت 

التمويــل الكويتــي فــي إدارة المخاطــر عــدداً مــن العناصــر الرئيســية التــي توجــه عمليــات إدارة المخاطــر عبــر أنشــطة األعمــال المختلفــة.

y  تقديــم أطــر عمــل فعالــة إلدارة المخاطــر علــى مســتوى المجموعــة لدعــم التوســع المتوقــع مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أفضــل العوائــد علــى المخاطــر
المقبولــة، باإلضافــة إلــى التحســين المســتمر لجــودة األصــول وأيضــاً التخصيــص األمثــل لألصــول.

y .تحسين التقييم االئتماني لمجموعة بيت التمويل الكويتي

y .االلتزام بالمتطلبات الرقابية مع األخذ فى االعتبار التغيرات المستقبلية المتوقعة على هذه المتطلبات

y .تقديم الدعم لإلدارة للمساعدة في اتخاذ القرارات الموضوعية مع األخذ في االعتبار السيناريوهات المستقبلية المتوقعة واالستراتيجيات الموضوعة

وترتكز استراتيجية إدارة المخاطر على األركان اآلتية:

التخطيط األمثل لرأس المال واألصول المرجحة بالمخاطر: 

تحسين إطار عمل خطة رأس المال للمجموعة وتحسين األصول المرجحة بالمخاطر.  -
الهدف الرئيسي هو بناء قاعدة رأس مال كافية لدعم نمو األعمال وامتصاص أي خسائر محتملة )إن وجدت(، وااللتزام بالمتطلبات الرقابية.  -

وبهذا الصدد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتحسين قاعدة رأس المال من المصادر الداخلية وأيضا تم تحسين نظم التقييم االئتماني.

تحسين جودة األصول و نزعة المخاطر: 

تحسين نزعة المخاطر لدعم اإلدارة في المحافظة على جودة األصول وتحسينها.  -
تحسنت جودة األصول بدرجة ملحوظة نتيجة تطوير سياسات المنح االئتماني وتم العمل على تحسين نظم الحوكمة لتتماشى مع أفضل الممارسات. -

تكامل المجموعة:

تعزيز حوكمة المخاطر ونشر ثقافتها والعمل على تكاملها عبر مجموعة "بيتك". -
يتم مراجعة السياسات دورياً لبحث إمكانية تحديثها بما يمكن من تطبيق أفضل لقواعد الحوكمة ولتتماشى مع المتطلبات الرقابية. -
يتم تعميم أفضل الممارسات التي تعزز من هيكل الحوكمة. -
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الهيكل التنظيمي

قــام بيــت التمويــل الكويتــي بوضــع هيكلــه التنظيمــي ليكــون أكثــر فعاليــة بحيــث يســاعد البنــك علــى االنتقــال بفعاليــة بيــن احتياجــات العمــل الحاليــة 
والمســتقبلية واغتنــام الفــرص.

إدارة املخاطر للمجموعة

املخاطر التشغيلية

مخاطر تكنولوجيا املعلومات

مخاطر األمن السيرياني
وأمن 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

اللجنة التنفيذية إلدارة املخاطر إدارات املخاطر للشركات التابعة

الرئيس التنفيذي للمجموعة جلنة املخاطر جلنة التدقيق وااللتزام

وتماشــياً مــع االتجاهــات الناشــئة فــي إدارة المخاطــر، فقــد تبنــى بيــت التمويــل الكويتــي نموذجــاً يتكــون مــن مســتويان التخــاذ القــرارات المتعلقــة 
باالئتمــان واالســتثمار تضطلــع فيــه وحــدات األعمــال وإدارة المخاطــر بــدور مســتقل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن دمــج إدارة المخاطــر فــي هــذه القــرارات 
يعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن الضمــان لتقديــم حكــم مســتقل وقائــم علــى الخبــرة بــإدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى االلتــزام باإلرشــادات الداخليــة 

إلدارة المخاطــر واســتراتيجية البنــك. 

فــي إطــار حوكمــة المخاطــر الكليــة لـــ "بيتــك" تــم إنشــاء وحــدة متخصصــة تهــدف إلــى إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني، وذلــك فــي 
ضــوء األهميــة المتزايــدة ألمــن المعلومــات فــي العمــل المصرفــي والمالــي. وفــي ظــل التحديــات المترتبــة علــى المخاطــر الناتجــة عــن التطــور المتســارع 
للتقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي مجــال العمــل المصرفــي، وتماشــياً مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة فــي 10/ 9/ 2019 بشــأن قواعــد 
ونظــم الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة. تولــت اإلدارة مســؤولية الرصــد المســتمر للتهديــدات األمنيــة المتعلقــة بالشــبكة واألنظمــة التكنولوجيــة، والعمــل 
ــاًء علــى ذلــك فقــد تــم وضــع سياســات  علــى استكشــاف هــذه التهديــدات ووضــع ســبل الوقايــة لضمــان ســالمة البيانــات الداخليــة والخارجيــة، وبن

وإجــراءات ومعاييــر متينــة لمنــع حــوادث األمــن الســيبراني، وضمــان التعافــي الســريع فــي حالــة حــدوث أي انتهــاكات لألمــن الســيبراني.  
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إدارة المخاطر حسب أنواعها
يتعــرض بيــت التمويــل الكويتــي، بمــا فــي ذلــك شــركاته التابعــة، ألنــواع مختلفــة مــن المخاطــر. وتتمثــل األنــواع الرئيســة للمخاطــر فــي مخاطــر االئتمــان 

ومخاطــر الســوق والســيولة والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر الســمعة والمخاطــر االســتراتيجية.

 أ. مخاطر االئتمان

مصادر المخاطر
ــي لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل  ــل الكويت ــي. ويتعــرض بيــت التموي ــل الكويت ــي يواجههــا بيــت التموي ــواع المخاطــر الت ــر أن مخاطــر االئتمــان هــي أكب

ــي: ــى النحــو التال ــل بصفــة رئيســية، ويمكــن تقســيم مصــادر مخاطــر االئتمــان عل محفظــة التموي

y  مخاطــر الطــرف اآلخــر / مخاطــر التخلــف عــن الســداد والتــي تنشــأ مــن اإلنكشــافات المختلفــة فــي محفظــة التمويــل ومــن محفظــة الصكــوك علــى
النحــو التالــي:

تمويل الشركات: االنكشافات الممنوحة لعمالء التمويل بخالف الشركات العقارية. -
تمويل التجزئة: االنكشافات الممنوحة لعمالء التجزئة بخالف الشركات العقارية. -
األعمال المصرفية و التمويالت الصغيرة: االنكشافات الممنوحة التي تقل عن 250,000 د.ك. بخالف الشركات العقارية. -
تمويل الشركات العقارية: االنكشافات الممنوحة للشركات العقارية المحلية والعالمية لعمالء التمويل وعمالء التجزئة. -
تمويل شركات االستثمار: تمويالت مباشرة أو تمويالت عن طريق الخزينة. -
مخاطر التخلف عن سداد الصكوك / مخاطر سيادية. -
y  مخاطــر التركــز الناجمــة عــن انكشــافات ائتمانيــة كبيــرة لعميــل معيــن أو مجموعــة مــن العمــالء أو القطاعــات والــذي قــد يعــرض البنــك لخســائر

كبيــرة فــي حالــة تدهــور ظــروف االئتمــان مــن أجــل تجنــب تركــزات المخاطــر الزائــدة.
ويتعــرض البنــك أيضــاً لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل محفظتــه االســتثمارية وذلــك مــع إخفــاق العمــالء االلتــزام بــرد المســتحقات أو قيمتهــا الماليــة 

طبقــاً للعقــود.

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي
هنــاك مجموعــات مختلفــة تتولــى مســؤولية إدارة مخاطــر االئتمــان داخــل البنــك. وتتمثــل مهمــة هيــكل حوكمــة مخاطــر االئتمــان فــي ضمــان وجــود 
أطــر فعالــة العتمــاد االئتمــان ولنزعــة المخاطــر وأن جميــع المخاطــر تدخــل ضمــن هــذه األطــر. ويــؤدي هــذا األمــر، إلــى جانــب اإلشــراف والتدقيــق 

المســتقل والقــوي، إلــى مســاعدة بيــت التمويــل الكويتــي فــي الحفــاظ علــى بيئــة جيــدة لمنــح االئتمــان وذلــك فــي إطــار نزعــة المخاطــر.

وتتولــى الجهــات التاليــة داخــل البنــك مســؤولية إدارة مخاطــر االئتمــان وذلــك فــي إطــار هيكل حوكمــة المخاطر المطبق حالياً في بيــت التمويل الكويتي:

مجلــس اإلدارة / لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة: يتحمــل المجلــس المســؤولية األساســية لإلشــراف علــى مخاطــر االئتمــان، وذلــك مــن خــالل 
تحديــد نزعــة المخاطــر لــدى البنــك واعتمــاد السياســات الرئيســية إلدارة مخاطــر االئتمــان )بمــا يتضمــن سياســة االئتمــان(. 

ــان  ــف مخاطــر االئتم ــة واتخــاذ اإلجــراءات بشــأن تعري ــة إجــراء المراجع ــى اللجن اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة /لجنــة االئتمــان: تتول
للبنــك مــع ضمــان تحقيــق التوافــق مــع نزعــة المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. كمــا تضمــن اللجنــة بوجــه عــام االلتــزام بجميــع سياســات مخاطــر 
االئتمــان المعتمــدة مــع الحصــول علــى الموافقــة المالئمــة علــى حــاالت االســتثناء )إن وجــدت(. وتتولــى اللجنــة أيضــاً مراجعــة واعتمــاد طلبــات 
االئتمــان فــي إطــار حــدود صالحيــات اعتمــاد االئتمــان المســندة إلــى اللجنــة مــن مجلــس اإلدارة، كمــا تتولــى مســؤولية اإلشــراف علــى اإلنكشــافات 
التــي قــد تعــرض البنــك لمخاطــر غيــر مقبولــة، وتقديــم توصيــة بشــأن اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد. إضافــًة إلــى ذلــك، تقــوم اللجنــة 

بتنظيــم إطــار تعزيــز االئتمــان للبنــك.

لجنــة األغــراض الخاصــة: والتــي تعقــد شــهرياً، معنيــة بمراجعــة محفظــة عمــالء إدارة االئتمــان )الشــركات( وعمــالء إدارة التمويــل الخــاص وتحليــل 
أدائهــا. كمــا أنهــا تختــص بمراجعــة العمــالء المتأخريــن عــن الســداد ونســب تغطيــة ضماناتهــم واالســتثناءات الممنوحــة لهــم وانتهــاء الحــدود 

الممنوحــة إلــخ...

وحــدات العمــل: تتشــارك قطاعــات العمــل المختلفــة فــي بيــت التمويــل الكويتــي فــي إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل تحمــل المخاطر في إطــار الحدود 
ومســتويات التحمــل المعتمــدة ومــن خــالل اعتمــاد طلبــات االئتمــان فــي إطــار حــدود صالحيــة اعتمــاد االئتمــان المســندة إليهــا مــن مجلــس اإلدارة.

ــم  ــك تقيي ــات االئتمــان، وكذل ــل مســبق لعناصــر المخاطــر (pre-fact analysis) لطلب ــة االئتمــان )إجــراء تحلي ــى إدارة مراجع إدارة المخاطــر: تتول
المخاطــر بعــد منــح االئتمــان (post-fact assessment)، وإعــداد تقاريــر حــول جــودة االئتمــان. وهــذا األمــر مــن شــأنه تمكيــن إدارة االئتمــان 
مــن مراجعــة ودراســة جميــع الطلبــات الجديــدة للتســهيالت االئتمانيــة وطلبــات تجديدهــا وطلبــات إعــادة هيكلتهــا. وتتولــى إدارة مخاطــر المحافــظ 
اإلشــراف علــى المحفظــة العامــة لألصــول فــي بيــت التمويــل الكويتــي وضمــان توافقهــا مــع نزعــة المخاطــر المعتمــدة. فضــاًل عــن ذلــك، تتولــى اإلدارة 
ــى هــذه اإلدارات  ــا تتول ــاس. كم ــة للقي ــى النمــاذج المطلوب ــة إل ــات والسياســات الالزمــة إلدارة مخاطــر االئتمــان باإلضاف ــد المنهجي مســؤولية تحدي

مســؤولية إعــداد تقاريــر بشــأن مخاطــر االئتمــان ورفعهــا لألطــراف الداخليــة والخارجيــة المعنيــة.
التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر االئتمان على مستوى البنك.
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المنهجيات واإلجراءات

يتبع  بيت التمويل الكويتي إطاراً محدداً إلدارة مخاطر االئتمان لضمان ما يلي:

y  توافــر سياســات ائتمــان محــددة تحديــداً واضحــاً لتمويــل الشــركات، وتمويــل األفــراد، والتمويــل العقــاري، وتمويــل المؤسســات الماليــة. وتوضــح
هــذه السياســات المتطلبــات الماليــة والتوثيــق العتمــاد التســهيالت االئتمانيــة الجديــدة أو المطلــوب تجديدهــا أو المطلــوب تعديلهــا.

y  وجــود نظــام لصالحيــات االئتمــان يضمــن )1( توافــق الصالحيــات مــع الخبــرة والدرجــات الوظيفيــة و االشــرافية للموظفيــن و المــدراء )2( قيــام
إدارة المخاطــر بمراجعــة ودراســة طلبــات االئتمــان قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي بهــا )3( الموافقــة علــى انكشــافات االئتمــان مــن لجــان اإلدارة أو 

مجلــس اإلدارة طبقــاً لمصفوفــة الصالحيــات.
y .نظام تصنيف ائتماني لتمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام تصنيف مخاطر لألفراد ذو المالءة المالية الكبيرة
y .وضع نظام للحدود يضمن أن البنك ال يتحمل إال المخاطر التي تدخل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة وضمن المتطلبات التنظيمية
y .وضع عملية تضمن االلتزام بسياسات االئتمان من خالل ضمان توافر المستندات المطلوبة والحصول على االعتمادات الالزمة
y  وضــع عمليــات فعالــة للمتابعــة تضمــن تخفيــف حــدة المتأخــرات مــن خــالل الكشــف المبكــر عــن التدهــور فــي محفظــة التمويــل واتخــاذ اإلجــراءات

اإلداريــة المالئمــة للتعامــل مــع هــذه التمويــالت.

يســتند منهــج بيــت التمويــل الكويتــي عنــد منــح التســهيالت االئتمانيــة علــى أســاس تقييــم قــدرة العمــالء علــى الســداد، إضافــًة إلــى دعــم التخفيــف مــن 
حــدة مخاطــر االئتمــان. واســتناداً إلــى وضــع العميــل ونــوع المنتــج، يمكــن تقديــم التســهيالت بــدون ضمانــات. ويعــد اســتعمال الضمانــات لتخفيــف 
حــدة مخاطــر االئتمــان جانبــاً أساســياً مــن جوانــب اإلدارة الفعالــة للمخاطــر ويتخــذ العديــد مــن األشــكال حســب ضوابــط بنــك الكويــت المركــزي. 
وتحــدد سياســة البنــك بشــأن الضمانــات قائمــة الضمانــات المقبولــة. وتتضمــن الضمانــات المســتخدمة لــدى البنــك الضمانــات الماليــة )نقــد وأســهم( 

والضمانــات غيــر الماليــة )العقاريــة والضمانــات البنكيــة واالتفاقــات مــع األطــراف األخــرى(.

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

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

ــة مــن  ــع األطــراف المعني ــم واألوضــح للقــرارات وإشــراك جمي ــل المالئ ــا لضمــان التعدي ــات االئتمــان وإعــادة تنظيمه ــز مصفوفــة صالحي )ب( تعزي
وحــدات األعمــال وإدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة.

)ج( تفعيــل دور لجنــة االئتمــان مــع مســتوى مالئــم مــن العضويــة ومســتوى صالحيــة لمراجعــة طلبــات االئتمــان والموافقــة عليهــا أو إبــداء التوصيــات 
للجــان األعلــى أو مجلــس اإلدارة.

وقــد اعتمــد "بيتــك" علــى األســلوب القياســي لقيــاس رأس المــال الــالزم لمخاطــر االئتمــان تحــت الركــن األول. أمــا بالنســبة لمخاطــر االئتمــان الناتجــة 
عــن تركــز األســماء أو تركــز القطاعــات، وتلــك المتبقيــة مــن تقنيــات تخفيــف مخاطــر االئتمــان فيتــم وضعهــا تحــت الركــن الثانــي ألنهــا غيــر مشــمولة 

تحــت الركــن األول.

ب. مخاطر السوق

مصادر المخاطر
ــر  ــي األســهم )المدرجــة وغي ــك االســتثمارات ف ــي ذل ــا ف ــك، بم ــن معامــالت اســتثمارات البن ــي تنشــأ م ــا المخاطــر الت ــرف مخاطــر الســوق بأنه تع
المدرجــة( والصكــوك والعقــارات وغيرهــا. يتــم تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى ثالثــة تصنيفــات رئيســية يتــم مــن خاللهــا قيــاس وإدارة مخاطــر الســوق، 

حيــث أنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى أداء المحفظــة االســتثمارية للبنــك كمــا يلــي:

مخاطــر األســعار: التــي تنشــأ عــن التغييــرات فــي القيمــة الســوقية لالســتثمارات – األســهم )والمحفظة البنكيــة ومحفظة التداول متضمناً االســتثمارات 
االســتراتيجية( والصكوك والعقارات.

مخاطــر ســعر الصــرف: مخاطــر التعــرض للخســائر نتيجــة التغييــرات فــي أســعار صــرف العمــالت ممــا يؤثــر علــى المحفظــة البنكيــة )بمــا يتضمــن 
المراكــز الهيكليــة الناشــئة عــن االســتثمارات عبــر الحــدود( ومحفظــة التــداول.

مخاطــر معــدل العائــد: مــن المتعــارف عليــه أن بيــت التمويــل الكويتــي يعمــل طبقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، لذلــك تنشــأ مخاطــر معــدل العائــد 
مــن تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت العائــد للســوق علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لبعــض الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع.
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إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي
تتــم إدارة مخاطــر الســوق بصفــة رئيســية فــي إدارة الخزانــة. كمــا أن هنــاك جهــات أخــرى تابعــة للبنــك تضطلــع بــدور فــي إدارة مخاطــر الســوق. وفــي 

إطــار هيــكل حوكمــة البنــك، فــإن الجهــات التاليــة تتحمــل مســؤولية إدارة مخاطــر الســوق علــى النحــو التالــي:

مجلــس اإلدارة / لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة: تتحمــل المســؤولية األساســية لضمــان اإلدارة الفعالــة لمخاطــر الســوق، حيــث يقــوم 
ــكل المخاطــر  ــى هي ــدى البنــك واعتمــاد السياســات الرئيســية إلدارة مخاطــر الســوق. كمــا يشــرف مجلــس اإلدارة عل ــد  نزعــة المخاطــر ل بتحدي

التــي يتعــرض لهــا البنــك. 

ــة  ــن الميزاني ــى اإلشــراف وإدارة هيــكل / تكوي لجنــة األصــول والخصــوم لـ"بيتــك" الكويــت والمجموعــة: تتولــى هــذه اللجــان مســؤولية الحفــاظ عل
)للمجموعــة والكويــت( لضمــان التوافــق مــع نزعــة المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة واالســتراتيجية المتبعــة. وتتولــى اللجــان وضــع اســتراتيجية 
الخزانــة، باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى بوتيــرة شــهرية للكويــت وربــع ســنوية للمجموعــة. وتضمــن اللجــان بوجــه عــام االلتــزام بجميــع سياســات مخاطــر 
ــات  ــك وآلي ــدى البن ــرارات بشــأن سياســة التحــوط ل ــة الق ــا تتخــذ اللجن ــة، كم ــى حــاالت االســتثناء بصــورة مالئم ــة عل ــدة والموافق الســوق المعتم

ومنتجــات التحــوط.

إدارة الخزانــة / الــذراع االســتثماري للبنــك: تقــوم إدارة الخزانــة بتنفيــذ االســتراتيجية العامــة للبنــك باإلضافــة إلــى دور إدارة الخزانــة فــي تخفيــف 
المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك. وقــد أصبحــت بيتــك كابيتــال )شــركة تابعــة( فــي 2015 الــذراع االســتثماري لمجموعــة "بيتــك" )إلــى وقتنــا 

الحالــي(، وتقــوم بــإدارة محفظــة البنــك االســتثمارية وتحملهــا فــي إطــار الحــدود ومســتويات التحمــل المعتمــدة.

إدارة المخاطــر: وتقــوم إدارة مخاطــر الســوق بشــكل مســتقل تمامــاً بمتابعــة ومراقبــة أنشــطة الخزانــة واالســتثمار ووضــع الحــدود الالزمــة إذا لــزم 
ــك المخاطــر  ــم عــرض ومناقشــة تل ــك. ويت ــا البن ــي يتعــرض له ــاس انكشــافات مخاطــر الســوق الت ــد وقي األمــر. وتقــوم إدارة مخاطــر الســوق بتحدي
فــي أكثــر مــن لجنــة. وتقــوم الوحــدة بــإدارة مخاطــر الســوق مــن الناحيــة الشــمولية لميزانيــة البنــك لتعقــب التركــزات المحتملــة، وتقــوم أيضــاً برفــع 

التوصيــات الالزمــة لتقليــل المخاطــر إذا لــزم األمــر. كمــا تراقــب االلتــزام بسياســات وحــدود المخاطــر.

التدقيق الداخلي: يزود مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السوق على مستوى البنك.

المنهجيات واإلجراءات
الهــدف مــن عمليــات إدارة مخاطــر الســوق فــي بيــت التمويــل الكويتــي هــو مراقبــة وإدارة انكشــافات البنــك لمخاطــر الســوق وذلــك لتحقيــق مســتويات 
جيــدة مــن العوائــد علــى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك مــع الحفــاظ علــى معــادالت مخاطــر الســوق بمــا يتوافــق مــع النزعــة المخاطــرة المعتمــدة 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

 تعمل إدارة مخاطر السوق ضمن إطار محدد بما يتماشى مع إستراتيجية البنك ونزعة المخاطر مع مراعاة ما يلي:

مخاطر معدل العائد.  -
القيمة اإلقتصادية لرأس المال. -
صافي مراكز العمالت األجنبية. -
تصنيف االستثمارات حسب نوعها. -
القيمة المعرضة للمخاطر. -
حساسية المحافظ للتقلبات في أسعار الربح. -

تتبنــى مجموعــة بيــت التمويــل الكويتــي إجــراءات مراجعــة شــاملة لعمليــات االســتثمار وإدارة أدائهــا، وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مراجعــة القطاعــات 
والمناطــق الجغرافيــة وحــدود االنكشــافات المســتهدفة داخــل القطاعــات والمناطــق الجغرافيــة بصفــة دوريــة.

كمــا يتــم دراســة خطــط إعــادة هيكلــة األنشــطة والمحافــظ االســتثمارية وتتضمــن هــذه الخطــط تقييــم دمــج بعــض االســتثمارات أو التخــارج مــن بعضهــا 
وعلــى وجــه الخصــوص تلــك االســتثمارات التــي ال تــؤدي بالشــكل المتوقــع أو المطلــوب نحــو زيــادة ربحيــة المجموعــة.

ويجري البنك أيضاً تقييماً دورياً الستثماراته العقارية مستخدماً مصدرين مختلفين من مصادر التقييم وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

ــه نمــوذج عمــل ناجــح ومعــد جيــداً إلدارة أســطول ســياراته للبيــع أو لإليجــار.  ــق بمخاطــر المخــزون، فــإن بيــت التمويــل الكويتــي لدي أمــا فيمــا يتعل
ــى العمــل. ــر ســلباً عل ــى الســيارات وبيعهــا دون التأثي ــن للحصــول عل ــدة مــع الموردي ويتضمــن هــذا األمــر وجــود عالقــات جي

وقــد تبنــى بيــت التمويــل الكويتــي منهجــاً موحــداً لقيــاس رأس المــال الــالزم لتغطيــة مخاطــر الســوق تحــت الركــن األول، إال أن مخاطــر الســوق الناشــئة 
عــن أوضــاع ســعر الصــرف ومخاطــر األســعار ومخاطــر معــدل العائــد تقــع بصــورة أوســع تحــت الركــن الثانــي.



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 103

III إفصاحات معيار كفاية رأس املال - بازل
التقرير السنوي 2020

ج. مخاطر السيولة

مصادر المخاطر
يحدد بيت التمويل الكويتي مصادر مخاطر السيولة على النحو التالي:

مخاطــر الســيولة: هــي المخاطــر الناشــئة عــن عــدم قــدرة بيــت التمويــل الكويتــي علــى الوفــاء بالتزاماتــه عنــد حلــول موعدهــا نتيجــة النخفــاض الســيولة 
أو بدائــل التمويــل المتاحــة أو قيــام المودعيــن بســحب أموالهــم بطريقــة منتظمــة.

المخاطــر التجاريــة المنتقلــة: المخاطــر الناتجــة عــن قيــام أصحــاب الودائــع بســحب أموالهــم للحصــول علــى عوائــد أكثــر جذبــاً نظــراً لقيــام بيــت 
التمويــل الكويتــي بدفــع عائــد علــى الودائــع أقــل مــن المنافســين.

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي
ــن للبنــك المســؤولية األساســية عــن إدارة  ــة التابعي ــة األصــول والخصــوم )لـ"بيتــك" الكويــت والمجموعــة( وإدارة الخزان يتحمــل مجلــس اإلدارة ولجن
مخاطــر الســيولة للمجموعــة، إال أن هنــاك جهــات أخــرى داخــل البنــك تضطلــع بــدور فــي ضمــان وجــود إطــار إلدارة مخاطــر الســيولة وتشــغيل هــذا 

اإلطــار بالفعاليــة المطلوبــة:

مجلــس اإلدارة/ لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة: تتحمــل المســؤولية األساســية لضمــان اإلشــراف الفعــال علــى مخاطــر الســيولة، كمــا يعمــل 
علــى تحديــد نزعــة المخاطــر للســيولة و التمويــل بالنســبة للبنــك، واعتمــاد السياســات الرئيســية إلدارة مخاطــر الســيولة وسياســة التمويــل، كمــا يشــرف 

المجلــس علــى تعريــف مخاطــر الســيولة واالئتمــان للبنــك.

لجنــة األصــول والخصــوم لـ"بيتــك" والمجموعــة: تتولــى اللجنــة مهمــة اإلشــراف الفعــال علــى إدارة مخاطــر التمويــل والســيولة للمجموعــة، واعتمــاد 
إطــار السياســة فــي المقــام األول، ومتابعــة تنفيــذه فــي اجتماعاتهــا الدوريــة.

إدارة الخزانــة: تنفــذ إدارة الخزانــة االســتراتيجيات الموضوعــة لتخفيــف حــدة مخاطــر الســيولة وإدارتهــا، وتتولــى الخزانــة أيضــاً مراقبــة 
أوضــاع الســيولة.

إدارة المخاطــر: تقــوم منهجيــة وحــدة ادارة مخاطــر الســيولة علــي المتابعــة مــع ادارة الخزانــة بتحديــد وقيــاس ومراقبــة مخاطــر الســيولة بشــكل دوري 
ونشــط ومســتقل، مــع العلــم أن "بيتــك" ملتــزم بجميــع الحــدود الرقابيــة الخاصــة بالســيولة والتــي تأخــذ فــي االعتبــار جميــع أنــواع حســابات الودائــع.

التدقيق الداخلي: يزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط مخاطر السيولة على مستوى البنك.

المنهجيات واإلجراءات
فــي إطــار إدارة مخاطــر الســيولة اعتمــد البنــك سياســات مخاطــر الســيولة بمــا يتضمــن اإلدارة التشــغيلية لمخاطــر الســيولة، وسياســة خطــة تمويــل 
ــى  ــي لضمــان الحصــول عل ــل الكويت ــي تمــت الموافقــة عليهــا. ويســعى إطــار إدارة مخاطــر ســيولة ببيــت التموي ــع المســؤوليات، والت للطــوارئ، وتوزي
ســيولة كافيــة فــي جميــع األوقــات لتلبيــة المطالــب المتوقعــة أو غيــر المتوقعــة مــن قبــل العمــالء وســوق النقــد بســعر مقبــول لبيــت التمويــل الكويتــي 
وبمــا يتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية. وتــم وضــع خطــة الطــوارئ لتمكيــن بيــت التمويــل الكويتــي مــن إدارة الســيولة فــي حــاالت ظهــور أزمــات الســيولة.

كمــا جــاء فــي المبــادئ التوجيهيــة لبــازل III وفــي إشــارة إلــى أفضــل الممارســات فــي إدارة ومراقبــة مخاطــر ســيولة البنــك، اعتمــد بيــت التمويــل 
الكويتــي نســب الســيولة لبــازل III؛ وهــي معيــار تغطيــة الســيولة (LCR)، ومعيــار صافــي التمويــل المســتقر (NSFR). يتــم قيــاس هــذه النســب بشــكل 
دوري وعلــى مســتوى بيــت التمويــل الكويتــي الكويــت والمجموعــة المصرفيــة ووفقــاً لتعميــم بنــك الكويــت المركــزي والمبــادئ التوجيهيــة لضمــان أن 

بيــت التمويــل الكويتــي فــي جميــع األوقــات لديــه مصــادر تمويــل جيــدة وممتثلــة للحــدود الرقابيــة لتلــك النســب.

يضمن بيت التمويل الكويتي معالجة المخاطر بطريقة مالئمة من خالل استراتيجيات السيولة التالية:

ضمان الحفاظ على مخزون من األصول السائلة عالية الجودة التي يمكن استخدامها )لتغطية حاجات السيولة أو االقتراض بضمانها( لتوفير  -
النقد حال وجود طلب غير متوقع للنقد من ِقبل العمالء.

تنويع مصادر التمويل فيما يتعلق بالمصادر، والمضمون وخصائص إعادة التسعير للتخفيف من مخاطر اإلخفاق في الحصول على النقد بأسعار  -
مقبولة في جميع األوقات.

مراقبة التحركات داخل وخارج الميزانية العمومية بالنسبة لألصول والخصوم لتحديد نقاط الضغط على إدارة السيولة. -
تنفيذ سيناريوهات الضغط لتحديد فترات انخفاض السيولة، وإدماجها في تقييم متطلبات السيولة. -
تحديد وتصنيف جميع موارد التمويل المتاحة للبنك ووضع خطة الستخدامها لضمان توفر السيولة الكافية في جميع األوقات )خطة طوارئ للتمويل(. -
تحديد المسؤولية عن اإلجراءات المطلوبة لضمان تطبيق إطار فّعال إلدارة مخاطر السيولة. -
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يعتقــد بيــت التمويــل الكويتــي أنــه يتمتــع بالتمويــل الكافــي، إال أنــه تحقيقــاً لمبــدأ اإلدارة الحكيمــة، قــام مجلــس اإلدارة بيــت التمويــل الكويتــي بالموافقــة 
علــى خطــة الطــوارئ ليقــوم بيــت التمويــل الكويتــي بمراقبــة وضعــه مــن حيــث الســيولة والتمويــل فــي ظــل افتراضــات متوقعــة وافتراضــات الضغــط 
ورفــع تقاريــر بهــذا الشــأن إلــى لجنــة األصــول والخصــوم )لـ"بيتــك" الكويــت والمجموعــة( واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة 
ــزداد ســوءاً ووضــع مســؤوليات واضحــة  ــي ت ــم اســتخدامها فــي المواقــف الت ــل يت ــاء مصــادر للتموي ــل بن ــب خطــة طــوارئ التموي ــة. تتطل بصفــة دوري
للمديريــن التنفيذييــن المخوليــن بــإدارة الســيولة فــي ظــل هــذه الخطــة. كمــا أن رأس المــال الــالزم لتغطيــة مخاطــر الســيولة بســبب ارتفــاع تكاليــف 

التمويــل تدخــل ضمــن متطلبــات رأس مــال الركــن الثانــي لبيــت التمويــل الكويتــي.

د . المخاطر التشغيلية

مصادر المخاطر
بيــت التمويــل الكويتــي معــرض للخســائر بســبب عــدم مالئمــة أو إخفــاق العمليــات الداخليــة والعامليــن والنظــم أو بســبب األحــداث الخارجيــة بمــا 

ــاًء علــى ذلــك يمكــن تقســيم المخاطــر التشــغيلية علــى النحــو التالــي: يتضمــن المخاطــر القانونيــة. وبن

المخاطــر التشــغيلية: مخاطــر التعــرض للخســائر الناشــئة عــن إدارة التنفيــذ والتســليم والعمليــات وتلــف األصــول الماديــة والمخالفــة للوائــح ممارســات 
التوظيــف وســالمة مــكان العمــل والمنتجــات أو ممارســات العمــل.

المخاطــر القانونيــة ومخاطــر االلتــزام: المخاطــر المتعلقــة بالتعــرض للخســائر نتيجــة المخالفــات للقوانيــن أو القواعــد أو اللوائــح أو السياســات أو 
اإلجــراءات أو االلتزامــات التعاقديــة أو المعاييــر األخالقيــة أو الممارســات التــي يشــوبها الغمــوض.

المخاطــر التقنيــة: المخاطــر المتعلقــة بتوقــف العمــل أو تعطــل األنظمــة مثــل توقــف المرافــق وتعطــل البرامــج واألجهــزة و نقــص فــي االجــراءات، 
ــى الســرية، وتوافــر وســالمة  ــر ســلبي عل ــى تأثي ــؤدي إل ــي قــد ت ــه ألنظمــة المؤسســة الت ــر مصــرح ب ــي أو غي ــر قانون ــى اســتخدام غي ــة إل باإلضاف

األنظمــة والبيانــات.

ــل الســرقة  ــال الخارجــي مث ــن واالحتي ــال الموظفي ــل احتي ــي مث ــال الداخل ــة بالتعــرض للخســائر نتيجــة االحتي مخاطــر االحتيــال: المخاطــر المتعلق
ــر مــن طــرف خارجــي. والتزوي

إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي
تقــع مســؤولية إدارة المخاطــر التشــغيلية بصفــة رئيســية علــى عاتــق جميــع الموظفيــن وإدارات األعمــال. ويتولــى مديــر كل إدارة مســؤولية الحفــاظ 

علــى اإلشــراف علــى المخاطــر التشــغيلية والرقابــة الداخليــة وتغطيــة جميــع العمليــات التــي يتحمــل هــؤالء المديــرون مســؤوليتها.
وتوضح النقاط التالية الجهات األخرى داخل البنك التي تتولى مسؤولية حوكمة المخاطر التشغيلية:

مجلــس االدارة / لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة: تتحمــل اللجنــة المســؤولية األساســية عــن ضمــان اإلدارة الفعالــة علــى المخاطــر التشــغيلية، 
كمــا تعمــل علــى تحديــد نزعــة المخاطــر للبنــك واعتمــاد السياســات الرئيســية إلدارة المخاطــر التشــغيلية.

إدارة المخاطــر: تتولــى إدارة المخاطــر التشــغيلية فــي الهيــكل التنظيمــي للمخاطــر – بصفــة رئيســية – مســاعدة اإلدارة فــي تنفيــذ مســؤوليتها 
لإلشــراف علــى المخاطــر التشــغيلية داخــل إداراتهــا التابعــة، كمــا تتولــى مســؤولية الحفــاظ علــى إطــار إدارة المخاطــر التشــغيلية ومتابعــة مســتوى 

ــر بشــأن المخاطــر التشــغيلية. ــى أيضــاً مســؤولية إعــداد التقاري ــة، وتتول ــة الرقاب ــة بيئ الخســائر التشــغيلية وفعالي
التدقيق الداخلي: تزود اإلدارة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بعملية تدقيق مستقلة بشأن ضوابط المخاطر التشغيلية على مستوى البنك.

المنهجيات واإلجراءات
يتمثــل الهــدف مــن إطــار إدارة المخاطــر التشــغيلية لبيــت التمويــل الكويتــي فــي إدارة ومراقبــة المخاطــر التشــغيلية بطريقــة فعالــة مــن ناحيــة التكاليــف 

ضمــن مســتويات المخاطــر التشــغيلية المســتهدفة وبالتوافــق مــع نزعــة المخاطــر المعتمــدة.
ــد أهــداف وحــدات  ــن تحدي ــي تتضم ــى المخاطــر الت ــة عل ــي للرقاب ــم الذات ــة التقيي ــق عملي ــى تطبي ــي بشــكل مســتمر عل ــل الكويت ــت التموي ــل بي يعم
األعمــال والمخاطــر الرئيســية ذات الصلــة وربــط االنشــطة الرقابيــة بالمخاطــر وتحديــد المســؤولين عــن االنشــطة الرقابيــة وتقييــم فعاليــة الضوابــط 
والمخاطــر المتبقيــة. ولقــد تــم االنتهــاء مــن تطبيــق عــدد مــن عمليــات التقييــم الذاتــي للرقابــة علــى المخاطــر لبعــض وحــدات العمــل الهامــة وفقــاً 

لخطــة عمــل المخاطــر التشــغيلية .
كما حدد البنك عدداً من أهم مؤشرات المخاطر التشغيلية والتي يتم حالياً قياسها ومراقبتها لغرض أنشطة األعمال الرئيسة.

ــات الخســائر    ــال واإلدارات التشــغيلية مــن خــالل نظــام إدارة بيان ــن وحــدات األعم ــات أحــداث المخاطــر م ــع بيان ــك بانتظــام بتجمي ــوم البن ــا يق كم
ــال. ــات ســير األعم ــة حصــر بيان التشــغيلية وعملي
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 Business Impact) وفــي إطــار إدارة اســتمرارية األعمــال، أنشــأ البنــك لجنــة لمراقبــة تنفيــذ خطــة اســتمرارية األعمــال، وقــد تــم تطويــر دراســة
Analysis) والموافقــة عليهــا. وقــد تــم وضــع واعتمــاد تحليــل التأثيــر الكامــل علــى األعمــال.

وقد اعتمد بيتك أسلوب المؤشر األساسي لقياس رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية ضمن الركن األول.
كمــا قــام البنــك ضمــن الركــن الثانــي بإعــداد نمــوذج محــاكاة للخســائر المتوقعــة مــن خــالل 7 أحــداث مختلفــة للخســائر التشــغيلية وهــي االحتيــال 
الداخلــي واالحتيــال الخارجــي والموظفيــن والســالمة والعمــالء وممارســات المنتــج واألضــرار التــي تلحــق باألصــول الماديــة وفشــل األنظمــة وإدارة 
ــو التــي  التنفيــذ. ويتــم تغطيــة المخاطــر المتبقيــة الناتجــة عــن المخاطــر التشــغيلية بمتطلبــات رأس المــال المقــدرة كجــزء مــن محــاكاة مونــت كارل
أجريــت ضمــن الركــن الثانــي الختبــار مخففــات المخاطــر التشــغيلية. كمــا يقــوم البنــك بحســاب رأس المــال المطلــوب لتغطيــة الخســائر الناتجــة عــن 

المخاطــر القانونيــة ضمــن الركــن الثانــي.

هـ . مخاطر معدل العائد 

مصادر المخاطر
تنشــأ مخاطــر معــدل العائــد مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت العائــد علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة. 
ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدل العائــد حيــث أن البنــك يعمــل طبقــاً ألحــكام الشــريعة االســالمية. ولكــن التغيــرات فــي معــدل العائــد قــد تؤثــر 

علــى القيمــة العادلــة لبعــض الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع.

وتقــوم إدارة المخاطــر بمتابعــة وقيــاس تقلبــات معــدل العائــد وتطبقــه بســيناريوهات مختلفــة حــادة مــع األخــذ فــي االعتبــار العوامــل التــي تؤثــر علــى 
معــدالت العائــد وتأثيرهــا علــى أســعار العقــود مثــل:

y .سعر خصم البنك المركزي
y .)النشاط االقتصادي )نمو / ركود
y .المرحلة الحالية للدورة االقتصادية
y .معدل توزيعات الربح المقدمة من  البنوك اإلسالمية المنافسة

خامسًا: المعلومات المتعلقة بحسابات االستثمار

يوفــر "بيتــك" العديــد مــن حســابات التوفيــر االســتثمارية بهــدف تشــجيع العمــالء علــى االدخــار وتوفيــر األمــوال لالســتفادة منهــا عنــد الحاجــة مــع 
االســتفادة مــن أربــاح المبالــغ المدخــرة، ولذلــك نجــد أن "بيتــك" يوفــر هــذه الحســابات لشــرائح عمريــة مختلفــة ومواصفــات عديــدة ســواء بالدينــار 
الكويتــي أو بالعمــالت األجنبيــة، ومــن هــذه الحســابات )حســاب التوفيــر االســتثماري بالدينــار الكويتــي والعمــالت األجنبيــة – حســاب الرابــح - حســاب 

بيتــي االســتثماري لألطفــال  – حســاب تحــت الطلــب بمبــدأ الوكالــة للشــركات(.

ويمكــن فتــح جميــع حســابات التوفيــر االســتثماري لألفــراد والمؤسســات والقصــر، وذلــك حســب الشــروط واألحــكام الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع هــذه 
الحســابات. أمــا حســابات تحــت الطلــب فهــي مخصصــة فقــط للشــركات والجهــات االعتباريــة )لجــان – اتحــادات - إلــخ..(

ــة" الشــرعي وفقــاً لشــروط عقــد االســتثمار ونســب  ــدأ "الوكال ــة" الشــرعي ومب ــدأ "المضارب ــاً لمب ــم اســتثمارها طبق ــع الحســابات يت ــأن جمي علمــاً ب
ــاح. اقتســام األرب

المعلومات المتعلقة بالودائع والخطط االستثمارية طويلة األجل
يوفــر "بيتــك" العديــد مــن الودائــع االســتثمارية للعمــالء بهــدف توفيــر عــدد مــن األدوات االســتثمارية التــي تســاعد العميــل علــى االســتثمار وتحقيــق 
أربــاح بطريقــة آمنــة ومســتقرة، ولذلــك نجــد أن لــدى "بيتــك" أنواعــاً مختلفــة مــن الودائــع االســتثمارية ســواء مــن حيــث مــدة االســتثمار، أو مــن حيــث 
آليــة توزيــع األربــاح، أو مــن حيــث العملــة ســواء بالدينــار الكويتــي أو بالعمــالت األجنبيــة، ومــن هــذه الودائــع االســتثمارية )الوديعــة االســتثمارية 
المســتمرة - وديعة الديمة االســتثمارية - وديعة النوير االســتثمارية - وديعة الســدرة االســتثمارية - وديعة الكوثر االســتثمارية - الوديعة االســتثمارية 

الخماســية - الودائــع بالعمــالت األجنبيــة - الخطــط االســتثمارية طويلــة األجــل(.

ويمكــن فتــح هــذه األنــواع مــن الودائــع لــكل األفــراد علــى أن يكــون الســن القانونــي للعميــل هــو 21 عامــاً، ويســمح للولــي الشــرعي أو الوصــي بموجــب 
ــة )لجــان - اتحــادات -  ــواع الشــركات والجهــات االعتباري ــع أن ــع لجمي ــك الودائ ــح تل ــة باســم القاصــر، كمــا يمكــن فت ــح وديع حكــم مــن المحكمــة فت

مؤسســات - إلــخ...(. 
وتأتــي أهميــة الودائــع االســتثمارية مــن كونهــا توفــر اســتقراراً أكبــر لعمليــات المصــارف )البنــوك(، إذ بإمــكان "بيتــك" اســتثمار الودائــع االســتثمارية فــي 
المشــروعات اإلنتاجيــة المختلفــة، ســواء بطريــق مباشــر أو بطريــق تمويــل مشــروعات الغيــر. أمــا التكييــف الشــرعي للودائــع االســتثمارية فينقســم مــا 

بيــن عقــود المضاربــة وعقــود الوكالــة باالســتثمار. 
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حساب الذهب:
حرصــاً مــن "بيتــك" علــى تنــوع المنتجــات ومواكبــة التغييــرات االقتصاديــة العالميــة ومــا صاحبهــا مــن اقبــال عالمــي علــى شــراء وبيــع ســبائك الذهــب. 
أطلــق بيــت التمويــل الكويتــي حســاب الذهــب الــذي يتيــح لعمالئــه شــراء وبيــع ســبائك الذهــب بشــكل آمــن وفعــال ومريــح ليكــون بذلــك أول منتــج فريــد 
مــن نوعــه يطــرح فــي الكويــت. كمــا أن الذهــب الــذي يوفــره بيتــك هــو أنقــى درجــات الذهــب علــى اإلطــالق مــن عيــار )999.9(، حيــث يمكــن للعمــالء مــن 
فتــح حســاب الذهــب وإتمــام عمليــات الشــراء والبيــع لســبائك "بيتــك" مــن خــالل جميــع الفــروع المصرفيــة أو مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة المتمثلــة 

بـــموقع "بيتــك" اإللكترونــي أو مــن خــالل تطبيــق "بيتــك" لألجهــزة المحمولــة أو مــن خــالل أجهــزة الصــرف اآللــي التابعــة لـ"بيتــك".

كمــا قــام بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" بطــرح خدمــة شــراء ســبيكة الذهــب )10 غــرام( واســتالمها فــوراً مــن خــالل أجهــزة "بيتــك" التفاعليــة وذلــك 
ــد مــن  ــل جدي ــق شــعار "جي ــك"، ضمــن اســتراتيجية التحــول الرقمــي، وتطبي ــا "بيت ــي أطلقه ــة الت ــة الرقمي ضمــن إطــار سلســلة الخدمــات المصرفي
الخدمــات المصرفيــة الســهلة" الــذي يضفــي مزيــداً مــن القيمــة علــى تجربــة العميــل ويحقــق متطلباتهــم واحتياجاتهــم المصرفيــة علــى مــدار الســاعة 

بســهولة ويســر وأمــان.

سادسًا: الضوابط الشرعية

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تقــوم هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بالتأكــد مــن مــدى التــزام جميــع قطاعــات وإدارات "بيتــك" بقراراتهــا وفقــاً للضوابــط والتعليمــات الصــادرة عــن 

الجهــات الرقابيــة، ولهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك مــا يلــي:

التأكد من التزام قطاعات وإدارات "بيتك" بعرض جميع المنتجات واألنشطة على الهيئة الشرعية وذلك من خالل مراجعة واعتماد نماذج العقود . 1
واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات والهياكل التمويلية؛ وذلك بهدف التأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.

االطــالع علــى تقاريــر المراجعــة الشــرعية علــى العقــود واالتفاقيــات والسياســات واإلجــراءات مــن قبــل إدارة البحــوث واالستشــارات الشــرعية؛ . 2
وفقــاً لقــرارت الهيئــة الشــرعية.

ــك . 3 ــي؛ وذل ــق الشــرعي الداخل ــل إدارة التدقي ــك" المرفوعــة مــن قب ــى قطاعــات وإدارت "بيت ــة عل ــق الشــرعي الدوري ــر التدقي ــى تقاري االطــالع عل
ــة. ــة الشــرعية ذات الصل ــرارت الهيئ ــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وق لضمــان التواف

التأكد من أن جميع اإليرادات التي تحققت من مصادر محرمة أو بطرق تحرمها الشريعة اإلسالمية - إن وجدت - قد تم تجنيبها للتخلص منها . 4
في أعمال خيرية.

يتم احتساب الوعاء الزكوي بعد موافقة البنك المركزي على الميزانية العمومية لبيت التمويل الكويتي.. 5
الجمعية العمومية هي التي تقوم بتحديد مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية.. 6
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الحساب مراقبي المستقلینتقریر ات

ا حضرات المساھمیندالسإلى ة
ش.م.ك.ع.  الكویتي التمویل بیت

المجمعة المالیة البیانات تدقیق حول تقریر
الرأي

بـ"المجموعة")، معاً إلیھا (یشار التابعة ش.م.ك.ع. ("البنك") وشركاتھ الكویتي التمویل لبیت المجمعة المالیة البیانات دققنا لقد
من تتكون المجوالتي المالي المركز فيكمعبیان حقوقالدخلوبیانات2020دیسمبر31ما في والتغیرات الشامل والدخل

المجمعة النقدیة والتدفقات ملخصالملكیة ذلك في بما المجمعة، المالیة البیانات حول واإلیضاحات التاریخ بذلك المنتھیة للسنة
الھامة. المحاسبیة السیاسات

ال أن رأینا المالیةفي ابیانات للمجموعة  فرلمالمجمعة المجمع المالي المركز عن المادیة، النواحي جمیع من عادلة، بصورة تعبر قة
في الدولیة2020دیسمبر31كما للمعاییر وفقاً التاریخ بذلك المنتھیة للسنة المجمعة النقدیة وتدفقاتھا المجمع المالي أدائھا وعن

المالیة وللتقاریر المركزي الكویت بنك قبل من الكویتالمتبعة دولة في .المطبقة

ال يرأأساس
قمنا التدقیقلقد فيبأعمال تقریرنا في التفاصیل من بمزید موضحة المعاییر لتلك طبقًا مسؤولیاتنا الدولیة. إن التدقیق لمعاییر وفقاً
المجمعة". قسم المالیة البیانات تدقیق عن الحسابات مراقبي المجموعة"مسؤولیات عن مستقلون األخالقیاتونحن لمیثاق وفًقا

معاییر ذلك في (بما المھنیین للمحاسبین المھنیة األخالقیات لمعاییر الدولي المجلس عن الصادر المھنیین للمحاسبین الدولي المھنیة
المیثاق لمتطلبات وفقا األخرى األخالقیة بمسؤولیاتنا بالوفاء قمنا الدولیة) ("المیثاق"). وقد التدقیقنأنعتقد. وإننااالستقاللیة أدلة

التدقیق.صلحالتي رأي إبداء من یمكننا أساس لتقدیم ومناسبة كافیة علیھا نا

الرئیسیة التدقیق أمور
المالیة للبیانات تدقیقنا في أھمیة األكثر كانت التي األمور تلك ھي المھني، حكمنا في الرئیسیة، التدقیق أمور ةسنللالمجمعةإن

عر االحالیة. وتم ھذه تدقیقناألض سیاق في ھذه  لبلمور حول منفصل رأي إبداء دون حولھا رأینا وإبداء ككل المجمعة المالیة یانات
تفاصیل یلي لھ.واألموراألمور. فیما تدقیقنا إطار في األمور ھذه من أمر لكل معالجتنا كیفیة

االئتمان التمویلخسائر لمدیني
االخسائتحققنإ خسائلت"ا(مویلالتنيیلمدئتمانر التمویلیة") یمثل االئتمانسھیالت الدر للمعیار طبقاً للتقاریالمتوقعة رولي

المالیة9المالیة ل: األدوات وفقاً تحدیدھا یتم وفقاًالتي احتسابھ المطلوب المخصص أو المركزي الكویت بنك بنكلقواعدتعلیمات
المركزي التسھیالتىإلاستناداًالكویت المركز(ةالتمویلیتصنیف الكویت بنك مبی")ي"تعلیمات ھو السیاسكما في ات  ن

في البیانات10و2.6اإلیضاحینالمحاسبیة أعلى. حول أیھما المجمعة، المالیة

المالیةتحققإن للتقاریر الدولي للمعیار طبقاً المتوقعة االئتمان تحدیدھ9خسائر یتم بلیتعلوفقاًاالتي كزيرلمالكویتانكمات
تتطمحاسبیةسیاسةمثلی والتي أحكاماًمعقدة تنفیذیھا. تعتلب عند تقومخمدجوھریة التي األحكام على المتوقعة االئتمان سائر

عند بوضعھا واإلدارة المبدئي التحقق عند االئتمان مخاطر مستوى االئتمانتقییم مخاطر في الجوھریة ریختافيقاًحالالزیادة
اللعةالمجمةیلالماناتالبیا عدوالفةمختمراحلإلىالتمویلیةتسھیالتتصنیف الدستخدام من لمترابطةامدخالتكبیر

الماليتواالفتراضا التعثرلألصل احتمالیة التعثرومعدلمثل عند الوالتعرضالخسارة فيتعثرعند إعدادھا یتم والتي نماذج،
مت إلى االاستناداً الكصاقتغیرات كماد حتتمیلي المجمعة. ىخصمھا المالیة البیانات كوفید،ذلكىإلإضافةًتاریخ لجائحة 19- كان
تأثیر ألنھابتحدیداإلدارةقیامعلىاًالعالمیة نظراً المتوقعة االئتمان األحكاماستوجبتخسائر من معتاد غیر عالي مستوى تطبیق

من التأكد یؤثوھ،تراقدیالتوعدم قد ما علو جوھري بشكل الفتفالتقدیراتىر مستقبلیة.الراتي
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الحسابا مراقبي المستقلیتقریر نت
حضر الساإلى اات نلمساھمیدة

ش.م.ك.ع.  الكویتي التمویل (تتمة) بیت

المجمع المالیة البیانات تدقیق حول (تتمتقریر ة) ة

(تتمة)  الرئیسیة التدقیق أمور

التمویلاناالئتمخسائر ) (تتمةلمدیني

اققحتإن للالمخصص منلمحدد التمویلي لتعلخفتسھیل وفقاً القیمة المرض الكویت بنك إیمات یستند یحددھاكزي التي القواعد لى
یتم الذي للمخصص األدنى الحد بشأن المركزي الكویت إضافمخيأجانبإلىتحققھبنك تقییمصص إلى استناداً بھ معترف ي

للتاإلدا بالتتعلماةعتوقالمالنقدیةدفقاترة التلقة مویلي. سھیل

أل التسھھنظراً عنالصلةذاتواألحكاممویلیةالتیالتمیة الكليوضعدالمطبقة االقتصاد بھامتغیرات وتطبیقوالتنبؤ
االحتماالت ترجیح التأمعسیناریوھات عدم من عالیة درجة بسببوجود التقدیرات حول لكد االقتصادیة -كوفیدةحجائالتأثیرات

اعتبرفإننا،19 االناقد التمویلدینلمئتمانخسائر الرئیكأحدي التدقیق .سیةأمور

التدقیقتتضمن بھإجراءات قمنا أاالتي فعالیة علىاختبار الرقابة قبل: دوات من المتبع الملحوظتفيةاإلداراإلجراء االزدیاد قییم
لنئتمااالرمخاطفي الالحق واالفتراضمختلفةلمراحىلإتتسھیاللوالتصنیف المستوالمدخالت فيدخات نماذج  وضعمة

و التعثر التعثرمعدلاحتمالیة عند التعثرتعرضوالالخسارة بماوعند حیرتبط من المستخدوكذوكمةھا البیانات ودقة استیفاء مة  لك
اإلكاحواأل قبل من تطبیقھا تم التي والتقدیرات ذلكدارم في بما ابتعاالةامراعة باالضطرابالارات االقتصادمرتبطة التيت یة
كوفیدببتست جائحة في19- بھا بما جدالتمویلیةالتسھیالتعلىالتركیزذلك، .ولتھاالمعاد

بخ یتعلق االئتمانفیما المالسائر للتقاریر الدولي المعیار إلى استناداً تحدیدھالتي9یةالمتوقعة لتعلایتم الكوییماتوفقاً تبنك
قمنالا الالمجمعةالمالیةتلبیانااتاریخفيكمائمةاقلامویلیةالتللتسھیالتعینةباختیارمركزي، شملت التمویلیةالتتسھیوالتي

جدولتھاالمعا منققنوتحد تحدیدمدىا الملحوظزلالالمجموعةتناسب علمخاطرفيدیاد المترتب واألساس فیماذلكىاالئتمان
التسھیخص باولقدمختلفة.الامراحلھإلىالتمویلیةتالیتصنیف لتبالمتخصصستعانةالقمنا لدینا نموذین االئتمانجقییم خسائر

یتع فیما واالمتوقعة األساسیة بالبیانات المستخدلق واالفتراضات للتلطرق توكدأمة للتقاریرمن الدولي المعیار متطلبات مع افقھا
لتعلیمات9ةالمالی طبقاً التسھیالبالنسبةالمركزي.الكویتكبنالمحددة تحققناةویلیالتمتلعینة تناسب، مدى فصنیالتریمعایمن

المجموعةالمرحلي وھيلدى والتعرضمةقی، التعثر ذلكومعدلالتعثرالیةتماحعند في بما التعثر عند وقیمة  أھلیةالخسارة
خ نماذج في المحتسب الالضمان المتوقعة االئتمان المالمجموعةقبلمندمةستخمسائر االئتمان خسائر مراعاةبعدتوقعةلتحدید

بن اتعلیمات الكویت تحققناك. مركزيلك مدىما واالفتراضاتتناسبمن المجموعةفةختلالمالمدخالت إدارة قبل من المستخدمة
المتوقعة.یدتحدفي االئتمان خسائر

ذلك إلى یتعلقإضافة فیما بنك، بویتالكبمتطلبات قمنا المخصص، الحتساب المعایتقیالمركزي الخاصةیم كانیر إذا ما بتحدید
م أي الصلأيبالحتساتطلباتھناك ذات للتعلیمات وفقا ائتمانیة احتسابھا،خسائر ویتم األمرة تطلب وفقاًاذا ا، یمات.  لتعللتلك

اختیارھا، تم التي للعینات شملتبالنسبة جدولتھاالمعاةیلیومالتالتسھیالتوالتي كا،د إذا مما أحتحققنا كافة االننت فيداث خفاض
ت قد تحدیدھاالقیمة قبلم اختیارمن تم التي للعینات المجموعة. وبالنسبة منخفضة  تتيوالاھإدارة التمویلیة التسھیالت أیضاً ضمنت
قمنا وتحققناالقیمة، الضمان قیمة الملیاتعممنبتقدیر المخصص ذلك.عتبرتاحتساب لى
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مرا المستقلینالحسايقبتقریر بات
الساحضإلى المساھمینرات دة

ش.م.ك.ع.  الكویتي التمویل (تتمة) بیت

المال البیانات تدقیق حول عة (تتمة) لمجمایةتقریر

التدقیق تمة) (تالرئیسیةأمور

قیمة الفياالستثمارانخفاض وازمیلالشركات المشتركةلمة شاریع
االساسبةالمحمیت المشتركةعن والمشاریع الزمیلة الشركات في فيةقیرططةسابوتثمار األخذ مع المحاسبیة الملكیة حقوق

مؤشراالعتبار توفر ما إذا القیمة أحكیتعینذلك. علىانخفاض اوضع ھناكتحدیدعندالجوھریةةراإلدام إذا  كان ةأیما
وعلىمؤشرات القیمة تقدیرانخفاض استردادھالغالمبفي والمشاریعلالستثماراالممكن الزمیلة الشركات ناداًستاالمشتركةفي

كوفیدنتیجةخاصة،االستخدامقیدالقیمةإلى ذلوبالتالي.الحالیة19- لجائحة التدقینعتبر أمور من الرئیسیة.قك

اإلجراء لفھم إجراءات بتنفیذ اقمنا لتھخذاتيلتات اإلدارة الا العوامتحدید الل مثل القیمة النخفاض ة  جوھریالعكسیةالتغیراتمؤدیة
ألوجیتكنوالةالبیئفي التغیرة أو فیھا المستثمر الشركة فیھا تعمل التي القانونیة أو االقتصادیة أو السوقیة قطاعو في الھیكلیة ات

فلااألعم المستثمر الشركة فیھ تعمل البیئةراغیلتاأویھاالذي في أوالسیاسیت المستثمر  القة الشركة أنشطة على یؤثر بما انونیة،
و ففیھا تناسبالي.المكزھامريالتغیرات مدى تقییم أخرى، أمور بین من بتنفیذھا، قمنا التي التدقیق إجراءات الغالمبتضمنت

استردادھ التقییتمالتياالممكن وطرق اإلدارة قبل من قممسالمتحدیدھا بالنستخدمة.  كما انخفییتقلبةنا، القیمة،م باالستعانةاض
داخلیینبمتخ تصصین في مدىلمساعدتنا االولعقمقییم األساسیةیة تحدیدوالتقدیراتفتراضات في اإلدارة استخدمتھا القیمة  التي
بماداماالستخقید ذلك، جائتأثیفي إفصابتقییمضاًأیاقمن.واألعمالاألسواقعلى19- كوفیدةحر كفایة فالمجحاتمدى يموعة

المجمعة.14و13اإلیضاحین المالیة البیانات حول

قیم العانخفاض االستثماریةقاراتة
تقییم قیمةإن النخفاض ألعمالنبالاًریوھجیعتبراریةاالستثمالعقاراتاإلدارة السبة بھيتالتدقیق العملیةقمنا ھذه ألن نظراً ا

معق إلدتعتبر أحكام. إضافة وضع وتتطلب ذلك،ة القیمةفإنى انخفاض تقدیرثماریةستاالللعقاراتاختبار ،عتھبطبیذاتیایتضمن
فیماخا عصة بعدد المجموعیتعلق المختلفةةقارات اليوبالت.دااالقتصعلىالحالیة19- یدكوفجائحةروتأثیاھعوموقوطبیعتھا

التد أمور من ذلك الرنعتبر ئیسیة. قیق

عینا باختیار قمنا االعتبالقد في األخذ مع التقییت أسالیب منھجیة األسالیبر ھذه مالئمة ومدى تقییمخالتوالمدم في المستخدمة
ذاالستثماریةقاراتالع إلى ب. إضافة قمنا بمتخصصیسااللك، داخلتعانة تلدینایینن الجوھریةیمیقلمراجعة االستثماریة العقارات
خارجلا المدولةموجودة التدقیق إجراءات من دقالكویت. وكجزء مدى بتقییم قمنا فيذكورة، المستخدمة الرئیسیة المدخالت ة

مالتق عییم وإجمالي اإلیجارات واألسواقثل المضاعفات ومعدالتالمماثلائد بخصالة قمنا تقییمم. كما حولمراجعة ما  المجموعة
مو دلیل ھناك كان علىإذا العقفخانضوعي قیمة االالدولیة.االستثماریةاراتاض بالعقارات المتعلقة االفصاحات ستثماریةإن

اإلیضاح في المجمعة.  ایالبحول15مبینة المالیة نات

لومامعل للمجموعة السنوي التقریر في مدرجة أخرى 2020سنةت
ا ھذهإلداإن عن المسؤولة ھي قسرة األخرى. یتكون "الالمعلومات السنويألخرى" مااتممعلوم التقریر في الواردة المعلومات ن

بخ2020لسنةللمجموعة وتقالف، المجمعة المالیة مالبیانات حولھالراقبيریر علىحصلنا. حسابات البنكا إدارة مجلس تقریر
الحساب مراقب تقریر تاریخ باقيقبل على الحصول ونتوقع تات بعد السنوي التقریر الحسارامرتقریاریخأقسام بات.  قب

الم البیانات حول رأینا المعلومااإن یغطي ال المجمعة نتیجلیة أي عن نعبر ولم األخرى تدت حة ولھا.قیق

بتدقیقن یتعلق المالیةفیما للبیانات علىھيولیتناؤمسفإن،المجمعةا األخرىاالطالع ماالهعأالمبینةالمعلومات كانت  وتحدید إذا
متو المالیةمادیةورةبصفقةاغیر البیانات علمناماحسبأومعةالمجمع إلیھ أوقیالتدفيوصل مادیةأيوجودق بشأنھا.أخطاء

وجودتوصلناماوإذا أخطاإلى مادیةأي األخرىء المعلومات ھذه التفي األعمال إلى استناداً بھي، خرىألالمعلوماتاعلىاقمنا
علیھا حصلنا توالتي مقتیخارقبل اریر یتعین،لحساباتراقبي تقالوقائعكتلإدراجانعلیفإنھ ل. ریرنافي یستوجبدینالیس ما
تقریرنا في بھذایتعلفیماإدراجھ .الشأنق
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مر المستقلینتقریر الحسابات اقبي
المساھمین السادة حضرات إلى

ش.م.ك.ع. البیت الكویتي (تتمة) تمویل

البیا تدقیق حول التقریر المجممانات تمة) (تة  علیة

اإلدامسؤولیا المجمعةت المالیة البیانات عن الحوكمة عن والمسؤولین رة
ال ھي اإلدارة إعدادإن عن البیاناتمسؤولة ھذه الوعرض الالمالیة للمعاییر وفقاً عادلة بصورة للتقمجمعة المالیةیراردولیة

قب من اللالمتبعة الكویت الكویتبنك دولة في والمطبقة أدواتومركزي الداخلیعن االرقابة اإللتية إلتراھا ضروریة عداددارة
ما أوبیانات الغش عن ناتجة كانت سواء المادیة األخطاء من خالیة مجمعة الخطأ.لیة

المالی البیانات إعداد المجمعة،عند الة قدرة تقییم مسؤولیة اإلدارة علىتتحمل أتاممجموعة على أعمالھا االستمبمساسبعة راریة  دأ
كانمع متى عناإلفصاح، مناسباً، المتعلقةذلك وتطببأساساألمور االستمراریة تعتزممبدأ لم ما المحاسبي االستمراریة مبدأ یق
أعمالھااإلدا وقف أو المجموعة تصفیة حالةرة في ھذأو اتخاذ سوى واقعي بدیل أي توفر اإلجراء.عدم ا

عن المسؤولون مسؤولیكوالحیتحمل عمة اإلشراف إعدادة عملیة للمجموعة.  لى المالیة البیانات

تدمراقبياتولیمسؤ عن االحسابات البیانات المجمعةقیق لمالیة
الحصو ھو ھدفنا معقولإن تأكید على الل البیانات المجمبأن ككلمالیة سواخالیةعة المادیة األخطاء ناتمن كانت الغشعجةء ن

الخطأ، یتضمنمرتقریرراصدإوأو الذي الحسابات ماقبي تأكید إلى التوصل عالیةیمثلعقولرأینا. إن التأكید،درجة أنھمن إال
لمعاییال وفقاً التدقیق عملیة أن دائًمیضمن تنتھي سوف الدولیة التدقیق ار باكتشاف تا وجودھا. وقد حال في المادیة نشأ  ألخطاء

أوالءاألخطا الغش عن ماأخطلامادیة كوتعتبر إذا بصدیة المتوقع من تؤان أن معقولة أوورة فردیة بصورة علىمجمعثر ة
االقتصا ھذهالقرارات أساس على اتخاذھا یتم والتي للمستخدمین المجمعة.دیة المالیة البیانات

م التدكجزء ون اتخذنقیق الدولیة، التدقیق لمعاییر أحكاًمافقاً النیمھا على وحافظنا خالطةیحةً أعمالالمھنیة قمنل بما  التدقیق. كما ا
یلي: 

ا مخاطر وتقییم البیاناتألخطاتحدید في المادیة الخالمء أو الغش عن ناتجة كانت سواء المجمعة وتنفیذ  الیة ووضع طأ
ال التدقیق لتلكإجراءات تدقمالئمة أدلة على الحصول وكذلك والمخاطر، كافیة یماسمنیق أساس لتقدیم رنانكبة إبداء أینا. من

اكتشافإن عدم عمخاطر ناتج مادي مخاطرخطأ تفوق الغش اعدمن عن الناتج ذلك قداكتشاف الغش إن حیث لخطأ؛
التزویر أو التواطؤ تجالحذفأویتضمن أو التضلیل أو الرقابةالمتعمد الداخلیة.اوز

الدا الرقابة أدوات افھم ذات للةلصخلیة التدقیق ولكنالتراءاتجإعضوبعملیة للظروف المالئمة إبداء  دقیق لغرض لیس
فعا حول لدىالرقابةتأدوالیةالرأي المجموعة.  الداخلیة

و المحاسبیة التقدیرات معقولیة ومدى المستخدمة المحاسبیة السیاسات مالئمة الصلةاإلفصاحاتتقییم أعدتھاذات التي
رة. داإلا

استا مالئمة مدى إلى اإلداردخلتوصل ألام مبة وادأساس المحاسبي إلىلاالستمراریة استناداً اقیام، اللتدقیأدلة حصلناق تي
إذاحدبتعلیھا، ما جوھرید شًكا یثیر أن یمكن والذي الظروف أو باألحداث متعلق مادي تأكد عدم ھناك قدرة  كان حول یاً

متابعة على علىأعماالمجموعة االستمراریة. لھا مبدأ الفوأساس حالة وتوصلي علدجوإلى یجب مادي، تأكد أننیعدم ا
مراقبينشیر تقریر ذاتإلىاباتالحسفي البیاإلفصاحات في عدمالصلة حالة في رأینا تعدیل أو المجمعة المالیة انات

نت اإلفصاحات. تستند التدقیقمالئمة أدلة إلى تدقیقنا علیھنحصلالتيائج مراقبيا تقریر تاریخ حتى الرغمعلىالحسابات. ا
األحداثذمن تتسبب قد المستقبلیةوألك، توقالظروف المفي أعماجموعف متابعة عن االستمراریة.الھة مبدأ أساس على
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المستقلین الحسابات مراقبي تقریر
المساھمین السادة حضرات إلى

ا الكولتمویبیت ش.م.ك.ع. ل (تتمة) یتي

تدقی حول البیانتقریر المجمعة  لماتاق (تتمة) الیة

الم البیانات تدقیق عن الحسابات مراقبي المجممسؤولیات (تتمة) عةالیة

والبیاالعرضتقییم وھیكلھا المجمعة المالیة للبیانات اإلفالشامل ذلك في بما فیھا المتضمنة وتقیینات كانتصاحات إذا ما م
المالی المجالبیانات عة تعبر األالنمعة واألاسمعامالت ذاتدحسیة بأسلواث العالصلة العرض یحقق ادل.ب

تدقیق أدلة على ومنالحصول المعلوماكافیة حول للشراسبة المالیة المجموعةت داخل التجاریة األنشطة أو رأيكات إلبداء
ا المالیة البیانات التوجیھاتلمجمعة. ونححول إبداء عن مسؤولون عملواإلشرن على وتنفایةاف للمجمذیلتدقیق ةعوھا

المسؤولیةونتحم التدفقطل رأي قیق. عن

المسؤ مع نتواصل الإننا عن أموولین عدة حول الحوكمة بینھا من ونتر وتوقیتھا التدقیق ألعمال المخطط الھامةنطاق التدقیق ائج
أي ذلك في جبما قصور الداخلأوجھ الرقابة أدوات في التوھریة تحدییة یتم أعمالادھي التدقیق. أثناء

أی بالمتطلبنزود بالتزامنا یفید ببیان الحوكمة عن المسؤولین األخالقًضا فیماات الصلة ذات أیًضایة ونبلغھم باالستقاللیة، یختص
واأل العالقات أبكافة المحتمل من أنھا معقولة بصورة نرى التي األخرى استقاللیتنامور على تؤثر اإلن إلى جراءاتباإلضافة

االمتخذة من المطبقة،ھدیداتتلللحد الصلة ذات التدابیر مناسباً.   أو ذلك كان متى

خالل یتماألمورومن المالتي البیاناتإبالغ تدقیق في أھمیة األكثر األمور تشكل التي األمور تلك نحدد بھا، الحوكمة عن سؤولین
المجمعةالما ولذلكالحالیللفترةلیة ھة، أتعتبر التدقیقي نفصحنإرئیسیة. لامور األمورعننا مراقيفھذه الحساباتقریر تبي

ل ما بنا یمنالخاص القم اانونع اللوائح العلنأو ماإلفصاح أمرا أن إلى نتوصل عندما جداً، نادرة أحوال في أو، األمور ھذه عن ي
عنھ اإلفصاح عدم المتوقیجب من ألنھ تقریرنا مفي بشكل أنع العكسیةالنعقول العالمترتبةتائج ھذا تتجاوزإلفصى اسب  مكالاح

لھ. العامة
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 بات المستقلینسااقبي الحتقریر مر
 رات السادة المساھمینحض إلى

 (تتمة) بیت التمویل الكویتي ش.م.ك.ع.
 

 ر حول المتطلبات القانونیة والرقابیة األخرى تقری
بنك س إدارة التقریر مجلواردة في  ال  ناتعة والبیامالیة المجملان البیانات  ة وأمظ یة منتسبدفاتر محاالبنك یحتفظ ب  في رأینا أیضاً أن

لنا على كافة المعلومات واإلیضاحات ة متفقة مع ما ھو وارد في ھذه الدفاتر. وأننا قد حص ت المالیة المجمععلق بھذه البیاناتفیما ی
الصادرة    التعلیماتھا  طلبت التي تتیع المعلومام ججمعة تتضمن  الم  ةیالمال  اتأن البیانالتدقیق، كما   ناھا ضروریة ألغراضالتي رأی

الك بنك  المركزعن  رأس    ي ویت  كفایة  والتعلیماتبشأن  بن  المال  تعمیما  علیھا  ینص  والتي  المالي  الرفع  معدل  الكویت  بشأن  ك 
رقم   الالحقة  2014یونیو    24المؤرخ    2014/  336  /إ/رب، ر ب  2المركزي    2014/  343  /إب    ر  /2  ورقم  لھ  والتعدیالت 

ل  والتعدیالت    2014أكتوبر    21المؤرخ   التھ  الالحقة  وقانواعلى  ا ولي،  رقم  لشرن  لھ    2016لسنة    1كات  الالحقة  والتعدیالت 
ً لجرد وفققة لھما، وأنھ قد أجري اك والتعدیالت الالححقة لھا، وعقد التأسیس والنظام األساسي للبنوالئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الال  ا

المرعیةلألصو ت  إلیھ علمنا  حسبما وصل   .ل  لم  للتعواعتقادنا  بعالصادرة  ت  لیماقع مخالفات  المنك  ن  بشأن  الكویت  كفایة ركزي 
 2014/ 336 /إرب، ر ب  /2ینص علیھا تعمیما بنك الكویت المركزي رقم  تعلیمات بشأن معدل الرفع المالي والتيرأس المال وال

لھ الالحقة    توالتعدیال   2014  توبرأك   21المؤرخ    2014  /343  /إ/ ر ب  2قم  روالالحقة لھ    التی دوالتع  2014یونیو    24المؤرخ  
و التوالي،  الشركات على  التن  2016لسنة    1رقم    لقانون  والئحتھ  لھ  الالحقة  واوالتعدیالت  لعقد  فیذیة  أو   ، لھا  الالحقة  لتعدیالت 

ون لھ تأثیراً على وجھ قد یك  2020دیسمبر    31ھیة في  تن، خالل السنة المامحقة لھالت الالسي للبنك والتعدیأسیس وللنظام األساالت
ً مادی  لمالي. البنك أو مركزه ا على نشاط ا

 
ي شأن الت الالحقة لھ ف دیوالتع  1968لسنة    32رقم    لفات ألحكام القانونلمنا وجود أیة مخاا لم یرد إلى عیقنتدقأنھ خالل  نبین أیضاً  

على وجھ   2020دیسمبر    31السنة المنتھیة في    لخالھ  رفیة والتعلیمات المتعلقة بصمالمھنة الوتنظیم    المركزي  النقد وبنك الكویت 
ً مادی اً ثیرأقد یكون لھ ت  ركزه المالي.البنك أو معلى نشاط  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الجادر ل العبددر عادب
 فئة أ  207م حسابات رقلاسجل مراقبي 

   ویونغإرنست 
 كاھملعیبان والعصیمي وشرا

 ن   الوزاعبدهللار  دب 
 ة أ فئ  62رقم ل مراقبي الحسابات جس

 وشركاه نالوزا -دیلویت وتوش  

 
 2021فبرایر  4

 الكویت
 

 الكویت
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  المجمع    بيان الدخل
  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  كويتيألف دينار     
 2019 2020  إيضاحات  

     اإليرادات 
 931,574 892,883   تمويل إيرادات 

 (401,319) (278,661)  دعينمولل تكاليف تمويل وتوزيعات
.   

───────── ───────── 
 530,255 614,222   صافي إيرادات التمويل

     
 130,249  (6,410)  3  إيرادات استثمارر) (خسائ

 79,129  73,138    موالتإيرادات أتعاب وع
 34,061  69,994    األجنبية صافي ربح العمالت

 40,708  44,652  4  إيرادات أخرى  
.   

───────── ───────── 
 814,402 795,596   ات التشغيلإيراد إجمالي

   
───────── ───────── 

     المصروفات 

 (182,439) (172,286)   تكاليف موظفين 
 (78,843)  (81,155)    وإداريةعمومية مصروفات 
 (42,989)  (42,596)   طفاءاستهالك وا

   
───────── ───────── 

 (304,271) (296,037)   لغيشروفات التإجمالي مص
   

───────── ───────── 
 510,131 499,559   ض القيمةت وانخفاالمخصصا قبل صافي ايرادات التشغيل

 (196,908) (284,067) 5  المخصصات وانخفاض القيمة
   

───────── ───────── 
 313,223 215,492   ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةالقبل  التشغيلح رب

     
 (50,460) (30,662) 6  الضرائب 

 (942) (608) 23  مقترحةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال
   

───────── ───────── 
 261,821 184,222   ربح السنة

   
═════════ ═════════ 

     الخاص بـ:
 251,023 148,399    ي البنكمساهم  
 10,798 35,823   الحصص غير المسيطرة   

   
───────── ───────── 

   184,222 261,821 
   

═════════ ═════════ 
  فلس  33.12  فلس  19.52 7  مساهمي البنك ة والمخففة الخاصة بربحية السهم األساسي

   ═════════ ═════════ 
  
  

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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   المجمعالشامل  الدخلبيان 
  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

    ألف دينار كويتي    
    2020  2019  
      

 261,821 184,222  ربح السنة
  

───────── ───────── 
    فترات الحقة: إلى بيان الدخل المجمع في بنود لن يتم إعادة تصنيفها

 (1,280) (1,989)   رى اإليرادات الشاملة األخ بالقيمة العادلة من خاللتثمارات في أسهم ساخسائر إعادة التقييم من 
   ───────── ───────── 

     الدخل المجمع: ى بيانقاً إلة تصنيفها الحتم أو قد يتم إعادد يبنو
    مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: وك صك في استثمارات

 65,253 589   غير في القيمة العادلة خالل السنة الت صافي
 10,802 21,420   بيان الدخل المجمع صافي المحول إلى

  ───────── ───────── 
يرادات الشاملة  صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل في من استثماراتاألرباح ي صاف

 76,055 22,009   األخرى
     

 1,430 (346)   مشتركةالشاملة األخرى لشركات زميلة ومشاريع  داتاإليرا (الخسائر)حصة في 
 (42,008) (69,438)     أجنبيةات فروق تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عملي

  ───────── ───────── 
 34,197 (49,764)   للسنةالشاملة األخرى اإليرادات  )الخسائر( 

  
───────── ───────── 

 296,018 134,458  شاملة إجمالي اإليرادات ال
  ═════════ ═════════ 
    

    الخاصة بـ:
 292,056 123,363   مساهمي البنك   
 3,962  11,095   مسيطرة غير ال  الحصص  

  ═════════ ═════════ 
  134,458 296,018 
  ═════════ ═════════ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 ابعة ته التاوشرك ع..م.ك.ش يتيمويل الكوبيت الت
 

 

 معة. يانات المالية المجبلمن هذه ا ا  جزء تشكل 35إلى  1من  ةفقات المريضاحإن اإل
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 بيان المركز المالي المجمع 
 2020ديسمبر  31في كما  
 ألف دينار كويتي   
 2019 2020 إيضاحات  

    الموجودات 
 1,910,088   2,490,801  8 ماليةال ؤسساتوالم نقد وأرصدة لدى البنوك
 3,645,631 3,364,577  9 نوك أرصدة مستحقة من ب

 9,473,752 10,747,536  10 تمويل  مدينو
 2,291,953 2,742,100  11 استثمار في صكوك 
 107,613  102,395   عقارات للمتاجرة

 195,003 192,347  12 رات ثمااست
 504,343  520,784  13,14 كةيع مشتر استثمارات في شركات زميلة ومشار

 455,406  350,838  15 عقارات استثمارية
 546,782   728,059  16 موجودات أخرى

 31,329  32,390  17 موجودات غير ملموسة وشهرة 
 228,958  230,487   معداتات وعقار

  

─────── ─────── 
 19,390,858 21,502,314  مجموع الموجودات

  

═══════ ═══════ 
    

    المطلوبات  
 2,427,166  2,954,115   المالية تحقة للبنوك والمؤسساتة مسأرصد

 319,965  315,105   دائنو صكوك 
 13,552,645  15,317,335  19  حسابات المودعين 
 847,707  814,361 20  مطلوبات أخرى 

  

─────── ─────── 
 17,147,483 19,400,916  إجمالي المطلوبات 

  

─────── ─────── 
    

    البنك   لملكية الخاصة بمساهمي ق احقو
  697,649  767,414  22  رأس المال 

 720,333  720,333  21 عالوة إصدار أسهم 
 69,765 76,741 23 ا قترح إصدارهأسهم منحة م
 (36,243) (27,739) 22 أسهم خزينة 
 470,908 323,199 21 احتياطيات 

  

─────── ─────── 
  1,859,948 1,922,412 

 137,980 76,093 23 اأرباح نقدية مقترح توزيعه
  

─────── ─────── 
 2,060,392 1,936,041  إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك   

 182,983 165,357  الحصص غير المسيطرة
  

─────── ─────── 
 2,243,375 2,101,398  إجمالي حقوق الملكية  

  

─────── ─────── 
 19,390,858 21,502,314  ت وحقوق الملكية لمطلوبامجموع ا

  

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 

   

 حمد عبد المحسن المرزوق 
 ]رئيس مجلس اإلدارة[

 عبدالوهاب عيسى الرشود   
 [بالتكليف مجموعةالرئيس التنفيذي لل]

 

 ابعة ته التاوشرك ع..م.ك.ش يتيمويل الكوبيت الت
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 بيان المركز المالي المجمع 
 2020ديسمبر  31في كما  
 ألف دينار كويتي   
 2019 2020 إيضاحات  

    الموجودات 
 1,910,088   2,490,801  8 ماليةال ؤسساتوالم نقد وأرصدة لدى البنوك
 3,645,631 3,364,577  9 نوك أرصدة مستحقة من ب

 9,473,752 10,747,536  10 تمويل  مدينو
 2,291,953 2,742,100  11 استثمار في صكوك 
 107,613  102,395   عقارات للمتاجرة

 195,003 192,347  12 رات ثمااست
 504,343  520,784  13,14 كةيع مشتر استثمارات في شركات زميلة ومشار

 455,406  350,838  15 عقارات استثمارية
 546,782   728,059  16 موجودات أخرى

 31,329  32,390  17 موجودات غير ملموسة وشهرة 
 228,958  230,487   معداتات وعقار

  

─────── ─────── 
 19,390,858 21,502,314  مجموع الموجودات

  

═══════ ═══════ 
    

    المطلوبات  
 2,427,166  2,954,115   المالية تحقة للبنوك والمؤسساتة مسأرصد

 319,965  315,105   دائنو صكوك 
 13,552,645  15,317,335  19  حسابات المودعين 
 847,707  814,361 20  مطلوبات أخرى 

  

─────── ─────── 
 17,147,483 19,400,916  إجمالي المطلوبات 

  

─────── ─────── 
    

    البنك   لملكية الخاصة بمساهمي ق احقو
  697,649  767,414  22  رأس المال 

 720,333  720,333  21 عالوة إصدار أسهم 
 69,765 76,741 23 ا قترح إصدارهأسهم منحة م
 (36,243) (27,739) 22 أسهم خزينة 
 470,908 323,199 21 احتياطيات 

  

─────── ─────── 
  1,859,948 1,922,412 

 137,980 76,093 23 اأرباح نقدية مقترح توزيعه
  

─────── ─────── 
 2,060,392 1,936,041  إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك   

 182,983 165,357  الحصص غير المسيطرة
  

─────── ─────── 
 2,243,375 2,101,398  إجمالي حقوق الملكية  

  

─────── ─────── 
 19,390,858 21,502,314  ت وحقوق الملكية لمطلوبامجموع ا

  

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 

   

 حمد عبد المحسن المرزوق 
 ]رئيس مجلس اإلدارة[

 عبدالوهاب عيسى الرشود   
 [بالتكليف مجموعةالرئيس التنفيذي لل]

 
إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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ت المالية المجمعة.
شكل جزءًا من هذه البيانا
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ت المالية المجمعة.
شكل جزءًا من هذه البيانا

ت المرفقة من 1 إلى 35 ت
ضاحا

إن اإلي  
بيت التم 

ويل الكويتي
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  ته التابعة اركوش .عش.م.ك. كويتيبيت التمويل ال

 

 

 المجمعة. ه البيانات المالية من هذ اً جزء لتشك 35 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

12  
 

  المجمع يـةبيان التدفقات النقد
  2020 برديسم 31في لسنة المنتهية ل
  ألف دينار كويتي    

  
 2019 2020  إيضاحات

     ل  أنشطة التشغي 

 261,821 184,222   نةح السب ر
     بقة الربح بصافي التدفقات النقدية: ت لمطاتعديال

 42,989 42,596       وإطفاء  هالكاست  
 196,908 284,067 5  المخصصات وانخفاض القيمة  
 (4,845) (2,459) 3  إيرادات توزيعات أرباح  
 (32,636) 6,119 3  استثمارات  تصفية/بيع )ربحخسارة/ ( 
 (17,900) (12,619) 3  رات عقاريةاع استثمربح بي  
 (22,408) 7,063 3    ميلة ومشاريع مشتركةاستثمار في شركات ز نتائجحصة في  

  

─────── ─────── 
   508,989 423,929 

     ت ومطلوبات التشغيل: في موجودا ات التغير

     لتشغيل: ص في موجودات ا(الزيادة) النق

 (169,588) (915,093)     كمن البنو وأرصدة مستحقةل تموي  مدينو
 (718,465) (478,505)   كوك استثمار في ص

 42,640 4,637   عقارات للمتاجرة 
 (18,694) (186,436)   موجودات أخرى 

 (280,069) (64,532)   ك مركزية  بنونية لدى قانو عودائ 
     : ي مطلوبات التشغيلادة (النقص) فزي ال

 (261,913) 526,949   ات الماليةلبنوك والمؤسسستحقة لأرصدة م
 1,772,335 1,764,690      حسابات المودعين

 94,210 (164,201)   مطلوبات أخرى 
   

─────── ─────── 
 884,385 996,498     التشغيل  طة أنشالناتجة من ة ي قدصافي التدفقات الن 

   

─────── ─────── 
     ستثمار  ة االأنشط
 146,091 (3,463)  ت، بالصافي  رامااستث 

 (1,406) (574)   ةثماري ت است راقاع شراء
 40,015 16,159   المحصل من بيع عقارات استثمارية 

 (33,828) (34,443)   شراء عقارات ومعدات 
 3,064 5,439   معدات ت ون بيع عقاراصل مالمح

 (4,594) (4,413)   ي لموسة، بالصافم موجودات غير
 6,102 101   ة ومشاريع مشترك زميلة شركات  استثمارات فيبيع  صل منمحال

 307 2,733   المحصل من بيع شركات تابعة 
 14,429 17,270   س مال واسترداد رأ   باح مستلمةتوزيعات أر

   

─────── ─────── 
 170,180 (1,191)     أنشطة االستثمار نم الناتجةفي) (المستخدمة  ة نقدي ال قاتصافي التدف

   

─────── ─────── 
     ل موي التطة أنش

 (125,097) (137,980)   ية مدفوعة توزيعات أرباح نقد
  (178,623) (4,860)   دائنو صكوك في   الحركة

 ) 13,236( (1,287)   وعة مدف زكاة
 13,161 11,633   صافي الحركة في أسهم خزينة 

 - (14,960)   تابعةشركة  مال س رأ  استرداد من المسيطرة حصص غيرالإلى  مدفوعةمبالغ 
 (1,047) -   غير المسيطرة ص حص أرباح مدفوعة إلى ال عات توزي 

 - (16,296)   سيطرة حيازة حصص غير م
  

─────── ─────── 
 ) 304,842( (163,750)     ة في أنشطة التمويل  قدية المستخدم ن التدفقات ال صافي

  

─────── ─────── 
    

 749,723 831,557     معادلقد القد والن صافي الزيادة في الن
 1,770,279 2,520,002     يرينا 1في ا كم قد المعادلالنقد والن 

   

─────── ─────── 
 2,520,002 3,351,559 8    ديسمبر 31النقد والنقد المعادل كما في  

   

─────── ─────── 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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حول1 المجموعةمعلومات

بإالتمت البیاناتصریح المجمالمالیصدار فجموعةمللعةة المنتھیة إىلعبناءا2020ًدیسمبر31يللسنة مجلس فيالبنكدارةقرار
ال. 2021ینایر12 تعدجمعیةإن في الصالحیة لھا البنك لمساھمي بعلیالعمومیة المجمعة المالیة البیانات إصدارھا.دھذه

بیت من المجموعة الكاتتكون ش.م.ك.لتمویل إالمجمعةتابعةالھكاتوشر)"كالبن"(ع. ویتي مجت(یشار "باللیھا كما  مجموعة") معة
فھي إیضاحمبینة مساوھالبنكإن. 18.1ي عامةشركة بتاریخھمة الكویت في كبنووھ1977مارس23تأسست ك  مسجل

ا الكویت بنك لدى بتقدیمویركزي.لمإسالمي رئیسیة بصورة اإلاألنشطةفةكاقوم أطرافبولحسالحسابھسالمیةالمصرفیة
ذل في بما وبأخرى، وشراء تمویل االستثك لحسابھمشالوتنفیذواإلجارةماراتیع اإلنشائیة ممااریع دون أخرى تجاریة رسةوأنشطة

الالربا.  عنوان المسجلرمإن الرئیسي شارعللبنككز الكویت.هللادعبھو المرقاب، المبارك،

ا جمیع وفقتتم لماالماإلسالشریعةألحكاماًألنشطة طبقاً السمحة، الفیة ھیئة والرقتعتمده الشرعتوى .كبنللیةابة

اإلعداد  أساس2.1

إعداد االمجمعةالمالیةالبیاناتتم مؤسسات لتعلیمات الوفقاً الكویتلخدمات بنك عن الصادرة دولةزيالمركمالیة الكویت.  في
التعلیماتھذوتتطلب ذبما- ه الصفي التعمیمات امؤادرةلك الكویت بنك عن الرلمرخراً اإلجراءات حول المكزي تخذة  قابیة
فیروسفتلمواجھة المت19- كوفیدشي المركزيوالمخاطبات الكویت ببنك وال- علقة البنوك المن الخاضعةمؤسسات األخرى مالیة

الر بنك المعایلكقابة تطبیق المركزي للتقاریریرویت التعدالدولیة ضوء في تالیة:الیالتالمالیة

قیاس یتم االئتمأن المتوقعةخسائر لخسان االئتوفقاً اائر للمان االلمتوقعة المحتتسھیالت لسبةئتمانیة الدولي للمعیار لتقاریروفقاً
الكویتالتزا9ةالمالی بنك بتعلیمات أماً وفقاًوالمركزي المطلوبة الكویتلتالمخصصات بنك أعلى؛المركزي،علیمات أیھما
اإلیرتأثوال على الصلةحاصافالناتج ذات ؛ت

التعدیل بخسائر االعتراف یتم عنالمالیةلموجوداتلأن اتأجترافتالناتجة العمالءیل إلى المقدمة فجھةلموالسداد یروس  تفشي
األرب19- دوفیك المرحلةضمن الممندالًباح الدخل اقاًطبجمعبیان المتطلبات للتقاریر الدولي .9یةلماللمعیار

اإلطار إلى یليالمذكویشار فیما أعاله الما"بـر للتقاریر الدولیة المركزيالمطبقةلیةالمعاییر الكویت بنك قبل دولة  بوالمطبقةمن
."یتالكو

إعدا البیانیتم الااتد علىلمالیة التاریخیسأسامجمعة التكلفة الممبدأ لیتضمعدة قیاسل بان المدرجة المالیة العادلة  الموجودات لقیمة
الم الاورأس العادلةل بالقیمة المدرج خاللمشترك امن أو ومبالخسائراألرباح العمالت ومبادالت الثمینة المعادن دالت  ومخزون

العوعقودلربحاتمعدال األجنتحویل وعقیبمالت اآلجلة اآلجلة.دوة السلع

الب عرض انیاتم الكویتيات بالدینار المجمعة المالیة مع دیلتقریب، ألف أقرب كنإلى لار ما ذلك.مویتي، خالف یرد

المالعرض2.2 یة  البیانات

بومتق المجمع المالي المركز بیان بعرض ترتیبالمجموعة یولة.لساحسب

تصنإتم میفعادة عرضلكيةقالسابالسنةغبالبعض مع یتالحاالسنةتتوافق لكي التصنیف إعادة عملیات إجراء بنود  لیة. تم بعض عرض م
ال تناسركزمبیان أكثر بصورة المجمع تالمالي أي لھا یكن ولم ً علبا وإجماليىأثیر اإجماليالموجودات وحقوق ورالمطلوبات سنةلابحلملكیة
. سابقاًجةالمدر
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  سبية  ت المحا ا سفي السيا   يراتالتغ  2.3
  

  معدل اإليبور) من إصالح 1ت الربح (المرحلة المعياري لمعدالح تطبيق اإلصال
حاسبة ومعيار الم 9للتقارير المالية  المعيار الدوليت على التعديال –دالت الربح صالح المعياري لمعة بتطبيق اإلجموعقامت الم

 1تتضمن المرحلة  .2020يناير  1تباراً من اعإصالح معدل اإليبور)  من 1 ةل(المرح 7لية املتقارير الر الدولي للمعياوا 39ي ولالد
ات التحوط المتأثرة مباشرةً القة عكاف عدداً من اإلعفاءات التي تسري على) ن البنوكلعرض بيادل (معإصالح معدل اإليبور  من

أو مبلغ  و وقيتتل ن حوت من عدم التيقإلى حاال يإلصالح يؤدان كاتحوط إذا عالقة ال لربح. تتأثرا تباإلصالح المعياري لمعدال
سعر مقارنته مع و يلا دة الحاستبدال سعر الفائ قبلأو أداة التحوط خالل الفترة  ط له لى المعيار للبند المتحوالتدفقات النقدية القائمة ع

إذا رة وما بيرجة كة مرجحة بدالمستقبلي لةالمعام ذا كانتول ما إقن حؤدي هذا إلى عدم تيي قد .فائدة بديل خالي تقريباً من المخاطر
تطلب فاءات تمن إصالح معدل اإليبور إع 1جة كبيرة. تقدم المرحلة بدر تكون عالقة التحوط فعالة من المتوقع بأثر مستقبلي أن  كان

 ذلك افتراض ضمن يتيبور. وعدل اإلإصالح معن  ت عدم التيقن الناتجةالحاالتحوط بانعدام تأثر عالقات  تفترضمجموعة أن من ال
تسمح اإلعفاءات للمجموعة بعدم وقف كما جة إصالح معدل اإليبور. فقات النقدية المتحوط لها نتيلى التدتغيير عي قوع أعدم و

لمجمعة ة االيانات الملى البيتأثير مادي ع تياللم يكن لهذه التعدبأثر رجعي أو مستقبلي. عدام الفعالية يجة النعالقات التحوط نت
  موعة.للمج

  
  ف المعلومات الجوهريةريتع: 8ومعيار المحاسبة الدولي  1 الدولي اسبةمحاللى معيار تعديالت ع

ً التعديالت تعريفهذه تقد  صحة  دمع وهرية في حالة إذا كان حذفها أوت تعتبر ج"المعلومان أن لذي يبيللمعلومات الجوهرية ا اً جديد ا
ذات  الماليةالمستخدمون األساسيون للبيانات  ي يتخذهاالت تاعلى القرارة أن يؤثر معقول متوقع بصورةال من إخفائها التعبير عنها أو
اتصاف توضح التعديالت أن  ".اة بإعداده أة القائمالمنشلية عن ت المالية بما يقدم معلومات مانادا إلى تلك البيانااست الغرض العام

سياق ات األخرى في ع المعلومم اجمأو باالند صورة فرديةسواء بجم المعلومات حو ةبيععلى طعتمد ي بالجوهريةمات لومعال
ات التي  على القرار ؤثرلة أن يمعقوعن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة بير التع لية. ويكون عدم صحةالبيانات الما

  . مجمعةالمالية ال اتنابيالر على لهذه التعديالت تأثي كني . لمخذها المستخدمون األساسيونيت
  

   تعريف األعمال: 3لية الدولي للتقارير المار تعديالت على المعيا
فإنه عمال، أكن األنشطة والموجودات ملة ممتكا عةمجموم اعتبار أنه لكي يت 3رير المالية الدولي للتقايار على المعالتعديالت توضح 

الوصول القدرة على  يف بصورة جوهرية معاً لتساهممع تجتة التي وهريالج جراءاتلمدخالت واإلدنى، اأ دحك، ضمنينبغي أن تت
جراءات ت واإلاألعمال دون تضمين كافة المدخال تتواجد يمكن أنأنه  عيارالم ا هذ ى ذلك، فقد أوضح المخرجات. عالوة عل إلى

  . للمجموعةة مجمعال اليةالم البياناتعلى  ريثأتت يالهذه التعدل لم يكنرجات. الضرورية إليجاد المخ
  

   19- كوفيدفيروس قة بامتيازات التأجير المتعل :16المالية  تقاريرللولي تعديالت على المعيار الد
 لي تعديل على المعيار الدو -  19- كوفيدفيروس علقة بالمت جيرلتأات اامتياز 2020مايو  28 في  الدوليةس معايير المحاسبة لجر مأصد

 بشأن 16ات المعيار الدولي للتقارير المالية إرشاد يقتطب لمستأجرين منل إعفاءً ت ديال. تمنح التعقود التأجير ع 16لتقارير المالية ل
 ،ونه مبرًرا عمليًانظًرا لك. 19- وباء كوفيدتفشي لة اشرمب ةشئة كنتيجالتأجير النامتيازات ابما يعكس د التأجير ل عقتعديعن محاسبة ال

م أ عقد التأجيرل تعديال مثلمن المؤجر يوح ممنلاو 19- كوفيدفيروس ب تعلقلمر اأجيامتياز الت ما إذا كان ر المستأجر عدم تقييمتايخقد 
 19- بكوفيد متعلقعن امتياز التأجير ال ةاتجالنجير في مدفوعات التأغيير أي ت تسابحار بهذا االختياوم بي يق. يقوم المستأجر الذال

  .عقد التأجيرل التغيير تعديال مثلي لمإذا ، 16لمالية ي للتقارير المعيار الدولل وفقًاتغيير حدوث أي  يحتسب بهاي لتا بنفس الطريقة
  

انات المالية المجمعة على البي تأثيري أ يكن لها لم ، ولكن2020سنة  في ألول مرة ات األخرىفسيروالت التعديالت يد مندلعا تسري
   .للمجموعة

  
  لم تسر بعدة ولكن درصامعايير    2.4

  
عة. مجمولية المجمعة للالما ياناتإصدار الب  خها لم تسر بعد حتى تاريولكنة والمعدلة الصادر جوهريةالات فسيرعايير والتما يلي الميف

  .عند سريانها لمعدلةتفسيرات ار والييعاوالم  الجديدة زم المجموعة تطبيق هذه المعاييرتعت
  
  
  
  
  



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 123

البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

15  
 
 

  (تتمة)  عد لم تسر بن لك معايير صادرة و  2.4
  
  )2لربح (المرحلة ت اياري لمعدالصالح المعإلا

 - اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة  من انيةالمرحلة الث 2020طس أغس 27جلس) في أو الملمحاسبة الدولية (يير اعانشر مجلس م
  لمعيار الدولي او 7المالية لي للتقارير يار الدومعالو 39ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقارير المالية  معيارلاالتعديالت على 

من إصالح معدل   2رحلة ملح اتطر معدل اإليبور). صالحمن إ 2المرحلة ( 16ة ي للتقارير الماليالدول ر والمعيا 4 اليةللتقارير الم
   من المخاطر.ح بديل خالي تقريباً ربل بمعدكالت المحاسبية التي تنشأ عن استبدال معدل اإليبور جة المشاإليبور إعفاءات مؤقتة لمعال

  
ً من الم يل خاليبد بحبمعدل ريظل تأثير استبدال معدل اإليبور  انكشاف  عةمومجسية. لدى الركيز الرئيمن جوانب التخاطر تقريبا

حيث من المحتمل حينها أن يتم  2021بعد السنة المالية  متد لماالليبور والتي تيبور مثل اإلمعدل  ما إلىل ستند بشكد تعقولبعض ال
 .2021ديدة بعد عام لجا دالتالمعوعة إلى تطبيق أنظمة جمقال المانتر ت اإليبور. والمجموعة حالياً بصدد تقييم تأثيوقف نشر معدال

  
  عأساس التجمي   2.5

  
ديسمبر من كل سنة وشركاتها التابعة كما في ذلك  31مجموعة كما في ية لللبيانات المالا كالً من ةية المجمعلمالانات االبي تتضمن

 ابعة والشركات الزميلة د البيانات المالية للشركات التداإعيتم  بر.سمدي 31أو تاريخ بما ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل التاريخ 
لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك  ذلك، عديلها، متى لزمويتم ت ةلسبية مماثامح ساتخدام سياركة باستمشاريع المشتالو

 أو الشركات بما في ذلك األرباح ينب ية ماوهرلجند التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت االمستخدمة من قبل المجموعة. يتم ع
  ة.المجموع مالت بينمعاتجة عن الناالغير المحققة  خسائرال
  

   ابعةتلركات االشأ. 
عة على الشركة جموالموعلى وجه التحديد، تسيطر التي يكون للمجموعة سيطرة عليها. هي كافة الشركات الشركات التابعة 

 ما يلي:   عةموالمج لدىن يكوالمستثمر فيها فقط عندما 
  
   المستثمر فيها). للشركة  ةذات الصل نشطةاأل لتوجيه تخولها الحالية التي وقحقالالمستثمر فيها (أي، السيطرة على الشركة 
 فيها العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمرفي  أو الحقوق التعرض. 
 ثير على عائداتها. أتيها للر فثمعلى استخدام سيطرتها على الشركة المست القدرة  
  

د أو أكثر من وع تغيرات في واحإلى وق فق والظروئلحقاير امتى تش مر فيهاالشركة المستثى على سيطرتها عة تقييم مدتعيد المجمو
 يع لتجما نع مجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقفل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل العوام

مالها الرئيسية عأو هريةجوالعة كات التابشرائمة اللمعرفة ق 18 حاضيإالشركة التابعة. راجع عندما تفقد المجموعة سيطرتها على 
  ها.كية المجموعة فيوحصة مل

  
  ب. الحصص غير المسيطرة  

المالي المجمع كحصص غير  المركزان بيم إدراجها في التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتإن الحصة في حقوق ملكية الشركات 
ب مع ة أو بالتناسلقيمة العادلا باراة إمتششركة الملفي اطرة ر المسيلحصص غيل، يتم قياس اماأعالنسبة لكل عملية دمج مسيطرة. ب

 حتى لورة يطمشتراة. يتم توزيع الخسائر على الحصص غير المسالحصة في المبالغ المحققة لصافي الموجودات المحددة للشركة ال 
 ةالمسيطر رص غيالحصالت مع المعام ة. يتم معاملةبعتاالمسيطرة في الشركة الكانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير 

دون فقد السيطرة . يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة الملكية للمجموعة ع مالكي حقوقت مكمعامال
  كمعاملة حقوق ملكية.
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  ة الهامة  المحاسبي   ت اس السيا   خص مل   2.6
  

  والشهرة   دمج االعمال 
ا في ذلك الموجودات غير المحددة (بمالموجودات  تحقق وتتضمن .لمحاسبيةاراء الش م طريقةباستخداعمال دمج األ عنة يتم المحاسب

الهيكلة المستقبلية)  ةدات إعالوبمطبما في ذلك المطلوبات المحتملة ولكن باستثناء الملموسة غير المسجلة سابقًا) والمطلوبات (
ات المحددة افي الموجودالعادلة لص القيمزة عن ايكلفة الحتئض لي فايتحقق أادلة. وا للقيمة العفقً و عمال التي تم حيازتهاالمحددة لأل

حيازتها، يتم  لتي تمة ا ددة أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحالتي تم حيازتها كشهرة. وفي حالة إذا كانت تكلفة الحياز
  زة. ة الحياالمجمع في سن  خللديازة مباشرة في بيان اتسجيل الخصم على الح

  
اض ة خسائر متراكمة النخفاض القيمة. تتم مراجعة الشهرة لتحديد أي انخفة ناقًصا أيهرة بالتكلفم قياس الشيت المبدئي،تحقق عقب ال

المدرجة ة يمى احتمالية انخفاض القداث أو تغيرات في الظروف تشير إلحأوقوع  الةح في قيمتها سنويًا أو بصورة أكثر تكراًرا في
ي دمج األعمال من تاريخ الحيازة إلى كل وحدة من م حيازتها فشهرة التي تيع اليتم توز القيمة، ض نخفاار ارض اختباتر. لغبالدف

ض النظر عما وقع أن تستفيد من دمج األعمال بغتممن ال لتيوالدى المجموعة أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد وحدات إنتاج النقد 
ة يتم إليها توزيع الشهرة تمثل كل وحدك الوحدات. لى تلتراة إ شملشركة الل خرى األ مطلوباتت أو الخصيص الموجودا ت تمإذا كان ي

ع التشغيل طبقًا للمعيار اطق د عنيزي الراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية والذي أقل مستوى ضمن المجموعة والذي يتم عنده م
  التشغيل. اتاعقط 8للتقارير المالية الدولي 

  
ج النقد) ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم وحدات إنتا و مجموعة منقد (أاج النتنى وحدة إرة علع الشهتوزي ا يتمدمعن

د عاخسارة الناتجة عن استبر للعملية عند تحديد الربح أو التابالدف رجةمدهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الإدراج الش
  المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد. بية للعمليةالقيم النس أساس لة علىا حي هذه الفعدة مستبشهرة القياس الالعملية. يتم 

  
 وتغطيةلصلة ا فروق التحويل المتراكمة ذات ادً ئدات زاوجولمسجل الفرق بين سعر البيع وصافي اات التابعة، يعند بيع الشرك

  ع.لمجمالدخل اي بيان لشهرة فدية وانقالالتدفقات 
  
  ريع المشتركةالزميلة والمشا   الشركات يتثمار ف سا

ً  إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً  القدرة على  هو. إن التأثير الملموس ولكن ليس سيطرة ملموسا
 ى تلكشتركة علمسيطرة  ة أوسيطرن يمثل ا دون أيهف مرشركة المستثللالمالية والتشغيلية  اسةبالسي قرار الخاصلاكة في المشار

  سياسات.ال
  

لتي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق ركة هي نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف اع المشتالمشاري
لتي لترتيبات واعلى أحد اة طراقديًا للسيتعتشارك متفق عليه  ركة هيالمشت لسيطرةك. والمشترا المشروعفي موجودات صافي 

ن االعتبارات شارك السيطرة. وتكوألطراف التي تتطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لقرارات حول األنشال تتطلبط عندما قتتحقق ف
  ات التابعة. ركد السيطرة على الشلتحدي ضروريةتلك ال ثلة لة مماركي أو السيطرة المشتهرخدمة في تحديد التأثير الجوالمست

  

ً بالتكلشترروع ملة أو مشيأي شركة زم الستثمار فييتم تسجيل ا ً بطريقة حقوق الملكية  فةك مبدئيا ويتم المحاسبة عنه الحقا
يان ة في بلمشتركاريع اوالمشميلة لزا حيازة من الشركاتالتسجيل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد المحاسبية. ويتم 

د ضمن اإليرادات تقيالشاملة األخرى  داتإليراازة في ايما بعد الح ة من تغيراتحصة المجموع ليتم تسجيما ك الدخل المجمع،
  ر لالستثمار.اتفيما بعد الحيازة مقابل القيمة المدرجة بالدف الشاملة األخرى. ويتم تعديل التغيرات المتراكمة

  
 قيمة ى انخفاضليل موضوعي عهناك أي دل ا إذا كانيمف لغرض تحديد عةلية مجمريخ كل بيانات ماعة تقديًرا في تاوالمجمي تُجر

فاض القيمة بالفرق بين القيمة مبلغ انخلمجموعة إذا ما توفر ذلك، تحتسب اات الزميلة والمشاريع المشتركة. فستثمار في الشركاال
مجمع. عند ان الدخل البلغ في بيلما ويتم تسجيل تردرجة بالدفاوقيمتها الم شروع المشتركوالم زميلةالاستردادها للشركة  كنالتي يم

االستثمار وتسجيل  عة بقياسروع المشترك، تقوم المجموشتركة على الشركة الزميلة أو المشس أو السيطرة الملمور المد التأثيقف
لزميلة أو للشركة ا  ترفالمدرجة بالدا بين القيمة عاملة بالفرقر من هذه الملخسائأو ا اح. يتم احتساب األربلةالمتبقي وفقاً لقيمته العاد

 حصالت منبه والمتعادلة لالستثمار المحتفظ سيطرة المشتركة وإجمالي القيمة الير الملموس أو التأثقد الرك عند فتلمشروع المشا
  .معفي بيان الدخل المجر البيع. ويتم إدراج األرباح او الخسائ
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  ) (تتمة المحاسبية الهامة    ملخص السياسات   2.6
  

  يةاألجنبت التحويل العم
وعملة العرض للمجموعة. تقوم كل شركة في المجموعة   لة الرئيسيةتي وهو العملكويار االدينالمجمعة بات المالية تعرض البيان

  لة الرئيسية.العم كة باستخداملكل شرمالية للبيانات ادرجة في الملبنود اد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس ابتحدي
  

  ةألرصدالت واامالمع
  السائد للعملة الرئيسية بتاريخ المعاملة. فقاً لسعر الصرفاً ومبدئياألجنبية بالعمالت م تتمالت التي تقيد المعا

  
ً لسعقلة الرئيسية وفالعمى إل نبيةة بالعمالت األجودات والمطلوبات النقديويتم إعادة تحويل الموج اريخ بيان ت فيف السائد ر الصرا

  .جمعن الدخل الماألجنبية في بياالت العم من تحويل رةربح/الخسا ضمن صافي ال روقة الف افك يتم إدراج. ليالمركز الما
  

تاريخ  ية كما في صرف الفورالأسعار  ة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدامتحول البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلف
حديد ائدة في تاريخ تالسالصرف أسعار  مابية باستخدالعمالت األجنعادلة بالة وفقاً للقيمس نقدية التي تقاود غير التحول البن .التحقق

الخسائر ألرباح أو ا مع تحقق النقدية بما يتفق دة تحويل البنود غيرسائر الناتجة من إعاألرباح أو الخالقيمة العادلة. تتم معاملة ا
  . العادلة للبنديمة غير في القمن الت الناتجة

  
  موعةالمج اتشرك

لى الدينار الكويتي وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ إ لتابعة األجنبيةت اللشركاطلوبات ملوجودات وامليتم تحويل ا التجميع، دنع
رف أسعار تحويل الصرف. تتحقق فروق لصا أسعارلمتوسط  ركات وفقاً لشل لهذه امالية المجمعة ويتم تحويل بيانات الدخالبيانات ال

 ء من شركة تابعة أجنبية، يتحقق بند ازل عن كل أو جزلتنل أو ارأس ما داصفية أو سدعند بيع أو ت األخرى.ة مليرادات الشاإلضمن ا
  لمجمع.ا  ان الدخلفي بي األجنبية شركة التابعةق بتلك الرى المتعلاإليرادات الشاملة األخ

  
 لدفاتردرجة باملى القيمة امة العادلة علا للقيفقً و وأي تعديالتة ة األجنبيالشركة التابع ناتجة من حيازةرة أية شه يتم معاملة

 حويلها وفقًا لسعر الصرف الفوريويتم تمطلوبات للشركة التابعة األجنبية بات الناتجة من الحيازة كموجودات وموجودات والمطلولل
  لمجمعة.لمالية االبيانات اخ في تاري

  
  تحقق اإليرادات

  :حقق اإليراداتة قبل تليتاالمحددة ال ققيجب الوفاء بمعايير التح
   
في تثمار واالس جودات المؤجرة واستثمارات الوكالةت المرابحة واالستصناع والمويرادات من عمليااإليل تموال اداتريتمثل إ ) 1

ل مالي صب التكلفة المطفأة ألحتسا هي طريقة االفعلي الربح  إن طريقةح الفعلي. ربطريقة الويتم تحديدها باستخدام  صكوك
  . ت الصلةاذدى الفترة التمويل على ميرادات إ يعوتوز

م الخدمات المطلوبة الى العمالء. لمجموعة باستيفاء التزام األداء من خالل تقديوالعموالت عندما تقوم ارادات األتعاب ق إيتتحق ) 2
 تسجل إيرادات ت معين.وقي معينة أو ف يةاء على مدى فترة زمناألدفي التزام نت تستوإذا كا جموعة ما، تحدد المقدداية العفي ب

لعموالت قديم الخدمة. كما تسجل االتعاب واى فترة زمنية معينة على مدى فترة تالمقدمة على مد ماتن الخدكتسبة مملاالتعاب ا
    ذات الصلة.معاملة تمام النة عند إزمنية معي رةت في فتخدمات معامال الناتجة من تقديم

  ستحقاق.على أساس اال تثماريةساالن العقارات م تتحقق إيرادات التأجير ) 3
  األرباح. يثبت الحق في استالم دفعات هذه  عات األرباح عندمايات توزق إيرادقحتت ) 4
 ر.عقد التأجيل بت وفقاً س القسط الثاالتأجير التشغيلي على أساتتحقق اإليرادات من عقود  ) 5
ند ارات عاح العقبرة وتتحقق أقارات للمتاجرية والعارثمات االستقارعلامن بيع العقارية الربح من االستثمارات ح بااألر تتضمن ) 6

  إلى المشتري بما في ذلك الوفاء بكافة شروط العقد.  لهامة والعائداتتحويل المخاطر ا
  

  عقارات للمتاجرة 
ً ئيمبدتقاس العقارات للمتاجرة  مة الممكن في القيصاب بالتكلفة أوج ت للمتاجرة تدرن العقارامبدئي، فإللتحقق ا بعد ابالتكلفة، الحقاً ا

  ار على حدة.  عق دد لكلأقل، وتح يقها أيهماتحق
  
  ارات استثماريةقع

 تثماريةات االسي يتم إدراج العقاردئحقاً بعد التحقق المبذلك تكاليف المعاملة. ال مبدئياً بالتكلفة بما في تقاس العقارات االستثمارية
  لقيمة.ا ناقصاً انخفاضالمستهلكة بالتكلفة 

  
س من المتوقع الستثماري بصفة دائمة من االستخدام وليار اما يتم سحب العقعندها أو يتم بيع اارية عندممعقارات االستثتبعاد السا يتم

  ية من التصرف فيه.  أي منافع اقتصادية مستقبلالحصول على 
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  مة (تتمة)ية الها المحاسب ملخص السياسات    2.6
  

  )(تتمة عقارات استثمارية
في بيان الدخل المجمع في سنة  ستثماريللعقار االاتر بالدفدرجة قيمة الملاومن البيع في المتحصالت بين صا رقلفيتم تسجيل ا

  .ر عقارياستثما كربح من بيع االستبعاد
  

ت را قاثماري إلى عستعقار ا خدام. للتحويل مناك تغير في االستنهيكون  ستثمارية فقط عندماالتتم التحويالت إلى أو من العقارات ا
 ر والمعداتخدام. إذا أصبح العقابالدفاتر في تاريخ التغيير في االستلقيمة المدرجة هي ا الحقةحاسبة الملالمقدرة ل ت فإن التكلفةومعدا

ً للسبة لهذا العقار وفحاقارات استثمارية تقوم المجموعة بالمضمن فئة ع غيير في لتتاريخ اار والمعدات حتى اسة المتبعة للعقيسقا
  ام.خدستاال

  
م تحويل العقار االستثماري إلى عقارات للمتاجرة بيعه، يت وجود بغرضاري ماستثمعقار ة تطوير داموعة في إعا تبدأ المجدمعن

  لمدرجة بالدفاتر.  بالقيمة ا
  

ر غي عدا األرض  ماسنة في 25- 20رة لها بين اإلنتاجية المقد را األعم قسط الثابت على مدىاليحتسب االستهالك على أساس 
  دد.ي غير محجاها عمر إنتة التي يقدر لالمشغول

    
   عقارات قيد اإلنشاء

فاض في القيمة. نخكعقارات استثمارية وتدرج بالتكلفة ناقصاً أي ايتم تصنيف العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير لالستخدام المستقبلي 
  صل. نشاء األبإ علقة مباشرةً متوعة والتي تتكبدها المجمهي المصروفات ال فيالتكالن إ
 

  ينةمثن الالمعادمخزون 
  لبيع.لذهب ويدرج بالقيمة العادلة ناقصاً التكلفة حتى ابصورة رئيسية من االمعادن الثمينة  ونمخزن يتكو

  
  األدوات المالية  

  تاريخ التحقق 
ً في تامبات الات والمطلوالموجود ققيتم تح  ةتعاقديم الفاً في األحكاعة طرمومجال تصبح  الذي يختارالي اريخ المتاجرة، ألية مبدئيا

لب تسليم الموجودات خالل يات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطريقة االعتيادية؛ أي مشترالمتاجرة بالط يتضمنوهذا لألداة. 
  اق. السائد في األسو فرأو العوفقاً للنظم موماً ع ديدهإطار زمني يتم تح

 
  ةالمالي اتدولأل المبدئيس القياالتصنيف عند 
ونموذج األعمال المستخدم في إدارة األدوات. وتقاس ها التعاقدية بدئي على شروط مقق الالتح الية عندملاألدوات ا يعتمد تصنيف

 لخال العادلة من ة بالقيم المالية المسجلة  مالية والمطلوباتلاجودات في حالة المو تثناءاسدوات المالية مبدئياً وفقاً لقيمتها العادلة باأل
د التحقق ة لألدوات المالية عنالمبلغ. وعندما تختلف القيمة العادلمعاملة من هذا يف التكال إو اقتطاع يتم إضافة ح أو الخسائر،األربا

  كما هو مبين أدناه. تناءوم األول من االقيلفي ار ة عن أرباح أو خسائسبسعر المعاملة، تقوم المجموعة بالمحالمبدئي عن ا
  

  قتناء م األول من االفي اليور ائأرباح أو خس
إلى أسلوب تقييم يعتمد  ندست، وكان احتساب القيمة العادلة يالمبدئي التحقق لقيمة العادلة عنداملة لألداة عن المعسعر اا يختلف مدعن

ادات ي إيرف لةادوالقيمة العة ن سعر المعاملج الفرق بيموعة بإدراوم المجسوق، تقحوظة في معامالت الملفقط على المدخالت ال
ن سعر بيق يكون الفرخالت غير الملحوظة، ادلة إلى النماذج التي لها بعض المديها القيمة العتند فتي تسحاالت اللار. في تلك االستثما

 لكم التحقق لتعدأو عندما يتم ت ملحوظة صبح المدخالعندما تلخسائر قط في األرباح أو اف المعاملة والقيمة العادلة مؤجال ويدرج
  داة.ألا
  

  ةلماليطلوبات املموجودات وافئات قياس ال
رة الموجودات، والشروط التعاقدية داإلا المالية استنادا الى نموذج االعمال المستخدم نيف كافة موجوداتهتقوم المجموعة بتص

 ن الفئات التالية:بيللموجودات 
  
 المطفأة جة بالتكلفةمالية المدردات الالموجو  
 ألخرى  لة االشامإليرادات ة من خالل القيمة العادل مدرجة باالة الماليودات وجالم 
 ة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرت الماليالموجودا 

  
ً للتية وفقلوالضمانات الما التويالتمقياس المطلوبات المالية بخالف التزامات  متي من خالل ة قا للقيمة العادلة أو وفالمطفأ كلفةا

  يمة العادلة. دوات مشتقة أو عند تطبيق تصنيف القوتكون في صورة أجرة المتابها لغرض م االحتفاظ ائر عندما يتأو الخس احرباأل
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  هامة (تتمة) ات المحاسبية الملخص السياس   2.6
  

  تمة) (تاألدوات المالية 
  

  مالالعاتقييم نموذج 
لية لتحقيق الماودات عات الموجارتها لمجموفضل كيفية إد لنحو األا  لىالذي يعكس عى د المستوموذج أعمالها عنتحدد المجموعة ن

و النقدية التعاقدية من الموجودات أ يل التدفقاتتصر على تحصكان هدف المجموعة يق راض من األعمال. ويقصد بذلك ما إذا األغ
ين من الهدف ية تطبيق أيلة عدم إمكان. وفي حااتودن بيع الموجم ة الناتجةلتدفقات النقدية التعاقدية واقديالنات قتحصيل كال من التدف

نموذج أعمال "البيع" وتقاس زء من لية كجيتم تصنيف الموجودات الما موجودات المالية ألغراض المتاجرة)،تم االحتفاظ بالأن ي(ك
دة ولكن على اة على حأدل على أساس ك عة ال المجموقييم نموذج أعمسائر. ال يتم تالخأو اح بعادلة من خالل األرالوفقا للقيمة 

 مل ملحوظة مثل: ويستند إلى عوا جمعةظ الممن المحافمستوى أعلى 
  
 ارةدموظفي اإلها إلى عنر ة المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقاريكيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالي 

  ا للمنشأة.عليال
 إدارة باألخص كيفية و ال)،األعممن نموذج محتفظ بها ضت المالية الالموجودا(ول موذج األعمان ر التي تؤثر على أداءخاطالم

 .خاطرتلك الم
  ية  نقدال تالمدارة أو التدفقا تن تستند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجودا كيفية مكافأة مديري األعمال (على سبيل المثال أ

 تم تحصيلها).  التعاقدية التي
 عة.في تقييم المجموهمة ل الممن العوامتوقع تعتبر المبيعات الموتوقيت  مةقيول التكرار عدكما أن م  

  
اريو حاالت ينعقولة دون وضع نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة م

 تغير، لن للمجموعة عات األصليةتلف عن التوقطريقة تخب ئيلتحقق المبدا نقدية بعديل التدفقات الر. في حالة تسجتباالعي افضغط" ال
تدرج هذه المعلومات عند تقييم كنها سال، ولمحتفظ بها ضمن نموذج األعمنيف الموجودات المالية المتبقية الالمجموعة من تص

 مؤخراً.  راةمشتال  ولمالية المستحدثة أا الموجودات
  

  )فقطلمبلغ والعائد حقق مدفوعات أصل ا ت ارختب(ا فقطئد لمبلغ والعادفوعات أصل اة تمثل مدياقلنقدية التعا ما إذا كانت التدفقاتيم تقي
دية عاقالتية دصيل التدفقات النقحت موجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أوعندما يكون نموذج األعمال مرتبطا باالحتفاظ بال

قق بار تح("اخت فقط والربحلغ المب فوعات أصل لية تمثل مدلألدوات الماالنقدية ت قاكانت التدف ذابتقييم ما إ مجموعةال ومتقوالبيع، 
  فقط"). عائدوالمدفوعات المبلغ األساسي 

  
 ى عمر األصلتغير على مدوقد ي لمبدئياالمالي عند التحقق ل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصبار، يُعرف "أصل ألغراض هذا االخت

  لخصم).  سط/اء القغ أو إطفاألصل المبل  تيمثل مدفوعاحالة أن  يف  بيل المثال،س المالي (على
  

زمنية لألموال ومخاطر جية في مراعاة القيمة الأساسي تتمثل بصورة نموذ تمويلألكثر أهمية للربح في أي ترتيب ناصر اإن الع
عملة صلة مثل اللا لعوامل ذات وتراعي ا ،مابتطبيق أحك عة، تقوم المجموفقطالعائد صل المبلغ ووعات أقق مدفحئتمان. والختبار تاال

  تحقق معدل الربح عن هذا األصل. ةصل المالي وفترا األرج بهالمد
  

ر لتعاقدية غيقدية اات النقتدفأو التقلب في الر نكشاف للمخاطة التي تسمح بالتعرض ألكثر من االعلى النقيض، فإن الشروط التعاقدي
القائم فقط. وفي مثل  لعائد عن المبلغغ واالمبلوعات أصل مثل في مدفتتية تعاقدية تدفقات نقد حسي ال تتيساأ تمويلبترتيب المرتبطة 

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. هذه الحاالت، ينبغي أن يتم قياس األصل المالي
  
 من بداية  يف اعتبارانصم إعادة التودات. وتتجومدارة تلك البإاألعمال المرتبط  نموذج د تغيرقط عنصنيف فدة التاقوم المجموعة بإعت

  . السنةولم يقع أي منها خالل  نادرة ولى التالية للتغيير. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغيراتأليانات المالية االب فترة
  

 ة: فئات التاليبدئي إلى القق المد التحنة عوجوداتها الماليم تصنف المجموعة
  
 أةتكلفة المطفالالمدرجة ب  نديأدوات ال 
  ل  خرى مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى بيان الدخت الشاملة األالل اإليرادامن خلة العادبالقيمة  رجةدين المدأدوات ال

 المجمع عند عدم التحقق
 إلى  أو الخسائر احاألرب إدراجة عادمع عدم إاملة األخرى إليرادات الشالل امن خ لةدرجة بالقيمة العادلمأدوات حقوق الملكية ا

 ق التحقعند عدم  لدخل المجمعبيان ا
 ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرة المدرجة بالقيمالموجودات المالي 
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  المحاسبية الهامة (تتمة) السياسات  ملخص    2.6
  

  لية (تتمة) مااألدوات ال
  

  لمطفأة:بالتكلفة ا رجة لمددين االأدوات 
درج بالقيمة العادلة من خالل كموال يتم تصنيفه  يينالتالالشرطين  ستيفائه كالة في حالة افة المطفأكللتمالي وفقا لاليتم قياس األصل 

  األرباح أو الخسائر: 
  
 قدية؛ ولنقدية التعاقات االتدفل ظ بالموجودات لتحصيفامن "نموذج أعمال" الغرض منه االحتفاظ باألصل ضأن يتم االحت 
  فقطد ئاوالعالمبلغ  لمدفوعات ألصتحقق تبار خاالمالي  صلأل ة لالتعاقديط الشرو تستوفيأن. 

 
ومديني  صكوك في االستثمارات وبعض بنوكال من واألرصدة المستحقةنقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اليتم تصنيف 

  مطفأة.فة الالتكلب درجةل كأدوات دين مويالتم
  

لمعدل بخسائر انخفاض العائد الفعلي ا  عدليقة متخدام طرسالمطفأة با فقا للتكلفةالمطفأة وة لفمقاسة بالتكالا قياس أدوات الدين الحقيتم 
كما  ع.دخل المجمي بيان ال ف القيمة وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاضإن وجدت. وتسجل إيرادات الربح وارباح  القيمة،
  . معمجان الدخل البيستبعاد في خسائر عند االأي أرباح او تسجل 

  
  خرىة االشامل اإليرادات الل  من خالالعادلة  لقيمةرجة بان المدالدي أدوات

  يين:طين التالشريفاء الاإليرادات الشاملة األخرى في حالة است  ن المالية وفقا للقيمة العادلة من خالليتم قياس أداة الدي
  
  و  لية؛ دات الماووبيع الموج ة التعاقديةات النقديفقتديل كل من الحصإلى ت نموذج أعمال يهدف حتفاظ باإلداة ضمنم االيتأن 
 فقطمدفوعات ألصل المبلغ والعائد بار تحقق اختدية لألصل المالي التعاق الشروط تستوفي أن. 

  
 ح بااألرإدراج  معمة العادلة رى وفقا للقيالشاملة األخادات اإليرل يمة العادلة من خاللقيتم الحقاً قياس أدوات الدين المدرجة با

ح وأرباح وخسائر اربملة األخرى. يتم تسجيل إيرادات االامن اإليرادات الشة ضلعادلالقيمة ا التغيرات في الناتجة منوالخسائر 
ي ال تعتبر العادلة الت ات في القيمةلتغيرجيل اتسلدخل المجمع. ويتم ا المتوقعة في بيان ت األجنبية وخسائر االئتمانتحويل العمال

المتراكمة في القيمة العادلة كجزء  راتتغيعرضها ضمن ال يتمينما األخرى ب لشاملةدات اإليراضمن ا فعالة تغطيةة ءاً من عالقجز
كمة خسائر المتراأو الرباح أليتم إعادة تصنيف ا ل،أو إعادة تصنيف األصل. وعند استبعاد األص دبعااستمن حقوق الملكية حتى يتم 

  مجمع. الدخل ال ية إلى بيانحقوق الملك األخرى منة مليرادات الشاإلسابقا ضمن االمسجلة 
  

  قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ة المدرجة وفقا للأدوات حقوق الملكي
 حقوق ملكية  لغاء كأدواتغير قابل لإل ى نحوهم علسرات في األاالستثما عضتصنيف بالمجموعة د التحقق المبدئي، قد تختار نع
ً للقيمةو  32ي ملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولفي تعريف حقوق الستودما تألخرى عناات الشاملة الل اإليرادادلة من خلعا فقا

  لى حدة.  داة عكل أ اسهذا التصنيف على أسل الحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثيتم اوال  األدوات المالية: العرض
  
جل التغيرات في يمة العادلة. وتسالقخرى باملة األشإليرادات الة من خالل امة العادلقيالفي األسهم بت الحقا قياس االستثمارام يت

 لقيمة ا ات المتراكمة فيغيرتلابية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها في العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجن ةالقيم
ً في اإليرادات سابحققة اكمة المرخسائر المتلاألرباح وا ويتم تحويل .)يمة العادلةلق(احتياطي ا حقوق الملكية دلة كجزء من العا  قا

ت األرباح من عاالمجمع. كما تسجل إيرادات توزيفي بيان الدخل  وال يتم تحققها ستبعاداالشاملة األخرى إلى األرباح المرحلة عند ال
رداداً استواضح ل بشكٍل ثمع ما لم تمالدخل المج ى في بيانخرألت الشاملة اداالل اإليراخالعادلة من  سهم بالقيمةفي األارات ثماالست

ة بالقيم ألخرى. وال تخضع االستثمارات في األسهمالة يتم تحققها في اإليرادات الشاملة اكلفة االستثمار. وفي هذه الحلجزء من ت
   اض القيمة.فلى تقييم انخملة األخرى إ الشا راداتين خالل اإلالعادلة م

 
  ائرالخس رباح أوألة من خالل اقيمة العادلبالمدرجة ة ليموجودات ما

و الخسائر إذا تم شرائها أو إصدارها بصورة الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح اصنيف تبتقوم المجموعة 
في حالة  لية مدارة، أدوات ما ظةحفجزءاً من م كلو عندما تشأطة المتاجرة من خالل أنش األجلصيرة ق أرباح ة لغرض تحقيقسيرئي
المتاجرة في جيل وقياس الموجودات المحتفظ بها لغرض ألرباح قصيرة األجل. ويتم تسنمط حديث لتحقق اود لى وجر دليل عفتوا

ء بل لإللغا قار على نحو غي امي إلى القيئالتحقق المبدلمجموعة عند لجأ اقد ت ك،فة إلى ذلادلة. إضالعلقيمة ابيان المركز المالي وفقا ل 
خرى العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ ا للتكلفة المطفأة أو القيمةطلبات القياس وفقمت ستوفيلذي ال ياصل المالي بتصنيف األ

من أي ة صورة ملحوظبتبعد أو يحد ن شأنه أن يسذلك مكان  ذاالخسائر إرباح أو األن خالل كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة م
  شأ.بية قد تناسمحفروق 
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  تتمة) مة ( هاية الالمحاسب ت  لسياسا لخص ام   2.6
  

  لية (تتمة) ت المااألدوا
  

  (تتمة) رباح أو الخسائرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
د ثبوت لعقد أو عنا وططبقا لشرمع جملن الدخل األرباح في بيااح وتوزيعات األربات ارادالقيمة العادلة وإيي يتم تسجيل التغيرات ف

  ت.لمدفوعاا مق في استالالح
  
  .فعالة تغطيةالقة ع فيتغطية ة كأدوات واألسهم والمشتقات غير المصنف ض الصكوكضمن هذا التصنيف بعتي
  

  يلي: كما اليةالمموجودات القامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس 
  
 عادل النقد والنقد الم . 1

 مؤسسات المالية، والنقد فيلدة البنوك وال رصدةواال ،مركزيةالوك لدى البناألرصدة و قدل من النادمعلا د والنقديتكون النق
سطة بوا فأةلفة المطتكيخ العقد. يدرج النقد والنقد المعادل بالثة أشهر من تارلمستحقة خالل ثالالطريق وتحويل الودائع ا

  معدل الربح الفعلي. 
  

  البنوكن م ة المستحقةرصداأل . 2
حة البضاعة مع مجموعة وتمثل معامالت مرابداثها من قبل الاستحيتم  ةت ماليداموجوهي  نوكالب حقة منالمست رصدةألا إن

  لي.  علفا الربح دلبالتكلفة المطفأة باستخدام مع المبالغذه تمانية. وتدرج هفعة الجودة االئالبنوك مرت
  
 مدينو التمويل . 3

وتتكون بصورة ، ق نشطة في سورعسوهي غير م لة للتحديدبتة أو قابثات عاوذات مدف غير مشتقةمالية هي موجودات 
دام ج مدينو التمويل بالتكلفة المطفأة باستختصناع والوكالة والموجودات المؤجرة. تدرية من مديني المرابحة واالسرئيس

  علي.  لفمعدل الربح ا
 
  ابحة مرلا

ً  فةبالتكل لعالس يعبب يتعلق اتفاق هي المرابحة  الذي بالسعر مشتريلا طاربإخ ائعبلا يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش اهيلإ مضافا
  تقوم المجموعة باستحداثه.  مالي أصل هي المرابحة سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ وكذلك به المعاملة سوف تتم

  
  االستصناع 

العقد  عوضالمنتج مو أو اقتناء عقد بتصنيعالك المعلى طلب اول بناء د المقول، حيث يتعهلك عقد ومقان ماع بيبي ع هو عقدنااالستص
لك بالدفع مقدماً أو باألقساط أو دد وبطريقة سداد متفق عليهما سواء كان ذلى مالك العقد مقابل سعر محلمواصفات، وبيعه إل وفقاً 

  قبل.مستدد في المحالدفع إلى موعد  بتأجيل
  

  الوكالة 
مار هذا ستثبا الوكيلقوم هذا وي، الةاقية وكتفبموجب ا يلكولمال إلى مبلغ من ا يمقدبت المجموعةبموجبها  ة تقومالوكالة هي اتفاقي

م حكاوأ شروط منإعادة المبلغ في حالة التعثر أو اإلهمال أو اإلخالل بأي المبلغ وفقاً لشروط محددة مقابل أتعاب. ويلتزم العميل ب
  ة. وكالال
  

  مدينون تجاريون 
رج بالمبالغ المستحقة، خالف التمويل وتد الي أعمتابعة فال ي بالشركاتبشكل أساس ك المتعلقةتلي ة هة المدينرصدة التجارياألإن 

  بالتكلفة المطفأة. سائر االئتمان المتوقعة وتدرج عد خبالصافي ب
  

   استثمارات في صكوك . 4
ً للك يتم تصنيف الصكو  سائرمن خالل األرباح أو الخ ةادل الع قيمةوال ة األخرىاملالش ة من خالل اإليرادات عادلة القيموفقا

 . اللهوراق المالية من خهذه األإدارة  ال الذي يتمنموذج األعم إلى نادااست فأةفة المطوالتكل
  

  الستثماراتا . 5
 اً وفقفي األسهم  ر. يتم إدراج االستثمايقلصنادفي ا ارواالستثمم في األسه اراالستثممالية للمجموعة من ن االستثمارات الكوتت
ادا إلى نموذج األعمال  تناس الل اإليرادات الشاملة األخرى لة من خالقيمة العاد وأو الخسائر ل األرباح أمن خال لةادلعة اقيملل

و ن خالل األرباح أة العادلة مقيما للوفق اديقصنر في التثمااالس. كما يتم إدراج  المالية من خالله وراقالذي يتم إدارة هذه األ
  الخسائر.
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  مة) الهامة (تت المحاسبية  ت  سا سيا ملخص ال   2.6
  

  ة) لية (تتمت المااألدوا
  
  الخسائر األرباح أون خالل عادلة مقيمة المال مشترك مدرج وفقًا لل رأس . 6

ر مباشر من خالل شريحة يغشر أو بشكل مباا الستثمارات في المشاريع المشتركة المحتفظ بهسبة عن بعض اال يتم المحا
قيمة العادلة من خالل  ارات بالستثماس هذه االالبنك قي ارة، حيث اختقوق الملكيح قةطريخدام استك بالمال المشتررأس 

ات استثمار :28باستخدام اإلعفاء الوارد بمعيار المحاسبة الدولي ، 9ية المال الدولي للتقاريروفقاً للمعيار  سائرو الخباح أراأل
  .يلة ومشاريع مشتركةركات زمفي ش

  
 للقيمة ع وفقًالمركز المالي المجميان افي ب ائررباح أو الخسألاة من خالل المدرج بالقيمة العادل ركمشتال الالمأس يتم إدراج ر

  ع.جمسائر) غير محققة في بيان الدخل الميمة العادلة كأرباح (خصافي التغيرات في الق تسجيلالعادلة مع 
  

  لمالية ت الوباالمط
  ة كما يلي:ليماال باتهاطلوس مد تصنيف وقياقامت المجموعة بتحدي

  
  دائنو صكوك.و ئعابات الوداوحس بنوكالى ال المستحق . 1

  ة.مطفألفة التقاس بالتك
  
  ون  الدائنون التجاري . 2

ل المطلوبات بالمبالغ ة. وتسجوعجمير المصرفية التابعة للمة التجارية الدائنة بصورة رئيسية بالشركات غاألرصدتتعلق 
  صدر.  وعة او لم تمجمال إلىاتير صدرت بها فواعة سواء ضبل المستقبل مقابها في عدفالتي سيتم 

  
  فات مستحقة رومص . 3

المجموعة او   ىإلسواء صدرت بها فواتير دمات المستلمة خل مقابل الفي المستقببالغ التي سيتم دفعها للملوبات تسجل المط
  لم تصدر.  

  
  المالية  انات ضمال . 4

. يتم ت مقبولةالت وحواالوكفا عتمادابات امن خط تتكونات مالية ناضممنح المجموعة عي، تبيلطفي إطار سياق األعمال ا
ً قيد الضما إصدار الضمان.  ف المعاملة المتعلقة مباشرة بقابل تكاليم تعديله معادلة، ويتكالتزام بالقيمة المالية نات المبدئيا

ً اسجل مبدئيملا وفقاً للمبلغ ل ضمانكب ، يتم قياس التزام المجموعة بموجالمبدئيق حقالحقا للت ً ناقصا راكم إلطفاء المتا
  أعلى. كزي أيهما قبل بنك الكويت المر ة منلمطلوبالمخصصات ا و أ المجمع خلبيان الد في المدرج

  
وط شرب تمويلخالل مدتها تقديم  موعةمجالعلى  جبي تماد هي التزاماتغير المسحوبة وخطابات االع التمويالتإن التزامات 

رض احد معمخصص في حالة وجود عقد و قياستم يي، لضمان المالبعة لعقود ال. بنفس الطريقة المتيملعا ة مسبقا الىمحدد
  .ويت المركزيلكا يمات بنكاما بتعلخاطر، التزللم

  
  لماليةعدم تحقق الموجودات المالية والمطلوبات ا

 ثلة) عندما:ت مالية مماعة موجوداوممجلي أو جزء من الما صلأليه جزء من امالي (أو ما ينطبق علألصل الا ققال يتم تح
  
 أو صل، ألالتدفقات النقدية من ا في استالم تنتهي الحقوق  
  بالكامل مستلمة الة التدفقات النقديفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاماً بدفع داستالم التالحقوق في تقوم المجموعة بتحويل

مزايا وال لمخاطرة ابتحويل كاف وم المجموعةما (أ) أن تقدفع"؛ وإلاو ترتيب "القبضموجب بر آخطرف  دون تأخير مادي إلى
ة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا  ايا الهامخاطر والمزبكافة الم بتحويل أو االحتفاظ تقوم ب) لمالهامة لألصل أو (

 ألصل. ا
  

 إلىقوم بتقييم دفع فإنها تيب القبض والل في ترتوخلدمن أصل أو ا  لنقديةا اتستالم التدفقبتحويل الحقوق في ا لمجموعةا ومعندما تق
لمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد السيطرة وابالمخاطر  و االحتفاظ. وإذا لم تقم بتحويل أيةالملكنت تحتفظ بمخاطر ومزايا كامدى  أي

يتم تلك الحالة، صل. في ألاا مجموعة في هذكة الرشام تمرارجيل األصل المحول بمقدار اسة في تسوعجمألصل، تستمر المعلى ا
التي لتزامات الحقوق واالعلى أساس  وااللتزام ذي الصلة لمحولصل ال المجموعة. يتم قياس األن قبصلة م ذي  سجيل التزام أيضاً ت

 تحتفظ بها المجموعة.
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  تمة) هامة (ت الة  ملخص السياسات المحاسبي   2.6
 

  األدوات المالية (تتمة) 
  
  تتمة)( لماليةوالمطلوبات ا ةيلوجودات الماتحقق الم مدع

ألصل أو الحد األقصى ية لفاتر األصلبالقيمة المدرجة بالدحول الم ألصلتأخذ شكل ضمان على اتي سيطرة التمرار السياس ايتم ق
 . للمقابل الذي يتعين على المجموعة سداده أيهما أقل

  
بدال عند است قه.ة استحقاحيصال هاءه أو انتأو إلغاؤوبات بالمطل طبرتاللتزام الماء من اعفإلمالي عندما يتم االلتزام االحقق يتم ت ال
بير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم ل كبشكمختلفة بشروط  الممولر من نفس آخب ليحاالمالي التزام ال

اتر ذات بالدف يمة المدرجةالفرق في الق ، ويدرجديجدلاللتزام الوتحقق  لي صو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األتبديل أالا معاملة هذ
      ان الدخل المجمع.بي الصلة في

  
  األحكامب الشروط وهري أو بسبق نتيجة التعديل الجولتحقدم اع

حدود أن في  كامحاأللشروط وعندما يعاد التفاوض حول التمويل ا نيتعمل المجموعة على عدم تحقق األصل المالي مثل أرصدة مدي
دود عدم تسجيل في حائر دم تحقق لألرباح أو الخساج الفرق كعجديد مع إدر يلتمورية إلى األرصدة بصورة جوهذه ه ولتتح

  بالفعل.  ي القيمةاالنخفاض فخسارة 
  

  أخرى:  واملة ععدن ة من بيالمجموعة العوامل التالي ، تراعيهاققعند تقييم إمكانية عدم تحقق أرصدة مديني التمويل أو تح
  
 التمويلملة عر تغي 
 همساألدى خصائص انطباق إح 
 ف المقابلتغير الطر 
 معايير اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد  تستوفيم تعد لة لالحا ن األداة في تلك ، فإعديلحالة وقوع مثل هذا الت يف

  .فقط
  

لتغيير في لى اواستنادا إ إلى عدم التحقق.يؤدي  ال هذا التعديلفإن ة، ريوهبصورة ج إلى تدفقات نقدية مختلفةلتعديل ا ذاإذا لم يؤد ه
سجيل عديل في حدود عدم تسائر التأرباح أو خالمجموعة  الفعلي األصلي، تسجل لربحدل انقدية المخصومة وفقا لمعلالتدفقات ا

  ل.خسارة االنخفاض في القيمة بالفع
  

  المقاصة
ا يكون ندممع فقط عالي المجكز المي بيان المر درج صافي المبلغ فوي ةيالمطلوبات الموال ليةماالوجودات يتم إجراء مقاصة بين الم

المبالغ على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات  سوية هذهالمجموعة تققة وتنوي بمقاصة المبالغ المح ونًاقان للمجموعة حق ملزم
 د. آن واح يفت والمطلوبا

 
  ةالتغطي بةاستقة ومحاألدوات المالية المش

    :ةتغطيفة كعمليات المصن رغيالمشتقات  . 1
لة  السلع اآلججلة وعقود العمالت األجنبية اآلويل د تحالت معدالت األرباح وعقوعمالت ومباددالت الوات مباتسجل أد

ً فـي بيان المركز المالي المجمع بالتكلفـ("األ لة. لعادا اتهيمحقاً بقكاليف المعاملة) وتقاس التضمنة ت(مة دوات") مبدئيا
تخدام أسعار  باس لسوقيجة لربط األدوات بسعر انت المحققة سائر غيرأو الخات األرباح لعادلة لهذه األدو ة اميلقتتضمن ا
 لموجوداتضمن ا )ةقحقتدرج األدوات ذات القيمة السوقية الموجبة (أرباح غير م داخلية. ماذج تسعيرسائدة أو نالسوق ال

كز يان المرخرى في بوبات أقة) ضمن مطلبة (خسائر غير محقساللاة قيمة السوقيت الذا  اتدودرج األاألخرى، بينما ت
 عادلة لهذه األدوات مباشرةً إلى بيان الدخل المجمعقيمة الت في اليراسائر ناتجة عن التغخ ح اوأربا. تؤخذ أي المالي المجمع

  .ركإيرادات استثما
  

    :تغطيةفة كعمليات ت المصنالمشتقا . 2
 كما يلي:التغطية ت يالمع ، تصنفطيةتغالسبة امحض ألغرا

  
  أو  ات محققةلوبودات أو مطالعادلة لموج ي القيمةت فيرامن التعرض للتغالتغطية  مادلة حيث يتالقيمة الع ةطيتغعمليات

 التزام تام غير محقق.
  معينة خاطرة م لىأن ينسب إ الذي إماة ديللتعرض للتباين في التدفقات النق تغطية فرتوالتدفقات النقدية التي  تغطيةعمليات

ر زام تام غيمالت األجنبية ضمن التالعطر تملة بصورة كبيرة أو مخاو بمعاملة محلوبات محققة أطموجودات أو ترتبط بم
 محقق.

 صافي االستثمار في عمليات اجنبية. تغطيةيات عمل  
  

التغطية بة المجموعة تطبيق محاس فدتهالتي ة غطيالتعالقة  يقتوثبتصنيف و وعة بشكل رسميالمجم ، تقومةطيتغعند بداية عالقة 
  . ةالتغطياستراتيجية إجراء رة المخاطر وعليها وهدف إدا
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24  
 
 

  مة (تتمة) اسبية الهاملخص السياسات المح   2.6
  

  األدوات المالية (تتمة) 
  تتمة) ( يةالتغطاألدوات المالية المشتقة ومحاسبة 

   (تتمة) ةتغطيالمشتقات المصنفة كعمليات  .2
ستيفاء ام المجموعة بتقييم اية قيفيمنها وكالتغطية لتي يتم عة المخاطر المعاملة وطبيا أوالتغطية  وبندالتغطية داة يد أدحت التوثيق مليش

 هل). تتأالتغطيةوكيفية تحديد نسبة تغطية لا يةمن عدمه (بما في ذلك تحليل مصادر فعالالتغطية لمتطلبات فعالية التغطية قة عال
  الية: الفعالية التت كافة متطلباعندما تستوفي التغطية  بةلمحاسة غطيالتقة الع

  

  التغطيةوأداة تغطية لاد ة اقتصادية" بين بن"عالقهناك 
 ير مهيمن على تغيرات القيمة" الناتجة من العالقة االقتصادية"تأثئتمان خاطر االلم ليس   
 ه من بالتغطيةعة لمجموتقوم اوالذي التغطية ية بند عنولناتجة من لة لتلك اثاممالتغطية المرتبطة بعالقة طية تغالنسبة ن وكت

  . التغطيةمن بند  يةللتغطمجموعة فعلياً الها خدمالتي تستالتغطية ر أداة علياً وقدف
  
  على النحو التالي:تغطية لاحاسبة لمل التي تستوفي كافة معايير التأهالتغطية عن عمليات  المحاسبةتتم 

  
  : عادلةمة الالقي تغطيةت عمليا

ة لقيمعديل ا الى ت المغطيئر للبند خساال أوفي حين تؤدي األرباح  مع،لدخل المجفي بيان اة غطيالتر ألداة جل األرباح أو الخسائست
  المجمع.ل دخوتسجل في بيان ال - متى كان ذلك مناسباً  -  المغطىالدفاتر للبند مدرجة بال
  

  :التدفقات النقدية تغطيةعمليات 
أي جزء غير  حققم تاألخرى المجمع بينما يت ادات الشاملةضمن بيان اإليرالتغطية اة رباح أو الخسائر ألدألان ء الفعال ميتحقق الجز

أو التغطيــة راكمــة ألداة ئر المتســالخالتــدفقات النقديــة باألربــاح او ا تغطيــةجمع. ويتم تعديل احتياطي من الدخل الرةً في بيافعال مباش
  أقل.أيهما  التغطيةلبند  ةلادالقيمة الع اكمة فيترلمالتغير ا

  
  الدخل المجمع. على بيانية التغطاملة المجمع عندما تؤثر مع دخلال دات شاملة أخرى إلى بيانلمسجلة كإيراالمبالغ احويل يتم ت

  
، تبقــى أي ةيــ طتغالمحاســبة  اييربمعــ  اءوفــ مؤهلــة للأو ممارستها أو لم تعــد  إلغاؤهاو أ أو يتم بيعهاالتغطية عندما تنتهي صالحية أداة 

ت الشــاملة ن اإليــرادافــي ذلــك الوقــت ضــمن بيــا جمــعالميرادات الشاملة األخرى يان اإلا في بسابقً  مة مسجلةخسائر متراكأرباح أو 
ع حــدوث ن المتوقــ مــ  عدلدخل المجمع. وإذا لم يفي بيان اوقعة متالة التغطيألخرى المجمع ويتم تسجيلها عند التسجيل النهائي لمعاملة ا

إلــى بيــان ألخــرى المجمــع مباشــرةً ة ااملة في بيان اإليرادات الشــ لمسجلراكمة ائر المتو الخسال األرباح أوقعة، يتم تحوية المتلمعاالم
  .علدخل المجما
   

  صافي االستثمار: تغطية
ي من صاف  ءجزسبة عنها كمت المحات تيبند نقدي وال تغطيةة بما في ذلك ة أجنبيليعمصافي االستثمار في  تغطيةإن عمليات 

التي ة التغطيأداة لناتجة عن الخسائر ا األرباح أو سجل. تالتدفقات النقدية تغطية اثلة لعملياتها بطريقة ممعنة م المحاسبستثمار يتاال
 بيان الدخل الفعال في ر أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غي تسجل أيا نمكإيرادات شاملة أخرى بيالتغطية تتعلق بالجزء الفعال من 

 بيان الدخلفي حقوق الملكية إلي  جلةمس اكمة ألي أرباح أو خسائرمترالقيمة اليل ية، يتم تحوملية األجنبند استبعاد العجمع. عملا
   المجمع.

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية

دية ئتمانية غير النقاال تيالوالتسه نوكة من البحقستالم واألرصدة قعة لمديني التمويلن المتومائتتقوم المجموعة بتسجيل خسائر اال
ير نقدية غية نقدية والت ائتمانت بنكية مقبولة وتسهيواالوح وخطابات اعتماد مستندية ت ضمانوخطاباية كفاالت بنك في صورة

ً غير مسحوبة (قابلة وغير قابلة لإللغاء) (يشار اليها م ادلة من عالمة ة بالقيالمقاس وككصل اهيالت تمويلية") واالستثمار في بــ "تس عا
  . المطفأة والتكلفة  ألخرىت الشاملة اخالل اإليرادا

  
فلم يتم قياس خسائر االئتمان ادها بالكامل وبالتالي استرد ويمكن خاطرالم ركزي تعتبر منخفضةالميت إن األرصدة لدى بنك الكو

  . المتوقعةن ماال تخضع لخسائر االئت أسهمات في ستثماراالن المتوقعة لها. إ
  

شادات بنك التزاما بإر 9المالية ير قاروفقا للمعيار الدولي للتمتوقعة ان الئتمل خسائر االمويلية مقابقيمة التسهيالت التض افنخيسجل ا
   .لمطلوبة من بنك الكويت المركزيالمخصصات ا ركزي أوالكويت الم
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  مة) لمحاسبية الهامة (تت ياسات الس ا  ملخص   2.6
  

  وقعةالمت مانئتالخسائر ا
عت بصورة مان قد ارتفئتاال ما إذا كانت مخاطرمالية انات فترة بياية كل م في نهإجراء تقيي تمكنها منوعة سياسة مجمالوضعت 

  تبقي لألداة المالية.  عمر المالر ة التغير في مخاطر التعثر والذي يطرأ على مداالتحقق المبدئي عن طريق مراقبوهرية منذ ج
  

ع. توقالية على مدار عمرها الممى األداة اللتي تطرأ علر امخاطر التعثمجموعة بتقييم قوم الت ة،ان المتوقعئتمر االائخسالحتساب 
تبقي لألصل وقع الممتالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدار العمر لقيمة الحالا إلى اقعة استنادتمان المتوويتم تقدير خسائر االئ
ي تتوقع المجموعة الت النقدية التدفقاتلعقد ووعة بموجب اتحقة إلى المجمة المسيداقنقدية التعدفقات اللتا  المالي؛ أي الفرق بين

 .للتمويل ربح الفعليلمخصومة وفقا لمعدل الوا ها،الماست
  

هو  طبقة كمالما ستنادا إلى منهجية انخفاض القيمةتوقعة الما ريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمانتطبق المجموعة ط
 :هادنمبين أ

 
  هراً شر شر اثني ععلى مدا متوقعةاالئتمان ال: خسائر 1المرحلة 

ثني عشر شهراً للموجودات المالية التي ئتمان المتوقعة على مدار االل خسائر امبلغ يعادسائر وفقاً لالخ ات تقيس المجموعة مخصص
ئتمان ذات مخاطر ا كانكشافاتالمحددة  رطامخللتعرض لل مبدئي أوالق هري في مخاطر االئتمان منذ التحقتفاع جورال ال تتعرض

 انات المالية المجمعة. ي تاريخ البية فمنخفض
 
  ائتمانيأي انخفاض دون  –مر األداة على مدار ع: خسائر االئتمان 2حلة مرال

تشهد تي ال لاة دات المالية للموجوداألالئتمان المتوقعة على مدار عمر اخسائر ائ افتقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يك
  ض االئتماني. خفاالندئي ولكن دون أن تتعرض للمبالتحقق ا منذر االئتمان رية في مخاطزيادة جوه

  
  مع التعرض لالنخفاض االئتماني –داة ئتمان على مدار عمر األاال سائر: خ3ة المرحل

المحددة تعرض للضمانات بلغ الم صم ض أي بعد خعرفي التصان % م100سبة الخسائر بمبلغ يكافئ نمخصصات ة وعتقيس المجم
  كزي. ويت المرالك بنك لتعليماتا وفق

  
شهر من تاريخ انتهاء  12بعد فترة  1لمرحلة الى ا 2ئتماني من المرحلة التسهيل االقسط، ينتقل هالكي والمستاال باستثناء التمويل

حلة الى المر 3المرحلة ن م ل الموجودات الماليةيوحت. إن 2لة ضمن المرح يةالموجودات المالي أدت الى تصنيف روف التلظا كافة
  ركزي. الميت خضع لموافقة بنك الكوي 1المرحلة  او 2
  

زئياً، يتم تخفيض اً أو جليك ي توقعات معقولة لها حول استرداد المبلغ القائمالتي ليس لدى المجموعة أية ودات المالبالنسبة للموج
طوب عن اد المبلغ المشحالة إذا زي وف زئي) لألصل.عدم تحقق (جتبر هذا األمر ي. ويعل المتر لألصل اة بالدفارجمدمجمل القيمة ال

ة رجالقيمة المد مخصص والتي يتم تطبيقها مقابل مجملق في البداية كإضافة إلى العاملة الفرسائر المتراكمة، يتم مالخصص مخ
  ن.ئر االئتماخسا وفاتصرم حقة إلىر. وتؤخذ أي استردادات ال بالدفات

 
 ل الذيزام التمويالجزء المتوقع من الت ديربتقلمسحوبة، تقوم المجموعة التمويل غير اللتزامات اعة تمان المتوقعند تقدير خسائر االئ

نقدية في دفقات اللتا القيمة الحالية للعجز المتوقع فيعة إلى وقمتسيتم سحبه على مدار العمر المتوقع. وعندئذ تستند خسائر االئتمان ال
  . التمويلسحب  ةالح
  

لى حامل األداة عن ها إمتوقع سدادة للمدفوعات الالحالي يمةالقاستنادا إلى  ة للضماناتالمتوقعتمان االئ ائرياس خسوعة بقالمجمتقوم 
  طر. اف للمخاكشنبح المعدل بالمخاطر والمرتبط باالعدل الربمي خسائر االئتمان التي يتكبدها. ويتم خصم العجز النقد

  
حتملة على كافة أحداث التعثر الممن تج لتي تنئتمان المتوقعة اسائر االفهي خداة ار عمر األوقعة على مدلخسائر االئتمان المت ةسببالن
قعة تولمر شهراً جزء من خسائر االئتمان ااثني عشر دار العمر المتوقع لألداة المالية. وتعتبر خسائر االئتمان المتوقعة على ممدا

مالية المجمعة. ال ناتالبيا ر شهراً بعد تاريخثني عشرة االل فتمحتملة خالث التعثر الي تنتج من أحداة والتاد ألمدار عمر اعلى 
شر شهراً إما على الثني عا ارالئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدر اكل من خسائتحتسب 

  . ألدوات الماليةاسية لساألة المحفظة حسب طبيعع جمأساس فردي أو م
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  هامة (تتمة) اسبية الالمح سات  ملخص السيا   2.6
  

  قعة (تتمة)لمتون اتماخسائر االئ
  في القيمة خفاضاالنمراحل تحديد 

ة األدوات محفظاو  اةدكانت األ إذاالقيمة. ولتحديد ما  انخفاض ئرساتقوم المجموعة باستمرار بمراقبة كافة الموجودات المعرضة لخ
وجود ارتفاع جوهري في دى م مة بتقيياة، تقوم المجموععمر األدمدى على شهر او  12لقيمة لمدة خسائر انخفاض اتخضع ل فسو

لمجموعة وتقييم خسائر االئتمان ريخية لتاالان منذ التحقق المبدئي، ومؤشرات التراجع وإجراء تحليل يستند الى الخبرة تممخاطر االئ
ي ي فوهرتدهور جتمان عندما يوجد اطر االئلمخ تعرضارتفاع ال في اعتبارهاتأخذ المجموعة بلية. قتمسمعلومات الي ذلك الف ماب

من  رهاغيو للعمالءد استحداث المعاملة، وإعادة الهيكلة نتيجة لمواجهة صعوبات مالية عنبالتصنيف  تصنيف العميل مقارنة
  وف الموضحة أدناه. الظر

  
ل/  عميال لمالية مثل انتقالاودات ان للموجئتمر االي مخاطري فرتفاع الجوهانوية لقياس االعية ثونة تطبيق طريقوعة بمجمالم كما تقو

على سبيل أدناه (ة ضحاو تعليق الرصيد. يجوز أن تأخذ المجموعة أيضا في اعتبارها أن االحداث الموالمراقبة، الى قائمة التسهيل 
    الف التعثر.في مخاطر االئتمان بخ يهررتفاع الجوات على االشرمؤكالمثال وليس الحصر) 

  
 درجتين بالنسبة للتصنيف ل يلني للتسهتخفيض التصنيف االئتمالة حا في 2لمرحلة لمالية ضمن االموجودات ا كافة تصنيف

 ماريتثساالستثماري، ودرجة واحدة بالنسبة للتنصيف غير اال
 3للمرحلة تأهل لالنضمام ما لم ت  2 من المرحلةدولتها ضج ادف كافة الموجودات المالية المعنيتص .  
 قريب، لاالمحتمل في المستقبل ثر لتعيشير الى التعثر او اذي ال للعميللي لداخالتصنيف ا 
 بتمويل عاجل من المجموعة،  العميلبة المط 
  امة او موظفين،دائنة عت هاالتزامات متأخرة الى ج للعميليكون 
  لميالعانخفاض تصنيف ، 
 ه، من خالل بيع مويلالتسترداد قع ان يتم االضمان األساسي المتو ةيمفي قمادي  انخفاض 
 سيين او تدهور المركز المالي للعميل، رئيء ارة عمال، او خسالعميلمن  ردادستاال انخفاض مادي في معدل 
 نازل عنه،  عة بالتمومجمخالفة االتفاقية دون أن تقوم ال 
 ية،  لتصفاحماية او الس او الفاإلملتزم) بطلب وعة المجلمنية تابعة جهة قانو ي أ أن يتقدم الملتزم (او 
 ت او حقائق تتعلق بمواجهته لصعوبات مالية، ة شائعاسي نتيجرئيبالملتزم في السوق ال لقةمتعو أوراق الدين الألسهم اتعليق ا 
 قبل جهات دائنة أخرى،   عميل منالد اتخاذ تدابير قانونية ض 
 قاق،ستحاريخ االي تالتمويلية فداد المستحقات على س ليعمدم قدرة اللى عضح عوال وجود دلي  

  
ان في مجموعة من الضوابط المطلقة ذات الصلة. طر االئتمري في مخاهي تحديد االرتفاع الجوة فخدمايير النوعية المستالمع تتمثل

ً ومي  30التي يتأخر السداد لها لمدة لمالية ا اتوتعتبر كافة الموجود ي تحقق المبدئالئتمان منذ الخاطر ام فيفاع جوهري ذات ارت ا
  تمان.ئي مخاطر االلى االرتفاع الجوهري فى إخرايير األلو لم تشير المع حتى 2لة لمرحلى اوتنتقل إ

  
التحقق  نياً عندمائتلك الموجودات المالية المنخفضة اني في تمائتتتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات االنخفاض اال

  . 3رحلة نقلها إلى الم ي ويتمئدمبال
  
 90مدة تزيد عن ل أو األرباحصل المبلغ تأخر سداد أي مبالغ أل ية مالالموجودات النخفاض قيمة عي على اموضول الضمن الدليتي

ف ينتصو تراجع المقابل، أالف ا في ذلك استدامة خطة أعمال الطرقدية بملنا أو كانت هناك صعوبات معلومة في التدفقاتيوماً 
ة يمأو تراجع قتنشأ الصعوبة المالية ما عنداألداء قدرته على تحسين لعقد أو في اردة صلية الواة الشروط األتماني أو مخالفاالئ

 ةليالموجودات المانخفاض القيمة لكل ي على اوعوضالضمان ... الخ. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل م
  ي.  أساس فردعلى رية تعتبر جوه نود التي الاو مجمع بالنسبة للب  يدفرس على أسا الجوهرية
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  هامة (تتمة) حاسبية الالم ات  ملخص السياس   2.6
  

  توقعة (تتمة)ئتمان المخسائر اال
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

عجز النقدي لكافة أوجه ال لحاليةا مةتقاس بالقيئتمان واالر ديرات المرجحة باالحتماالت لخسائهي التقة قعخسائر االئتمان المتو
لمستحقة إلى المجموعة طبقا للعقد ا ات النقديةنقدي الفرق بين التدفقال عجزيمثل اللألداة المالية. الفعلي  لربحدل امخصومة بمع

التعثر ماالت تحالالمتوقعة  االئتمانر ائتشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسالمها. ستا والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
  التعثر.في حالة  اطر المخن التعثر ور الناتجة موالخسائ

  
 ق زمني معين. قد يقع التعثر فقط في وقت معين خالل الفترة ال نطخال في السداد احتمال التعثري تقدير ر هتعثإن احتماالت ال

ماالت قة قياس احتم المجموعة طريتستخد .ةفظجه في المحرار إدرا تماسدم استبعاد األصل المالي سابقا وحالة ع في، المقدرة
رض احتساب خسائر ف بغتصنييد كل ) لتحدTTC PD( قت محدد ي ور فالحتمالية التعث الزمنيةالدورات الل ثر خالتع

 )،الستثماريةة (غير انيماالتمويلية مرتفعة المخاطر االئت تسهيالتلل% 1االئتمان المتوقعة. يمثل الحد األدنى الحتمال التعثر
 حكومة والبنوك المصنفةال إلىممنوحة (االستثمارية) الئتمانية اال خاطرمنخفضة المالتمويلية  % للتسهيالت0.75نسبة و

االستهالكية  التويتمة باللقتعمن خالل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية، باإلضافة الى معامالت التمويل المة كاستثماري
  .ن)ات االئتماعاد بطاقتباسوالسكنية (مع 

 
 بار لمستقبل اخذا في االعتي ار فقوع تعثل مواجهتها عند ور المحتممخاطر القديثل في تالتعثر تتم إن المخاطر في حالة

بلغ والربح سواء في المواعيد  أصل المد دا المتوقعة في المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك س اتالتغير
ت كويبنك ال ة. وفقا لمتطلباتالمجموع بها لتزمالت التي تع في التسهيالنخفاض المتوقلك، واذ فلعقد او خالبموجب ا رةقرالم

ت يالسهغير النقدية المستخدمة. بالنسبة للت% على التسهيالت 100االئتمان بنسبة يل تحومعامل  لمركزي، تطبق المجموعةا
الرفع المالي   ي بشأن معدلالكويت المركز ات بنكبلتطناءا على مئتمان باالل المستخدمة، يتم تطبيق معامل تحويغير 

 . 2014أكتوبر   21والصادرة في 
  
 ا ادفي حالة وقوع تعثر في السداد في وقت معين. ويتم احتسابها استنة ائر الناتجتقدير الخسالناتجة من التعثر هي  ئرخساإن ال

ضمان.  ك عند تحقق أيلفي ذها بما استالم تمويلالع جهة قوتتوتلك التي لمستحقة ا يةرق بين التدفقات النقدية التعاقدالى الف
بنك الكويت المركزي قائمة بالكفاالت المؤهلة  قد حددثر. المخاطر في حالة التع من سبةعرض هذه الخسائر عادة كنويتم 

 .الناتجة من التعثرالخسائر لتحديد  قطبالموالحد األدنى من التخفيض 
  

ت يالالتعثر المطبق على التسهالناتجة من  ألدنى للخسائرافإن الحد ي الكويت المركز ات بنكميعلبناء على تالى ذلك،  فةإضا
  % على التوالي.  75% و50لة بضمان يمثل وغير المكف والثانوية لتمويلية ذات األولويةا
  

ئتمان ذلك بطاقات االما في ب ليلألصل الماالتعاقدية ة تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترخاللها م يتإن الفترة القصوى التي 
الية المدرجة مموجودات الاستثناء التدعائها في وقت مبكر باس في يكن للمجموعة حق قانوني األخرى ما لميالت الدوارة هوالتس

 سنوات 7ة يلية لمدمولتمدة االستحقاق لجميع التسهيالت األدنى لا حد؛ حيث تأخذ المجموعة في اعتبارها ال2ضمن المستوى 
ءا على نك الكويت المركزي بناا بيمهن الشخصي التي يقوم بتنظهيالت اإلسكااالئتمان وتس تالكي وبطاقاتثناء التمويل االستهسا(ب

ي ال جم% من ا50الدفعة النهائية اقل من وتكون  د،دييكون للتسهيالت التمويلية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتم مواتب) ما لالر
خضع لرقابة تتي وال يالت اإلسكان الشخصيالئتمان وتسهجهة وبطاقات ا ستهالكي منسبة للتمويل اال. بالنحومنلتسهيل المقيمة ا

سنة  15نوات وس 5مدة ل اق، تحدد المجموعة الحد األدنى لمدة االستحق2من المرحلة راتب ضال تناداً إلىالمركزي اسبنك الكويتي 
  على التوالي.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 136

البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

28  
 
 

  ) محاسبية الهامة (تتمة ل ات  ياسا خص الس مل   2.6
  

  ة (تتمة)ئتمان المتوقعخسائر اال
  يةقبلانة بالمعلومات المستستعاال

 التحقق نذم كانت مخاطر االئتمان لألدوات قد زادت بشكل ملحوظ في حالقييمها تتقبلية في لومات المستستعين المجموعة بالمع
االقتصادية  إلى المتغيرات ريخي وتوصلتإجراء تحليل تاموعة بجمالوقد قامت  قعة لها.تولمالمبدئي وقياس خسائر االئتمان ا

راء تعديالت ترتبط باالقتصاد الكلي لتحديد مدى التفاوت جعة. ويتم إمان المتوقاالئتمان وخسائر االئتطر مخاالرئيسية التي تؤثر على 
د ال الكلي والتي ق ية لالقتصادلظروف المستقبلؤيدة لملواالمقبولة  التوقعاتس عكات االقتصادية. وهذه التعديالت تيناريوهلسبامقارنة 
وامل االقتصاد الكلي على سبيل المثال ال عة. وتشتمل عة األساسيخسائر االئتمان المتوقاب حتسوصل إليها خالل عمليات ايتم الت

سلع ومؤشر أسعار اللنفط، ا ارركزي، وأسعلبنك الما مندالت البطالة والمعدالت الصادرة حلي ومعلما الحصر الناتج اإلجمالي
ً عار األسهم وتسومؤشر أ لومات المستقبلية تزيد عتعانة بالمي. إن االسع لدورة االقتصاد الكلتوقالملكل من التوجه الحالي و تطلب تقييما

طة المرتب لامي هذه العوتغيرات فالب دى تأثر خسائر االئتمان المتوقعةا حول مذهخامن درجة األحكام المطلوبة التي ينبغي ات
دية وف االقتصاى أية توقعات حول الظرعل تمليات واالفتراضات التي تشراجعة المنهجصورة منتظمة مبلكلي. وتتم باالقتصاد ا

  لية. بالمستق
  

  أرصدة مديني التمويل المعاد التفاوض عليها
 د يتضمن ذلك مزة الضمان. قد ف حياالخب لى العمالءمة إلمقدا تالتمويال لمجموعة إلى إعادة هيكلةتسعى ا ر،عثفي حاالت الت
حة إلى العمالء ولكن دون ويالت الممنعديل التمولة إعادة التفاوض أو تحا وفيعلى شروط تمويل جديدة.  اد واالتفاق ترتيبات السد

روط التمويل. عديل شت بلاحتسابه ق ي كما تمصلألمة بواسطة طريقة العائد الفعلي افي القيض فاأن يتم إلغاء تحققها، يتم قياس أي انخ
معايير لام بكافة امان االلتزض بشأنها، إن وجدت، لضفاوالتديني التمويل التي أعيد اجعة أرصدة مة باستمرار مررتتولى اإلداو

  . أساس كل حالة على حدة لىع حققلتا  دمقرارات ع تحديد يتمواحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. 
  

  الي المجمع ة في بيان المركز المعقتوئتمان المص خسائر االخصم عرض
للموجودات المالية  رجة بالدفاتقيمة المدرعة كاقتطاع من مجمل التوقالممرتبطة بخسائر االئتمان ت الخسائر اليتم عرض مخصصا

ة من خالل اإليرادات لدعاللقيمة ال مقاسة وفقاالن المطفأة. وفي حالة أدوات الدي للتكلفة قاً وذلك بالنسبة للموجودات المالية المدرجة وف
مقابل ضمن سجيل مبلغ ن الدخل المجمع ويتم تبيافي سائر االئتمان المتوقعة مخصص لخموعة المج خرى، تسجلالشاملة األ

  ع.جملمان المركز المالي المالي في بيل الألصر اتات الشاملة األخرى دون أي تخفيض في القيمة المدرجة بالدفاإليراد
   

  مركزي ك الكويت الن وفقاً لتعليمات بنامتئئر االت خسامخصصا
ويت المركزي بشأن مديني التمويل ك الكتعليمات بنمديني التمويل طبقا ل مانئتر االاحتساب مخصصات لخسائموعة لى المجيتعين ع

لتعاقدي المقرر ا ادتاريخ السد دفوعات في لما رة السداد عندما ال يتم استالمل كمتأخويتموحساب المخصصات. ويتم تصنيف مديني ال
ة ة القيمداد ومنخفضمتأخرة الستصنيف مديني التمويل كتم وي لمقررة المعتمدة مسبقاً.لحدود اعن ا تسهيلد قيمة الو عندما تزيلها أ

مته يقن للتسهيل ع ة بالدفاتررجمددما تزيد القيمة اليوماً وعن 90ن يد عتزة عند التأخر في سداد األرباح أو قسط المبلغ األساسي لمد
تسهيالت يمة معاً كرة السداد ومنخفضة القتأخك متمويل متأخرة السداد وتلديني القبة مومرا تتم إدارةستردادها. والمقدرة الممكن ا

  المخصصات.ذلك لتحديد عد ها بامخدة ويتم تصنيفها إلى الفئات األربع التالية والتي يتم استر منتظمغي
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29  
 
 

  امة (تتمة) ه لا   المحاسبية   ص السياسات لخ م   2.6
  

  (تتمة)يت المركزي مات بنك الكووفقاً لتعليان ئتمسائر االمخصصات خ
  

 المخصصات المحددة معاييرل ا  ةالفئ 
   

 - يوماً   90إلى    31تتراوح من  غير منتظمة لفترة   مراقبة ة ال قائم 
 %20 يوماً   180إلى    91  ترة تتراوح من فتظمة ل من ر  غي  دون المستوى

 %50 يوماً  365-181من  منتظمة لفترة تتراوح    ر غي  هاي تحصيلمشكوك ف 
 %100 اً يوم  365تتجاوز    مة لفترةغير منتظ  ومةمعد 

  
لمالية لعميل اا اعاني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله بناًء على رأي اإلدارة حول أوضيل ائتمبتصنيف تسهقد تقوم المجموعة 

  و/أو غير المالية. 
  

 % للتسهيالت 0.5ة وبنسبة النقدي هيالتللتس %1بنسبة  مة بحد أدنىيتم احتساب مخصصات عا ،دةصصات المحدة إلى المخافضباإل
 خضع ال تي لتذه التعليمات (بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المقيدة) اعليها هلتي تنطبق التمويل ا لنقدية على كافة مدينير اغي

  صص محدد. الحتساب مخ
  

 اتعدومعقارات 
تاريخية اإلنفاق ال لفةفي القيمة. وتتضمن التك أي انخفاضم وراكستهالك المتناقصاً اال ت بالتكلفة التاريخيةادمعوال اراتعقالتدرج 

  بنود.بحيازة ال لق مباشرةً المتع
    

ً تدرج ك أول تدرج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة بالدفاتر لألص كون من قط عندما يف ،أصل منفصل، متى كان ذلك مناسبا
وق فيها. تكلفة البند بصورة موثاس قي تبطة بالبند وعندما يمكنية المرستقبلة الماالقتصاديعة المنافع أن تنتقل إلى المجمو لمحتالم

  ا.تكبدها فيه تم التية لي ت األخرى والصيانة في بيان الدخل المجمع خالل السنة الماإلصالحادرج كافة ات
  

ى األعمار اإلنتاجية تها على مدلفتك وذلك بتوزيعقسط الثابت ب االستهالك بطريقة السحتوي ة الحرةذات الملكيي اضال تستهلك األر
  كما يلي:المتبقية  ها مخصوما منها قيمتهاة لقدرالم

  
  سنة 20حتى   مباني  
 سنوات 5- 3 أثاث وتركيبات ومعدات  
 اتنوس 3 سيارات 

  
  ناسباً.ى كان ذلك متما ويتم تعديلهللموجودات  تاجية وطرق االستهالكناإلواألعمار  م المتبقيةقيهاية كل سنة مالية مراجعة الفي نيتم 
  

ع اقتصادية مستقبلية من استخدامها. تدرج أي أرباح أو  توقع مناف أو عند عدم والمعدات عند البيع  اتارعقلايتم عدم تحقق 
 صل) في بيانالمدرجة بالدفاتر لأل ةيمالبيع والقي متحصالت افقق األصل (المحتسبة بالفرق بين صعدم تح عنة خسائر ناتج
  حقق األصل.  في سنة عدم ت معالدخل المج

  
 ير عقود التأج

سيطرة ل حق النقي إذا كان ذلك العقد، أي عقد تأجير أو يتضمن ذا كان العقد يمثلا إر بتحديد معقد التأجيتقوم المجموعة في بداية 
  مقابل ما. زمنية لقاءة فترعلى استخدام أصل محدد ل

  
 مجموعة كمستأجرلا

ود تأجير األجل وعق اء عقود التأجير قصيرةتثنباسدية لكافة عقود التأجير راف وقياس فر ريقة اعتطبيق طوعة بتالمجمقامت 
خدام ستات عقود التأجير وموجودات حق االل مدفوعجيتسقيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير لت منخفضة اللموجوداا

  . الموجودات ذات الصلة ماخدمثل حق استبما ي
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30  
 
 

  مة (تتمة) محاسبية الهاياسات ال خص الس مل   2.6
  

  )تمة(ت عقود التأجير
 امموجودات حق االستخد . 1

ً لالستخدام). األصل اح صببموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي تاريخ أن ي لمجموعةتعترف ا ألساسي متاحا
اس قي ادةالمعدلة بما يعكس أية إعاض القيمة وفخاناكم وخسائر استهالك متر للتكلفة ناقصاً أي اً قوفاالستخدام وجودات حق م وتقاس

حق ت داموجو. تتضمن تكلفة المجمع " في بيان المركز الماليومعدات اراتعق"  فئة  ضمنوتدرج  جيرلمطلوبات عقود التأ
بل و قسددة في أتأجير المود الوعات عقومدفاشرة المتكبدة ة المبيئبدتكاليف المسجلة واللما قيمة مطلوبات عقود التأجير تخداماالس

حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد ك موجودات يتم استهال ز عقود تأجير مستلمة.وافي حأ تاريخ البدء ناقصاً 
  ر.صقأا أيهم سنة،  25إلى   صلت فترةعلي ة  لألصل نتاجية المقدرعمار اإلألا أو التأجير

  

لشراء، رسة خيار اكانت التكلفة تعكس مماأو ير أجفي نهاية مدة عقد الت وعةإلى المجمل المؤجر صاأل تحويل ملكيةفي حالة أن يتم 
   . صليتم احتساب االستهالك باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة لذلك األ

  

  ة. ى المجموعلد  يةت غير المالقيمة الموجودا انخفاض ةاسوفقاً لسي ض القيمةفانخجودات حق االستخدام أيضاً الض موتتعر
  
  أجيرعقود التمطلوبات  . 2

يتم س تيقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير البات العأجير بمطلوريخ بداية عقد التي تاة فموعتعترف المج
ا) عتهتة في طبيعات الثابلمدفوما في ذلك اعات الثابتة (بالمدفو رجيت عقد التأن مدفوعاضمتتدها على مدى فترة عقد التأجير. وسدا

لى أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من تعتمد عغيرة التي وعات عقد التأجير المتمدف ة وحقناقصا أي حوافز مست
ن راء والتي مارسة لخيار الشر الممعسى التأجير علعات عقد فومدات القيمة التخريدية. كما تشتمل جب ضمانموب المتوقع سدادها

في حالة إذا كانت مدة عقد  التأجيرنهاء عقد ة ومدفوعات الغرامات إلموعلمجا نه يتم ممارسته من قبلن أمعقولة م ؤكد بصورةالم
ما، فيتم  و معدلأ شرتمد على مؤتي ال تعالة في حالة مدفوعات التأجير المتغيرلعقد. وا اءالتأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنه

  داد المدفوعات.  ي سالتي تستدعدث أو الظروف فيها الحقع ي يفي الفترة الت المخزون) تاجكبدها إلنلم يتم ت (ما تلها كمصروفاتسجي
  

إذا  ة التأجير في حة عقد الايبدالمتزايد في تاريخ  الربحة معدل المجموعم خدعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تست
عقد غ مطلوبات العقد، يتم زيادة مبل ايةبد يخد بشكل فوري. وبعد تارحديقابل للت تأجير غيرقد التضمن في علما الربحن معدل كا
ية ة الدفتريملقددة. إضافة إلى ذلك، يعاد قياس اير المسأجلتبينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد ا الربح ازديادأجير لكي تعكس الت

ها أو أجير الثابتة في طبيعتالتقد ع ير أو تغير في مدفوعاتتأجدة عقد الغيير في مأو ت يطرأ تعديل جير في حالة أند التأقعت لمطلوبا
  قييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة. في الت تغير

  
  مةفضة القينخم األجل وعقود الموجودات جير قصيرةالتأ ودعق . 3

كما أنها تطبق إعفاء . ابهر قصيرة األجل الخاصة أجيلعقود التبالنسبة  األجلعقود قصيرة إعفاء االعتراف للعة وممجتطبق ال
يتم تسجيل مدفوعات قيمة. والة التي تعتبر منخفض منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير الموجودات الموجودات تراف لعقوداالع

ثابت على مدى فترة ساس القسط الفات على أ كمصروقيمة فضة الالموجودات منخ وعقود لجألود قصيرة العقالة ا ح في التأجير  عقود
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31  
 
 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   2.6
  

    ةوسموجودات غير ملم
المنافع االقتصادية  تتدفقل أن ويكون من المحتم موثوق منها ةتكلفته بصور ياسمكن قي ماال يتم تحقق األصل غير الملموس إال عند

  صل إلى المجموعة.المستقبلية المرتبطة باأل
  

الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. تتمثل تكلفة الموجودات غير  غيريتم قياس الموجودات 
يازة. بعد التحقق المبدئي تدرج الموجودات غير تاريخ الح ا العادلة كما فيال في قيمتهلية دمج لألعمعم ها فييازتالملموسة التي تم ح

القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة وخسائر انخفاض الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم 
الدخل المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد روفات في بيان ، وتنعكس المصطوير المرسملةالتء تكاليف التي يتم إنتاجها داخلياً، باستثنا

  المصروفات.
  
فة الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها التخريدية على مدى أعمارها ابت لتخفيض تكلم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة القسط الثتي

  اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 
   
 إلنتاجية غير محددة تم التقييم بأن أعمارها ا      طة اإلسالمية وساة شركة الرخص 
  سنوات 5 – 3        تكلفة تطوير برامج    
  سنة  15        حقوق ترخيص برامج 
 ت سنوا 7- 3           حقوق أخرى  

  
  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة. 

  
اجعة فترة رم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. يتم مألعمار اإلنتاجية المحددة يتلملموسة ذات ار ا وجودات غيإن الم

نتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. إن التغيرات في األعمار وس ذي العمر اإلوطريقة اإلطفاء لألصل غير الملم
تضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير ع االقتصادية المستقبلية المستهالك المنافال ط المتوقعاإلنتاجية المتوقعة أو النم

  ت في التقديرات المحاسبية.اعتبارها تغيراطريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم  وفترة أ
  

حديد انخفاض القيمة سنوياً تبارها لغرض تاخ ولكن يتم ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة
ذا كان تقييم يا لتحديد ما إاجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنورما على أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مإ

د يتم على أساس محدد إلى محد غيرنتاجي من العمر اإلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإل
  مستقبلي. 

  
الدفاتر المدرجة بقيمة ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع وال رتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غيي

ً ف لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة إذا كان هناك قط سابقا
  أخر خسارة من انخفاض القيمة. ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراجتغير في االفتراضات المستخدم

  
  المالية الموجودات غير انخفاض قيمة

إذا ما خفضت قيمته. فان ن أصال ماتجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أ
اده تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرد أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل،توفر مثل هذا المؤشر 

أثناء  متهبيع أو قيالمبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى ال لألصل.  إن
ً لتدفقات  فردي لكل أصل على أساس دام أيهما أعلى ويتم تحديده االستخ قدية واردة مستقلة على نحو كبير نما لم يكن األصل منتجا

من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة  تي يتم إنتاجهاعن تلك ال
مبلغ الممكن استرداده، لة المدرجة بالدفاتر ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) عن ايها األصل. عندما تزيد القيمالتي ينتمي إلقد إنتاج الن

  ) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده. دة إنتاج النقديعتبر األصل (أو وح
  

استخدام معدل خصم يعكس تقييمات لمقدرة إلى قيمتها الحالية بالمستقبلية ا ديةفقات النقعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التد
ً التكاليف و وحدة إنتاج امنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أزالسوق الحالية للقيمة ال لنقد). عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

أسعار األسهم المعلنة أييدها بمضاعفات التقييم أو محاسبية يتم تال العمليات حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه
  القيمة العادلة األخرى المتاحة. للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات

  
انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات إنتاج  مجموعة في حسابتستند ال

خمس  ا. وتغطي هذه الموازنات وحسابات التنبؤ بصورة عامة فترةوزيع الموجودات الفردية إليهة والتي يتم تموعلدى المج النقد
طويل األجل ويتم تطبيقه للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة حساب معدل نمو سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم 

  الخامسة. 
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الدفاتر المدرجة بقيمة ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع وال رتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غيي

ً ف لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة إذا كان هناك قط سابقا
  أخر خسارة من انخفاض القيمة. ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراجتغير في االفتراضات المستخدم

  
  المالية الموجودات غير انخفاض قيمة

إذا ما خفضت قيمته. فان ن أصال ماتجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أ
اده تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرد أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل،توفر مثل هذا المؤشر 

أثناء  متهبيع أو قيالمبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى ال لألصل.  إن
ً لتدفقات  فردي لكل أصل على أساس دام أيهما أعلى ويتم تحديده االستخ قدية واردة مستقلة على نحو كبير نما لم يكن األصل منتجا

من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة  تي يتم إنتاجهاعن تلك ال
مبلغ الممكن استرداده، لة المدرجة بالدفاتر ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) عن ايها األصل. عندما تزيد القيمالتي ينتمي إلقد إنتاج الن

  ) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده. دة إنتاج النقديعتبر األصل (أو وح
  

استخدام معدل خصم يعكس تقييمات لمقدرة إلى قيمتها الحالية بالمستقبلية ا ديةفقات النقعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التد
ً التكاليف و وحدة إنتاج امنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أزالسوق الحالية للقيمة ال لنقد). عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

أسعار األسهم المعلنة أييدها بمضاعفات التقييم أو محاسبية يتم تال العمليات حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه
  القيمة العادلة األخرى المتاحة. للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات

  
انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات إنتاج  مجموعة في حسابتستند ال

خمس  ا. وتغطي هذه الموازنات وحسابات التنبؤ بصورة عامة فترةوزيع الموجودات الفردية إليهة والتي يتم تموعلدى المج النقد
طويل األجل ويتم تطبيقه للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة حساب معدل نمو سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم 

  الخامسة. 
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  الهامة (تتمة) ية  ت المحاسب ملخص السياسا   2.6
  

  المالية (تتمة) انخفاض قيمة الموجودات غير
هناك أي مؤشر على أن خسائر يد ما إذا كان إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية لتحد مبالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يت

ً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر  موعة بتقدير المبلغ الممكن شر، تقوم المجلمؤمثل هذا اانخفاض القيمة المسجلة سابقا
فتراضات ناك تغير في االخفاض القيمة المسجلة سابقًا إال إذا كان هنترداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد. ال يتم عكس خسارة اسا

يمكن حدود بحيث ال س موهذا العكالمستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر إدراج لخسارة االنخفاض في القيمة. 
في بعد رجة بالدفاتر التي كان ليتم تحديدها بالصادة بالدفاتر لألصل مبلغه الممكن استرداده أو القيمة المج أن تتجاوز القيمة المدر

  . خل المجمعك، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يسجل هذا العكس في بيان الداالستهال
  

  روف إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر قد تنخفض قيمتها. ظلشهرة سنوياً وعندما تشير اليتم اختبار ا
  

رداده لكل وحدة إنتاج للنقد (أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد) التي تتعلق بلغ الممكن استيتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم الم
المدرجة بالدفاتر، يتم إدراج خسارة انخفاض في  ة إنتاج النقد أقل من قيمتهااسترداده لوحدكن مبلغ الممبها الشهرة. عندما يكون ال

  ا في فترات مستقبلية.رة ال يتم عكسهن أي خسائر من انخفاض القيمة متعلقة بالشهإالقيمة. 
  

  الضرائب
ا األرباح وفقا للوائح لتي تتحقق فيهة افي الفتر ) كمصروفالحاليةتدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة (الضريبة 

تة القابلة ن الفروق المؤقتتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة ع وعة. مة المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجيالمال
ألرباح بح فيه توفر ايص الحد الذيللخصم، وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة، إلى 

الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة  ت لالستفادة من تلك االعتمادات الضريبية. تدرج مطلوباًال الخاضعة للضريبة محتم
  ية. موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتاريخ البيانات المالللضريبة. تقاس 

  

ويتم سدادها وفقا  على صافي رأس المال العامل عند إتمام السنة المالية) %2.577(زكاة المساهمين  بنسبة لبنك باحتساب م ايقو
% من  صافي الربح الخاص بالزكاة المسددة 1بنسبة  المبلغ المسدد ومقاصةة لدى البنك الرقابة الشرعيلتوجيهات إدارة الفتوى و

  االختياري. طي ميل هذه الزكاة على  االحتيازكاة. ويتم تحال قا لقانونلوزارة المالية وف
  

  قياس القيمة العادلة
حويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في صل أو سداده لتة بأنها السعر الذي يمكن استالمه من بيع أ ل تعرف القيمة العاد

  اريخ. حق الوصول إليها في ذلك الت يكون للمجموعةتي فائدة ال ألكثرالسوق في تاريخ القياس، في وجود أو غياب السوق ا
  

المعلنة في سوق تخدام األسعار مجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باسلمتى توفرت األسعار المعروضة في سوق نشطة، تقوم ا
  نشطة لتلك األداة.

  

 .ومات التسعير على أساس مستمرفي لتقديم معلكا كرار وحجمعدل تتعتبر السوق نشطة عندما تتم المعامالت لألصل أو االلتزام بم
  

ت الصلة ت المعروضة ذاعة أساليب تقييم تحقق أقصى استخدام للمدخالوعند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم المجم
عند كون في السوق شاراعيها المتي ير وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة. تتضمن أساليب التقييم المختارة كافة العوامل ال

  تسعير المعاملة.
  

وجودات بأسعار بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة بقياس الم فر سعر شراء وسعر طلب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسهعند تو
  الشراء والمطلوبات بأسعار الطلب.

  
 م التصنيف (استناداً إلى أقل يق إعادة تقييطر الهرمي عنتحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول 

  ية مجمعة. العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مال مستوى من المدخالت ذي التأثير الجوهري على قياس القيمة
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   2.6
  

  ادلة (تتمة)قياس القيمة الع
 

  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ات الشاملة األخرى أو القيمةخالل اإليراد  من ة العادلةلقيمموجودات مالية مدرجة با
عادلة بالرجوع إلى أسعار آخر أوامر شراء معروضة في حديد القيمة الات المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تربالنسبة لالستثما

  ية المجمعة.مالبيانات الخ السوق األوراق المالية عند إقفال األعمال بتاري
    

الت قول للقيمة العادلة وذلك بالرجوع إلى معامعالتي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة، يتم إجراء تقدير مبالنسبة للموجودات المالية 
أو ة تريقيمة الدفت الأو مضاعفاة حديثة أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير أو مضاعفات الربحية تجارية بحت
ار مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة مل ما أو استناداً إلى التدفقات النقدية المتوقعة لالستثالربحية المتعلقة بقطاع أعمامضاعفات 

أي  حديدوط وسمات مخاطر مماثلة. تأخذ تقديرات القيمة العادلة باالعتبار معوقات السيولة وكذلك التقييم لتود التي لها شرللبن
  ي القيمة.ض فانخفا

  
  جلة آلت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اادالت العمالت ومبادالت معدالمب

ت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اآلجلة استناداً إلى العمالت ومباداليتم تحديد القيمة العادلة لمبادالت 
  راف أخرى.  رف مقابل / أطط نل عليها ملحصويتم ا تقييمات

  
  لوبات المالية األخرىالموجودات والمط

فقات النقدية المستقبلية المتوقعة وتقدير ناداً إلى التدلية األخرى، يتم تحديد القيمة العادلة استابالنسبة للموجودات والمطلوبات الم
  ائنين.ت أو سداد التزام لتسوية الد أساس تجاري بحلى بل نقدي عبمقااإلدارة للمبلغ الذي يمكن لقائه مبادلة هذه الموجودات 

  
  العقارات االستثمارية

  ين لهم خبرة ذات صلة في سوق العقارات. ين عقارات مسجلرية يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مقيمابالنسبة للعقارات االستثم
  

  المستحق من/ إلى عمالء عن أعمال عقود
، والتي تشتمل على المواد المباشرة والعمالة عن عقود غير مكتملة التكاليفابعة متعاقدة ت تمالء شركالى عيمثل المستحق من/ إ

لقة بها إلى الحد الذي يمكن عنده تقدير الربح بدرجة معقولة األرباح المتع وزيع مالئم للمصروفات غير المباشرة زائداً تالمباشرة و
ً أي مبالغ مستلمة أو وقعة حتى إتمام العقود وناقصمتكبدة أو مت ائرة وأية خسحتملمن التأكد ناقصاً مخصص ألي مطلوبات م ا

  مستحقة كفواتير إنجاز.
  

  باألسهم تالمدفوعا
(معامالت يتم  لألسهمالمؤهلين حيث يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كمقابل لبعض الموظفين تطبق المجموعة برنامج شراء أسهم 

  .سهم)تسويتها باأل
  

من ضلقيمة العادلة في تاريخ منح األسهم. وتسجل تلك التكلفة م تسويتها باألسهم من خالل اامالت التي يتلمعد تكلفة ايتم تحدي
ياطيات) على مدار فترة تقديم الخدمة ويتم الوفاء حقوق الملكية (االحت يادة مقابلة فيمصروفات مزايا الموظفين باإلضافة إلى ز

جلة للمعامالت التي يتم تسويتها باألسهم في إن المصروفات المتراكمة المساالستحقاق).  ترةممكناً (فبالتزامات األداء متى كان ذلك 
اق وأفضل تقدير للمجموعة عن عدد هي عنده فترة االستحقالحد الذي تنت نات مالية مجمعة حتى تاريخ االستحقاق تعكساتاريخ كل بي

يان الدخل المجمع الحركة ألرصدة الدائنة المسجلة في بلمصروفات أو ال اهاية. تمثأدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في الن
  . السنةخالل  ةفي المصروفات المتراكمة المسجل
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  مة) بية الهامة (تت ملخص السياسات المحاس  2.6
  

  تكلفة التمويل
ة تكاليف التمويل يتم إدراج كافن. ت المودعيتتعلق تكلفة التمويل مباشرةً بالمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية وحسابا

  ي الفترة التي تتكبد فيها.كمصروفات ف
  

  طيات أخرىمخصصات واحتيا
التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث وقع في  ن على المجموعةل المخصصات واالحتياطيات األخرى عندما يكوجتس

ة من أجل سداد  االقتصادية إلى خارج المجموعضمنة للمنافع لمتالموارد االماضي، ويكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق 
مخصص في بيان الدخل  ت المتعلقة بأيالمصروفا تسجيلزام بصورة موثوق منها. يتم تير مبلغ االلااللتزام ويكون باإلمكان تقد

  المجمع بالصافي بعد أي استرداد. 
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ليف ايستند عادةً إلى أخر راتب للموظف ومدة الخدمة. إن التك ها. إن استحقاق هذه المكافأةالخدمة لموظفيية كافأة نهاتقدم المجموعة م

  ترة الخدمة.  على مدى ف مصروفات مستحقةالمتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها ك
 

يساهم  والذين الكويتيين ، ألخرى للموظفية ااالجتماعيلتقاعد والمزايا المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية معاشات ا جبرنام غطيي
هذا في همات مساال منالرواتب. يتم تحميل حصة المجموعة  نثابتة منسبة ب على أساس شهري الموظفون وأصحاب العمل يهف
ً مساهمات محددة  برنامج، وهو  رنامجبال في السنة  المجمعلدخل ظفين في بيان امزايا المو -  19معيار المحاسبة الدولي رقم ل وفقا

  تتعلق بها التي
  

  أسهم الخزينة
. عند بيع لقة بها مباشرةمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف المتعب المحاسبة عن حيازة المجموعة ألسهمها كأسهم خزينة وتدرجم يت

ميل أية تحزينة). يتم خاطي أسهم الأسهم الخزينة، يتم إضافة األرباح إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية (احتي
ة يزيد على هذه األسهم، كما أن إصدار أسهم منح ةيالحساب في حدود الرصيد الدائن. ال يتم توزيع أرباح نقدس خسائر متكبدة على نف

  أسهم الخزينة نسبياً ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن تؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. من عدد 
  

    صفة األمانةبموجودات 
 أو االستثمار نيابةً عن عمالء. ال تعامل تخدمات الوكالة األخرى التي ينتج عنها االحتفاظ بموجوداو تقدم المجموعة خدمات األمانة

المركز حتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها من موجودات المجموعة، وبالتالي ال يتم إدراجها ضمن بيان الموجودات الم
  انات المالية المجمعة.بيمفصح عنها بشكل منفصل في ال هيي المجمع. ولالما
  

  األحكام
لية بخالف تلك التي تتضمن تقديرات والتي لها ر األحكام التاالمحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدا تفي إطار تطبيق السياسا

  جمعة:مالمالية ال التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المسجلة في البيانات
  

  الموجودات الماليةف تصني
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  ة (تتمة) لمحاسبية الهام ملخص السياسات ا  2.6
  

  (تتمة) األحكام
  

  تصنيف العقارات
قار ع جب تصنيفه كعقار للمتاجرة أوي ما إذا كان لخاذ قرار حويتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير ات

  استثماري أو ممتلكات ومعدات.
  

بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي أو حال تم  فة أساسية بغرضالعقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بص فتقوم المجموعة بتصني
  اعادة تطويره بغرض بيعه.

  
ارتفاع قيمته الرأسمالية أو الستخدامات  أوه لتحقيق إيرادات من تأجيره زتإذا تم حيا يقار استثمارتقوم المجموعة بتصنيف العقار كع

  ددة.حممستقبلية غير 
  

  ازته الستخدامها الخاص.عدات إذا تم حيتصنف المجموعة العقار كممتلكات وم
  

 )كمستأجر (المجموعة التجديد خياراتتحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 
كان من المؤكد  اذاإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إب لة لإللغاءأجير كمدة غير قابة مدة عقد التعتحدد المجمو

  ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. مارسته أو أي فبصورة معقولة أنه سيتم م
  

فية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا ضا ت لفترات إار تأجير الموجوداد التأجير، خيوموجب بعض عقلدى المجموعة، ب
عي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة د. أي أنها تراالمؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجدي نكان م

حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ك ذا كان هنامدة عقد التأجير إمجموعة تقييم لجير، تعيد اخيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأ
   تجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).مارسة) خيار الممارسة (أو عدم م فيقدرتها  ويؤثر علىة عوضمن نطاق سيطرة المجم

  
  عدم التأكد من التقديرات 

أكد في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لتخرى لعدم اصادر الرئيسية األالمستقبل والمبة المتعلقة فيما يلي االفتراضات الرئيسي
درجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات في السنة المالية على القيمة الممخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري  ىتنطوي عل

 التالية:  
 

  ية غير محددةت أعمار إنتاجاالملموسة ذ انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير
ر محددة ودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غيجوبتحديد ما إذا كانت الشهرة والم على األقل ى أساس سنويعلالمجموعة  تقوم

طلب من تاالستخدام يفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. كما أن تقدير القيمة عند قد انخ
الخصم المناسب الحتساب القيمة  لدستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معلمالنقدية ا عة تقدير التدفقاتالمجمو
  النقدية. لتلك التدفقات الحالية 

  
  والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة

المدرجة بالدفاتر إذا كان هناك أي دليل  ة دها والقيمالتي يمكن استردا رق بين القيمةفالقيمة بال تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض
. إن تقدير القيمة الممكن استردادها يتطلب من شركات المحاصة ض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة أوافموضوعي على انخ

  مناسبة للتقييم.ر المدخالت الاتوقعة واختيالمجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية الم
  

  العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرةة انخفاض قيم
والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر على أن  ات االستثماريةبمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقار ةتقوم المجموع

ة بالدفاتر. تحدد إدارة رجيمتها المدالعادلة أقل من ق ذا كانت قمتهاإفي القيمة  هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض
ت المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك ستخدام البيانادخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باملالمجموعة األساليب المناسبة وا

   مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم.
  

 ماليةمة األدوات اليانخفاض ق
صوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت خوقيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام الئر انخفاض إن قياس خسا

 مئتمان. ويتالمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االدفقات النقدية الت
  المخصصات.  نملتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة واعدة عوامل لتقديرات من خالل استقاء هذه ا

 
قعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية االئتمان المتوتتمثل عمليات احتساب خسائر 

قعة ما يلي والتي توئتمان المصر نماذج خسائر االا. وتتضمن عناهات فيما بينحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالق
  تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
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ة بالدفاتر. تحدد إدارة رجيمتها المدالعادلة أقل من ق ذا كانت قمتهاإفي القيمة  هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض
ت المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك ستخدام البيانادخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باملالمجموعة األساليب المناسبة وا

   مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم.
  

 ماليةمة األدوات اليانخفاض ق
صوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت خوقيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام الئر انخفاض إن قياس خسا

 مئتمان. ويتالمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االدفقات النقدية الت
  المخصصات.  نملتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة واعدة عوامل لتقديرات من خالل استقاء هذه ا
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قعة ما يلي والتي توئتمان المصر نماذج خسائر االا. وتتضمن عناهات فيما بينحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالق
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  ة (تتمة) لمحاسبية الهام ملخص السياسات ا  2.6
  

  (تتمة) األحكام
  

  تصنيف العقارات
قار ع جب تصنيفه كعقار للمتاجرة أوي ما إذا كان لخاذ قرار حويتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير ات

  استثماري أو ممتلكات ومعدات.
  

بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي أو حال تم  فة أساسية بغرضالعقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بص فتقوم المجموعة بتصني
  اعادة تطويره بغرض بيعه.

  
ارتفاع قيمته الرأسمالية أو الستخدامات  أوه لتحقيق إيرادات من تأجيره زتإذا تم حيا يقار استثمارتقوم المجموعة بتصنيف العقار كع

  ددة.حممستقبلية غير 
  

  ازته الستخدامها الخاص.عدات إذا تم حيتصنف المجموعة العقار كممتلكات وم
  

 )كمستأجر (المجموعة التجديد خياراتتحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 
كان من المؤكد  اذاإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إب لة لإللغاءأجير كمدة غير قابة مدة عقد التعتحدد المجمو

  ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. مارسته أو أي فبصورة معقولة أنه سيتم م
  

فية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا ضا ت لفترات إار تأجير الموجوداد التأجير، خيوموجب بعض عقلدى المجموعة، ب
عي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة د. أي أنها تراالمؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجدي نكان م

حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ك ذا كان هنامدة عقد التأجير إمجموعة تقييم لجير، تعيد اخيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأ
   تجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).مارسة) خيار الممارسة (أو عدم م فيقدرتها  ويؤثر علىة عوضمن نطاق سيطرة المجم

  
  عدم التأكد من التقديرات 

أكد في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لتخرى لعدم اصادر الرئيسية األالمستقبل والمبة المتعلقة فيما يلي االفتراضات الرئيسي
درجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات في السنة المالية على القيمة الممخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري  ىتنطوي عل

 التالية:  
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طلب من تاالستخدام يفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. كما أن تقدير القيمة عند قد انخ
الخصم المناسب الحتساب القيمة  لدستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معلمالنقدية ا عة تقدير التدفقاتالمجمو
  النقدية. لتلك التدفقات الحالية 

  
  والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة

المدرجة بالدفاتر إذا كان هناك أي دليل  ة دها والقيمالتي يمكن استردا رق بين القيمةفالقيمة بال تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض
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والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر على أن  ات االستثماريةبمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقار ةتقوم المجموع

ة بالدفاتر. تحدد إدارة رجيمتها المدالعادلة أقل من ق ذا كانت قمتهاإفي القيمة  هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض
ت المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك ستخدام البيانادخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باملالمجموعة األساليب المناسبة وا

   مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم.
  

 ماليةمة األدوات اليانخفاض ق
صوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت خوقيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام الئر انخفاض إن قياس خسا

 مئتمان. ويتالمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االدفقات النقدية الت
  المخصصات.  نملتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة واعدة عوامل لتقديرات من خالل استقاء هذه ا

 
قعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية االئتمان المتوتتمثل عمليات احتساب خسائر 

قعة ما يلي والتي توئتمان المصر نماذج خسائر االا. وتتضمن عناهات فيما بينحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالق
  تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
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  ة (تتمة) لمحاسبية الهام ملخص السياسات ا  2.6
  

  (تتمة) األحكام
  

  تصنيف العقارات
قار ع جب تصنيفه كعقار للمتاجرة أوي ما إذا كان لخاذ قرار حويتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير ات

  استثماري أو ممتلكات ومعدات.
  

بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي أو حال تم  فة أساسية بغرضالعقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بص فتقوم المجموعة بتصني
  اعادة تطويره بغرض بيعه.

  
ارتفاع قيمته الرأسمالية أو الستخدامات  أوه لتحقيق إيرادات من تأجيره زتإذا تم حيا يقار استثمارتقوم المجموعة بتصنيف العقار كع

  ددة.حممستقبلية غير 
  

  ازته الستخدامها الخاص.عدات إذا تم حيتصنف المجموعة العقار كممتلكات وم
  

 )كمستأجر (المجموعة التجديد خياراتتحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 
كان من المؤكد  اذاإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إب لة لإللغاءأجير كمدة غير قابة مدة عقد التعتحدد المجمو

  ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. مارسته أو أي فبصورة معقولة أنه سيتم م
  

فية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا ضا ت لفترات إار تأجير الموجوداد التأجير، خيوموجب بعض عقلدى المجموعة، ب
عي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة د. أي أنها تراالمؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجدي نكان م

حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ك ذا كان هنامدة عقد التأجير إمجموعة تقييم لجير، تعيد اخيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأ
   تجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).مارسة) خيار الممارسة (أو عدم م فيقدرتها  ويؤثر علىة عوضمن نطاق سيطرة المجم

  
  عدم التأكد من التقديرات 

أكد في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لتخرى لعدم اصادر الرئيسية األالمستقبل والمبة المتعلقة فيما يلي االفتراضات الرئيسي
درجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات في السنة المالية على القيمة الممخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري  ىتنطوي عل

 التالية:  
 

  ية غير محددةت أعمار إنتاجاالملموسة ذ انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير
ر محددة ودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غيجوبتحديد ما إذا كانت الشهرة والم على األقل ى أساس سنويعلالمجموعة  تقوم

طلب من تاالستخدام يفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. كما أن تقدير القيمة عند قد انخ
الخصم المناسب الحتساب القيمة  لدستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معلمالنقدية ا عة تقدير التدفقاتالمجمو
  النقدية. لتلك التدفقات الحالية 

  
  والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة

المدرجة بالدفاتر إذا كان هناك أي دليل  ة دها والقيمالتي يمكن استردا رق بين القيمةفالقيمة بال تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض
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. إن تقدير القيمة الممكن استردادها يتطلب من شركات المحاصة ض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة أوافموضوعي على انخ

  مناسبة للتقييم.ر المدخالت الاتوقعة واختيالمجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية الم
  

  العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرةة انخفاض قيم
والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر على أن  ات االستثماريةبمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقار ةتقوم المجموع

ة بالدفاتر. تحدد إدارة رجيمتها المدالعادلة أقل من ق ذا كانت قمتهاإفي القيمة  هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض
ت المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك ستخدام البيانادخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باملالمجموعة األساليب المناسبة وا

   مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم.
  

 ماليةمة األدوات اليانخفاض ق
صوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت خوقيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام الئر انخفاض إن قياس خسا

 مئتمان. ويتالمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االدفقات النقدية الت
  المخصصات.  نملتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة واعدة عوامل لتقديرات من خالل استقاء هذه ا

 
قعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية االئتمان المتوتتمثل عمليات احتساب خسائر 

قعة ما يلي والتي توئتمان المصر نماذج خسائر االا. وتتضمن عناهات فيما بينحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالق
  تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
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  ة (تتمة) لمحاسبية الهام ملخص السياسات ا  2.6
  

  (تتمة) األحكام
  

  تصنيف العقارات
قار ع جب تصنيفه كعقار للمتاجرة أوي ما إذا كان لخاذ قرار حويتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير ات

  استثماري أو ممتلكات ومعدات.
  

بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي أو حال تم  فة أساسية بغرضالعقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بص فتقوم المجموعة بتصني
  اعادة تطويره بغرض بيعه.

  
ارتفاع قيمته الرأسمالية أو الستخدامات  أوه لتحقيق إيرادات من تأجيره زتإذا تم حيا يقار استثمارتقوم المجموعة بتصنيف العقار كع

  ددة.حممستقبلية غير 
  

  ازته الستخدامها الخاص.عدات إذا تم حيتصنف المجموعة العقار كممتلكات وم
  

 )كمستأجر (المجموعة التجديد خياراتتحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 
كان من المؤكد  اذاإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إب لة لإللغاءأجير كمدة غير قابة مدة عقد التعتحدد المجمو

  ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. مارسته أو أي فبصورة معقولة أنه سيتم م
  

فية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا ضا ت لفترات إار تأجير الموجوداد التأجير، خيوموجب بعض عقلدى المجموعة، ب
عي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة د. أي أنها تراالمؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجدي نكان م

حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ك ذا كان هنامدة عقد التأجير إمجموعة تقييم لجير، تعيد اخيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأ
   تجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).مارسة) خيار الممارسة (أو عدم م فيقدرتها  ويؤثر علىة عوضمن نطاق سيطرة المجم

  
  عدم التأكد من التقديرات 

أكد في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لتخرى لعدم اصادر الرئيسية األالمستقبل والمبة المتعلقة فيما يلي االفتراضات الرئيسي
درجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات في السنة المالية على القيمة الممخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري  ىتنطوي عل

 التالية:  
 

  ية غير محددةت أعمار إنتاجاالملموسة ذ انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير
ر محددة ودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غيجوبتحديد ما إذا كانت الشهرة والم على األقل ى أساس سنويعلالمجموعة  تقوم

طلب من تاالستخدام يفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. كما أن تقدير القيمة عند قد انخ
الخصم المناسب الحتساب القيمة  لدستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معلمالنقدية ا عة تقدير التدفقاتالمجمو
  النقدية. لتلك التدفقات الحالية 

  
  والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة

المدرجة بالدفاتر إذا كان هناك أي دليل  ة دها والقيمالتي يمكن استردا رق بين القيمةفالقيمة بال تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض
. إن تقدير القيمة الممكن استردادها يتطلب من شركات المحاصة ض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة أوافموضوعي على انخ

  مناسبة للتقييم.ر المدخالت الاتوقعة واختيالمجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية الم
  

  العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرةة انخفاض قيم
والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر على أن  ات االستثماريةبمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقار ةتقوم المجموع

ة بالدفاتر. تحدد إدارة رجيمتها المدالعادلة أقل من ق ذا كانت قمتهاإفي القيمة  هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض
ت المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك ستخدام البيانادخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باملالمجموعة األساليب المناسبة وا

   مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم.
  

 ماليةمة األدوات اليانخفاض ق
صوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت خوقيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام الئر انخفاض إن قياس خسا

 مئتمان. ويتالمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االدفقات النقدية الت
  المخصصات.  نملتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة واعدة عوامل لتقديرات من خالل استقاء هذه ا

 
قعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية االئتمان المتوتتمثل عمليات احتساب خسائر 

قعة ما يلي والتي توئتمان المصر نماذج خسائر االا. وتتضمن عناهات فيما بينحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالق
  تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 144

البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

36  
 
 

  لخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) م   2.6
  

  (تتمة)التقديرات عدم التأكد من 
  

 (تتمة) انخفاض قيمة األدوات المالية
  
 ردية لفالتصنيف ا عن السداد لدرجات  تماالت التعثرحالذي يخصص انموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة و 
 المالية  صصات الموجوداتظ في مخاطر االئتمان بحيث ينبغي قياس مخوحمعايير المجموعة فيما يتعلق بتقييم االزدياد المل

 . على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة
 مجمعة. رةبصومتوقعة مان الخسائر االئت ية عند تقييملتصنيف الموجودات الما 
 الصيغ المختلفة واختيار المدخالت. كلتطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذ 
 هات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر عن السداد  السيناريو د العالقات بينتحدي

 ند التعثر.ع اطراف للمخاالنكشعند التعثر وسبة الخسارة نواحتساب 
 زمة لنماذج صادية الالالمدخالت االقتقتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستقاء التحديد السيناريوهات المستقبلية المتعلقة با

 خسائر االئتمان المتوقعة
  
  الضرورة. د عن تعديلهاسائر والفعلية بالخ ضوء الخبرة  يسياسة المجموعة هي مراجعة النماذج الخاصة بها بصورة منتظمة ف إن

  
  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 

  مل التالية: أحد العوا سعرة عادةً إلىتقييم االستثمارات في األسهم غير الم ندتسي
 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 
 حد كبير؛ ىالقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إل 
 اعف الربحية؛ مض 
 روط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو ش المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذاتة قديقات النالتدف 
 أخرى. نماذج تقييم 

  
  ت النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرا جوهرياً. يد التدفقاإن تحد

  
  19- وفيد كب المتعلق عدم التأكد

ة االقتصادية وإيجاد حاالت من طشل األعمال واألني) في جميع أنحاء العالم إلى تعط19 –د في(كوكورونا  فيروسجائحة تفشي  أدى
لعالمية. وقامت السلطات المالية والنقدية في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة باإلعالن قتصادية افي البيئة االن التيقعدم 
في  ات الحاليةحتملة للتقلبملال قيد التنفيذ. ووضع البنك في اعتباره التأثيرات اتز التي المجموعة وال فيزية لعمالءدة تدابير تحع عن 

تقدير لإلدارة  أفضلأنها تمثل  والتي تعتبر ة للموجودات المالية وغير المالية لدى البنكالغ المسجلعند تحديد المبأسعار السوق 
لتقلبات  ةساق تتقلب بصورة كبيرة وال تزال المبالغ المسجلة حساسواألال . ولكن ال تزةالحاليلحوظة لمعلومات المااستناداً إلى 

   . السوق
  

 استثمارإيرادات (خسائر)/   3
     ينار كويتيألف د  
  2020 2019 
    

 17,900  12,619   ربح من بيع استثمارات عقارية
 11,179  8,915   ةإيرادات تأجير من عقارات استثماري

 4,845  2,459   حتوزيعات أربا إيرادات
 32,636  (6,119)   استثمارات تصفية /ربح بيع (خسارة)

   )14وإيضاح  13يضاح مشتركة (إ في شركات زميلة ومشاريعنتائج استثمار حصة في 
 (7,063) 

 
 22,408 

 41,281  (17,221)   أخرى 
  ─────── ─────── 
  (6,410) 130,249 
  ═══════ ═══════ 

  



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 145

البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

37  
 
 

  يرادات أخرىإ  4
    لف دينار كويتي أ      

 2020 2019 
    

 2,182  2,596  معداتوارات إيرادات بيع عق
 4,117  4,753  ءاتارات وانشارات للمتاجرة وتطوير عقإيرادات عقا

 13,049  10,687  ات واستشاراتإيرادات من صيانة وخدم
 7,997  6,548  د تأجيرإيرادات تأجير من عقو

 13,363  20,068  خرى إيرادات أ
 ─────── ─────── 
 44,652 40,708 
 ═══════ ═══════ 

  
    انخفاض القيمةوالمخصصات     5

    ألف دينار كويتي   
  2020 2019 
    

  12,583  28,378  )11ر في صكوك (إيضاح خسائر االئتمان المتوقعة الستثما
 3,658 4,931  ى لمالية األخرا جوداتللمو المتوقعةخسائر االئتمان 

 225,628 183,667  )10(إيضاح  ** مة مديني تمويلنخفاض قيا
 (40,455) (26,010)  يون مشطوبةداسترداد 

 8,909 26,512  )15(إيضاح  *رية رات استثماانخفاض قيمة عقا
 - 30,895  انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة

 1,121 -  داتارات ومعقيمة عقانخفاض 
 (26,459) 1,311  )10ية (إيضاح نقدتسهيالت غير  )ردانخفاض (

 134 581  جرةللمتا انخفاض قيمة عقارات
 11,789 33,802  القيمة انخفاضو مخصصات أخرى

  ─────── ─────── 
  284,067 196,908 
  ═══════ ═══════ 

  
ألف دينار كويتي مقابل  15,000مة بمبلغ يل انخفاض في القيعة بتسج، قامت المجمو19- نظراً للتأثير السلبي لجائحة كوفيد * 

ديده على حدة والذي تم تحكل استثمار مقابل  باإلضافة الى االنخفاض في القيمة التي تم تسجيلهالمحفظة العقارية للمجموعة. وهذا 
    . استناداً إلى التقييمات التي تم الحصول عليها لهذه العقارات

  
ي  ألف دينار كويتي مقابل مديني تمويل في شركته التابعة ف 60,000في بمبلغ سجيل مخصص إضالسابقة، قام البنك بتالسنة اخالل  ** 

     .ة السلبيةتركيا  وفقاً لرؤية اإلدارة نظراً للتوقعات االقتصادي
  

  الضرائب  6
  

    ار كويتي ألف دين
  2020 2019 

    

  2,450  1,365 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  6,485  2,577 الة الوطنية العم ضريبة دعم

  2,584  1,547 الزكاة 
  38,941  25,173 عةلقة بشركات تابضرائب متع

 ─────── ─────── 
 30,662 50,460 
 ═══════ ═══════ 
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  ية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساس  7
      

 األسهم العادية على المتوسط الموزون لعدد  كلبنا خاص بمساهميالبتقسيم ربح السنة  مخففةوال ةهم األساسيتحتسب ربحية الس
  فظ بها المجموعة.تحتخزينة التي لأسهم ابعد بالصافي  السنة ئمة خالل القا

  
 2019 2020    ية السهم األساسية والمخففةربح

     

 251,023 148,399   كويتي) ربح السنة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار
   ═════════ ═════════ 
 7,579,022 7,604,099   هم)ألف سة خالل السنة (الموزون لعدد األسهم القائم وسطمتال
   ═════════ ═════════ 

 فلس 33.12 فلس 19.52  والمخففة الخاصة بمساهمي البنكربحية السهم األساسية 
   ═════════ ═════════ 
  

  ية السهم.  ربح لىع جوهري مخفف م للموظفين ليس له تأثيراألسهإن برنامج مدفوعات 
  

  ).22(إيضاح مصدرة ال لمنحةاة لسنة المقارنة لكي تعكس أسهم ألساسية والمخففالسهم ا تم إعادة إدراج ربحية
  

  الماليةؤسسات موال كصدة لدى البنوواألرالنقد     8
    ألف دينار كويتي   
  2020 2019 
      

 222,319 222,389  نقـد
 1,043,565 1,761,063  ركزيةوك مدى بنأرصدة ل

 644,204 507,349  اريةحسابات ج - ية صدة لدى البنوك والمؤسسات المالأر
  ───────── ───────── 

  1,910,088  2,490,801  الماليةبنوك والمؤسسات دى الل ةدوأرصنقـد 
 1,366,498 1,681,874  تاريخ العقد أشهر من 3خالل البنوك أرصدة مستحقة من 

 (756,584) (821,116)  زيةالبنوك المركدي ة لودائع قانوني صاً:ناق
  ───────── ───────── 

 2,520,002 3,351,559  معادلالنقد والنقد ال
  ═════════ ═════════ 
  

 في العمليات اليومية للمجموعة. لالستخدام لبنوك المركزية األرصدة التي ال تتوفرلدى ا القانونيةلودائع تمثل ا
  
  وكلبنة مستحقة من اأرصد   9

    كويتي ألف دينار     
    2020 2019 

    

 1,695,201 1,351,362   بنوك رصدة مستحقة من أ
  1,950,430  2,013,215   زيةكبنوك مر ة منأرصدة مستحق

   ───────── ───────── 
   3,364,577 3,645,631 

   ═════════ ═════════ 
  

  فاتر. عن قيمتها المدرجة في الد جوهريةلف بصورة تختال  قة من البنوكمستحدة اللألرصالقيمة العادلة إن 
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  دينو تمويلم  10
  
ن وتدرج اخرو ومدينون استصناعو ودات المؤجرةوالموجوالوكالة ابحة المر أرصدة ية منبصورة رئيس و التمويلمدينتكون ي

 ا يلي:بعـد االنخفاض في القيمة، كمبالصافي  األرصدة
  

  يتي ينار كوألف د  
  2020 2019 
    

     مدينو تمويل
 9,176,889 10,477,176   مرابحات ووكاالت

 2,003,959 2,138,729   رةموجودات مؤج
 90,864 88,407   ون نون آخرومدي عاستصنا

  ────── ────── 
   12,704,312 11,271,712 
    

 ً  (1,324,815) (1,385,793)  أرباح مؤجلة ومعلقة :ناقصا
  ────── ────── 

 9,946,897 11,318,519  التمويل مدينيصافي 
    

 (473,145) (570,983)  ناقصاً: انخفاض القيمة
  ────── ────── 
  10,747,536 9,473,752 
  ══════ ══════ 

  
  

دينار كويتي ألف        
  

عالمجمو  عام  محدد  
  

2020 2019  2020 2019  2020 2019 
                  

  374,183  473,145    278,215  349,372   95,968 123,773 داية السنة د كما في برصيال
  225,628  183,667    73,672  63,148    151,956  120,519  ) 5(ايضاح المحمل خالل السنة 

 مةترجوبالغ المشطوبة الم
  (126,666)  (85,829)    (2,515)  (6,380)    (124,151)  (79,449)  العمالت األجنبية

  
────── ──────  ────── ──────  ────── ────── 

 473,145 570,983  349,372 406,140  123,773 164,843  ما في نهاية السنة الرصيد ك
  

══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════ 
  

ألف  26,459 غبمبل رد :2019ألف دينار كويتي ( 1,311 يبلغغير النقدية الت لتسهيبا متعلقوال لسنةا  المحمل خالل المخصص إن 
: 2019نار كويتي (يألف د 16,138لمخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ ) في حين أن رصيد ا5ر كويتي) (ايضاح دينا

   ).20مطلوبات أخرى (إيضاح  كويتي) مدرج ضمن دينار ألف 15,450
  

  .ردفاتفي الالمدرجة عن قيمتها بصورة جوهرية لف ال تختمديني التمويل لة القيمة العادلإن 
  

  تأجير المستقبلية هو كما يلي:جمالي الحد األدنى لمديني مدفوعات الإن إ
  

    يتيألف دينار كو    
    2020 2019 
     

 998,566 967,765   ة نة واحدخالل س
 344,167 372,922   ة إلى خمس سنواتسن

 661,226 798,042   سنواتمس أكثر من خ
   ────── ────── 

   2,138,729 2,003,959 
   ══════ ══════ 
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  و تمويل (تتمة)مدين  10
 

  التسهيالت التمويلية غير المنتظمة 
 211,084: 2019ألف دينار كويتي ( 263,153 لنقدية غير المنتظمةاويلية ت التم، بلغ إجمالي التسهيال2020بر يسمد 31ي فكما 

   والمعلقة). رباح المؤجلةد األصافي بعل(با والضمانات نخفاض القيمةألف دينار كويتي)، قبل ا
 

ً  المتوقعة إجمالي مخصص خسائر االئتماناحتساب يتم  ئتمان ئر االخسا ياسق تتطلب والتي لكويت المركزيك ابن ماتيلتعل وفقا
ً  المتوقعة ً  9ر المالية للمعيار الدولي للتقاري طبقاً  لمحتسبةا لخسائر االئتمان المتوقعة وفقا  أو  ت المركزيالكويمات بنك بتعلي التزاما

ً المطلو المخصص  تعليماتلوفقاً ائر االئتمان المسجلة يبلغ إجمالي مخصص خس. برأك، أيهما لتعليمات بنك الكويت المركزي ب طبقا
في  نار كويتي كماألف دي 587,121المستخدمة ستخدمة وغير لنقدية المر االكويت المركزي بشأن تسهيالت التمويل النقدية وغيبنك 
للمعيار  وفقاً  لمديني التمويل قعةخسائر االئتمان المتو عنتزيد وهي  نار كويتي)ألف دي 488,595 :2019( 2020 سمبردي 31

 .ر كويتي)ألف دينا125,521: 2019(ألف دينار كويتي  227,587 مبلغب 9ية لماالدولي للتقارير ال
 

  استثمار في صكوك   11
  

ف دينار كويتيأل     
  2020 2019 

     

 1,943,177 2,191,508   رادات الشاملة األخرى ل اإليمن خال  عادلةة بالقيمة الجمدر 
 133,736 257,297   أةالمطف بالتكلفةمدرجة  
 215,040 293,295   من خالل األرباح أو الخسائر دلةاة العبالقيم مدرجة 
   ───────── ───────── 

   2,742,100 2,291,953 
   ═════════ ═════════ 
  
ات االئتمان الداخلية تصنيفنظام لى إاستناداً ئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان رة االالي الجدان الجدول التييب

  . )الل األرباح أو الخسائرمن خ العادلة الصكوك المدرجة بالقيمة باستبعاد( لة نهاية السنةحيف مرعة وتصنللمجمو
 

    ألف دينار كويتي        
 وعالمجم 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  2020

  منفصلة ةمنفصل منفصلة  

      

 2,030,313   - 883,080 1,147,233  فئة عالية 
 466,642   -   - 466,642  فئة قياسية 

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2,496,955   - 883,080 1,613,875    مة المدرجة بالدفاترإجمالي القي

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 (48,150)   - (37,541) (10,609)   عةر االئتمان المتوقمخصص خسائ

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 2,448,805   - 845,539 1,603,266  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

    يتلف دينار كويأ        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1رحلة الم  2019

  منفصلة لةمنفص منفصلة  

      

 1,523,839   -   - 1,523,839  فئة عالية 
 572,846   -   - 572,846  اسية قيفئة 

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2,096,685   -   - 2,096,685    بالدفاتر إجمالي القيمة المدرجة

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 (19,772)   -   - (19,772)   قعةمخصص خسائر االئتمان المتو

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 2,076,913   -   - 2,076,913  القيمة المدرجة بالدفاتر

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  (تتمة)كوك صاستثمار في   11
  

في عة مجموباستثمارات اللة فيما يتعلق لمتوقعة ذات الص ي القيمة المدرجة بالدفاتر وخسائر االئتمان االحركة في إجمال فيما يلي
  :)و الخسائرالل األرباح أمن خ الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة باستبعاد(ك وكص

  
    نار كويتيألف دي        
 المجموع 3ة لالمرح 2رحلة الم 1المرحلة   

2020      

   المدرجة بالدفاتر إجمالي القيمة
 2,096,685   -   - 2,096,685  2020يناير  1كما في 

 400,270   - 883,080 (482,810)  السنة صافي الحركة خالل 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,496,955   - 883,080 1,613,875  2020ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
    
  

    ألف دينار كويتي        2020
 المجموع 3المرحلة  2لة المرح 1المرحلة   
      

  وقعةتئتمان المئر االصص خساخم
 19,772   -   - 19,772  2020يناير  1كما في 

 28,378   - 37,541 (9,163)  )5إيضاح ادة القياس خالل السنة (إع
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 48,150   - 37,541 10,609  2020ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

    ينار كويتيألف د        
 مجموعال 3حلة المر 2المرحلة  1 المرحلة  

2019      

  مة المدرجة بالدفاتر إجمالي القي
 1,570,550   -   - 1,570,550  2019يناير  1 كما في

 526,135   -   - 526,135  صافي الحركة خالل السنة 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,096,685   -   - 2,096,685  2019بر مديس 31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

    ألف دينار كويتي        2019
 المجموع 3رحلة الم 2لمرحلة ا 1المرحلة   
      

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 7,189   -   - 7,189  2019يناير  1كما في 
 12,583   -   - 12,583  )5 ح(إيضاالسنة  ياس خاللإعادة الق

  ────────── ────────── ────────── ────────── 
 19,772   -   - 19,772  2019بر ديسم 31في 

  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 150

البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

42  
 
 

  استثمارات  12
  ألف دينار كويتي  
  2020 2019 

     

 173,946 176,279   هم وصناديقأس
 21,057 16,068  ائرخسلاألرباح أو ارك مدرج بالقيمة العادلة من خالل  تال مشس مرأ

   ────────── ────────── 
  192,347 195,003 

   ══════════ ══════════ 
     

 85,253 77,016   الل األرباح أو الخسائرمن خ مدرجة بالقيمة العادلة
 88,693 99,263   خرى ملة األات الشايراداإل لمن خال  يمة العادلةمدرجة بالق

 21,057 16,068  أو الخسائراألرباح الل  العادلة من خ رأس مال مشترك مدرج بالقيمة
   ────────── ────────── 

   192,347 195,003 
   ══════════ ══════════ 
  

  استثمارات في شركات زميلة   13
  

 يلي:هي كما  ة الرئيسية للمجموعةإن الشركات الزميل
  
  في النسبة  

  حقوق الملكية %
  بلـد

  التسجيل
  النشــاط

  يالرئيس 
  تاريخ تقرير

  البيانات المالية 
  2020  2019        
          

  18  18 ي شارقة اإلسالممصرف ال
  مارات اإل
  حدةلمتاربية الع

  خدمات 
  2020سبتمبر  30  مصرفية إسالمية

          

  البحرين  35 35  ب. بنك إبدار ش.م.
  خدمات 

  2020سبتمبر  30  سالميةصرفية إم
          

 راتوتأجير الطائ شركة أالفكو لتمويل شراء
  الكويت   46  46  ش.م.ك.ع. (أالفكو)

مويل شراء وت خدمات
  2020سبتمبر  30  الطائرات

  
  إجمالي: للمجموعة على نحو  ةلتالي تلخيص المعلومات المالية للشركات الزميلالجدول ا يوضح

  
  ز:الموج المجمع ز الماليبيان المرك

    ألف دينار كويتي     
    2020 2019 
     

 5,778,660 6,402,595   اتموجود
 (4,714,156) (5,388,623)   مطلوبات

   ────────── ────────── 
 1,064,504 1,013,972   ق الملكيةحقو

   ══════════ ══════════ 
 297,613 251,195   الستثمارلمدرجة بالدفاتر لا القيمة

   ══════════ ══════════ 
     
 ألف دينار كويتي    

 2019 2020   ز:المجمع الموج بيان الدخل
     

 314,555 301,358   ادات إير
 (260,506) (290,154)   وفاتمصر

   ────────── ────────── 
 54,049 11,204   بح السنةر

   ══════════ ══════════ 
 12,533 (424)   نةربح الس (خسارة) نمالمجموعة حصة 

   ══════════ ══════════ 
  

ويتي) كألف دينار  250,623: 2019ي (ألف دينار كويت 214,064بلغ بقيمة مدرجة بالدفاتر ت ي شركات زميلةإن االستثمارات ف
لك استناداً كويتي) وذ رألف دينا 185,903: 2019( 2020ديسمبر  31ما في ر كويتي كألف دينا 166,325 تبلغ قيمتها السوقية

     لنة.على األسعار المإ
  

ألف  9,584: 2019ويتي (ألف دينار ك 6,885نت بمبلغ ت الزميلة خالل السنة كالمة من الشركاإن توزيعات األرباح المست
   كويتي). دينار
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  البحرين  35 35  ب. بنك إبدار ش.م.
  خدمات 

  2020سبتمبر  30  سالميةصرفية إم
          

 راتوتأجير الطائ شركة أالفكو لتمويل شراء
  الكويت   46  46  ش.م.ك.ع. (أالفكو)

مويل شراء وت خدمات
  2020سبتمبر  30  الطائرات

  
  إجمالي: للمجموعة على نحو  ةلتالي تلخيص المعلومات المالية للشركات الزميلالجدول ا يوضح

  
  ز:الموج المجمع ز الماليبيان المرك

    ألف دينار كويتي     
    2020 2019 
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 (4,714,156) (5,388,623)   مطلوبات
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 1,064,504 1,013,972   ق الملكيةحقو

   ══════════ ══════════ 
 297,613 251,195   الستثمارلمدرجة بالدفاتر لا القيمة
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 ألف دينار كويتي    

 2019 2020   ز:المجمع الموج بيان الدخل
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 (260,506) (290,154)   وفاتمصر
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 54,049 11,204   بح السنةر

   ══════════ ══════════ 
 12,533 (424)   نةربح الس (خسارة) نمالمجموعة حصة 

   ══════════ ══════════ 
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     لنة.على األسعار المإ
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   كويتي). دينار
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  ي مشاريع مشتركة استثمارات ف   14

  
 عة هي كما يلي:المشتركة الرئيسية للمجمو إن المشاريع

  

  
  بة فيالنس 
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  : إجمالي  على نحو جموعةع المشتركة للميوجزة للمشارالم ي المعلومات الماليةالجدول التال يوضح
  
 جز:لي المجمع المويان المركز الماب
  

    

    نار كويتي ألف دي
    

2020 2019 
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   ═════════ ═════════ 
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   ═════════ ═════════ 
  
 ع الموجز:جميان الدخل المب
  

    

    ألف دينار كويتي 
    

2020 2019 
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 9,875 (6,639)   ربح السنةخسارة) ( من حصة المجموعة
   ═════════ ═════════ 

  
  استثمارية عقارات  15

  

    كويتيألف دينار 
  

2020 2019 
    

 489,609 455,406   يناير  1في  كما
 1,406   574   ات إضاف
    - (3,766)   خرىموجودات أ إلىل المحو

 (20,315)   (68,534)   عاداتتباس
 (6,385)   (6,330)   لمحمل للسنةاالستهالك ا

 (8,909)   (26,512)    )5لقيمة (إيضاح انخفاض ا
  ──────── ──────── 

 455,406   350,838  ديسمبر  31كما في 
  ═════════ ═════════ 

  
    ألف دينار كويتي    
    2020 2019 
       

 343,876   244,632    عقارات مطورة 
 111,530    106,206    إلنشاء عقارات قيد ا

   ──────── ──────── 
   350,838   455,406 
   ═════════ ═════════ 
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  أخرى موجودات   16
    ألف دينار كويتي  
  2020 2019 
    

 111,943 33,545  ون معادن ثمينةمخز
 89,248 48,006  في ا، بالصونتجاري مدينون

 130,549 410,922  اصةقمحسابات 
 2,104 1,631  مارن من بيع استثمدينو
 22,538 43,935  ائب مؤجلةضر

 55,511 26,103  فوعات مقدمامدالسلف وال
 134,889 163,917  متنوعة موجودات أخرى

  ──────── ──────── 
  728,059 546,782 
  ═════════ ═════════ 

 
  شهرة دات غير ملموسة وجومو   17

    تيدينار كوي فلأ      
     2020 2019 
      

 31,037 32,390    دات غير ملموسة موجو
 292 -      الشهرة 

    ──────── ──────── 
    32,390 31,329 
    ═════════ ═════════ 
  

 ما يلي: ت غير الملموسة هي كجودالحركة في الموإن ا
 

      
    يويتألف دينار ك

  
   2020 2019 

      

    التكلفة
 75,553 77,091  يناير  1 في كما
 6,807 6,874  افات   إض
 (3,330) (6,977)  تبعاداتاس
 (1,939) (3,348)   بيةل عمالت أجنويتح

    ──────── ──────── 
 77,091 73,640  ديسمبر 31كما في 

    ──────── ──────── 
    اكماإلطفاء المتر

 44,665 46,054  يناير  1كما في  
 3,963 2,311  محمل للسنة ال 
 (517) (5,157)  تبعادات اس 
 (2,057) (1,958)  نبيةل عمالت أجويحت
    ──────── ──────── 

 46,054 41,250  ديسمبر  31كما في 
    ──────── ──────── 

  مدرجة بالدفاترصافي القيمة ال
 31,037 32,390    يسمبرد 31كما في 

    ═════════ ═════════ 
  

ألف دينار  14,671: 2019تي (ويألف دينار ك 14,671مبلغ مية بالة وساطة إسوسة ترخيص شركدات غير الملمتتضمن الموجو
ركة رخيص شلتالقيمة المدرجة بالدفاتر ر محدد. يتم اختبار ي غيذات عمر إنتاجحتسابه كموجودات غير ملموسة كويتي) وتم ا

لوحدة إنتاج استردادها لممكن اير القيمة ي من خالل تقدعلى أساس سنو النخفاض في القيمةا لتعرضه ديالوساطة اإلسالمية لتحد
مو النهائي ومعدل الن%) 8.8: 2019( %9.3 خصم بنسبةذا الترخيص باستخدام معدل التحديد القيمة الممكن استردادها له قد. تملنا

ودات غير لقيمة. تمثل الموجانخفاض في ا  ي أ وجد مؤشرات على تة أنه الر. ونتيجة لذلك، ترى اإلدا%)2.7: 2019( %2.5بنسبة 
حقوق ترخيص كويتي) تكلفة تطوير برامج وألف دينار  16,366: 2019كويتي (لف دينار أ 17,719بمبلغ  األخرى ملموسةلا

ى لمحددة على مدة ار اإلنتاجياودات غير الملموسة ذات األعموجاء المإنتاجية محددة. يتم إطف حقوق أخرى ذات أعمارمج وبرا
      نتاجية. أعمارها اإل

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
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  ة  عشركات تاب  18
  

  سية الجوهرية العاملةبعة الرئيتايل الشركات التفاص 18.1

 االسم  
  دبل

 التسجيل
  النسبة في حقوق

 رئيسيط الالنشا  لملكية %ا
لبيانات تاريخ تقرير ا

  المالية
  2020 2019   

 62 62  تركيا  مة هالبنك الكويتي التركي للمسا
 خدمات 

  2020ديسمبر  31  فية إسالمية مصر

 100 100  البحرين  .ي ش.م.بلتمويل الكويتابيت 
خدمات مصرفية 

  2020ديسمبر  31  إسالمية 

 100 100  اليزيما  يزيا) برهادبيت التمويل الكويتي (مال
  خدمات 

  2020 ديسمبر 31  رفية إسالمية مص
  2020ديسمبر  31  إسالميار استثم 100 100  السعودية  (مقفلة) .س.م.شلكويتي ا يت التمويل السعوديب

 99.9 99.9 الكويت *. (مقفلة).كلالستثمار ش.متال ابيشركة بيتك ك
  تمويل 

  2020أكتوبر  31 ثمارات إسالمية واست
  2020ديسمبر  31   ميةارات إسالاستثم 100 100  جزركايمان  .م.م.سهم الخاصة ذك لألشركة بيت

 ة ش.م.ك.يريتي العقايت التمويل الكوبشركة 
 99.9 99.9  الكويت  * لة)(مقف

ر تطوير وتأجي
  2020أكتوبر  31   عقاري

 56 56 تالكوي شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.

عقارات واستثمار 
تاجرة وإدارة وم
 2020أكتوبر  31 تاقارع

ش.م.ك.  القابضة تنموية الركة المشروعات ش
 99.9 99.9  الكويت  * (مقفلة)

ارات بنية ماستث
  تحتية

  2020ديسمبر  31  وصناعية 

 100 100  يةالسعود ش.م.س.لعقاري شركة بيتك لالستثمار ا
تطوير واستثمار 

  2020 سبتمبر 30  عقاري

ية ش.م.ك. عالملمتكاملة الر اشركة أنظمة الكمبيوت
 97 97  لكويتا  (مقفلة)

يوتر صيانة الكمب
ستشارات واال

  2020بر مسبت 30  ج وخدمات البرام

  تجارة السيارات  مية لية العالالشركة الخليج
 99.6 99.6  لكويتا  *ش.م.ك. (مقفلة)

واستيراد ة تجار
  وتصدير

  2020سبتمبر  30  السيارات المستعملة  
  2020ديسمبر  31  ي ماستثمار إسال 100 100  كايمان جزر  ركة إعمار  ش

  2020مبر سبت 30 خدمات طبية  76 76 الكويت قفلة)مش.م.ك. ( مفى السالشركة مستش

 87 88  كويتال  ثنى للمصارف اإلسالمية والخليجيةصندوق الم
ي أسهم ف االستثمار

  2020سبتمبر  30  إسالمية

 51 51 البحرين  لة)ابيتال القابضة ش.م.ب. (مقفكة تركشر
عقارات وتأجير 

  2020سبتمبر  30 ت وتأمين سيارا
  
  %).100: 2019(% 100الملكية الفعلية هي بنسبة  حصة*
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البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

46  
 
 

  ة)(تتمات تابعة شرك  18 
  

   جزئياً  شركات تابعة جوهرية مملوكة 18.2
 مسيطرة جوهرية:ص غير حصلومات المالية لشركات تابعة لها معفيما يلي ال

 
   حصص غير المسيطرة:ة لللوكلملكية الممنسبة حصص ا

 
بلد التأسيس   

    صص غير المسيطرةالح نسبة  والتشغيل
    2020 2019 
     

ركيات   كي للمساهمةالبنك الكويتي التر  38% 38% 
  

بين لتعديالت فيما دات واالمبالغ قبل االستبعاستند هذه المعلومات إلى ت لشركة التابعة.ا الموجزة لهذه الماليةالمعلومات فيما يلي 
  شركات المجموعة.

  
 منتهية في:للسنة المجمع الموجز لان الدخل ابي
  

  

    يدينار كويتألف 
    

2020 2019 
     

 508,298 498,934   اداتاإلير
 (433,734) (373,222)   المصروفات

   ────── ────── 
 74,564 125,712   ربح السنة

   ══════ ══════ 
 28,155 47,469   غير المسيطرة  الحصصب الربح الخاص

   ══════ ══════ 
  

 في:لمجمع الموجز كما المالي ابيان المركز 
  

  

    ينار كويتيدألف 
    

2020 2019 
     

 5,481,274 6,423,374   لموجودات إجمالي ا
 (5,064,630) (5,992,945)   طلوباتالي المإجم

   ══════ ══════ 
 416,644 430,429   لي حقوق الملكيةإجما

   ══════ ══════ 
     

 157,325 162,530   المسيطرة بالحصص غيرالخاصة 
   ══════ ══════ 
  
 المنتهية في:الموجز للسنة ن التدفقات النقدية المجمع ابي
  

  

    كويتيألف دينار 
    

2020 2019 
     

 716,577 470,592   يلشغالت
 (647,285) (419,929)   االستثمار

 (216,646) (13,238)   التمويل
   ────── ────── 

 (147,354) 37,425    قد المعادلنقد والنفي ال) ص(النقالزيادة ي صاف 
   ══════ ══════ 
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البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

47  
 
 

  ينحسابات المودع  19
  
  يلي: لبنك مافي اتتضمن حسابات المودعين   - أ 

  
أي مخاطر خسارة،  تحملأي أرباح وال تع رية: ال تستحق هذه الودائذ حكم الحسابات الجاوتأخ غير استثماريةع ائود  -  1

، وفقاً عين إلى البنكودائع قرضاً حسناً من المودلهذه ا لطلب. وبالتالي، تعتبرها عند ااد أرصدتدث يضمن البنك سحي
  ية.ألحكام الشريعة اإلسالم

  
رات مماثلة ما لم لفت وتجدد تلقائياً د ق محددة وفقاً لبنود العقية ذات فترات استحقاإن الودائع االستثمار: ائع استثماريةود  -  2

  ددة.لفترة غير مح التوفير االستثمارية مستمرة حساباتة في عدم التجديد. إن  بالرغبنك كتابةً بطر المودعين اليخ
 

حمل نصيباً من الخسارة إدارة البنك، أو تت ربح التي يحددها مجلسالتثمارية نسبة ئع االسلودافي جميع الحاالت، تُمنح ا
  المالية.سنة  على نتائج الاءً بن

  
  دفاتر.لرجة باتختلف عن قيمتها المد ودعين الابات المسيمة العادلة لحإن الق  - ب
  

  مطلوبات أخرى  20
  

    يلف دينار كويتأ
  

2020 2019 
    

 196,929 221,726   ريوندائنون تجا
 174,817 185,817  وفات مستحقةصرم

 57,578 66,934  لة السداد شيكات مقبو
 31,652 34,223  أعمال عقودعن  ستحق إلى عمالءم

 76,104 78,205  ظفيندمة للموهاية الخنمكافأة 
 5,897 4,586  مستردة  أميناتت

 15,450 16,138  )10(إيضاح  قديةتسهيالت غير نمخصص 
 289,280 206,732  رى متنوعة وبات أخمطل

  ───────── ───────── 
  814,361 847,707 
  ═════════ ═════════ 
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البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020
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في
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ديسمبر 
2020
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21
 

اال
حتياطيات

   
  

ف دين
أل

ار كويتي 
 

 
 

ال
خ 

صة 
ا

بمسا
همي البنك

 

 
احتياطي 
 
قانوني 
 

احتياط 
 ي 

اختياري  
 

أرباح 
محتفظ به  

 ا
احتياطي 
 

أس 
هم خزينة 
 

احتياطي 
 

القيم
ة العا 

دلة 
 

احتياط 
عمالت ي تحويل 

أ  
جنبية 
 

ت 
احتياطيا

 
أخ 

رى 
 

المجموع 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صيد 
الر

كما 
في 

1 
ينا

ير
 

2020
 

 324,875
 

 310,127
 

 55,137
 

 11,899
 

 51,815
 

 (263,569)
 

 (19,376)
 

 470,908
 

 ربح السنة 
-    

 
-    

 
148,399

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
148,399

 
خسائر

 )
شاملة أخرى

)
 

إيرا
ت  
دا

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
16,910

 
(41,946)

 
-    

 
(25,036)
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─
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─

 
إ

جمالي ا
ت 
إليرادا

(
الخسائ

ر( الشاملة 
 

-    
 

-    
 

148,399
 

-    
 

16,910
 

(41,946)
 

-    
 

123,363
 

زكاة 
 

-    
 

(19,943)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(19,943)
 

ا 
ت
لمحول إلى االحتياطيا

 
15,450

 
15,450

 
(30,900)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
أسه 

م من 
صدار 

حة مقترح إ
ضاح  

ها )إي
23
) 

-    
 

(76,741)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(76,741)
 

أرباح 
نقدي 
  ة 

مقترح توز 
ضا 
يعها )إي

ح  
23
) 

-    
 

-    
 

(76,093)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(76,093)
 

المدفوعا
ت باألس

ضاح 
هم )إي

24
 )

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
4 

4 
تحويل احتياطي القيمة العاد
ل

ة لالستثمارا
ت في
 

أسهم وفقا  لل
قيمة  

ال
عادلة من خالل اإلي

راد
ت 
ا

الشاملة األخرى 
 

 -    
 

 -    
 

 
1,792

 
 -    

 
 

(1,792)
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

ربح من البيع الجزئي لشركة تا
بعة

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
234

 
234

 
ص 

ص
حيازة ح

غير مس
يطرة  

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(4,633)

 
(4,633)

 
خسائر التعديل لم
د

يني الت
موي
* ل

 
-    

 
-    

 
(95,631)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(95,631)

 
صة المجموعة في

ح
 

صكوك الشريحة 
ت على 

التوزيعا
1  

لشركة  
 زميلة

 -    
 

 -    
 

 
(1,398)

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
(1,398)

 
صافي الحركة في أسهم الخز

ينة 
 

-    
 

-    
 

-    
 

3,129
 

-    
 

-    
 

-    
 

3,129
 

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─

 
─
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─
─
─
─

 
صيد 

الر
كما
 

في 
31

 
ديسمبر 

2020
 

 340,325 
 

 228,893 
 

1,306
 

 15,028
 

 66,933
 

 (305,515)
 

 (23,771)
 

323,199
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 * 
تم

ثل خسائر التعديل ل
لم

ت المالية الناتجة عن  
وجودا

فترا
ت  ت

ج أ
لي

  
السداد
  

الممنوحة لعم
الء محددين، بم

ا ف
ضافية ن

ب إ
ي ذلك التنازل عن أية أرباح وأتعا

اتجة خالل  
هذة الفترة
  

والتي  
ي

ض من 
تم تسجيلها كتخفي

 
األرباح المرحلة وفقا  للتعليم

صادرة
ت ال

ا
 

من قبل الب
نو

ك المركزية في الم
ناط

ق المعنية الت
ي تعم

ل فيها المجموعة.    
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بي 
ت التمويل ال

ك
ويتي
 

ش.م.ك.
 ع.

وشرك
ا

ته التاب
عة 

 
 

ت المال
ت حول البيانا

ضاحا
إي

ية المجم
عة 
 

في
 

31
 

ديسمبر 
2020

 
 

 

49
 

 

21
 

االحتي
ا

طيا
  ت

)تتمة(
 

  
ف دينار كوي

أل
تي 

 

 
احتياطي 
 

قا 
نوني 
 

احتياطي 
اختياري  
 

أرباح 
محتفظ بها 

 
اح 

تياطي 
 
أسهم خ 
ي ز 

نة 
 

احتياطي 
 

القيمة العادلة 
 

احت
ياطي تحويل 
عمالت أجنبية 
 

احتيا
ت 
طيا

 
أخرى 
  

الم 
جموع 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما  
الر

في  
1 

يناير  
2019
  

298,527
 

298,527
 

64,927
 

 6,947 
 

 (14,715)
 

(238,293)
 

 (20,642)
 

395,278
 

ربح ال 
سنة
 

-    
 

-    
 

251,023
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

 251,023 
 

ت  
إيرادا

 (
خسائر
 )  

شاملة أخرى 
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

66,309
 

 (25,276)
 

-    
 

41,033
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إجما 
ل 

ي اإل
 ير 
ا

ت ) 
دا

الخسائر( الشام 
لة 
 

-    
 

-    
 

251,023
 

-    
 

66,309
 

 (25,276)
 

-    
 

292,056
 

زكاة 
 

-    
 

(14,748)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(14,748)
 

المحول إلى االحت 
ت
ياطيا

 
 26,348 

 
 26,348 

 
 (52,696)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
صدارها 

أسهم منحة مقترح إ
 (

ضاح 
إي

  
23
) 

-    
 

-    
 

 (69,765)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

 (69,765)
 

أرباح نقدية مقترح ت
ضاح 

وزيعها )إي
  

23
) 

-    
 

-    
 

 (137,980)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

 (137,980)
 

ت 
المدفوعا

ب 
األسهم )إي 

ضا 
ح  

24
 ) 

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
1,000
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تحويل احتياطي
 

القيم
ة العادل

ة لال 
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ت 
تثمارا

في أسهم وفقا   
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قيمة العادلة 
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من خالل اإليرادا

الشاملة األخ
رى 

 
 

-    
 

 
-    

 
 

(221)
 

 
-    
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-    
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-    

 
ربح من البيع الجزئي لشركة تاب

عة
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-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

266
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صة 
ح

  
صكوك 
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حة  
1 

لشر 
ك 

ة زميلة 
 

 
-    

 
 

-    
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-    
 

 
-    

 
 

-    
 

 
-    
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-    
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 324,875 
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 55,137 
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 (19,376)
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البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 

 

  

50  
 

  تتمة)االحتياطيات  (  21
  

  يارتياطي االجباالح
نسبة  تحويل ينبغي، ة لهماالالحقتعديالت وال لبنكاسي ل سد التأسيس والنظام األوعققة له، الالحوالتعديالت وفقا لقانون الشركات 

مجلس ومكافأة أعضاء  لوطنية والزكاةيبة دعم العمالة ا وضر تقدم العلميللمؤسسة الكويت حصة نى قبل د% من ربح السنة بحد أ10
ز يتجاو وي عندماويل السنالتح اأن تتخذ قرار بوقف هذ نوية للبنكة السطي االجباري. يجوز للجمعية العموميياة إلى االحتاإلدار

% 5د اقصى توزيعات أرباح بح دفع الخسائر أو ةيياطي إال لتغطتخدام االحتس% من رأس المال المصدر. وال يجوز ا50االحتياطي 
رد أي ويتم  طيات القابلة للتوزيع.اب االحتياة لغيي فيها الربح لدفع هذه النسبة نتيجكفت التي ال يع في السنوامن رأس المال المدفو

أس المال من ر% 50ي نسبة طاوز هذا االحتيما لم يتجا ، االحتياطي عندما تكفي أرباح السنوات التالية لذلكمة من الغ مخصومب
   .المصدر

  
  االحتياطي االختياري

نسبة  تحويل غيينب، االتعديالت الالحقة لهمو للبنكسي األساوعقد التأسيس والنظام الالحقة له، ت والتعديالت انون الشركاوفقا لق
مكافأة أعضاء و اةوطنية والزكلادعم العمالة  علمي وضريبةلحصة مؤسسة الكويت للتقدم ااقصى من ربح السنة قبل % بحد 10

لمساهمين بناء العمومية لمعية الت السنوية بموجب قرار من قبل الجويقف هذه التحاري. يجوز واإلدارة إلى االحتياطي االختي مجلس
  .د على توزيع هذا االحتياطيجد قيوة. ال توس اإلدارة مجليعلى توص

  
، حة البنكبالطريقة التي تعود في مصل بنكمجلس إدارة الرار لى قمين بناًء عهاوزيع على المسري متاح للتاإن االحتياطي االختي

للتوزيع متاح  زينة غيرأسهم الخشراء  تكلفةويتي) بما يعادل لف دينار كأ 36,243: 2019ألف دينار كويتي ( 27,739غ استثناء مبلب
     .)22 طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة (إيضاح

  
االحتياطي و طي القانونيد االحتياعلى حد رصي 2015مارس  16عقدة في اهمي البنك المنية لمسمومية العادعلفقت الجمعية اوا

  .  من رأس المال المصدر %50االختياري عند نسبة 
  
  همسأوة إصدار الع
   توزيع.سهم غير متاح للوة إصدار األد عالرصي إن

  
  طيات أخرىاحتيا
  دائع.  اآلخر خاصة بالمساهمين وأصحاب حسابات الو ية واالحتياطيبالعمالت األجنتحويل  ياطيتالقيمة العادلة واح تياطيإن اح

  
  ينة سهم الخزس المال وأرأ  22

 
%) 10: 2018% (10سبة نحة بنعلى إصدار أسهم م 2020أبريل  13دة في لمنعقا اهمي البنكمعية العمومية العادية لمسالج توافق
مي البنك فلس للسهم) إلى مساه 20: 2018فلس للسهم ( 20دية بقيمة قنوزيعات أرباح بالكامل وت عرأس المال المصدر والمدفو  من

  ).23اح (إيض 2019يسمبر د 31ة المنتهية في للسن
  

على زيادة رأس المال المصرح به ليتكون من  2020 أبريل 13عقدة في ي البنك المنة لمساهملعاديا عمومية غيروافقت الجمعية ال
  فلس للسهم.   100) سهم بقيمة 6,976,489,202: 2019ديسمبر  31(سهم  11,874,138,122

  
  ال  رأس الم

    نار كويتيألف دي      
    2020 2019 
       

  حة:نم وأسهم الصدر والمدفوع بالكامل نقداً الم
 697,649 767,414   فلس لكل سهم 100مة هم بقي) س6,976,489,202: 2019( 7,674,138,122

   

═════════ ═════════ 
  

 ية المصدرة خالل السنة هي كما يلي: داألسهم العا يإن الحركة ف
  
    2020 2019 
       

 6,342,262,911 6,976,489,202    ر  يناي 1ة كما في عدد األسهم المصدر
 634,226,291 697,648,920   حة مصدرةهم منسأ
   ───────── ───────── 

 6,976,489,202 7,674,138,122   ديسمبر  31عدد األسهم المصدرة 
   ═════════ ═════════ 
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  (تتمة) رأس المال وأسهم الخزينة  22
  
  أسهم الخزينة. م الخزينة واحتياطيأسه

  نة: هاية السفي ن ةيزينة التالاحتفظت المجموعة بأسهم الخ
  
   2020 2019 
     

 77,469,236 64,882,159   خزينة سهم الأ عدد
 %1.11 %0.8    ةراألسهم المصد ة من إجماليبخزينة كنسأسهم ال

 36,243 27,739  دينار كويتي)ألف ( الخزينةتكلفة أسهم 
 62,828 43,860   دينار كويتي)ألف (ألسهم الخزينة القيمة السوقية 

  
  ينة غير قابل للتوزيع. زخهم الب احتياطي أسد في حساالرصي إن

  
   فلس للسهم).  698: 2019( 2020ر ديسمب 31نتهية في لمللسهم للسنة افلس  665بنك البلغ المتوسط المرجح لسعر السوق ألسهم 

  
  مجلس اإلدارة م منحة ومكافأة مقترح توزيعها وأسه نقديةأرباح   23

  
%) 20: 2019( 2020ديسمبر  31نتهية في للسنة الم %10بنسبة اهمين ح نقدية للمسعات أرباتوزي كأقترح مجلس إدارة البن

  دفوع كما يلي:ممال الرأس الن %) م10: 2019( %10حة بنسبة صدار أسهم منوكذلك إ
  
  2020   2019  
 اإلجمالي   ياإلجمال    

   ألف     
  ألف     دينار الكويتي

  دينار الكويتي  
       

 137,980 فلس 20  76,093 فلس 10  هم)(لكل سح توزيعها ة المقترلنقدياح األربا
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 69,765 سهم  10   76,741 سهم  10  )سهم 100كل ها (ل ارة المقترح إصدأسهم المنح

 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
  

المقترح  النقدية هر األرباحقانونية. تظلءات ااهمي البنك واستكمال اإلجراسعادية لمية الملموافقة الجمعية العموع هذا االقتراح يخض
 ملكية.لقوق اح يمنفصل فكبند وأسهم المنحة المقترح إصدارها عها توزي

 
اح (إيض )ألف دينار كويتي 942: 2019نار كويتي (ألف دي 608ة بمبلغ مجلس اإلدار ءافأة أعضالبنك مكاقترح مجلس إدارة ا كما
  .مية السنوية لمساهمي البنكلية وتخضع لموافقة الجمعية العموقوانين المحلقاً لي ضمن المبلغ المسموح به وفه) و27
  

   همسات باألمدفوعال  24
  
 ة العمومية غير يالجمع ديق عليه من قبلس اإلدارة وتم التصمن قبل مجل دمالمعت جلطويل األبرنامج الحوافز  ك بتشغيلم البنويق

سهم للموظفين حيث يتم إطالق ج على أساس تخصيص برنامج شراء األهذا البرنام يعمل ية العمومية العادية للبنك.عية والجمالعاد
نوات من تاريخ ي نهاية كل ثالثة سرنامج عادة فبفقاً لكل مصدرة وسنة. ويتم منح األسهم ال لين كلهالمؤ ينفة للموظجديد برامج

  .جلس اإلدارةمقبل  ء المتفق عليها المعتمدة مناروط األدفاء شيلتخصيص ويخضع ذلك الستا
  

 



بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع.( وشركاته التابعة 160

البيانات املالية املجمعة - 31 ديسمبر 2020
التقرير السنوي 2020

  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 

 

  

52  
 

  رأسمالية  مطلوبات طارئة والتزامات  25
  

  تعلق بما يلي:ألعمال فيما يل اط الطبيعيمن النشوالتزامات قائمة تمت ضات طارئة بلومط كانت هناك ،يالمركز المالفي تاريخ 
  

  

    لف دينار كويتيأ  
    2020 2019 

    
 140,041 159,067   عتمادات مستنديهامقبولة واالت وح

 1,556,923 1,402,288    خطابات ضمان
  ───────── ───────── 

 1,696,964 1,561,355   مطلوبات طارئة
  ═════════ ═════════ 

  
    كويتي ف دينارأل    
    2020 2019 

    
     

 356,144 306,005   ات أخرىوالتزام أسماليةالتزامات ر
  ═════════ ═════════ 

  
دوات أة (جلالسلع اآل قودود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وععمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعق  التبادمعامالت م 26

  ية مشتقة إسالمية)   مال
  

تحويل  دباح وعقواألر لومعامالت مبادالت معد ت مبادالت عمالتلألعمال في معامال لسياق الطبيعيا جموعة ضمندخل المت
ل دجنبية ومعاألمية) للتخفيف من حدة مخاطر العمالت عقود السلع اآلجلة (أدوات مالية مشتقة إسالة وجلالعمالت األجنبية اآل

 ر ة اإلسالمية وفقاً لسعتتفق مع الشريع ن طرفين لشراء سلعة نظام الوعد بيى اآلجلة إل السلع  ند مبادالت عمالت وعقودباح. تستراأل
اقية شراء من جانب واحد. فيما المعاملة هي وعد مشروط بشراء سلعة من اتف إن بل.التاريخ ذي الصلة في المستق عليه في متفق

اً إلى المتغيرة استنادالمعدالت الثابتة واألرباح ذات  اتالت مدفوع بمباداألطراف المقابلة عادةً  اح، تقومبألرا لادالت معدبمبيتعلق 
ة إلى القيمة االسمية بعمالت يل المدفوعات الثابتة أو المتغيرة باإلضافتبدتم النسبة لمبادالت العمالت، يبواحدة.  لعملة القيمة االسمية

   مختلفة.
 

قيمة  تناداً إلىاس ابت والمتغيرالمعدل الثباح ذات مدفوعات األر دلبتبا عادةاألطراف المقابلة  تقوم، رباحمعدل األ تدالباملبالنسبة 
ق عليه في التاريخ ذي مية بسعر متفدة متوافقة مع الشريعة اإلسالمحدعة لشراء سل عدة معامالتخالل  نمواحدة  عملةب اسمية

  . لوعدا كلهي قبل على أساسالصلة في المست
  
اض رألغ اآلجلة السلععقود جنبية اآلجلة ود تحويل العمالت األباح وعقواألر دلبادالت معتم استخدام مبادالت العمالت ومي
  .تغطيةال
  
يمة ات معدالت ربح مرتبطة بالتغيرات في قالمتضمنة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية ذ باحألرمثل عقود المبادالت ومعدل ات

  .ةمينلثاالمعادن 
  

ية. إن االسم ، باإلضافة إلى القيمةالقيمة السوقية دوات، والتي تعادللهذه األ سالبةالالموجبة والجدول التالي القيمة العادلة  يوضح
ذي تقاس سعر المرجعي أو المؤشر وهو األساس البط بأدوات مبادالت العمالت األجنبية أو المرتال قيمة االسمية هي مبلغ األصللا

  إلى مخاطر االئتمان. السنة وال تشير القائمة في نهاية  لمعامالتحجم اى السمية إلمة هذه األدوات. تشير القيمة ايات في قرتغيال عليه
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جلة وعقود السلع اآلجلة (أدوات األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآل  عدلت مدالت عمالت ومعامالت مبادالاامالت مبمع 26
  تمة) ت) (يةمة مشتقة إسال مالي

  
   

  
   

    ألف دينار كويتي

   

  قيمة ال
  لة ادالع

  لموجبةا

  لقيمة ا
  العادلة 

 سالبةال
  القيمة 
 األسمية 

            2020ديسمبر  31
 395,964 1,277 4,834   اآلجلة  دالعقو

 216,426 26,008 -   دل األرباح الت معمعامالت مباد
 2,281,253 46,474 16,150   معامالت مبادالت عمالت

 351,243  216 -   ادن الثمينة المتضمنة المع
 

  

─────── ─────── ─────── 
 

  

20,984 73,975 3,244,886 
 

  

═══════ ═══════ ═══════ 
  

    

  
    

    ويتيألف دينار ك

    

  القيمة 
  العادلة 
  الموجبة

  القيمة 
  العادلة 
 السالبة

  القيمة 
 األسمية 

             2019ر يسمبد 31
 670,811 1,966 1,165     جلة قود اآلالع

 227,378 14,402  -   رباح دالت معدل األمبامعامالت 
 1,810,765 15,157 12,083    ت مبادالت عمالتمعامال

 231,950 444    -    المتضمنة  المعادن الثمينة
 

   

─────── ─────── ─────── 
 

   

13,248 31,969 2,940,904 
 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
  

ن ، فإ ةلع اآلجلد السوت األجنبية اآلجلة وعقود تحويل العمالت معدل األرباح وعقجنبية ومبادالألبادالت العمالت افيما يتعلق بم
ات فقدتي الصافمل ومجية المبالغ بالصافي. ويبين الجدول التالي مثل إجمالي التدفقات النقدية. ولكن، يمكن تسوالقيمة االسمية ت

 لنقدية:ا
  

    ألف دينار كويتي  
  القيمة   

 األسمية 
  ل خال

 أشهر 3
    12إلى  3

 شهراً 
  من  أكثر
 شهراً  12

       2020ديسمبر  31
 573,329 1,321,226 1,350,331 3,244,886 لة  خنقدية دافقات دت

 (397,811) (1,180,731) (1,362,276) (2,940,818) تدفقات نقدية صادرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  175,518  140,495  (11,945)  304,068 ت النقدية صافي التدفقا
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      2019ر ديسمب 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)  نقدية صادرة تدفقات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 113,008 128,643 (2,999) 238,652 النقدية  اتصافي التدفق
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ت عالقة  معامالت مع أطراف ذا  27
  

من  عائالتهمد أفران وفيذييتنلفيها اة وموظأعضاء مجلس إدارة المجموعاهمون الرئيسيون والمسهناك أطراف معينة ذات عالقة (
ويلية مسهيالت تالء تممودعين أو ع يمثلونن) يها مالك رئيسييوشركات يمثلون ف كةومشاريع مشتر ةوشركات زميل ولىالدرجة األ
 ألرباحمت بنفس الشروط األساسية بما في ذلك معدل اشاط الطبيعي للمجموعة. إن تلك المعامالت قد ت، ضمن النللمجموعة

طبيعي در من أكثر من قتتضغير ذات عالقة ولم لها مع أطراف  مماثلة لمعامالت دة في نفس الوقت بالنسبةك السائت كتلنااوالضم
  . من المخاطر

  
   ضمنة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:مع أطراف ذات عالقة المت لمعامالتإن ا
  
  ألف دينار كويتي          
  المجموع          

  
 مساهمون

  ون رئيسي

  اتكشر
ة زميل

يع ومشار
  مشتركة  

 أعضاء 
اإلدارة  مجلس

 وموظفين
  تنفيذيين  

آخر  طرف
  ذي عالقة

 
 

  2020 2019 
        

 8,264  7,834  48 66  7,720     -    تمويليرادات إ
 300  290  86  178  26     -   إيرادات أتعاب وعموالت 

 34,640  14,906  471  89  604  13,742   تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين
  
   لي:المجمع هي كما ييان المركز المالي المتضمنة في بذات عالقة   األرصدة مع أطرافإن 
  

  يألف دينار كويت  
 مجموع ال  
  

مساهمون 
  ون رئيسي

  شركات
زميلة 

ومشاريع 
  مشتركة  

 أعضاء
اإلدارة  مجلس

وموظفين 
  تنفيذيين 

طرف آخر 
 2019 2020  ذي عالقة

  

        

 250,997  208,306  1,043  2,721  204,542     -  ويل مدينو تم
 900,105  1,135,722    -     -  36,411  1,099,311  سسات المالية مستحق للبنوك والمؤ

 118,726  57,609  18,411  14,253  24,945     -   بات المودعينحسا
 14,181  11,802  272     -  11,044  486   يةمطلوبات طارئة والتزامات رأسمال

  
  هي كما يلي: لموظفين التنفيذيينلس اإلدارة واأعضاء مج إن تفاصيل حصص

   
  

ف دينار كويتيأل      
  

س اإلدارة أو لأعضاء مجعدد 
موظفين التنفيذيينال  

 عدد األطراف  
(أقارب أعضاء  ذات العالقة

مجلس اإلدارة أو الموظفين 
)التنفيذيين  

 

 
  

        
  

2020 2019  2020 2019  2020 2019 
          

          لس اإلدارةأعضاء مج
 2,296  1,120   10  23   24 25  يلية تسهيالت تمو

 12,387  19,364   75  123   47 53  ت مودعينحسابا
 2,624  2,362   1  3   4 1  يةضمانات مقابل تسهيالت تمويل

          
  ون  يذتنفيموظفون 

                

 1,927  2,422   21  14   70 68  تمويلية  تسهيالت
 11,138  11,585   108  111   79 81   نحسابات مودعي

 2,815  2,708   4  3   8 7  مويليةالت تيانات مقابل تسهضم
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  تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة (  27
  

 إدارة البنكس أعضاء مجل مكافآتو لموظفي اإلدارة العليا نهاية الخدمة تآفاومك ياالعلإن رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة 
  ي:ا يلكم هي ابعة المجمعةشركات التوكافة ال

  
  كويتي ارألف دين  
 عوالمجم  
  2020 2019 
      

  16,625  13,340  ظفي اإلدارة العليا رواتب وبدالت ومكافآت مو
  1,079  1,008  العليا ة ظفي اإلدارمولطويلة األجل ة الخدمة والمزايا مكافآت نهاي

  1,858  1,876  *اإلدارةأعضاء مجلس مكافأة 
  ─────── ─────── 
  16,224  19,562  
  ═══════ ═══════ 

  
أة بنك. تخضع مكافألف دينار كويتي) يتعلق بال 942: 2019ف دينار كويتي (أل 608مبلغ أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تضمن ت *

  .)23(إيضاح  الجمعية العمومية السنوية  قةلموافإلدارة ا سأعضاء مجل
  

    اعيطلقليل االتح  28
  
  ة  لقطاعات األساسيعلومات ام

نشطة والخدمات الرئيسية في هذه القطاعات قطاعات أعمال رئيسية. إن األ أربعإلدارة في األغراض  موعةجمالتنظيم أنشطة يتم 
  هي كما يلي:

  

 : الخزينة
لبنوك وتبادل الودائع مع ا واستثمار في صكوك ةبحثمارات المراستارة السيولة و إدا
 لدولية. ية اصرفلى العالقات المإضافة إ المالية اتلمؤسسوا

   

لألفراد والخدمات  ةالمصرفي عمالألا
 :  المصرفية الخاصة 

عمالء ات والخدمات لللخدمات المصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجتوفر ا
ية  ت المصرفالمصرفية الخاصة مجموعة شاملة من الخدمات وتوفر الخدما. داألفرا

 ة.عاليلامالءة المالية ي الذو لمبتكرة لألفرادمخصصة وامية الالساإل
   

 :  للشركاتألعمال المصرفية  ا
يم خدمات الخدمات المصرفية ومنتجات االستثمار إلى الشركات وتقدتقديم العديد من 

 الت إجارة محلية ووكالة واستصناع.هيالعقارات وتسو عمرابحة للسل تمويل
   

 : راالستثما
ر يلمنشآت غة وايرستثمارات العقاواالهم لمباشرة في األسثمارات اة االسترداإ

 المشاريع المشتركة. المصرفية لدى المجموعة والشركات الزميلة و
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  (تتمة) التحليل القطاعي  28
  

    يألف دينار كويت  

  الخزينة  

عمال األ
لألفراد  يةالمصرف

والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

مال األع
 رفيةالمص

  المجموع  الستثمارا   ركاتش لل
            

       2020سمبر دي 31
       

 21,502,314  1,569,794  5,640,019  6,520,157   7,772,344   الموجودات  يإجمال
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 19,400,916  457,214  2,980,421  12,270,709  3,692,572   لمطلوبات ا إجمالي
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 795,596  79,070  265,959  339,712  110,855   رادات تشغيل يإ

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

 (284,067)  (100,591)  (141,887)  (13,768)  (27,821)   القيمة  صات وانخفاضخصمال
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 184,222  (92,918)  57,374  151,227  68,539   السنة (خسارة) بح ر
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
    دينار كويتيف أل  

  خزينةال  

األعمال 
فية لألفراد المصر

دمات والخ
صرفية الم

  ةصالخا

ال األعم
مصرفية ال

  المجموع  مارستثاال  للشركات 
       2019ر مبديس 31

       

 19,390,858 1,893,321  4,978,542 6,085,972 6,433,023  الموجودات إجمالي 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

 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)  نخفاض القيمة واالمخصصات 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 261,821 (15,789)  79,610 114,756 83,244  السنة(خسارة) ربح 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
  وية ات الثانقطاعالمعلومات 

  
 يلي:  يل الجغرافي هو كماالتحلن إوعة. ناطق جغرافية متنتعمل المجموعة في م

 
  تيكوي ناردي ألف 
 

  لموجوداتا
  ات طارئةمطلوب  

  والتزامات رأسمالية
            

  2020  2019    2020  2019  
    المناطق الجغرافية:

 
  

 663,574 578,862  12,838,248 13,663,791  ألوسطالشرق ا
 1,278,971 1,248,097  5,360,817 6,553,652  ا أوروب

 110,563 40,401  1,191,793 1,284,871  ى أخر
  ───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 21,502,314 19,390,858  1,867,360 2,053,108 
  ═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 
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  (تتمة) التحليل القطاعي  28
  

    يألف دينار كويت  

  الخزينة  

عمال األ
لألفراد  يةالمصرف

والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

مال األع
 رفيةالمص

  المجموع  الستثمارا   ركاتش لل
            

       2020سمبر دي 31
       

 21,502,314  1,569,794  5,640,019  6,520,157   7,772,344   الموجودات  يإجمال
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 19,400,916  457,214  2,980,421  12,270,709  3,692,572   لمطلوبات ا إجمالي
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 795,596  79,070  265,959  339,712  110,855   رادات تشغيل يإ

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

 (284,067)  (100,591)  (141,887)  (13,768)  (27,821)   القيمة  صات وانخفاضخصمال
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 184,222  (92,918)  57,374  151,227  68,539   السنة (خسارة) بح ر
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
    دينار كويتيف أل  

  خزينةال  

األعمال 
فية لألفراد المصر

دمات والخ
صرفية الم

  ةصالخا

ال األعم
مصرفية ال

  المجموع  مارستثاال  للشركات 
       2019ر مبديس 31

       

 19,390,858 1,893,321  4,978,542 6,085,972 6,433,023  الموجودات إجمالي 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

 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)  نخفاض القيمة واالمخصصات 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 261,821 (15,789)  79,610 114,756 83,244  السنة(خسارة) ربح 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
  وية ات الثانقطاعالمعلومات 

  
 يلي:  يل الجغرافي هو كماالتحلن إوعة. ناطق جغرافية متنتعمل المجموعة في م

 
  تيكوي ناردي ألف 
 

  لموجوداتا
  ات طارئةمطلوب  

  والتزامات رأسمالية
            

  2020  2019    2020  2019  
    المناطق الجغرافية:

 
  

 663,574 578,862  12,838,248 13,663,791  ألوسطالشرق ا
 1,278,971 1,248,097  5,360,817 6,553,652  ا أوروب

 110,563 40,401  1,191,793 1,284,871  ى أخر
  ───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 21,502,314 19,390,858  1,867,360 2,053,108 
  ═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 
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  )مةتتل القطاعي (التحلي  28
  
  ر كويتيألف دينا  
  المجموع    ليدو    محلى  
                  

  2020  2019    2020  2019    2020  2019  
          

 814,402 795,596  445,449 458,864  368,953 336,732  التشغيلت دايراإ
  ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 261,821 184,222  70,150 114,750  191,671 69,472  ربح السنة   
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 

  
  اطرإدارة المخ  29

  
كد على وجود عملية حوكمة تؤ من خاللنفيذ ذلك أ من عمليات صنع القرار في المجموعة. ويتم تزال يتج جزءاً  رد إدارة المخاطتع

  يا. لعلرة ا اشرة من قبل مجلس اإلدارة واإلدرة مباواإلشراف بصوة برقالتحكم والتقييم مستقل للمخاطر وا
  

المخاطر في ضوء التطورات التي يشهدها  ت إدارةكانيامإمستوى قدرات و رفع علىبشكل مستمر  ييتبيت التمويل الكوعمل وي
ً في ضوء تطورات تعلقطاع ا بقة في ت المطفضل الممارساوأ لية وراق المايمات النظام المصرفي ولوائح سوق األألعمال وأيضا

  مخاطر.ة الدارإل ة الثالثة"عي "الخطوط الدفاويتي نظام ل الكمويالت ت. يطبق بيإدارة المخاطر
  

يتعين على كافة تي، في بيت التمويل الكويي أعمالها. ومتضمنة ف وحدات األعمال تنتج عن إن المخاطر ع األولالدفا طخ يبين
هم اتالمتضمنة في مسؤولي خاطرة المدارية إلعمليات ... إلخ) التأكد من فاعالظفي موو العقودي ظفومو االئتمان الموظفين (موظفي

  التنظيمية.
  
طر في إطار تحمالن مسؤولية ضمان إدارة المخاوهما ت الرقابة الماليةإدارة دارة المخاطر وإ وحدةى ني علاثل خط الدفاع اليشتمو

   للمخاطر. المستوى المقبول المحددة
  
راف عليها من اإلشا وورهدتم تحديد ي التي دة التدقيق الداخليره وحتوفلذي االمستقل  والضمان  ث في التأكيدالثال ثل خط الدفاعتمي
المعنية. توفر وحدة التدقيق  مةكووالح لي إلى جميع جهات اإلدارة ويتم إعداد تقرير حول نتائج التدقيق الداخ .قالتدقي لجنة لبق

  مل إدارة المخاطر.طار عي إدة فدوفقاً للمتطلبات المحالرقابة  فاعليةنظام العام لال عملضمان   يخل الدا
  

ً اقبرخاطر ومض للمرععن الت ةلمسؤولا يهطر ة إدارة المخاحدإن و ل استخدام طرق بقياس المخاطر من خالتها، كما تقوم أيضا
إلى  دتنتساحتماالت ق قياس المخاطر خدم طراإلدارة. تستس لمجو المخاطر قوم بتقديم التقارير إلى لجنة إدارةلقياس المخاطر وت

  . يةلحالا ةيئة االقتصاديلبالسابقة المعدلة لتعكس ابرات الخ
  

يئة السوق للمجموعة  التي تعكس استراتيجية األعمال وبا من خالل الحدود التي يضعها مجلس اإلدارة وهومراقبتخاطر مليتم ضبط ا
  . البنك ى مجلس إدارةلد بولخاطر المقوكذلك مستوى الم

  
  تخفيف المخاطر

الت األجنبية اآلجلة  مقود العاح وعبرادالت معدل األومب التمبادالت العم ر،اإلدارة الشاملة للمخاط زء منكج وعة،متستخدم المج
ت في العائد رايلتغاتجة من االنالناشئة إلدارة التعرض للمخاطر  وذلك )ن المنتجات المقبولة شرعاً ضم( وعقود السلع اآلجلة

  .الئتمان لديهاا ة الضمانات لتخفيض مخاطرمجموعال تخدمسوت .ت األجنبية ومخاطر األسهموالعمال
  

  دةئاات المخاطر الزتركز
على االحتفاظ بمحافظ متنوعة،  راءات البنك إرشادات محددة تركز ب تركزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجنأجل تج من

ً للشريعة)وفاالختيارية ( التغطيةسة م سياخدااست مالئتمان المحددة وإدارتها. ويتخاطر اعلى تركزات مة رسيطلي يتم الوبالتا في  قا
  ستوى العالقات ومستوى قطاعات األعمال. مطر على المخا تك إلدارة تركزاالبن

  
تم مراقبتها من التي يءات مماثلة وراجوإ ر وسياساتلها هياكل إدارة مخاط للمجموعةابعة ة إلى ذلك، فإن كل شركة مصرفية تإضاف

  ك.البن قبل مجلس إدارة
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  مخاطر االئتمان      30
  

اء بالتزاماتهم التعاقدية. تدير إخفاق عمالئها أو األطراف المقابلة في الوف بارة بسبعة خسومأن تتكبد المج ن هيتماإن مخاطر االئ
وكذلك ة منفردال ابلةقتي ترغب في قبولها لألطراف الماطر اللمبالغ المخ وددع حن خالل وضالمجموعة مخاطر االئتمان وتراقبها م

  للمخاطر فيما يتعلق بهذه الحدود. ضة التعرمراقب لعمال، ومن خالت األاعاالجغرافية وقطت القطاعا لتركزات
  

االئتمانية  لمالءةلمحتملة في اا تيرامبكر للتغاالئتمانية وذلك لتوفير التحديد ال مراجعة الجدارةجموعة بوضع عملية قامت الم
يف مخاطر نتص موذجندام ختف المقابلة باسطراألا ويتم وضع حدود. اجعة الضمانات القانونيةذلك مري ما فبلألطراف المقابلة 

 ارة اجعة الجد خاطر للمراجعة الدورية. إن عملية مركل طرف مقابل. وتخضع تصنيفات الماالئتمان الذي يحدد معدل المخاطر ل
  ها.ل ةيححيالتص اتإلجراءا ر التي تتعرض لها واتخاذللمخاط تيجةً نعة بتقدير الخسارة المحتملة موح للمجئتمانية تسماال

  
  توقعة متمان الاالئ رئتقييم خسا

 تعريف التعثر ومعالجة التعثر
احتساب خسائر  ) عندةاالئتماني مةقيلة افة كمنخفض(المصن 3التالي إدراجه ضمن المرحلة لمجموعة األصل المالي متعثراً وبتعتبر ا

 التالية:  لحاالتا ة فيعاالئتمان المتوق
  
 ذ دون لجوء المجموعة التخابالمجموعة بالكامل  ىانية إلالئتما فاء بالتزاماتهبالو يلالعمأن يقوم مل من غير المحت

  الضمانات)؛الضمان (في الحاالت المحتفظ فيها باإلجراءات القانونية مثل تحقيق 
 ة.تماني جوهري إلى المجموعام ائلتزي اأيوماً عن  90ي السداد ألكثر من تأخر ف العميليسجل ن أ 
 يمة اقلمنخفضة ا لعميلاات زامأن تعتبر الت ً   االئتمان الداخلية.  استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر ئتمانيا

  
ً بتصنوعة التعثر باالنكشافات المصنفة خاتربط المجم   بقا طوالتصنيف "ج"  Fitchو S & Pنيف ة التص" طبقا لوكال"د يفرجيا

  التصنيف موديز. كالة لو
  

النوعي الذي تقوم احتمالية العجز عن السداد كجزء من التقييم  ىتشير إلي قد تلمن المؤشرات ا نوعةمت جموعة مجموعةالمتراعي 
 المؤشرات:عثر من جانب العمالء. ومن بين هذه بإجرائه حول الت

  
 تفة االتفاقياالخم 
 ندائنين أو موظفين عمومييلدى داد  لساالتزامات متأخرة  العميلكون لدى أن ي 
 العميلاة وف  

  
 ئتمانطر االاخالجوهرية في م ادةيالز

وات أو ي يتم تحديد ما إذا كان إحدى األدرضة لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المعت
 داة، تراعي ر األئتمان متوقعة على مدى عمئر اخسا أو شهراً  12ائتمان متوقعة على مدى  لخسائردوات معرضة لأل ةمحفظ

محفظة ة إلى معيار كمي متناسق بالنسبة للالئتمان منذ التحقق المبدئي. وتستند المجموعامخاطر  ية فيرهعة أي زيادة جوجمومال
  طر االئتمان. في مخازدياد ملحوظ ا يأيتم تقييم  المصنفة داخليا وخارجيا لكي

  
  الية التعثر عن السداد احتمدير تقوالتصنيف الداخلي 

رها كافة جوانب بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اعتبا لمجموعةعين اتسة بالمجموعة، تخاصلة ادارة المحفظند إع
) كآلية تصنيف Moody’s Risk Analystز (ديومخاص بتصنيف تستعين المجموعة بمحلل المخاطر الالمخاطر المحددة. و

كما يدعم التحليل استخدام  لمخاطر.فات لينألعمال ووضع تصل ايتحلالقدرة على لها موعة. وهذه األداة تتيح المجلدى ة يائتماني داخل
 وكاالتالصادرة عن  يةجرصنيفات الخاد سواء. كما تستعين المجموعة بالتالعوامل الذاتية غير المالية على حالعوامل المالية و

   ياً.خارجة فالتصنيف المعروفة للمحافظ المصن
  

 ارة السياسة اإلدوتسهل هذه . المحفظة االئتمانية علىاطر للمخ قفالمتوادقيق وال يفنلتصاعلى  ةفظحالما جموعة هيمإن سياسة ال
غرافية والمنتجات. الج اتوالقطاععمال ألا جميع قطاعاتفي  التعرض لمخاطر االئتمانقارنة وم ذات الصلةة للمخاطر يالمركز

دخالت الرئيسية لقياس موفير اللت هاتجالتي تم معالق لسواات ية مع معلوملمالة متنوعة من التحليالت اجموعيف مصنتنظام ال ويؤيد
ً لفئات مختلف ابشكل يتناسب مع ة للمخاطر التصنيفات الداخلي وقد تم وضع كافةمخاطر الطرف المقابل.  لدى  ياسة التصنيفلس ووفقا

  .ل منتظمبشك خاطرلما تصنيفات وتحديثلبنك. يتم تقييم ا
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  ن (تتمة)  ئتمامخاطر اال  30
  
  )ةعة (تتملمتوق ا خسائر االئتمانيم يتق
  

  عن السداد (تتمة)التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر 
مر األداة، وذلك حسب تخصيص مدار عشهراً وعلى  شرع ار مدة اثنيحتمالية التعثر عن السداد على مداتستخدم المجموعة 

لل المخاطر استنادا إلى حخالل م صل منأللى مدار دورة اد عا لسدالتعثر عن ا لية لملتزم. يتم تحديد احتمادد لالمحة لالمرح
. جياً فة خارلمحافظ المصنل اهف المعترف بة الخارجية من خالل وكاالت التصنيأو التصنيفات االئتماني ة الداخليةالتصنيفات االئتماني

ة التعثر ياحتمال ل إلىصى مدار دورة األد علاسدلتعثر عن الية االسداد المرتبطة باحتمالشروط  كلهي كما تقوم المجموعة بتحويل
لمحفظة  اددسلتعثر عن التقوم المجموعة بتقييم احتمالية ا ستخدام النماذج واآلليات المناسبة.عن السداد على مدار مرحلة زمنية با

 ي تار لوجيستي والانحدية رجات إلى آلالد المجموعة. وتستند بطاقاتوكية في سل فراد من خالل تطبيق بطاقات درجاتات األمنتج
   اني.لدرجة واحتمالية التعثر مقابل كل تسهيل ائتماتقييم  تيحت
  

  ة إدراج المعلومات المستقبلي
لمتوقعة لكي يتم ئتمان ااال رتؤثر على مخاطر االئتمان وخسائ وقع أنالتي من المتة ييسصادية الرئتراعي المجموعة المتغيرات االقت

والمؤيدة للظروف  ة. وهي تعكس بصورة رئيسية التوقعات المعقولةعالمتوق ئتمانالنماذج خسائر ا ة فيبليلومات المستقلمعإدراج ا
ئتمان اال على خسائرعوامل االقتصاد الكلي تأثير ائية إلدراج حصإج موعة بنماذتبطة باالقتصاد الكلي. تستعين المجالمستقبلية المر

، سيناريو منخفض) لتوقعات بيانات االقتصاد دو متزاييناريس سيناريو أساسي،ات (يوهثالثة سينار وعة. كما تراعي المجممتوقعةال
ه السيناريوهات على هذباالحتماالت ة حرجمناسبة المالجغرافية ويتم تطبيق التقييمات اللكلي بشكل منفصل لكل من القطاعات ا

فتراضات بما الجيات واالمنه ةة منتظمة مراجعبصورتم يالمتوقعة.  مانحتماالت حول خسائر االئتجحة باالمر ةللوصول إلى نتيج
 تصادية المستقبلية.  في ذلك أي توقعات بالظروف االق

  
  اتاة أي ضمانى للتعرض لمخاطر االئتمان دون مراعالحد األقص

للتعرض  قصىاأل يتم عرض الحد. وان المركز المالي المجمعلبنود بيان ملحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتتالي اضح الجدول اليو
خاطر من خالل استخدام لموقوف) قبل تأثير التخفيف من المانخفاض القيمة وبالصافي بعد الربح المؤجل وا ان (قبلالئتما لمخاطر

 ان. تفاقيات الضموا يةاصة الرئيسترتيبات المق
  

ألف دينار كويتي   
 2019         2020      إيضاحات  

    
 1,687,769 2,268,412 8 ماليةت الساسلبنوك والمؤدى اأرصدة ل

 3,645,631 3,364,577 9 أرصدة مستحقة من البنوك
 9,946,897 11,318,519 10 مدينو تمويل

 2,311,725 2,790,250 11 استثمار في صكوك
 281,752 239,657  رصدة مدينة أخرى يون وأمدينون تجار

  ───────── ───────── 
 17,873,774 19,981,415   اإلجمالي

  ───────── ───────── 
 1,696,964 1,561,355 25 لوبات محتملةطم

 356,144 306,005 25 ماتالتزا
  ───────── ───────── 

 2,053,108 1,867,360   المجموع
  ───────── ───────── 

    

 19,926,882 21,848,775  انمئتإجمالي التعرض لمخاطر اال
  ═════════ ═════════ 

  
ً لية وفقالما تاند تسجيل األدوع وليس الحد األقصى ه التعرض الحالي لمخاطر االئتمان  للقيمة العادلة، تمثل المبالغ المبينة أعالا

  لتغيرات في القيمة.تيجة اي المستقبل نف أشوالذي قد ينللتعرض للمخاطر 
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  مة)  مان (تتتئالمخاطر ا  30
  

  االئتمان خاطرلم قصى للتعرضد األتركزات مخاطر الح
لتعرض لمخاطر االئتمان وقطاع األعمال. وبلغ الحد األقصى لن قبل الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية ملمخاطر ركز ات يدار

 ار كويتي) قبل مراعاة أي دين 240,031: 2019ألف دينار كويتي ( 202,565قيمة  2020ديسمبر  31 يفردي كما ف لطرف مقابل
   نات.ضما

  
  ضمان محتفظ به:ب المناطق الجغرافية التالية قبل مراعاة أي  سجموعة حة للميلالموجودات الماليل حت يمكن

  
    ألف دينار كويتي  
  

 مجموعال  أخرى   رباأو الشرق األوسط 
       2020ر مبسيد 31

 2,268,412  336,421  871,317  1,060,674  لدى البنوك والمؤسسات الماليةة أرصد
 3,364,577  10,968  363,731  2,989,878  لبنوكمن اقة رصدة مستحأ

 11,318,519  372,601  3,263,070  7,682,848  مدينو تمويل
 2,790,250  404,212  1,456,116  929,922  في صكوكاستثمار 

 239,657  5,076  37,571  197,010  ون وأرصدة مدينة اخرى ريون تجاينمد
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  12,860,332  5,991,805  1,129,278  19,981,415 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

       2019ديسمبر  31
 1,687,769  258,919  875,738  553,112  لماليةا تسانوك والمؤسة لدى البأرصد

 3,645,631  24,622  578,311  3,042,698  ن البنوكمستحقة مأرصدة 
 9,946,897  398,854  2,645,819  6,902,224  لمدينو تموي

 2,311,725  298,180  1,054,292  959,253  كوكاستثمار في ص
 281,752  1,096  73,420  207,236  ة مدينة اخرى ون وأرصدمدينون تجاري

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
  11,664,523  5,227,580  981,671  17,873,774 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 :مان محتفظ بهل الموجودات المالية لدى المجموعة حسب قطاع األعمال قبل مراعاة أي ضا يلي تحليفيم
  

ويتيألف دينار ك   
              2020              2019 
   

 4,383,273 4,634,999 نيعتجارة وتص
 7,667,028 8,830,573 ت ماليةؤسساوم بنوك

 2,797,710 2,908,069 إنشاءات وعقارات
 3,025,763 3,607,774 أخرى 

 ───────── ───────── 
 19,981,415 17,873,774 
 ═════════ ═════════ 

  
  ةالموجودات الماليالئتمانية حسب فئة جودة اال

. مجمعالمرتبط ببنود بيان المركز المالي ال ةمض القيانخفا لدات المالية قبموجوال ئتمانية حسب فئةاال الجودةلجدول التالي يوضح ا
 ية للخسائر الماليةالنهائيها المخاطر ف نفات التي تكوواالنكشافات لمخاطر االئتمان المصنفة كجودة "مرتفعة" هي تلك االنكشا

ودة "قياسية" فهي تتكون جكمصنفة ان المتات لمخاطر االئكشافالن. أما ار منخفضةمخاطفي سداد التزاماته  الملتزم الناتجة عن تعثر
  فضة القيمة. فيها التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر منخألخرى والتي يكون يالت امن كافة التسه
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  مان (تتمة)  االئت مخاطر  30
  

 ة)(تتم ئة الموجودات الماليةب ف الجودة االئتمانية حس
  

ي ويتألف دينار ك      
    
   لقيمة افضة خمن وغير  ةغير متأخر 
  تصنيف  

 مرتفع
  تصنيف

 اسي قي  
  أو  متأخرة

 منخفضة القيمة  
 

 اإلجمالي 
     

     2020ديسمبر  31
 2,268,412     -     -  2,268,412  ات الماليةسسؤالبنوك والم ة لدىأرصد

 3,364,577     -     -  3,364,577  مستحقة من البنوك أرصدة
 11,318,519  1,014,746  1,437,074  8,866,699  )10ح اضمدينو تمويل (إي

 2,790,250     -  883,080  1,907,170  استثمار في صكوك
 239,657     -     -  239,657  خرى ا ةوأرصدة مدين ونمدينون تجاري

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 16,646,515 2,320,154 1,014,746 19,981,415 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 

دينار كويتيألف     
 

   
 

نخفضة القيمةغير متأخرة وغير م    

 
  تصنيف 

 مرتفع
  فتصني 

 قياسي  
  أو  رةخمتأ

 القيمة منخفضة  
 

 اإلجمالي 
     

     2019سمبر دي 31
 1,687,769     -     -  1,687,769  الماليةات أرصدة لدى البنوك والمؤسس

 3,645,631     -     -  3,645,631   تحقة من البنوكسة مدأرص
 9,946,897  775,324  1,156,628  8,014,945  )10ح مدينو تمويل (إيضا

 2,311,725     -  572,842  1,738,883  ر في صكوكماثاست
 281,752     -     -  281,752  اخرى  ون تجاريون وأرصدة مدينةمدين

 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 15,368,980 1,729,470 775,324 17,873,774 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 ة:ئة الموجودات الماليلقيمة حسب ف غير منخفضة ا تأخرة ولكنية المالتمويل يالتسهتأعمار ال ليلتح
  

    ار كويتيألف دين  
ً  30ن م أقل   ً  90 إلى 61  اً يوم 60إلى  31  يوما   المجموع  يوما

       

       2020يسمبر د 31
 751,593 120,494 93,942 537,157  مدينو تمويل 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
          

          2019بر ديسم 31
 564,240 132,267 113,611 318,362  ل يمدينو تمو

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

   تناامالض
 ل. يتم تنفيذ التعليمات الموضوعة من قبل إدارةى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابلوب يستند إونوع الضمان المطل إن مبلغ

  ومقاييس التقييم. نواع الضمانلق بمدى قبول أفيما يتع مجموعةبالاالئتمان ة نالمخاطر ولج
  

ً على يدية والبنكية والكفاالت النقلاق الماوراألو ت المقبولة العقاراتناة للضماالرئيسي تشمل األنواع ة. وتحصل المجموعة أيضا
  لتابعة.ا اح إلى شركاتهمن الشركات االم للتسهيالت التمويلية التي تمنضمانات 

  
  زم ذلك.  ل ية، متىت األساسقاً لالتفاقياب ضمانات إضافية وفمانات، وتطلمة العادلة للض دارة القيقب اإلترا

  
منخفضة القيمة  أو التسهيالت التمويلية يتعلق بالتسهيالت التمويلية المتأخرة جموعة فيمانات تحتفظ بها المادلة لضمعالا ةمبلغت القي

أوراق نات على نقد ودينار كويتي). تشتمل الضماألف  281,072: 2019( 2020بر ديسم 31ما في يتي ككو ألف دينار  482,833
    .تاوخطابات ضمان وعقار لية وصكوكما

  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 
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───────── ───────── ───────── ───────── 
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  مان (تتمة)  االئت مخاطر  30
  

 ة)(تتم ئة الموجودات الماليةب ف الجودة االئتمانية حس
  

ي ويتألف دينار ك      
    
   لقيمة افضة خمن وغير  ةغير متأخر 
  تصنيف  

 مرتفع
  تصنيف

 اسي قي  
  أو  متأخرة

 منخفضة القيمة  
 

 اإلجمالي 
     

     2020ديسمبر  31
 2,268,412     -     -  2,268,412  ات الماليةسسؤالبنوك والم ة لدىأرصد

 3,364,577     -     -  3,364,577  مستحقة من البنوك أرصدة
 11,318,519  1,014,746  1,437,074  8,866,699  )10ح اضمدينو تمويل (إي

 2,790,250     -  883,080  1,907,170  استثمار في صكوك
 239,657     -     -  239,657  خرى ا ةوأرصدة مدين ونمدينون تجاري

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 16,646,515 2,320,154 1,014,746 19,981,415 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 

دينار كويتيألف     
 

   
 

نخفضة القيمةغير متأخرة وغير م    

 
  تصنيف 

 مرتفع
  فتصني 

 قياسي  
  أو  رةخمتأ

 القيمة منخفضة  
 

 اإلجمالي 
     

     2019سمبر دي 31
 1,687,769     -     -  1,687,769  الماليةات أرصدة لدى البنوك والمؤسس

 3,645,631     -     -  3,645,631   تحقة من البنوكسة مدأرص
 9,946,897  775,324  1,156,628  8,014,945  )10ح مدينو تمويل (إيضا

 2,311,725     -  572,842  1,738,883  ر في صكوكماثاست
 281,752     -     -  281,752  اخرى  ون تجاريون وأرصدة مدينةمدين

 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 15,368,980 1,729,470 775,324 17,873,774 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 ة:ئة الموجودات الماليلقيمة حسب ف غير منخفضة ا تأخرة ولكنية المالتمويل يالتسهتأعمار ال ليلتح
  

    ار كويتيألف دين  
ً  30ن م أقل   ً  90 إلى 61  اً يوم 60إلى  31  يوما   المجموع  يوما

       

       2020يسمبر د 31
 751,593 120,494 93,942 537,157  مدينو تمويل 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
          

          2019بر ديسم 31
 564,240 132,267 113,611 318,362  ل يمدينو تمو

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

   تناامالض
 ل. يتم تنفيذ التعليمات الموضوعة من قبل إدارةى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابلوب يستند إونوع الضمان المطل إن مبلغ

  ومقاييس التقييم. نواع الضمانلق بمدى قبول أفيما يتع مجموعةبالاالئتمان ة نالمخاطر ولج
  

ً على يدية والبنكية والكفاالت النقلاق الماوراألو ت المقبولة العقاراتناة للضماالرئيسي تشمل األنواع ة. وتحصل المجموعة أيضا
  لتابعة.ا اح إلى شركاتهمن الشركات االم للتسهيالت التمويلية التي تمنضمانات 

  
  زم ذلك.  ل ية، متىت األساسقاً لالتفاقياب ضمانات إضافية وفمانات، وتطلمة العادلة للض دارة القيقب اإلترا

  
منخفضة القيمة  أو التسهيالت التمويلية يتعلق بالتسهيالت التمويلية المتأخرة جموعة فيمانات تحتفظ بها المادلة لضمعالا ةمبلغت القي

أوراق نات على نقد ودينار كويتي). تشتمل الضماألف  281,072: 2019( 2020بر ديسم 31ما في يتي ككو ألف دينار  482,833
    .تاوخطابات ضمان وعقار لية وصكوكما

  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 
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 ر السيولةمخاط  31
  

أو  ية دي ظل ظروف عاعند استحقاقها ف اعلى الوفاء بالتزاماته موعةالمجي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة السيولة ه  إن مخاطر
 م بينما تقواألساسية، الودائع  لى قاعدةة باإلضافة إ ة بترتيب مصادر تمويل متنوعداراإل تقومخاطر، من هذه المحت ضغط. للحد ت
  ، عالوة على ذلك على أساس يومي.اخلية دوال رقابيةال السيولة حدود ضمن المستقبلية ات النقديةودات ومراقبة التدفقالموج ةراإدب
عالية  ائلةجودات السالمووفر ت أكد منوالت ديدةة والجلعمليات القائملالتدفقات النقدية المتوقعة  تأثير وتقييم راقبةبم قوم المجموعةت

  ذلك.  لتوفير تمويالت إضافية إذا لزم دامهان استخكمتي يلاالجودة و
  

صيرة ق النقدية وقالس وأدوات ليكل فعبش لنقد المتوفرا والتي تتكون من قوية بمصدات سيولة  المجموعةحتفظ ت، ذلك إضافةً إلى
ة إلى نقد في حالة بسهول احويلهت كنة والتي يمت متنوعة وموجوداورة عاليبص لمحفظة قابلة للتداوو فقة مع الشريعة المت األجل

  لة. ويت السجاااحتيب للوفاءالحصول عليها  أيضاً ببنود ائتمان يمكن  المجموعةلتزم تتوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية. ال
  

 نيايع وقس خالل من وامل الضغط عالعتبار خذ في اوإدارته بموجب سيناريوهات متعددة مع األ جمالي اإل قييم مركز السيولةيتم ت
    .التي تؤثر على المجموعة المحددة  الخاصة حداث الضغطوأ  على نحو منتظم أزمات مالية من

  
حتفاظ الللتأكد من ا قاالستحقاقائمة تقوم اإلدارة بمراقبة ات المجموعة. مطلوبو تتحقاق موجوداول التالي قائمة اسيلخص الجد

تواريخ داد وعاقدية للسسنة تستند إلى الترتيبات التلجموعة في نهاية اات للمبلمطلواواستحقاق الموجودات  ائمةقإن  الكافية.بالسيولة 
  . االنتهاء المخطط لها

  
  :هي كما يلي 2020ديسمبر  31ي ير المخصومة فبات غلوطموجودات والمن قائمة استحقاق الإ

  
  دينار كويتيألف   

  
  حتى 

  أشهر 3
  12ى إل 3

 شهر
   بعد
  المجموع  واحدة سنة

      :وداتجوالم

  والمؤسسات المالية نوكبقد وأرصدة لدى الن
 

 2,452,462  
 

 3,368  
 

 34,971  
 

2,490,801  
  3,364,577  143,107   716,653   2,504,817   أرصدة مستحقة من البنوك

  10,747,536  6,058,480   2,653,981   2,035,075   تمويل مدينو
  2,742,100  1,974,409   304,698   462,993  صكوك تثمار فياس

  102,395 73,433 15,012 13,950  عقارات للمتاجرة
  192,347 176,010 9,876 6,461  تاستثمارا

  520,784 508,627 11,277 880  ةكترومشاريع مشت زميلة ارات في شركااستثم
  350,838 288,055 55,663 7,120  مارية عقارات استث

  728,059  564,068   36,945   127,046   جودات أخرىمو
  32,390  32,390     -     -  وجودات غير ملموسة وشهرة م

  230,487  230,487     -     -  ومعدات عقارات
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  7,610,804 3,807,473 10,084,037 21,502,314  
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      لوبات:لمطا

 2,954,115 356,103 1,087,767 1,510,245  مالية تحقة للبنوك والمؤسسات السم أرصدة
 315,105 96,444 120,349  98,312  نو صكوكدائ

 15,317,335 3,425,584 717,892 11,173,859  المودعينت حسابا
 814,361 510,369 141,076 162,916  مطلوبات أخرى 

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  12,945,332 2,067,084 4,388,500 19,400,916 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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  (تتمة) لةخاطر السيوم  31
  

  يلي: هي كما 2019برديسم 31لوبات غير المخصومة في موجودات والمطلإن قائمة استحقاق ا
  
  تييوألف دينار ك  

  
  تى ح
  أشهر 3

  12لى إ 3
 شهر

   بعد
  المجموع  حدةسنة وا

      :وجوداتالم
 1,910,088 31,381 5,388 1,873,319  والمؤسسات المالية بنوكنقد وأرصدة لدى ال

 3,645,631 133,235 1,006,429 2,505,967  أرصدة مستحقة من  البنوك
 9,473,752 4,932,193 2,302,324 2,239,235  تمويل مدينو

 2,291,953 1,980,110 278,823 33,020 في صكوكتثمار سا
 107,613 89,835 8,477 9,301  عقارات للمتاجرة

 195,003 169,717 19,352 5,934  استثمارات
 504,343 504,343    -     -   يع مشتركةرشاات زميلة وماستثمارات في شرك
 455,406 442,073 10,706 2,627  عقارات استثمارية 

 546,782 367,596 46,529 132,657  ىخرات أدموجو
 31,329 31,329    -     -  ودات غير ملموسة وشهرة موج

 228,958 228,958    -     -  عقارات ومعدات
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  6,802,060 3,678,028  8,910,770  19,390,858  
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

      بات:المطلو
 2,427,166 381,202  703,667 1,342,297  قة للبنوك والمؤسسات المالية مستحأرصدة 
 319,965 221,450 59,599 38,916  ككودائنو ص

 13,552,645 3,157,827 901,524 9,493,294  نعيودحسابات الم
 847,707 575,107 123,603 148,997  بات أخرى ومطل

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  11,023,504 1,788,393 4,335,586 17,147,483 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  
  :للمجموعةت وااللتزاما حسب تاريخ استحقاق المطلوبات الطارئةالتعاقدية  يةلصالحالجدول التالي انتهاء ايبين 

 
    يتيألف دينار كو  

     
  تىح
 أشهر  3 

  12إلى  3
 شهراً 

  أكثر من 
  المجموع  واحدة سنة

2020        
 1,561,355  726,551  323,811  510,993    )25مطلوبات طارئة (إيضاح 

 306,005  241,892  47,435  16,678    )25 (إيضاح لتزامات رأسماليةا
  

 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,867,360  968,443  371,246  527,671   يلاجماإل
  

 
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  
    ألف دينار كويتي  

     
  حتى

 شهر  أ 3 
  12 إلى 3

 شهراً 
  أكثر من 

  عموالمج  واحدةسنة 
2019        

 1,696,964 778,394  361,616  556,954     )25ة (إيضاح مطلوبات طارئ
 356,144 225,245  92,808  38,091     )25ضاح ية (إيلأسمار تماازالت

    
───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,053,108 1,003,639 454,424 595,045    اإلجمالي
    

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

  .ء صالحية االلتزاماتهاتالرأسمالية قبل انتزامات أو االلطارئة لبات اولمطال لكافة األغلبية الكبيرة أنه لن يتم سحب المجموعةوقع تت
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  سوق مخاطر ال   32
  

يجة للتغيرات في أسعار السوق. ات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتو التدفقمة العادلة اإن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القي
  :ا يليمكمخاطر إلى ثالثة فئات رئيسية ويتم تصنيف هذه ال

  
 رباحاألر معدل مخاط

، أو ذات قيمة اردة وخارجة ة وت والمطلوبات ذات تدفقات نقديالموجوداحكام الشريعة اإلسالمية ، تقوم المجموعة بإنتاج وفقًا أل
  ن هذه ع  تجةعادلة ويتم تقييم ربحيتها وأدائها من خالل الحساسية لتقلبات معدالت الربح. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر النا

  صل عليه المساهمون والمودعون.افات لتحقيق أعلى ربح يحاإلنكش
 

  ت األجنبيةمخاطر العمال
 ة المصرفية تريفالقيمة الد على والتي قد تؤثر أسعار صرف العمالتيرات في التغ بسببئر د خسامخاطر تكب هي هذه المخاطر نإ

  . فترية التجاريةقيمة الدوال )يةلخارجا االستثمارات تنتج من التي يكليةاكز الهالمر (بما في ذلك
  

ر ديسمب 31و 2020 يسمبرد 31في ة لمخاطر عمالت أجنبية كبير وعةالمجمية التي تعرض الت األجنبة العمتبين الجداول التالي
على  ولعقل مكشتأثير الحركة المحتملة ب يل بحسابلقدية المتوقعة. يقوم التحاته النمطلوباته النقدية وتدفقعلى موجوداته و 2019

قيمة الياطي األخرى ثابتة، على األرباح واحتت مع االحتفاظ بكافة المتغيراويتي، ف العمالت األجنبية مقابل الدينار الكأسعار صر
  ).  ات الشاملة األخرىاإليراد لة بالقيمة العادلة من خال المدرج في أسهم لالستثماراتلة (بسبب التغير في القيمة العاد عادلةال
  

  كويتير نادي فلأ  
  2019ديسمبر  31    2020سمبر دي 31  

  
  ي التغير ف

  ار العمالت أسع
  التأثير 
  رباح ألعلى ا

  التأثير 
على احتياطي 

  ادلةلعيمة االق
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  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 
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  )مخاطر السوق (تتمة   32
  

 يل ر التشغخاطم
. جية لخارأو األحداث ا اإلجراءاتالبشري أو  نظمة أو بسبب الخطأتعطل األ ة منالناتج خاطر التشغيل هي مخاطر الخسارةمإن 
نونية أو تشريعية ك أثار قالرار خاصة بالسمعة ويكون لذأض لى اطر التشغيلية أن تؤدي إطل األنظمة عن العمل يمكن للمخا تتعمعند

إطار الرقابة العامة ومن يلية ولكن من خالل اطر التشغالمخب جميع توقع تجنللمجموعة أن تال يمكن  لمالية.خسارة ا ال لىإ أو تؤدي
ات بن أدوات الرقابة فصل الواجتضمت دير هذه المخاطر.عة أن تالمجموستطيع مخاطر المحتملة، تبة للاالستجوا ةابعخالل المت

ذلك استخدام  يم ويتضمنلتقيمليات اوالمطابقة وتدريب العاملين وع ضوالتفويألنظمة ى اعل لفعالة ووضع إجراءات للدخوبصورة 
  يق الداخلي. التدق

  
ييم ومراقبة مخاطر وتقد دارة ويتم تطبيقها لتحدياإلجراءات التي أقرها مجلس اإلسات واالسي من موعةمج المجموعةيوجد لدى 

 خالل وحدةمن  التشغيل، ويتم إدارة مخاطر للمجموعةي لي والماالمصرف شاطلنابالمخاطر األخرى المرتبطة إلى جانب  التشغيل
واإلشراف على دارة ودعم قطاعات األعمال عند إ ماتوالخد نتجاتالمات وي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءالت مخاطر التشغيل

  امل. مخاطر الشلغيل كجزء من أسلوب إدارة التشا مخاطر
  

ألنظمة باإلرشادات العامة ما يتعلق ي فيالمركز ما تقضى به تعليمات بنك الكويت مع موعةبالمجل شغيلتا مخاطر إدارة تتوافق
  ابة عليها.خاطر التشغيل لدى البنوك والرقارة مدمة إلسليت الالرقابة الداخلية والممارسا

  
  مخاطر الدول

بصورة مباشرة من  المجموعةي على أثير سلبن لها تيكوي تلتحدث داخل أحد البلدان وااطر التي خثل مخاطر الدول في تلك المتتم
. وبصورة للمجموعةالتزاماته فاء بولى الن عدينيقدرة أحد المعدم ر مباشرة من خالل ض قيمة المجموعة أو بصورة غيتخفيخالل 

االنتخابات  اسية مثلاث السيداألحو الهيكلة أو إعادةكالتعثر  سياديةث ابيل المثال ال الحصر، بأحدعلى سه األحداث، مة، تتعلق هذعا
والتأثر يمية قلات اإلعوالصرال العملة في األسواق أو تحويلها ة العمالت وعدم إمكانية تداولى حركالمتنازع عليها والقيود ع
رث االكوو المتعلقة بالبنوك والعملةألزمات ال واالضطرابات اإلقليمية وثر للدوشاكل التعاألخرى مثل ماالقتصادي من األحداث 

  يعية. الطب
  

  
  المال أسإدارة ر  33

  
موعة تحتفظ المج ما أنل. كالما ية لرأسرقابمن االلتزام بالمتطلبات ال ة رأسمال المجموعة هو التأكدي إلدارإن الهدف الرئيس

  اهمون. المس اهتحقيق أعلى قيمة يحصل عليبها و ميدة لدعم األعمال التي تقوأس مال جانية عالية ومعدالت رائتمبتصنيفات 
  

الي رأس الماية في األعمال. يتم مراقبة كف أجل تغطية المخاطر المتضمنة فعال منة قاعدة رأس المال بشكل ارلمجموعة بإدتقوم ا
(لوائح/ معدالت  صرفية.مضعها لجنة بازل للرقابة الت التي ترى، اللوائح والمعدالاألخام، من ضمن المقاييس استخدوعة بلمجمل

  رقابة على المجموعة. لليت المركزي بنك الكومن قبل طبقة ملبازل) وا
  

  

ـ  ـ ـي ــدالتم احتـس ــابي ومع ــال الرق ــال للمجموعــةاب رأس الم ــة رأس الم ـ اً لتعـمـ وفـقـ  ت كفاي ــت ك اليم بـن ــم المرـكـ كوي   ر ب،  /2زي رق
  أدناه:  و موضحهكما وتعديالته ) 3(بازل  2014ونيو ي 24المؤرخ  2014 /336 أ/ر ب 

  
     يتألف دينار كوي  

س المالفاية رأك  2020 2019 
   

 13,192,800 13,356,763  لمخاطر الموجودات الموزونة با
 1,978,920 1,669,595  المال المطلوب  رأس

    

    ح المتالمال أس ار
 2,124,702 2,133,231   1يحة رأس المال الشر

 206,905 208,266  2المال الشريحة رأس 
  ──────── ──────── 

 2,331,607 2,341,497 المال  ي رأسلاإجم
 ════════ ════════ 

 % 16.11   %15.97  1رأس المال الشريحة   ل كفايةمعد
 % 17.67 %17.53 مال  لة رأس اكفايإجمالي معدل 

  
 أ/ بر /2 ممــيم بنــك الكويــت المركــزي رقــ اً لتعقوف 2020ديسمبر  31تهية في سنة المنع المالي للمجموعة للالرفيتم احتساب معدل 

  ناه:كما هو موضح أد 2014وبر كتأ 21المؤرخ  2014 /343

  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 
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 أ/ بر /2 ممــيم بنــك الكويــت المركــزي رقــ اً لتعقوف 2020ديسمبر  31تهية في سنة المنع المالي للمجموعة للالرفيتم احتساب معدل 

  ناه:كما هو موضح أد 2014وبر كتأ 21المؤرخ  2014 /343

  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
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  )مخاطر السوق (تتمة   32
  

 يل ر التشغخاطم
. جية لخارأو األحداث ا اإلجراءاتالبشري أو  نظمة أو بسبب الخطأتعطل األ ة منالناتج خاطر التشغيل هي مخاطر الخسارةمإن 
نونية أو تشريعية ك أثار قالرار خاصة بالسمعة ويكون لذأض لى اطر التشغيلية أن تؤدي إطل األنظمة عن العمل يمكن للمخا تتعمعند

إطار الرقابة العامة ومن يلية ولكن من خالل اطر التشغالمخب جميع توقع تجنللمجموعة أن تال يمكن  لمالية.خسارة ا ال لىإ أو تؤدي
ات بن أدوات الرقابة فصل الواجتضمت دير هذه المخاطر.عة أن تالمجموستطيع مخاطر المحتملة، تبة للاالستجوا ةابعخالل المت

ذلك استخدام  يم ويتضمنلتقيمليات اوالمطابقة وتدريب العاملين وع ضوالتفويألنظمة ى اعل لفعالة ووضع إجراءات للدخوبصورة 
  يق الداخلي. التدق

  
ييم ومراقبة مخاطر وتقد دارة ويتم تطبيقها لتحدياإلجراءات التي أقرها مجلس اإلسات واالسي من موعةمج المجموعةيوجد لدى 

 خالل وحدةمن  التشغيل، ويتم إدارة مخاطر للمجموعةي لي والماالمصرف شاطلنابالمخاطر األخرى المرتبطة إلى جانب  التشغيل
واإلشراف على دارة ودعم قطاعات األعمال عند إ ماتوالخد نتجاتالمات وي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءالت مخاطر التشغيل

  امل. مخاطر الشلغيل كجزء من أسلوب إدارة التشا مخاطر
  

ألنظمة باإلرشادات العامة ما يتعلق ي فيالمركز ما تقضى به تعليمات بنك الكويت مع موعةبالمجل شغيلتا مخاطر إدارة تتوافق
  ابة عليها.خاطر التشغيل لدى البنوك والرقارة مدمة إلسليت الالرقابة الداخلية والممارسا

  
  مخاطر الدول

بصورة مباشرة من  المجموعةي على أثير سلبن لها تيكوي تلتحدث داخل أحد البلدان وااطر التي خثل مخاطر الدول في تلك المتتم
. وبصورة للمجموعةالتزاماته فاء بولى الن عدينيقدرة أحد المعدم ر مباشرة من خالل ض قيمة المجموعة أو بصورة غيتخفيخالل 

االنتخابات  اسية مثلاث السيداألحو الهيكلة أو إعادةكالتعثر  سياديةث ابيل المثال ال الحصر، بأحدعلى سه األحداث، مة، تتعلق هذعا
والتأثر يمية قلات اإلعوالصرال العملة في األسواق أو تحويلها ة العمالت وعدم إمكانية تداولى حركالمتنازع عليها والقيود ع
رث االكوو المتعلقة بالبنوك والعملةألزمات ال واالضطرابات اإلقليمية وثر للدوشاكل التعاألخرى مثل ماالقتصادي من األحداث 

  يعية. الطب
  

  
  المال أسإدارة ر  33

  
موعة تحتفظ المج ما أنل. كالما ية لرأسرقابمن االلتزام بالمتطلبات ال ة رأسمال المجموعة هو التأكدي إلدارإن الهدف الرئيس

  اهمون. المس اهتحقيق أعلى قيمة يحصل عليبها و ميدة لدعم األعمال التي تقوأس مال جانية عالية ومعدالت رائتمبتصنيفات 
  

الي رأس الماية في األعمال. يتم مراقبة كف أجل تغطية المخاطر المتضمنة فعال منة قاعدة رأس المال بشكل ارلمجموعة بإدتقوم ا
(لوائح/ معدالت  صرفية.مضعها لجنة بازل للرقابة الت التي ترى، اللوائح والمعدالاألخام، من ضمن المقاييس استخدوعة بلمجمل

  رقابة على المجموعة. لليت المركزي بنك الكومن قبل طبقة ملبازل) وا
  

  

ـ  ـ ـي ــدالتم احتـس ــابي ومع ــال الرق ــال للمجموعــةاب رأس الم ــة رأس الم ـ اً لتعـمـ وفـقـ  ت كفاي ــت ك اليم بـن ــم المرـكـ كوي   ر ب،  /2زي رق
  أدناه:  و موضحهكما وتعديالته ) 3(بازل  2014ونيو ي 24المؤرخ  2014 /336 أ/ر ب 

  
     يتألف دينار كوي  

س المالفاية رأك  2020 2019 
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إطار الرقابة العامة ومن يلية ولكن من خالل اطر التشغالمخب جميع توقع تجنللمجموعة أن تال يمكن  لمالية.خسارة ا ال لىإ أو تؤدي
ات بن أدوات الرقابة فصل الواجتضمت دير هذه المخاطر.عة أن تالمجموستطيع مخاطر المحتملة، تبة للاالستجوا ةابعخالل المت

ذلك استخدام  يم ويتضمنلتقيمليات اوالمطابقة وتدريب العاملين وع ضوالتفويألنظمة ى اعل لفعالة ووضع إجراءات للدخوبصورة 
  يق الداخلي. التدق

  
ييم ومراقبة مخاطر وتقد دارة ويتم تطبيقها لتحدياإلجراءات التي أقرها مجلس اإلسات واالسي من موعةمج المجموعةيوجد لدى 

 خالل وحدةمن  التشغيل، ويتم إدارة مخاطر للمجموعةي لي والماالمصرف شاطلنابالمخاطر األخرى المرتبطة إلى جانب  التشغيل
واإلشراف على دارة ودعم قطاعات األعمال عند إ ماتوالخد نتجاتالمات وي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءالت مخاطر التشغيل

  امل. مخاطر الشلغيل كجزء من أسلوب إدارة التشا مخاطر
  

ألنظمة باإلرشادات العامة ما يتعلق ي فيالمركز ما تقضى به تعليمات بنك الكويت مع موعةبالمجل شغيلتا مخاطر إدارة تتوافق
  ابة عليها.خاطر التشغيل لدى البنوك والرقارة مدمة إلسليت الالرقابة الداخلية والممارسا

  
  مخاطر الدول

بصورة مباشرة من  المجموعةي على أثير سلبن لها تيكوي تلتحدث داخل أحد البلدان وااطر التي خثل مخاطر الدول في تلك المتتم
. وبصورة للمجموعةالتزاماته فاء بولى الن عدينيقدرة أحد المعدم ر مباشرة من خالل ض قيمة المجموعة أو بصورة غيتخفيخالل 

االنتخابات  اسية مثلاث السيداألحو الهيكلة أو إعادةكالتعثر  سياديةث ابيل المثال ال الحصر، بأحدعلى سه األحداث، مة، تتعلق هذعا
والتأثر يمية قلات اإلعوالصرال العملة في األسواق أو تحويلها ة العمالت وعدم إمكانية تداولى حركالمتنازع عليها والقيود ع
رث االكوو المتعلقة بالبنوك والعملةألزمات ال واالضطرابات اإلقليمية وثر للدوشاكل التعاألخرى مثل ماالقتصادي من األحداث 

  يعية. الطب
  

  
  المال أسإدارة ر  33

  
موعة تحتفظ المج ما أنل. كالما ية لرأسرقابمن االلتزام بالمتطلبات ال ة رأسمال المجموعة هو التأكدي إلدارإن الهدف الرئيس

  اهمون. المس اهتحقيق أعلى قيمة يحصل عليبها و ميدة لدعم األعمال التي تقوأس مال جانية عالية ومعدالت رائتمبتصنيفات 
  

الي رأس الماية في األعمال. يتم مراقبة كف أجل تغطية المخاطر المتضمنة فعال منة قاعدة رأس المال بشكل ارلمجموعة بإدتقوم ا
(لوائح/ معدالت  صرفية.مضعها لجنة بازل للرقابة الت التي ترى، اللوائح والمعدالاألخام، من ضمن المقاييس استخدوعة بلمجمل

  رقابة على المجموعة. لليت المركزي بنك الكومن قبل طبقة ملبازل) وا
  

  

ـ  ـ ـي ــدالتم احتـس ــابي ومع ــال الرق ــال للمجموعــةاب رأس الم ــة رأس الم ـ اً لتعـمـ وفـقـ  ت كفاي ــت ك اليم بـن ــم المرـكـ كوي   ر ب،  /2زي رق
  أدناه:  و موضحهكما وتعديالته ) 3(بازل  2014ونيو ي 24المؤرخ  2014 /336 أ/ر ب 

  
     يتألف دينار كوي  

س المالفاية رأك  2020 2019 
   

 13,192,800 13,356,763  لمخاطر الموجودات الموزونة با
 1,978,920 1,669,595  المال المطلوب  رأس

    

    ح المتالمال أس ار
 2,124,702 2,133,231   1يحة رأس المال الشر

 206,905 208,266  2المال الشريحة رأس 
  ──────── ──────── 

 2,331,607 2,341,497 المال  ي رأسلاإجم
 ════════ ════════ 

 % 16.11   %15.97  1رأس المال الشريحة   ل كفايةمعد
 % 17.67 %17.53 مال  لة رأس اكفايإجمالي معدل 

  
 أ/ بر /2 ممــيم بنــك الكويــت المركــزي رقــ اً لتعقوف 2020ديسمبر  31تهية في سنة المنع المالي للمجموعة للالرفيتم احتساب معدل 

  ناه:كما هو موضح أد 2014وبر كتأ 21المؤرخ  2014 /343
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  )مخاطر السوق (تتمة   32
  

 يل ر التشغخاطم
. جية لخارأو األحداث ا اإلجراءاتالبشري أو  نظمة أو بسبب الخطأتعطل األ ة منالناتج خاطر التشغيل هي مخاطر الخسارةمإن 
نونية أو تشريعية ك أثار قالرار خاصة بالسمعة ويكون لذأض لى اطر التشغيلية أن تؤدي إطل األنظمة عن العمل يمكن للمخا تتعمعند

إطار الرقابة العامة ومن يلية ولكن من خالل اطر التشغالمخب جميع توقع تجنللمجموعة أن تال يمكن  لمالية.خسارة ا ال لىإ أو تؤدي
ات بن أدوات الرقابة فصل الواجتضمت دير هذه المخاطر.عة أن تالمجموستطيع مخاطر المحتملة، تبة للاالستجوا ةابعخالل المت

ذلك استخدام  يم ويتضمنلتقيمليات اوالمطابقة وتدريب العاملين وع ضوالتفويألنظمة ى اعل لفعالة ووضع إجراءات للدخوبصورة 
  يق الداخلي. التدق

  
ييم ومراقبة مخاطر وتقد دارة ويتم تطبيقها لتحدياإلجراءات التي أقرها مجلس اإلسات واالسي من موعةمج المجموعةيوجد لدى 

 خالل وحدةمن  التشغيل، ويتم إدارة مخاطر للمجموعةي لي والماالمصرف شاطلنابالمخاطر األخرى المرتبطة إلى جانب  التشغيل
واإلشراف على دارة ودعم قطاعات األعمال عند إ ماتوالخد نتجاتالمات وي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءالت مخاطر التشغيل

  امل. مخاطر الشلغيل كجزء من أسلوب إدارة التشا مخاطر
  

ألنظمة باإلرشادات العامة ما يتعلق ي فيالمركز ما تقضى به تعليمات بنك الكويت مع موعةبالمجل شغيلتا مخاطر إدارة تتوافق
  ابة عليها.خاطر التشغيل لدى البنوك والرقارة مدمة إلسليت الالرقابة الداخلية والممارسا

  
  مخاطر الدول

بصورة مباشرة من  المجموعةي على أثير سلبن لها تيكوي تلتحدث داخل أحد البلدان وااطر التي خثل مخاطر الدول في تلك المتتم
. وبصورة للمجموعةالتزاماته فاء بولى الن عدينيقدرة أحد المعدم ر مباشرة من خالل ض قيمة المجموعة أو بصورة غيتخفيخالل 

االنتخابات  اسية مثلاث السيداألحو الهيكلة أو إعادةكالتعثر  سياديةث ابيل المثال ال الحصر، بأحدعلى سه األحداث، مة، تتعلق هذعا
والتأثر يمية قلات اإلعوالصرال العملة في األسواق أو تحويلها ة العمالت وعدم إمكانية تداولى حركالمتنازع عليها والقيود ع
رث االكوو المتعلقة بالبنوك والعملةألزمات ال واالضطرابات اإلقليمية وثر للدوشاكل التعاألخرى مثل ماالقتصادي من األحداث 

  يعية. الطب
  

  
  المال أسإدارة ر  33

  
موعة تحتفظ المج ما أنل. كالما ية لرأسرقابمن االلتزام بالمتطلبات ال ة رأسمال المجموعة هو التأكدي إلدارإن الهدف الرئيس

  اهمون. المس اهتحقيق أعلى قيمة يحصل عليبها و ميدة لدعم األعمال التي تقوأس مال جانية عالية ومعدالت رائتمبتصنيفات 
  

الي رأس الماية في األعمال. يتم مراقبة كف أجل تغطية المخاطر المتضمنة فعال منة قاعدة رأس المال بشكل ارلمجموعة بإدتقوم ا
(لوائح/ معدالت  صرفية.مضعها لجنة بازل للرقابة الت التي ترى، اللوائح والمعدالاألخام، من ضمن المقاييس استخدوعة بلمجمل

  رقابة على المجموعة. لليت المركزي بنك الكومن قبل طبقة ملبازل) وا
  

  

ـ  ـ ـي ــدالتم احتـس ــابي ومع ــال الرق ــال للمجموعــةاب رأس الم ــة رأس الم ـ اً لتعـمـ وفـقـ  ت كفاي ــت ك اليم بـن ــم المرـكـ كوي   ر ب،  /2زي رق
  أدناه:  و موضحهكما وتعديالته ) 3(بازل  2014ونيو ي 24المؤرخ  2014 /336 أ/ر ب 

  
     يتألف دينار كوي  

س المالفاية رأك  2020 2019 
   

 13,192,800 13,356,763  لمخاطر الموجودات الموزونة با
 1,978,920 1,669,595  المال المطلوب  رأس

    

    ح المتالمال أس ار
 2,124,702 2,133,231   1يحة رأس المال الشر

 206,905 208,266  2المال الشريحة رأس 
  ──────── ──────── 

 2,331,607 2,341,497 المال  ي رأسلاإجم
 ════════ ════════ 

 % 16.11   %15.97  1رأس المال الشريحة   ل كفايةمعد
 % 17.67 %17.53 مال  لة رأس اكفايإجمالي معدل 

  
 أ/ بر /2 ممــيم بنــك الكويــت المركــزي رقــ اً لتعقوف 2020ديسمبر  31تهية في سنة المنع المالي للمجموعة للالرفيتم احتساب معدل 

  ناه:كما هو موضح أد 2014وبر كتأ 21المؤرخ  2014 /343
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  إدارة رأس المال (تتمة)  33
    لف دينار كويتي أ  

 2020 2019 
   

 2,124,702 2,133,231   1 شريحةال لالما رأس
 22,279,223 24,763,472 لي التعرض للمخاطر   إجما

   

 %9.54 %8.61 مالي  رفع اللمعدل ا
  

   ة   مانرسم األدات بوجمو  34
  

 31ي فويتي دينار كألف  1,298,877ة بصفة أمانة أو وكالة بلغت ا من قبل المجموعحتفظ بهللموجودات الم ةاإلجمالية إن القيم
   ألف دينار كويتي).1,042,413: 2019( 2020ديسمبر 

  

 ةعن أنشط جةكويتي) نات ينارف دأل 4,313: 2019نار كويتي (ألف دي 4,108غ ت أتعاباً بمبللعموالألتعاب وان إيرادات اتتضم
    ة.والوكالبصفة األمانة 

  
  لعادلة  القيمة ا  35

  

  لوب التقييم: أسلقيمة العادلة حسب واإلفصاح عن ا  تحديدلتالي لمي اتستخدم المجموعة الجدول الهر
    

  واق النشطة؛ لمعدلة) في األسغير االمعلنة (: األسعار 1المستوى 
ً على القيمة سراً ملموثيمدخالتها تأميع لج رى يكونيب أخلا: أس2مستوى ال بشكل مباشر أو غير المسجلة معروضة  العادلةا

  مباشر؛ و
انات البي تستند إلىة والتي ال لى القيمة العادلة المسجلع ات التأثير الجوهريدم المدخالت ذخى تستليب أخرأسا :3المستوى 

  ي السوق. المعروضة ف
    

  : 2020ديسمبر  31جموعة كما في بات الملموجودات ومطلو العادلة مةقياسات القيمي للهرلجدول االي لتلرض الجدول ايع
   

 

    ألف دينار كويتي
 

 المجموع )3ى (المستو )2وى ت(المس  )1توى المس (
     ة العادلة: ت مالية تم قياسها بالقيمداموجو

     

ح أو ألرباا  دلة من خاللج بالقيمة العاس مال مشترك مدررأ
  16,068     -   16,068     -    )12إيضاح ( ئرخساال

يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سهم مدرجة بالقأ
  77,016  32,859 37,420  6,737   )12اح (إيض

  يرادات الشاملةالل اإلبالقيمة العادلة من خ  رجةأسهم مد
  99,263   67,829     -   31,434   )12خرى (إيضاح األ

 خسائرو الة من خالل األرباح أدلاعالقيمة الب ةمدرج صكوك
  293,295     -     -   293,295   )11ح (إيضا

ادات الشاملة  اإليرمن خالل  عادلةقيمة البال ةمدرج صكوك
  2,191,508   84,681     -   2,106,827   )11(إيضاح  األخرى

      

      الموجودات المالية: مشتقات 
 4,834    -  4,834    -   ة د آجلوقع
 16,150    -  16,150    -   تادالت عمالمب

      
      موجودات غير مالية:

 440,270    - 440,270    -  عقارات استثمارية
  ───── ───── ───── ───── 
  2,438,293 514,742 185,369 3,138,404 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  ة)(تتمة لادعلالقيمة ا  35
    نار كويتيلف ديأ 
 لمجموعا )3ستوى (الم )2(المستوى  )1 المستوى ( 

     تم قياسها بالقيمة العادلة:مالية مطلوبات 
     

      قات المطلوبات المالية:تمش
 1,277    - 1,277    -  ود آجلة قع

 26,008    - 26,008    -  االرباحل مبادالت معد
 46,474    - 46,474    -  دالت عمالتبام

 216    - 216    -  تضمنة المالمعادن الثمينة 
 ───── ───── ───── ───── 
 -    73,975 -    73,975 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
  

   :2019ديسمبر  31كما في وعة ت ومطلوبات المجملة لموجودات القيمة العادل الهرمي لقياسال التالي للجدويعرض الجدو
  

    كويتي ف دينارأل 
 لمجموعا )3(المستوى  )2ستوى (الم )1المستوى ( 

     جودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:  مو
     

 األرباح أوالل  خ ك مدرج بالقيمة العادلة من رل مشترأس ما
  )12 ئر (إيضاحالخسا

 
 -    

 
 21,057  

 
 -    

 
 21,057  

ئر الخسا رباح أوالل األخ  نم ةلالقيمة العادب مدرجة  أسهم
 85,253  27,420   50,858  6,975  )12(إيضاح 

شاملة  إليرادات المن خالل ابالقيمة العادلة  أسهم مدرجة 
  88,693   59,363     -   29,330    )12(إيضاح  ألخرىا

 ئرلخسااألرباح أو االعادلة من خالل  بالقيمة ةمدرج صكوك
  215,040     -     -  215,040  )11إيضاح (
لة  إليرادات الشامان خالل العادلة م بالقيمة  ةمدرج صكوك 

  1,943,177   115,016     -  1,828,161  )11(إيضاح  األخرى
      

      مشتقات الموجودات المالية: 
 1,165    - 1,165    -   عقود آجلة 

 12,083    - 12,083    -   الت عمالتمباد
      ة:يلغير ماجودات مو

 535,375    -  535,375    -   ماريةات استثعقار
  

───── ───── ───── ───── 
  2,079,506 620,538 201,799 2,901,843 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

  
    ألف دينار كويتي 
 المجموع )3 (المستوى )2 (المستوى )1المستوى ( 
     ة العادلة: يملقاسها بام قيطلوبات مالية تم
     

      مطلوبات المالية:تقات المش
 1,966    - 1,966    -  قود آجلة ع

 14,402    - 14,402    -  األرباحت معدل مبادال
 15,157    - 15,157    -  تت عمالمبادال

 444    - 444    -  المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 

 -    31,969 -    31,969 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  مة)العادلة (تت لقيمةا  35
  

ويتم تقييم االستثمارات المصنفة معروضة في السوق. لراء اعار الشاستناداً إلى أس 1فة تحت المستوى المصن االستثمارات يتم تقييم
  ة. مسجلة العادلة اللقيمإلى صافي استناداً ا 2وى تحت المست

  
ف أل115,016: 2019نار كويتي (ألف دي 84,681بلغ صكوك غير مسعرة بم 3لمستوى ة تحت المصنفا ستثماراتاال نتتضم
ثل مألف دينار كويتي). ي 86,783: 2019كويتي (ألف دينار  100,688مبلغ مسعرة بر كويتي) واستثمارات في أسهم غير دينا
يمة قير اللية وشركات. يتم تقدسسات مادية ومؤت سياائرة عن هيلصاد ا الصكوك لفئةجة ضمن هذه المدرالصكوك اي ستثمار فاال

يتراوح من نسبة  تخدام معدل الخصمسمة باالمخصو باستخدام طريقة التدفقات النقدية لمسعرةغير االصكوك في لالستثمار  العادلة 
اسلوب ستخدام با ادلةة العميرة وفقاً للقسعير مم غأسه ثمار فيييم االستق. ويتم ت)7.6% إلى 2.1: 2019( %9.3% إلى نسبة  1.9

 تلشركاالسوق لالمعروضة في  علوماتالتدفقات النقدية المخصومة والم يم طرقيالتق يبتقييم مناسب للظروف. تتضمن اسال
ب لي أسا في خدمةة المستر المعروضيضمن المدخالت الجوهرية غافي قيمة الموجودات. وتتالمماثلة ومعلومات معاملة حديثة وص

لي إن التأثير على بيان المركز المارباح. ت واألداومعدل النمو النهائي وتقديرات اإليرا ل الخصممعدسية ة أساروالتقييم بص
ر ذات طإذا كانت متغيرات المخا مجمع قد يكون غير مادياً و بيان التغيرات في حقوق الملكية الأ مجمع لدخل الجمع أو بيان االم

   .٪5سبة ندلة بعاات في أسهم غير مسعرة وفقاً للقيمة الستثماراال قييملة لتدات القيمة العراتقدية لتخدملة المسالص
  

ة باستخدام المعدالت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع كافة  الل خصممن خ 26إيضاح ها في يتم تقييم األدوات المفصح عن
ق المعتمدة (على سبيل المثال رد السومواقبل ق من وسباشرةً في الم روضةلمعلة ا لة/اآلجبية العاجسعار تحويل العمالت األجنوأ

  ... الخ).  FinCADو  ومبرجبلرويترز، 
  

رة ودراية جيدة ن ذوي مؤهالت مهنية وخبات يتم إجراؤها من قبل مقيمين مستقليمتقيي داً إلى تثمارية استنات االسيتم تقييم العقارا
ييم س التقكا. يعمهه العقارات االستثمارية التي يتم تقييي تقع بالذافي الجغر قية وفي النطاارستثماالرات م العقامجال تقييحديثة في 

  المالية. قارير ظروف السوق كما في تاريخ الت
  

 اراتفة العقسوقية لكاستخدام أسلوب المقارنة المعروضة في السوق. يتم اعقارات االستثمارية باستخدام مدخالت لافة اتصنيف كتم 
  يم.يللتق بةبع والدخل السنوي مدخالت جوهرية بالنستر المرللمسوق عر الس رية حيث يكونماستثاال

  
يمة العادلة، كما لم لقياسات الق 2والمستوى  1ين المستوى بيالت أية تحولم تكن هناك  ،2020 ديسمبر 31الل السنة المنتهية في خ
  العادلة.  مةالقيات قياسل 3توى و من المسن هناك اية تحويالت إلى أتك
  
  : 3في المستوى  لقيمة العادلةاسة باقالمت دابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجوالي مطاالتدول ن الجيبي
  

    نار كويتي ألف دي  
 2020 2019 
   

 393,189 201,799 يناير  1كما في 
 (10,900) 52 إعادة القياس 

 (180,490) (16,482) استبعادات، الصافي 
  ────── ────── 

 201,799 185,369  مبر ديس 31 كما في
 ══════ ══════ 
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