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نبذة عن 
بنك الخليج

تاأ�ش�س بنك الخليج في 23 نوفمبر 1960، بتوقيع امير الكويت ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح المر�شوم الأميري رقم )44( 
الذي اعترف ببنك الخليج ك�شــركة م�شــاهمة. وقد اأ�ش�ــس البنك مجموعة من اثني ع�شر تاجًرا، ونمى لي�شبح واحًدا من اأكبر 
الموؤ�ش�شــات المالية في الكويت اليوم. بمجرد تاأ�شي�ــس بنك الخليج، بداأ عملياته التجارية في �شــقة م�شــتاأجرة في �شــارع فهد 
ال�شالم في مدينة الكويت ت�شم 50 موظًفا وراأ�س مال 24 مليون روبية، اأي ما يعادل 1.8 مليون دينار كويتي )6 ماليين دولر 

اأمريكي(. وتم اإدراج البنك لحًقا في �شوق الكويت لالأوراق المالية في عام 1984.

وبعــد اأن ح�شــل البنــك علــى الإذن ببنــاء مقره عام 1961، تــم تعيين الم�شمم المعمــاري جان روبرت ديلــب، الحا�شل على 
جائــزة رومــا الثانيــة في عام 1957، لت�شميم مبنى بنك الخليج، ذو الأدوار الت�شــعة وال�شــردابين. وقد اعتمد ت�شميمه على 
العنا�شــر الخر�شــانية الم�شبوبــة م�شــبًقا لتكويــن واجهــة المبنــى وتقليل تعر�س المكاتب لأ�شــعة ال�شم�ــس، وعلى الم�شــاحات 
المفتوحــة تحــت المبنــى، مــع الأعمدة مميزة ال�شــكل. وي�شــتغل الت�شميم م�شــاحة البناء الم�شــتطيلة، مع تخ�شي�س م�شــاحة 
في الو�شــط ذات �شــقف عالي يمتد لثالثة اأدوار، يتم ا�شــتخدامها ك�شالة رئي�شية ل�شتقبال العمالء. واليوم، يعتبر مبنى بنك 

الخليج بت�شميمه الفريد اأحد معالم مدينة الكويت.  

واليــوم، ُيعــد بنــك الخليــج اأحــد البنــوك الرائــدة في الكويــت، ويقّدم �شل�شــلة وا�شــعة مــن الخدمــات الم�شرفية ال�شــخ�شية 
والخدمــات الم�شرفيــة لل�شــركات، بالإ�شافة الى خدمــات الخزينة والخدمات المالية الأخرى، من خالل �شــبكة كبيرة ت�شّم   
اأكثــر مــن 50 فرعــًا واأكثــر مــن  300 جهاز �شــراف اآلي. وُي�شنف بنــك الخليج حاليًا فــي المرتبة ”A” من قبــل اأربع وكالت 

عالمية رائدة في الت�شنيف الئتماني. 

ويلتزم بنك الخليج بدعم ال�شــتدامة على الم�شــتوى المجتمعي، والم�شــتوى القت�شادي، والم�شــتوى البيئي، في مبادرات يتم 
اختيارها وتحديدها ا�شتراتيجًيا بما يعود بالنفع على البنك ب�شكل خا�س، وعلى البالد ب�شكل عام.  

فــي هــذا العام، يحتفل البنك بذكرى مرور 60 عامًا على تاأ�شي�شــه، �شــجل خاللها الكثير مــن النجاحات وحقق مركزًا رياديًا 
فــي مجــال التطورات والبتــكارات والتكنولوجيا. بالإ�شافة اإلى ذلك فاإن البنك يفخر بالحتفال بـــالعيد الوطني الـ 60 لدولة 

الكويت ويوم التحرير الـ 30، متطلعًا اإلى المزيد من الإنجازات والحتفالت بالـ 60 �شنة المقبلة.  
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حافظ بنك الخليج على ربحيته حيث بلغ �صافي الربح 29 مليون دينار كويتي لعام 2020  .1

2. بلغت ربحية ال�صهم 10 فل�س, والتو�صية بتوزيع اأرباح نقدية بواقع 5  فل�س لل�صهم الواحد وهي ال�صنة الرابعة على التوالي التي 
يتم فيها توزيع 50% على الأقل من الأرباح للم�صاهمين*

3. ل تزال جودة محفظة القرو�س قوية, حيث بلغت ن�صبة القرو�س المتعثرة ن�صبة 1.1% في نهاية عام 2020

أبرز المؤشرات 2020

الت�صنيف

 4 . اإجمالي مخ�ص�صات الئتمان يتجاوز متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 112 مليون دينار كويتي

5. ل تزال ن�صب راأ�س المال الرقابي للبنك قوية وهي اأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب

A3ت�صنيف الودائع على المدى الطويل
م�شتقرةالنظرة الم�صتقبلية

+Aت�صنيف الم�صدر على المدى الطويل
م�شتقرةالنظرة الم�صتقبلية

-Aت�صنيف الئتماني للم�صدر
�شلبيةالنظرة الم�صتقبلية

+Aت�صنيف العمالت الأجنبية على المدى الطويل
م�شتقرةالنظرة الم�صتقبلية

2020وكالة الت�صنيف

6. الح�صول على الت�صنيف الئتماني في المرتبة ”A” خالل عام 2020 من جميع وكالت الت�صنيف الرئي�صية

يتي
 كو

نار
 دي

ون
ملي

ل�س
ف

�شافي الربح

القرو�س المتعثرة ن�شبة القرو�س المتعثرة

التوزيعات النقدية ربحية ال�شهم

يتي
 كو

نار
 دي

ون
ملي

يتي
 كو

نار
 دي

ون
ملي

متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 فائ�س اإجمالي المخ�ش�شات على متطلبات 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

فائ�س اإجمالي المخ�ص�صات/
اإجمالي المخ�ص�صات

ن�شبة ال�شريحة الأولى ن�شبة كفاية راأ�س المال

الحد الأدنى
الحالي

الحد الأدنى
ال�شابق

64

29

11

10

22

296 284

106 112

172190

5

%1.1 %1.1

52 51

%17.10

%13.81

%18.25

%14.85

%11.5 %14.0

%9.5 %12.0

* تخ�شع توزيعات الأرباح 2020 لموافقة الجمعية العامة في مار�س 2021.
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كـلمة رئيس
مجـلس اإلدارة



كلمة رئيس
مجلس اإلدارة 

ال�شادة الم�شاهمين الكرام،

ي�شرني، بالنيابة عن اأع�شاء مجل�س الإدارة، اأن اقدم اإليكم التقرير ال�شنوي لبنك الخليج عن عام 2020.

�شــهد عــام 2020 اأحداثــًا غيــر م�شــبوقة، حيث تاأثرت حياتنا اليومية بجائحة كورونــا )كوفيد - 19 ( العالمية، والتي ل تزال تلقي بظاللهــا على القت�شاد والمجتمع. وعلى 
غــرار الــدول الأخــرى، تاأثــرت الكويت بالجائحة. وا�شــتجابًة لعواقب هذه الجائحــة، تحرك بنك الكويت المركزي بال�شــرعة المطلوبة نحو اتخاذ عدد مــن الإجراءات، التي 

ا�شتملت على ما يلي:

 خف�س �شعر الخ�شم مرتين في عام 2020 لتبلغ ن�شبته 1.5  % اأي اأدنى م�شتوى تاريخي له. وقد اأدى ذلك على الفور اإلى تعزيز التدفقات النقدية لل�شركات المقتر�شة    
على هيئة تخفي�س مدفوعات الفوائد، بالإ�شافة اإلى الم�شاهمة في تقليل تكلفة التمويل على القطاع الم�شرفي.

 خف�س المتطلبات الرقابية للحد الأدنى لل�شيولة وراأ�س المال، مما اأدى ب�شورة غير مبا�شرة اإلى تعزيز اأو�شاع ال�شيولة ب�شورة اإيجابية في القطاع الم�شرفي.   
واأخيرًا، تخفي�س اأ�شعار اتفاقيات البيع.   

وخالل عام 2020، انعك�شت قوة الأداء المالي لبنك الخليج في ات�شاع انت�شاره وا�شتمرار قدرته على ال�شمود في 
ظل الأو�شاع الراهنة. وكانت �شالبة راأ�س مال البنك والم�شتويات الجيدة لل�شيولة لديه والمخ�ش�شات الئتمانية 

الوفيرة بمثابة عامل م�شاند للبنك طوال تلك الأوقات ال�شعبة.

ول يــزال البنــك يولــي اأهمية ق�شوى لعمالئه وموظفيه والمجتمع الذي يعمل فيه. ويظل التركيز في ا�شــتراتيجية 
البنك على ثالثة محاور رئي�شية:

الرتقاء بالقدرات التكنولوجية والتحول الرقمي بغية تح�شين تجربة العمالء وتعزيز كفاءة الت�شغيل.   
 ال�شتثمار لتحقيق النمو النتقائي دون التفريط في معايير اإدارة المخاطر.   
 تعزيز ثقافة الأداء القوي، مدعومًة بتطبيق الم�شاركة الفعالة.   

 وبهذا، اأود اأن القي ال�شوء على اأبرز مالمح عام 2020

الأداء المالي .... القوة والربحية
اأعلن بنك الخليج عن تحقيق �شافي ربح بمقدار 29 مليون د.ك. ومقدار 10 فلو�ــس لربحية ال�شــهم عن ال�شــنة 
المنتهية في 31 دي�شمبر 2020، مقارنًة ب�شافي ربح قدره 64 مليون د.ك. وربحية 22 فل�س لل�شهم الواحد عن 
ال�شــنة المنتهية في 31 دي�شــمبر 2019. ويو�شي مجل�ــس الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بمقدار 5 فلو�ــس عن ال�شهم 

الواحد بعد موافقة الم�شاهمين خالل اجتماع الجمعية العامة ال�شنوي المزمع انعقاده في مار�س 2021.

وبذلــك، تعتبــر هذه هي ال�شــنة ال�شاد�شــة على التوالي حيث يقــوم بنك الخليج بمنح توزيعات نقدية للم�شــاهمين 
وال�شنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها توزيع 50% على الأقل من اأرباحنا للم�شاهمين.

ويعــزى النخفا�ــس في �شافي الربح مقارنًة بال�شــنة ال�شــابقة اإلى انخفا�س اإيرادات الفوائــد )47 مليون د.ك.( 
جــراء الهبــوط الحــاد فــي اأ�شــعار الفائــدة، وتدنــي اإيــرادات الر�شــوم )8 مليــون د.ك.( ب�شــبب تراجع الن�شــاط 
القت�شــادي، واإيــرادات الفوائــد غيــر المتكــررة فــي 2019 )20 مليــون د.ك.(، والتي قوبلت جزئيــًا بانخفا�س 
فــي م�شروفــات الفوائد )27 مليون د.ك.( وانخفا�س الم�شروفات الت�شــغيلية )14 مليون د.ك.(. اإل اأن البنك 
يتمتــع بو�شــع جيد يتيح له خو�س عــام 2021 بمحفظة ائتمانية ذات جودة عاليــة، ومخ�ش�شات اإ�شافية وفيرة، 

وم�شدات راأ�شمالية كبيرة، وت�شنيفات في المرتبة ”A” من كبريات وكالت الت�شنيف الئتماني.

وبلغت ن�شبة القرو�س غير المنتظمة في البنك 1.1% في نهاية 2020، دون تغيير عن نهاية �شنة 2019.

وفــي نهايــة 2020، بلــغ اإجمالــي المخ�ش�شــات للت�شــهيالت الئتمانية 284 مليــون د.ك.، مقارنــًة بمقدار 172 
مليــون د.ك. مــن المخ�ش�شــات المطلوبــة بموجب معيار المحا�شــبة الدولي رقــم 9. وعليه، فــاإن البنك يحتفظ 
بمخ�ش�شات اإ�شافية بمبلغ 112 مليون د.ك.، مقارنًة بمقدار 106 مليون د.ك.  في ال�شــنة الما�شية. وهذه هي 
ال�شــنة الثالثة على التوالي منذ بدء �شــريان المعيار المحا�شــبي رقم 9، والتي تتجاوز فيها مخ�ش�شات الئتمان 

في البنك 100 مليون د.ك.

ووا�شل البنك قوته من حيث الن�شــب الراأ�شــمالية الرقابية، فقد جاءت ال�شــريحة الأولى من راأ�ــس المال بن�شــبة 
14.85%، اأي اأعلى بواقع 5.4% من الحد الأدنى الرقابي البالغة ن�شــبته 9.5%، وبلغ معدل كفاية راأ�ــس المال 

18.25% اأي اأعلى بواقع 6.8% من الحد الأدنى الرقابي البالغة ن�شبته %11.5.

%1.1
ن�شبة القرو�س غير المنتظمة

29 مليون د.ك.
�شافي ربح

رئي�ض مجل�ض االإدارة

جا�شم م�شطفى بودي

10  فل�س 
ربحية ال�شهم

5  فلو�س
 اأرباح نقدية عن ال�شهم

%18.25
معدل كفاية راأ�س المال
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كمــا احتفــظ البنك بت�شنيفاته فــي المرتبة ”A” خالل عام 2020 من وكالت الت�شنيــف الئتماني الأربع الكبرى، 
على النحو التالي:

اأبقــت وكالــة موديــز اإنف�شــتورز �شيرف�ــس علــى ت�شنيف الودائع لــدى البنك علــى المدى الطويل عنــد المرتبة    
”A3”، مع نظرة م�شتقبلية ”م�شتقرة.”

وقامــت وكالة فيت�ــس للت�شنيفات بتثبيــت ت�شنيف البنك من حيث الم�شدر على المــدى الطويل عند المرتبة    
”+A”، مع نظرة م�شتقبلية ”م�شتقرة.”

وقامت وكالة �شتاندارد اآند بورز العالمية للت�شنيفات بتثبيت ت�شنيف البنك الئتماني من حيث الم�شدر عند    
المرتبة ”-A”، مع نظرة م�شتقبلية ”�شلبية.”

اأمــا وكالــة كابيتال اإنتليجن�ــس فقد قامت بتثبيــت ت�شنيف البنك للعمــالت الأجنبية على المــدى الطويل عند   
المرتبة ”+A”، مع نظرة م�شتقبلية ”م�شتقرة.”

اأ�شواء على الن�شاط

وا�شلت �شــريحة الخدمات الم�شرفية ال�ش��خ�شية في بنك الخليج اتجاهها ال�شعودي، محققًة نموًا بن�شــبة 
6% لتبلــغ 1.7 مليــار د.ك. كما في نهاية 2020، لت�شــاهم بن�شــبة 38% من اإجمالــي محفظة القرو�س في بنك 

الخليج.
وا�شــتجابًة لعواقــب جائحــة كورونــا، طــرح البنــك تاأجيــل الديــون لمدة �شــتة اأ�شــهر لجميــع التزامــات القرو�س 
ال�شــتهالكية والقرو�س المقدمة اإلى الم�شــروعات ال�شغيرة والمتو�شــطة. وقد انتهت تلك المهلة في 30 �شبتمبر 

.2020

ورغم اأن الفروع لم تعمل بطاقة ا�شــتيعابية بن�شــبة 100% خالل معظم اأوقات ال�شــنة ب�شــبب فترات الحظر التي 
�شــادت في البالد، فقد �شــهدت قنوات الخدمات الم�شرفية الرقمية في م�شرفنا زيادًة في الإ�شــتخدام من قبل 
العمــالء. وتجلــى ذلك بو�شوح في زيادة ا�شــتخدام الهاتف النقال والإنترنت وارتفــاع حجم قاعدة العمالء. وقد 
تمــت اإ�شافــة وتعزيــز المزيد مــن المزايا اإلى من�شتنا الإلكترونية، بما في ذلك تح�شــين عملية ت�شــجيل الدخول 

البيومترية والإخطارات وتحديث بيانات برنامج ”اأعرف عميلك.”

وا�شــتمر تركيــز �شــريحة الخدمات الم�شرفية لل�ش��ركات على بنــاء وتعميق العالقات مــع العمالء من خالل 
من�شتنــا الرئي�شــية المتخ�ش�شــة لتعظيــم القيمــة للعمــالء ودعــم طموحاتهــم في النمــو. وقد ات�شح ذلــك اأكثر 
خــالل عــام 2020، حيــث تحــول فريق الخدمات الم�شرفية لل�شــركات ب�شــرعة نحــو التركيز علــى دعم العمالء 
من ال�شــركات والم�شــروعات ال�شغيرة والمتو�شــطة للتغلب على تبعات جائحة كورونا. وامتد الدعم لي�شــمل مهلة 
مدتها �شتة اأ�شهر لتاأجيل �شداد الديون، والم�شاركة عن كثب مع عمالئنا لم�شاعدتهم في اإدارة التحديات المالية 
التــي يواجهونهــا، بالإ�شافة اإلــى اإدارة تكاليف الئتمان الم�شرفي المحتملة. وقد تــم الرتقاء بعرو�س منتجاتنا 

وخدماتنا الم�شرفية الرقمية بهدف تح�شين تجربة العمالء ب�شكل عام، خا�شًة اأثناء فترات الحظر.

ورغم التحديات التي �شابت اأو�شاع ال�شوق خالل عام 2020، ظلت �شريحة الخدمات الم�شرفية لل�شركات تتمتع 
بالمرونة والنتقائية في اإدارة محفظة القرو�س، البالغة قيمتها 2.7 مليار د.ك. كما في نهاية 2020، التي تمثل 

62% من اإجمالي محفظة القرو�س.

وقــد اختتــم البنــك عام 2020 محققًا اإنجازات رقمية جيدة  وتعزيزات ملمو�شــة في مجــال تكنولوجيا المعلومات. 
فقــد حقــق بنــك الخليج طوال العام مراحل متعددة من الم�شــروعات الرقمية وقام بتنفيذ تحديثات كثيرة ا�شــتفاد 
منهــا جميــع العمالء، من الأفراد والم�شــروعات ال�شغيرة والمتو�شــطة وال�شــركات الأكبر حجمــًا. كما طرح البنك 
عدة مبادرات وقام باإطالق نظم تكنولوجية مبتكرة لخدمة البنك وعمالئه خالل اأكثر الأوقات �شعوبًة من ال�شنة.

لمحة عامة عن ال�شوق

يمر القت�شاد بمرحلة التعافي الجزئي من فترات الحظر جراء الجائحة، معززًا بالإنفاق ال�شــتهالكي وتح�شــن 
المزاج العام مع انخفا�س حالت العدوى بفيرو�ــس كورونا، اإل اأن ا�شــتمرار انخفا�س اأ�شــعار النفط ل يزال يلقي 

بظالله الكثيفة على القت�شاد، على اأمل التعافي بقوة.

وخالل العام، ا�شتكمل موؤ�شر مورغان �شتانلي المركب )اإم اإ�س �شي اآي(، وهو م�شدر ريادي للموؤ�شرات المرتكزة 
على البحوث والتحليالت، عملية ترقية الكويت – التي طال انتظارها – اإلى و�شع ال�شوق النا�شئ على موؤ�شر ”اإم 
اإ�س �شي اآي” بتاريخ 29 نوفمبر 2020. وتم اإدراج  �شبع �شركات مدرجة، بما فيها بنك الخليج، في عملية الترقية 

للموؤ�شــر. و اأدت هذه الترقية اإلى ا�شــتقطاب تدفقات �شخمة اإلى ال�شوق، حيث تجاوزت قيمة التداول اأثناء عملية 
الإدراج 900 مليون د.ك.

كما �شــهدت الكويت عمليتي اإدراج ناجحتين في موؤ�شــر ال�شــوق الرئي�شــي لبور�شة الكويت، �شركة بور�شة الكويت 
و�شركة �شمال الزور الأولى للكهرباء والماء. وقد تجاوزت كلتا عمليتي الإدراج الكتتاب المر�شود وتجاوزتا �شعر 

الطرح الأولي، مما اأدى اإلى رفع موؤ�شر ال�شوق الول.

ال�شتدامة والم�شوؤولية الجتماعية

�شــهد عــام 2020 تحــوًل ا�شــتراتيجيًا يتطلب مــن المجتمعات فــي كل مكان ال�شــتجابة ال�شــريعة للتحديات غير 
الم�شــبوقة. ومنــذ بدايــة انت�شــار الجائحــة واإلــى الوقــت الحا�شر، حر�ــس بنك الخليــج على اأن يكــون في مقدمة 
الجهــات التــي ا�شــتجابت لتلــك التحديــات، حيــث ا�شــتطاع التجهيز ب�شــرعة فائقة لتح�شــين الظــروف لموظفيه 

والجمهور، وبلدنا الحبيب الكويت.

وفي بداية انت�شــار الوباء، �شــاهم بنك الخليج في �شندوق الدعم البالغة قيمته 10 مليون د.ك. والذي ا�شــتحدثه 
بنــك الكويــت المركــزي وقــام بت�شميمــه بحيث يتيــح للبنوك المحلية الم�شــاعدة فــي الجهود الوطنيــة المبذولة 

للت�شدي لنت�شار فيرو�س كورونا الم�شتجد.

كمــا قــام بنــك الخليج باإطالق حملة وطنية لل�شحة الذهنية والبدنية بهدف رفع الوعي ب�شــاأن ال�شــتعداد للعودة 
التدريجية والآمنة اإلى اأماكن العمل. وتم تقديم خدمات ال�شحة النف�شية  ومنتديات ال�شحة البدنية للموظفين 
تقديــرًا لأهميــة ال�شحة الذهنية والجتماعية اأثناء الجائحــة. وكجهة متميزة في مجال تمكين المراأة اقت�شاديًا 
ودعم اأهمية دور الأم في المجتمع، قام بنك الخليج باإتاحة الفر�شة لموظفاته لال�شتفادة من المرونة في �شاعات 

العمل لم�شاندة عائالتهن.

مالحظات ختامية

بالنيابة عن مجل�ــس الإدارة، نود اأن نعبر عن اأ�شــمى اآيات التقدير والمتنان ل�شاحب ال�شــمو الأمير ال�شــيخ نواف 
الأحمد الجابر ال�شباح، و�شمو ولي العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد الجابر ال�شباح، على قيادتهما الحكيمة وروؤيتهما 
ال�شائبــة. كمــا نــود اأن نتقدم بال�شــكر والتقديــر اإلى بنك الكويــت المركزي وهيئة اأ�شــواق المال علــى جهودهما 

الملمو�شة في دعم وتعزيز القطاع الم�شرفي الكويتي.

ول ي�شــعنا اأن نختتــم عــام 2020 دون اأن نتقــدم بالتقدير والعرفــان لالأبطال من العاملين فــي القطاع ال�شحي، 
بالإ�شافة اإلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية الذين خاطروا ب�شحتهم في مكافحة الجائحة.

كما اأتقدم بال�شكر اإلى م�شاهمينا وعمالئنا الكرام وفريق العمل الذين تفانوا في دعم البنك على مدى ال�شنوات. 
واأخ�س بال�شكر اأع�شاء مجل�س اإدارة بنك الخليج على اإر�شاداتهم وم�شاهماتهم القيمة.

ومع احتفال بنك الخليج في عام 2020 بالذكرى ال�شتين لتاأ�شي�شه، فقد اأثبت البنك قدرته على تجاوز الأزمات 
علــى ال�شعيديــن المحلــي والعالمــي. وكما عهدنا، �شــنقوم بتطبيــق خبراتنا وتجاربنــا لتقديم اأف�شــل الخدمات 

والعرو�س لنحظى دائمًا بمكانتنا كاأف�شل بنك، بينما نقوم تعزيز اإمكاناتنا لخدمة الجميع ب�شورة ا�شتثنائية.

جا�شم م�شطفى بودي

رئي�س جمل�س الإدارة

الم�شاعدة في
الجهود الوطنية

المبذولة للت�شدي لنت�شار
 فيرو�س كورونا

%6
نمو في محفظة القرو�س ال�شخ�شية

ان�شمام بنك الخليج 

لموؤ�شر اإم اإ�س �شي اآي لالأ�شواق النا�شئة

 ”A”   الت�شنيف في المرتبة

من قبل وكالت الت�شنيف الئتماني الرئي�شية الأربع

 2.7 مليار دينار كويتي

حجم محفظة القرو�س لل�شركات

اإطالق حملة وطنية
 لل�شحة الذهنية والبدنية

الذكرى ال�شتون 
لتاأ�شي�س البنك...

اجتاز فيها الأزمات المحلية والعالمية
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س
مار

 4

يخف�س البنك 
المركزي �شعر 

الخ�شم بمقدار 
25  نقطة اأ�شا�س 
لي�شل اإلى %2.5  

يقدم بنك الخليج 
خدماته من خالل 
6 فروع و 6 اأجهزة 

ال�شراف الآلي 
التفاعلي بح�شب 

تعليمات البنك 
المركزي

يعلن اتحاد 
الم�شارف الكويتية 

مبادرة تاأجيل 
اأق�شاط القرو�س 

ال�شخ�شية
وال�شركات ال�شغيرة 

والمتو�شطة لمدة 
6 اأ�شهر اإعتبارًا من 

1 ابريل الى 30 
�شبتمبر

يعلن البنك المركزي 
خف�س المتطلبات 

الرقابية: 
  خف�س ن�شبة تغطية 

متو�شط ال�شيولة 
اليومية و ن�شب �شافي 
التمويل الم�شتقر من  

 100%الى %80  
  خف�س ن�شبة 

الحتياطيات من %18 
الى %15

  رفع الفجوة للحد 
الأق�شى بن�شبة %10 

على جميع الفئات التي 
تقل عن 6 ا�شهر

  خف�س الحد الرقابي 
الأدنى لكل من معدل 

كفاية راأ�س المال 
وال�شريحة الأولى لراأ�س 
المال بمقدار 250 نقطة 

اأ�شا�س. 

يعقد بنك الخليج 
الجمعية العامة 

ل�شنة 2019 تحت 
قيود �شحية م�شددة 
وتتم الموافقة على 
توزيع اأرباح نقدية 

بمقدار 11 فل�س 
لل�شهم

عدم الإف�شاح عن 
البيانات المالية 

للربع الأول من 
2020 بح�شب 
تعليمات بنك 

الكويت المركزي 
يغلق بنك الخليج 
جميع اأفرعه بعد 

اإعالن الحظر 
ال�شامل في البالد 
وا�شتمرار تقديم 
خدماته للعمالء 

من خالل المن�شات 
اللكترونية ومركز 

الت�شال

زيادة عدد الأفرع 
العاملة الى 23 

فرع ب�شاعات عمل 
من 8:30 �شباحا
وحتى 12 ظهرا

ابتداء المرحلة 
الثالثة مع فر�س 

الحظر الجزئي 
من ال�شاعة    

 9 م�شاءا وحتى 3 
�شباحا والعودة 

الى العمل بطاقة 
%50

ابتداء المرحلة 
الرابعة مع فر�س 

الحظر الجزئي 
من ال�شاعة 9 

م�شاءا وحتى 3 
�شباحا والعودة 

الى العمل بطاقة 
تفوق %50

اإعادة افتتاح 
مطار الكويت 

الدولي للرحالت 
التجارية بطاقة 
ا�شتيعابية ت�شل 

الى %30

ابتداء المرحلة 
الثانية مع فر�س 

الحظر الجزئي 
من ال�شاعة 8 

م�شاءا وحتى 5 
�شباحا والعودة 

الى العمل بطاقة 
%30

زيادة عدد الأفرع 
العاملة الى 15 فرع 
ب�شاعات عمل من 9 

�شباحا وحتى 12 
ظهرا

ابتداء المرحلة 
الأولى مع فر�س 

الحظر الجزئي من 
ال�شاعة 6 م�شاءا
 وحتى 6 �شباحا

يعيد بنك الخليج 
افتتاح 15 فرع 

ب�شاعات عمل من 
9 �شباحا وحتى 1 

ظهرا

يقوم بنك الخليج 
باإعادة الفتتاح 

التدريجي لجميع 
فروعه

رفع الحظر
 عن البالد 

ب�شكل تام

يخف�س البنك 
المركزي �شعر 

الخ�شم بمقدار 
100 نقطة اأ�شا�س 
اإ�شافية لي�شل اإلى 

%1.5

ي�شاهم بنك 
الخليج في 

�شندوق الدعم 
البالغ 10 مليون 
د.ك. لمواجهة 

تداعيات جائحة 
كورونا

اإغالق مطار 
الكويت الدولي

 وتقييد الطيران 
عالميا

زيادة عدد 
الأفرع العاملة 

الى 9 اأفرع 
ب�شاعات عمل من 
9 �شباحا وحتى 

12 ظهرا
يعلن بنك الخليج 

تاأجيل اأق�شاط القرو�س 
ال�شخ�شية و ال�شركات 
ال�شغيرة و المتو�شطة 

و البطاقات الئتمانية 
بدون جزاء لمدة 6 اأ�شهر
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�شــكلت جائحة فيرو�ــس كورونــا )كوفيــد - 19( مف�شاًل محوريًا داخــل بنك الخليج 
والطريقــة التــي يقــدم فيهــا الخدمــات لــكل مــن عمالئــه وموظفيــه. فقــد اتخــذ 
البنــك اإجــراءات وتدابيــر ح�شيفــة لحمايــة موظفيــه وعمالئــه من خــالل اللتزام 

بالبروتوكولت ال�شحية الحكومية.

بروتوكولت ال�شحة وال�شالمة
ويف هــذا ال�شــياق، ا�شــتاأنف بنــك اخلليــج عملياتــه دون اأن ي�شــكل عائقــًا اأمــام �شحــة 
و�شــالمة املوظفــن والعمــالء. كمــا حر�ــس خالل املراحل الأوىل من العــودة اإىل العمل 
علــى تطبيــق كافــة الإجراءات الحرتازية الالزمة ل�شمان التنظيف والتعقيم املنتظم 
ملواقعــه. هــذا وقــد مت تركيــب كامــرات للت�شويــر احلــراري يف كافــة املواقــع والــدروع 
الواقيــة الأماميــة واجلانبيــة ملحطــات العمــل واأجهــزة ال�شــراف الآيل لإن�شــاء حاجــز 
حمايــة منا�شــب بــن املوظفــن والعمــالء. كمــا مت توفــر املمر�شــات يف جميــع فــروع 
البنــك خلدمــة العمــالء واملوظفن على حد �شــواء. وطبق بنــك اخلليج اأف�شل التدابر 
ال�شحيــة الوقائيــة، مبــا يف ذلك قيا�ــس درجة حرارة العمــالء قبل دخولهم اإىل مباين 
البنــك، واحلفــاظ علــى م�شــافة تباعــد فعليــة، والتاأكــد مــن ارتــداء العمــالء واملوظفن 

للكمامــات  يف كافــة الأوقــات.

ومــن اأجــل راحة العمالء و�شــالمتهم، تــم تركيب الخيــام ومكيفات الهــواء المتنقلة 
فــي اأماكن النتظــار في الموقع. ولتعزيز بيئة عمل اآمنة، قــام البنك برتكيب اأجهزة 
وفالتر لتنقية الهواء وامل�شــاعدة يف احلد من انت�شــار فرو�ــس كورونا واحلفاظ على 

جو �شحي ونظيف. ويتم التعقيم ب�شكل يومي يف جميع اأدوار البنك وفروعه. 

تقديم الدعم للمجتمع
في الوقت الذي دخلت فيه الجهود الوطنية للحد من انت�شار الوباء حيز التنفيذ، كان 
بنــك الخليــج مدرًكا لدوره في هذا المجال وفخورًا  بالقيام به. ففي بداية الجائحة، 
�شــاهم بنــك الخليج اإلــى جانب البنوك المحليــة بمبلغ بلغ في مجموعــه 10 ماليين 
د.ك.، وهي مبادرة من بنك الكويت المركزي �شمحت للبنوك المحلية بدعم الجهود 

الوطنية في مكافحة انت�شار فيرو�س كورونا.

وجــاءت هــذه املبــادرة كجــزء مــن جمموعــة وا�شــعة مــن املبــادرات التــي اأطلقهــا بنــك 
اخلليــج، حيــث اأطلــق العديــد مــن حمالت ال�شــتدامة. وت�شمنت هذه املبــادرات حملة 
لل�شحــة البدنيــة والتماريــن املنزليــة، وحملــة ديكــور املنــزل ومنــط احليــاة، ومبــادرة 

للتوعيــة املاليــة والقت�شاديــة.

وتقديــرًا جلهــود وزارة ال�شحــة املتوا�شلــة واعرتافــًا بف�شلهــا علــى مــدار ال�شــنة، 
قــام بنــك اخلليــج بتوزيــع جمموعــات لــوازم النظافــة ال�شحيــة علــى الــزوار يف مركــز 

الفح�ــس ال�شــريع لفرو�ــس كورونــا يف �شبحــان.

برنامج �شحة و�شالمة الموظفين
خــالل الجائحة، اأطلق بنــك الخليج حملة وطنية لل�شحة العقلية والج�شــدية لزيادة 
الوعي حول التكيف مع العودة التدريجية والآمنة اإلى مكان العمل. وكان بنك الخليج 
اأول بنــك فــي الكويــت يقــدم ا�شت�شــارات ال�شحة النف�شــية لموظفيه تقديــرًا لأهمية 
ال�شحــة النف�شــية والجتماعية خالل الجائحة. كما ا�شــت�شاف بنك الخليج ندوتين 
عبــر الإنترنــت حول ال�شــالمة العامــة خالل فترة الإغــالق ال�شــامل. وبالإ�شافة اإلى 
ذلــك، اأطلــق بنك الخليــج برنامًجا للتدريب عن بعد على ال�شحة النف�شــية والبدنية 

لأكثر من 700 من موظفيه.

تطبيق "زيارة بنك الخليج"
فــي عــام 2020 ، اأطلق بنك الخليج تطبيــق ”Visit Gulf Bank"، وهو تطبيق للهاتف 
النقال ي�شــمح للعمــالء بحجز المواعيد لزيــارة الفروع. ويهدف التطبيــق اإلى تقليل 
اأوقــات النتظــار وت�شــهيل عملية زيــارة الفرع، خا�شة فــي ظل القيود التــي تفر�شها 
جائحــة فيرو�ــس كورونــا. وهــذا التطبيــق متوفــر حالًيا للتنزيــل لجميع عمــالء بنك 
الخليــج علــى اأجهــزة iOS و Android. حيــث يمكــن لعمــالء بنــك الخليــج حجــز 
مواعيدهــم مــن خالل التطبيق وتحديد التاريخ والوقت والفرع المف�شل لديهم، مما 

يمنحهم زيارة �شريعة واأكثر �شال�شة للفرع.

الإجراءات التي تم تطبيقها لتقليل انت�شار كوفيد- 19
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2020 - في ظل جائحة كورونا
�شهد معظم عام 2020 انت�شار جائحة كورونا )كوفيد-19( والعديد من حالت الإغالق العام. ووفقًا ل�شندوق النقد 
الدولي، يتوقع اأن ينكم�ــس الناتج المحلي الإجمالي العالمي بن�شــبة 4.4% في عام 2020. اإل اأنه كان هناك تباين في 
الأثر القت�شادي ومعدل النتعا�س عبر الدول والقطاعات القت�شادية بناًء على النت�شار الفعلي لجائحة كورونا، وحدة 

حالت الإغالق، وردود الأفعال المالية والنقدية.

وقامــت الحكومــات والبنوك المركزيــة حول العالم بتطبيق مجموعة من ال�شيا�شــات والإجراءات مثــل التحفيز المالي 
وخف�س اأ�شعار الفائدة والت�شهيل الكمي وبرامج الإقرا�س الم�شتهدف وتاأجيل �شداد القرو�س، وذلك بهدف امت�شا�س 
الأثــر القت�شــادي لجائحــة كورونــا. ورغم ذلــك، تلقى النمو القت�شادي �شربــًة قويًة في الربع الثانــي من عام 2020 
ب�شــبب حدة حالت الإغالق، حيث �شــهد القت�شاد الأمريكي انكما�شــًا بواقع 32.8% على اأ�شا�ــس �شنوي، كما انكم�س 

اقت�شاد المملكة المتحدة بن�شبة 19.8% على اأ�شا�س �شنوي.

وبينما ل تزال التوقعات ب�شــاأن النتعا�ــس القت�شادي تت�شــم بال�شبابية، فاإن الأ�شــواق المالية في بع�س الدول، بما فيها 
الوليات المتحدة، ا�شتطاعت تجاوز الم�شتويات التي كانت عليها قبل انت�شار جائحة كورونا، مما يثير المخاوف ب�شاأن 
تحول القت�شاد والأ�شــواق. ويعزى هذا الأداء الإيجابي لالأ�شــواق ب�شــكل اأ�شا�شي اإلى ال�شيولة في النظام بف�شل العديد 
من الإجراءات التحفيزية والآمال المنعقدة ب�شاأن العودة ال�شريعة لالأو�شاع الطبيعية مع توفر اللقاحات. وبحلول نهاية 
2020، كانت اأ�شواق الأ�شهم في المملكة المتحدة ل تزال اأدنى من م�شتوياتها الم�شجلة قبل جائحة كورونا، حيث اأدت 
المفاو�شات المتعلقة بالتفاق التجاري لخروج المملكة المتحدة من التحاد الأوروبي اإلى تفاقم الغمو�س القت�شادي. 
وكان من المفتر�س اأن تنتهي الفترة النتقالية لخروج المملكة المتحدة من التحاد الأوروبي في 31 دي�شمبر 2020. 
وفــي اأعقــاب مفاو�شــات مطولة ظلت منعقدًة منذ مار�ــس 2020، ا�شــتطاع كال الجانبين من عقــد �شفقة قبل اأقل من 
اأ�شــبوع مــن الموعــد النهائــي بتاريخ 31 دي�شــمبر. ووفقــًا لبنك اإنجلتــرا، يبدو اأن الناتــج المحلي الإجمالــي لبريطانيا 
�شــيعاني من انخفا�س بن�شــبة 1% في الربع الأول من 2021 ب�شــبب خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي، رغم وجود 

ال�شفقة التجارية.

واأقامت الوليات المتحدة النتخابات الرئا�شــية في ظل جائحة كورونا في نوفمبر 2020 وظهر المر�شــح الديمقراطي 
جو بايدن كفائز في تلك النتخابات. ومن المتوقع اأن ت�شــهد رئا�شــة بايدن تحوًل من �شيا�شــة ترامب حول مجموعة من 

الق�شايا، مثل التجارة العالمية والتفاق النووي والتغير المناخي.

وعلى �شعيد التوترات التجارية بين الوليات المتحدة وال�شين، والتي برزت اإلى بوؤرة الأحداث في 2019، فقد �شهدت 
تلــك التوتــرات بع�ــس الهدوء بتوقيع المرحلة الأولــى من ال�شفقة التجارية في ينايــر 2020. اإل اأن التوترات التجارية 
بــرزت على ال�شــطح مجددًا خالل ال�شــنة حيــن اقترحت الوليات المتحــدة حظرًا على الأجهــزة ال�شينية والتجارة مع 
ال�شــركات ال�شينيــة. فال�شيــن تعــد القت�شاد الوحيد المتوقع اأن ي�شــهد نمــوًا في 2020، وذلك وفقــًا ل�شندوق النقد 
الدولي، ب�شــبب كفاءتها في الت�شدي لجائحة كورونا. كما يتوقع اأن يوؤدي توقيع اتفاقية ال�شــراكة القت�شادية الإقليمية 

ال�شاملة بين الدول الأ�شيوية اإلى تحفيز النمو القت�شادي الإقليمي.

اأ�شواق النفط
اأدت اإجراءات الإغالق والقيود المفرو�شة على ال�شفر للت�شدي لجائحة كورونا اإلى التاأثير ب�شكل حاد على الطلب على 
النفط، وبالتالي على اأ�شعاره، التي هوت اإلى 45.3 دولر اأمريكي للبرميل )6 - مار�س - 2020(. كما اأدت الخالفات 
بين ال�شــعودية ورو�شــيا حول خف�س الإنتاج في بدايات اأزمة جائحة كورونا اإلى مزيد من ال�شغوط على الأ�شــواق ب�شبب 
كثــرة العر�ــس و�شعف الطلــب، مما دفعهما اإلى اإجراء اأكبــر تخفي�شات منذ عدة عقود لي�شل ال�شــعر اإلى 19.3 دولر 
اأمريكي للبرميل)21 - ابريل - 2020(. وقد اأف�شت الت�شويات الالحقة بين البلدين اإلى اإجراء التخفي�شات في اإنتاج 
اأوبك+ والنفراجة التدريجية لإجراءات الإغالق اإلى الم�شــاعدة في تحقيق قفزة من اأدنى الأ�شــعار اإلى مقدار 51.8 
دولر اأمريكي للبرميل.  غير اأن القيود المفرو�شة على ال�شفر دوليًا ل تزال �شائدًة ب�شبب عودة ظهور جائحة كورونا في 
الوليات المتحدة ومنطقة اليورو، مما اأبقى على اأ�شعار النفط في م�شتوياتها قبل جائحة كورونا، والبالغة 68.9 دولر 

اأمريكي للبرميل )اأعلى �شعر في يناير 2020 على اأ�شا�س الإقفال(.

اأثر جائحة كورونا على القت�شاد الكويتي
تعر�شــت الحكومــة اإلــى �شغوط ماليــة م�شاعفة نتيجًة لهبوط اأ�شــعار النفط بالإ�شافة اإلى زيــادة الإنفاق جراء جائحة 
كورونــا. حيــث يقــدر عجــز الموازنــة الحكومية لل�شــنة الماليــة 2021/2020 بمبلــغ 14 مليار د.ك. )نحــو 46 مليار 
دولر اأمريكــي(، اأي مــا ن�شــبته نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي. وب�شــبب عدم اقرار قانــون الدين العام، الذي 
انتهــى مفعولــه فــي 2017، لم تتمكن الكويت من رفع الدين ال�شــيادي في الأ�شــواق العالمية. وقــد اأدى ذلك بالحكومة 
اإلى العتماد ب�شــكل اأ�شا�شــي على �شندوق الحتياطي العام، حيث اإن ال�شــحب من �شندوق الأجيال القادمة قد يتطلب 
ت�شــريعًا جديدًا. هذا وقد لجاأت الحكومة اإلى اتخاذ اإجراءات اأخرى مثل �شــراء اأ�شول خزينة بمقدار 2.2 مليار د.ك. 
)7.2 مليــار دولر اأمريكــي( مــن قبل �شندوق الأجيــال القادمة ووقف التحويل الإلزامي اإلــى �شندوق الأجيال القادمة 

حين تواجه الحكومة عجز الموازنة، وذلك لتحقيق ال�شتدامة في التمويل الحكومي.

اإل اأن اعتماد الكويت على �شندوق الحتياطي العام واحتمال نفاذه ينظر اإليه باعتباره مخاطر على ال�شيولة، وبالتالي 
يتــم ت�شنيفــه ائتمانيًا من قبل وكالت الت�شنيف في مراتب �شــلبية. فقد قامت وكالة موديز بتخفي�س ت�شنيف الكويت 
الئتمانــي بمقــدار مرتبتين اإلى المرتبة A1. اأما وكالة �شــتاندارد اآند بورز، فقد قامــت بتخفي�س ت�شنيف الكويت اإلى 
المرتبة - AA مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة في مار�س، م�شتندًة اإلى انخفا�س اأ�شعار النفط وتباطوؤ معدل الإ�شالحيات، 
وبالتالي قامت بتعديل النظرة الم�شتقبلية اإلى �شلبية. كما قامت موؤخًرا وكالة فيت�س للت�شنيف الئتماني بتعديل النظرة 

الم�شتقبلية للكويت من م�شتقرة اإلى �شلبية في بداية عام 2021.

وكانــت حكومــة الكويــت قــد قامــت بفر�س الحظر في وقت �شــابق اأثنــاء الأزمة بهدف تقليــل انت�شــار الجائحة، وقامت 
باإعــادة فتــح البــالد تدريجيًا من خالل خم�ــس مراحل. وخ�ش�شت الحكومة مبلغ 500 مليــون د.ك. )1.6 مليار دولر 
اأمريكي اأو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي( كاأموال اإ�شافية لدعم جهود مكافحة انت�شار جائحة كورونا. ومقارنًة 
بهذا الو�شع، بلغت ن�شبة الحافز المالي الأمريكي الأولي 11% من الناتج المحلي الإجمالي بينما جاء الحافز المالي 
لكل من قطر وال�شعودية بن�شبة 10.7% و6.3%، على التوالي. كما قامت الكويت بت�شكيل لجنة توجيهية عليا للتن�شيط 
القت�شادي لتطبيق الإجراءات التحفيزية تخفيفًا لالأثر ال�شــلبي لجائحة كورونا على الن�شــاط القت�شادي. كذلك، تم 
تطبيق اإجراءات دعم اأخرى، مثل تاأجيل الم�شاهمات الأمنية وت�شهيل عملية اإقرا�س الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة 

من خالل التمويل الم�شترك من �شندوق تنمية الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة والبنوك.

حزم التحفيز المالي )كن�شبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(

الم�شدر: الأمم المتحدة – الإ�شكوا: اأداة تتبع م�شار التحفيز في مواجهة جائحة كورونا

المملكة المتحدة الوليات المتحدة قطر ال�شعودية البحرين ال�شين الإمارات العربية الكويت
المتحدة

والبن��وك  الحكوم��ات  قام��ت 

المركزية حول العالم بتطبيق 

ال�شي����ا�ش�����ات  م��ن  مجموع���������ة 

التحفي��ز  مث��ل  واالإج��راءات 

المالي وخف�ض اأ�شعار الفائدة 

وبرام��ج  الكم��ي  والت�ش��هيل 

االإقرا�ض الم�شتهدف وتاأجيل 

�ش��داد القرو���ض، وذلك بهدف 

امت�شا���ض االأث��ر االقت�ش��ادي 

لجائحة كورونا. 

اأدت اإجراءات االإغالق 

والقيود المفرو�شة على 

ال�شفر للت�شدي لجائحة 

كورونا اإلى التاأثير ب�شكل حاد 

على الطلب على النفط.

قام��ت حكومة الكويت بفر�ض 

الحظ��ر ف��ي وق��ت �ش��ابق اأثن��اء 

االأزم��ة به��دف تقلي��ل انت�ش��ار 

الجائح��ة، وقامت باإع��ادة فتح 

خ��الل  م��ن  تدريجي��اً  الب��الد 

خم�ض مراحل.

يقدر عجز الموازنة الحكومية 

لل�شنة المالية 2020 /2021 

د.ك.)نح��و  ملي��ار   14 بمبل��غ 

46 مليار دوالر اأمريكي( 
اأي مان�ش��بته نح��و 42% م��ن 

الناتج المحلي االإجمالي.
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م�شروعات التنمية
اأنفقــت الكويــت 360 مليــون د.ك. خــالل ال�شــنة الماليــة 2021/2020 فــي م�شــروعات التنميــة وفقًا لروؤيــة الكويت 
2035.  وقد بلغ حجم الم�شــروعات التي تم اإر�شــاوؤها خالل الأ�شــهر الت�شــعة الأولى من 2020 ما مقداره 866 مليون 
د.ك.، مقارنًة بم�شــروعات تم اإر�شــاوؤها بمقدار 1.1 مليار د.ك. ل�شــائر �شــنة 2019.  وجاءت عمليات الإر�شــاء ل�شنة 

2020 مدعومًة بعمليات الإر�شاء في الربع الأول من 2020، قبل بدء انت�شار الجائحة.

وخــالل ال�شــنة، قامــت الكويــت بتعليــق مناق�شــات الم�شــروعات لمــدة ثالثــة اأ�شــهر فــي اإبريــل وقامــت باإلغــاء بع�ــس 
الم�شــروعات ب�شــبب جائحة كورونا واأثرها على اأ�شــواق النفط، منها م�شــروع محطة الدبدبة للطاقة ال�شم�شــية البالغة 
قيمتها 1.4 مليار دولر اأمريكي، وم�شروع نفطي بقيمة 400 مليون دولر اأمريكي تم اإر�شاوؤه في وقت �شابق من ال�شنة.

وهناك تقارير باأن الكويت تتولى القيام بم�شــاريع كبرى يبلغ عددها 38 م�شــروعًا قيمتها نحو 25.5 مليار د.ك. )87 
مليــار دولر اأمريكــي(، ت�شــمل محطة ركاب فــي المطار الجديد بمبلغ 1.4 مليار د.ك.، وم�شــروع م�شفاة الزور، الذي 
اكتمــل بن�شــبة 97% ومــن المتوقع اأن يتــم افتتاحه في 2021. كما اأن هناك مجمــع البتروكيماويات البالغة قيمته 10 

مليار دولر اأمريكي، وهو م�شروع قيد الإنجاز في الزور، ومن المتوقع اأن يبداأ الت�شغيل في 2024.

القطاع الم�شرفي الكويتي
فــي مار�ــس 2020، قــام بنــك الحتيــاط الفيدرالــي الأمريكــي بخف�ــس اأ�شــعار الفائدة اإلى مــدى يتــراوح بين %0.0 
و0.25%. وتبعه بنك الكويت المركزي، الذي قام بخف�س اأ�شــعار الفائدة لدعم القت�شاد اأثناء اأزمة جائحة كورونا. 
فقد قام بخف�س �شــعر الخ�شم بمقدار 125 نقطة اأ�شا�ــس اإلى 1.5% كما تم خف�س ال�شــعر التفاقي لت�شــعير الودائع 
بمقدار 100 نقطة اأ�شا�ــس اإلى 1.75%. وتم اإجراء خف�س اآخر على ال�شــعر التفاقي بمقدار 12.5 نقطة اأ�شا�ــس اإلى 

1.62% في اأكتوبر 2020، مما اأدى اإلى تقليل تكلفة التمويل على البنوك.

كذلك، تاأثر اأداء القطاع في 2020 �شــلبًا بالنظر اإلى انك�شــافه على القطاعات القت�شادية المتاأثرة بجائحة كورونا، 
مثــل قطاعــي العقــار والإن�شــاءات. كمــا �شــمحت البنوك لأن�شــطة الأعمــال بتاأجيل �شــداد القرو�س لمدة �شــتة اأ�شــهر. 
وانخف�ــس �شافــي الربــح المجمــع للبنوك المدرجة في الكويت خالل الأ�شــهر الت�شــعة الأولى من 2020 بن�شــبة %51 

جراء انخفا�س اإيرادات الفوائد وارتفاع المخ�ش�شات.

كما قام بنك الكويت المركزي بتقليل المتطلبات الرقابية على عدة ن�شــب رئي�شــية. حيث تم خف�س معدل كفاية راأ�ــس 
المال بواقع 2.5% اإلى 10.5%. اأما ن�شــبة �شافي التمويل الم�شــتقر ون�شــبة ال�شــيولة الأ�شا�شية فقد تم تخفي�شها من 
100% اإلى 80% وتم تخفي�س ن�شــبة ال�شــيولة اإلى 15% بعد اأن كانت 18% في وقت �شــابق. وقامت الكويت بتمرير 
قانون الإفال�س لل�شماح لأن�شطة الأعمال بالتو�شل اإلى ت�شويات مع الدائنين اأو خطة لإعادة الهيكلة في حالة الإفال�س. 
كمــا قــام بنــك الكويــت المركزي بت�شــكيل لجنة عليــا للرقابة ال�شــرعية، الأمر الــذي اأدى اإلى تعزيز حوكمة الإ�شــراف 

ال�شرعي واللتزام باأحكام ال�شريعة في الموؤ�ش�شات المالية والم�شرفية الإ�شالمية.

هــذا، وقــد اأدت قيــود الحظــر اإلى زيادة التركيز علــى القنوات الرقمية فــي الأعمال الم�شرفية. كما قــام بنك الكويت 
المركــزي باتخــاذ اإجــراءات لزيــادة ال�شــتخدام الرقمــي، مثــل تخفي�ــس ر�شــوم المعامــالت الرقميــة وزيــادة حــدود 

المدفوعات بالبطاقات بدون تالم�س.

اإدراج الكويت في موؤ�شر ”اإم اإ�س �شي اآي” لالأ�شهم
في نوفمبر 2020 قامت ”اإم اإ�س �شي اآي” با�شتكمال عملية اإدراج الكويت في موؤ�شراتها لالأ�شواق النا�شئة، بوزن مجمع 
ن�شــبته 0.58%. وبلغــت القيمــة المتداولة يوم الإدراج اأكثر من 900 مليــون د.ك. )3.1 مليار دولر اأمريكي(. وبينما 
جاء اأداء اأ�شواق الأ�شهم جيدًا في 2019 )حقق موؤ�شر عوائد اأ�شعار �شائر الأ�شهم الكويتية مكا�شب بن�شبة %23.7(، 
مدفوعــًا باإعالنــات الإدراج التــي تمت في ال�شــنة الما�شية، فقد اأدت جائحــة كورونا وانخفا�س اأ�شــعار النفط اإلى كبح 
ال�شباق المعتاد الذي كان �شائدًا قبل عملية الترقية في 2020. وكما في 31 دي�شمبر 2020، هبط موؤ�شر عوائد اأ�شعار 

�شائر الأ�شهم الكويتية بن�شبة 11.7% عن م�شتوياته الم�شجلة في نهاية 2019.

الأحداث الجيو�شيا�شية
فــي اأوائــل 2021، اتفــق جيــران قطر من دول مجل�ــس التعاون الخليجي علــى اإعادة العالقات الكاملة مــع تلك الدولة، 
فــي خطــوٍة لإنهــاء المقاطعة التي ا�شــتمرت منذ 2017. وقامت دول مجل�ــس التعاون الخليجي بتوقيــع اتفاقية ت�شامن 
وا�شــتقرار )اتفاقية العال( اأثناء قمة مجل�ــس التعاون الخليجي الحادية والأربعين. واأبدى الرئي�ــس الأمريكي المنتخب 
جو بايدن الرغبة في عودة الوليات المتحدة اإلى التفاق النووي مع اإيران، م�شــيرًا اإلى اأنه قد يتم اإ�شــراك دول مجل�ــس 
التعــاون الخليجــي فــي تلــك العمليــة. وقامت كل مــن دولة الإمــارات العربيــة المتحدة ومملكــة البحريــن بتوقيع اتفاق 
مــع اإ�شــرائيل. وبموجــب اتفاقية ال�شــالم هذه، قامت الدولتــان بتطبيع عالقاتهما مع اإ�شــرائيل، مع توقعــات باأن تحذو 
دول اأخــرى مــن مجل�ــس التعــاون الخليجي حذوهما. وقد يوؤدي التقــدم الإيجابي على هذه الجبهات اإلى الم�شــاهمة في 

ال�شتقرار الإقليمي وبالتالي جعل المنطقة �شالحة ل�شتقطاب الم�شتثمرين الأجانب.

توقعات �شنة 2021
مــن المتوقــع اأن تحــدد معالم القت�شاد خالل 2021 عــدة عوامل اأهمها تحور الفيرو�ــس والح�شول على اللقاح ومدى 
كفايتــه. ووفقــًا ل�شنــدوق النقــد الدولي، يتوقع اأن يتح�شــن القت�شاد العالمــي في 2021، مع توقع نمــو الناتج المحلي 
الإجمالــي اإلى 5.4%. اأما اأ�شــعار النفط، فيتوقع اأن ت�شــهد ا�شــتقرارًا في 2021 في نطاق يتــراوح بين 40-50 دولر 
اأمريكي للبرميل، جراء التعر�س ل�شغوط العر�س الزائد والمخزونات الكبيرة، خا�شًة ب�شبب بطء النتعا�س في حركة 

النقل الجوي.

ومن المتوقع اأن ي�شــهد القت�شاد الكويتي نموًا بواقع 0.6% في 2021. وقد يوؤدي الت�شــهيل التدريجي لخف�س الإنتاج 
وانتعا�س الطلب جراء الح�شول على اللقاح اإلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما يوؤدي ا�شتمرار حالت الحظر 

والقيود المفرو�شة على ال�شفر وتوفر الئتمان اإلى تعزيز النمو غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.

اأمــا انخفا�ــس اأ�شــعار النفــط وال�شغوط الماليــة فقد توؤثر علــى الإنفاق على البنية التحتية. وقد ي�شــاهم تاأجيل �شــداد 
القرو�س في تاأخر عملية الك�شــف عن القرو�س غير المنتظمة. وبالإ�شافة اإلى انخفا�س اأ�شــعار الفائدة، فقد تتعر�س 
الأربــاح لل�شغــوط علــى المدى الق�شير. وبالنظر اإلى موافقة الكويت على ال�شــتخدام الطارئ للقاح كورونا من فايزر، 
فــاإن نجــاح تعميــم اللقــاح – رغــم اأنه قد ي�شــتغرق وقتًا – قد ي�شــاعد في عــودة الحياة اإلــى طبيعتها، وبالتالي ي�شــتفيد 

القت�شاد ب�شكل عام والبنوك ب�شكل خا�س.

كما قام بنك الكويت المركزي 

الرقابي��ة  المتطلب��ات  بتقلي��ل 

على عدة ن�شب رئي�شية، اأهمها 

ن�ش��ب راأ���ض الم��ال الرقاب��ي و 

ال�شيولة.

خف���ض بنك الكويت المركزي 

 125 بمق��دار  الخ�ش��م  �ش��عر 

نقط��ة ا�شا���ض اإل��ى 1.5% ف��ي 

اأعقاب خف�ض بنك االحتياطي 

وه��و  االأمريك��ي،  الفيدرال��ي 

اأدن��ى م�ش��توى تاريخ��ي ل�ش��عر 

الخ�شم في الكويت.

866 مليون د.ك. حجم 
الم�شروعات التى تم اإر�شاوؤها 

خالل االأ�شهر الت�شعة االأولى 

من 2020.

م��ن المتوق��ع اأن تح��دد معالم 

االقت�ش��اد خ��الل 2021 ع��دة 

عوامل اأهمها تحور الفيرو�ض 

والح�ش��ول على اللقاح ومدى 

كفايته.
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االستعراض
التشغيلي

الخدمات الم�شرفية لل�شركات

�شــهد قطاع الخدمات الم�شرفية لل�شــركات خالل الربع الأول من 2020 بع�س النمو الذي جاء ا�شــتمرارًا للزخم 
ال�شــائد فــي اأواخر ال�شــنة المالية 2019. وعلى مدى الأ�شــهر الالحقــة، تاأثر العديد من القطاعــات القت�شادية 
�شــلبًا جــراء الجائحة التي انت�شــرت حول العالــم، الأمر الذي ا�شطرت معه البالد اإلــى اإعالن حالت الحظر على 
نطاق وا�شــع، مع توقف الأن�شــطة القت�شادية. وقد اأثر ذلك �شــلبًا على قطاع الخدمات الم�شرفية لل�شــركات من 

حيث نمو الأ�شول والربحية.

و نتيجــة لجائحــة كورونــا، تحول التركيز ب�شــكل مت�شــارع نحو دعم الم�شــروعات ال�شغيرة و المتو�شــطة و العمالء 
المت�شررين من ال�شــركات لمواجهة تداعيات الجائحة. وقد قام بنك الخليج بتاأجيل اق�شــاط القرو�س لمدة �شــتة 
اأ�شــهر لل�شــركات ال�شغيرة والمتو�شطة بينما تم تاأجيل اأ�شل القرو�س لل�شــركات المت�شررة، والذي انتهى في 30 
�شــبتمبر 2020  بهدف تعزيز اإدارة التدفقات النقدية لتلك الم�شــروعات اأثناء الفترة ال�شعبة، وذلك تما�شــيًا مع 
توجيهــات اتحــاد م�شارف الكويت. كما قام البنك بزيادة المتابعة والم�شــاركة مع العمالء في الت�شدي لالرتفاع 

المرتقب في تكاليف الئتمان.

وقد تم تحديث وتطوير الخدمات الم�شرفية الرقمية المقدمة بهدف تح�شــين وتعزيز التجربة ال�شــاملة للعمالء، 
و�شــوف ي�شــتمر هــذا النهــج في الم�شــتقبل. وقام البنك با�شــتحداث بوابــة على الإنترنــت لتلقي طلبــات القرو�س 
المتعلقــة بجائحــة كورونــا. وبالإ�شافــة اإلــى ذلــك، واأثنــاء فتــرات الحظــر، كان عــدد فروع بنــك الخليــج العاملة 
محــدودًا، وبالتالــي لــم تتمكــن تلك الفــروع من خدمة جميــع العمالء مــن ال�شــركات. واأدى ذلك اإلى تحــول اأكثر 

مــن 90% مــن العمــالء اإلى ا�شــتخدام نظم الخدمات الم�شرفية لل�شــركات عبــر الإنترنت. وا�شــتملت الخدمات 
الم�شرفية عبر الإنترنت على تحويالت الرواتب، خدمات التلك�س، اإ�شدار خطابات العتماد وخطابات ال�شمان. 

وقد تمكن عمالء الخدمة الم�شرفية لل�شركات من تقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية.

واأثنــاء الجائحــة، قام البنك بتقديم عمليات الئتمان خالل فترات الحظــر، وتمكن الموظفون من العمل عن بعد 
وال�شــتجابة اإلــى طلبــات العمالء بكفاءة. كما تم ا�شــتحداث اإجراءات عمليــة جديدة للتاأكد مــن تنفيذ العمليات 

ب�شال�شة ودون انقطاع.

وانطالقًا من اإيمان بنك الخليج باأن فريق العمل هم راأ�ــس المال الأ�شا�شــي للبنك، فاإن البنك ي�شــتثمر في برامج 
التدريــب التنفيــذي لــدى اأعلــى كليــات الأعمــال فــي العالــم. وخالل ال�شــنة، تمــت ترقية العديــد من الم�شــوؤولين 

التنفيذيين ال�شباب في مجموعة الخدمات الم�شرفية لل�شركات لتولي منا�شب قيادية.

الخدمات الم�شرفية ال�شخ�شية
�شهد عام 2020 اقتراب البنك ب�شكل اأكبر من عمالئه، وقامت مجموعة الخدمات الم�شرفية ال�شخ�شية بتعزيز ثالثة 

محاور اأ�شا�شية اأثناء الجائحة:

خدمة العمالء:
ــوؤولو العالقــات وموظفــو اخلدمــات  ــا خلدمــة العمــالء عــر الإنرتنــت. وبــذل م�ش ــا باإعــادة تطويــر مواردن •  قمن

امل�شــاندة اأق�شــى اجلهــود للتاأكــد مــن ا�شــتمرار خدمــة عمالئنــا.

•  قمنــا بتوحيــد اأرقــام الت�شــال وتطبيــق الوات�شــاآب لعمالئنــا ت�شــهياًل لطريقــة توا�شــل العمــالء مــع فــرق العمل يف 
م�شرفنا.

قمنــا باإعــادة افتتــاح فروعنــا مــع توخي اإجراءات ال�شــالمة ال�شارمة يف يونيو، حيث �ُشــمح لل�شــركات با�شــتئناف   •
الأعمال تدريجيًا.

• قمنا بطرح تطبيق ”تف�شل بزيارة بنك الخليج” ليتاح للعمالء اأخذ المواعيد لإنجاز معامالتهم في اأفرع البنك.

قمنا با�شتئناف ال�شحوبات واحلمالت واملزايا بحلول �شبتمر، وذلك يف اإطار التزامنا جتاه عمالئنا.  •

دعم الجهود الوطنية:

•  قــام بنــك الخليــج بتاأجيل �شــداد اأق�شــاط القرو�س ال�شــخ�شية وبطاقات الئتمان لمدة �شــتة اأ�شــهر لغاية 30 
�شبتمبر لجميع العمالء.

•  كمــا قــام بنــك الخليج بدعم ال�شندوق الوطني للتعافي من الجائحة بهدف دعم الجهود الحكومية وم�شــاعدة 
المتاأثريــن بالجائحــة. و�شــاهم البنــك من خــالل التبــرع لمواجهة هــذه الق�شية في اأنحــاء البالد وقام بت�شــجيع 
العمــالء علــى اتباع نف�ــس النهج مــن خالل بوابة دفــع اإلكترونية مخ�ش�شة لهــذا الغر�س على الموقــع الإلكتروني 

.e-gulfbank.com

•  قمنا بتو�شــيع نطاق انت�شــارنا الرقمي على و�شــائل التوا�شل الجتماعي طوال عام 2020.  والتركيز على دعم 
الجهود الوطنية في توعية المجتمع والرتقاء به معنويًا خالل تلك الأوقات ال�شعبة.

دعم القت�شاد:

•  اأطلق بنك اخلليج حلول التمويل الذاتي يف جميع منافذ التوزيع يف الكويت، مع تقدمي التمويل ب�شروط مي�شرة 
للجميــع. كمــا مت اإطالق عرو�ــس ح�شرية للعاملن يف اخلطوط الأمامية تقديرًا لكل ما بذلوه من جهود يف �شــبيل 

خدمة جمتمعنا.

ف��ي ع��ام 2020 تاأث��ر االقت�ش��اد العالمي والقطاعات المالية بتداعيات جائحة كورون��ا )كوفيد - 19(. وعلى غرار القطاعات 

االأخ��رى، تاأث��ر القط��اع الم�شرف��ي الكويتي بالجائحة، وتجلى ذلك في ال�شغ��وط التي تعر�شت لها االإيرادات وتدني الربحية 

وانخفا���ض ج��ودة االأ�ش��ول. وخ��الل تل��ك االأوق��ات ال�شعب��ة، ا�ش��تطاع بن��ك الخلي��ج موا�شل��ة تقدي��م خدمات��ه دون انقط��اع اإلى 

عمالئ��ه وا�ش��تمر ف��ي التركيز على ا�ش��تراتيجيته االأ�شا�ش��ية المتمثلة ف��ي تقديم الخدمات الم�شرفي��ة التقليدية اإلى عمالئه 

من االفراد وال�شركات في الكويت. وبحلول نهاية 2020، بلغ اإجمالي القرو�ض في بنك الخليج 4.4 مليار د.ك. على الرغم 

من القيود التي األقت بظاللها على البيئة الت�شغيلية.

الخزينة 
وال�شتثمار

الخدمات الم�شرفية 
لل�شركات

الخدمات الم�شرفية 
ال�شخ�شية

نموذج  الأعمال

4.4 مليار د.ك.
اإجمالي القرو�ض

ت��م تحدي��ث وتطوي��ر الخدم��ات 

المقدم��ة  الرقمي��ة  الم�شرفي��ة 

بهدف تح�ش��ين وتعزي��ز التجربة 

ال�ش��املة للعم��الء ف��ي الخدم��ات 

تح��ول  لل�ش��ركات...  الم�شرفي��ة 

العم��الء  م��ن   %90 م��ن  اأكث��ر 

عب��ر  الم�شرفي��ة  الخدم��ات  اإل��ى 

االإنترنت.

خالل العام 2020 قامت 

مجموعة الخدمات الم�شرفية 

ال�شخ�شية بتعزيز ثالثة

محاور اأ�شا�شية:

- خدمة العمالء

- دعم الجهود الوطنية

- دعم االقت�شاد  
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االستعراض
التشغيلي

اأمــا الخدمــات الم�شرفية ال�شــخ�شية، فقد �شــهدت تعزيز القــدرات الرقمية على مدى عدة �شــنوات من خالل تطبيق 
”اأفايــا” وذلــك بهــدف تبني اأ�شــلوب التجــارب المتعــددة الرامية اإلى تعزيــز التميز في ال�شــوق عبر الرتقــاء بتجارب 
العمالء والموظفين. حيث اأ�شبح العمالء قادرين على اإنجاز معامالتهم الم�شرفية من خالل الموقع الإلكتروني لبنك 
الخليج وهذا التطبيق. كما اأتيح للعمالء اإدارة ح�شــاباتهم و�شــداد الدفعات واإجراء التحويالت واإدارة بطاقات ال�شحب 
والئتمــان الخا�شــة بهــم واإجراء الدفعــات الإلكترونية والتمويلية، عــالوًة على التوا�شل مع البنك مــن خالل من�شاتنا 

الرقمية.

كذلــك، �شــهد عام 2020 ا�شــتمرار تركيزنا على �شــريحة ال�شــباب، وهي اأكبر �شــريحة من ال�شــكان فــي الكويت. فقد 
اأطلــق بنــك الخليــج مجموعــًة من المزايــا الجديدة لعمالء ح�شــاب ”red” من خــالل منحهم اإمكانية ال�شــتفادة من 
الخ�شومات الح�شرية لدى المتاجر والمطاعم، والفر�شة للفوز بجائزة قدرها 12 �شعف عالوة الطالب، ناهيك عن 

مزايا ال�شترداد النقدي �شهريًا.

الخزينة وال�شتثمارات
الخزينة

يتمحور اهتمام فريق الخزينة في بنك الخليج حول تحقيق الحد الأمثل للميزانية العمومية للبنك من خالل الحتفاظ 
بقدر كاٍف من ال�شيولة لتعزيز نمو الموجودات واإيجاد م�شدات كافية ل�شتيفاء المتطلبات الرقابية. كما يهدف الفريق 
اإلــى تنويــع م�شادر التمويل للحفاظ على اأقل قدر ممكن من تكاليف الئتمان وتقليل العتماد على المودع الأوحد. وفي 
جانب التداول والمبيعات في الخزينة، يقدم البنك اأ�شعارًا تناف�شيًة في �شرف العمالت الأجنبية بهدف �شد احتياجات 

العمالء.

وخالل عام 2020، نجح الفريق في تو�شــيع نطاق قاعدة الودائع لدى البنك، �شــواًء على الم�شــتوى المحلي اأو الدولي، 
وخف�س التركز، بالإ�شافة اإلى تقليل تكلفة الأموال.

وقد �شرع بنك الخليج في م�شروع رئي�شي لتحديث نظام اإدارة الخزينة، مع التو�شع في قدرات البنك لتمكينه من زيادة 
الحلول المقدمة اإلى العمالء.

الموؤ�ش�شات المالية والجهات ال�شيادية
يقدم فريق اإدارة الموؤ�ش�شــات المالية والجهات ال�شــيادية خدماته من خالل ال�شــراكات الرا�شــخة مع البنوك العالمية 
المرا�شلة. وتتيح عالقات الإدارة مع كبار ال�شركاء العالميين لعمالء البنك من الأفراد وال�شركات الح�شول على حلول 

فعالة وخدمات مهنية م�شمونة وخدمات دفعات عالمية مبا�شرة، مع اللتزام باللوائح المحلية والعالمية.

واأثناء الأحداث التي �شــهدها عام 2020 وحالت عدم الو�شوح غير الم�شــبوقة جراء جائحة كورونا، �شــهدت الوحدة 
ا�شتقرارا خالل ال�شنة من خالل الإدارة والمراقبة الوثيقة لمحفظة الأ�شول الممولة. وخالل تلك الأوقات التي ات�شمت 
بعدم الو�شوح، ركز الفريق على اإعادة ت�شــكيل محفظته في الأ�شــواق التي تتنا�شــب مع نزعة البنك للمخاطر، وباأف�شل 
العوائــد الممكنــة وباأقــل اإنفاق راأ�شــمالي. وقد تحقق ذلك من خــالل المتابعة الل�شيقة لالنك�شــافات القائمة، والتوجه 

النتقائي والم�شاركات في القرو�س الم�شتركة، والم�شاركة في المخاطر، �شواًء في الأ�شواق الرئي�شية اأو الثانوية.

وخــالل العــام، تعاون الفريق مع فريق اإدارة الأ�شول والخ�شوم بهدف تنويع م�شادر التمويل في البنك ونجح في ر�شد 
الودائع باأ�شعار فائدة جيدة.

ال�شتثمار
تتركز اأن�شطة ال�شتثمار في بنك الخليج في دعم ال�شيولة المطلوبة للبنك، وتنويع م�شادر الإيرادات، وتحقيق الفوائد 
�شمــن نزعــة البنــك للمخاطــر. وفي 2020، تركز معظم الن�شــاط فــي اإدارة محفظة ال�شــتثمار القائمــة، مع مراعاة 

التطورات المتعلقة بجائحة كورونا. وبالإ�شافة اإلى ذلك، تركز ا�شتثمارات على تطبيق نظام الخزينة وال�شتثمار.

وتت�شمــن اأن�شــطة الأمانــات في بنك الخليج تقديم خدمات اإدارة المحافــظ، خدمات الحفظ، خدمات مراقب 
ال�شتثمار وا�شت�شارات ال�شتثمار.

 كمــا يعمــل البنــك ب�شفة وكيل بيع مرخ�س من قبل هيئة اأ�شــواق المال لتقديم منتجات ال�شــتثمار اإلى عمالء 
البنك. وقدم فريق خدمات ال�شــتثمار في البنك خبراته في خدمة قاعدة متنوعة من العمالء �شــملت كاًل من 
الأفراد وال�شــركات، حيث تم تقديم منتجات وخدمات ال�شــتثمار التي تنا�شب احتياجاتهم، مع تغطية الأ�شواق 

المحلية واأ�شواق مجل�س التعاون الخليجي والأ�شواق العالمية.

وبالإ�شافــة اإلــى العمــل كوكيــل بيع لعدة بيوت ا�شــتثمار محلية رائدة، يمتلــك بنك الخليج من�شته ال�شــتثمارية 
الرئي�شــية التي ت�شــمى ”وايز”، والتي تمنح العمالء من�شًة لال�شــتثمار في الأ�شــواق العالمية من خالل �شناديق تبادل 

العمالت.

�شهد عام 2020 ا�شتمرار 

تركيزنا على �شريحة 

ال�شباب، وهي اأكبر �شريحة 

من ال�شكان في الكويت.

�شرع بنك الخليج في م�شروع 

رئي�شي لتحديث نظام اإدارة 

الخزينة، مع التو�شع في قدرات 

البنك لتمكينه من زيادة الحلول 

المقدمة اإلى العمالء.
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كيفن �شميث 

رئي�ض المدراء الماليين

20202019املوؤ�شرات املالية الأ�شا�شية
 اأف�شل/)ا�شواأ(

 يف 2020 مقابل 2019

بيان الدخل
)24%(125164�شايف اإيرادات الفوائد

)23%(3443الإيرادات من غر الفوائد
)24%(158208الإيرادات الت�شغيلية

18%6478امل�شروفات الت�شغيلية
)27%(94130الأرباح الت�شغيلية

)2%(6463املخ�ش�شات/خ�شائر انخفا�س القيمة
)55%(2964�شايف الربح

)55%(1022ربحية ال�شهم )بالفل�س(
)55%(11 5توزيعات الأرباح عن ال�شهم - نقدًا )فل�س(*

* تخ�شع توزيعات الأرباح 2020 لموافقة الجمعية العامة في مار�س 2021.
امليزانية العمومية

)3%(4,3844,506اإجمايل القرو�س وال�شلف اإىل العمالء
)2%(6,1136,245اإجمايل املوجودات

)5%(4,968 4,739الودائع
)4%(637664اإجمايل حقوق امل�شاهمن

)22%(229294متو�شط ال�شعر اليومي لل�شهم )بالفل�س(

الن�شب املالية الرئي�شية
)55%(10.0 %4.6 %العائد على متو�شط حقوق امل�شاهمن

)55%(1.05 %0.47 %العائد على متو�شط املوجودات
)25%(2.72 %2.03 %�شايف هام�س الفوائد

)2%(1.1 %1.1 %ن�شبة القرو�س غر املنتظمة
0 %1.0 %1.0 %املخ�ش�شات وانخفا�س القيمة/متو�شط اإجمايل املوجودات

8 %13.81 %14.85 %ن�شبة ال�شريحة الأوىل لراأ�س املال
7 %17.10 %18.25 %معدل كفاية راأ�س املال

 

بلغ �شافي الربح 29 مليون د.ك. وبلغت ربحية ال�شهم 10 فلو�س لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2020، مقارنًة ب�شافي ربح 
بلغ 64 مليون د.ك. وربحية لل�شهم بلغت 22 فل�س لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2019. ويو�شي مجل�س الإدارة بتوزيع اأرباح 
نقدية بمقدار 5 فلو�س عن ال�شهم الواحد، بعد موافقة الم�شاهمين خالل اجتماع الجمعية العامة ال�شنوي المزمع انعقاده في 

مار�س 2021.

 ويعــزى النخفا�ــس فــي �شافــي الربــح مقارنــًة بال�شــنة ال�شــابقة اإلــى انخفا�ــس اإيــرادات الفوائــد )47 مليــون د.ك.( 
وانخفا�ــس الر�شــوم واإيــرادات تبادل العمــالت الأجنبية )8 مليــون د.ك.( واإيرادات الفوائد غيــر المتكررة في 2019 
)20 مليــون د.ك.(، والتــي قوبلت جزئيًا بانخفا�س في م�شروفات الفوائد )27 مليون د.ك.( وانخفا�س الم�شروفات 

الت�شغيلية )14 مليون د.ك.(. 
وانخف�ــس اإجمالــي قرو�س العمــالء بمقدار 122 مليون د.ك.، اأي بن�شــبة 3%. ول تزال �شــريحة الخدمات الم�شرفية 
ال�شخ�شية ت�شهد نموًا قويًا، بارتفاع نحو 100 مليون د.ك.، اأي بن�شبة 6%، اإل اأن ذلك قوبل بتراجع مقداره 215 مليون 

د.ك. اأو 7% في �شريحة الخدمات الم�شرفية لل�شركات ب�شبب تدني الطلب على الئتمان من العمالء من ال�شركات.
وبلغت القرو�س غير المنتظمة في البنك في نهاية �شنة 2020 ما ن�شبته 1.1%، دون تغيير عن نهاية ال�شنة ال�شابقة 2019. 

بلغت ال�شريحة الأولى لراأ�س مال البنك ل�شنة 2020 ن�شبة 14.85%، اأي بواقع 5.4% اأعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغة 
ن�شــبته 9.5%. وبلــغ معــدل كفايــة راأ�ــس المال للبنــك 18.25% في نهايــة 2020، اأي اأعلى بن�شــبة 6.7% مــن الحد الأدنى 

الرقابي البالغة ن�شبته %11.5. 
 وفــي نهايــة 2020، بلــغ اإجمالــي مخ�ش�شــات الت�شــهيالت الئتمانية 284 مليــون د.ك.، مقارنــًة بمقــدار 172 مليون د.ك. 
للمخ�ش�شــات المطلوبــة بموجــب معيار المحا�شــبة الدولي رقم 9. وهكــذا، فقد احتفظ البنك بمخ�ش�شــات اإ�شافية بمقدار 
112 مليــون د.ك.، مقارنــًة بمبلغ 106 مليون د.ك. منذ �شــنة م�شت، اأي ما يقــارب 40% من اإجمالي المخ�ش�شات. وكانت 

هذه هي ال�شنة الثالثة على التوالي منذ طرح المعيار المحا�شبي الدولي رقم 9، حيث تجاوزت مخ�ش�شات الئتمان الإ�شافية 
للبنك 100 مليون د.ك.

كما في ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر )بالمليون د.ك.، با�شتثناء بيانات ال�شهم والن�شب(

كلمة رئيس المدراء الماليين
دراسة وتحليل اإلدارة

ويو�شح الجدول التالي التغيرات الرئي�شية في �شافي الربح من 2019 اإلى 2020 )بالمليون د.ك.(:

29�شايف الربح 2020

64  �شايف الربح 2019

(35)النخفا�س يف �شايف الربح

النق�صان/الزيادة  يف 2020 مقابل 2019 
(66)اإيرادات الفوائد

27م�شروفات الفوائد

(40)�شايف اإيرادات الفوائد

(8)�شايف الر�شوم وتبادل العمالت الأجنبية

(2)              اإيرادات اأخرى

الإيرادات الت�شغيلية
                
(49)

 امل�شروفات الت�شغيلية
                 

14

(35)الأرباح الت�شغيلية

(1)املخ�ش�شات/خ�شائر انخفا�س القيمة

2اأخرى

(35)النخفا�س يف �شايف الربح

تطبيق معيار المحا�شبة الدولي  رقم 9

قام بنك الكويت المركزي بتطبيق معيار المحا�شبة الدولي رقم 9 على الت�شهيالت الئتمانية في نهاية 2018، وكما في نهاية 2020، كان اإجمالي 
المخ�ش�شات الئتمانية للبنك بمقدار 284 مليون د.ك.، اأي اأعلى من متطلبات المعيار رقم 9 بمقدار 112 مليون د.ك.

مقارنة بني اإجمايل املخ�ش�شات واخل�شائر الئتمانية املتوقعة 
20202019مبوجب املعيار رقم 9 على الت�شهيالت الئتمانية

مليون د.ك.مليون د.ك.

269282خم�ش�ض الت�شهيالت النقدية

1514خم�ش�ض الت�شهيالت غري النقدية

284296اإجمايل خم�ش�شات الت�شهيالت االئتمانية )اأ(

172190اخل�شائر االئتمانية املتوقعة جراء املعيار رقم 9 على الت�شهيالت االئتمانية )ب(

الزيادة يف اإجمايل املخ�ش�شات للخ�شائر االئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار رقم 9 

على الت�شهيالت االئتمانية )ج = اأ-ب(
112106

36 %39 %املخ�ش�شات االإ�شافية كن�شبة مئوية من اإجمايل املخ�ش�شات )ج/اأ(
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جودة الأ�شول

وانخف�س اإجمالي تكاليف الئتمان في 2020، والتي تعرف بالمخ�ش�شات المحددة بالإ�شافة اإلى عمليات ال�شطب بمقدار، 3 مليون د.ك. مقارنه بـ 2019 )اأي بن�شبة - %4(.

وبلغ اإجمالي تكاليف الئتمان م�شافًا اإليها خ�شائر انخفا�س القيمة 60 مليون د.ك. في 2020 اأي اأقل بمقدار 1 مليون د.ك. من مبلغ 61 مليون د.ك. تم تكبده في 2019.

تــم تكبــد 64 مليــون د.ك. كاإجمالــي مخ�ش�شات وخ�شــائر انخفا�س القيمة في 2020، والذي يمثل 1% من متو�شــط اإجمالي الموجودات، دون تغيير عن الن�شــبة البالغة 1% ل�شــنة 
.2019

التغر20202019املخ�ص�صات/خ�صائر انخفا�س القيمة )مليون د.ك.(
(6)                  70                  64                 املخ�ش�شات املحددة

3                3                  6                    عمليات ال�شطب
 (3)                     73                 70اإجمايل تكاليف االئتمان

2(14)               (11)املبالغ امل�شرتدة
(0)11خ�شائر انخفا�ض القيمة

(1)6061اإجمايل تكاليف االئتمان/خ�شائر انخفا�ض القيمة
                  1.00 %   0.97 %الن�شبة املئوية ملتو�شط املوجودات

 2                  2                 4املخ�ش�شات العامة
1 63                 64اإجمايل املخ�ش�شات/خ�شائر انخفا�ض القيمة

املخ�ش�شات/خ�شائر انخفا�ض القيمة )كن�شبة مئوية 

من متو�شط اإجمايل املوجودات(
% 1.0   % 1.0    

 (1)                  60                 59تكاليف االئتمان
               1.38 %1.31 %الن�شبة املئوية ملتو�شط اإجمايل القرو�ض

كلمة رئيس المدراء الماليين
دراسة وتحليل اإلدارة
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تاريخ التعيين:

نائب رئي�س مجل�س الإدارة، 15 مار�س 2013 اإلى الوقت الحا�شر
ع�شو مجل�س الإدارة، 11 ابريل 2009 - 14 مار�س 2013

الموؤهالت العلمية:

بكالوريو�س اآداب لغة انجليزية، جامعة الكويت

الخبرة العملية:

رئي�س مجل�س اإدارة �شركة الكويت للتاأمين    •
ع�شو مجل�س اإدارة �شركة ال�شناعات الوطنية   •
رئي�س مجموعة �شركات مراد يو�شف بهبهباني   •

ع�شو مجل�س اإدارة �شركة الألبان الكويتية الدنماركية  •
ع�شو مجل�س اإدارة �شركة ال�شينما الكويتية الوطنية - �شابقًا  •

ع�شو مجل�س اإدارة ال�شركة الكويتية ل�شناعة الأنابيب والخدمات   •
     النفطية  - �شابقًا

تاريخ التعيين:

17 مار�س 2012

الموؤهالت العلمية:

درجة في الهند�شة، ا�شكتلندا

الخبرة العملية:

الرئي�س التنفيذي لمجموعة �شركات ال�شاير، الكويت، 1978 اإلى الوقت   •
الحا�شر

ع�شو مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة الكويت، الكويت، 2010 اإلى   •
الوقت الحا�شر

ع�شو مجل�س اإدارة ميامي اإنترنا�شيونال هولدنغز، اإنك، ميامي، الوليات   •
المتحدة الأمريكية، 2012 اإلى الوقت الحا�شر

ع�شو مجل�س اإدارة �شابقًا في �شركة يوروفينك�س لالإدارة اإ�س اإي،   •
لك�شمبورغ، 1999-1988

ع�شو مجل�س اإدارة �شابقًا في بنك اإف اآي اإم، مالطا، 2002-1994  •
ع�شو مجل�س اإدارة �شابقًا في لبنان اإنف�شت، لبنان، 2002-1994  •

ع�شو مجل�س اإدارة �شابقًا في بنك الكويت وال�شرق الأو�شط، الكويت،   •
2003-2002

م�شت�شار مجل�س اإدارة �شابقًا في بنك عوده، لبنان، 2013-2003  •

مجلس اإلدارة

رئي�ض مجل�ض االإدارة

رئي�ض لجنة االلتزام والحوكمة

رئي�ض لجنة االئتمان واال�شتثمار 

تاريخ التعيين:

رئـي�س مجل�س الإدارة، 4 مار�س 2020 اإلى الوقت الحا�شر
ع�شو مجل�س الإدارة، 17 مار�س 2012 اإلى 3 مار�س 2020

الخبرة العملية:

نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، ال�شركة المتكاملة   •
القاب�شة، �س.م.ك.ع.، الكويت

ع�شو مجل�س الإدارة �شابقًا، �شركة الكويت للتاأمين، الكويت  •
نائب رئي�س مجل�س الإدارة �شابقًا، ال�شركة الكويتية ال�شينية   •

لال�شتثمار، الكويت
رئي�س المدراء للعمليات �شابقًا، مجموعة �شركات بودي ، الكويت  •
نائب رئي�س مجل�س الإدارة �شابقًا، �شركة اأ�شمنت الهالل، الكويت  •

رئي�س مجل�س الإدارة �شابقًا، �شركة مجموعة النقل والتخزين، الكويت  •
نائب رئي�س مجل�س الإدارة �شابقًا، �شركة طيران الجزيرة  •

جا�شم م�شطفى بودي

علي مراد بهبهاني

نائب رئي�ض مجل�ض االإدارة

ع�شو لجنة التر�شيحات والمكافاآت

�شاير بدر ال�شاير

ع�شو مجل�ض االإدارة
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تاريخ التعيين:

11 اإبريل 2009

الموؤهالت العلمية:

لي�شان�س الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت  •

الخبرة العملية:

رئي�س جمعية المحامين الكويتية - �شابقًا  •
رئي�س لجنة القبول بجمعية المحامين الكويتية - �شابقًا  •

رئي�س لمركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية - �شابقًا  •
رئي�س لجنة التطوير والتدريب بجمعية المحامين الكويتية - �شابقًا  •

�شاحب مكتب العي�شى و�شركاه للمحاماة  •
رئي�س مجموعة التكويت في برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز   •

التنفيذي للدولة - �شابقًا
رئي�س مجل�س اإدارة �شركة الم�شروعات ال�شياحية الكويتية، م�شر - �شابقًا  •

ع�شو �شابقًا في مجل�س اإدارة �شركة عربي  •
عمل م�شت�شار في الهيئة العامة لتقدير التعوي�شات عن خ�شائر العدوان العراقي   •

- �شابقًا
ع�شو مجل�س الإدارة في الجمعية الكويتية لإحتالفات التعلم - 2015  •

ع�شو موؤ�ش�س في جمعية ال�شفافية الكويتية  •
ع�شو موؤ�ش�س في جمعية حماية المال العام  •

عمر حمد العي�شى

ع�شو مجل�ض االإدارة 

نائب رئي�ض لجنة التر�شيحات والمكافاآت

نائب رئي�ض لجنة االئتمان واال�شتثمار

تاريخ التعيين:

31 اأكتوبر 2020

الموؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريو�س في علوم الإدارة، جامعة بنتلي، الوليات المتحدة الأمريكية
• درجة الماج�شتير من كلية لندن لإدارة الأعمال، لندن، اإنجلترا

الخبرة العملية:

• مدير تنفيذي للتطوير  الموؤ�ش�شي والت�شالت، �شركة يو�شف اأحمد الغانم 
واأولده، الكويت

• ع�شو مجل�س اإدارة �شركة الأولى لال�شتثمار، منذ 2016 اإلى الوقت الحا�شر

عبداللطيف عبدالعزيز ال�شارخ

ع�شو مجل�ض االإدارة

ع�شو لجنة االئتمان واال�شتثمار

تاريخ التعيين:

7 اأغ�شط�س 2019

الموؤهالت العلمية:

• جامعة وا�شنطن في �شانت لوي�س - الوليات المتحدة المريكية )ال�شنة المتوقعة 
للتخرج 2021( – دكتوراه في القانون التجاري

• جامعة كاليفورنيا، بيركلي – الوليات المتحدة المريكية )مايو 2016( – 
ماج�شتير في القانون التجاري

• جامعة بو�شطن – الوليات المتحدة المريكية )مايو 2015( - دبلوم عالي.
• جامعة الكويت )يونيو 2007( – لي�شان�س حقوق

الخبرة العملية:

الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون القانونية - مجموعة �شناعات الغانم )يوليو 2020    •
- حتى الآن(

ع�شو هيئة تدري�س - ق�شم القانون - كلية الدرا�شات التجارية )يونيو 2016 -   •
حتى الآن(

نائب الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون القانونية - مدير فريق التقا�شي - مجموعة   •
�شناعات الغانم )يونيو 2016 - يوليو2020(

م�شت�شار قانوني - مجموعة �شناعات الغانم )دي�شمبر 2008 - اأغ�شط�س   •
)2014

مدير في مجل�س المدراء ل�شركة اأتارة لال�شتثمار �س.ذ.م.م - المارات العربية   •
المتحدة )2020 - حتى الآن(

ع�شو مجل�س اإدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام )2018 - حتى الآن(  •
مدير �شركة الم�شنع ال�شعودي ل�شناعة عزل الأنابيب )�س.�س.و( - المملكة   •

العربية ال�شعودية )2019 - حتى الآن(
مدير في مجل�س المدراء ل�شركة قتيبة يو�شف الغانم و�شركاه للتجارة   •

)�س.�س.و( - المملكة العربية ال�شعودية )2018 - حتى الآن(
مدير في مجل�س المدارء ل�شركة ال�شعودية الأولى ل�شناعة المواد العازلة   •

والمن�شاآت الحديدية )ذ.م.م( - المملكة العربية ال�شعودية )2018 - حتى الآن(
مدير في مجل�س المدراء في �شركة با�شتور للتجارة )ذ.م.م( - المارات   •

العربية المتحدة  )2018 - حتى الآن(
رئي�س مجل�س اإدارة الأمانة لالإ�شتثمار )�س.م.ك( مقفلة )2012(  •

نائب رئي�س مجل�س اإدارة �شركة الكويت ل�شناعة المواد العازلة ”كيمكو”   •
�س.م.ك( مقفلة( )2014-2012(

ع�شو مجل�س اإدارة �شركة �شناعات الأمانة )�س.م.ك( مقفلة )2010 -   •
)2014

ع�شو مجل�س اإدارة �شركة نايل �شيتي - جمهورية م�شر العربية )2012 -   •
)2014

مدير عام �شركة �شم�شين الدولية للتجارة العامة والمقاولت )ذ.م.م( )2011   •
)2014 -

ع�شو جمعية المحامين الكويتية )2007 - 2014(  •

فواز محمد العو�شي 

ع�شو مجل�ض االإدارة

نائب رئي�ض لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة
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تاريخ التعيين:

17 مار�س 2012

الموؤهالت العلمية:

درجة البكالوريو�س في الهند�شة الميكانيكية، جامعة الكويت، الكويت  •
درجة الماج�شتير من كلية لندن لإدارة الأعمال، لندن، اإنجلترا  •

الخبرة العملية:

نائب رئي�س مجل�س الإدارة، والرئي�س التنفيذي للمجموعة، ل�شركة الت�شالت   •
المتنقلة �س.م.ك. )مجموعة زين(، الكويت

ع�شو مجل�س اإدارة بور�شة الكويت  •
ع�شو مجل�س اإدارة اأثير لالت�شالت العراق المحدودة )زين العراق(، العراق  •

رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة ال�شودانية للهواتف المتنقلة )زين ال�شودان(،   •
ال�شودان

مدير اللجنة التنفيذية لمجموعة محمد عبد المح�شن الخرافي واأولده   •
ذ.م.م.، الكويت

رئي�س مجل�س اإدارة ورئي�س لجنة ال�شتثمار، �شركة الخليج للكيبالت   •
وال�شناعات الكهربائية، الكويت

ع�شو مجل�س اإدارة ال�شت�شاري لل�شرق الأو�شط، كوت�س اآند كومباني  •
ع�شو مجل�س اإدارة �شركة المرطبات التجارية )كوكا كول(، الكويت  •

ع�شو مجل�س اإدارة فولذ القاب�شة �س.م.ب.، البحرين  •
ع�شو مجل�س اإدارة �شركة ال�شلب البحرينية، �س.م.ب.، البحرين  •

ع�شو مجل�س اإدارة �شركة المتحدة لل�شتينل�س �شتيل )اأو�شكو(، البحرين  •
نائب رئي�س مجل�س اإدارة �شركة دياموند موتورز العالمية لل�شيارات )�شيارات   •

مت�شوبي�شي(، م�شر
رئي�س مجل�س الإدارة، اإيماك لل�شناعات الورقية، م�شر  •

رئي�س مجل�س الإدارة، ال�شركة العربية لالألمنيوم، �س.م.م.، م�شر  •
رئي�س مجل�س اإدارة ماك القاب�شة لل�شناعات، م�شر  •

رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة الأهلية للورق، م�شر  •
ع�شو مجل�س اإدارة جمعية ال�شداقة الكويتية البريطانية  •

ع�شو في مجل�س مفو�شية الالجئين لال�شتدامة في المفو�شية ال�شامية لالأمم   •
المتحدة ل�شوؤون الالجئين

رئي�س مجل�س اإدارة اإنجاز الكويت، الكويت  •
ع�شو المجل�س ال�شت�شاري ال�شناعي، الهند�شة الميكانيكية، جامعة الكويت،   •

الكويت
نائب رئي�س مجل�س الإدارة ورئي�س التنفيذي ل�شركة بي اأن كي القاب�شة   •

�س.م.ك.م
ع�شو مجل�س اإدارة مجل�س ال�شركات العائلية الخليجية  •

بدر نا�شر الخرافي

ع�شو مجل�ض االإدارة

نائب رئي�ض لجنة المخاطر

مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين:

31 اأكتوبر 2020

الموؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريو�س في العلوم )الجيولوجيا والكيمياء(، كلية العلوم، جامعة 
الكويت، الكويت

• درجة الماج�شتير في العلوم، تخ�ش�س الأعمال الم�شرفية الدولية والتمويل 
- من كلية الدرا�شات العليا في القت�شاد واإدارة الأعمال، كلية �شانت ماري 

كاليفورنيا، موراغا، كاليفورنيا، الوليات المتحدة الأمريكية
• درجة الماج�شتير في اإدارة الأعمال، من كلية الدرا�شات العليا في القت�شاد 
واإدارة الأعمال، كلية �شانت ماري كاليفورنيا، موراغا، كاليفورنيا، الوليات 

المتحدة الأمريكية
• دبلوم �شيتي بنك، كلية البنوك المرا�شلة، �شيتي بنك، اأثينا - اليونان

الخبرة العملية:

• ع�شو مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي في بنك ال�شام- �شوريا
• ع�شو مجل�س اإدارة �شركة الخدمات الم�شرفية الآلية الم�شتركة - كي نت

• مدير عام �شركة �شبكة المعلومات الئتمانية )�شاي-نت(
• كما تقلد عدة منا�شب في البنك التجاري الكويتي، مديرًا لفرع البنك في 
نيويورك، وم�شاعدًا للمدير العام ورئي�شًا لإدارة المخاطر، ورئي�شًا لإدارة 

الأعمال الم�شرفية الدولية )الئتمان الدولي والبنوك المرا�شلة(، ورئي�شًا 
للخدمات الم�شرفية لل�شركات

علي ابراهيم عبداهلل

ع�شو مجل�س الإدارة )م�شتقل(
رئي�س لجنة التدقيق

ع�شو لجنة اللتزام والحوكمة

تاريخ التعيين:

31 اأكتوبر 2020

الموؤهالت العلمية:

درجة البكالوريو�س في علوم اإدارة الأعمال، من جامعة جنوب اأوريغون،   •
الوليات المتحدة الأمريكية

الخبرة العملية: 

الرئي�س التنفيذي لل�شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية )الكويت(  •
رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية )البحرين وُعمان(  •

�شريك م�شوؤول �شابقًا لمجموعة الت�شويات في �شركة الم�شتثمر الدولي  •
مدير اأول �شابقًا لإدارة الت�شويات في ال�شركة الكويتية للتجارة والمقاولت   •

وال�شتثمارات الخارجية
مديرًا �شابقًا لإدارة القرو�س ال�شتهالكية في ال�شركة العربية الأوروبية لالإدارة   •

المالية )عارف(
رئي�س مجل�س اإدارة �شركة البحرين العقارية �شابقًا   •
ع�شو مجل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للتنظيف �شابقًا  • اأحمد محمد البحر

ع�شو مجل�ض االإدارة )م�شتقل(

رئي�ض لجنة المخاطر

رئي�ض لجنة التر�شيحات والمكافاآت
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تاريخ التعيين:

31 اأكتوبر 2020

الموؤهالت العلمية:

درجة البكالوريو�س في الهند�شة الكهربائية، جامعة كاليفورنيا، بيركلي،   •
الوليات المتحدة الأمريكية

درجة الماج�شتير في الهند�شة النووية، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الوليات   •
المتحدة الأمريكية

درجة الدكتوراه في الهند�شة النووية، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الوليات   •
المتحدة الأمريكية

الخبرة العملية:

المدير العام لموؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي وكان ع�شوًا �شابقًا في مجل�س   •
اإدارة الموؤ�ش�شة

الأمين العام بالوكالة �شابقًا ومدير الأبحاث في منظمة الدول الم�شدرة للنفط   •
)اأوبك(

وقد تقلد قبل ذلك عدة منا�شب قيادية في عدد من الموؤ�ش�شات والمنظمات   •
الدولية، بما فيها - على �شبيل المثال ل الح�شر - الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية )فيينا(، ومكتب اليون�شكو الإقليمي في القاهرة، م�شر
مديرًا عامًا �شابقًا لمعهد الكويت لالأبحاث العلمية ونائبًا لمدير جامعة الكويت   •

�شابقًا
ع�شو في عدة مجال�س ادارة ومجال�س ا�شت�شارية في عدد من الموؤ�ش�شات   •

والمنظمات الدولية، بما فيها المجل�س ال�شت�شاري الدولي لمركز الملك عبداهلل 
لدرا�شات واأبحاث البترول بالمملكة العربية ال�شعودية، المجل�س ال�شت�شاري 

الدولي لمجل�س اأمناء الجامعة المريكية ببيروت، المجل�س ال�شت�شاري 
الم�شترك لجامعة ”جورج تاون” - قطر،  ومجل�س اإدارة معهد ”كيرني” 

لتحولت الطاقة من بين اخرين

د. عدنان اأحمد �شهاب الدين

ع�شو مجل�ض االإدارة

نائب رئي�ض لجنة االلتزام والحوكمة

ع�شو لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين:

31 اأكتوبر 2020

الموؤهالت العلمية:

درجة البكالوريو�س في اإدارة الأعمال )تخ�ش�س تمويل(، كلية التجارة   •
والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، جامعة الكويت، الكويت

الخبرة العملية: 

مديـرًا لفـرع ثم مديـرًا في اإدارة الت�شهيالت الئتـمانية ببنك الكويت وال�شرق   •
الأو�شط، الكويت )1985– 1989(

انتقل للعمل بالقطاع الخا�س منذ عام 1989  •
الع�شو المنتدب ل�شركة توزيع اإطارات بريج�شتون ذ.م.م. منذ 1992 وحتى الآن  •
ع�شو في مجل�س اإدارة ال�شركـة الكـويتيـة ل�شناعة وتجارة الجب�س عام 1993   •

ثم نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة منذ 2004 وحـتى الآن

براك عبدالمح�شن الع�شفور

ع�شو مجل�ض االإدارة

ع�شو لجنة المخاطر
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اإلدارة التنفيذية
تاريخ التعيين:

 7 يوليو 2013

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في الهند�شة المدنية من جامعة ولية كليفالند - 
الوليات المتحدة الأمريكية

• �شهادة الماج�شتير في اإدارة الأعمال من جامعة كي�س وي�شترن ريزيرفز، 
اأوهايو، الوليات المتحدة الأمريكية

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ اأنطوان بما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال 
الخدمات الم�شرفية المحلية والدولية

• �شغل من�شب نائب الرئي�س التنفيذي حيث كان م�شوؤول عن الخدمات 
الم�شرفية لل�شركات والإ�شتثمار لبنك الخليج

• تراأ�س في ال�شابق مجموعة الخدمات الم�شرفية المحلية لل�شركات لدى 
كل من بنك الكويت الوطني ونا�شيونال �شيتي بنك، اأوهايو، حيث ركز 

على الخدمات الم�شرفية الإ�شتثمارية والتمويل المنظم

تاريخ التعيين:

 12 اأغ�شط�س 2015

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في العلوم المالية من جامعة ميريالند الوليات 
المتحدة الأمريكية 

• �شهادة الماج�شتير في اإدارة الأعمال من جامعة بيرديو الوليات المتحدة 
الأمريكية

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ كيفن �شميث بما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة في مجال 
العلوم المالية

• �شغل في ال�شابق من�شب رئي�س المدراء الماليين لدى جينيرال اإلكتريك، جينيرال 
اإلكتريك كابيتال، ونوفارتي�س، و�شيتي بنك، وطوكيو �شتار بنك، و�شتاندرد 

ت�شارترد بنك

 تاريخ التعيين:

  15  مايو 2016

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في التجارة من جامعة مدرا�س 
• �شهادة الماج�شتير في اإدارة الأعمال من كلية زافيير لإدارة الأعمال، 

الهند 
• زميل معهد محا�شب التكاليف في الهند 

• زميل معتمد لدى المعهد الهندي للم�شرفيين

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ راغوناندان بما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة في مجال 
الخدمات الم�شرفية والمالية

 • يمثل بنك الخليج في مجل�س اإدارة �شركة الخدمات الم�شرفية الآلية 
)كي- نت(

• �شغل في ال�شابق منا�شب اإدارية عليا لدى �شتاندارد ت�شارترد بنك في 
كل من لندن ونيويورك و�شنغافورة ومومباي. كما �شغل ع�شوية مجال�س 

اإدارات ال�شركات التابعة لبنك �شتاندرد ت�شارترد �س.ع.م في كوريا 
ونيجيريا وايرلندا

تاريخ التعيين:

 29 يونيو 2014

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة بكالوريو�س اإدارة الأعمال في نظم المعلومات الإدارية من جامعة 
ممفي�س، الوليات المتحدة الأمريكية

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ فرحان بما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة في مجال 
الخدمات الم�شرفية في منا�شب عليا مثل اإدارة المخاطر والتدقيق 

واإدارة الخدمات الم�شرفية لل�شركات
• �شغل منا�شب في كل من المملكة المتحدة وال�شرق الأو�شط واآ�شيا 

واأفريقيا
• وقبل ان�شمامه اإلى بنك الخليج، عمل لمدة 20 عامًا لدى �شيتي جروب 

وبنك دويت�شه

كيفن �شميث اأنطوان �شاهر

رئي�ض المدراء الماليين  الرئي�ض التنفيذي

فرحان محمودراغوناندان مينون

 مديرعام - رئي�ض مدراء المخاطرنائب الرئي�ض التنفيذي بالوكالة
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اإلدارة التنفيذية

 تاريخ التعيين:

 10 اأغ�شط�س 2014

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في المحا�شبة من جامعة اليرموك، الأردن والعديد 
من �شهادات التدقيق الداخلي المعتمدة

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ ح�شام بما يزيد عن 25 عامًا من الخبرة في مجال التدقيق 
واإدارة المخاطر

• �شغل في ال�شابق منا�شب عدة في كل من البنك المركزي الأردني،   
    وال�شندوق ال�شيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنوك الدولة

تاريخ التعيين:

 1 �شبتمبر 2001

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في الهند�شة الميكانيكية من جامعة نورث اي�شترن 
في بو�شطن، الوليات المتحدة الأمريكية

• �شهادة الماج�شتير التنفيذي في اإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في 
بيروت

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/اأحمد بما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات 
الم�شرفية لل�شركات

• �شغل في ال�شابق من�شب نائب رئي�س اإدارة معالجة المديونيات المتعثرة 
- وحدة هيكلة التمويل و نائب مدير عام الخدمات الم�شرفية لل�شركات 

لدى بنك الخليج
•  �شغل في ال�شابق من�شب ع�شو مجل�س الإدارة - ال�شركة الكويتية للتمويل 

و ال�شتثمار )كفيك(، رئي�س لجنة المخاطر والتدقيق

 تاريخ التعيين:

19 اغ�شط�س 2014

الموؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريو�س في الإح�شاء وبحوث العمليات من جامعة الكويت
• درجة الماج�شتير في الإدارة ال�شتراتيجية من جامعة ما�شتريخت لإدارة 

الأعمال

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ محمد بما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال 
الخدمات الم�شرفية والمالية

• �شغل �شابقًا منا�شب قيادية لدى �شركة الت�شهيالت التجارية
• �شغل ع�شو مجل�س اإدارة في الموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 

)PIFSS( ورئي�س لجنة التدقيق والمخاطر
• نائب رئي�س مجل�س اإدارة في �شركة الأولوية لل�شيارات

)Ci-Net( ع�شو مجل�س اإدارة في �شركة �شبكة المعلومات الئتمانية •
• �شغل �شابقًا ع�شو مجل�س اإدارة في ال�شركة الأولى للو�شاطة المالية 

تاريخ التعيين:

 6 مار�س 2018

الموؤهالت العلمية:

• درجة الماج�شتير في اإدارة الأعمال من جامعة الروح القد�س في لبنان
• اأكمل برامج قيادية وتقنية مكثفة

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ �شامي بما يزيد عن 25 عامًا من الخبرة الم�شرفية بعدة بنوك 
دولية رائدة في المنطقة

• عمل �شابقًا في بنك �شتاندرد ت�شارترد، مركز دبي المالي العالمي على راأ�س 
مجموعة تغطية القطاع العام في ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، وتولى 

�شابقًا مجموعة متنوعة من المنا�شب في الأ�شواق المالية في الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين ولبنان، كان اآخرها رئي�شًا لالأ�شواق المالية في الإمارات 

العربية المتحدة ودول مجل�س التعاون الخليجي. وكان قد بداأ م�شيرته المهنية 
في بنك HSBC لبنان

اأحمد الدوي�شانح�شام م�شطفى

مدير عام - الخدمات الم�شرفية لل�شركات رئي�ض المدققين الداخليين

�شامي محفوظمحمد القطان

مدير عام الخزينةمدير عام الخدمات الم�شرفية ال�شخ�شية
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اإلدارة التنفيذية

 تاريخ التعيين:

  15  اأغ�شط�س 2004

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في اإدارة الأعمال من جامعة الكويت 
• �شهادة برنامج القياديين النا�شئين من كلية لندن لالأعمال، المملكة 

المتحدة 

الخبرة العملية:

• تتمتع ال�شيدة/ منى بما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة في مجال 
الخدمات الم�شرفية

• �شغلت في ال�شابق منا�شب عدة لدى بنك الكويت الوطني لمدة ع�شرين 
عامًا ح�شلت خاللها على خبرات متنوعة في مجالت تكنولوجيا 

المعلومات والبطاقات وخدمة العمالء والعمليات
• ع�شو في مجل�س اإدارة �شركة الخدمات الم�شرفية الآلية الم�شتركة 

)كي- نت(

 تاريخ التعيين:

 21 اأكتوبر 2019

الموؤهالت العلمية:

• درجة البكالوريو�س في العلوم الإدارية والهند�شة الميكانيكية من معهد 
ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا، كيمبردج، ما�شات�شو�شت�س، الوليات المتحدة 

الأمريكية
• درجة الماج�شتير في اإدارة الأعمال من كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، 

نيويورك، الوليات المتحدة الأمريكية
• محلل مالي معتمد

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ �شاري بما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال الأعمال 
والقطاع الم�شرفي

• �شغل �شابقًا من�شب رئي�س ال�شوؤون الموؤ�ش�شية للمجموعة في �شناعات 
الغانم

• عمل لدى عدد من الموؤ�ش�شات العالمية والإقليمية، مثل جي بي مورغان، 
�شيتي جروب، مجموعة دبي المالية، وبنك الكويت الوطني

• رئي�س مجل�س اإدارة �شركة اآ�شيا كابيتال ال�شتثمارية

تاريخ التعيين:

 1 فبراير 2013 

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة البكالوريو�س في الريا�شيات من جامعة الكويت
• �شهادة الماج�شتير في الإدارة التنظيمية من جامعة فينك�س، اأريزونا

الخبرة العملية:

• تتمتع ال�شيدة/ �شلمى بما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة في مجال الموارد 
الب�شرية

• �شغلت في ال�شابق عدة منا�شب رئي�شية في مجال الموارد الب�شرية في 
القطاع النفطي في كل من موؤ�ش�شة البترول الكويتية و�شركة البترول العالمية 

بال�شافة اإلى عملها في موؤ�ش�شة الخليج لالإ�شتثمار
)ASHRM( ع�شو في مجل�س اأمناء الجمعية العربية للموارد الب�شرية •

• ع�شو في المجل�س ال�شت�شاري لكلية الدارة والعمال جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا 

• ع�شو في مجل�س اإدارة اإنجاز – جمعية غير ربحية تهدف الى تطوير ال�شباب
• ا�ش�شت مبادرة ”GB WOW Network” و هي مبادرة داخلية في بنك 

الخليج تهدف الى دعم و تمكين المراأة في عالم ال�شركات
• فازت بجائزة ”�شخ�شية العام ”  في مجال الموارد الب�شرية لمنطقة ال�شرق 

الو�شط خالل قمة التو�شع في الأ�شول الب�شرية التي اقيمت في دبي 2014
• برزت في مجلة ”اأولئك الذين يلهمون” 2018 - طبعة الكويت

• ع�شو دائم في الجمعية الدولية لل�شيدات المهنيات
• مدرب محترف معتمد من التحاد الدولي للتدريب ومن اأكاديمية المدربين

�شاري البدرمنى من�شور

 مدير عام - ال�شوؤون الموؤ�ش�شيةمدير عام - خدمة العمالء

�شهزاد انجوم�شلمى الحجاج

مديرعام  - تكنولوجيا المعلومات بالوكالةمدير عام - الموارد الب�شرية

 تاريخ التعيين:

 1 اغ�شط�س 2019

الموؤهالت العلمية:

• �شهادة بكالوريو�س في علوم الكمبيوتر من معهد نيوبورت في باك�شتان
• ماج�شتير اإدارة الأعمال من كلية لندن لالأعمال في  المملكة المتحدة

الخبرة العملية:

• يتمتع ال�شيد/ �شهزاد انجوم باأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات

• وقبل ان�شمامه اإلى بنك الخليج، عمل كمدير معلومات المجموعة في 
�شناعات الغانم في الكويت
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الحوكمة
ميتلــك بنــك اخلليــج اإطــارًا را�شــخًا وقويــًا للحوكمــة. ويتميــز اإطار احلوكمــة يف البنك 
باأعلــى امل�شــتويات العامليــة يف هــذا املجــال، والــذي مــن �شــاأنه حمايــة عمــالء البنــك 
وم�شاهميه، عالوًة على �شمعته. اإن هذا الهيكل القوي وال�شريح للحوكمة ميثل اأحد 
العوامــل الأ�شا�شــية لتحقيــق النزاهــة ودفــع النمــو القت�شــادي من خــالل تعزيز الثقة 

التــي ي�شعهــا امل�شــاهمون وامل�شــتثمرون يف البنك.

ويت�شــم اإطــار احلوكمــة يف البنــك بالفاعليــة والتناغــم مــع الأهــداف ال�شــرتاتيجية 
للبنــك، وهــو يرتكــز علــى القوانــن ال�شــائدة والقواعــد والنظــم ال�شــادرة مــن بنــك 
ــم مراجعــة هــذا الإطــار ب�شفــة  ــة الأخــرى. وتت الكويــت املركــزي واجلهــات الرقابي
ــى اأعمــال البنــك ولوائحــه  ــي تطــراأ عل ــه ليعك�ــس التغــرات الت ــم تعديل ــتمرة ويت م�ش

الداخليــة وبيئــة الأعمــال املحيطــة بــه.

ويوؤكــد هيــكل احلوكمــة يف البنــك علــى قيــام جمل�ــس الإدارة مبراقبــة اأداء الإدارة 
التنفيذية وجممل الن�شاط يف البنك. كما يوؤكد هيكل احلوكمة على الف�شل الوا�شح 
بــن �شالحيــات كل مــن جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة ويحــدد نقــاط املراجعــة 

والتوازنــات الأ�شا�شــية يف هــذا ال�شــدد.

ــات  ــتباقية لإدارة املخاطــر والآلي ــات ال�ش ــكل احلوكمــة مدفوعــًا بال�شيا�ش ــي هي وياأت
املنا�شــبة لتفوي�ــس ال�شالحيــات واملعايــر الوا�شحــة للم�شــاءلة.

ــاأن املوؤ�ش�شــات التــي تــويل اهتمامــًا خا�شــًا بــالأداء والثقافــة حتقــق  ويوؤمــن البنــك بـ
نتائــج ا�شــتثنائية مبــرور الوقــت. وتعزيــزًا لثقافة احلوكمة يف خمتلــف وحدات العمل، 
يقــوم البنــك بتنظيــم دورات تدريبيــة وحمــالت توعويــة م�شــتمرة لإبــالغ الإدارة 
واملوظفــن باآخــر م�شــتجدات احلوكمــة، وفقــًا لأف�شــل املمار�شــات العامليــة واملتطلبــات 

الرقابيــة يف هــذا ال�شــاأن.

ويت�شمــن هيــكل احلوكمــة يف البنــك حتديــدًا دقيقــًا للمهــام وامل�شــوؤوليات لتفعيل عمل 
جمل�ــس الإدارة واللجــان املنبثقــة عنــه، واللجــان التنفيذيــة وغرها من جلــان الإدارة 

امل�شاندة.

اللتزام بتعليمات الحوكمة ال�شادرة من بنك الكويت المركزي:

اأ�شــدر بنــك الكويــت املركــزي يف �شــبتمر 2019 تعديــالت علــى تعليمــات احلوكمــة، 
مع الرتكيز على النقاط التالية: )اأ( اأع�شاء جمل�ــس الإدارة امل�شــتقلن، )ب( اأنظمة 
اأمــن املعلومــات وخماطــر الأمن ال�شــيراين، )ج( اإطار حوكمة املخاطر الذي ي�شــتند 
علــى فر�شيــة خطــوط الدفــاع الثالثــة، و)د( حوكمــة اللتــزام الرقابي. وقــد ت�شمنت 

التعليمات ت�شــعة حماور اأ�شا�شــية ملبادئ احلوكمة ال�شــليمة، وت�شــمل ما يلي:
1- جمل�س الإدارة

2- القيم ال�شلوكية وتعار�س امل�شالح وهيكل املجموعة

3- الإدارة التنفيذية

4- اإدارة املخاطر و�شوابط الرقابة الداخلية

5- نظام و�شيا�شة منح املكافاآت

6- الإف�شاح وال�شفافية

7- البنوك ذات الهياكل املعقدة

8- حماية حقوق امل�شاهمن

9- حماية حقوق الأطراف اأ�شحاب امل�شالح

وقــد قــام البنــك بو�شــع ال�شيا�شــات والأدلــة والإر�شــادات الالزمــة التــي تتوافــق ب�شــكل 
كامــل مــع املحــاور الت�شــعة. وقــد قــام البنــك، وحتــت اإ�شــراف رئي�ــس واأع�شــاء جمل�ــس 
الإدارة، باإن�شــاء هيــكل قــوي و�شــليم للحوكمــة وباإر�شــاء عمليــات واإجــراءات �شــفافة 

للحوكمة.

ومــن خــالل تطبيــق مــا ورد اأعــاله، ي�شمــن البنــك موا�شلــة التزامــه بجميــع القوانــن 
والأنظمــة املعمــول بهــا وتعليمــات بنــك الكويت املركزي اخلا�شــة باحلوكمة.

وعــالوة علــى ذلــك، يتــم تعزيــز مبادئ احلوكمة لــدى خمتلف اأ�شحــاب امل�شالح، مبا 
يف ذلك اجلهاز الرقابي، وامل�شاهمن وجمتمع الأعمال.

تعريف اأ�شحاب الم�شالح:

وفقــًا لأف�شــل املمار�شــات، فــاإن �شاحــب امل�شلحــة هو الطــرف الذي لديــه م�شلحة يف 
ال�شركة وميكنه اأن يوؤثر اأو يتاأثر بن�شاط الأعمال يف ال�شركة.

وتعتر الكيانات اأو الأ�شخا�س التالية اأ�شحاب امل�شالح الرئي�شين يف البنك:
1- العمالء واملودعن

2- امل�شاهمن

3- ال�شلطات الرقابية

4- جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

5- املوظفن

6- املوردين وجهات تقدمي اخلدمات

7- البنوك املحلية واملرا�شلة

8- املجتمع الذي يعمل فيه البنك

�شيا�شات واإجراءات الحوكمة:

تبنــى بنــك اخلليــج اإطارًا �شــاماًل للحوكمة يهدف اإىل املوازنة بــن اأهدافه الطموحة، 
مــن جهــة، وبــن اللتــزام باحلوكمــة املحليــة والدوليــة  واأنظمــة اللتــزام الرقابي، من 
جهــة اأخــرى. ويوؤمــن كل مــن جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة اإميانــًا را�شــخًا بــاأن 
احلوكمــة يجــب اأن تخ�شــع دائمــًا للمراجعــة والتقييــم امل�شــتمرين بغيــة رفــع م�شــتوى 

املعايــر املعتمــدة للحوكمة.

الوا�شحــة و�شــهلة  ال�شيا�شــات والإجــراءات  بتنفيــذ جمموعــة مــن  البنــك  ويقــوم 
ال�شــتخدام والتــي تر�شــخ وتعــزز احلوكمــة ال�شــليمة. وتت�شمــن هــذه ال�شيا�شــات 

ــي: ــا يل ــياء اأخــرى، م والإجــراءات، �شمــن اأ�ش
1- دليل احلوكمة

2- �شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية

3- وثيقة النزعة للمخاطر

4- دليل �شيا�شة واإجراءات الإبالغ عن املخالفات

5- �شيا�شة تعار�س امل�شالح

6- �شيا�شة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

7- �شيا�شة واإجراءات التعامل مع �شكاوى العمالء

8- ميثاق التدقيق الداخلي

9- دليل املوارد الب�شرية

10- معاير ال�شيا�شات والإجراءات

11- دليل اللتزام الرقابي

12- �شيا�شة ال�شرية

13- �شيا�شة حقوق امل�شاهمن والأطراف اأ�شحاب امل�شالح

دليل الحوكمة في بنك الخليج - المهام والم�شوؤوليات:

يحــدد دليــل احلوكمــة املهــام امللقــاة علــى كل مــن جمل�ــس الإدارة  والإدارة التنفيذيــة، 
بحيــث ل ي�شــمح بالتداخــل بــن تلــك املهــام. ويت�شمــن الدليــل و�شفًا وا�شحــًا ملهام كل 
مــن رئي�ــس جمل�ــس الإدارة والرئي�ــس التنفيــذي ورئي�ــس مــدراء املخاطــر ومديــر عــام 
ال�شــوؤون املوؤ�ش�شــية ورئي�ــس التدقيق الداخلي ورئي�ــس املدراء املالين. ويتم التاأكد من 
ا�شــتقاللية كل من املهام التنفيذية الأ�شا�شــية داخل البنك من خالل و�شع الت�شل�شــل 
الإداري املنا�شب واملحدد بو�شوح. ويقوم املجل�س بالإ�شراف على الوظائف التنفيذية 
الرئي�شــية يف البنــك، كمــا يقــوم بنــك الكويت املركزي بحمايــة ومراقبة تلك املنا�شب 

ل�شمان ا�شــتقالليتها.

هيكل الحوكمة:

ــائر وحــدات العمــل  ــع النطــاق للحوكمــة ل�ش ــكل تنظيمــي وا�ش ــع هي قــام البنــك بو�ش
بالبنك يهدف اإىل توفر ممار�شــات �شــليمة تنعك�ــس يف الت�شل�شــل الإداري، مع �شمان 
الف�شــل الوا�شــح بــن املهــام، وال�شــتقاللية يف الــراأي واتخــاذ الإجــراءات يف اإدارات 
ــي  ــزام الرقاب ــة واللت ــوؤون القانوني ــل الأمــوال وال�ش ــل وحــدة مكافحــة غ�ش ــة مث معين
والتدقيــق الداخلــي واإدارة املخاطر. كمــا يخ�شع الهيكل التنظيمي للوائح والتعليمات 

الرقابيــة ال�شــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي.

ــتويات  ــة م�ش ــم اإىل ثالث ــح ينق�ش ــلوب وا�ش ــكل التنظيمــي للحوكمــة اأ�ش ــع يف الهي وُيتب
للحوكمــة: اأ( علــى م�شــتوى جمل�ــس الإدارة. ب( علــى م�شــتوى اللجــان املنبثقــة عــن 

جمل�ــس الإدارة. ج( علــى م�شــتوى الإدارة التنفيذيــة، مــن خــالل عــدة جلــان.

* يتبع مدير عام ال�شوؤون املوؤ�ش�شية للجنة اللتزام واحلوكمة التابعة ملجل�س الإدارة  فيما يخ�س م�شوؤوليات احلوكمة واللتزام الرقابي والإف�شاح.

يجتمــع جمل�ــس اإدارة بنــك اخلليــج 6 مــرات علــى الأقــل يف ال�شــنة. والتزامــًا بتعليمات 
احلوكمة املعدلة ال�شادرة من بنك الكويت املركزي، يتاألف جمل�س الإدارة حاليًا من 
اأحد ع�شر ع�شوًا بدًل من ت�شعة اأع�شاء، من بينهم ع�شوين م�شتقلن. وتوجد خم�س 

جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة.

ميتلــك اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة موؤهــالت اأكادمييــة وخــرات مهنية متنوعــة. وينطوي 
دور جمل�س الإدارة على املراقبة البناءة لأداء الإدارة وامل�شاعدة يف تطوير املقرتحات 

املتعلقة بال�شرتاتيجية.

مجل�س الإدارة

لجنة الئتمان
وال�شتثمار

لجنة التر�شيحات 
والمكافاآت

لجنة اللتزام
والحوكمة

رئي�س مجل�س
لجنة المخاطرلجنة التدقيقالإدارة

اإدارة المخاطر التدقيق الداخلي وحدة مكافحة
غ�شل الأموال

ال�شوؤون 
الموؤ�ش�شية*

التخطيط
ال�شتراتيجي

اأ- الهيكل التنظيمي للحوكمة – مجل�س الإدارة

للبنــك، واإ�شافــة القيمــة  اإىل تعزيــز النجــاح املتوا�شــل   ويهــدف جمل�ــس الإدارة 
امل�شــتدامة للم�شــاهمن وترويــج ثقافــة النفتــاح وتبــادل الآراء.

ويتــم تقــدمي الــدورات التدريبيــة املنا�شــبة ب�شفــة م�شــتمرة لأع�شــاء جمل�ــس الإدارة 
ملواجهــة التحديــات التــي قــد يتعر�ــس لهــا البنــك، كمــا يتلقــى اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة 
اإر�شــادات �شــاملة من اأمن �شــر املجل�ــس حول اإطار احلوكمة للبنك وما يت�شل به من 
�شيا�شــات. وخــالل العــام، اأكمــل جمل�ــس الإدارة الرنامج التعريفي الداخلي و�شــارك 

اأع�شــاء املجل�ــس يف عــدة موؤمتــرات ونــدوات حــول العمل امل�شريف والن�شــاط املايل.
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تقييم الأداء:

يتــم تقييــم اأداء جمل�ــس الإدارة كل عــام. ويتــم تقييــم الأداء وفقــًا لأعلــى املعايــر 
املهنيــة، ويغطــي هــذا التقييم جمموعًة وا�شــعة من املو�شوعــات ويت�شمن تقييمًا لأداء 
كل ع�شــو مــن اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة، ومهاراتهــم وخراتهــم علــى م�شــتوى املجل�ــس 
وخطــة الإحــالل الوظيفــي وو�شــع ا�شــرتاتيجية البنــك و�شــكل وم�شمــون معلومــات 
الإدارة املقدمــة اإىل املجل�ــس. كمــا يتطــرق التقييــم اإىل التدريــب املطلــوب. وخــالل 
عــام 2020، تلقــى املجل�ــس تطويــرًا مهنيــًا يف عــدة جمــالت، اأهمهــا اأمــن املعلومــات 

والأمــن ال�شــيراين، املعيــار املحا�شــبي رقــم 9، احلوكمــة واإدارة املخاطــر.

الم�شوؤوليات ال�شاملة لمجل�س الإدارة:

يتــوىل جمل�ــس الإدارة امل�شــوؤولية ال�شــاملة عــن ن�شــاط البنــك بوجــه عــام، مبــا يف ذلك 
و�شــع الأهــداف ال�شــرتاتيجية للبنــك وا�شــرتاتيجية املخاطــر واحلوكمــة، والإ�شــراف 
عليهــا ومراقبــة تنفيذهــا. كمــا يتحمــل املجل�ــس م�شــوؤولية الإ�شــراف علــى اأداء الإدارة 

التنفيذية.

وتت�شمن امل�شوؤوليات الأ�شا�شية ملجل�س الإدارة ما يلي:

• مراقبــة اأعمــال البنــك و�شــالمة و�شعــه املــايل وا�شــتيفاء املتطلبــات الرقابيــة 
والقانونيــة.

• و�شع الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك والإ�شراف على اأداء الإدارة التنفيذية.

• احلفــاظ علــى م�شالــح امل�شــاهمن واملودعــن والدائنــن واملوظفــن وغرهــم مــن 
اأ�شحــاب امل�شالح.

• اعتماد اإطار الرقابة الداخلية والتاأكد من تنفيذه ب�شكل �شحيح.

• التاأكــد مــن مراجعــة املعامــالت مــع الأطــراف ذات العالقــة والتحقــق مــن �شحتهــا 
قبــل اأن يتم تنفيذها.

• التاأكــد مــن وجــود �شيا�شــات واإجــراءات منا�شــبة لــدى البنــك تغطــي كافــة جمــالت 
الن�شــاط يف البنك.

• الإف�شــاح عــن املعلومــات املوثوقة للم�شــاهمن بال�شــرعة املطلوبة فيمــا يتعلق باأداء 
البنك وتوقعاته.

• و�شــع معايــر لتقييــم الوظائــف الإداريــة العليــا وحتديــد اأجورهــا وخطــط الإحالل 
اخلا�شة بها.

• اإجراء املراجعات الدورية ملمار�شات احلوكمة للتاأكد من فاعليتها.

وي�شــارك اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة يف جمموعــة مــن الرامــج التدريبيــة امل�شــتمرة. 
وبالإ�شافــة اإىل الرنامــج التعريفــي الر�شــمي، يتلقــى اأع�شــاء املجل�ــس اأي�شــًا ن�شــرات 
بواجباتهــم  املتعلقــة  امل�شــريف  املجــال  بتطــورات  بــاأول  اأوًل  لإبالغهــم  منتظمــة 

وم�شــوؤولياتهم يف املجل�ــس.

ويــوؤدي رئي�ــس جمل�ــس الإدارة دورًا اأ�شا�شــيًا يف تنظيــم عمــل املجل�ــس واحلفــاظ علــى 
الثقــة املتبادلــة بــن اأع�شائه، حيث يقــوم مبا يلي:

• التاأكد من اتخاذ قرارات املجل�س على اأ�شا�س �شليم وب�شورة مطلعة.

• الإ�شراف على تنفيذ �شيا�شة وبرنامج الإبالغ عن املخالفات يف البنك.

• تاأ�شي�س عالقة بناءة بن املجل�س والإدارة التنفيذية.

• التاأكد من ارتفاع م�شتوى احلوكمة يف البنك.

• اإيجــاد ثقافــة اأثنــاء اجتماعــات املجل�ــس تــوؤدي اإىل تعزيــز النقــد البنــاء يف حالــة 
اختــالف وجهــات النظــر بن اأع�شاء املجل�ــس والت�شــجيع على املناق�شــة والت�شويت يف 

تلــك احلالت.

تنظيم اأعمال مجل�س الإدارة:

املو�شوعــات   – التنفيذيــة  الإدارة  مــع  بالت�شــاور   – الإدارة  رئي�ــس جمل�ــس  يقــرتح 
ــس الإدارة. ــده جمل� ــاع يعق ــال كل اجتم ــا يف جــدول اأعم ــية الواجــب اإدراجه الأ�شا�ش

ويقــوم اأمــن �شــر جمل�ــس الإدارة بتنظيــم اأعمــال املجل�ــس. وتقــع علــى عاتــق اأمــن �شــر 
املجل�ــس م�شــوؤولية توفــر اأجــواء الثقة والرتياح لدى جميع اجلهــات املعنية )اأ�شحاب 
امل�شالــح( مبــا يفيــد اأن البنــك يــدار بــروح النفتــاح. كمــا يتاأكــد مــن تزويــد اأع�شــاء 
جمل�ــس الإدارة باملعلومــات والتفا�شيــل الكافيــة قبــل اجتماعــات املجل�ــس واللجــان 
املنبثقــة عــن املجل�ــس، وذلــك ليت�شــنى لهــم اتخــاذ القــرارات امل�شــتنرة فيمــا يتعلــق 

بامل�شــائل التــي تتــم مناق�شــتها.

وتقــوم اأمانــة �شــر جمل�ــس الإدارة بحفــظ �شــجل حلــالت تعار�ــس امل�شالــح والأطراف 
ذات العالقــة، ويتــم حتديــث ذلــك ال�شــجل �شــنويًا مــن قبــل جلنــة اللتــزام واحلوكمــة 

املنبثقــة عن جمل�ــس الإدارة.

ويجتمــع جمل�ــس الإدارة 6 مــرات علــى الأقــل �شــنويًا ومــرًة واحــدة علــى الأقــل كل ربــع 
�شــنة. ويقــوم اأمــن �شــر جمل�ــس الإدارة بتدويــن مــداولت املجل�ــس وقراراتــه. وحتــت 
اإ�شراف رئي�س جمل�س الإدارة، يتوىل اأمن ال�شر امل�شوؤولية عن متابعة تنفيذ قرارات 

املجل�س.

اجتماعات مجل�س الإدارة والح�شور:

خــالل عــام 2020، طــراأت تعديــالت علــى ت�شــكيل جمل�ــس الإدارة. ففــي مار�ــس 2020، حيــث مت تعيــن ال�شــيد/ جا�شــم م�شطفــى بــودي رئي�شــًا ملجل�ــس الإدارة، وتقــدم ثالثة من 
اأع�شاء املجل�س با�شتقالتهم، ووافقت اجلمعية العامة غر العادية على زيادة عدد اأع�شاء املجل�س لي�شبح 11 ع�شوًا بدًل من 9 اأع�شاء. ويف 31 اأكتوبر 2020، قامت اجلمعية 
العامة العادية بانتخاب ثالثة اأع�شاء تكميلين وع�شوين م�شتقلن للمدة احلالية )2020-2018(. واجتمع جمل�س الإدارة ب�شفة منتظمة وتلقى اأع�شاء املجل�س املعلومات ما 
بن الجتماعات ب�شاأن ن�شاط البنك وجلان الإدارة بالبنك، ومت عقد 8 اجتماعات ملجل�س الإدارة و26 اجتماعًا للجان املنبثقة عن املجل�س خالل عام 2020 على النحو الآتي:

اجتماعات 
جمل�س الإدارة

جلنة املخاطرجلنة التدقيق
جلنة اللتزام 

واحلوكمة
جلنة الرت�صيحات 

واملكافاآت
جلنة الئتمان 

وال�صتثمار

8542213عدد الجتماعات يف 2020

12*2**8جا�شم م�شطفى بودي

*2*3*8علي مراد بهبهاين

**31*7بدر نا�شر اخلرايف

**1*84�شاير بدر ال�شاير

212***8عمر حمد العي�شى

****85فواز حممد العو�شي

**1***1**2**عدنان �شهاب الدين

***1***2**براك عبداملح�شن الع�شفور

5******2**عبداللطيف عبدالعزيز ال�شارخ

*1***1***2**اأحمد حممد البحر

**1***1**2**علي اإبراهيم عبداهلل

1****--*****1***عمر قتيبة الغامن

1***--******--***بدر عبداملح�شن اجليعان

***1***1***2***خالد في�شل املطوع

* غر ع�شو يف اللجنة

* * التحق باملجل�س يف نوفمر 2020

* * * ا�شتقال من املجل�س يف مار�س 2020

يعتر حم�شر كل اجتماع جزءًا من �شجالت البنك.
جميع اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة قدمت تقاريرها ربع ال�شنوية اإىل املجل�س ب�شاأن ن�شاط كل منها.

مكافاآت المجل�س

اأو�شــت جلنــة الرت�شــيحات واملكافــاآت اإىل جمل�ــس الإدارة، مــع مراعــاة موافقــة امل�شــاهمن يف الجتمــاع ال�شــنوي للجمعيــة العامــة، اأن يكــون مبلــغ املكافــاآت الإجمــايل لأع�شــاء 
جمل�ــس الإدارة لعــام 2020 هــو 113.542 األــف د.ك. )135 :2019 األــف د.ك.(.
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هياكل اللجان المنبثقة عن مجل�س الإدارة:

متا�شــيًا مــع تعليمــات وقواعــد احلوكمــة ال�شــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي، قــام 
البنك بت�شكيل خم�س جلان لالإ�شراف والرقابة على الن�شاط الكلي للبنك. وهي كما 

يلي:

اللجان المنبثقة عن المجل�س

اأن�شــاأ جمل�ــس الإدارة خم�ــس جلــان: جلنــة التدقيــق وجلنــة املخاطــر وجلنــة اللتــزام 
واحلوكمــة وجلنــة الرت�شــيحات واملكافــاآت وجلنة الئتمان وال�شــتثمار )»اللجان«(. و 
لــكل جلنــة رئي�ــس و نائــب رئي�ــس و اأع�شــاء و اأمــن �شــر.كما لــكل جلنــة لئحــة داخليــة 
مكتوبة. ويتوقع جمل�س الإدارة اإجناز قدر كبر من عمله من خالل اللجان. ترفع كل 
جلنــة تقاريرهــا ب�شــكل منتظــم اإىل جمل�ــس الإدارة مــع تقدمي موجز حــول الإجراءات 
التي قامت بها كل جلنة واأية ق�شايا مهمة تنظر فيها. ويف حال ح�شور جميع اأع�شاء 
جمل�ــس الإدارة فلــن تكــون مثــل هــذه التقاريــر مطلوبــة حيــث يتــم النظــر يف مثــل هــذه 
الإجــراءات اأو الق�شايــا. اأمــا يف حــال غيــاب اأحــد الأع�شــاء عــن اجتماعــات اللجنــة، 
فيتم اإخطارهم بالإجراءات والق�شايا التي مت النظر فيها ح�شــب القت�شاء. وتتاألف 
كل جلنــة مــن ثالثــة اأع�شــاء علــى الأقــل، حيــث يجــب اأن ي�شــتويف كل ع�شــو يف اللجنــة 
ــة باللجنــة.  متطلبــات الع�شويــة املن�شو�ــس عليهــا يف الالئحــة الداخليــة ذات ال�شل

ويجــوز لع�شــو جمل�ــس الإدارة امل�شــاركة يف اأكــر من جلنة.  

1. لجنة اللتزام والحوكمة

اأ- مهام اللجنة
ت�شــرف جلنــة اللتــزام واحلوكمــة علــى الهيــكل العــام للحوكمــة يف البنــك، علــى اأن 
تتاأكــد مــن اللتــزام بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ب�شــاأن احلوكمــة. وتعمــل جلنــة 
اللتــزام واحلوكمــة علــى التاأكــد مــن حمايــة م�شالــح املودعــن وا�شــتيفاء اللتزامــات 
جتــاه امل�شــاهمن، مــع مراعــاة م�شالــح الأطــراف الأخــرى، وذلــك بالإ�شــراف علــى 
العمليــات والإبــالغ عــن اأي تعار�ــس يف امل�شالــح يف تعامــالت الأطــراف ذات العالقة.

ب- ت�شكيل اللجنة
 ال�شيد/ جا�شم م�شطفى بودي •

رئي�س اللجنة
 الدكتور/ عدنان �شهاب الدين •

نائب رئي�س اللجنة

 ال�شيد/ علي عبداهلل  •
ع�شو اللجنة

 ال�شيد/ �شادق ال�شراف •
اأمن �شر اللجنة

ج- اجتماعات اللجنة
يجــب اأن جتتمــع جلنــة اللتــزام واحلوكمــة مرتــن علــى الأقــل �شــنويًا. ويكــون مطلوبــًا 

ح�شــور ع�شويــن لعقد الجتماع.

د- الإنجازات الرئي�شية خالل عام 2020
الإ�شراف على �شر عملية تطبيق احلوكمة على م�شتوى البنك، وذلك بناًء على  •

التعديالت التي اأجريت على تعليمات احلوكمة.
مراجعة الإف�شاحات املتعلقة باحلوكمة واملت�شمنة يف التقرير ال�شنوي. •
مراجعة التعليمات اجلديدة للحوكمة ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي  •

والإجراءات املتخذة لاللتزام بهذه التعليمات.
مراجعة معامالت الأطراف ذات العالقة وتقارير تعار�س امل�شالح. •
مراجعة اأن�شطة وحدة اللتزام الرقابي والإف�شاح لعام 2020 واعتماد خطة  •

عملها لعام 2021.
مراجعة عملية املراقبة والإبالغ مبوجب �شيا�شة الإبالغ عن املمار�شات  •

اخلاطئة.

ه�- التغيرات خالل ال�شنة

يف اأعقــاب تغيــر من�شــب ال�شــيد/ جا�شــم م�شطفــى بــودي مــن ع�شــو جمل�ــس الإدارة 
اإىل رئي�ــس جمل�ــس الإدارة، مت تعيينــه رئي�شــًا للجنــة ليحــل حمــل ال�شــيد/ عمر الغامن، 
الــذي تقــدم با�شــتقالته يف مار�ــس 2020. وخــالل نوفمر 2020، اأعيد ت�شــكيل جلنة 
ــة  ــس اللجن ــًا لرئي� ــن نائب ــهاب الدي ــان �ش ــور/ عدن ــن الدكت ــزام واحلوكمــة بتعي اللت
وال�شــيد/ علــي عبــداهلل )ع�شــو م�شــتقل( كع�شــو جديــد يف جلنة اللتــزام واحلوكمة.

2. لجنة التدقيق

اأ- مهام اللجنة
تتــوىل جلنــة التدقيــق مهامهــا يف اإطــار مبــادئ وممار�شــات احلوكمــة التــي ي�شعهــا 
جمل�ــس الإدارة. وت�شــجع اللجنة عملية م�شــاءلة كبار امل�شوؤولن، مع التاأكد من عملهم 
مبــا يخــدم م�شالــح البنــك وم�شــاهميه بهدف تعزيــز القيمة للم�شــاهمن، مع مراعاة 
م�شالــح اأ�شحــاب اجلهــات املعنيــة الأخــرى )اأ�شحــاب امل�شالــح(. وتنطــوي مهمــة 
جلنة التدقيق على م�شــاعدة جمل�ــس الإدارة يف ا�شــتيفاء م�شــوؤولياته الإ�شــرافية. ويف 
هــذا ال�شــدد، مت تفوي�ــس جلنــة التدقيــق بالقيام بعملية الإ�شــراف واإبــداء التاأكيدات 
املعقولــة حــول اإجــراءات التقاريــر املاليــة، مــع اإبــراز الق�شايــا املحا�شــبية ذات الأثــر 
اجلوهــري علــى البيانــات املاليــة، ونزاهــة ودقــة الرقابــة الداخليــة يف البنــك ونظــام 
اإدارة املخاطــر، وعمليــات التدقيــق الداخلي واخلارجي، ومدى فاعلية وتقييم الأداء، 
واإجراءات البنك املتعلقة مبراقبة مدى اللتزام بالقوانن واللوائح وميثاق ال�شلوك، 
ووظيفــة التدقيــق الداخلــي. وتقــوم جلنــة التدقيــق بتقييــم اأداء مديــر عــام التدقيــق 
الداخلــي ورئي�ــس املدققــن الداخليــن، مــع التو�شيــة اإىل جمل�ــس الإدارة برت�شــيح 

واإنهــاء تعيــن ومكافــاأة املدققــن اخلارجيــن. وحيــث اإن فاعليتهــا مرتبطــة مبا�شــرًة 
مبدى فاعلية جمل�س الإدارة، فاإن جلنة التدقيق تعمل عن كثب مع الإدارة التنفيذية 

للح�شــول علــى اأيــة معلومــات مطلوبــة لتعزيــز اأداء املجل�ــس.

وبنــاًء علــى تعليمــات احلوكمــة املعدلــة وال�شــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي يف 
�شبتمر 2019 واملتعلقة بتعين اأع�شاء م�شتقلن يف جمل�س الإدارة، قام البنك – يف 
اأعقــاب ا�شــتقالة بع�ــس اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة خــالل عــام 2020 – بتعيــن اأع�شــاء 
بــدلء، ومت اختيــار اثنــن منهــم مــن قبــل املجل�ــس لاللتحــاق بلجنة التدقيــق، اأحدهما 
ع�شــو م�شــتقل، رئي�شــًا للجنــة التدقيــق والآخــر ع�شــوًا يف اللجنــة. ومت ا�شــتكمال هــذا 

الإجــراء بعــد احل�شــول علــى املوافقــات الالزمــة مــن بنك الكويــت املركزي.

ب- ت�شكيل اللجنة
 ال�شيد/ علي عبداهلل •

رئي�س اللجنة

 ال�شيد/  فواز العو�شي •
نائب رئي�س اللجنة

 الدكتور/ عدنان �شهاب الدين، •
ع�شو اللجنة

 ال�شيد/ �شادق ال�شراف  •
اأمن �شر اللجنة

ج- اجتماعات اللجنة
جتتمــع جلنــة التدقيــق مــرًة كل ثالثــة اأ�شــهر، اأو ح�شــب احلاجــة، اأو بنــاًء علــى طلــب 

رئي�ــس اللجنــة اأو ع�شويهــا. ويتحقــق الن�شــاب لعقــد الجتمــاع بح�شــور ع�شويــن.

د- الإنجازات الرئي�شية خالل عام 2020
الإ�شراف على اأن�شطة اإدارة التدقيق الداخلي، مبا يف ذلك مراجعة اخلطط  •

وال�شرتاتيجيات والإجراءات واأن�شطة املتابعة، والهيكل التنظيمي، مع 
امليزانيات الت�شغيلية وامليزانيات املخ�ش�شة للموظفن.

املوافقة على خطة التدقيق الداخلي ال�شرتاتيجية لثالث �شنوات، مع موؤ�شرات  •
الأداء الرئي�شية ذات ال�شلة.

املوافقة على خطة التدقيق الداخلي الثالثية املحدثة )2021-2023(،  •
ومراجعة املالحظات وخطط العمل والتو�شيات الواردة يف تقارير التدقيق 

الداخلي.

قامت اللجنة بعقد اجتماعات خا�شة مع مدير عام - التدقيق الداخلي،  •
واملدققن اخلارجين، وم�شوؤول اللتزام الرقابي والإف�شاح يف البنك دون 

ح�شور الإدارة التنفيذية، وذلك بناًء على املتطلبات الرقابية يف هذا ال�شاأن.

مراجعة نطاق واأ�شلوب خطط التدقيق للمدققن اخلارجين لل�شنة املنتهية يف  •
31 دي�شمر 2020.

املراجعة والتو�شية اإىل جمل�س الإدارة بالبيانات املالية ال�شنوية وربع ال�شنوية. •

مراجعة املالحظات وخطة العمل والتو�شيات الواردة يف تقرير الرقابة الداخلية  •
الإلزامي املر�شل اإىل بنك الكويت املركزي.

مراجعة الالئحة الداخلية املعدلة للجنة التدقيق واإحالتها اإىل جمل�س الإدارة  •
للم�شادقة عليها.

املراجعة واملوافقة على الهيكل التنظيمي املعدل للتدقيق الداخلي متهيدًا  •
لعتماده نهائيًا من جمل�س الإدارة.

املوافقة على دليل التدقيق الداخلي املحدث. •

ه�- التغيرات خالل ال�شنة
يف اأعقــاب ا�شــتقالة ال�شــيد/ خالــد املطــوع يف مار�ــس 2020، با�شــر ال�شــيد/ �شــاير 
ال�شاير، نائب رئي�س جلنة التدقيق مهام رئي�س اللجنة. وخالل نوفمر 2020، اأعيد 
ت�شــكيل جلنــة التدقيــق بتعيــن ال�شــيد/ علــي عبــداهلل، ع�شو جمل�ــس الإدارة امل�شــتقل، 
رئي�شًا للجنة التدقيق، واأ�شبح ال�شيد/ فواز العو�شي نائبًا لرئي�س اللجنة، والدكتور/ 

عدنــان �شــهاب الدين ع�شــوًا جديدًا يف اللجنة.

3. لجنة المخاطر

اأ- مهام اللجنة
ــى اإدارة املخاطــر يف  ــراف عل ــة املخاطــر حــول الإ�ش ــية للجن تتمحــور املهــام الأ�شا�ش
البنــك، والتاأكــد مــن ا�شــتقاللية وظيفة اإدارة املخاطر وتعزيز فاعلية مراقبة جمل�ــس 
الإدارة لالأمــور املتعلقــة باملخاطــر والتــي تواجــه البنــك. وتقــوم اللجنــة مبراجعــة 
النك�شــافات الكبــرة علــى املخاطــر، وتزويد جمل�ــس الإدارة باآخر امل�شــتجدات ب�شــاأن 
ا�شــرتاتيجية البنــك ونزعتــه للمخاطــر يف الوقــت احلا�شــر ويف امل�شــتقبل، وت�شــرف 
علــى اأداء الإدارة التنفيذيــة لال�شــرتاتيجية. وتقــوم اللجنــة بتقييــم النك�شــاف علــى 
املخاطــر وحــدود الرتكــز والتحمــل، ولهــا �شالحيــة املوافقــة علــى احلــدود الكليــة 
وحــدود املعامــالت والتــداول للمخاطــر غــر العتياديــة اأو اجلديــدة. كذلــك، تقــوم 
اللجنــة ب�شفــة ربــع �شــنوية مبراجعــة خماطــر الئتمان امل�شنفــة يف املرتبة 6 اأو اأ�شــواأ 
والنك�شــافات التي ت�شــكل اأكر من 10% من راأ�ــس مال البنك. وبالإ�شافة اإىل ذلك، 
تقــوم اللجنــة مبراجعــة الأو�شــاع املحــددة للمعامــالت اأو النك�شــاف علــى املخاطــر اأو 
حتليــل اأثــر اأي مــن املخاطــر املحتملــة اأو التغــرات يف البيئة اخلارجيــة والتي تعترها 
ذات اأهميــة لإدارة املخاطــر التــي تواجــه البنــك، ولها �شالحية قبــول تلك املخاطر اأو 
واإ�شدار التعليمات بالإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف واإدارة املخاطر للتاأكد من 

التوافــق مــع نزعــة البنــك للمخاطر.

ب- ت�شكيل اللجنة
 ال�شيد/ اأحمد البحر •

رئي�س اللجنة
 ال�شيد/ بدر اخلرايف •

نائب رئي�س اللجنة
 ال�شيد/ براك الع�شفور •

ع�شو اللجنة
 ال�شيد/ �شادق ال�شراف  •

اأمن �شر اللجنة

ج- اجتماعات اللجنة
جتتمــع جلنــة املخاطــر اأربــع مــرات علــى الأقــل خــالل ال�شــنة. ويتحقق الن�شــاب لعقد 

الجتمــاع بح�شور ع�شوين.

الحوكمة

لجنة الئتمان
وال�شتثمار

لجنة التر�شيحات
والمكافاآت

لجنة اللتزام 
والحوكمة

لجنة المخاطرلجنة التدقيق
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د- الإنجازات الرئي�شية خالل عام 2020
مراجعة تقارير اإدارة املخاطر وم�شفوفات قيا�س املخاطر. •
املراجعة والتو�شية ب�شيا�شات اإدارة املخاطر واأمن املعلومات والأمن ال�شيراين  •

والالئحة الداخلية للجنة املخاطر، لعتمادها وامل�شادقة عليها من قبل جمل�س 
الإدارة.

املراجعة والتو�شية باملوافقة على التعديالت التي اأجريت على نزعة البنك  •
للمخاطر للموافقة وامل�شادقة عليها من قبل جمل�س الإدارة.

املراجعة الدورية لآخر م�شتجدات الو�شع ملقرتح التحول يف جمال املعلومات  •
والأمن، الذي مت اعتماده يف ال�شنة ال�شابقة.

مناق�شة ومراجعة املخاطر املالية وغر املالية والتخطيط ل�شتمرارية الأعمال  •
واختبارات ال�شغط والأثر على البنك فيما يتعلق بجائحة كورونا.

مراجعة ملخ�س جميع املوافقات الئتمانية ال�شادرة من قبل اللجنة التنفيذية  •
لالئتمان.

مراجعة ومناق�شة النتائج الأ�شا�شية لتقييم خماطر الحتيال يف �شائر وحدات  •
العمل بالبنك والإطار الزمني للت�شدي لتلك املخاطر.

عقد اجتماعات مع رئي�س مدراء املخاطر دون ح�شور الإدارة التنفيذية للبنك. •
املراجعة واملوافقة على التعديالت التي اأجريت على افرتا�شات ومنهجية عملية  •

التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال.
املراجعة ربع ال�شنوية للو�شع وتقدمي الإر�شادات حول امل�شروعات الهامة، مبا يف  •

ذلك تلك املتعلقة بتعزيز اأمن املعلومات يف البنك.
مناق�شة وا�شتعرا�س اإدارة خماطر الأفراد والتو�شية ب�شبط م�شار التدريب  •

وخطط الأجور لبع�س موظفي املكاتب الأمامية، وذلك بناًء على الختبارات 
التي يتم اإجراوؤها.

ه�- التغيرات خالل ال�شنة
يف اأعقــاب ا�شــتقالة ال�شــيد/ خالــد املطــوع )ع�شــو اللجنــة( يف مار�ــس 2020، ويف 
نوفمــر 2020، اأعيــد ت�شــكيل جلنــة املخاطــر بتعيــن ال�شــيد/ اأحمــد البحــر )ع�شــو 
جمل�ــس اإدارة م�شــتقل( رئي�شــًا للجنــة، وال�شــيد/ بــدر اخلــرايف نائبــًا لرئي�ــس اللجنــة 

وال�شــيد/ بــراك الع�شفــور ع�شــوًا جديــدًا يف اللجنــة.

4. لجنة التر�شيحات والمكافاآت

اأ- مهام اللجنة
تعمــل جلنــة الرت�شــيحات واملكافــاآت علــى التاأكــد مــن اأن جميــع مكونات منــح املكافاآت 
املاليــة تطابــق اإطــار تعزيــز فاعليــة اإدارة املخاطر يف البنك. وترفــع اللجنة تو�شياتها 
وتقــوم مبراجعــة مهاراتهــم  املجل�ــس،  اأع�شــاء  تر�شــيح  الإدارة حــول  اإىل جمل�ــس 
وقدراتهــم وموؤهالتهــم وفقــًا ل�شيا�شــات البنــك ومعايــره املعتمــدة بنــاًء علــى تعليمات 
بنك الكويت املركزي. وتقوم اللجنة باإجراء املراجعة ال�شنوية لهيكل جمل�س الإدارة 
ورفع التو�شيات حول التعديالت التي ميكن اإجراوؤها مبا يعود بامل�شلحة على البنك.

كما تتاأكد اللجنة من اإبالغ اأع�شاء جمل�ــس الإدارة ب�شفة م�شــتمرة باآخر م�شــتجدات 
العمل امل�شريف والتحقق من �شالمة املبادئ واملمار�شات التي يتم منح املكافاآت بناًء 

عليها.

وتقــوم اللجنــة، بال�شــرتاك مع جلنة املخاطــر، مبراجعة اأجور ومزايا اأع�شاء الإدارة 
التنفيذيــة )بنــاًء علــى تعليمات بنك الكويت املركــزي(، مبا يف ذلك املبادئ واملعاير 
امل�شــتخدمة لتقييــم اأدائهــم ال�شــنوي. وي�شــمل ذلــك اأي�شــًا تقييــم �شالحيــة اأع�شــاء 
جمل�ــس الإدارة و�شــماتهم القياديــة. ويف ظــل ممار�شــتها لهــذه املهمــة، تقــوم جلنــة 
الرت�شــيحات واملكافــاآت ب�شفــة �شــنوية باإعــداد �شيا�شــة درجــات املكافــاآت ومراجعتهــا 

وتقدميهــا اإىل جمل�ــس الإدارة.

ب- ت�شكيل اللجنة
 ال�شيد/ اأحمد البحر •

رئي�س اللجنة
 ال�شيد/ عمر العي�شى •

نائب رئي�س اللجنة
 ال�شيد/ علي بهبهاين •

ع�شو اللجنة
 ال�شيد/ �شادق ال�شراف •

اأمن �شر اللجنة

ج- اجتماعات اللجنة
جتتمــع جلنــة الرت�شــيحات واملكافــاآت مرتــن �شــنويًا علــى الأقــل. ويتحقــق الن�شــاب 

لعقــد الجتمــاع بح�شــور ع�شويــن.

د- الإنجازات الرئي�شية خالل عام 2020
مراقبة خطة التكويت يف البنك وتعزيزها. •
مراجعة خطة الإحالل القيادية عن كثب متا�شيًا مع تو�شيات بنك الكويت  •

املركزي ورفعها اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ القرار املنا�شب حيالها.
قيادة عملية اإعادة هيكلة البنك ومراجعة عملية الو�شول اإىل امل�شتوى الأمثل. •
التو�شية واملوافقة على �شداد الأجور لالإدارة التنفيذية ورفع التو�شيات يف هذا  •

ال�شدد اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ القرار املنا�شب حيالها.
تقييم تقارير درا�شة اجتاهات ال�شوق ونتائج درا�شة الأجور. •
رفع التو�شيات اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ القرار فيما يتعلق بزيادات الرواتب  •

و�شداد املنح. 
تقييم مدى كفاية وفاعلية �شيا�شة منح املكافاآت. •
ا�شتكمال تدقيق الأطراف الأخرى على اأجور الإدارة التنفيذية. •
اعتماد وتنفيذ خطة تقييم فاعلية جمل�س الإدارة. •

ه�- التغيرات خالل ال�شنة
يف اأعقــاب تغــر من�شــب ال�شــيد/ جا�شــم م�شطفــى بــودي مــن ع�شــو جمل�ــس الإدارة 
اإىل رئي�س املجل�س وا�شتقالة ال�شيد/ بدر اجليعان، ويف نوفمر 2020، اأعيد ت�شكيل 
ــو جمل�ــس اإدارة  ــيد/ اأحمــد البحــر )ع�ش ــيحات واملكافــاآت بتعيــن ال�ش ــة الرت�ش جلن
م�شــتقل( رئي�شــًا للجنــة الرت�شــيحات واملكافــاآت وال�شــيد/ عمــر العي�شــى نائبــًا لرئي�ــس 

اللجنــة وال�شــيد/ علــي بهبهــاين ع�شــوًا يف اللجنة.

5. لجنة الئتمان وال�شتثمار

اأ- مهام اللجنة
مت ت�شــكيل جلنــة الئتمــان وال�شــتثمار املنبثقــة عــن جمل�ــس الإدارة يف مار�ــس 2018، 
ومن مهامها مراجعة واعتماد اأو رف�س اأو تعديل اأو املوافقة امل�شروطة على مقرتحات 
الئتمــان التــي تتجــاوز ال�شالحيــات املمنوحــة للجنــة التنفيذيــة لالئتمــان، مبــا ي�شل 
اإىل حــدود الإقرا�ــس القانونيــة يف البنــك، با�شــتثناء الت�شــهيالت الئتمانيــة املمنوحــة 
لأع�شاء جمل�ــس اإدارة البنك بناًء على املبادئ الإر�شــادية ال�شادرة من بنك الكويت 
املركزي. كما مت منح اللجنة �شالحيات باملوافقة على جميع ال�شتثمارات اأو عمليات 
التخارج من ال�شــتثمارات التي تتجاوز ال�شالحيات املمنوحة للجان ذات امل�شــتويات 
الأدنــى، واخل�شومــات علــى عمليــات الت�شــوية وال�شــطب، واخل�شومــات التــي تتجــاوز 
ال�شالحيــات املمنوحــة للجنة التنفيذية لالئتمان. كذلك للجنة الئتمان وال�شــتثمار 

�شالحيــة منــح التفوي�س الئتماين للجنــة التنفيذية لالئتمان.

ب- ت�شكيل اللجنة
 ال�شيد/ جا�شم م�شطفى بودي •

رئي�س اللجنة
 ال�شيد/ عمر العي�شى •

نائب رئي�س اللجنة
 ال�شيد/ عبداللطيف ال�شارخ •

ع�شو اللجنة
 ال�شيد/ �شادق ال�شراف •

اأمن �شر اللجنة

ج- اجتماعات اللجنة
جتتمــع اللجنــة مــرًة اأو اأكــر يف ال�شــهر، اإذا لــزم الأمــر. ولنعقــاد الجتمــاع يتطلــب 
الأمــر ح�شــور ع�شويــن لهمــا حــق الت�شويت على الأقل، ويجــب اأن يكون بن الع�شوين 

اللذيــن لهمــا حــق الت�شويــت الرئي�ــس اأو نائب رئي�ــس جلنة الئتمان وال�شــتثمار.

د- الإنجازات الرئي�شية خالل عام 2020
اأدى ت�شكيل جلنة على م�شتوى جمل�س الإدارة للموافقة على مقرتحات الئتمان  •

وال�شتثمار اإىل تعزيز احلوكمة وفقًا لتعليمات وتوجيهات بنك الكويت املركزي، 
وزيادة كفاءة و�شفافية عمليات املوافقة الئتمانية.

املوافقة على مقرتحات الئتمان الكبرة التي ت�شكل اجلزء الأكر من حمفظة  •
البنك الئتمانية، مبا يف ذلك حدود البنك وحدود الدولة.

املوافقة على تدفق عملية وبرنامج القرو�س يف ظل جائحة كورونا وفقًا  •
لتعليمات بنك الكويت املركزي.

املوافقة على حدود اخلزينة وفقًا للنزعة للمخاطر يف البنك املعتمدة من  •
جمل�س الإدارة والتعديالت التي اأجريت على ن�شب ال�شيولة بناًء على تعليمات 

بنك الكويت املركزي.
مراجعة حمفظة ال�شتثمار يف البنك بناًء على اإر�شادات بنك الكويت املركزي  •

و�شيا�شة ال�شتثمار املعمول بها يف بنك اخلليج.
اعتماد التعديالت على الالئحة الداخلية للجنة التنفيذية لالئتمان يف اأعقاب  •

التغر يف تفوي�س ال�شالحيات.

ه�- التغيرات خالل العام
يف اأعقــاب ا�شــتقالة ال�شــيد/ عمــر الغــامن )رئي�ــس جمل�ــس الإدارة ورئي�ــس اللجنــة( 
وا�شــتقالة ال�شــيد/ بــدر اجليعــان )ع�شــو جمل�ــس الإدارة ونائــب رئي�ــس اللجنــة( يف 
ــًا للجنــة وال�شــيد/  مار�ــس 2020، مت تعيــن ال�شــيد/ جا�شــم م�شطفــى بــودي رئي�ش
عمــر العي�شــى نائبــًا لرئي�ــس اللجنــة. وخــالل نوفمــر 2020، مت تعيــن ال�شــيد/ 

ــوًا يف اللجنــة. عبداللطيــف ال�شــارخ ع�ش
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الهيكل التنفيذي للحوكمة:

ينعك�ــس منــوذج العمــل التنفيــذي للحوكمــة يف عــدد مــن اللجــان العاملــة علــى امل�شــتوى التنفيــذي للبنــك، وي�شــمل ذلــك عــدة جلــان ائتمانيــة، وجلانــًا لإدارة املخاطر وعــدة اأنواع 
اأخــرى مــن اللجــان كما هو مبن يف ال�شــكل التايل:

جلان الإدارة

اللجنة التنفيذية للمخاطر •
جلنة الأ�شول واخل�شوم •
جلنة مكافحة عمليات الحتيال •
جلنة حوكمة الرقابة الداخلية •
اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات •
جلنة ال�شيا�شات والإجراءات •
جلنة حوكمة اإدارة الروات •
اللجنة التنفيذية للمنتجات •
جلنة املناق�شات •
جلنة حوكمة امل�شروعات •
جلنة مراجعة تقارير املعامالت امل�شبوهة •
جلنة اإدارة خماطر التكنولوجيا واأمن املعلومات •

اللجان الئتمانية

اللجنة التنفيذية لالئتمان •
جلنة الإدارة لالئتمان •
جلنة الئتمان ملعاجلة املديونيات •
جلنة الت�شنيف واملخ�ش�شات •
جلنة الئتمان ال�شخ�شي •

الهيكل التنظيمي لالإدارة التنفيذية

التكامل ب�شكل تام مع الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك وتدعيم قيمه الأ�شا�شية. •
اإتاحــة عمليــة ا�شــتقطاب املوظفــن يف امل�شــتقبل ممــن ي�شــتوفون املعايــر املطلوبــة،  •

والحتفاظ باملواهب الأ�شا�شــية والإعداد الداخلي والتمييز بناًء على الأداء.
العدالــة والإن�شــاف - حيــث تتيــح التاأكــد مــن وجــود مزيــج املكافــاآت الثابتــة  •

واملتغــرة علــى خمتلــف امل�شــتويات الإداريــة. وب�شفــة عامــة، مينــح البنــك اأجــورًا 
خمتلفــًة بنــاًء علــى اأ�شــلوب »التعر�ــس للمخاطــر« لــالإدارة التنفيذيــة، بحيــث يتــم 
و�شع حوافز كافية لت�شجيع الأداء املتميز ب�شرف النظر عن اأن حمفظة احلوافز 
املتغــرة ت�شــجع علــى تقويــة قاعــدة راأ�ــس املــال للبنــك، بــل متنع اأيــة خماطــر اإ�شافية.
وترتكــز �شيا�شــة منــح املكافــاآت علــى التاأكــد مــن و�شــوح الإف�شــاح عــن عمليات �شــداد 
ــاركة البنــاءة  ــاح واإجرائــه بال�شــرعة املطلوبــة لت�شــهيل امل�ش الأجــور، و�شــمول الإف�ش
جلميــع اأ�شحــاب امل�شالــح وال�شــماح لهــم بتقييــم الأداء مقابــل اأهــداف وا�شحــة، 

وحتقيــق ا�شــرتاتيجية البنــك وتقليــل تعر�شــه للمخاطــر.

هيكل الرواتب:

ي�شــعى البنــك اإىل تعيــن اأف�شــل الكــوادر والحتفــاظ بهــم، ويقــوم ذلــك على التناف�ــس 
على امل�شتوى اخلارجي والعدالة على امل�شتوى الداخلي. وتطبق �شيا�شة منح املكافاآت 
لــدى البنــك ب�شــورة مت�شــقة على م�شــتوى جميع الدرجات الوظيفيــة. وقد مت ت�شميم 
هيــكل الرواتــب املطبــق بالبنــك ل�شمــان امل�شــاواة يف الرواتب على امل�شــتوين الداخلي 
واخلارجــي مــع توفــر املرونــة لتحقيــق درجــات خمتلفــة مــن الأداء الفردي وم�شــتويات 

امل�شوؤولية.

مكافاآت الأداء المتميز ال�شنوية:

يقــوم البنــك مبراجعــة اأداء جميــع املوظفــن علــى اأ�شا�ــس �شــنوي مــع اإمكانيــة منــح 
املوظفــن الزيــادة لــالأداء امل�شــتحق مبوافقــة الإدارة وي�شــري ذلــك اعتبــارا مــن الأول 

مــن ينايــر مــن كل �شــنة ميالديــة.

»Korn Ferry - Hay Group« التقييم با�شتخدام نظام

نظــام  وهــو  للتقييــم،   »Korn Ferry Hay Group« نظــام  البنــك  ي�شــتخدم 
ــاآت  ــح املكاف ــد مــن من ــك للتاأك ــك، وذل ــف يف البن ــة للوظائ ــد القيم ــاعد يف حتدي ي�ش
للم�شــتحقن يف خمتلــف الوظائــف ب�شــورة عادلــة وباإن�شــاف، وبنــاًء علــى منهجيــة 

هيكليــة لتقييــم تلــك الوظائــف.

الزيادة للترقية:

ــة  يقــوم البنــك برتقيــة املوظفــن ممــن يت�شــمون بالتميــز واخلــرة يف الأداء يف حال
توفــر الوظيفــة املنا�شــبة وا�شــتيفاء املوظف ال�شــروط املو�شوعــة. يح�شل املوظف على 
الرتقيــة اإىل درجــة وظيفيــة جديــدة مبا يرتتب عليه زيادة يف الراتب الأ�شا�شــي وتغر 

يف البــدلت واملزايــا اخلا�شــة بالوظيفــة اجلديدة. 

وتتما�شــى �شيا�شــة منــح املكافــاآت متاًمــا مــع املتطلبــات الرقابيــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق 
تعليمات »الرجوع عن الإجراء« مبا ي�شمح للبنك بالمتناع عن دفع جزء من املكافاأة 
املوؤجلــة لكبــار امل�شــوؤولن التنفيذيــن ب�شــبب عــدم الوفــاء ببع�س �شــروط الأداء مبا يف 
ذلك اإ�شاءة الت�شرف والإهمال واخلطاأ وجتاوز حدود املوافقة الئتمانية و/اأو حدود 

املخاطر واأي ممار�شــات اأعمال اأخرى م�شــكوك فيها.

مزايا الموظفين:

يقــدم البنــك جمموعــة مــن املزايــا الوظيفيــة. حيــث يتاأهــل املوظــف للح�شــول علــى 
مزايا معينة وفقا ملعاير التاأهل و�شروط الوظيفة. ويت�شمن ذلك منتجات/خدمات 
بنــك اخلليــج ب�شــروط تف�شيلية واملزايا غــر امل�شرفية مبا يتفق مع احتياجات العمل 

وممار�شــات ال�شوق.

الحوكمة

الرئي�س التنفيذي

تكنولوجيا اخلزينة
املعلومات

التحول الرقمي 
والبتكار

 خدمة
العمالء

ال�شوؤون 
القانونية

 املوارد
الب�شرية

 الإدارة
ال�شتثماراتاملالية

اخلدمات 
امل�شرفية 
ال�شخ�شية

اخلدمات 
امل�شرفية 
لل�شركات

وحدة �شكاوي 
العمالء

نائب الرئي�س
التنفيذي بالإنابة

خطة الإحالل الوظيفي

قامــت جلنــة الرت�شــيحات واملكافــاآت مبراجعــة عمليــة تخطيــط الإحــالل الوظيفــي 
لــالإدارة العليــا، وذلــك للتاأكــد من مبــداأ ال�شــفافية والتزامًا با�شــرتاتيجية البنك.

وتتــم مراجعــة خطــة الإحــالل الوظيفــي ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل جمل�ــس الإدارة 
بهــدف حتديــد املهــام الأ�شا�شــية يف اأنحــاء البنــك، والتــي تظــل �شــاغرةً، وذلــك 
بال�شــرعة املطلوبة لردء اأية خماطر قد يتعر�س لها البنك يف هذا ال�شدد. وحتدد 
خطــة الإحــالل الوظيفــي �شــخ�شًا واحــدًا علــى الأقــل ليخلــف كل �شــاغل للوظائــف 

الرئي�شــية.

�شيا�شة المكافاآت

يتــم ت�شميــم مكافــاآت القيــادات التنفيذيــة يف البنــك بهــدف ا�شــتقطاب وحتفيــز 
والحتفــاظ باملواهــب القياديــة امل�شــوؤولة عــن النمــو ال�شــرتاتيجي للبنــك والتاأكــد 
مــن ا�شــتدامة حتقيــق القيمــة للم�شــاهمن. واملق�شــود باملكافــاآت املمنوحــة للقيــادات 
التنفيذيــة هــو اأن ترتكــز علــى فل�شــفة »التمييــز« لتاأ�شي�ــس ثقافة »ا�شــتحقاق«، وحتقيق 
التــوازن القــوي بــن اأداء الن�شــاط واأجــور القيادات التنفيذيــة، بالإ�شافة اإىل اللتزام 

باملبــادئ الإر�شــادية لــكل مــن بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة اأ�شــواق املــال.

وت�شــكل تلــك املكافــاآت الثابتــة واملتغــرة جــزء ل يتجــزاأ من الإطــار ال�شــامل للمكافاآت 
يف البنــك، والــذي يتحقق فيه ما يلي:
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وفيما يلي اإجمالي المكافاآت المدفوعة لأع�شاء الإدارة العليا، والموظفين في مواجهة المخاطر الجوهرية وموظفي اإدارة المخاطر والمالية 
األف دينار كويتيوالرقابة عن عام 2019/2020:

اإجمايل قيمة املكافاآت 
يف ال�صنة املالية احلالية 

20202019

موؤجلةغر مقيدةموؤجلةغري مقيدة
مكافاآت ثابتة 

-3,116-3,373على اأ�شا�س نقدي 

----اأ�شهم واأدوات مرتبطة بالأ�شهم 

----اأخرى 

مكافاآت متنوعة 

-1,474--على اأ�شا�س نقدي 

554-137-اأ�شهم واأدوات مرتبطة بالأ�شهم 

-508-703اأخرى 

األف دينار كويتي

20202019

عدد املوظفني يف فئات املوظفني 
الفئة

اإجمايل املكافاآت 
املدفوعة

عدد املوظفن يف 
الفئة

اإجمايل املكافاآت 
املدفوعة **

163,344144,461الإدارة العليا *

52716894املوظفون يف مواجهة املخاطر اجلوهرية 

96586812املوظفون يف املالية والرقابة

*  مت الإف�شاح عن مكافاأة موظفي الإدارة العليا �شمن الإي�شاح 23 حول البيانات املالية.

* *  يت�شمن املبالغ النقدية الفعلية املدفوعة زائدا املكافاآت املتغرة املقدرة.

ميثــل جميــع املوظفــن �شمــن كل فئــة مــن الفئــات امل�شــار اإليهــا اأعــاله جــزًءا مــن فريــق اإدارة البنــك. وي�شــم فريــق اإدارة البنــك جميــع املوظفــن امل�شــوؤولن عن اتخــاذ القرارات 
الرئي�شــية وم�شاعديهم.

وي�شــم فريــق موظفــي الإدارة التنفيذيــة الرئي�ــس التنفيــذي ونائــب الرئي�ــس التنفيــذي بالوكالــة ورئي�ــس املــدراء املاليــن ورئي�ــس مــدراء املخاطــر وغرهــم مــن روؤ�شــاء وحــدات العمــل الأخــرى. اأمــا 
املوظفــون يف مواجهــة املخاطــر اجلوهريــة فهــم اأولئــك امل�شــوؤولون التنفيذيــون الذيــن يكــون لالأن�شــطة التــي يتولونهــا تاأثــر جوهري علــى اأو�شاع املخاطــر يف البنك.

بلــغ اإجمــايل املكافــاآت املدفوعــة خلم�شــة مــن كبــار امل�شــوؤولن التنفيذيــن 1,485,000 دين��ار كويت��ي )2,513,000 :2019 دينــار كويتــي(. وبلــغ اإجمــايل املكافــاآت املدفوعــة اإىل الرئي�ــس 
التنفيــذي ونائــب الرئي�ــس التنفيــذي بالوكالــة ورئي�ــس املــدراء املاليــن ورئي�ــس مــدراء املخاطــر ورئي�ــس املدققــن الداخليــن 1,135,000 دين��ار كويت��ي )2,134,000 :2019 دينــار كويتــي(.

وحدة اللتزام الرقابي والإف�شاح

نظــرًا للطبيعــة اخلا�شــة ملخاطــر عــدم اللتــزام، تقــوم الوحــدة مبراقبــة عمليــة 
اللتــزام بالقوانــن واللوائــح والتعليمــات التــي ي�شدرها كل من بنــك الكويت املركزي 
وهيئــة اأ�شــواق املــال وبور�شــة الكويــت ووزارة التجــارة وال�شناعــة، بالإ�شافــة اإىل 
اللتــزام بالقــرارات والتوجيهــات التــي ي�شدرهــا جمل�ــس الإدارة. وتقــوم الوحــدة 
باإبــالغ جمل�ــس الإدارة اأوًل بــاأول مبــدى مطابقــة قراراته لتعليمــات اجلهات الرقابية، 
واإطالعهــم ب�شــكل دائــم علــى اآخــر التطــورات واملتطلبــات والت�شــريعات والتعليمــات 

وال�شوابــط الرقابيــة املتعلقــة باأن�شــطة البنــك.

كمــا تقــوم الوحــدة بتعزيــز التــزام البنــك يف جميــع الأوقــات باملتطلبــات التنظيميــة 
والقانونيــة اأو الرقابيــة واملتعلقــة بالإف�شــاح وال�شــفافية، مــع التاأكــد مــن تزويــد جميــع 

امل�شــاهمن وامل�شــتثمرين واأ�شحاب امل�شالح – بالدقة وال�شــرعة املطلوبتن – بجميع 
املعلومات اجلوهرية املتعلقة بالبنك، مبا يف ذلك مركزه املايل واأدائه ونتائج اأعماله 
واأية تغرات يف هيكل ملكيته اأو اإدارته، ف�شاًل عن اأية م�شائل اأخرى مطلوبة مبوجب 
الأ�ش�ــس والقواعــد والتعليمــات ال�شادرة يف هذا ال�شــاأن، واأهمهــا التعليمات ال�شادرة 
من بنك الكويت املركزي ب�شاأن احلوكمة فيما يتعلق بالإف�شاح وال�شفافية، بالإ�شافة 
اإىل القــرار رقــم 72 ل�شــنة 2015 والالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 ل�شــنة 2010 

ب�شــاأن تاأ�شي�ــس هيئة اأ�شــواق املال وتنظيم ن�شــاط الأوراق املالية، وتعديالته.

ــتمرة واأن  ــاح ب�شفــة م�ش ــات الإف�ش ــى التاأكــد مــن تطبيــق ممار�ش ويعمــل البنــك عل
جميع اأفراد جمتمع الأعمال، مبن فيهم امل�شتثمرون الأفراد، لديهم اإمكانية الو�شول 

ب�شــكل فــوري اإىل املعلومــات املف�شح عنها.

وعليــه، فقــد تبنــى البنــك �شيا�شــة الإف�شــاح وال�شــفافية التــي تت�شمــن تفا�شيــل عــن 
متطلباتــه املتعلقــة بالإف�شــاح وم�شــوؤولياته العامــة يف هــذا ال�شــدد.

معلومات الأ�شخا�س المطلعين

وفقــًا للتعليمــات ال�شــادرة مــن ال�شــلطات الرقابيــة، قــام بنــك اخلليــج با�شــتحداث 
�شيا�شــات واإجــراءات وا�شحــة معتمــدة مــن قبــل جمل�ــس الإدارة لتحكــم عمليــة تنــاول 
ــس الإدارة والإدارة  ــاء جمل� ــن واأع�ش ــاد املوظف ــن واإبع ــخا�س املطلع ــات الأ�ش معلوم
التنفيذيــة عــن ا�شــتغالل تلــك املعلومــات ملنفعتهــم ال�شــخ�شية. وقــد مت تعميــم تلــك 
مــن  اإقــرارات  علــى  احل�شــول  ومت  املعنيــن،  املوظفــن  جميــع  علــى  الإجــراءات 
الأ�شــخا�س املطلعــن داخــل بنــك اخلليــج يقــرون فيهــا باأنهــم علــى درايــة بالتداعيــات 
القانونية واجلزاءات التي تنجم عن اإ�شاءة ا�شتخدام معلومات الأ�شخا�س املطلعن.

ميثاق ال�شلوك الأخالقي

ُيعتــر ميثــاق ال�شــلوك الأخالقــي واحــدًا مــن اأهــم مكونــات اإطــار احلوكمــة ويتــم 
تعزيــزه مــن خــالل ميثــاق ال�شــلوك، الــذي يتبعــه جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة 
يف التعامــالت اليوميــة مــع املوظفــن والعمــالء وجميــع اأ�شحــاب امل�شالــح املرتبطــن 

بالبنــك.

تعار�س الم�شالح

يتبنــى بنــك اخلليــج �شيا�شــة تعار�ــس امل�شالــح وذلــك للتاأكــد مــن اإمتــام جميــع 
املطلوبــة. واملو�شوعيــة  بال�شــفافية  املعامــالت 

وي�شــعى بنــك اخلليــج اإىل التاأكــد مــن عدم تاأثر اأي تعار�ــس يف امل�شالح على م�شالح 
عمالئــه اأو م�شالــح البنــك اأو امل�شــاهمن اأو اأ�شحــاب امل�شالــح الآخريــن مــن خــالل 

حتديــد ومنــع اأو التعامــل مع اأي تعار�ــس يف امل�شالح.

ال�شرية

بنــاًء علــى الأ�ش�ــس والقواعــد ال�شــادرة مــن بنك الكويــت املركزي وغــره من اجلهات 
الرقابيــة، يلتــزم كل مــن جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة واملوظفــن باحلفــاظ 
علــى اأمــن و�شــرية املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالبنــك وعمالئــه وكذلــك املعلومــات 

والبيانــات اخلا�شــة بعمــالء البنــوك الأخــرى وغرهــم مــن اأ�شحــاب امل�شالــح.

ويطبــق بنــك اخلليــج ال�شوابــط املطلوبــة ل�شمــان �شــرية املعلومــات وفقــًا لل�شيا�شــات 
املعتمــدة مــن قبل جمل�ــس الإدارة.

�شيا�شة الإبالغ عن المخالفات

ــاهمن  ــك جتــاه امل�ش ــزام البن ــًا للت ــت املركــزي، وتبع ــك الكوي ــًا بتعليمــات بن التزام
وغرهــم مــن الأطــراف، وعمــاًل باأعلــى م�شــتويات الأخالقيــات ومتطلبــات النزاهــة 
يف الأعمــال، قــام البنــك باإعــداد »�شيا�شــة الإبــالغ عــن املخالفــات« مــن خــالل قنــاة 
اإبــالغ مبا�شــرة مــع رئي�ــس جمل�ــس الإدارة. وت�شــجع هــذه ال�شيا�شــة التفاعــل الإيجابــي 
بــن جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة واملوظفن بهــدف حتقيق واحلفاظ على اأعلى 

املعايــر املهنيــة ومعايــر ال�شــفافية والنزاهــة.

وتهــدف ال�شيا�شــة اإىل الك�شــف عــن اأية ممار�شــات تخــرج عن نطاق القانــون واللوائح 
وال�شــلوك املهني ال�شــليم، بحيث تتم معاجلتها بال�شــرعة املطلوبة. كما توفر ال�شــرية 

وت�شمــن احلمايــة التامة ملن يقوم بعملية الإبالغ.

وحدة �شوؤون مجل�س الإدارة

تتــوىل وحــدة �شــوؤون جمل�ــس الإدارة الإ�شــراف والتعامــل مــع كافــة امل�شــائل املتعلقــة 
مبجل�ــس الإدارة واللجــان املنبثقــة عنــه. وتتــوىل الوحــدة امل�شــوؤولية عن اإعــداد جداول 
اأعمــال اجتماعــات جمل�ــس الإدارة واللجــان املنبثقــة عنــه واجلمعيــة العامــة ال�شــنوية 
للم�شاهمن وو�شع وتدوين حما�شر تلك الجتماعات. كما تتوىل التعامل مع امل�شائل 

املتعلقــة بلوائــح وتعليمــات احلوكمــة التــي ي�شدرها بنــك الكويت املركزي.

وتتــوىل الوحــدة مهــام الت�شــال والتن�شــيق بــن جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة يف 
امل�شــائل املتعلقة بتطبيق ال�شيا�شــات والقرارات املعتمدة من جمل�ــس الإدارة.

كمــا تقــوم وحــدة �شــوؤون جمل�ــس الإدارة بالتن�شــيق مــع وحــدة اللتــزام الرقابــي 
والإف�شــاح للتاأكــد مــن اللتــزام بالتعليمــات ذات العالقــة ال�شــادرة من بنــك الكويت 

املركــزي وهيئــة اأ�شــواق املــال وبور�شــة الكويــت ووزارة التجــارة وال�شناعــة.
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وحدة عالقات الم�شتثمرين

تخت�ــس وحــدة عالقــات امل�شــتثمرين بخدمــة اأ�شحــاب امل�شالــح املرتبطــن بالبنــك 
وجمتمــع ال�شــتثمار مــن خــالل توخــي العنا�شــر ال�شــليمة للحوكمــة، مــع التاأكــد مــن 

ال�شــفافية، وتوفــر اآخــر املعلومــات عــن البنــك.

وحدة �شكاوى العمالء

العمــالء  يرفعهــا  التــي  لل�شــكاوى  املنا�شــبة  احللــول  اإيجــاد  علــى  البنــك  يحر�ــس 
)الأفــراد(. وحتقيقــًا لهــذا الهــدف، قــام بنــك اخلليــج يف عــام 2011 باإن�شــاء وحــدة 
الرئي�ــس  اإىل  مبا�شــرة  بتبعيــة  العمــالء،  �شــكاوى  تنــاول  يف  متخ�ش�شــة  م�شــتقلة 
التنفيــذي. ولهــذه الوحــدة �شيا�شــاتها واإجراءاتهــا اخلا�شــة، بالإ�شافــة اإىل الآليــات 
املنا�شبة للتعامل مع �شكاوى العمالء وفقًا للتعليمات ذات العالقة ال�شادرة من بنك 
الكويــت املركــزي. كمــا اأن الوحــدة م�شــوؤولة عــن الإ�شــراف علــى تطبيــق دليــل حمايــة 
العمــالء، الــذي ي�شمــن ح�شــن الأداء وال�شــفافية يف اخلدمــات امل�شرفيــة املقدمة من 
بنــك اخلليــج اإىل العمــالء. وقــد اأدى الإ�شــراف علــى التطبيــق الدقيــق لدليــل حمايــة 
العمــالء، بالإ�شافــة اإىل ن�شــاط هــذه الوحدة اإىل جنــاح البنك يف زيادة ر�شا العمالء 

وثقتهــم وولئهــم، وحمايتهــم.

معامالت الأطراف ذات العالقة

الإدارة  جمل�ــس  اأع�شــاء  امل�شــاهمن،  )كبــار  العالقــة  ذات  الأطــراف  بع�ــس  اإن 
وم�شــوؤويل بنك اخلليج، عائالتهم و�شــركاتهم التي يكون لهم فيها امللكية الرئي�شــية( 

هــم مــن عمــالء البنــك وجــزء مــن اأعمالــه العتياديــة.

ــى  ــافاته عل ــة والإبــالغ عــن انك�ش ويطبــق البنــك اإجــراءات �شارمــة لتحديــد ومراقب
الأطــراف ذات العالقــة.

ويتــم اإجــراء املعامــالت مــع هــذه الأطــراف بنف�ــس الطريقــة واإىل حــد كبــر بنف�ــس 
ال�شــروط التــي حتكــم املعامــالت املماثلــة مــع الأطــراف غــر ذات العالقــة.

وتتوفــر تفا�شيــل جميــع املعامــالت التــي قــد يكــون فيهــا لأي ع�شــو جمل�ــس اإدارة و/
اأو اأطــراف ذات عالقــة تعار�ــس فعلــي اأو حمتمــل للم�شالــح، ويتــم رفعهــا اإىل جمل�ــس 
ــة م�شلحــة،  ــس اإدارة اأي ــو جمل� ــت لأي ع�ش ــه. وحيثمــا كان ــه وموافقت الإدارة ملراجعت
ل يجــوز لذلــك الع�شــو اأن ي�شــارك يف ايــة مناق�شــات اأو اأي ت�شويــت علــى تلــك الأمــور. 
وتنطــوي �شيا�شــة البنــك، باأق�شــى قــدر ممكــن، علــى امل�شــاركة يف املعامــالت مــع 

الأطــراف ذات العالقــة فقــط بال�شــروط ووفقــًا للقوانــن والتعليمــات ذات ال�شلــة.

وقد وردت تفا�شيل تلك املعامالت يف الإي�شاح رقم 23 حول البيانات املالية.

كبار الم�شاهمين

بنك اخلليج مدرج يف بور�شة الكويت، �شمن ال�شوق الرئي�شي.
 يرجــى الرجــوع اإىل �شفحــة بنــك اخلليــج علــى املوقــع الر�شــمي لبور�شــة الكويــت على 
)www.boursakuwait.com.kw( لالطــالع علــى قائمــة امل�شــاهمن الرئي�شــين 

الذيــن ميلكــون اأو لديهــم ح�شــة م�شــيطرة تعــادل 5% اأو اأكــر مــن راأ�ــس مــال البنــك.

كفاية نظم الرقابة الداخلية

يقــر جمل�ــس الإدارة وي�شــهد، بالإ�شافــة اإىل قواعــد وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي 
ال�شــادرة يف يونيــو 2012، باأنــه قــد قــام مبراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة املعتمــدة 

ويوؤكــد علــى كفايتهــا وفاعليتها.

وت�شــكل ال�شوابــط الداخليــة جــزءًا ل يتجــزاأ مــن وجــود البنــك وممار�شــته لن�شــاطه. 
ويتــوىل جمل�ــس الإدارة امل�شــوؤولية العامــة عــن احلفــاظ علــى �شوابــط داخليــة �شــليمة 
والإ�شــراف العــام علــى الإدارة التنفيذيــة يف هــذا ال�شــدد. وتتــوىل الإدارة التنفيذيــة 
الإدارة  تعتــر  كمــا  الداخليــة.  الرقابــة  بنظــم  والحتفــاظ  و�شــع  عــن  امل�شــوؤولية 
ــوؤولًة عــن التح�شــن امل�شــتمر لل�شوابــط الداخليــة، وذلــك مــن خــالل  التنفيذيــة م�ش
ــة الراميــة اإىل ا�شــتيفاء الحتياجــات والأن�شــطة الطارئــة  عمليــات التقييــم املتوا�شل

للبنــك، والتاأكــد مــن التزامــه باللوائــح وال�شيا�شــات املطبقــة.

وفيما يلي العنا�شر الرئي�شية التي ت�شمن كفاية نظم الرقابة الداخلية يف البنك:

وجــود ال�شيا�شــات املالئمــة املعتمــدة مــن جمل�ــس الإدارة والإجــراءات املعتمدة من  •
الإدارة التنفيذية، والتي تخ�شع لعمليات املراجعة والتحديث الدورية للتحقق من 

قابليتها للتطبيق وكفايتها.

وجــود عــدة جلــان علــى م�شــتوى جمل�ــس الإدارة وعلــى م�شــتوى الإدارة والتــي تتوىل  •
الإ�شــراف على كافة املجالت الهامة للن�شاط.

وجــود وظائــف خا�شــة بالرقابــة مثــل اللتــزام الرقابــي واإدارة املخاطــر والتدقيــق  •
الداخلــي، ووجــود العمليــات والإجــراءات املتوافقــة مــع مبــداأ »خطــوط الدفــاع 
الثالثيــة« ل�شمــان حتديــد نقاط ال�شعف واإبالغ كل من الإدارة التنفيذية وجمل�ــس 

الإدارة بهــا.

وجــود عمليــة مراجعــة م�شــتقلة مــن قبــل جمموعــة التدقيــق الداخلــي، والتــي تعمــل  •
علــى تقييــم عمليــات البنــك واإجراءاتــه ونظمــه بنــاًء علــى التزاماتــه، مبــا يف ذلــك 
التاأكيــد امل�شــتقل والتقييــم ملــدى مالءمــة ت�شميــم وت�شــغيل احلوكمــة وتقييــم مــدى 
ــة  ــط الداخلي ــر وال�شواب ــة، واإدارة املخاط ــة الداخلي ــم الرقاب ــة نظ ــة وفاعلي كفاي
ملراقبــة واإدارة وتخفيــف املخاطــر الرئي�شــية التــي يتعر�ــس لهــا البنــك، وما يرتبط 
بذلــك مــن عمليــات، وذلــك بنــاًء علــى خطــة التدقيــق ال�شــنوية املعتمــدة. ويركــز 
ــرة، مــع التحقــق  ــوبها املخاطــر الكب ــي ت�ش ــى املجــالت الت ــي عل ــق الداخل التدقي
والتقييــم ملــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، والإبــالغ عــن املالحظــات 
الهامة والثغرات يف الرقابة، مع اإجراءات الإدارة املتفق عليها، اإىل جلنة التدقيق 

ــس الإدارة. وجمل�

وجــود مراجعــات رقابــة م�شــتقلة علــى �شــجالت وبيانــات املحا�شــبة املاليــة مــن  •
قبــل املدققــن اخلارجيــن بناًء علــى متطلبات القوانن واللوائــح الرقابية املحلية، 
وتقــدمي تقاريــر التدقيــق يف �شــكل كتــب اإدارة اإىل جمل�ــس الإدارة وبنــك الكويــت 

املركــزي.

وجود عملية مراجعة �شــاملة وم�شــتقلة للرقابة الداخلية، يتم اإجراوؤها �شــنويًا من  •

خالل مكتب تدقيق عاملي )بخالف املدقق اخلارجي(، وذلك بناًء على متطلبات 
بنــك الكويــت املركــزي، والتــي مــن �شــاأنها حتديــد والإبــالغ عن اأي اأوجــه ق�شور يف 
الرقابــة الداخليــة، مــع تقدمي خطــة عمل لالإدارة بهدف معاجلة تلك املالحظات. 
ــبتمر 2020 ومل  ــة يف �ش ــة الداخلي ــة الرقاب ــر ملراجع ــر تقري ــدار اآخ ــد مت اإ�ش وق
يت�شمــن اأيــة مالحظــات )امللحــق اأ( وقــد مت تقــدمي ملخ�ــس لتقريــر مراجعــة 
الرقابــة الداخليــة عــن ال�شــنة املنتهيــة يف 31 دي�شــمر 2019 اإىل جلنــة التدقيــق 
وجمل�ــس الإدارة خــالل عــام 2020 ومتــت مراجعتــه واعتمــاده مــن قبــل املجل�ــس. 
وقــد قــام املدقــق اخلارجي باإجراء عمليــة مراجعة بتاريخ 31/12/2020 لتاأكيد 

الإجــراءات الت�شحيحيــة لنتائجــه بنــاًء علــى متطلبــات بنك الكويــت املركزي.

تقــوم جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن جمل�ــس الإدارة بالإ�شــراف علــى ا�شــتقاللية  •
املدققــن الداخليــن واخلارجيــن وتعزيــز تلــك ال�شــتقاللية. حيــث تقــوم اللجنــة 
با�شــتعرا�س تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتقارير التدقيق اإىل بنــك الكويت املركزي 
وكتــب الإدارة وتقاريــر مراجعــة الرقابــة الداخليــة، وتقــوم ب�شفــة دوريــة مبراقبــة 
م�شــتجدات تلك املالحظات من خالل عملية املتابعة ال�شــليمة للتاأكد من التطبيق 

ال�شــليم لل�شوابــط املو�شوعــة ملعاجلــة املالحظــات املثــارة.
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تقرير أنظمة
الرقابة الداخلية

ال�شادة/ اأع�شاء جمل�س الإدارة املحرتمن
بنك اخلليج  �س.م.ك.ع

�س.ب: 3200، ال�شفاة 13032
دولة الكويت

التاريخ :20 �شبتمر 2020

حتية طيبة وبعد،،،

تقرير حول ال�صجالت املحا�صبية وال�صجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية

وفقَا خلطاب تعييننا املوؤرخ يف 10 فراير2020، قمنا بفح�س ال�شجالت املحا�شبية وال�شجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية لبنك اخلليج �س.م.ك.ع )"البنك"( 
لل�شنة املنتهية 31 دي�شمر 2019. 

وقد �شمل الفح�س كافة العمليات بالبنك وهي كما يلي:

 احلوكمة	 اإدارة املخاطر	
 اخلزانة	 وحدة ال�شكاوي	
 اخلدمات امل�شرفية لالأفراد	 العمليات	
 اخلدمات امل�شرفية لل�شركات	 الإدارة املالية	
 الإ�شتثمار	 تكنولوجيا املعلومات	
 ال�شوؤون القانونية	 املوارد الب�شرية	
 الإلتزام	 اإدارة املرافق	
 مكافحة غ�شل الأموال /مكافحة متويل الرهاب	 التدقيق الداخلي	
 اأن�شطة الأوراق املالية	 �شرية معلومات العمالء	
 اإجراءات مكافحة الإختال�س والإحتيال	

لقــد قمنــا بفح�شنــا وفقــا ملتطلبــات التعميــم ال�شــادر عــن بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ 14 ينايــر 2020، اآخذيــن يف الإعتبــار متطلبــات دليل الإر�شــادات العامــة ال�شادر عن 
بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ 14 نوفمــر 1996، واملحــور الرابــع مــن تعليمــات قواعــد ونظم احلوكمــة واملتعلقة باإدارة املخاطــر و�شوابط الرقابة الداخليــة ال�شادرة عن بنك 
الكويــت املركــزي بتاريــخ 20 يونيــو 2012 و تعديالتــه يف 10 �شــبتمر 2019، والتعليمــات ال�شــادرة بتاريــخ 14 مايــو 2019 ب�شــاأن مكافحــة غ�شــل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب، 
والتعليمات ال�شادرة بتاريخ 9 فراير 2012 ب�شاأن �شرية معلومات العمالء واأن�شطة الأوراق املالية والتعليمات املتعلقة بالرقابة الداخلية فيما يتعلق مبنع والإبالغ عن حالت 

الإختال�س والإحتيال.

وب�شفتكم اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك فاإنكم م�شوؤولون عن اإر�شاء النظم املحا�شبية والإحتفاظ بال�شجالت املحا�شبية املنا�شبة وال�شجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية 
مــع الأخــذ يف الإعتبــار املنافــع املتوقعــة والتكاليــف املتعلقــة بتاأ�شي�ــس تلــك الأنظمــة والإلتــزام مبتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي املذكــورة بالفقرة اأعــاله. اإن الهدف مــن التقرير 
هو اإعطاء تاأكيدات معقولة ولي�شــت قاطعة عن مدى اإن�شــيابية الإجراءات والأنظمة املتبعة بغر�س حماية املوجودات �شد اأية خ�شــائر ناجتة عن اأي ا�شــتخدام اأو ت�شرف غر 
م�شرح به، واأن املخاطر الرئي�شية يتم مراقبتها وتقييمها ب�شكل مالئم، واأن املعامالت يتم تنفيذها طبقًا لإجراءات التفوي�س املقررة واأنه يتم ت�شجيلها ب�شكل �شحيح. وذلك 

لتمكينكم من القيام باأعمالكم ب�شكل �شليم.

ونظرًا لنواحي الق�شور يف اأي نظام من اأنظمة الرقابة الداخلية، قد حتدث اأخطاء اأو خمالفات ول يتم اإكت�شافها. اإ�شافة اإىل ذلك فاإن توقع التقييم لالأنظمة على 
الفرتات امل�شتقبلية يخ�شع خلطر اأن ت�شبح معلومات الإدارة واإجراءات الرقابة غر كافية ب�شبب التغيرات يف الظروف، اأو اأن تتدنى درجة الإلتزام بتلك الإجراءات.

مع الإ�شتثناءات لالأمور املو�شوعة للتقارير املرفقة، ونظرًا لطبيعة وحجم عمليات البنك، خالل ال�شنة املنتهية 31  دي�شمر 2019، واأهمية وتقييم املخاطر ملالحظاتنا، 
نفيد باأن:

اأ- ال�شجالت املحا�شبية وال�شجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية للبنك يف الأجزاء التي مت  فح�شها من قبلنا قد مت اإن�شاوؤها والإحتفاظ بها طبقا ملتطلبات دليل 
الإر�شادات العامة ال�شادر من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 11 نوفمر 1996 والتعميم ال�شادر من بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 يناير 2020.

ب-  املالحظات التي مت رفعها يف فح�س وتقييم الرقابة الداخلية ل توؤثر ماديًا على م�شداقية عر�س القوائم املالية للبنك لل�شنة املنتهية 31 دي�شمر 2019.

ج-   الإجراءات التي مت اأخذها ملعاجلة املالحظات التي مت ذكرها يف التقرير، مبا يف ذلك مالحظات ال�شنوات ال�شابق تعتر مر�شية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير،،،

____________________

في�صل �صقر ال�صقر
تـرخيـ�س رقـم 172  فئـة “اأ”

�شركة بروتيفيتي ممر فرم الكويت
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إدارة وتوزيع
رأس المال

هيكل راأ�س المال

وفقــا للتعليمــات ال�شــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي )التعميــم ال�شــادر مــن بنــك 
الكويــت املركــزي رقــم 2/ر ب - ر ب اإ/336/2014( يجــب علــى البنــوك الكويتيــة 
احلفاظ على احلد الأدنى من معدل كفاية راأ�س املال بن�شبة 13% واحلد الأدنى من 
ال�شــريحة الأوىل من راأ�ــس املال بن�شــبة 11%. تتكون ال�شــريحة الأوىل من راأ�ــس املال 
 .)AT1( 1 وال�شريحة الإ�شافية )CET 1( 1 من �شريحة حقوق امل�شاهمن العامة

وتتكــون �شــريحة حقــوق امل�شــاهمن العامــة CET 1( 1( لبنــك اخلليــج �ــس.م.ك.ع. 
)»البنــك«( مــن راأ�ــس املــال املدفــوع وعــالوة اإ�شــدار الأ�شــهم والحتياطيــات مبــا يف 
ــا اأ�شــهم  ذلــك احتياطــي اإعــادة تقييــم املمتلــكات واحتياطــي التقييــم العــادل ناق�شً
اخلزينــة؛ وتتاألــف ال�شــريحة الثانيــة مــن راأ�ــس املــال للبنــك مــن احل�شــة امل�شــموح بها 
مــن املخ�ش�شــات العامــة )1.25% مــن املوجــودات املرجحــة باملخاطر( وال�شــندات 
امل�شاندة �شمن ال�شريحة الثانية. مت حتديد البنك �شمن البنوك املحلية ذات التاأثر 
النظامي )D-SIB(، ويجب عليه الحتفاظ براأ�شــمال اإ�شايف �شمن �شــريحة حقوق 
امل�شــاهمن العامــة CET 1( 1( بن�شــبة 1% )2019: 1%(، بالإ�شافــة اإىل تدابــر 
الدعــم اخلا�شــة بجائحــة كوفيــد -19، يجــب علــى البنــك احلفاظ على احلــد الأدنى 
من معدل كفاية راأ�س املال بن�شبة 11.5% )2019: 14%( واحلد الأدنى من معدل 

ال�شــريحة الأوىل مــن راأ�ــس املــال بن�شــبة %9.5 )2019: %12(.  

تدابير الدعم ب�شاأن كوفيد-19 

يف 2 اأبريــل 2020، قــام بنــك الكويــت املركــزي باإ�شــدار التعميــم رقــم 2/ر ب - ر 
ب اإ/2020/454 )التعميــم( لتخــاذ تدابــر الدعم ب�شــاأن كوفيد -19. وقام البنك 
باتخــاذ عــدة تدابــر �شــعيًا منــه لدعم القت�شاد املحلي والقطــاع امل�شريف يف الكويت 
مــن خــالل تنفيــذ عــدة تدابــر لتعزيــز قــدرة البنــوك علــى القيــام بــدور حمــوري يف 
القت�شــاد وذلــك بزيــادة نطــاق الإقرا�س لديها وتعزيز قدراتها التمويلية وت�شــجيعها 
على اإقرا�س القطاعات القت�شادية الإنتاجية وتقدمي ال�شــيولة للعمالء املت�شررين. 

الم�شدة الراأ�شمالية التحوطية

وفقــًا للتعميــم، مت الإفــراج عــن متطلبــات امل�شــدة الراأ�شــمالية التحوطيــة بن�شــبة 
2.5% مــن �شــريحة حقــوق امل�شــاهمن العامــة CET 1( 1(.  وبالتــايل، مت تخفي�ــس 
احلد الأدنى متطلبات راأ�س املال من ن�شبة 14% اإىل 11.5% )مبا يف ذلك البنوك 
املحلية ذات التاأثر النظامي )D-SIB( بن�شــبة 1%(، واحلد الأدنى من متطلبات 
ال�شريحة الأوىل من راأ�س املال من ن�شبة 12 اإىل 9.5% )مبا يف ذلك البنوك املحلية 
ذات التاأثــر النظامــي )D-SIB( بن�شــبة 1%( واحلــد الأدنــى مــن �شــريحة حقــوق 
امل�شــاهمن العامــة CET 1( 1( مــن ن�شــبة 11.5% اإىل 9% )مبــا يف ذلــك البنــوك 
ــالت  ــذه التعدي ــري ه ــبة 1%(. ت�ش ــي )D-SIB( بن�ش ــر النظام ــة ذات التاأث املحلي
حتــى 31 دي�شــمر 2020 و�شــوف يتــم اإعــادة تقييمهــا لحقــًا مــن قبــل بنــك الكويــت 

املركزي.  

تاأجيل القرو�س ال�شتهالكية والمق�شطة

ــل  ــن البنــك عــن تاأجي ــارف الكويــت، اأعل ــتجابًة لقــرار جمل�ــس اإدارة احتــاد م�ش ا�ش
حت�شيــل مدفوعــات القرو�ــس ال�شــتهالكية واملق�شــطة وكذلــك مدفوعــات بطاقــات 
الئتمــان لفــرتة �شــتة اأ�شــهر اعتبــارًا مــن �شــهر اأبريــل 2020 دون حتميــل فائــدة اأو 
اأي ر�شــوم اأخــرى اإ�شافيــة نتيجــًة لهــذا التاأجيــل. ويعتــر تاأجيــل الأق�شــاط مبثابة دعم 
�شــيولة ق�شــر الأجــل ملعاجلــة م�شــكالت التدفقــات النقدية املحتملة لــدى املقرت�شن 
مــن الأفــراد. واأدى نظــام تاأجيــل القرو�ــس اإىل خ�شــائر تعديــل علــى مــدار اليــوم الأول 

)باملليون دينار كويتي(يبين الجدول اأدناه تفا�شيل راأ�س المال الرقابي للبنك كما في 31 دي�شمبر 2020 و31 دي�شمبر 2019:

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020عنا�صر راأ�س املال
�صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 من راأ�س املال: الدوات والحتياطيات  

457.80.0 457.8 راأ�س املال من اأ�شهم عادية موؤهلة و�شادرة مبا�شرة زائًدا فائ�س الأ�شهم 

)8.6(190.9 182.3 الأرباح املرحلة

)25.2(89.2 64.0 اإيرادات �شاملة اأخرى مرتاكمة )واحتياطيات اأخرى(

)33.8(737.9 704.1 �صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 من راأ�س املال قبل التعديالت الرقابية 

   

-   -   -   �شريحة حقوق امل�شاهمن العامة 1 من راأ�س املال: التعديالت الرقابية 

ا�شتثمارات يف اأ�شهم البنك )يف حالة عدم مقا�شتها بالفعل مقابل راأ�س املال املدفوع يف امليزانية 
49.1 )73.6((24.5)العمومية امل�شجلة(

49.1)73.6((24.5)اإجمايل التعديالت الرقابية على �صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 

   

15.3 664.3 679.6 �صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 

   

-   -   -   �شريحة اإ�شافية 1 اإىل راأ�س املال: اأدوات 

-   -   -   �شريحة اإ�شافية 1 اإىل راأ�س املال: تعديالت رقابية 

-   -   -   �صريحة اإ�صافية 1 اإلى راأ�س املال

   

�صريحة 1 من راأ�س املال )�صريحة 1= �صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1+ ال�صريحة 
الإ�صافية 1(

 679.6 664.3 15.3

ال�صريحة 2 من راأ�س املال: الدوات واملخ�ص�صات
-   100.0 100.0 اأدوات �شمن ال�شريحة 2 موؤهلة و�شادرة مبا�شرة زائًدا فائ�س الأ�شهم ذي ال�شلة

(2.7)58.2 55.5 مخ�ش�شات عامة �شمن ال�شريحة 2 من راأ�س المال 
(2.7)158.2 155.5 ال�صريحة 2 من راأ�س املال قبل التعديالت الرقابية 

-   -   -   ال�شريحة 2 من راأ�س المال: التعديالت الرقابية

(2.7)158.2 155.5 ال�صريحة 2 من راأ�س املال 
   

12.6 822.5 835.1 اإجمايل راأ�س املال )اإجمايل راأ�س املال= ال�صريحة 1 + ال�صريحة 2(

   
(233.2)4.809.3 4.576.1 اإجمالي الموجودات المرجحة باأوزان المخاطر 

مببلــغ 42,212 األ��ف دينار كويتي نتيجة تعديل التدفقات النقدية التعاقدية. ومت 
حتميــل خ�شــائر التعديــل علــى الأربــاح املرحلــة بــدل مــن بيــان الدخــل طبقــا ملتطلبــات 
ــت  ــك الكوي ــم بن ــة التزامــات بتعمي ــة 9 الأدوات املالي ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال املعي

املركــزي رقــم 2/ر ب - ر ب اإ/2020/461.

وفقــًا للتعميــم، قــام البنــك با�شــتبعاد خ�شــائر تعديــل علــى مــدار اليــوم الأول مببلــغ 
42,212 األ��ف دين��ار كويت��ي نتيجــة نظــام تاأجيــل القرو�ــس مــن الأربــاح املرحلــة. 
و�شــوف يتــم اإدراج هــذه اخل�شــارة �شمــن الأربــاح املرحلــة علــى مــدارة فــرتة تبلــغ اأربع 

�شــنوات تبــداأ اعتبــارًا مــن �شــنة 2021 حتــى �شــنة 2024. 
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إدارة وتوزيع رأس المال

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020عنا�صر راأ�س املال
   معدلت راأ�س المال والم�صدات 

1.1%13.8%14.9%�صريحة حقوق الم�صاهمين العامة 1 )كن�صبة من الموجودات المرجحة باأوزان المخاطر(

1.1%13.8%14.9%ال�صريحة 1 )كن�صبة من الموجودات المرجحة باأوزان المخاطر(

1.2%17.1%18.3%اإجمالي راأ�س المال )كن�صبة من الموجودات المرجحة باأوزان المخاطر(

متطلبــات الم�شدات المتعلقة بالبنك )الحد الأدنى من متطلبات �شــريحة حقوق الم�شــاهمين العامة 
1 زائــًدا الم�شــدات الراأ�شــمالية التحوطيــة capital conservation buffer زائــًدا متطلبــات 
الم�شدات الراأ�شــمالية للتقلبــات القت�شادية المرتبطة بالبنــك countercyclical buffer زائًدا 
متطلبــات الم�شــدات الراأ�شــمالية للبنــوك ذات التاأثيــر النظامــي والتي تــم التعبير عنها كن�شــبة من 

الموجودات المرجحة باأوزان المخاطر(

   -   -   -

-2.5%2.5%0.0%منها: متطلبات الم�شدات الراأ�شمالية التحوطية 
-   -   -   منها: متطلبات الم�شدات الراأ�شمالية للتقلبات القت�شادية المرتبطة بالبنك
0.0%1.0%1.0%منها: متطلبات الم�شدات الراأ�شمالية للبنوك المحلية ذات التاأثير النظامي 

�شــريحة حقوق الم�شــاهمين العامة 1 المتاحة للوفاء بالم�شدات )كن�شــبة مــن الموجودات المرجحة 
1.1%6.8%7.9%باأوزان المخاطر(

-   -   -   الحد الأدنى الأ�شا�شي 
-2.5%10.5%8.0%الحد الأدنى الأ�شا�شي من �شريحة حقوق الم�شاهمين العامة 1 

-2.5%12.0%9.5%الحد الأدنى الأ�شا�شي من ال�شريحة 1 
الحد الأدنى الأ�شا�شي لإجمالي راأ�س المال با�شتثناء العمالت والم�شدات الراأ�شمالية للبنوك المحلية 

-2.5%13.0%10.5%ذات التاأثير النظامي 

-   -   -   المبالغ اأقل من حدود الخ�شم )قبل الترجيح بالمخاطر(
 other financials ا�شتثمارات غير جوهرية في راأ�شمال موؤ�ش�شات مالية اأخرى   -   -   -

-   -   -   ا�شتثمارات جوهرية في اأ�شهم عادية لموؤ�ش�شات مالية 
-   -   -   حقوق خدمات الرهن )بال�شافي بعد التزام ال�شرائب ذي ال�شلة(

-   -   -   موجودات �شرائب موؤجلة ناتجة من فروق موؤقتة )بال�شافي بعد التزام ال�شرائب ذي ال�شلة(
-   -   -   الحدود العليا Caps ال�شارية على اإدراج المخ�ش�شات �شمن ال�شريحة 2 

المخ�ش�شات الموؤهلة لالإدراج في ال�شــريحة 2 والمتعلقة بالنك�شــافات الخا�شعة لالأ�شــلوب القيا�شي 
)Caps 4.2 254.8 259.0 )قبل تطبيق الحدود العليا

(2.7) 58.2 55.5الحدود العليا لإدراج المخ�ش�شات في ال�شريحة 2 وفقا لالأ�شلوب القيا�شي 
المخ�ش�شات الموؤهلة لالإدراج في ال�شــريحة 2 والمتعلقة بالنك�شــافات الخا�شعة لأ�شــلوب الت�شنيف 

-   -   -   الداخلي )قبل تطبيق الحدود العليا(

-   -   -   الحدود العليا لإدراج المخ�ش�شات في ال�شريحة 2 وفًقا لأ�شلوب الت�شنيف الداخلي 

اإدارة راأ�س المال
تتمثــل �شيا�شــة اإدارة راأ�ــس املــال لــدى البنــك يف �شمــان الحتفــاظ بقاعــدة راأ�شــمال كافيــة لدعــم عمليــة تطويــر ومنــو الأعمــال. ويتــم حتديــد متطلبــات راأ�ــس املــال احلاليــة 
وامل�شــتقبلية علــى اأ�شا�ــس توقعــات منــو القرو�ــس لــكل جمموعــة مــن جمموعــات الأعمــال والنمــو املتوقــع يف الت�شــهيالت املدرجــة وغــر املدرجــة بامليزانية واأن�شــطة املتاجــرة )اأي 

خماطــر ال�شــوق( و�شيا�شــة توزيــع الأربــاح امل�شــتقبلية لــدى البنــك. 
ي�شعى البنك اإىل املحافظة على التوازن احلذر بن خمتلف عنا�شر راأ�س املال وخا�شة الدمج الن�شبي لل�شريحة 1 وال�شريحة 2 من راأ�س املال. 

يو�شح الجدول التالي تفا�شيل النك�شافات المرجحة بالمخاطر ومتطلبات راأ�س المال الرقابي ون�شب راأ�س المال الرقابية للبنك كما في 31 
)باملليون دينار كويتي(دي�شمبر 2020 و31 دي�شمبر 2019:

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020النك�صافات ملخاطر الئتمان

)210.2( 4,442.94,653.1املوجودات املرجحة باأوزان خماطر الئتمان 
)6.8( )196.6((203.4)ناق�شا: خم�ش�س عام زائد

)217.0( 4,239.54,456.5�صايف النك�صافات املرجحة باأوزان خماطر الئتمان 
0.1 2.0 2.1 املوجودات املرجحة باأوزان خماطر ال�شوق 

)16.3( 350.8 334.5 النك�شافات املرجحة باأوزان خماطر الت�شغيل 
)233.2( 4,576.14,809.3اإجمايل النك�صافات املرجحة باأوزان املخاطر

متطلبات  راأ�س المال الرقابي بن�شبة %10.50 )2019: %13(
  )باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020خماطر الئتمان
-   -   -   بنود نقدية 

)1.6(5.2 3.6 مطالبات على بنود �شيادية
)PSEs( 6.9 5.5 مطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام)1.4(

)0.1(0.7 0.6 مطالبات على بنوك التنمية املتعددة
)13.0(47.6 34.6 مطالبات على البنوك

)81.2(311.7 230.5 مطالبات على ال�شركات
)31.7(183.8 152.1 النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

)0.9(5.2 4.3 انك�شافات القرو�س املتاأخرة
)8.4(43.8 35.4 انك�شافات اأخرى

)138.4(604.9 466.5 خم�ص�س راأ�س املال املطلوب ملخاطر الئتمان
4.2 )25.6((21.4)ناق�شًا: خم�ش�س عام زائد 

)134.2(579.3 445.1 خم�ص�س راأ�س املال املطلوب ل�صايف خماطر الئتمان

)باملليون دينار كويتي(
الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020خماطر ال�صوق

-   -   -   خماطر مراكز اأ�شعار الفائدة
)0.1( 0.3 0.2 خماطر حتويل العمالت الأجنبية

)0.1( 0.3 0.2 خم�ش�س راأ�س املال املطلوب ملخاطر ال�شوق 
)10.5( 45.6 35.1 خم�ش�س راأ�س املال املطلوب ملخاطر الت�شغيل 

)2.3( 48.1 45.8 خم�ش�س راأ�شمال اإ�شايف )البنوك املحلية ذات التاأثر النظامي بن�شبة %1(
(147.1)673.3 526.2 اإجمايل راأ�س املال املخ�ص�س 

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020ن�صب كفاية راأ�س املال )ن�صبة مئوية(
1.1%13.8%14.9%ن�شبة ال�شريحة 1

1.2%17.1%18.3%اإجمايل ن�شبة كفاية راأ�س املال

اإن اإجمــايل النك�شــافات املرجحــة باملخاطــر كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 هــو مببلــغ 4,576.1 ملي��ون دين��ار كويت��ي )2019: 4,809.3 مليــون دينــار كويتــي(، وهــو مــا 
يتطلــب توفــر اإجمــايل راأ�شــمال بن�شــبة  11.5% )2019: 14%( مبــا يف ذلــك البنــوك املحليــة ذات التاأثــر النظامــي )D-SIB( بن�شــبة 1% مببلــغ 526.2 ملي��ون دين��ار 

كويتــي(.   دينــار  مليــون   2019: 673.3( كويت��ي 

اإن راأ�ــس املــال الرقابــي املتــاح لــدى البنــك كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 هــو مببلــغ 835.1 ملي��ون دين��ار كويت��ي )822.5 :2019 مليــون دينــار كويتــي( والــذي يرتبــط مبعــدل 
كفاية راأ�س املال بن�شبة %18.3 )2019: %17.1(. 

  )باملليون دينار كويتي(يبين الجدول اأدناه تفا�شيل راأ�س المال الرقابي للبنك كما في 31 دي�شمبر 2020 و31 دي�شمبر 2019: )تتمة(
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إدارة المخاطر
تنظيم الحوكمة واإدارة المخاطر

توفــر �شيا�شــات اإدارة املخاطــر وتقبــل املخاطــر التــي مت اعتمادهــا مــن قبــل املجل�ــس 
املعلومــات الالزمــة املتعلقــة مبنهــج اإدارة املخاطــر واأهدافهــا و�شــبل الإدارة والهيــكل 
التنظيمــي. يتــم مراجعــة �شيا�شــات واإجــراءات اإدارة املخاطــر ب�شــورة دوريــة والعمــل 
عنــد ال�شــرورة علــى تعديلهــا وحت�شــينها لكــي تعك�ــس التغــرات يف املنتجــات وال�شــوق. 

قام البنك بت�شــكيل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�ــس الدارة )BRC( لدعم 
فاعلية مراقبة املجل�ــس لأمور املخاطر التي تواجه البنك مع تقدمي التقارير الدورية 
اإىل جمل�ــس الإدارة، متــى كان ذلــك منا�شــبًا. تقــوم جلنــة اإدارة املخاطــر بالإ�شــراف 
على اإدارة خماطر البنك على اأ�شا�ــس كلي مع التاأكد من ا�شــتقاللية ووحدة املخاطر 
لدى البنك. تقوم جلنة اإدارة املخاطر مبراجعة كافة �شيا�شات اإدارة املخاطر وتقبل 
املخاطر والتو�شية باحل�شول على موافقة جمل�س الإدارة. تقوم جلنة اإدارة املخاطر 
مبراجعــة كافــة النك�شــافات للمخاطــر العاليــة والكبــرة واي انك�شــافات اأخــرى ل 
ت�شــتويف معاير الإقرا�س العادية. يقدم ق�شــم اإدارة املخاطر بالبنك برئا�شــة رئي�ــس 
اإدارة املخاطــر تقاريــر دوريــة اإىل جلنــة اإدارة املخاطر. كما قام البنك بت�شــكيل جلنة 
املخاطــر التنفيذيــة )ERC( والتــي يراأ�شــها كل مــن الرئي�ــس التنفيذي ورئي�ــس اإدارة 
املخاطر وهي اللجنة العليا حلوكمة املخاطر على م�شتوى الإدارة العليا. ويقوم ق�شم 
اإدارة املخاطــر بتقــدمي تقاريــر منتظمــة اإىل جلنــة اإدارة املخاطــر وجلنــة املخاطــر 
التنفيذية حتى يكون اأع�شاء اللجنة على دراية بكافة انك�شافات املخاطر التي تواجه 

البنك.

اإن تنظيــم اإدارة املخاطــر واملهــام وامل�شــوؤوليات للجــان املختلفــة مــدرج �شمــن اإي�شــاح 
24 حــول البيانات املالية.

حوكمة ال�شركات

قــام  الإدارة،  واأع�شــاء جمل�ــس  الإدارة  رئي�ــس جمل�ــس  بقيــادة  بنــك اخلليــج،  اإن 
بتطبيق القواعد اجلديدة حلوكمة ال�شركات 2012 وتعديالتها الالحقة يف �شبتمر 
2019 وفقــًا ملــا اأعلــن عنــه بنك الكويت املركزي. كمــا يعمل البنك على تطبيق اأف�شل 

املمار�شــات العامليــة والتــي تعتــر �شروريــة لو�شعــه املــايل والعــام. قــام البنك بت�شــكيل 
اأربع جلان رئي�شية منبثقة عن جمل�س الإدارة – جلنة اإدارة املخاطر وجلنة التدقيق 
وجلنــة حوكمــة ال�شــركات وجلنــة الرت�شــيحات واملكافاآت وذلك لتطبيــق منهج حوكمة 

ال�شــركات لــدى البنك.  

القدرة على تحمل المخاطر وا�شتراتيجية المحافظ

يتبــع البنــك منهًجــا قوًيــا لإدارة املخاطــر ويديــر العالقــة بــن املخاطر/املزايــا داخــل 
و�شمــن كل جمــال مــن جمــالت اأعمــال البنــك. ويقــوم البنــك با�شــتمرار مبراجعــة 
�شيا�شات وممار�شات اإدارة املخاطر لديه للتاأكد من عدم تعر�س البنك لتقييم اأ�شل 

جوهــري وتقلــب الربحية. 

لــدى البنــك م�شــتند يوثــق عوامــل القــدرة على حتمل املخاطــر والذي ي�شــمح باملراقبة 
ــا.  عــن قــرب للمخاطــر املختلفــة ب�شــورة م�شــتمرة مقابــل احلــدود املو�شوعــة داخلًي
وب�شــكل ربــع �شــنوي، يتــم عر�ــس موؤ�شــرات املخاطــر ومناق�شــتها مــع جلنــة املخاطــر 
التنفيذيــة وجلنــة املخاطــر املنبثقــة عــن جمل�ــس الإدارة. ويتــم تقييــم م�شــتند القــدرة 
علــى حتمــل املخاطــر ب�شــورة دوريــة وتعديلــه مبــا يتفــق مــع عوامــل ال�شــوق والعوامــل 
القت�شادية. وي�شــتعن البنك ب�شيا�شــة ائتمان مف�شلة معتمدة من قبل املجل�ــس وتتم 

مخاطر الئتمان

تتمثــل خماطــر الئتمــان يف خماطــر تكبــد اخل�شــائر املاليــة ب�شــبب اإخفــاق العميــل 
اأو الطــرف املقابــل يف الوفــاء بالتزاماتــه مبوجــب العقــد. وتن�شــاأ هــذه املخاطــر ب�شــكل 
رئي�شي عن اأن�شطة الإقرا�س والتمويل التجاري وعمليات اخلزينة. يوجد لدى البنك 
�شيا�شات واإجراءات �شاملة ملراقبة جميع هذه املخاطر وال�شيطرة عليها. قام جمل�س 
الإدارة بتفوي�س كافة ال�شالحيات املتعلقة بقرارات الئتمان )با�شتثناء الت�شهيالت 
الئتمانيــة اإىل اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة والأ�شــماء ذات ال�شلــة( اإىل جلنــة جمل�ــس 
الإدارة لالئتمــان وال�شــتثمار التــي ميكنهــا تفوي�ــس �شالحياتهــا اىل جلنــة الئتمــان 
التنفيذيــة وفقــا لتوجيهــات جمل�ــس الإدارة التزامــا يف اإطــار تعليمــات بنــك الكويــت 
املركــزي. ي�شــرح الإي�شــاح 24 )اأ( حــول البيانات املالية خماطــر الئتمان بالتف�شيل 

ويو�شــح �شيا�شــة واإطــار عمــل البنــك املو�شــوع لإدارة هــذه املخاطر.

مخاطر ال�شوق

تتمثــل خماطــر ال�شــوق يف خماطــر اأن تــوؤدي احلــركات يف قيــم اأو اأ�شــعار ال�شــوق مبــا 
يف ذلــك اأ�شــعار حتويــل العمــالت الأجنبيــة واأ�شــعار الفائــدة والهوام�ــس الئتمانية اإىل 

تخفي�ــس اإيــرادات البنــك اأو قيمــة حمافظــه )املوجــودات والأدوات املاليــة(. 

يتعر�ــس البنــك ملخاطــر ال�شــوق مــن خــالل اأن�شــطة املتاجــرة التــي يتــم القيــام بهــا 
ل�شالــح العمــالء اأو البنــك وكذلــك احتفاظــه باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة. تقــوم 
جمموعــة اخلزينــة بــاإدارة خماطــر العمــالت الأجنبيــة وخماطــر اأ�شــعار الفائــدة 
وخماطــر ال�شــيولة. تراقــب جمموعــة ال�شــتثمارات خماطر �شــوق الأ�شــهم فيما يتعلق 
مبحفظــة ال�شــتثمارات التــي ميلكهــا البنــك. ويتــم و�شــع حــدود مراكــز الو�شــطاء مــن 
الأفــراد والتــداول لــكل حمفظــة ونــوع املنتــج واملخاطــر وذلــك ل�شمــان اإدارة خماطــر 
ال�شــوق التــي يتعر�ــس لهــا البنــك �شمــن التعليمــات الرقابيــة العامــة لبنــك الكويــت 
ــى حتمــل املخاطــر  ــا لقــدرة البنــك عل ــة املو�شوعــة طبًق املركــزي واحلــدود الداخلي
ومعاير خماطر ال�شــوق املو�شوعة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. تتم مراقبة 
الختالفات يف اأ�شعار الفائدة واأ�شعار العمالت وال�شيولة با�شتمرار من قبل جمموعة 

اخلزينــة ويتــم مراجعتهــا دوريــا مــن قبــل جلنــة املوجــودات واملطلوبــات. 

تت�شمــن اأعمــال اخلزينــة الرئي�شــية لــدى البنــك معامــالت حتويــل العمــالت الأجنبية 
نيابــة عــن العمــالء مــن ال�شــركات. ويتــم تنفيــذ معامــالت العمــالء يف الغالــب علــى 
اأ�شا�ــس امل�شــاندة. تقــوم جمموعــة اخلزينــة باإجــراء عــدد حمــدد من معامــالت تداول 
العمالت الأجنبية اخلا�شة بالبنك وب�شورة رئي�شية تت�شمن عمالت جمموعة الدول 
ال�شــبع ب�شــكل رئي�شــي واأي�شــا بالعمــالت الإقليميــة وبع�ــس العمالت الفرعيــة الأخرى. 
وتعتــر املخاطــر هنــا حمــدودة حيــث اأن مراكــز حتويــل العمــالت الأجنبيــة املفتوحــة 
تعتــر �شئيلــة للغايــة ويتم تنفيذها بالتقيد ال�شريح بحدود مراكز العمالت املفتوحة 
املحددة من قبل بنك الكويت املركزي. ل يقوم البنك باملتاجرة يف ال�شتثمارات ذات 

الدخــل الثابــت اأو الأوراق املاليــة. 

ــى الوفــاء مبتطلبــات متويــل موجــودات  ــوق املــال عل ــداول يف �ش ــات الت ــر عملي تقت�ش
العمــالت الجنبيــة املحليــة والدوليــة لــدى البنــك وا�شــتثمار اأي فوائ�ــس. وك�شيا�شــة 

عامــة، فــاإن هــذه املراكــز ل تت�شمــن اأي خماطــر جوهريــة تتعلــق باأ�شــعار الفائــدة. 

كمــا حتتفــظ جمموعــة اخلزينــة بالبنــك اأي�شــا مبحفظــة مــن �شــندات اخلزينــة 
للحكومــة الكويتيــة و�شــندات بنــك الكويــت املركــزي وذلــك للوفــاء مبتطلبــات ال�شــيولة 

القانونيــة املو�شوعــة مــن قبــل بنــك الكويت املركزي وكذلك حمفظــة تتكون يف اأغلبها 
مــن ال�شــندات ال�شــيادية لــدول جمل�ــس التعــاون اخلليجــي املدرجة بالــدولر الأمريكي 

الفائ�شــة.  ال�شــيولة  لإدارة 

يعتــر الدينــار الكويتــي العملــة الرئي�شــية للبنــك. ويتــم اإدراج غالبيــة موجــودات 
ومطلوبــات البنــك اإمــا بالدينــار الكويتــي اأو الــدولر الأمريكــي ويتــم متويلهــا بنف�ــس 
العملة. ونتيجة لذلك فاإن النك�شاف ملخاطر تبادل العمالت الأجنبية الهيكلية يعتر 

حمــدودا. 

مخاطر العمالت الأجنبية

خماطــر العمــالت الأجنبيــة هــي خماطــر تقلــب القيمــة العادلــة لــالأداة املاليــة نتيجــة 
التغرات يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. ي�شرح الإي�شاح 24 )ج( حول البيانات 

املالية خماطر العمالت الأجنبية بالتف�شيل.

مخاطر اأ�شعار الفائدة )ال�شجالت الم�شرفية( 

تنتــج خماطــر اأ�شــعار الفائــدة لــدى البنــك مــن احتمــالت تاأثــر التغــرات يف اأ�شــعار 
الفائدة على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شــتقبلية لالأدوات املالية. يراقب 
البنك التاأثرات على �شايف اإيرادات الفوائد ملدة 12 �شهًرا وكذلك التغر يف القيمة 
القت�شاديــة للموجــودات واملطلوبــات طبًقــا ل�شــيناريوهات معدلت الفائــدة املختلفة. 
يبن الإي�شاح 24 )ب( حول البيانات املالية خماطر ح�شا�شية �شايف اإيرادات البنك 

من الفائدة للتغرات يف اأ�شعار الفائدة. 

مخاطر اأ�شعار الأ�شهم )ال�شجالت الم�شرفية(

تعتــر جمموعــة ال�شــتثمارات م�شــوؤولة عــن اإدارة حمفظــة ال�شــتثمارات يف اأوراق 
ماليــة اخلا�شــة بالبنــك يف ال�شــجالت امل�شرفيــة )اأي تلــك التــي لي�شــت لغر�ــس 
املتاجــرة(. ويلتــزم البنــك بكافــة احلــدود املتعلقــة بال�شــتثمارات واملفرو�شــة من قبل 

بنــك الكويــت املركــزي.

يتــم ت�شنيــف ال�شــتثمارات يف الأ�شــهم كـــ »مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الإيرادات ال�شــاملة الأخرى. ولقد مت الإف�شاح عن الت�شنيفات املحا�شــبية وقيا�شــات 
القيمــة العادلــة يف اإي�شــاح ال�شيا�شــات املحا�شــبية الهامــة حــول البيانــات املاليــة. ومت 
الإف�شــاح عــن اأنــواع ال�شــتثمارات وت�شنيفاتهــا املحا�شــبية �شمــن اإي�شــاح 13 حــول 

البيانــات املاليــة.

مخاطر ال�شيولة

ــى الوفــاء  ــيولة يف املخاطــر الناجتــة عــن عــدم قــدرة البنــك عل تتمثــل خماطــر ال�ش
باللتزامــات املاليــة يف الوقــت املحــدد دون تكبــد تكاليــف جوهريــة. وتن�شــاأ خماطــر 
ال�شــيولة مــن التمويــل العــام لالأن�شــطة التــي يقــوم بهــا البنــك. قــام بنــك اخلليــج 
بالحتفــاظ بر�شيــد مــن املوجــودات ال�شــائلة يزيــد عــن متطلبــات احلــد الأدنــى التــي 
ي�شعها بنك الكويت املركزي. ي�شرح الإي�شاح 24 )د( حول البيانات املالية خماطر 
ال�شــيولة بالتف�شيــل كمــا يو�شــح �شيا�شــة البنــك واإطــار العمــل املو�شــوع لإدارة هــذه 

املخاطــر.

مراجعتهــا ب�شــورة دوريــة ملواكبــة التغــرات يف املخاطــر وظــروف ال�شــوق.

يو�شــح دليــل �شيا�شــة الئتمــان املبــادئ الإر�شــادية ومعايــر خماطــر الئتمــان التــي 
حتكــم منــح الئتمــان مبــا يقــدم هيــكاًل اإر�شــادًيا يجــب اأن يعتمــد عليه جمــال الأعمال 
امل�شرفيــة ومبــا ي�شمــن اتبــاع منهــج متماثــل يف كافــة اأن�شــطة الإقرا�ــس لــدى البنــك. 
كمــا يو�شــح ال�شيا�شــة التــي يجــب اتباعهــا فيمــا يتعلــق بانك�شــافات املخاطــر املقبولــة 
علــى م�شــتوى الــدول. ويتــم اعتماد ومراجعة احلدود الفرديــة املتعلقة بالدول من قبل 
جلنة الئتمان وال�شتثمار املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي متثل جلنة عليا لعتماد 
الئتمــان مفو�شــة مــن قبــل جمل�ــس الإدارة يف �شــوء تعليمــات بنــك الكويــت املركزي. 

يقــوم البنــك بت�شنيــف انك�شــافه للمخاطــر طبًقــا لنظــام اأمريــكا ال�شــمالية لت�شنيــف 
ــد  ــف املعتم ــة اإىل الت�شني ــف بالإ�شاف ــذا الت�شني ــي ه ــات )NAICS(. وياأت القطاع
علــى رمــوز الأغرا�ــس طبًقــا ملا هــو حمدد من قبل بنك الكويت املركزي. وهذا ي�شــمح 
للبنــك بت�شنيــف حمفظتــه اإىل عدة قطاعات فرعية لت�شــهيل مهمة التحليل وحت�شــن 
اإدارة الرتكــزات، اإن وجــدت. كمــا يقــوم البنــك با�شــتخدام منــوذج ت�شنيــف الئتمــان 
لت�شنيــف الت�شــهيالت الئتمانيــة لــدى ال�شــركات وذلــك لت�شــهيل القــرارات املتعلقــة 
بالئتمــان ورقابــة الئتمــان. اإ�شافــة اإىل ذلــك، يقــوم البنــك باحت�شــاب ت�شنيــف 
خماطــر املحفظــة علــى اأ�شا�ــس املتو�شــط املرجــح والــذي يتــم مــن خاللــه تقييــم جودة 
املحافظ الكلية على فرتات زمنية فا�شلة منتظمة وطرحها للمناق�شة بلجنة املخاطر 

التنفيذيــة وجلنــة املخاطــر املنبثقــة عــن جمل�ــس الدارة. 

 )RAROC( كمــا ي�شــتعن البنــك بنمــوذج العائــد علــى راأ�ــس املــال املعــدل باملخاطــر
لتقييــم �شــايف القيمــة املرتبطــة باحل�شــابات بعــد مراعــاة تكلفــة راأ�ــس املــال. وي�شــاعد 

النمــوذج يف اتخــاذ قــرارات مطلعــة واإ�شافــة مزيــد مــن القيمة للم�شــاهمن.

اإجراء التقييم الداخلي لكفاية راأ�س المال 

هــذا الإجــراء يعمــل علــى حتديــد وقيا�ــس وجتميــع ومراقبــة خماطــر البنــك ويتيــح 
للبنــك الحتفــاظ مب�شــتوى مالئــم مــن راأ�ــس املــال الداخلــي بالن�شــبة حلجــم املخاطر 
ال�شــاملة التــي يواجههــا البنــك وخطة الأعمال. ويقوم البنــك باإجراء تقييم للمخاطر 
اجلوهريــة مثــل خماطــر الئتمان وخماطر ال�شــوق وخماطر الت�شــغيل وخماطر تركز 
الئتمــان )تركــزات القطاعــات وال�شــم التجاري( وخماطر اأ�شــعار الفائدة وخماطر 
ال�شــيولة واملخاطــر القانونيــة وخماطــر ال�شــمعة وغرهــا كجــزء مــن اإجــراء التقييــم 
الداخلــي لكفايــة راأ�ــس املــال. كمــا يقــوم البنك باإجــراء حتليل اختبار ال�شغط لقيا�ــس 
التاأثــر عــل قيمــة ال�شمــان وتدفقــات الإيــرادات وتــدين ت�شنيــف حمفظــة الإقرا�ــس 
وغرها على مدى نطاق زمني ملدة �شنة واحدة لثالثة �شيناريوهات منطقية لل�شغط 

)معتــدل ومتو�شــط وحاد(.

تتــم مراجعــة توزيــع راأ�ــس املــال لــكل خماطــرة مــن املخاطــر ونتائــج اختبــار ال�شغــط 
ومناق�شــتها خالل اجتماعات جلنة املخاطر التنفيذية وجلنة اإدارة املخاطر ل�شمان 

توزيــع راأ�شــمال كاف لــكل خماطــرة، مع مراعــاة عوامل القت�شــاد الكلي واجلزئي.

اإن معــدل كفايــة راأ�ــس املــال طبًقــا للركــن 1 )بــازل 3( كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 
املقابــل  املــال  راأ�ــس  كفايــة  ومعــدل   )%17.10  :2019(  %18.25 بن�شــبة  هــو 
طبًقــا لالإجــراء الداخلــي لتقييــم كفايــة راأ�ــس املــال هــو بن�شــبة %16.64 )2019: 

.)%15.66

ي
يج

رات
ست

اال
ض 

عرا
ست

اال
ي

يل
شغ

الت
ض 

عرا
ست

اال
مة

ك
حو

ال
ية

مال
 ال

ت
انا

بي
ال

73 72



إدارة المخاطر

مخاطر الت�شغيل

تتمثــل خماطــر الت�شــغيل يف خماطــر اخل�شــارة الناجتــة عــن عجــز الأفــراد اأو ف�شــل 
الإجــراءات اأو التقنيــات اأو تاأثــر اأحــداث خارجيــة. وهــي تت�شمــن اأعمــال الغ�ــس 
والأعمــال غــر امل�شــموح بهــا والأخطــاء وال�شــهو وانعــدام الكفــاءة وتعطــل الأنظمــة 

والأحــداث اخلارجيــة. 

يعمــل اإطــار عمــل اإدارة املخاطــر الت�شــغيلية لــدى البنــك علــى حتديد وتقييــم ومراقبة 
وتخفيــف ومتابعــة املخاطــر الت�شــغيلية يف البنك بفاعليــة بطريقة متماثلة وعلى املدى 

البعيــد، ل�شمــان ح�شول البنك علــى التعوي�شات مقابل املخاطر التي يتكبدها.

ي�شــتمل اإطــار عمــل اإدارة املخاطــر الت�شــغيلية لــدى البنــك علــى التقييــم الذاتــي 
للمخاطــر واملراقبــة )RCSA( واملوؤ�شــرات الرئي�شــية للمخاطــر. يتــم تطبيــق اإطــار 
العمــل يف كل وحــدة مــن وحــدات الت�شــغيل لــدى البنــك. كما يطبق البنــك اآلية لالإبالغ 
عن احلوادث، يتم ال�شتعانة بها لالإبالغ داخلًيا عن عجز الأدوات الرقابية والأ�شباب 
الرئي�شــية التــي مت حتديدهــا، واتخــاذ الإجــراءات الت�شحيحيــة املالئمــة يف الوقــت 
املنا�شــب. يجمــع البنــك بيانــات ومعلومات خ�شــائر الت�شــغيل الداخلية وتتيــح البيانات 
للبنــك و�شــع اأدوات الرقابــة املالئمــة ملنع تكبد هذه اخل�شــائر يف امل�شــتقبل. ي�شــتخدم 
البنــك حلــول RiskNucleus للمخاطــر الت�شــغيلية، وذلــك لأغرا�ــس مراقبــة هــذه 

املخاطر الت�شــغيلية. يقدم الإي�شاح 24 )هـ( حول البيانات املالية معلومات اإ�شافية 
حــول اإطــار عمــل اإدارة املخاطــر الت�شــغيلية لــدى البنك.

النك�شافات لمخاطر الئتمان

ــف  ــل ت�شني ــن اأج ــر م ــف املخاط ــز Moody' s لت�شني ــام مودي ــك بنظ ــتعن البن ي�ش
ــة  ــة عملي ــات املالي ــاح 24 حــول البيان ــح الإي�ش ــافات ملخاطــر الئتمــان. يو�ش النك�ش

الت�شنيــف الداخلــي لــدى البنــك بالتف�شيــل. 

اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان

يلخ�ــس اجلــدول التــايل اإجمــايل النك�شــافات ملخاطــر الئتمــان لــدى بنــك اخلليــج 
)قبل تخفيف املخاطر الئتمانية( كما يف 31 دي�شمر 2020 و31 دي�شمر 2019. 
ومتثــل املبالــغ غــر املمولــة )اأي تلــك خــارج امليزانيــة العمومية( اإجمايل النك�شــافات 
ملخاطــر الئتمــان قبــل تعديالت معامــل التحويل الئتماين )’CCF‘( حيث اأن املبالغ 
الإجمالية تعك�س املخاطر الئتمانية النهائية للبنك يف حالة عجز الأطراف املقابلة.

)باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان
)129.1( 6,496.5 6,367.4 النك�شافات املمولة لإجمايل خماطر الئتمان 

)98.6( 1,492.1 1,393.5 النك�شافات غر املمولة لإجمايل خماطر الئتمان 
)227.7( 7,988.6 7,760.9 جمموع اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان 

اإن اإجمايل النك�شاف املمول ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمر 2020 هو بن�شبة 82% )2019: 81.3%( من جمموع اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان. 

اإن اإجمايل النك�شاف للمخاطر الئتمانية املق�شم بن املمول وغر املمول ا�شتنادًا اإىل املحفظة القيا�شية مبن بالتف�شيل يف ق�شم النك�شاف ملخاطر الئتمان. 

متو�شط النك�شاف لمخاطر الئتمان

اإن متو�شط النك�شاف ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمر 2020 و31 دي�شمر 2019 مبن بالتف�شيل اأدناه: 

)بالألف دينار كويتي( الت�شهيالت الئتمانية الممولة وغير الممولة )بالمتو�شط( كما في 31 دي�شمبر 

20202019

املجموع غر ممول ممولاملجموع غري ممول ممول
59,914-     52,61459,914-     52,614بنود نقدية 

925,976991926,967986,7353,274990,009املطالبات على الدول ال�شيادية

)PSEs( 276,71212,672289,384243,9202,031245,951املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

4,911-     11,5234,911-     11,523املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

806,807287,5301,094,337773,819348,3921,122,211املطالبات على البنوك 

2,323,2561,101,8513,425,1072,257,3711,066,5953,323,966املطالبات على ال�شركات 

1,560,19313,2811,573,4741,485,82339,6811,525,504النك�شافات للخدمات امل�شرفية لالأفراد

53,3364,06057,39659,17536859,543النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

350,941328351,269345,688369346,057انك�شافات اأخرى

ايل م 6,361,3581,420,7137,782,0716,217,3561,460,7107,678,066 الإج

اإن متو�شــط اإجمايل النك�شــافات املمولة ملخاطر الئتمان ل�شــنة 2020 هو بن�شــبة 81.74% )2019: 80.98%( من جمموع متو�شــط اإجمايل النك�شــاف ملخاطر الئتمان. 
مت احت�شــاب متو�شــط مبالغ ال�شــنة بالكامل با�شــتخدام متو�شــط 13 نقطة ملبالغ نهاية ال�شــهر اعتبارا من 31 دي�شــمر 2019 حتى 31 دي�شــمر 2020 على نحو �شــامل.

التوزيع الجغرافي لإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان

فيمــا يلــي بيــان التوزيــع اجلغــرايف ملجمــوع اإجمــايل النك�شــاف ملخاطــر الئتمــان )بعــد املخ�ش�شات املحــددة( والذي مت حتليلــه وفقا ملحفظــة املخاطر الئتمانية القيا�شــية كما 
يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019. كما اأن التوزيع اجلغرايف مبني على اأ�شا�ــس الغر�س الرئي�شــي من الت�شــهيالت الئتمانية.

)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2020 – ح�شب المنطقة الجغرافية

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط الأخرى
غرب 

اأوروبا
اأمريكا 

وكندا
اآ�صيا البا�صفيك

باقي دول
العامل

الإجمايل 

51,355-    -    -    -    -    51,355بنود نقدية 

955,757-    -    -    -    842,768112,989املطالبات على الدول ال�شيادية 

300,837-    -    -    -    202,19198,646املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,42211,422-    -    -    -    -    املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

58,545458,557394,24241,401170,9538,6891,132,387املطالبات على البنوك 

2,977,689179,17682,7289,74355,7347,1423,312,212املطالبات على ال�شركات

1,606,278667298803214171,608,061النك�شافات للخدمات امل�شرفية لالأفراد

50,627-    -    -    -    -    50,627النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

130338,248-    -    333,5444,280294انك�شافات اأخرى

6,122,997854,315477,56251,224227,00827,8007,760,906الإجمايل
      

ن�صبة اإجمايل النك�صاف ملخاطر 
100.0%0.4%2.9%0.7%6.2%11.0%78.8%الئتمان ح�صب املنطقة اجلغرافية
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)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2019 – ح�شب المنطقة الجغرافية

دول ال�صرق الكويت
الأو�صط الأخرى

غرب 
اأوروبا

اأمريكا 
وكندا

اآ�صيا البا�صفيك
باقي دول

العامل
الإجمايل 

69,556-     -     -     -     -     69,556بنود نقدية 

929,827-     -     -     -     816,411113,416املطالبات على الدول ال�شيادية 

274,703-     -     -     -     164,380110,323املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,41511,415,00-     -     -     -     -     املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

84,429562,794300,12837,780236,95715,1521,237,240املطالبات على البنوك

3,182,028215,92730,1709,73428,5907,8563,474,305املطالبات على ال�شركات

1,589,810453331903713581,591,413النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

46,127-     -     -     -     -     46,127النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

354,084-     -     -     351,4732,305306انك�شافات اأخرى

6,304,2141,005,218330,93547,604265,91834,7817,988,670الإجمايل

       
ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان ح�شب 

100.0%0.4%3.3%0.6%4.1%12.6%79.0%املنطقة اجلغرافية

اإن غالبيــة النك�شــاف ملخاطــر الئتمــان لــدى البنــك تقــع يف الكويــت وتتكــون مــن 6.12 ملي��ار دين��ار كويتي )79% من جمموع اإجمايل النك�شــاف ملخاطــر الئتمان( يف 31 
دي�شــمر 2020 مقارنــة مببلــغ 6.30 مليــار دينــار كويتــي )ن�شــبة 79% مــن جممــوع اإجمايل النك�شــاف ملخاطــر الئتمان( يف 31 دي�شــمر 2019. 

التوزيع الجغرافي لمتو�شط النك�شاف لمخاطر الئتمان

فيما يلي متو�شط اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان لعامي 2020 و2019 وقد مت حتليله ح�شب املنطقة اجلغرافية وحمفظة خماطر الئتمان القيا�شية:

)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2020 )المتو�شط( – ح�شب المنطقة الجغرافية

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط الأخرى
غرب 

اأوروبا
اأمريكا 

وكندا
اآ�صيا البا�صفيك

باقي دول
العامل

الإجمايل 

52,614-   -   -   -   -   52,614بنود نقدية 

926,967-   -   -   -   815,175111,792املطالبات على الدول ال�شيادية 

289,384-   -   -   -   182,995106,389املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,52311,523-   -   -   -   -   املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

63,321514,263268,56344,268189,91614,0061,094,337املطالبات على البنوك 

3,067,691263,57446,9529,83929,3607,6913,425,107املطالبات على ال�شركات

1,571,532746374883633711,573,474النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد

57,396-   -   -   -   -   57,396النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

10351,269-   -   348,5992,359301انك�شافات اأخرى

6,159,323999,123316,19054,195219,63933,6017,782,071الإجمايل
       

ن�صبة اإجمايل النك�صاف ملخاطر 
الئتمان ح�صب املنطقة اجلغرافية

%79.1%12.8%4.1%0.7%2.8%0.4%100.0

)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2019 )المتو�شط( – ح�شب المنطقة الجغرافية

دول ال�صرق الكويت
الأو�صط الأخرى

غرب 
اأوروبا

اأمريكا 
وكندا

اآ�صيا البا�صفيك
باقي دول

العامل
الإجمايل 

59,914-     -     -     -     -     59,914بنود نقدية 

990,009-     1,751-     900,41087,497351املطالبات على الدول ال�شيادية 

245,951-     -     -     -     163,31382,638املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

4,9114,911-     -     -     -     -     املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

65,711543,816268,89434,634206,7222,4341,122,211املطالبات على البنوك

3,058,805215,5989,1009,81221,8868,7653,323,966املطالبات على ال�شركات

1,524,141362229883343501,525,504النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

59,543-     -     -     -     -     59,543النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

15346,057-     342,6122,850418162انك�شافات اأخرى

6,174,449932,761278,99244,696230,69316,4757,678,066الإجمايل

ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان ح�شب 
100.0%0.2%3.0%0.6%3.6%12.1%80.5%املنطقة اجلغرافية

توزيع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان ح�شب قطاعات الأعمال 

فيمــا يلــي بيــان بتوزيــع اإجمــايل النك�شــاف ملخاطــر الئتمــان ح�شــب قطاعــات الأعمــال )بعــد املخ�ش�شات املحددة( والــذي مت حتليله وفقــًا ملحفظة خماطر الئتمان القيا�شــية 
كما يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019:

)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2020 – ح�شب قطاع الأعمال

نفط خام جتاري مايل�صخ�صي
خدمات عقاراتت�صنيعاإن�صاءاتوغاز

الإجمايل اأخرى

51,35551,355-  -  -  -  -  -  -  بنود نقدية 

738,649955,757-  -  -  -  -  217,108-  املطالبات على الدول ال�شيادية

86,510300,837-  -  -  191,410-  22,917-  املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

  11,422      -  -  -  -  -  -  11,422-  املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

1,132,387-  -  -  -  -  -  1,132,387-  املطالبات على البنوك

223,822201,151688,890169,845661,400314,972575,001477,1313,312,212املطالبات على ال�شركات

1551,608,061-  2256-  1,606,811210654النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

18,14962350,627-  773285,5194925,486النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

146,257161,874338,248-  -  -  -  -  30,117انك�شافات اأخرى

1,861,5231,585,223695,063361,304687,111314,978739,4071,516,2977,760,906املجموع 
         

ن�صبة اإجمايل النك�صاف ملخاطر 
الئتمان ح�صب قطاعات الأعمال

%24.0%20.4%9.0%4.7%8.9%4.1%9.5%19.5%100.0

إدارة المخاطر
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)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2019 

نفط خام جتاري مايل�صخ�صي
خدمات عقاراتت�صنيعاإن�صاءاتوغاز

الإجمايل اأخرى

69,55669,556-     -     -     -     -     -     -     بنود نقدية 

742,076929,827-     -     -     -     -     187,751-     املطالبات على الدول ال�شيادية

94,833274,703-     -     -     158,957-     20,913-     املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,415-     -     -     -     -     -     11,415-     املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

1,237,240-     -     -     -     -     -     1,237,240-     املطالبات على البنوك

193,927250,256712,820127,246797,622339,214571,620481,6003,474,305املطالبات على ال�شركات

1,536,12516,15017,5023107,3445,2319567,7951,591,413النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

18,756346,127-     12,3618,3051,531495,122النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

140,939182,533354,084-     -     -     -     30,409203انك�شافات اأخرى

1,772,8221,732,233731,853286,562810,088344,445732,2711,578,3967,988,670املجموع 

ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان 
100.0%19.8%9.2%4.3%10.1%3.6%9.2%21.7%22.1%ح�شب قطاعات الأعمال

توزيع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان ح�شب باقي مدة ال�شتحقاق 

اجلــدول التــايل يبــن تفا�شيــل اإجمــايل النك�شــاف ملخاطــر الئتمــان ح�شــب باقــي مــدة ال�شــتحقاق )بعــد املخ�ش�شــات املحــددة( ومت حتليلهــا وفقــا ملحفظــة خماطــر الئتمــان 
القيا�شــية كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019:

)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2020

3-1 لغاية �شهر
اأ�شهر

 3-6
اأ�شهر

6-12
اأ�شهر

1-3
�شنة

اأكرث من
الإجمايل3 �شنوات

51,355-     -     -     -     -     51,355بنود نقدية 

506,277126,533127,68923,029109,02363,206955,757املطالبات على الدول ال�شيادية

11,15913,7718,396352,156215,352300,837املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,422-     -     11,422-     -     -     املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

656,88144,03342,85177,311228,52682,7851,132,387املطالبات على البنوك

269,091796,937361,466442,700736,576705,4423,312,212املطالبات على ال�شركات

76,62216,10911,17519,513106,8641,377,7781,608,061النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

33,6684,9426622011,52420750,627النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

137,19887,8597,62468,4198,02829,120338,248انك�شافات اأخرى

1,742,2511,090,184559,267642,6171,252,6972,473,8907,760,906املجموع 

ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان 
100.0%31.9%16.1%8.3%7.2%14.0%22.4%ح�شب باقي مدة ال�شتحقاق

)بالألف دينار كويتي(مجموع اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2019

3-1 لغاية �شهر
اأ�شهر

 3-6
اأ�شهر

6-12
اأ�شهر

1-3
�شنة

اأكرث من
الإجمايل3 �شنوات

69,556-     -     -     -     -     69,556بنود نقدية 

343,984114,209191,27595,034149,91335,412929,827املطالبات على الدول ال�شيادية

24,920228,870274,703-     -     6,51814,395املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,415-     11,415-     -     -     -     املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

558,727131,24365,969119,011280,06082,2301,237,240املطالبات على البنوك

351,597647,516520,253415,988758,891780,0603,474,305املطالبات على ال�شركات

78,97614,25114,71618,475111,6821,353,3131,591,413النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

31,8389062941712,55810,36046,127النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

153,73173,92218,23265,67410,09232,433354,084انك�شافات اأخرى

1,594,927996,442810,739714,3531,349,5312,522,6787,988,670املجموع 
       

ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان ح�شب 
100.0%31.6%16.9%8.9%10.1%12.5%20.0%باقي مدة ال�شتحقاق
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القرو�س التي انخف�شت قيمتها والمخ�ش�شات

القرو�س التي انخف�شت قيمتها والمخ�ش�شات ح�شب قطاعات الأعمال

يتــم ت�شــجيل انخفا�ــس قيمــة الت�شــهيالت الئتمانيــة يف بيــان املركــز املــايل مببلــغ ي�شــاوي خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة وفقــًا للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 الــذي يتــم تطبيقــه 
امتثــال لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي اأو املخ�ش�شــات املطلوبــة وفقــًا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأيهما اأعلى.  اإن املحا�شــبة عن القرو�س منخف�شة القيمة واملخ�ش�شات 

وقيا�شــاتها مف�شــح عنهــا يف اإي�شــاح ال�شيا�شــات املحا�شــبية اجلوهريــة والإي�شاح 12 حــول البيانات املالية. 

يبــن اجلــدول التــايل توزيــع القرو�ــس منخف�شــة القيمــة )املبالغ املتاأخــرة والر�شيد القائم( واملخ�ش�شات املتعلقة بها )املحددة والعامة( ح�شــب قطاعات الأعمال كما يف 31 
دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019:

)بالألف دينار كويتي(القرو�س منخف�شة القيمة والمخ�ش�شات )ح�شب قطاعات الأعمال( كما في 31 دي�شمبر 2020   

املخ�ش�شات املحددة قرو�س منخف�شة القيمة )قرو�س متعرثة الأداء(
النقدية وغري النقدية 

غطاء املخ�ش�شات 
املحددة الر�شيد القائم اجلزء املتاأخر

45.8%654                           1,427 772 قرو�س �شخ�شية

0.0%97                             -     -     مالية

33.3%2,368                        7,101 5,502 جتارية

0.0%-     49 49 النفط اخلام والغاز

62.0%14,571                      23,517 18,225 اإن�شاءات

0.0%-     -     -     ت�شنيع

3.2%600                           18,749 18,149 عقارات

8.8%56                             636 624 اأخرى

35.6%18,346                      51,479 43,321 الإجمايل

)بالألف دينار كويتي(القرو�س منخف�شة القيمة والمخ�ش�شات )ح�شب قطاعات الأعمال( كما في 31 دي�شمبر 2019   

املخ�ش�شات املحددة قرو�س منخف�شة القيمة )قرو�س متعرثة الأداء(
النقدية وغري النقدية 

غطاء املخ�ش�شات 
املحددة الر�شيد القائم اجلزء املتاأخر

35.2%6,696                          19,028 12,333 قرو�س �شخ�شية

7.5%587                            7,868                 7,868 مالية

52.5%821                            1,563                 1,195 جتارية

0.0%-                                49                      49 النفط اخلام والغاز

149.0%7,164                          4,807                 4,626 اإن�شاءات

0.0%-   -   -   ت�شنيع

0.0%-   18,749                18,749 عقارات

0.0%47                              -   -   اأخرى

29.4%15,315                        52,064                44,820                 الإجمايل

ارتفعت القرو�س متعرة الأداء مببلغ 6 مليون دينار كويتي يف عام 2020 )ملزيد من التفا�شيل، انظر اإي�شاحي 12 و24 )اأ( حول البيانات املالية واجلدول التايل(.

المخ�ش�شات المحملة ح�شب قطاعات الأعمال

فيما يلي حتليل للمخ�ش�شات املحملة وامل�شطوبات ح�شب قطاعات الأعمال:

)بالألف دينار كويتي(المخ�ش�شات المحملة والم�شطوبات خالل عام 2020 )ح�شب قطاعات الأعمال(

التحميل / )الإفراج عن( خم�ش�س انخفا�س القيمة
اإجمايل املخ�ش�س خم�ش�س عامخم�ش�س حمدد 

23,426 1,046 22,380 قرو�س �شخ�شية

13,954 (20,913)34,867 مالية

10,264 (852)11,116 جتارية

463 463 - النفط اخلام والغاز

13,644 (1,030)14,674 اإن�شاءات

1,274 1,274 - ت�شنيع

755 155 600 عقارات

4,914 4,756 158 اأخرى

68,694 (15,101)83,795 الإجمايل

)بالألف دينار كويتي(المخ�ش�شات المحملة والم�شطوبات خالل عام 2019 )ح�شب قطاعات الأعمال(

التحميل / )الإفراج عن( خم�ش�س انخفا�س القيمة
اإجمايل املخ�ش�س خم�ش�س عامخم�ش�س حمدد 

14,715 1,203 13,512 قرو�س �شخ�شية

17,180 )31(17,211 مالية

43,938 )10,350(54,288 جتارية

)350()415(65 النفط اخلام والغاز

)2,908(58 )2,966(اإن�شاءات

45 49 )4(ت�شنيع

229 229 -عقارات

)307()287()20(اأخرى

72,542 )9,544(82,086 الإجمايل

ل تت�شمن املخ�ش�شات املحملة املحددة اأعاله مبلغ 80.8 مليون دينار كويتي )2019: 88.3 مليون دينار كويتي( املبالغ امل�شطوبة خالل ال�شنة.  
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القرو�س التي انخف�شت قيمتها والمخ�ش�شات ح�شب القطاعات الجغرافية

فيما يلي التحليل اجلغرايف للقرو�س التي انخف�شت قيمتها )اأي متعرة الأداء( وغطاء املخ�ش�شات املتعلق بها كما يف 31 دي�شمر 2020 و31 دي�شمر 2019:

)بالألف دينار كويتي(القرو�س منخف�شة القيمة والمخ�ش�شات )ح�شب المنطقة الجغرافية( كما في 31 دي�شمبر 2020 

املخ�ش�شات املحددة قرو�س منخف�شة القيمة )قرو�س متعرثة الأداء(
النقدية وغري النقدية 

غطاء املخ�ش�شات
املحددة الر�شيد القائماجلزء املتاأخر

35.6%18,346                     51,479            43,321              الكويت

0.0%-                               -                       -                        دول ال�شرق الأو�شط الأخرى

0.0%-                               -                       -                        غرب اأوروبا

0.0%-                               -                       -                        اأمريكا وكندا

0.0%-                               -                       -                        اآ�شيا البا�شفيك

0.0%-                               -                       -                        باقي دول العامل

35.6%18,346                     51,479            43,321              املجموع 

)بالألف دينار كويتي(القرو�س منخف�شة القيمة والمخ�ش�شات )ح�شب المنطقة الجغرافية( كما في 31 دي�شمبر 2019  

املخ�ش�شات املحددة قرو�س منخف�شة القيمة )قرو�س متعرثة الأداء(
النقدية وغري النقدية 

غطاء املخ�ش�شات
املحددة الر�شيد القائماجلزء املتاأخر

29.4%15,315                     52,064            44,820              الكويت

0.0%-                               -                       -                        دول ال�شرق الأو�شط الأخرى

0.0%-                               -                       -                        غرب اأوروبا

0.0%-                               -                       -                        اأمريكا وكندا

0.0%-                               -                       -                        اآ�شيا البا�شفيك

0.0%-                               -                       -                        باقي دول العامل

29.4%15,315                     52,064            44,820              املجموع 

فيما يلي اإجمايل النك�شــاف ملخاطر الئتمان بعد تطبيق معامل التحويل الئتماين املرتبط بالأ�شــلوب القيا�شــي اخلا�س مبعاير بازل 3، ولكن قبل تخفيف خماطر الئتمان 
كما يف 31 دي�شمر 2020 و31 دي�شمر 2019 وقد مت حتليله وفًقا ملحفظة خماطر الئتمان القيا�شية: 

)بالألف دينار كويتي(اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان قبل تخفيف مخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2020  
النك�شاف ملخاطر الئتمان قبل تخفيف خماطر الئتماناإجمايل النك�شاف للمخاطر

الإجمايلغري ممولممول
انك�شاف ممول 

ملخاطر 
الئتمان

انك�شاف غري 
ممول ملخاطر 

الئتمان
بعد معامل 

التحويل 
الئتماين

عقود حتويل
العمالت 

الأجنبية   
 بعد معامل 

التحويل 
الئتماين  

 الجمايل 
قبل

تخفيف   
 خماطر

الئتمان

51,355-               -               51,35551,355-               51,355بنود نقدية 

955,7525955,757955,752329955,784املطالبات على الدول ال�شيادية

291,652-               283,09817,739300,837283,0988,554املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,422-               -               11,42211,422-   11,422املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

864,321268,0661,132,387864,321130,232149994,702املطالبات على البنوك

2,212,6041,099,6083,312,2122,212,604489,4182362,702,258املطالبات على ال�شركات

1,607,817-               1,607,5734881,608,0611,607,573244النك�شافات للخدمات امل�شرفية لالأفراد

46,974-               43,3217,30650,62743,3213,653انك�شافات القرو�س املتاأخرة

338,111-               337,973275338,248337,973138انك�شافات اأخرى

6,367,4191,393,4877,760,9066,367,419632,2424147,000,075املجموع

)بالألف دينار كويتي(اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان قبل تخفيف مخاطر الئتمان كما في 31 دي�شمبر 2019 
النك�شاف ملخاطر الئتمان قبل تخفيف خماطر الئتماناإجمايل النك�شاف للمخاطر

الإجمايلغري ممولممول
انك�شاف ممول 

ملخاطر 
الئتمان

انك�شاف غري 
ممول ملخاطر 

الئتمان
بعد معامل 

التحويل 
الئتماين

عقود حتويل
العمالت 

الأجنبية   
 بعد معامل 

التحويل 
الئتماين  

 الجمايل 
قبل

تخفيف   
 خماطر

الئتمان

69,556-   -   69,55669,556-   69,556بنود نقدية 

923,7616,066929,827923,7613,04047926,848املطالبات على الدول ال�شيادية

273,239-   271,7762,927274,703271,7761,463املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

11,415-   -   11,41511,415-   11,415املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

919,837317,4031,237,240919,837151,6068841,072,327املطالبات على البنوك

2,353,0601,121,2453,474,3052,353,060509,464852,862,609املطالبات على ال�شركات

1,548,57642,8371,591,4131,548,57618,76651,567,347النك�شافات للخدمات امل�شرفية لالأفراد

45,473-   44,8201,30746,12744,820653انك�شافات القرو�س املتاأخرة

353,904-   353,723361354,084353,723181انك�شافات اأخرى

6,496,5241,492,1467,988,6706,496,524685,1731,0217,182,718املجموع
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تخفيف مخاطر الئتمان والموجودات المرجحة باأوزان مخاطر الئتمان

وفقا لالأ�شــلوب القيا�شــي اخلا�س مبعاير بازل 3 بخ�شو�س خماطر الئتمان، يتم تطبيق اأ�شــاليب تخفيف خماطر الئتمان للحد من النك�شــافات ملخاطر الئتمان املرجحة 
باأوزان املخاطر وذلك لأغرا�س كفاية راأ�س املال. يبن اإي�شاح 24 )اأ( حول البيانات املالية خماطر الئتمان بالتف�شيل كما يو�شح �شيا�شة واإطار عمل البنك املو�شوع لإدارة 

هذه املخاطر. وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي �شمن معيار بازل 3، ل يتم اعتبار العقار موؤهال �شمن تخفيف خماطر الئتمان لأغرا�س احت�شاب راأ�س املال.

تتطلــب �شيا�شــة الئتمــان لــدى البنــك حتديــد متطلبــات ال�شمــان والتغطيــة ورفع قيمــة ال�شمان -اإن وجد- من خالل جلنة الئتمان امل�شــئولة عن اعتماد الت�شــهيالت الئتمانية 
ا�شــتنادا علــى عــدة عوامــل منهــا القــوة املاليــة للمقرت�ــس، وم�شــادر التدفقــات النقديــة لل�شــداد، و�شــجالت التتبع، والدعــم اجلماعي، والتقلــب ... وغرهــا. اإذا كانت �شمانات 
الأ�شهم هي امل�شدر الوحيد لل�شداد، يجب اإ�شافة بند رفع ال�شمان. ففي حالة انخفا�س قيمة ال�شمان املحتفظ به لقر�س معن باأقل من ن�شبة تغطية ال�شمان املقررة مبدئيا 
وت�شل اإىل حد ن�شــبة رفع ال�شمان، يلتزم العميل بتقدمي �شمان اإ�شايف اأو ت�شــوية النك�شــاف ب�شــكل جزئي وذلك لزيادة ن�شــبة التغطية. كما يتم يوميًا تقييم الأ�شــهم امل�شــعرة 
من خالل اأ�شعار بور�شة الكويت واأ�شواق الأوراق املالية املعتمدة. يف بع�س احلالت يتم احل�شول على كفالت �شخ�شية / ت�شامنية من اأفراد اأو �شركات ذات مالءة ائتمانية 
عالية للم�شاعدة يف �شمان الت�شهيالت الئتمانية. وتخ�شع اأ�شاليب التخفيف من خماطر الئتمان املرتبطة بهذه الكفالت لغر�س احت�شاب ن�شب راأ�س املال ملا هو مقرر �شمن 

تعليمات بازل. 

عــادة مــا تكــون القرو�ــس ال�شــتهالكية غــر مكفولــة ب�شمانــات ولكــن يتــم التخفيف مــن خماطر الئتمان عن طريق تطبيق �شــرط »حتويــل الراتب« حيث يطالــب �شاحب العمل 
للعميــل )الأغلبيــة مــن الــوزارات احلكوميــة اأو القطــاع العــام بن�شــبة ت�شــل تقريبــًا اإىل 75%( بتحويــل راتــب العميــل مبا�شــرة اإىل ح�شــابه لدى بنــك اخلليج. كمــا اأن ال�شمان اأو 
التاأمــن الــذي يكــون عــادة علــى هيئــة وديعــة حمجــوزة لــدى بنــك اخلليج اأو حتويل ملكافاأة نهاية اخلدمة اأو �شمان �شــخ�شي يتم احل�شول عليه يف حــالت نادرة عندما يتم منح 

القرو�ــس ال�شــتهالكية اإىل العمــالء دون اإجــراء حتويل الراتب اإىل البنك.

اإجمالي النك�شاف لمخاطر الئتمان بعد تخفيف مخاطر الئتمان والموجودات الناتجة المرجحة باأوزان المخاطر

يقــدم اجلــدول التــايل مزيــًدا مــن التق�شــيم لالنك�شــاف بعــد تخفيــف خماطــر الئتمــان كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019 واملوجــودات الناجتــة املرجحــة بــاأوزان 
خماطــر الئتمان اإىل انك�شــافات مقــدرة وغر مقدرة: 

)بالألف دينار كويتي(النك�شاف لمخاطر الئتمان بعد تخفيف مخاطر الئتمان؛ والموجودات المرجحة باأوزان المخاطر كما في 31 دي�شمبر 2020 

النك�شاف 
قبل تخفيف  

خماطر 
الئتمان

النك�شاف تخفيف خماطر الئتمان
بعد تخفيف

خماطر 
الئتمان

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر 
�شمان 

مايل موؤهل 
كفالت 
الإجمايلغري مقدرةمقدرةموؤهلة 

-      -      -      51,355--      51,355بنود نقدية

34,420-      955,68234,420-955,784102املطالبات على الدول ال�شيادية

52,156-      258,18552,156-291,65233,467املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

5,711-      11,4225,711--      11,422املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

994,126329,1341329,135-994,702576املطالبات على البنوك

2,196,7751,8942,192,9872,194,881-2,702,258505,483املطالبات على ال�شركات

1,448,2891,448,289-      1,448,853-1,607,817158,964النك�شافات للخدمات امل�شرفية لالأفراد

41,13141,131-      42,034-46,9744,940انك�شافات القرو�س املتاأخرة

337,219337,219-      278,748-338,11159,363انك�شافات اأخرى

6,237,180423,3154,019,6274,442,942-7,000,075762,895املجموع

)بالألف دينار كويتي(النك�شاف لمخاطر الئتمان بعد تخفيف مخاطر الئتمان؛ والموجودات المرجحة باأوزان المخاطر كما في 31 دي�شمبر 2019 

النك�شاف 
قبل تخفيف  

خماطر 
الئتمان

النك�شاف تخفيف خماطر الئتمان
بعد تخفيف

خماطر 
الئتمان

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر 
�شمان 

مايل موؤهل 
كفالت 
الإجمايلغري مقدرةمقدرةموؤهلة 

-      -      -      69,556-      -      69,556بنود نقدية
39,755-      926,73939,755-      926,848109املطالبات على الدول ال�شيادية

53,266-      253,79053,266-      273,23919,449املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

5,708-      11,4155,708-      -      11,415املطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

366,313-      1,024,731366,313-      1,072,32747,596املطالبات على البنوك

2,399,8101,9082,395,9942,397,902-      2,862,609462,799املطالبات على ال�شركات

1,413,4811,413,481-      1,418,068-      1,567,347149,279النك�شافات للخدمات امل�شرفية لالأفراد

39,85339,853-      41,169-      45,4734,304انك�شافات القرو�س املتاأخرة

336,828336,828-      285,259-      353,90468,645انك�شافات اأخرى

6,430,537466,9504,186,1564,653,106-      7,182,718752,181املجموع

إدارة المخاطر
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اإن معظم اأ�شكال تخفيف خماطر الئتمان تكون على هيئة �شمان مايل موؤهل والذي يتمثل ب�شكل رئي�شي يف اأ�شهم مدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية وودائع نقدية.

محفظة المتاجرة

تقت�شر حمفظة املتاجرة على م�شتوى معقول ملركز العمالت املفتوحة يف �شياق اإدارة امليزانية العمومية للبنك. 

ي�شــتخدم البنــك الأ�شــلوب القيا�شــي لتحديــد راأ�ــس املــال املطلــوب لتغطيــة خماطــر ال�شــوق. ويتــم ربــط ال�شــجالت امل�شرفيــة للمتاجــرة بال�شــوق على اأ�شا�ــس يومي كما ي�شــتخدم 
ا قيمة املتاجرة املعر�شة للمخاطر لتتبع ومراقبة  البنك هيكل للحدود لإدارة ومراقبة النك�شافات ملخاطر ال�شوق الناجتة من اأن�شطة املتاجرة والتداول. وي�شتخدم البنك اأي�شً
خماطر حتويل العمالت الأجنبية. ووفقا لقواعد بازل 3، ُيحدد اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان خماطر ال�شوق عن طريق �شرب قيمة راأ�س املال املحمل لتغطية خماطر 

ال�شــوق يف ن�شبة 12.5. 

           )بالألف دينار كويتي( يعر�س الجدول التالي تفا�شيل راأ�س المال المحمل لتغطية مخاطر ال�شوق بالن�شبة للبنك كما في 31 دي�شمبر 2020 و31 دي�شمبر 2019: 

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020خماطر ال�صوق 
-    -    -    خماطر مركز اأ�شعار الفائدة

1671598خماطر حتويل العمالت الأجنبية

1671598اإجمايل متطلبات راأ�س املال لتغطية خماطر ال�شوق

2,0881,988100املوجودات املرجحة باأوزان خماطر ال�شوق

(39)219258اجمايل متطلبات راأ�س املال لتغطية خماطر ال�شوق )بن�شبة %13(

يف 31 دي�شــمر 2020، كان اإجمــايل املوجــودات املرجحــة بــاأوزان خماطــر ال�شــوق والبالــغ قيمتهــا 2 ملي��ون دين��ار كويت��ي )2019: 2 مليــون دينــار كويتــي( واإجمــايل 
األــف دينــار كويتــي(   258 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019:   219 املتطلبــات الراأ�شــمالية مببلــغ 

مخاطر الت�شغيل

مت ت�شنيــف اأن�شــطة الأعمــال لــدى البنــك اإىل ثالثــة جمــالت اأعمــال كمــا يلي: املتاجــرة واملبيعات، اخلدمات امل�شرفيــة التجارية، اخلدمات امل�شرفية لالأفراد. يتم ا�شــتخدام 
اأ�شلوب ت�شعر حتويالت الأموال الداخلية لدى البنك لتوزيع اإيرادات الفوائد وم�شروفات الفوائد بن جمالت الأعمال املذكورة اأعاله. 

يبن اجلدول التايل تفا�شيل راأ�س املال املحمل لتغطية خماطر الت�شغيل بالن�شبة للبنك كما يف 31 دي�شمر 2020 و31 دي�شمر 2019: 

)بالألف دينار كويتي(مخاطر الت�شغيل كما في 31 دي�شمبر 2020  

متو�صط 
اإجمايل 

الإيرادات 
عن مدة 3 �صنوات

معامل بيتا 
راأ�س املال 

املحمل لتغطية 
خماطر الت�صغيل

186,176%34,309املتاجرة واملبيعات 

1511,424%76,161اخلدمات امل�شرفية التجارية

129,158%76,318اخلدمات امل�شرفية لالأفراد

186,78826,758الإجمايل

334,475اإجمايل النك�صاف املرجح مبخاطر الت�صغيل 

35,120اجمايل متطلبات راأ�س املال لتغطية خماطر الت�صغيل )بن�صبة %10.50(

)بالألف دينار كويتي(مخاطر الت�شغيل كما في 31 دي�شمبر 2019

متو�صط 
اإجمايل 

الإيرادات 
عن مدة 3 �صنوات

معامل بيتا 
راأ�س املال 

املحمل لتغطية 
خماطر الت�صغيل

6,817                        18%37,873املتاجرة واملبيعات 

12,245                      15%81,633اخلدمات امل�شرفية التجارية

8,998                        12%74,981اخلدمات امل�شرفية لالأفراد

194,48728,060الإجمايل

350,750اإجمايل النك�شاف املرجح مبخاطر الت�شغيل 

45,598اجمايل متطلبات راأ�س املال لتغطية خماطر الت�شغيل )بن�شبة %13(

وفقا لتعليمات بازل 3، يحت�شــب اإجمايل راأ�ــس املال املحمل لتغطية خماطر الت�شــغيل عن طريق �شرب متو�شــط اإجمايل الإيرادات ملدة 3 �شــنوات ملجالت الأعمال يف معامل 
بيتا حمدد م�شبًقا. ويحدد اإجمايل النك�شاف املرجح مبخاطر الت�شغيل عن طريق �شرب راأ�س املال املحمل لتغطية خماطر الت�شغيل يف ن�شبة 12.5. ي�شمل اإجمايل الإيرادات 
�شــايف اإيــرادات الفوائــد و�شــايف الإيــرادات غــر املتولــدة مــن الفوائــد.  يف 31 دي�شــمر 2020، بلــغ املتو�شــط املرجــح للتعر�ــس ملخاطــر الت�شــغيل 334.5 ملي��ون دين��ار كويتي 
)2019: 350.8 مليــون دينــار كويتــي( واجمــايل متطلبــات راأ�ــس املــال لتغطيــة خماطــر الت�شــغيل بن�شــبة 10.50% ومببلــغ 35 ملي��ون دين��ار كويت��ي )2019: بن�شــبة 

13% ومببلغ 46 مليون دينار كويتي(. 

مخاطر اأ�شعار الأ�شهم في ال�شجالت الم�شرفية

ل يتــداول بنــك اخلليــج يف الأ�شــهم. يتــم الحتفــاظ بجميــع ا�شــتثمارات البنــك يف الأوراق املاليــة يف ال�شــجالت امل�شرفيــة )اأي لغــر اأغرا�ــس املتاجــرة( ويتــم ت�شنيفهــا حتــت 
بند موجودات مالية »مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شــاملة الخرى«، اأي اأنها متثل املوجودات التي يتم �شــراوؤها لالحتفاظ بها ملدة زمنية غر حمددة والتي 
مــن املمكــن بيعهــا اإذا دعــت احلاجــة لل�شــيولة اأو يف حالــة التغــرات يف اأ�شــعار الفائــدة اأو اأ�شــعار ال�شــرف اأو اأ�شــعار الأ�شــهم. يتــم اإدراج اأربــاح اأو خ�شــائر القيمــة العادلــة �شمــن 
الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى ويتــم اإعــادة ت�شنيفهــا لحقــًا اإىل بيــان الدخــل مبا يف ذلك عند البيع. عند البيع، يعاد ت�شنيف الأرباح او اخل�شــائر املرتاكمة من احتياطي القيمة 
العادلة اإىل الأرباح املرحلة يف بيان التغرات يف حقوق امللكية. اإن القيم العادلة لالأدوات امل�شعرة مبنية على اأ�شا�س اأ�شعار ال�شراء عند الإقفال اأو با�شتخدام ال�شعر احلايل يف 
ال�شوق لتلك الأداة. مت حتديث القيمة العادلة لالأدوات غر امل�شعرة التي يتم تقديرها من خالل معدلت ال�شعر /الربحية او ال�شعر/ التدفقات النقدية بحيث تعك�س الظروف 
املحددة جلهة الإ�شدار. كما اأن القيم العادلة لال�شــتثمارات يف ال�شناديق امل�شــرتكة اأو �شناديق ح�ش�س ال�شــتثمار اأو الأدوات ال�شــتثمارية امل�شــابهة مبنية على اأ�شا�ــس اآخر 

�شــعر �شــراء معلن/اآخر �شايف قيمة موجودات معلن. ي�شــتخدم البنك خدمات التقييم اخلارجي عند ال�شرورة.

يو�شــح اجلــدول التــايل القيمــة العادلــة لال�شــتثمارات يف اأوراق ماليــة املحتفــظ بهــا يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019 وكذلــك الأربــاح غــر املحققــة املرتاكمــة يف 
احتياطــي القيمــة العادلــة �شمــن حقــوق امللكيــة والتاأثــرات علــى راأ�ــس املــال الرقابــي. 

)بالألف دينار كويتي(المعلومات المتعلقة بمركز اأ�شهم البنك المرخ�س في ال�شجل الم�شرفي كما في 31 دي�شمبر 2020 

اأ�شهم متداولة علنًا 
اأ�شهم 

متداولة ب�شورة 
غري علنية

اإجمايل ال�شتثمارات 
يف اأوراق مالية

12,10426,05738,161اإجمايل القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأوراق مالية 

1,4312,2543,685اأرباح غر حمققة من الأوراق املالية )جزء من �شريحة حقوق امل�شاهمن العامة 1(

   تفا�شيل راأ�س املال الرقابي

1,6953,6485,343متطلبات راأ�س املال الرقابي 

   تفا�شيل البيع 

اأربــاح حمققــة مــن ا�شــتثمارات يف اأوراق ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
350  الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى

إدارة المخاطر
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)بالألف دينار كويتي(المعلومات المتعلقة بمركز اأ�شهم البنك المرخ�س في ال�شجل الم�شرفي كما في 31 دي�شمبر 2019 

اأ�شهم متداولة علنًا 
اأ�شهم 

متداولة ب�شورة 
غري علنية

اإجمايل ال�شتثمارات 
يف اأوراق مالية

15,86817,89833,766اإجمايل القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأوراق مالية 

4,4453,0767,521اأرباح غر حمققة من الأوراق املالية )جزء من �شريحة حقوق امل�شاهمن العامة 1(

   تفا�شيل راأ�س املال الرقابي
2,2222,5064,728متطلبات راأ�س املال الرقابي 

   تفا�شيل البيع 
اأربــاح حمققــة مــن ا�شــتثمارات يف اأوراق ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

350  الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى

لدى البنك ا�شتثمار جوهري يف اأ�شهم يف موؤ�ش�شة مالية مت ت�شنيفه كموزون خماطر بن�شبة 250% )ا�شتثمارات يف موؤ�ش�شات مالية اأقل من حدود القتطاع(. 

إدارة المخاطر

مخاطر اأ�شعار الفائدة في ال�شجالت الم�شرفية 

يتاأثر �شايف اإيرادات الفوائد امل�شــتقبلية بالتحركات يف اأ�شــعار الفائدة. ويتمثل اجلزء الرئي�شــي من اإدارة البنك ملخاطر ال�شــوق يف ال�شــجالت امل�شرفية )اي غر التجارية( 
يف اإدارة ح�شا�شــية �شــايف اإيــرادات البنــك مــن الفوائــد للتغــرات يف معــدلت الفائدة ال�شــوقية. اإن ح�شا�شــية �شايف اإيرادات الفائدة للتغرات يف �شــعر الفائدة م�شفح عنها يف 

الإي�شــاح 24)ب( حول البيانات املالية.

مخاطر الئتمان المتعلقة بالأطراف المقابلة 

قــام البنــك بتطويــر جمموعــة مــن ال�شيا�شــات والعمليــات املرتبطة باملخاطر لتحديد وقيا�ــس ومراقبة خماطر الئتمــان املتعلقة بالأطراف املقابلة ورفــع التقارير عنها. تتكامل 
هــذه ال�شيا�شــات مــع اإدارة خماطــر الئتمــان ومت تطبيقهــا لو�شــع احلــدود الداخليــة للموؤ�ش�شــة فيمــا يتعلــق باحلــد الأق�شــى لالنك�شــاف بنــاء علــى الت�شنيــف الئتمــاين للطــرف 
املقابــل. ذلــك حيــث تخ�ش�ــس حــدود النك�شــاف الأعلــى لالأطــراف املقابلــة ذات درجــات الت�شنيــف العالية، يف حــن تطبق حدود النك�شــاف املنخف�شة على الطــراف املقابلة 
ذات درجات الت�شنيف الأقل. وقد مت حتديد هذه احلدود بناء على احتمالية التعر املرتبطة بكل درجة من درجات املخاطر املتعلقة باملقرت�شن. ويف �شوء احتمالت التعر، 

ي�شــعى البنك اىل احلد من تكبد خ�شــائر غر متوقعة. 

بالن�شــبة لعقود العمالت الأجنبية، فقد مت تطوير هيكل احلدود بناء على اأجل العقد واملخاطر املرتتبة على التقلب املتعلق بالعقود الأ�شا�شــية. وقد مت ت�شميم هياكل احلدود 
املتعلقة بالأطراف املقابلة ح�شب املنتجات مبا يف ذلك احلدود فيما يتعلق مبخاطر الت�شوية.  

�شيا�شة المكافاآت

ملزيد من التفا�شيل يرجى الطالع على التقرير ال�شنوي - اجلزء الرابع من حوكمة ال�شركات.

نموذج الإف�شاحات العامة عن ن�شبة الرفع المالي

وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي )التعميــم ال�شــادر مــن بنــك الكويــت املركــزي رقــم 2/ ب �ــس/ 342/ 2015(، يجــب علــى البنــوك الكويتيــة احلفــاظ علــى ن�شــبة رفــع 
مايل بحد اأدنى 3%. ويتم احت�شــاب ن�شــبة الرفع املايل كن�شــبة من ال�شــريحة 1 من راأ�ــس املال وفقا لقواعد بازل 3 اإىل اإجمايل النك�شــاف. وميثل اإجمايل النك�شــاف جمموع 

النك�شــافات داخــل وخــارج امليزانيــة العموميــة بعد تعديل معامــل التحويل الئتماين. 
)بالألف دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020
النك�شافات داخل امليزانية 

)132,709(6,245,417 6,112,708 البنود داخل امليزانية )با�شتثناء امل�شتقات ومعامالت متويل الأوراق املالية ولكنها م�شتملة على ال�شمانات(1.

-               -               -               )مبالغ املوجودات املخ�شومة عند حتديد ال�شريحة 1 من راأ�س املال وفقا لقواعد بازل 3(2.

.3
اجم��ايل النك�ش��افات داخل امليزانية )با�ش��تثناء امل�ش��تقات ومعامالت متوي��ل الأوراق املالية( 

)132,709(6,245,417 6,112,708 )جمموع البند 1 و2(

   انك�شافات امل�شتقات 

-               -               -               تكلفة ال�شتبدال املرتبطة بجميع معامالت امل�شتقات )اأي بال�شايف بعد هام�س فروق النقد املوؤهلة(4.

-               -               -               املبالغ امل�شافة اىل PFE املرتبطة بجميع معامالت امل�شتقات 5.

.6
الإجمايل ل�شمانات امل�شتقات املقدمة واملخ�شومة من موجودات امليزانية العمومية طبًقا لإطار العمل 

-               -               -               املحا�شبي الت�شغيلي

-               -               -               )اخل�شومات ملوجودات الأر�شدة املدينة لهام�س فروق النقد املقدم يف معامالت امل�شتقات(7.

-               -               -               )املراكز املقابلة املركزية املعفاة لنك�شافات التداول التي مت مقا�شتها للعمالء( 8.

-               -               -               املبلغ ال�شمي املعدل الفعلي للم�شتقات الئتمانية املكتتبة9.

-               -               -               )املبادلت ال�شمية الفعلية املعدلة واخل�شومات الإ�شافية للم�شتقات الئتمانية املكتتبة(10.

-               -               -               اإجمايل انك�شافات امل�شتقات )جمموع البنود من 4 اإىل 10(11.

-               -               -               انك�شافات معامالت متويل الأوراق املالية

-               -               -               اإجمايل موجودات معامالت متويل الأوراق املالية )دون اأي حتقق للمقا�شة(12.

-               -               -               )املبالغ املقا�شة لالأر�شدة النقدية الدائنة واملدينة من اإجمايل موجودات معامالت متويل الأوراق املالية(13.

-               -               -               انك�شافات الأطراف املقابلة املركزية ملوجودات متويل الوراق املالية 14.

-               -               -               انك�شافات معامالت الوكالء 15.

-               -               -               اإجمايل انك�شافات معامالت متويل الأوراق املالية )جمموع البنود من 12 اإىل 15( 16.

  انك�شافات اأخرى خارج امليزانية 

)29,667(2,389,252 2,359,585 انك�شافات خارج امليزانية )قبل تطبيق معامل التحويل الئتماين(17.

)99,008()1,524,511((1,623,519))تعديالت لتعك�س التحويل اإىل املبالغ املكافئة للتحويل الئتماين(18.

)128,675(864,741 736,066 البنود خارج امليزانية )جمموع البندين 17 و 18(19.

   راأ�س املال واإجمايل النك�شافات 

15,253 664,323 679,576 ال�شريحة 1 من راأ�س املال 20.

)261,384( 7,110,158 6,848,774      اإجمايل النك�شافات )جمموع البنود 3 و11 و16 و19(21.

  ن�شبة الرفع املايل

.22
ن�ش��بة الرف��ع امل��ايل طبًق��ا لتعليم��ات ب��ازل 3 )ال�ش��ريحة 1 م��ن راأ���س امل��ال )20( / اإجم��ايل 

0.58%9.34%9.92%النك�ش��افات )21((

يعر�س اجلدول التايل مطابقة املوجودات داخل امليزانية وفقا للبيانات املالية املن�شورة بالإ�شافة اإىل اإجمايل مبلغ النك�شاف �شمن قيا�س ن�شبة الرفع. 
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ملخ�س المقارنة بين الموجودات المحا�شبية وقيا�س النك�شاف لن�شبة الرفع

)لألف دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمر 312019 دي�صمرب 2020
)132,709( 6,245,417 6,112,708 اإجمايل املوجودات املجمعة وفقا للبيانات املالية املن�شورة 1.

.2
تعديل لال�شتثمارات يف املوؤ�ش�شات امل�شرفية اأو املالية اأو �شركات التاأمن اأو التجارية املجمعة 

-   -   -   لالأغرا�س املحا�شبية ولكن خارج نطاق التجميع الرقابي 

.3
تعديل للموجودات على �شبيل المانة املحققة يف امليزانية العمومية وفقا لإطار العمل املحا�شبي 

-   -   -   الت�شغيلي ولكن امل�شتبعدة من قيا�س النك�شاف لن�شبة الرفع 

-   -   -   تعديالت لالأدوات املالية امل�شتقة 4.

-   -   -   تعديالت ملعامالت متويل الأوراق املالية )اأي التزام اإعادة ال�شراء واملعامالت املماثلة من الإقرا�س املكفول ب�شمان(5.

)128,675(864,741                736,066 تعديالت للبنود خارج امليزانية )اأي التحويل اإىل املبالغ املكافئة الئتمانية لالنك�شافات خارج امليزانية(6.

-   -   -   تعديالت اأخرى 7.

)261,384( 7,110,158 6,848,774       النك�شاف لن�شبة الرفع 8.

إدارة المخاطر
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى حضرات السادة المساهمين 

بنك الخليج ش.م.ك.ع

تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

الراأي 

لقد دققنا البيانات المالية لبنك الخليج �ــس.م.ك.ع. )”البنك”(، والتي تتكون من 

بيــان المركــز المالــي كما فــي 31 دي�شــمبر 2020 وبيانات الدخل والدخل ال�شــامل 

والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة لل�شــنة المنتهية بذلــك التاريخ 

والإي�شاحــات حــول البيانــات المالية، بما في ذلك ملخ�س ال�شيا�شــات المحا�شــبية 

الهامة.

فــي راأينــا، اأن البيانــات الماليــة المرفقــة تعبــر ب�شورة عادلــة، من جميــع النواحي 

الماديــة، عــن المركــز المالي للبنك كما في 31 دي�شــمبر 2020 وعــن اأدائه المالي 

وتدفقاتــه النقديــة لل�شــنة المنتهيــة بذلك التاريــخ وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير 

المالية المطبقة في دولة الكويت.

اأ�شا�س الراأي 

لقــد قمنــا باأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. اإن م�شــوؤولياتنا طبًقا 

لتلــك المعاييــر مو�شحــة بمزيــد مــن التفا�شيل فــي تقريرنا في ق�شــم ”م�شــوؤوليات 

مراقبــي الح�شــابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة”. ونحــن م�شــتقلون عــن البنــك 

وفقــًا لميثــاق الأخالقيــات المهنيــة للمحا�شــبين المهنييــن )بما في ذلــك المعايير 

الدوليــة لال�شــتقاللية( ال�شادر عن المجل�ــس الدولي لمعاييــر الأخالقيات المهنية 

للمحا�شــبين. وقد قمنا بالوفاء بم�شــوؤولياتنا الأخالقية وفقًا لميثاق المجل�س الدولي 

لمعايير الأخالقيات المهنية للمحا�شــبين. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا 

عليها كافية ومنا�شبة لتقديم اأ�شا�س يمكننا من اإبداء راأي التدقيق. 

اأمور التدقيق الرئي�شية

اإن اأمــور التدقيــق الرئي�شــية، فــي حكمنا المهني، هــي تلك الأمور التــي كانت الأكثر 

اأهمية في تدقيقنا للبيانات المالية لل�شنة الحالية. وتم عر�س هذه الأمور في �شياق 

تدقيقنــا للبيانــات المالية ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�شل حول هذه 

الأمور. فيما يلي تفا�شيل اأمور التدقيق الرئي�شية وكيفية معالجتنا لكل اأمر من هذه 

الأمور في اإطار تدقيقنا له.

خ�شائر الئتمان للقرو�س وال�شلف

اإن العتــراف بخ�شــائر الئتمــان للقرو�ــس وال�شــلف )”الت�شــهيالت الئتمانيــة”( 

المقدمة اإلى العمالء والبنوك يمثل خ�شــائر الئتمان المتوقعة طبقًا للمعيار الدولي 

للتقاريــر المالية 9: الأدوات المالية المحددة طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

اأو المخ�ش�ــس المطلوب احت�شــابه وفقًا لقواعد بنك الكويت المركزي ا�شــتنادًا اإلى 

ت�شنيــف الت�شــهيالت الئتمانية واحت�شــاب المخ�ش�شات لها )قواعــد بنك الكويت 

المركزي(، اأيهما اأعلى كما هو مف�شح عنه في ال�شيا�شات المحا�شبية بالإي�شاحين 

2 و12 حول البيانات المالية. 

اإن العتــراف بخ�شــائر الئتمــان المتوقعــة وفقًا للمعيــار الدولي للتقاريــر المالية 9 

المحــددة طبقــا لتعليمــات بنــك الكويت المركــزي يعتبر �شيا�شــة محا�شــبية معقدة 

تتطلب اإ�شدار اأحكام جوهرية عند تطبيقها. ت�شــتند خ�شــائر الئتمان المتوقعة اإلى 

اأحــكام الإدارة التــي يتــم اتخاذهــا لتقييم الزديــاد الملحوظ في مخاطــر الئتمان 

وت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية اإلى عدة مراحل وتحديد وقوع حالت التعثر واإعداد 

نماذج تقييم احتمالية تعثر العمالء وتقدير التدفقات النقدية الناتجة من اإجراءات 

ال�شــترداد اأو تحقيق ال�شمانات. اإ�شافًة اإلى ذلك، وكما هو مف�شح عنه في اإي�شاح 

24، اأثرت جائحة كوفيد19- ب�شــكل ملحوظ على تحديد الإدارة لخ�شــائر الئتمان 

المتوقعــة وتطلبــت تطبيــق م�شــتوى اأعلــى مــن الأحــكام. نتيجــة لذلــك، فــاإن درجة 

عــدم التيقن حول خ�شــائر الئتمــان المتوقعة اأعلى من المعتــاد وتخ�شع المدخالت 

الم�شــتخدمة بطبيعتها للتغيير، مما قد يغير التقديرات ب�شــكل جوهري في الفترات 

الم�شتقبلية.

اإن العتــراف بالمخ�ش�ــس المحــدد للت�شــهيل منخف�ــس القيمــة وفقــًا لقواعد بنك 

الكويــت المركزي ي�شــتند اإلى التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت المركزي ب�شــاأن 

الحــد الأدنــى للمخ�ش�س الــذي يتم العتراف بــه اإلى جانــب اأي مخ�ش�س اإ�شافي 

معتــرف به ا�شــتنادًا اإلى تقديــر الإدارة للتدفقات النقديــة التعاقدية المتعلقة بذلك 

الت�شهيل الئتماني. 

نظــرًا لأهمية الت�شــهيالت الئتمانيــة وما يرتبط بها من عدم تاأكــد حول التقديرات 

والأحــكام التــي يتــم اإ�شدارهــا لحت�شــاب انخفا�ــس القيمــة وتــزداد هــذه الأهميــة 

نتيجــة ارتفــاع درجة عدم التيقن من التقديرات ب�شــبب الآثــار القت�شادية لجائحة 

كوفيد19-، فاإنها تعتبر اأحد اأمور التدقيق الرئي�شية. 

ت�شمنــت اإجــراءات التدقيــق التي قمنــا بها تقييم و�شــع وتنفيــذ اأدوات الرقابة على 

المدخــالت والفترا�شــات التــي ي�شــتخدمها البنــك فــي و�شــع النمــاذج وحوكمتهــا 

واأدوات الرقابــة للمراجعــة التي يتم تنفيذها مــن قبل الإدارة في تحديد مدى كفاية 

خ�شــائر الئتمــان. اإ�شافــة اإلــى ذلــك، تــم تحديــث اإجــراءات التدقيــق الخا�شة بنا 

لتت�شمــن النظــر في ال�شطراب القت�شادي الناتج عــن جائحة كوفيد19-، بما في 

ذلك التركيز على الت�شهيالت الئتمانية المعاد جدولتها.

فيما يتعلق بخ�شــائر الئتمان المتوقعة ا�شــتنادًا اإلى المعيار الدولي للتقارير المالية 

9 المحددة طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، قمنا باختيار عينات للت�شــهيالت 

الئتمانية القائمة كما في تاريخ البيانات المالية والتي �شملت الت�شهيالت الئتمانية 

المعاد جدولتها وقمنا بتقييم تحديد البنك لالزدياد الملحوظ في مخاطر الئتمان 

والأ�شا�ــس المترتب على ذلك لت�شنيف الت�شــهيالت الئتمانيــة اإلى مراحل مختلفة. 

وقمنا بال�شــتعانة بالمتخ�ش�شين لدينا لمراجعة نموذج خ�شــائر الئتمان المتوقعة 

من حيث البيانات الأ�شا�شــية والطرق والفترا�شات الم�شــتخدمة للتاأكد من توافقها 

مــع متطلبــات المعيــار الدولي للتقارير الماليــة 9 وتعليمات بنــك الكويت المركزي. 

بالن�شبة لعينة الت�شهيالت الئتمانية، قمنا بتقييم معايير البنك للت�شنيف المرحلي 

وقيمة التعر�س عند التعثر واحتمالية التعثر ومعدل الخ�شارة عند التعثر بما في ذلك 

اأهلية وقيمة ال�شمان المحت�شــب في نماذج خ�شــائر الئتمان المتوقعة الم�شــتخدمة 

مــن قبــل البنــك والتوجيهــات التي تــم مراعاتها مــن قبــل الإدارة في �شــوء جائحة 

كوفيــد19- الحاليــة لتحديد خ�شــائر الئتمــان المتوقعة اخذًا فــي العتبار تعليمات 

بنــك الكويــت المركــزي. كمــا قمنــا بتقييــم مــن مــدى تنا�شــق مختلــف المدخالت 

والفترا�شات الم�شتخدمة من قبل اإدارة البنك لتحديد خ�شائر الئتمان المتوقعة. 

اإ�شافــة اإلــى ذلــك، فيمــا يتعلق بمتطلبــات قواعد بنــك الكويت المركزي لحت�شــاب 

المخ�ش�شــات، قمنــا بتقييــم المعاييــر الخا�شــة بتحديــد مــا اإذا كان هنــاك اأي 

متطلبــات لحت�شــاب اأي خ�شــائر ائتمانية وفقــا للتعليمات ذات ال�شلــة والتحقق من 

احت�شــابها وفقــًا لذلك اإذا كانت مطلوبة. بالن�شــبة للعينات التي تــم اختيارها والتي 

�شــملت الت�شــهيالت الئتمانية المعاد جدولتهــا، تحققنا مما اإذا كانــت اإدارة البنك 

قــد قامــت بتحديد كافة اأحــداث النخفا�س فــي القيمة. وبالن�شــبة للعينات التي تم 

اختيارها والتي ت�شمنت اأي�شًا الت�شهيالت الئتمانية منخف�شة القيمة، قمنا بتقدير 

قيمــة ال�شمــان وقمنا باإعادة اإجراء عمليات احت�شــاب المخ�ش�شــات المترتبة على 

ذلك.

معلومات اأخرى مدرجة في التقرير ال�شنوي للبنك ل�شنة 2020 

اإن الإدارة هي الم�شــوؤولة عن المعلومات الأخرى. يتكون ق�شم ”المعلومات الأخرى” 

مــن المعلومــات الواردة في التقرير ال�شــنوي للبنك ل�شــنة 2020، بخالف البيانات 

الماليــة وتقريــر مراقبي الح�شــابات حولهــا. لقد ح�شلنــا على تقرير مجل�ــس اإدارة 

البنــك، قبــل تاريخ تقريــر مراقبي الح�شــابات، ونتوقــع الح�شول على باقي اأق�شــام 

التقرير ال�شنوي للبنك بعد تاريخ تقرير مراقبي الح�شابات.

اإن راأينــا حــول البيانــات الماليــة ل يغطي المعلومــات الأخرى ولم ولــن نعبر عن اأي 

نتيجة تدقيق حولها.  

فيمــا يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، فاإن م�شــوؤوليتنا هــي الطالع على المعلومات 

الأخرى المبينة اأعاله حال توفرها وتحديد ما اإذا كانت غير متوافقة ب�شورة مادية 

مــع البيانــات المالية اأو ح�شــبما و�شل اإليه علمنــا اأثناء التدقيق اأو وجــود اأي اأخطاء 

مادية ب�شاأنها. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى حضرات السادة مساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع

واإذا ما تو�شلنا اإلى وجود اأي اأخطاء مادية في هذه المعلومات الأخرى، ا�شتنادًا اإلى 

الأعمــال التي قمنا بهــا على المعلومات الأخرى التي ح�شلنا عليها قبل تاريخ تقرير 

مراقبي الح�شــابات، فاإنه يتعين علينا اإدراج تلك الوقائع في تقريرنا. لي�ــس لدينا ما 

ي�شتوجب اإدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�شاأن.

م�شوؤوليات الإدارة والم�شوؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية 

اإن الإدارة هــي الم�شــوؤولة عــن اإعــداد وعر�س هــذه ا لبيانات الماليــة ب�شورة عادلة 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت وعن اأدوات الرقابة 

الداخليــة التــي تراهــا الإدارة �شروريــة لإعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن الأخطاء 

المادية �شواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ.

عند اإعداد البيانات المالية، تتحمل الإدارة م�شوؤولية تقييم قدرة البنك على متابعة 

اأعمالــه علــى اأ�شا�ــس مبــداأ ال�شــتمرارية مع الإف�شــاح، متى كان ذلك منا�شــبًا، عن 

الأمور المتعلقة باأ�شا�ــس مبداأ ال�شتمرارية وتطبيق مبداأ ال�شتمرارية المحا�شبي ما 

لم تعتزم الإدارة ت�شفية البنك اأو وقف اأعماله اأو في حالة عدم توفر اأي بديل واقعي 

�شوى اتخاذ هذا الإجراء. 

يتحمــل الم�شــوؤولون عــن الحوكمــة م�شــوؤولية الإ�شــراف علــى عملية اإعــداد البيانات 

المالية للبنك. 

م�شوؤوليات مراقبي الح�شابات عن تدقيق البيانات المالية 

اإن هدفنــا هــو الح�شــول علــى تاأكيــد معقــول بــاأن البيانــات الماليــة ككل خالية من 

الأخطــاء الماديــة �شــواء كانت ناتجة عن الغ�ــس اأو الخطــاأ، واإ�شــدار تقرير مراقبي 

الح�شــابات الــذي يت�شمن راأينا. اإن التو�شل اإلى تاأكيــد معقول يمثل درجة عالية من 

التاأكيد اإل اأنه ل ي�شمن اأن عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية �شوف تنتهي 

دائًما باكت�شــاف الأخطاء المادية في حال وجودها. وقد تن�شــاأ الأخطاء عن الغ�س اأو 

الخطــاأ وتعتبــر ماديــة اإذا كان من المتوقع ب�شورة معقولــة اأن توؤثر ب�شورة فردية اأو 

مجمعــة علــى القــرارات القت�شادية للم�شــتخدمين والتي يتم اتخاذها على اأ�شا�ــس 

هذه البيانات المالية. 

كجــزء مــن التدقيق وفقًا لمعاييــر التدقيق الدولية، اتخذنــا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا 

على الحيطة المهنية خالل اأعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي: 

تحديــد وتقييــم مخاطــر الأخطــاء المادية فــي البيانــات المالية �شــواء كانت   

ناتجــة عن الغ�ــس اأو الخطــاأ وو�شع وتنفيذ اإجــراءات التدقيــق المالئمة لتلك 

المخاطــر، وكذلك الح�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شــبة لتقديم اأ�شا�ــس 

يمكننا من اإبداء راأينا. اإن مخاطر عدم اكت�شــاف خطاأ مادي ناتج عن الغ�ــس 

تفوق مخاطر عدم اكت�شاف ذلك الناتج عن الخطاأ؛ حيث اإن الغ�س قد يت�شمن 

التواطوؤ اأو التزوير اأو الإهمال المتعمد اأو الت�شليل اأو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهــم اأدوات الرقابــة الداخليــة ذات ال�شلــة بعمليــة التدقيق لو�شــع اإجراءات   

التدقيق المالئمة للظروف ولكن لي�ــس لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية اأدوات 

الرقابة الداخلية لدى البنك. 

تقييم مالئمة ال�شيا�شــات المحا�شــبية الم�شتخدمة ومدى معقولية التقديرات   

المحا�شبية والإف�شاحات ذات ال�شلة المقدمة من قبل الإدارة. 

التو�شــل اإلــى مــدى مالئمــة ا�شــتخدام الإدارة لأ�شا�ــس مبــداأ ال�شــتمرارية   

المحا�شــبي والقيام، ا�شــتنادًا اإلــى اأدلة التدقيق التي ح�شلنــا عليها، بتحديد 

مــا اإذا كان هناك عدم تاأكد مــادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي يمكن 

اأن يثير �شــًكا جوهريًا حول قدرة البنك على متابعة اأعماله على اأ�شا�ــس مبداأ 

ال�شــتمرارية. وفــي حالة التو�شــل اإلى وجود عدم تاأكد مــادي، يجب علينا اأن 

ناأخذ بعين العتبار، في تقرير مراقبي الح�شــابات، الإف�شاحات ذات ال�شلة 

في البيانات المالية اأو تعديل راأينا في حالة عدم مالئمة الإف�شاحات. ت�شتند 

نتائج تدقيقنا اإلى اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي 

الح�شابات. على الرغم من ذلك، قد تت�شبب الأحداث اأو الظروف الم�شتقبلية 

في توقف البنك عن متابعة اأعماله على اأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية.

تقييــم العر�ــس ال�شــامل للبيانات الماليــة وهيكلها والبيانــات المت�شمنة فيها   

بمــا فــي ذلــك الإف�شاحــات وتقييم مــا اإذا كانــت البيانــات الماليــة تعبر عن 

المعامالت الأ�شا�شية والأحداث ذات ال�شلة باأ�شلوب يحقق العر�س العادل.

اإننا نتوا�شل مع الم�شوؤولين عن الحوكمة حول عدة اأمور من بينها النطاق المخطط 

لأعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك اأي اأوجــه ق�شور 

جوهرية في اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها اأثناء اأعمال التدقيق.

ا الم�شــوؤولين عــن الحوكمة ببيان يفيــد بالتزامنا بالمتطلبــات الأخالقية  نــزود اأي�شً

ــا بكافــة العالقــات والأمور  ذات ال�شلــة فيمــا يخت�ــس بال�شــتقاللية، ونبلغهــم اأي�شً

الأخــرى التــي نــرى ب�شــورة معقولــة اأنهــا مــن المحتمــل اأن توؤثــر على ا�شــتقالليتنا 

بالإ�شافــة اإلــى الإجراءات المتخذة للحد من التهديــدات اأو التدابير المطبقة، متى 

كان ذلك ممكنًا.  

ومــن خــالل الأمور التي يتم اإبالغ الم�شــوؤولين عــن الحوكمة بها، نحــدد تلك الأمور 

التــي ت�شــكل الأمور الأكثر اأهميــة في تدقيق البيانات المالية لل�شــنة الحالية، ولذلك 

تعتبــر هــي اأمور التدقيق الرئي�شــية. اإننا نف�شــح عن هذه الأمور فــي تقرير مراقبي 

الح�شابات الخا�س بنا ما لم يمنع القانون اأو اللوائح الإف�شاح العلني عن هذه الأمور 

اأو، فــي اأحــوال نــادرة جدًا، عندما نتو�شــل اإلى اأن اأمرا ما يجب عــدم الإف�شاح عنه 

فــي تقريرنــا لأنه من المتوقع ب�شــكل معقــول اأن النتائج العك�شــية المترتبة على هذا 

الإف�شاح تتجاوز المكا�شب العامة له.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

فــي راأينــا اأي�شــًا اأن البنك يحتفــظ بدفاتر محا�شــبية منتظمة واأن البيانــات المالية 

والبيانــات الــواردة في تقرير مجل�ــس اإدارة البنك فيما يتعلق بهــذه البيانات المالية 

متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر، واأننا قــد ح�شلنا علــى كافــة المعلومات 

والإي�شاحــات التــي راأيناهــا �شروريــة لأغرا�ــس التدقيق، كمــا اأن البيانــات المالية 

تت�شمــن جميــع المعلومــات التــي تتطلبهــا التعليمــات ال�شــادرة عــن بنــك الكويــت 

المركزي ب�شــاأن كفاية راأ�س المال والتعليمات ب�شاأن معدل الرفع المالي والتي ين�س 

عليهــا تعميــم بنك الكويت المركزي رقــم 2/ رب، ر ب اإ/ 2014/336 الموؤرخ 24 

يونيو 2014، والتعديالت الالحقة له، والتعميم رقم 2/ ر ب /2014/342 الموؤرخ 

21 اأكتوبــر 2014 والتعديــالت الالحقــة له علــى التوالي، وقانون ال�شــركات رقم 1 

ل�شــنة 2016 والتعديــالت الالحقة لــه ولئحته التنفيذية والتعديــالت الالحقة لها، 

وعقد التاأ�شي�ــس والنظام الأ�شا�شــي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، واأنه قد اأجري 

الجرد وفقًا لالأ�شول المرعية. ح�شــبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات 

للتعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت المركزي ب�شــاأن كفاية راأ�ــس المال والتعليمات 

ب�شــاأن معــدل الرفــع المالــي والتــي ين�س عليهــا تعميم بنــك الكويــت المركزي رقم 

2014 ، والتعديــالت الالحقــة  24 يونيــو  2014/336 المــوؤرخ  اإ/  2/ رب، ر ب 

لــه، والتعميــم رقــم 2/ ر ب /2014/342 المــوؤرخ 21 اأكتوبــر 2014 والتعديــالت 

الالحقة له على التوالي، ولقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016 والتعديالت الالحقة 

له ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، اأو لعقد التاأ�شي�ــس وللنظام الأ�شا�شي 

للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2020 على 

وجه قد يكون له تاأثيرًا ماديًا على ن�شاط البنك اأو مركزه المالي. 

نبيــن اأي�شــًا اأنه خالل تدقيقنا لم يرد اإلى علمنا وجود اأية مخالفات لأحكام القانون 

رقم 32 ل�شنة 1968 والتعديالت الالحقة له في �شاأن النقد وبنك الكويت المركزي 

وتنظيم المهنة الم�شرفية خالل ال�شــنة المنتهية في 31 دي�شــمبر 2020 على وجه 

قد يكون له تاأثيرًا ماديًا على ن�شاط البنك اأو مركزه المالي.

عبد الكريم عبداهلل ال�صمدان

�شجل مراقبي الح�شابات رقم 208 فئة اأ
اإرن�شت ويونغ

العيبان والع�شيمي و�شركاهم

طالل يو�صف المزيني 

�شجل مراقبي الح�شابات رقم 209 فئة اأ
ديلويت وتو�س - الوزان و�شركاه

10 فبراير 2020 
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ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2020

2020اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

275,644        209,348        4اإيرادات فوائــد

(111,240)     (84,581)5م�شروف فوائد

164,404         124,767        �شافي اإيرادات الفوائد

29,544          24,136          6�شافي اأتعاب وعمولت

9,967             7,443 �شافي اأرباح من التعامل بالعمالت الأجنبية 

1,131            572 اإيرادات توزيعات اأرباح

2,601             1,350 اإيرادات اأخرى 

207,647         158,268        اإيرادات الت�صغيل

47,413           36,873          م�شروفات موظفين

2,839             2,765 تكاليف اإ�شغال 

7,069             7,618 ا�شتهالك 

20,676           16,670          م�شروفات اأخرى 

77,997           63,926          م�صروفات الت�صغيل

129,650         94,342          ربح الت�صغيل قبل المخ�ص�صات / خ�صائر انخفا�س القيمة

تحميل مخ�ش�شات:

70,472           64,476          7 - محددة

2,070             4,218 12 و 18 - عامة

(10,915)       (5,512)12ا�شتردادات قرو�س، بال�شافي بعد ال�شطب

(2)                (122)�شافي مخ�ش�س موجودات مالية اأخرى 

1,259             992 14خ�شارة انخفا�س قيمة موجودات اأخرى

          64,052           62,884

66,766           30,290          ربح الت�صغيل

135                135 22مكافاأة اأع�شاء مجل�س الإدارة 

668                302 ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

1,652             752 �شريبة دعم العمالة الوطنية

668                302 الزكاة 

63,643           28,799          ربح ال�صنة

22                  10 8ربحية ال�صهم الأ�صا�صية والمخففة )فل�س(

ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2020

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

63,643          28,799ربح ال�شنة 

اإيرادات �صاملة اأخرى

بنود لن يتم اإعادة ت�صنيفها لحقا اإلى بيان الدخل: 

549(3,486)�شافي التغيرات في القيمة العادلة ل�شتثمارات في اأوراق مالية - اأ�شهم

442               (256)اإعادة تقييم مباني ومعدات 

بنود يعاد اأو قد يعاد ت�صنيفها لحًقا اإلى بيان الدخل: 

)23(                -�شافي التغيرات في القيمة العادلة لأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى 

968               (3,742))خ�صائر( اإيرادات �صاملة اأخرى لل�صنة

64,611          25,057          اإجمالي الإيرادات ال�صاملة لل�صنة

بيان الدخل الشامل بيان الدخل

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املاليةاإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية
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كما في 31 دي�شمبر 2020

2020اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

الموجودات

847,881       1,105,925     9نقد ونقد معادل

232,000       108,500        10�شندات خزينة حكومة الكويت

278,675       280,724        11�شندات بنك الكويت املركزي 

128,368       3,033             9ودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

212,978       192,063        12قرو�س و�شلف للبنوك

4,224,608    4,116,537     12قرو�س و�شـلف للعمالء

170,694       174,855        13ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

113,549       97,018          14موجودات اأخرى 

36,664         34,053          مباين ومعدات 

6,245,417    6,112,708     جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبـات

398,713       550,543        15امل�شتحق للبنوك

1,018,487    705,337        15ودائع من املوؤ�ش�شات املالية 

3,949,901    4,033,719     16ودائع العمالء

100,000       100,000        17�شندات م�شاندة �شمن ال�شريحة 2

113,993       85,745          18مطلوبات اأخرى 

5,581,094    5,475,344     اإجمايل املطلوبـات

حقوق امللكية 
304,813       304,813        19راأ�س املال

39,106         42,135          20احتياطي اإجباري

153,024       153,024        20عالوة اإ�شدار اأ�شهم

18,425         18,169          20احتياطي اإعادة تقييم عقارات

24,111         - 21احتياطي اأ�شهم خزينة

7,522           3,686             احتياطي القيمة العادلة

190,927       140,073        اأرباح مرحلة

        661,900       737,928

)73,605(       (24,536)        21اأ�شهم خزينة

664,323       637,364        اإجمايل حقوق امللكية

6,245,417    6,112,708     جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

جا�صم م�صطفى بودي
)رئي�س مجل�س الإدارة(

انطوان �صاهر
)الرئي�س التنفيذي(

ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر  2020

2020اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

اأن�صطة الت�صغيل
28,79963,643ربح ال�شــنة
تعديـــالت:

)195( (34)   تعديل معدل الفائدة الفعلي
)1,131(         (572)              اإيرادات توزيعات اأرباح 

7,6187,069  ا�شتهالك 
768,69472,542 و12 و18  خم�ش�شات خ�شائر قرو�س 

)2( (122)   �شايف خم�ش�س موجودات مالية اأخرى 
9921,259  خ�شائر انخفا�س قيمة موجودات اأخرى 

التدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة الت�شغيل قبل التغرات يف موجودات 
105,375143,185ومطلوبات الت�شغيل

النق�س / )الزيادة( يف موجودات الت�صغيل:
123,500163,736�شندات خزينة حكومة الكويت
43,278(2,049) �شندات بنك الكويت املركزي 

125,41728,203ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
)69,251( 20,838قرو�س و�شلف للبنوك

)349,361( (1,164) قرو�س و�شـلف للعمالء
)7,833( 13,495موجودات اأخرى

الزيادة/)النق�س( يف مطلوبات الت�صـغيل:
)15,769( 151,830امل�شتحق للبنوك

12,593(313,150) ودائع من املوؤ�ش�شات املالية
83,818215,146ودائع عمــالء

)21,223( (29,808) مطلوبات اأخرى

278,102142,704�صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل

اأن�صطة ال�صتثمار
)31,956( (14,371) �شراء ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

8,80829,332متح�شالت من بيع ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 
)6,458( (5,263) �شراء مباين ومعدات 

5721,131اإيرادات توزيعات اأرباح م�شـتلمة

)7,951( (10,254) �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة ال�صتثمار

اأن�صطة التمويل
)28,981( (31,947) 22توزيعات اأرباح مدفوعة

-   22,143متح�شالت من بيع اأ�شهم خزينة 

)28,981( (9,804) �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة التمويل

258,044105,772�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل 

847,881742,109النقد والنقد املعادل يف 1 يناير 

91,105,925847,881النقد والنقد املعادل يف 31 دي�صمرب 

معلومات اإ�صافية عن التدفقات النقدية 
217,055274,998فوائد م�شتلمة
101,520109,794فوائد مدفوعة

بيان التدفقات النقديةبيان المركز المالي

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املاليةاإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية
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1. التاأ�شي�س والت�شجيل

اإن بنــك اخلليــج �ــس.م.ك.ع. )»البنــك«( هــو �شــركة م�شــاهمة عامــة تاأ�ش�شــت يف 
الكويــت بتاريــخ 29 اأكتوبــر 1960 وم�شــجلة كم�شــرف لــدى بنــك الكويــت املركــزي، 
واأ�شــهم البنــك مدرجــة ب�شــوق الكويــت لــالأوراق املاليــة. يقــع مكتــب البنك امل�شــجل يف 

�شــارع مبــارك الكبــر، �ــس.ب. 3200 - 13032 ال�شفــاة، مدينــة الكويــت. 

مت املوافقــة علــى اإ�شــدار البيانــات املاليــة لل�شــنة املنتهيــة يف 31 دي�شــمر 2020 
وفًقا لقرار جمل�ــس اإدارة البنك يف 24 يناير 2021. اإن اجلمعية العمومية ال�شــنوية 

للم�شــاهمن لديهــا �شالحيــة تعديــل هــذه البيانــات املاليــة بعــد اإ�شدارها.

مت تو�شيح الأن�شطة الرئي�شية للبنك يف الإي�شاح 27.

2. ال�شيا�شات المحا�شبية 

اأ�شا�س الإعداد  2.1

يتــم اإعــداد البيانــات املاليــة وفقــا ملبــداأ التكلفــة التاريخيــة با�شــتثناء ال�شــتثمارات يف 
اأوراق مالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى، والأدوات 

املالية امل�شتقة، والأر�س ملك حر واملباين التي مت قيا�شها وفًقا للقيمة العادلة.

مت عر�ــس البيانــات املاليــة بالدينــار الكويتــي، وهــو العملــة الرئي�شــية للبنــك، مقربــة 
اإىل اأقــرب األــف )األــف دينــار كويتــي(، مــا مل يذكــر خالف ذلك. 

بيان اللتزام 

مت اإعــداد البيانــات املاليــة وفقــاً للتعليمــات املتعلقــة مبوؤ�ش�شــات اخلدمــات املاليــة 
ال�شــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي يف دولة الكويــت. وتتطلب هــذه التعليمات - مبا 
يف ذلــك التعميمــات ال�شــادرة موؤخــرًا عــن بنــك الكويــت املركــزي حــول الإجــراءات 
الرقابيــة املتخــذة ا�شــتجابًة لتف�شــي فرو�ــس كوفيــد-19 واملخاطبــات املتعلقــة ببنــك 
الكويــت املركــزي - مــن البنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة الأخــرى اخلا�شعــة لرقابــة بنــك 
الكويــت املركــزي تطبيــق املعايــر الدولية للتقارير املالية يف �شــوء التعديالت التالية:

اأن يتــم قيا�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة لت�شــهيالت الئتمانيــة املقا�شــة وفقــًا  •
ــة 9 التزامــًا بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي اأو  ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال للمعي
املخ�ش�شــات املطلوبــة وفقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي، اأيهمــا اأعلــى؛ 

والتاأثــر النــاجت علــى الإف�شاحــات ذات ال�شلــة، و 

القرو�ــس  • )اأق�شــاط  املاليــة  للموجــودات  التعديــل  العــرتاف بخ�شــائر  يتــم  اأن 
الإ�شــتهالكية واأق�شــاط القرو�ــس الأخــرى ومديني بطاقــات الئتمان( الناجتة عن 
فــرتات  تاأجيــل ال�شــداد املقدمــة اإىل العمــالء ملواجهــة تف�شــي فرو�ــس كوفيــد-19 
�شمن الأرباح املرحلة بدًل من بيان الدخل طبقًا ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير 

املاليــة 9 )اأي�شــاح  3(. 

ي�شــار اإىل الإطــار املذكــور اأعــاله فيمــا يلــي بـــ »املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  •
املتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي واملطبقــة بدولــة الكويــت«.

عر�س البيانات المالية

يقــوم البنــك بعر�ــس بيــان مركــزه املــايل ح�شــب ترتيــب ال�شــيولة ب�شــكل عــام. يــرد يف 
الإي�شــاح 24 )د( حتليــل يتعلــق بال�شــرتداد اأو الت�شــوية.

2.2 التغيرات في ال�شيا�شات المحا�شبية والإف�شاحات

اإن ال�شيا�شــات املحا�شــبية املطبقــة مماثلــة لتلــك امل�شــتخدمة يف ال�شــنة ال�شــابقة. مل 
يقــم البنــك بالتطبيــق املبكــر لأي مــن املعايــر اأو التف�شــرات اأو التعديــالت ال�شــادرة 

ولكنهــا مل ت�شــر بعــد.

النتقال ل�شتخدام معدل الإيبور )المرحلة 1 من الإ�شالح المعياري 
ل�شعر الفائدة(

اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2020، قــام البنــك بتطبيــق التعديــالت علــى املعيــار الــدويل 
للتقاريــر املاليــة 9 الأدوات املاليــة ومعيــار املحا�شــبة الــدويل 39 الأدوات املاليــة: 
العــرتاف والقيا�ــس واملعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 7 الأدوات املاليــة: الإف�شاحات 
املتعلقــة بالإ�شــالح املعيــاري ل�شــعر الفائــدة. تتنــاول التعديــالت )التــي ي�شــار اإليهــا 
باملرحلة 1 من عملية النتقال ل�شتخدام معدل الإيبور( متطلبات حما�شبة التحوط 
ــات  ــاءات لعملي ــالت اإعف ــا تقــرتح التعدي ــور كم ــدل الإيب ــتخدام مع ــل ا�ش الناجتــة قب
التحــوط. لي�ــس لــدى البنــك حاليــًا اأيــة اأدوات حتــوط. وبالتــايل، لي�ــس للمرحلة الأوىل 

مــن اإ�شــالح معــدل الإيبــور اأي تاأثــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة للبنــك.

تعديالت على الإ�شارات المرجعية اإلى الإطار المفاهيمي �شمن 
المعايير الدولية للتقارير المالية

قــام البنــك بتطبيــق التعديــالت املدرجــة �شمــن »التعديــالت على الإ�شــارات املرجعية 
اإىل الإطــار املفاهيمــي �شمــن املعايــر الدولية للتقارير املالية« لأول مرة خالل ال�شــنة 
احلالية. ت�شمل التعديالت تلك التعديالت الالحقة على املعاير املتاأثرة بحيث ت�شر 
اإىل الإطــار املفاهيمــي اجلديــد. ومع ذلك، ل تعمل كافة التعديالت على حتديث تلك 
الإ�شــدارات املتعلقــة بالإ�شــارات املرجعيــة والقتبا�شــات من الإطــار املفاهيمي بحيث 

ت�شــر اإىل الإطار املفاهيمي املعدل.

واملعايــر التــي خ�شعــت للتعديــالت هــي املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 2 واملعيــار 
الــدويل للتقاريــر املاليــة 3 واملعيــار الدويل للتقارير املاليــة 6 واملعيار الدويل للتقارير 
املاليــة 14 ومعيــار املحا�شــبة الــدويل 1 ومعيــار املحا�شــبة الــدويل 8 ومعيار املحا�شــبة 
الدويل 34 ومعيار املحا�شــبة الدويل 37 ومعيار املحا�شــبة الدويل 38 وتف�شــر جلنة 
ــر  ــرات املعاي ــة تف�ش ــر جلن ــة 12 وتف�ش ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــرات املعاي تف�ش
الدوليــة للتقاريــر املالية 19 وتف�شــر جلنة تف�شــرات املعاير الدوليــة للتقارير املالية 
ــة  ــر جلن ــة 22 وتف�ش ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــرات املعاي ــة تف�ش ــر جلن 20 وتف�ش

التف�شــرات الدائمــة 32.

تعديالت على معيار المحا�شبة الدولي 1 ومعيار المحا�شبة الدولي 8 
تعريف المعلومات الجوهرية

قــام البنــك بتطبيــق التعديــالت علــى معيــار املحا�شــبة الــدويل 1 ومعيــار املحا�شــبة 
الــدويل 8 لأول مــرة خــالل ال�شــنة احلاليــة. جعلــت التعديــالت تعريــف املعلومــات 
اجلوهريــة الــوارد �شمــن معيــار املحا�شــبة الــدويل 1 اأ�شــهل يف ا�شــتيعابه ولي�ــس 
الغر�ــس مــن هــذه التعديــالت تغيــر املفهــوم الأ�شا�شــي للمعلومــات اجلوهريــة �شمــن 
املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة. حيــث ت�شمــن التعريــف اجلديــد مفهــوم »اإخفــاء« 
املعلومــات اجلوهريــة مبعلومــات غــر جوهريــة. كمــا مت تغيــر ال�شياغــة املو�شحــة 
مل�شــتوى اجلوهريــة املوؤثــرة علــى امل�شــتخدمن مــن »معلومــات جوهرية ميكــن اأن توؤثر« 

إيضاحات حول البيانات المالية
ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية
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اإىل »معلومــات جوهريــة مــن املتوقــع ب�شــورة معقولــة اأن توؤثــر«. مت ا�شــتبدال تعريــف 
اجلوهريــة يف معيــار املحا�شــبة الــدويل 8 باإ�شــارة اإىل تعريــف اجلوهرية �شمن معيار 
املحا�شــبة الدويل 1. اإ�شافة اإىل ذلك، قام جمل�ــس معاير املحا�شــبة الدولية بتعديل 
املعايــر الأخــرى والإطــار املفاهيمــي اللذيــن ي�شــتمالن علــى تعريــف »اجلوهريــة« اأو 

ي�شــران اإىل مفهــوم »املعلومــات اجلوهريــة« وذلــك �شمانــًا لت�شــاق التعريــف.

مل يكــن للتعديــالت الأخــرى علــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املالية التي ت�شــري للفرتة 
املحا�شــبية ال�شــنوية التــي تبــداأ يف 1 ينايــر 2020 اأي تاأثــر مــادي علــى ال�شيا�شــات 

املحا�شــبية اأو املركــز اأو الأداء املــايل للبنــك.

2.3 ملخ�س ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة

)اأ( الأدوات المالية 

ت�شنيف الأدوات المالية 

يقــوم البنــك عنــد العــرتاف املبدئــي بت�شنيــف موجوداتــه املاليــة لحقــًا كالتــايل: 
موجــودات ماليــة مقا�شــة بالتكلفــة املطفــاأة، وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل الإيــرادات 
ال�شــاملة الأخــرى )مــع اأو دون اإعــادة اإدراج الأربــاح او اخل�شــائر اىل الأربــاح اأو 
اخل�شــائر عنــد اإلغــاء العــرتاف بــاأدوات الديــن واأدوات حقــوق امللكيــة علــى التوايل(، 
وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل الأربــاح اأو اخل�شــائر. يحــدد البنــك ت�شنيــف املوجودات 
املوجــودات  اإدارة  خاللــه  مــن  يتــم  الــذي  العمــال  منــوذج  اإىل  ا�شــتنادا  املاليــة 

وخ�شائ�ــس التدفقــات النقديــة التعاقديــة اخلا�شــة بهــا. 

تقييم نموذج العمال 

يعك�ــس منــوذج الأعمــال كيفيــة اإدارة البنــك للموجــودات املاليــة مبــا يحقــق تدفقــات 
نقدية. ويق�شد بذلك ما اإذا كان هدف البنك يقت�شر فقط على حت�شيل التدفقات 
النقديــة التعاقديــة مــن املوجــودات اأو حت�شيــل كال مــن التدفقــات النقديــة التعاقدية 
والتدفقات النقدية الناجتة من بيع املوجودات. ويف حالة عدم اإمكانية تطبيق اأي من 
الهدفــن )كاأن يتــم الحتفــاظ باملوجــودات املاليــة لأغرا�ــس املتاجــرة(، يتم ت�شنيف 
املوجــودات املاليــة كجــزء مــن منــوذج اأعمــال - البيــع - وقيا�شــها وفقا للقيمــة العادلة 
مــن خــالل الأربــاح اأو اخل�شــائر. ل يتــم تقييــم منــوذج اأعمــال البنــك علــى اأ�شا�ــس كل 
اأداة علــى حــدة ولكــن علــى م�شــتوى اأعلــى مــن املحافــظ املجمعــة وي�شــتند اإىل عوامــل 

ملحوظــة مثل: 

 كيفيــة تقييــم اأداء منــوذج الأعمــال واملوجــودات املالية املحتفــظ بها �شمن منوذج  •
الأعمال وكيفية رفع التقارير حول اأدائها اإىل موظفي الإدارة العليا للمن�شاأة؛ و

 املخاطــر التــي توؤثــر علــى اأداء منــوذج الأعمــال )واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا  •
�شمــن منــوذج الأعمال( وبالأخ�ــس طريقة اإدارة تلك املخاطر.

ي�شــتند تقييــم منــوذج الأعمــال اإىل ال�شــيناريوهات املتوقعــة ب�شــورة معقولــة دون 
و�شــع منــوذج “ال�شــيناريو الأ�شــواأ” اأو “�شــيناريو حــالت ال�شغــط” يف العتبــار. يف 
حالة حتقيق التدفقات النقدية بعد العرتاف املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات 
الأ�شليــة للبنــك، لــن يغــر البنك مــن ت�شنيف املوجودات املاليــة املتبقية املحتفظ بها 
�شمــن منــوذج الأعمــال، ولكنــه �شــيدرج هــذه املعلومــات عند تقييــم املوجــودات املالية 

امل�شــتحدثة اأو امل�شــرتاة موؤخــرًا يف الفــرتات الالحقــة.

اختبار العتراف بمدفوعات اأ�شل المبلغ والفائدة فقط 

عندمــا يكــون منــوذج الأعمــال مرتبطــا بالحتفــاظ باملوجــودات لتح�شيــل التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة اأو حت�شيــل التدفقــات النقديــة التعاقدية والبيــع معا، يقوم البنك 
بتقييــم مــا اإذا كانــت التدفقــات النقديــة لــالأدوات املاليــة متثــل مدفوعــات اأ�شل املبلغ 
ــدة فقــط”(.  ــغ والفائ ــل املبل ــار العــرتاف مبدفوعــات اأ�ش ــدة فقــط )“اختب والفائ
لأغرا�ــس هــذا الختبــار، ُيعــرف “ اأ�شــل املبلــغ” بالقيمــة العادلــة لالأ�شــل املــايل عند 
العــرتاف املبدئــي وقــد يتغــر علــى مــدى عمــر الأ�شــل املــايل )علــى �شــبيل املثــال، يف 

حالــة املدفوعــات مقدمــا لأ�شــل املبلــغ اأو اإطفــاء الق�شــط/اخل�شم(. 

عنــد اإجــراء هــذا التقييــم، ي�شــع البنــك يف اعتبــاره مــا اإذا كانــت التدفقــات النقديــة 
التعاقدية متفقة مع ترتيب الإقرا�س الأ�شا�شــي، اأي اأن الفائدة تت�شمن فقط املقابل 
النقــدي للقيمــة الزمنيــة لالأمــوال وخماطــر الئتمــان وخماطــر الإقرا�ــس الأ�شا�شــية 
الأخــرى ومــا اإذا كان هام�ــس الربــح متفقــًا مــع ترتيــب الإقرا�ــس الأ�شا�شــي. اإذا اأدت 
النقديــة  التدفقــات  يف  التقلــب  اأو  للمخاطــر  التعر�ــس  اإىل  التعاقديــة  ال�شــروط 
التعاقديــة مبــا ل يتفــق مع ترتيب الإقرا�س الأ�شا�شــي، يتــم ت�شنيف الأ�شل املايل ذي 

ال�شلــة وقيا�شــه وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل الأربــاح اأو اخل�شــائر.

يقــوم البنــك باإعــادة الت�شنيــف فقــط عنــد تغــر منوذج الأعمــال املرتبط بــاإدارة تلك 
املوجــودات. وتتــم اإعــادة الت�شنيــف اعتبــارا مــن بدايــة فــرتة البيانــات املاليــة الأوىل 
التاليــة للتغيــر. مــن املتوقــع اأن تكــون مثل هــذه التغرات متكررة ب�شــكل كبر ومل يقع 

اأي منها خالل ال�شــنة.

العتراف/اإلغاء العتراف

يتــم العــرتاف بالأ�شــل املــايل اأو اللتــزام املــايل وفقــًا للقيمــة العادلــة عندمــا ي�شبــح 
البنك طرًفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. ت�شاف تكاليف املعامالت اأو تخ�شم فقط 

بالن�شبة لتلك الأدوات املالية غر املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

العتياديــة  بالطريقــة  املاليــة  املوجــودات  ومبيعــات  م�شــرتيات  كافــة  اإدراج  يتــم 
با�شــتخدام طريقــة املحا�شــبة يف تاريــخ الت�شــوية؛ اأي تاريــخ ا�شــتالم البنك اأو ت�شــليمه 
للموجــودات. ويتــم اإدراج التغــرات يف القيمــة العادلــة بــن تاريــخ املتاجــرة وتاريــخ 
الت�شــوية يف بيان الدخل اأو يف بيان الدخل ال�شــامل وفًقا لل�شيا�شــة املطبقة على الأداة 
ذات ال�شلة. اإن امل�شرتيات اأو املبيعات بالطريقة العتيادية هي م�شرتيات اأو مبيعات 
املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل اإطار زمني يتم حتديده عامًة 

وفًقــا للوائــح اأو الأعــراف املتعامــل بها يف ال�شــوق. 

يتم اإلغاء العرتاف بالأ�شل املايل )كلًيا اأو جزئًيا(:

عند انتهاء احلقوق التعاقدية يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل اأو  •

عندمــا يحتفــظ البنــك باحلــق يف ا�شــتالم التدفقــات النقديــة مــن الأ�شــل ولكــن  •
يتحمــل البنــك التزاًمــا بدفــع التدفقــات بالكامــل دون تاأخر مــادي اإىل طرف اآخر 

مبوجــب ترتيــب »القب�ــس والدفع« اأو

عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه يف ا�شــتالم التدفقــات النقديــة مــن الأ�شــل  •
وعندمــا اإمــا )اأ( اأن يقــوم البنــك بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لالأ�شــل 
اأو )ب( األ يقــوم البنــك بتحويــل اأو الحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة 

لالأ�شــل ولكنــه يفقــد ال�شــيطرة علــى الأ�شــل. 

عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه يف ا�شــتالم التدفقــات النقديــة مــن اأ�شــل مــا اأو 
يقوم بالدخول يف ترتيب القب�س والدفع ومل يقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر 
واملزايــا اجلوهريــة لالأ�شــل ومل يفقــد ال�شــيطرة علــى الأ�شــل، يتــم العــرتاف بالأ�شل 
اإىل احلــد الــذي ي�شــتمر فيــه البنــك يف ال�شــيطرة علــى الأ�شــل. يتــم قيا�ــس ال�شــيطرة 
امل�شــتمرة التــي تاأخــذ �شــورة �شمــان علــى الأ�شــل املحــول بالقيمــة الدفرتيــة الأ�شليــة 

لالأ�شــل اأو احلــد الأق�شــى للمقابــل الــذي ميكــن اأن يطالــب البنــك بدفعــه اأيهما اأقل.

عندمــا ياأخــذ ا�شــتمرار ال�شــيطرة �شــكل خيــار مكتــوب و/ اأو م�شــرتى )مبــا يف ذلــك 
اخليــار الــذي تتــم ت�شــويته نقــًدا اأو خم�ش�ــس مماثــل( لالأ�شــل املحــول، فــاإن مقــدار 
ا�شتمرار البنك يف ال�شيطرة هو قيمة الأ�شل املحول الذي يجوز للبنك اإعادة �شرائه، 
وذلــك با�شــتثناء اإذا كان اخليــار خيــار �شــراء مكتــوب )مبــا يف ذلــك اخليــار الذي تتم 
ت�شــويته نقًدا اأو خم�ش�س مماثل( لأ�شل يتم قيا�شــه وفًقا للقيمة العادلة، فاإن مدى 
ا�شــتمرار البنك يف ال�شــيطرة حمدد بالقيمة العادلة لالأ�شل املحول اأو �شــعر ممار�شة 

اخليــار، اأيهما اأقل. 

يتــم اإلغــاء العــرتاف بالتــزام مــايل عنــد الإعفــاء مــن اللتــزام املرتبــط باملطلوبــات 
اأو اإلغــاوؤه اأو انتهــاء �شالحيتــه. عنــد ا�شــتبدال التــزام مــايل قائــم بالتــزام اآخــر مــن 
ــزام  ــروط اللت ــل �ش ــم تعدي ــة اأو يت ــورة جوهري ــروط خمتلفــة ب�ش نف�ــس املقر�ــس ب�ش
القائم ب�شورة جوهرية، يتم معاملة مثل هذا ال�شــتبدال اأو التعديل كاإلغاء اعرتاف 
لاللتــزام الأ�شلــي واعــرتاف بالتــزام جديــد ويتــم العــرتاف بالفــرق بــن القيمــة 
الدفرتيــة لاللتــزام املــايل )اأو جــزء مــن اللتزام املــايل( املطفاأ اأو املحــول اإىل طرف 
اآخــر واملقابــل املدفــوع، مبــا يف ذلــك اأي موجــودات غــر نقديــة حمولــة اأو مطلوبــات 

مقــدرة �شمــن بيــان الدخــل.

قيا�س الأدوات المالية 

يتــم مبدئيــًا العــرتاف بكافــة الأدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة. وتــدرج تكاليــف 
املعاملــة فقــط بالن�شــبة لتلــك الأدوات املاليــة غــر املقا�شــة بالقيمــة العادلة من خالل 

الأربــاح اأو اخل�شــائر. 

ي�شنف البنك موجوداته املالية اإىل فئات القيا�س التالية:

التكلفة املطفاأة  •

القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى اأو •

القيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر •

الموجودات المالية المقا�شة وفقا للتكلفة المطفاأة

ــة وعــدم  ــتيفائه لل�شــروط التالي ــة ا�ش ــل املــايل بالتكلفــة املطفــاأة يف حال يقا�ــس الأ�ش
ت�شنيفــه كمــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الأربــاح اأو اخل�شــائر: 

الحتفــاظ  • منــه  الغر�ــس  اأعمــال  منــوذج  �شمــن  بالأ�شــل  الحتفــاظ  يتــم  اأن 
و التعاقديــة؛  النقديــة  التدفقــات  لتح�شيــل  باملوجــودات 

اأن تــوؤدي ال�شــروط التعاقديــة لالأ�شــل املــايل يف تواريخ حمــددة اإىل تدفقات نقدية  •
تتمثل يف مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط لأ�شل املبلغ القائم.

يتــم ت�شنيــف النقــد والنقــد املعــادل و�شــندات خزينــة حكومــة الكويــت و�شــندات بنــك 
الكويت املركزي والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى والقرو�س وال�شلف 

ــن  ــتثمارات يف اأوراق دي ــلف اإىل العمــالء، وبع�ــس ال�ش ــوك والقرو�ــس وال�ش اىل البن
مالية، وبع�س املوجودات الأخرى كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة بوا�شطة 
ــائر الئتمــان  ــايف بعــد خ�ش ــم عر�شهــا بال�ش ــي كمــا يت ــدة الفعل طريقــة معــدل الفائ
املتوقعــة. يتــم اإدراج اإيــرادات الفوائــد مــن هــذه املوجــودات املاليــة �شمــن “اإيــرادات 

فوائــد” بوا�شــطة طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

اأدوات الدين المقا�شة وفقا للقيمة العادلة من خالل الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى

يتــم قيا�ــس اأداة الديــن وفقــا للقيمــة العادلة من خالل الإيرادات ال�شــاملة الأخرى يف 
حالة ا�شتيفاء ال�شرطن التالين وعدم ت�شنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�شائر:

اأن يتــم الحتفــاظ بالأ�شــل �شمــن منــوذج اأعمــال يهــدف اإىل حت�شيــل كل مــن  •
التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع املوجــودات املاليــة؛ و 

اأن تــوؤدي ال�شــروط التعاقديــة لالأ�شــل املــايل يف تواريخ حمــددة اإىل تدفقات نقدية  •
تتمثل يف مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط لأ�شل املبلغ القائم.

يتــم ت�شــجيل احلــركات يف القيمــة الدفرتيــة مــن خــالل الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى 
با�شــتثناء العــرتاف باأربــاح اأو خ�شــائر انخفا�ــس القيمــة واإيرادات الفوائــد واأرباح اأو 
خ�شــائر حتويــل العمــالت الأجنبيــة للتكلفــة املطفــاأة لــالأداة والتــي يتــم ت�شــجيلها يف 
بيــان الدخــل. وعنــد اإلغــاء العــرتاف باأداة الديــن، يعاد ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شــائر 
املرتاكمــة امل�شــجلة �شــابقا �شمــن الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى مــن حقــوق امللكيــة اإىل 
بيــان الدخــل، ويتــم ت�شــجيلها �شمــن »اأربــاح حمققــة مــن بيــع ا�شــتثمارات يف اأوراق 
ماليــة«. ويتــم اإدراج اإيــرادات الفوائــد مــن هــذه املوجــودات املاليــة �شمــن »اإيــرادات 

فوائــد« بوا�شــطة طريقــة معــدل الفائــدة الفعلي.

ــس وفقــا  ــر القيا� ــتويف معاي ــة الأخــرى التــي ل ت�ش ــودات املالي ــة املوج بالن�شــبة لكاف
ــم  ــاملة الأخــرى، فيت ــرادات ال�ش ــة مــن خــالل الإي ــاأة اأو القيمــة العادل للتكلفــة املطف
ــبة للربــح او  ــائر. وبالن�ش قيا�شــها وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل الأربــاح اأو اخل�ش
اخل�شــارة الناجتة من اأدوات الدين التي تقا�ــس لحقا وفقا للقيمة العادلة من خالل 
الأربــاح اأو اخل�شــائر والتــي ل ت�شــكل جــزءا مــن عالقــة حتوط، فيتم ت�شــجيلها يف بيان 
الدخــل وعر�شهــا يف بيــان الدخــل �شمــن “�شــايف اإيــرادات املتاجــرة” يف الفرتة التي 

تن�شــاأ فيها. 

اأدوات حقوق الملكية المدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل 
الإيرادات ال�شاملة الأخرى

اأدوات حقــوق امللكيــة هــي الأدوات التــي ت�شــتويف تعريــف حقــوق امللكيــة مــن وجهة نظر 
جهة الإ�شدار؛ اأي الأدوات التي ل ت�شمل التزامًا تعاقديًا بال�شداد والتي تثبت حقوق 

تخريدية يف �شايف موجودات جهة الإ�شدار.

يقي�ــس البنــك لحقــًا كافــة اأدوات حقــوق امللكيــة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الأربــاح اأو اخل�شــائر با�شــتثناء يف احلــالت التــي اختــارت فيهــا اإدارة البنــك – عنــد 
العــرتاف املبدئــي – ت�شنيــف ال�شــتثمار يف الأ�شــهم كمــدرج بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى علــى نحــو غر قابــل لالإلغاء. تقوم �شيا�شــة البنك 
على ت�شنيف ال�شتثمارات يف الأ�شهم كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات 
ال�شــاملة الأخــرى عنــد الحتفــاظ بتلــك ال�شــتثمارات لأغرا�ــس بخــالف توليــد عوائد 

2  ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3  ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

 )اأ( االأدوات المالية )تتمة(

2  ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
2.2  التغيرات في ال�شيا�شات المحا�شبية واالإف�شاحات )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية

ي
يج

رات
ست

اال
ض 

عرا
ست

اال
ي

يل
شغ

الت
ض 

عرا
ست

اال
مة

وك
لح

ا
ية

مال
 ال

ت
انا

بي
ال

105 104



ا�شــتثمارية. يف حالــة اللجــوء اإىل ذلــك الختيــار، يتــم ت�شــجيل اأربــاح وخ�شــائر القيمة 
العادلــة �شمــن الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى ول يتــم اإعــادة ت�شنيفهــا لحقــًا اإىل 
ــى  بيــان الدخــل، مبــا يف ذلــك عنــد البيــع. يتــم حتــدد هــذا الت�شنيــف لــكل اأداة عل
حــدة. ل تخ�شــع اأدوات حقــوق امللكيــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الإيرادات 
ال�شــاملة الخــرى لتقييــم انخفا�ــس القيمــة. وعنــد البيع، يتــم اإعادة ت�شنيــف الأرباح 
اأو اخل�شــائر املرتاكمــة مــن احتياطــي القيمــة العادلــة اإىل الأربــاح املرحلــة يف بيــان 
التغــرات يف حقــوق امللكيــة. ويتــم ت�شــجيل توزيعــات الأربــاح، عندما متثــل عائدًا على 
تلــك ال�شــتثمارات، يف بيــان الدخــل كـ “اإيرادات توزيعــات الأرباح” عندما يثبت حق 

البنــك يف ا�شــتالم املدفوعــات. 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 
او الخ�شائر 

يقــوم البنــك بت�شنيــف املوجــودات املاليــة كمحتفــظ بهــا لغر�ــس املتاجــرة اإذا مت 
�شــراوؤها اأو اإ�شدارها ب�شورة رئي�شــية لغر�س حتقيق اأرباح ق�شرة الأجل من خالل 
اأن�شــطة املتاجــرة اأو عندمــا ت�شــكل جــزءًا مــن حمفظــة اأدوات ماليــة مــدارة، يف حالــة 
توافــر دليــل علــى وجــود منط حديث لالعــرتاف الأرباح ق�شرة الأجل. ويتم ت�شــجيل 
وقيا�ــس املوجــودات املحتفــظ بهــا لغر�ــس املتاجــرة يف بيــان املركــز املايل وفقــا للقيمة 
العادلــة. اإ�شافــة اإىل ذلــك، قــد يلجــاأ البنــك عنــد العــرتاف املبدئــي اإىل القيــام علــى 
نحو غر قابل لالإلغاء بت�شنيف الأ�شل املايل الذي ل ي�شتويف متطلبات القيا�س وفقا 
للتكلفــة املطفــاأة اأو القيمــة العادلة من خالل الإيرادات ال�شــاملة الأخرى كاأ�شل مايل 
مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الأربــاح اأو اخل�شــائر اإذا كان ذلــك مــن �شــاأنه اأن 

ي�شــتبعد اأو يحــد ب�شــورة ملحوظــة مــن اأي فروق حما�شــبية قد تن�شــاأ. 

يت�شمــن هــذا الت�شنيــف امل�شــتقات غــر امل�شنفــة كاأدوات حتــوط يف عالقــة حتــوط، 
والتي مت حيازتها ب�شورة رئي�شــية لغر�س البيع اأو اإعادة ال�شــراء على املدى القريب. 
تدرج الإيرادات املعرتف بها من هذه املوجودات املالية حتت بند »�شايف الأرباح من 

التعامــل بعمالت اأجنبية«. 

انخفا�س قيمة الموجودات المالية 

يقــوم البنــك باحت�شــاب خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى الأدوات املاليــة التاليــة التي ل 
يتم قيا�شــها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شــائر: 

القرو�س وال�شلف اإىل البنوك والعمالء مبا يف ذلك اللتزامات •

خطابات العتماد والقبولت وعقود ال�شمانات املالية مبا يف ذلك اللتزامات •

ال�شــتثمار يف اأوراق الديــن املاليــة املقا�شــة وفقــا للتكلفــة املطفــاأة اأو القيمة العادلة  •
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

الأر�شدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى •

ي�شنــف البنــك انخفا�ــس قيمــة املوجــودات املاليــة ب�شــورة رئي�شــية اإىل الفئتــن 
التاليتــن: 

انخفا�س قيمة الت�شهيالت الئتمانية

تت�شمــن الت�شــهيالت الئتمانيــة القرو�ــس وال�شــلف اإىل البنــوك والقرو�ــس وال�شــلف 
اإىل العمــالء وال�شمانــات وخطــاب العتمــاد والقبــولت واللتزامــات غــر امل�شــحوبة. 

يتم ت�شــجيل انخفا�س قيمة الت�شــهيالت الئتمانية يف بيان املركز املايل مببلغ يعادل 
خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة وفقــا للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 التزامــا بتعليمــات 
بنــك الكويــت املركــزي اأو املخ�ش�شــات املطلوبة وفقا لتعليمات بنــك الكويت املركزي 

اأيهمــا اأعلى.

انخفا�س قيمة الموجودات المالية الأخرى )بخالف الت�شهيالت الئتمانية(

ي�شــجل البنــك خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة لال�شــتثمار يف اأوراق الديــن املاليــة املقا�شــة 
وفقــًا للتكلفــة املطفــاأة اأو القيمــة العادلــة مــن خــالل الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى 
ولالأر�شدة والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شــات املالية الأخرى. ل تخ�شع ال�شــتثمارات 

يف الأ�شــهم خل�شــائر الئتمــان املتوقعــة.

تعتر الأر�شدة لدى بنك الكويت املركزي و�شــندات خزينة حكومة الكويت و�شــندات 
بنــك الكويــت املركــزي منخف�شــة املخاطــر وقابلة لال�شــرتاداد بالكامــل، وبالتايل، مل 

يتم ت�شــجيل اأي خ�شائر ائتمان متوقعة.

ي�شــجل البنك خ�شــائر الئتمان املتوقعة على مدى 12 �شــهرًا عن احل�شــابات اجلارية 
لــدى البنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة الأخــرى والإيداعات لدى البنوك واملوؤ�ش�شــات املالية 
الأخــرى واأوراق الديــن املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــاأة حيــث مت حتديدهــا كاأدوات 
ذات خماطــر ائتمــان منخف�شــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة ومتثل هــذه الأدوات املالية 

ا�شــتثمارات يف �شــركات و�شــندات �شــيادية ذات ت�شنيف جودة ائتمانية مرتفعة.

خ�شائر الئتمان المتوقعة

ي�شــتند خم�ش�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة اإىل خ�شــائر الئتمــان التــي مــن املتوقــع 
اأن تن�شاأ على مدى عمر الأ�شل )»خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأ�شل«(، 
مــا مل يحــدث ارتفــاع جوهــري يف خماطــر الئتمــان منذ العــرتاف بالأ�شل. ويف هذه 
احلالة، يتم احت�شاب املخ�ش�س على مدى 12 �شهر )»خ�شائر الئتمان املتوقعة على 

�شــهر«(.   12 مــدار 

اإن خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى 12 �شــهر متثــل جــزءًا مــن خ�شــائر الئتمــان 
ــاأ نتيجــة  ــائر الئتمــان املتوقعــة التــي تن�ش املتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة وهــي خ�ش
حــالت تعــر يف �شــداد الت�شــهيل الئتمــاين واملحتمــل وقوعهــا خــالل 12 �شــهر بعــد 
تاريــخ البيانــات املالية. يتم احت�شــاب خ�شــائر الئتمان املتوقعــة على مدى عمر الأداة 
وعلــى مــدى 12 �شــهرا علــى اأ�شا�ــس فــردي او جممــع اخذا يف العتبــار طبيعة حمفظة 

الت�شــهيالت الئتمانيــة ذات ال�شلــة. 

يطبــق البنــك طريقــة مكونــة مــن ثــالث مراحــل لقيا�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة. 
ويتــم نقــل املوجــودات بــن املراحــل الثالثــة التاليــة ا�شــتنادا اإىل التغــر يف اجلــودة 

الئتمانيــة منــذ العــرتاف املبدئــي. 

المرحلة 1: خ�شائر الئتمان المتوقعة على مدار 12 �شهرًا

ــذ  ــادة ملحوظــة يف خماطــر الئتمــان من ــط بزي ــي ل ترتب ــافات الت ــبة لالنك�ش بالن�ش
ــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر  العــرتاف املبدئــي، يتــم ت�شــجيل جــزء خ�ش
الأداة املاليــة واملرتبطــة باحتماليــة وقــوع اأحــداث تعــر خــالل فــرتة الثنــي ع�شــر 
�شــهرًا التاليــة. يعتــر البنــك الأ�شل املايل ذا خماطر ائتمــان منخف�شة عندما يعادل 

ت�شنيــف املخاطــر الئتمانيــة التعريــف املتعــارف عليــه عامليــًا لـــ »فئــة ال�شــتثمار«.

التعر�س  دون   – الأداة  عمر  مــدار  على  المتوقعة  الئتمان  خ�شائر   :2 المرحلة 

لالنخفا�س في القيمة الئتمانية

بالن�شــبة لالنك�شــافات التــي ترتبــط بزيــادة ملحوظــة يف خماطــر الئتمــان منــذ 
العرتاف املبدئي ولكن دون التعر�س لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية، يتم ت�شــجيل 

خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة املاليــة.

التعر�س  – في حالة  الأداة  المتوقعة على مدار عمر  3: خ�شائر الئتمان  المرحلة 
لالنخفا�س في القيمة الئتمانية

تلــك  هــي  الئتمانيــة  القيمــة  منخف�شــة  تعتــر  التــي  الئتمانيــة  الت�شــهيالت  اإن 
الت�شــهيالت التــي تتعر�ــس للتاأخــر يف �شــداد اأ�شــل املبلــغ اأو الفوائــد ملــدة اأكــر مــن 90 
يومًا، اأو وقوع اأي �شعوبات معروفة يف التدفقات النقدية مبا يف ذلك ا�شتدامة خطة 
اأعمال الطرف املقابل وتدين درجات الت�شنيف الئتماين. بالن�شبة للمرحلة 3، يتم 
احت�شــاب خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة لالأ�شل املــايل منخف�س القيمة الئتمانية بن�شــبة 

100% مــن �شــايف ر�شيــد التعــر بعــد ا�شــتبعاد قيمــة ال�شمــان املوؤهل. 

تحديد الرتفاع الجوهري في مخاطر الئتمان

عنــد حتديــد مــدى الرتفــاع اجلوهــري ملخاطــر التعــر منذ العــرتاف املبدئــي، ياأخذ 
البنــك يف اعتبــاره املعلومــات الكمية والنوعية وموؤ�شــرات الرتاجــع والتحليل بناء على 
اخلرة التاريخية للبنك والت�شنيف الئتماين الداخلي وتقييم خماطر الئتمان مبا 
يف ذلــك املعلومــات امل�شــتقبلية لتحديــد الرتفــاع اجلوهري ملخاطر الئتمان للت�شــهيل 
الئتمــاين. دون النظــر اإىل التغــر يف الدرجــات الئتمانيــة، اإذا تاأخــرت املدفوعــات 
التعاقديــة للت�شــهيالت الئتمانيــة ملــدة اأكــر مــن 30 يومــًا فــاإن ذلــك يعتــر ارتفاعــا 
جوهريــا يف خماطــر الئتمــان منــذ العــرتاف املبدئــي. يتــم نقــل كافــة املوجــودات 
املاليــة التــي تعر�شــت لرتفــاع جوهــري يف خماطــر الئتمــان منــذ العــرتاف املبدئــي 

اإىل املرحلــة 2.

يقــوم البنــك بتاريــخ كل بيانــات ماليــة بتقييــم مــا اإذا كان الأ�شــل املــايل اأو جمموعــة 
املوجــودات املاليــة تعر�شــت لنخفا�ــس يف القيمــة الئتمانيــة. ويــرى البنــك اأن الأدلــة 
املو�شوعية على انخفا�س قيمة اأدوات الدين ت�شمل ما اإذا كان هناك تاأخر يف �شداد 
اأي مبالغ لأ�شل املبلغ اأو الفائدة ملدة تزيد عن 90 يومًا اأو مواجهة �شعوبات معروفة 
يف التدفقــات النقديــة مبــا يف ذلــك ا�شــتدامة خطــة اأعمــال الطــرف املقابــل وتــدين 
الت�شنيــف الئتمــاين. ولأغرا�س قيا�ــس خ�شــائر الئتمان املتوقعــة، يتم ت�شنيف كافة 
املوجــودات املاليــة منخف�شــة القيمــة الئتمانيــة �شمــن املرحلــة 3. ت�شــتمل الأدلة على 

النخفا�ــس يف القيمــة الئتمانيــة لالأ�شــل املــايل على البيانــات امللحوظة التالية:

مواجهة املقرت�س اأو جهة الإ�شدار ل�شعوبة مالية جوهرية •

خمالفة بنود العقد مثل التعر اأو التاأخر يف ال�شداد •

قيــام البنــك باإعــادة هيكلــة القرو�س اأو ال�شــلف يف �شوء �شــروط مل ياأخذها البنك  •
يف اعتباره يف حالت خمالفة لذلك،

احتمالية تعر�س املقرت�س لالإفال�س اأو ترتيبات اإعادة تنظيم مايل اأخرى اأو •

غياب �شوق ن�شط لالأ�شهم نظرا ل�شعوبات مالية. •

تتمثــل املوجــودات املاليــة امل�شــرتاة اأو امل�شــتحدثة منخف�شــة القيمــة الئتمانيــة يف تلك 
املوجــودات املاليــة منخف�شــة القيمة الئتمانية عند العرتاف املبدئي ويتم ت�شنيفها 

�شمن املرحلة 3.

اأو  املــايل  لالأ�شــل  الئتمــان  ت�شــجل خماطــر  اإذا مل  املاليــة،  البيانــات  تاريــخ  ويف 
جمموعــة املوجــودات املاليــة ارتفاعًا ملحوظًا منذ العــرتاف املبدئي دون اأن تتعر�س 
لالنخفا�ــس يف القيمــة الئتمانيــة، يتــم ت�شنيف هذه املوجودات املالية �شمن املرحلة 

 .1

قيا�س خ�شائر الئتمان المتوقعة

التعــر،  لتقديــر احتمــالت  النــاجت املخ�شــوم  املتوقعــة هــي  اإن خ�شــائر الئتمــان 
واملخاطــر يف حالــة التعــر، واخل�شــائر الناجتــة مــن التعر. اإن احتمــالت التعر متثل 
احتمالت تعر املقرت�س يف الوفاء بالتزامه املايل �شواء على مدى 12 �شهرًا او على 
مدى العمر الإنتاجي املتبقي لاللتزام. اإن املخاطر يف حالة التعر متثل النك�شافات 
املتوقعــة يف حالــة التعــر. يقــوم البنــك باحت�شــاب املخاطــر يف حالــة التعــر، مــن 
النك�شافات احلالية املرتبطة بالطرف املقابل والتغرات املحتملة يف املبالغ احلالية 
وفقــا للعقــد مبــا يف ذلــك الإطفــاء. اإن املخاطــر يف حالــة التعــر لأ�شــل مــايل متثــل 
جممل قيمته الدفرتية. ومتثل اخل�شــائر الناجتة من التعر اخل�شــائر املتوقعة نتيجة 
التعــر وقيمتهــا املتوقعــة عنــد العــرتاف والقيمــة الزمنيــة لالأمــوال.  وتعــادل خ�شــائر 
الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى 12 �شــهرًا املبلــغ املخ�شــوم علــى مدار فرتة الثني ع�شــر 
�شــهرًا التاليــة لحتماليــة التعــر م�شروبًا يف قيمة اخل�شــائر الناجتة من التعر وقيمة 
املخاطــر يف حالــة التعــر. اأمــا خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة على مدى عمــر الأداة، فيتم 
احت�شــابها باملبلــغ املخ�شــوم لقيمــة احتمــالت التعــر على مدى العمــر املتبقي الكامل 

م�شروبــا يف قيمــة اخل�شــائر الناجتــة مــن التعــر وقيمــة املخاطــر يف حالــة التعر. 

يعك�ــس قيا�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة قيا�ــس للمبالــغ ب�شــكل غــر متحيــز ومرجــح 
بالحتمــالت والتــي يتــم حتديدهــا مــن خــالل تقييــم جمموعــة مــن النتائــج املحتملــة 
ــة تكلفــة اأو  ــدة املتاحــة دون اأي ــة واملوؤي ــة لالأمــوال واملعلومــات املعقول والقيمــة الزمني
جمهــود غــر مالئــم يف تاريــخ البيانــات املاليــة حــول الأحــداث ال�شــابقة والظــروف 

ــتقبلية.  احلاليــة والتوقعــات بالظــروف القت�شاديــة امل�ش

يقــوم البنــك بقيا�ــس خم�ش�شات اخل�شــائر مببلغ م�شــاوي خل�شــائر الئتمــان املتوقعة 
على مدى عمر الأداة، با�شتثناء ملا يلي حيث يتم قيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة على 

مدى 12 �شهرًا: 

ا�شــتثمارات يف اأوراق الديــن املاليــة املحــددة علــى اأنهــا ذات خماطــر ائتمــان  •
ــة، و ــات املالي ــخ البيان ــة يف تاري منخف�ش

الأدوات املاليــة الأخــرى التــي مل يطــراأ لهــا اأي زيــادة يف خماطــر الئتمــان ب�شــورة  •
ملحوظــة منذ العرتاف املبدئي.  

يتــم ت�شــجيل خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر الأداة للموجــودات املاليــة التــي 
تت�شمن ازدياد ملحوظ يف خماطر الئتمان منذ البداية او منخف�شة القيمة الئتمانية. 

ال�شطب

يتــم �شــطب جممــل القيمــة الدفرتيــة لالأ�شــل املــايل )�شــواء جزئيــًا اأو كليــًا( عندمــا 
يتو�شــل البنــك اإىل اأن املديــن لي�ــس لديــه موجــودات اأو م�شــادر دخــل ميكــن اأن تنتــج 
تدفقــات نقديــة كافيــة ل�شــداد املبالــغ. ومع ذلك، ل تــزال املوجودات املالية امل�شــطوبة 
خا�شعــة لإجــراءات اإنفــاذ القانــون لكــي يتــم المتثــال لإجــراءات البنــك املتعلقــة 

با�شــرتداد املبالــغ امل�شــتحقة. 

2  ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3  ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

 )اأ( االأدوات المالية )تتمة(

2  ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3  ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

 )اأ( االأدوات المالية )تتمة(
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  اللتزامات 

عنــد تقديــر خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة بالن�شــبة لاللتزامــات 
غــر امل�شــحوبة، يقــوم البنــك بتقديــر اجلــزء مــن اللتــزام املتوقــع اأن يتــم �شــحبه على 
مــدى العمــر املتوقــع لــه. يتــم احت�شــاب املخاطــر يف حالــة التعــر بعــد تطبيــق معامــل 
التحويــل الئتمــاين طبقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي. يتــم احت�شــاب خ�شــائر 
ــة املتبعــة  ــتنادا اإىل نف�ــس املنهجي الئتمــان املتوقعــة لاللتزامــات غــر امل�شــحوبة ا�ش

للت�شــهيالت الئتمانيــة الأخــرى امل�شــحوبة.

عقود ال�شمانات وخطابات العتماد

يتــم قيا�ــس التــزام البنــك مقابــل كل �شمــان اأو خطــاب اعتمــاد بنــاءا علــى املبلــغ 
امل�شــجل مبدئيــا ناق�شــا الإطفــاء املرتاكــم املــدرج يف بيــان الدخــل وخ�شــائر الئتمــان 
ــة 9 التزامــًا بتعليمــات بنــك الكويــت  ــار الــدويل للتقاريــر املالي املتوقعــة طبقــًا للمعي
املركــزي واملخ�ش�شــات املطلوبــة طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت املركزي اأيهمــا اأعلى. 
ولهــذا الغر�ــس، يقــوم البنــك بتقديــر خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة بنــاءا علــى القيمــة 
احلاليــة للمدفوعــات املتوقــع �شــدادها اىل مالــك عقــود ال�شمــان مقابــل خ�شــائر 
الئتمــان املتكبــدة ارتباطــا بهــا. ويتــم خ�شــم النق�ــس مقابــل ن�شــبة الفائــدة املعدلــة 

باملخاطر املتعلقة بهذا النوع من املخاطر. ويتم اجراء الحت�شــاب بناءا على ترجيح 
ال�شــيناريوهات الثــالث لحتمــالت التعــر. 

تعديل القرو�س وال�شلف اإلى العمالء

ي�شــعى البنــك، متــى كان ذلــك ممكنــًا، اإىل اإعــادة هيكلــة القرو�ــس بــدل مــن متلــك 
ال�شمانــات. وقــد يت�شمــن ذلــك متديــد اأجــل ترتيبــات ال�شــداد والتفــاق علــى �شــروط 
ــروط  ــود وال�ش ــري البن ــروط، ت�ش ــى ال�ش ــدة للقرو�ــس. بعــد اإعــادة التفاو�ــس عل جدي
للرتتيــب التعاقــدي اجلديــد يف حتديــد مــا اإذا كان القر�ــس مــا يــزال متاأخــر ال�شــداد 
اأم ل. يف حالــة اإذا كانــت التعديــالت جوهريــة، يتــم اإلغــاء العــرتاف بالت�شــهيل 
ويتــم العــرتاف بت�شــهيل جديــد ذي بنــود و�شــروط خمتلفــة ب�شــكل جوهــري. ويتــم 
قيا�ــس خم�ش�ــس خ�شــائر للت�شــهيل ا�شــتنادا اإىل خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة على مدى 
12 �شــهرًا با�شــتثناء يف احلــالت النــادرة التــي يعتــر فيهــا الت�شــهيل اجلديــد اأ�شــال 

م�شتحدثا منخف�س القيمة الئتمانية. ويف حالة تعديل القرو�س وال�شلف اإىل العمالء 
دون اإلغــاء العــرتاف بهــا، يتــم قيا�ــس اأي انخفا�س يف القيمة بوا�شــطة معدل الفائدة 
الفعلي الأ�شلي كما مت احت�شــابه قبل تعديل ال�شــروط. تراجع الإدارة القرو�س املعاد 
التفاو�ــس عليهــا با�شــتمرار ل�شمــان اللتــزام بكافــة املعايــر واإمكانية الوفــاء بدفعات 

ال�شــداد امل�شــتقبلية. 

قيا�س القيمة العادلة

اإن القيمــة العادلــة هــي ال�شــعر امل�شــتلم لقــاء بيــع اأ�شــل مــا اأو املدفــوع لتحويــل التــزام 
ما يف معاملة منظمة بن امل�شــاركن يف ال�شــوق يف تاريخ القيا�ــس. يتم ت�شنيف كافة 
املوجــودات واملطلوبــات التــي يتم قيا�ــس قيمتها العادلــة اأو الإف�شاح عنها يف البيانات 
املاليــة �شمــن اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلة املبن كما يلي، ا�شــتناًدا اإىل مدخالت 

امل�شــتوى الأدنــى والتــي تعتر جوهرية لقيا�ــس القيمــة العادلة ككل:

ملوجــودات  ن�شــطة  اأ�شــواق  يف  املعدلــة(  )غــر  املعلنــة  الأ�شــعار  امل�شتوى 1: 
مطابقــة؛ مطلوبــات  اأو 

املدخــالت  مــن  م�شــتوى  اأقــل  فيهــا  يكــون  والتــي  التقييــم  اأ�شــاليب  امل�شتوى 2: 
مبا�شــر. غــر  اأو  مبا�شــر  ب�شــكل  ملحوًظــا  العادلــة  القيمــة  لقيا�ــس  اجلوهريــة 

املدخــالت  مــن  م�شــتوى  اأقــل  فيهــا  يكــون  والتــي  التقييــم  اأ�شــاليب  امل�شتوى 3: 
ملحــوظ. غــر  العادلــة  القيمــة  لقيا�ــس  اجلوهريــة 

ي�شــتند احت�شــاب القيمة العادلة لالأدوات امل�شــعرة اإىل اأ�شــعار ال�شــراء املعرو�شة عند 
الإقفال. ت�شتند القيمة العادلة لال�شتثمارات يف ال�شناديق املدارة اإىل اأحدث �شايف 

قيمة معلنة للموجودات. 

ــعار / ــى معــدلت ال�ش ــاء عل ــعرة بن ــالأدوات غــر امل�ش ــة ل ــر القيمــة العادل ــم تقدي يت
الربحية اأو الأ�شعار/التدفقات النقدية املعمول بها بعد تعديلها لكي تعك�س الظروف 
املرتبطــة باجلهــة امل�شــدرة. اإن القيمــة العادلــة لال�شــتثمارات يف �شناديــق م�شــرتكة 
اأو �شــركات ال�شمان اأو الأدوات ال�شــتثمارية املماثلة ت�شــتند اإىل اأحدث اأ�شــعار �شــراء 

معلنــة/ �شــايف قيمــة الأ�شل.

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لــالأدوات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــاأة عــن طريــق 
خ�شــم التدفقــات النقديــة امل�شــتقبلية وفًقــا لالأ�شــعار احلاليــة لأدوات ماليــة مماثلــة.

تعــادل القيمــة العادلــة لالأداة املالية امل�شــتقة الربح اأو اخل�شــارة غر املحققة الناجتة 
من ربط الأداة امل�شــتقة بال�شــوق با�شــتخدام اأ�شعار ال�شوق ال�شائدة اأو مناذج الت�شعر 

الداخلية.

اأرباح اأو خ�شائر« اليوم الأول« 

عندمــا يكــون �شــعر املعاملــة خمتلًفــا بالن�شــبة للقيمــة العادلــة عــن معامــالت ال�شــوق 
الأخــرى املعرو�شــة احلاليــة لنف�ــس الأداة، اأو ا�شــتناًدا اإىل اأ�شــلوب تقييــم تت�شمــن 
متغراتــه فقــط بيانــات مــن الأ�شــواق املعرو�شــة، ي�شــجل البنــك مبا�شــرًة الفــرق بــن 
�شــعر املعاملــة والقيمــة العادلــة )اأربــاح اأو خ�شــائر اليــوم الأول( يف »�شــايف اإيــرادات 
املتاجــرة«. يف احلــالت التــي يتــم فيهــا حتديــد القيمة العادلة با�شــتخدام بيانات غر 
معرو�شــة، فــاإن الفــرق بــن �شــعر املعاملــة وقيمــة النمــوذج يتــم ت�شــجيله فقــط يف بيان 
الدخــل عندمــا ت�شبــح املدخــالت معرو�شــة اأو عندمــا يتــم اإلغــاء العــرتاف بــالأداة. 

اتفاقيات اإعادة ال�شراء واإعادة البيع 

اإن املوجــودات املباعــة يف ظــل التــزام متزامــن باإعــادة ال�شــراء يف تاريــخ حمــدد يف 
امل�شــتقبل ب�شــعر متفق عليه )التزام باإعادة �شــراء )repos( ل يتم اإلغاء العرتاف 
بها من بيان املركز املايل. وتدرج املبالغ امل�شتلمة مبوجب هذه التفاقيات كمطلوبات 
حتمــل معــدلت فائــدة ويتــم ت�شــجيل الفــرق بــن املبيعــات و�شــعر اإعــادة ال�شــراء 

كم�شــروف فوائــد با�شــتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.

ــل باإعــادة البيــع يف تاريــخ  ــزام مقاب ــم ت�شــجيل املوجــودات امل�شــرتاة يف ظــل الت ل يت
 reverse( حمــدد يف امل�شــتقبل ب�شــعر متفــق عليــه – )التــزام اإعــادة �شــراء عك�شــي
repos( - يف بيــان املركــز املــايل. اإن املبالــغ املدفوعــة مبوجــب هــذه التفاقيــات تتم 

معاملتها كموجودات تكت�شب فائدة ويتم معاملة الفرق بن �شعر ال�شراء و�شعر اإعادة 
البيــع كاإيــرادات فوائد با�شــتخدام طريقــة العائد الفعلي.

المقا�شة

تتــم املقا�شــة بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املالية، ويــدرج �شايف املبالــغ يف بيان 
املركــز املــايل فقــط اإذا كان هنــاك حــق ملــزم قانوًنــا ملقا�شــة املبالــغ املحققــة وينــوي 
البنــك اأمــا اأن ي�شــدد علــى اأ�شا�ــس ال�شــايف اأو حتقيــق بنــد املوجــودات و�شــداد بنــد 

املطلوبــات يف نف�ــس الوقــت.

)ب( الأدوات المالية الم�شتقة والتحوط

يدخــل البنــك، يف �شــياق ن�شــاطه املعتــاد، يف اأنــواع خمتلفــة مــن املعامــالت التــي 
تت�شمــن اأدوات ماليــة م�شــتقة. تــدرج امل�شــتقات ذات القيــم العادلــة املوجبــة )اأربــاح 
غــر حمققــة( �شمــن »املوجودات الأخرى« بينما تدرج امل�شــتقات ذات القيمة العادلة 
ال�شــالبة )خ�شــائر غــر حمققــة( �شمــن »املطلوبــات الأخــرى« يف بيــان املركــز املــايل.

يتــم التعامــل مــع بع�ــس الأدوات امل�شــتقة املت�شمنــة يف اأدوات ماليــة اأخــرى كم�شــتقات 
منف�شلة يف حالة عدم ارتباطها ال�شديد من حيث اخل�شائ�س واملخاطر القت�شادية 
بتلــك اخلا�شــة بالعقــد الرئي�شــي ول يتــم اإدراج العقــد الرئي�شــي بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل بيــان الدخــل. ويتــم قيا�ــس هذه الأدوات امل�شــتقة املت�شمنة وفًقــا للقيمة العادلة 

مــع ت�شــجيل التغــرات يف القيمــة العادلة يف بيان الدخل. 

يتــم ب�شــكل عــام قيا�ــس القيمــة العادلــة بالرجــوع اإىل اأ�شــعار ال�شــوق املعلنــة ومنــاذج 
التدفقــات النقديــة املخ�شومــة ومنــاذج الت�شــعر وفــق املالئــم. تــدرج اأي تغــرات يف 
القيمــة العادلــة للم�شــتقات املحتفــظ بهــا بغر�ــس املتاجــرة مبا�شــرة يف بيــان الدخــل 
ويف�شــح عنهــا �شمــن اإيــرادات الت�شــغيل. تت�شمــن امل�شــتقات املحتفــظ بهــا بغر�ــس 

ــا تلــك امل�شــتقات التــي ل تتاأهــل ملحا�شــبة التحــوط املبينــة اأدنــاه. املتاجــرة اأي�شً

لأغرا�ــس حما�شــبة التحــوط، ت�شنــف معامــالت التحــوط اىل فئتــن )اأ( معامــالت 
حتــوط القيمــة العادلــة التــي توفــر التحــوط �شــد خماطر التغــرات يف القيمــة العادلة 
لأ�شــل او التــزام معــرتف بــه، و )ب( معامــالت حتــوط التدفقــات النقديــة التــي 
توفــر التحــوط مــن التغــر يف التدفقــات النقدية الذي اما ين�شــب اىل خماطرة معينة 

مرتبطــة باأ�شــل او التــزام معــرتف بــه او معاملــة متوقعــة. 

متطلبات فعالية التحوط

تتاأهــل عالقــة التحــوط ملحا�شــبة التحــوط عندمــا ت�شــتويف كافــة متطلبــات الفعاليــة 
التالية: 

هناك »عالقة اقت�شادية« بن البند الذي يتم التحوط له واأداة التحوط. •

لي�ــس ملخاطــر الئتمــان »تاأثــر مهيمــن علــى التغــرات يف القيمــة« والتــي تنتــج مــن  •
العالقــة القت�شادية.

2  ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3  ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

 )اأ( االأدوات المالية )تتمة(

2  ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3  ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

 )اأ( االأدوات المالية )تتمة(

مخ�ش�شات خ�شائر الئتمان المتوقعة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

يجب على البنك احت�شــاب خم�ش�شات خ�شــائر الئتمان املتوقعة للت�شــهيالت الئتمانية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بت�شنيف الت�شــهيالت الئتمانية وح�شــاب 
املخ�ش�شات. يتم ت�شنيف الت�شــهيالت الئتمانية كمتاأخرة يف حالة عدم ا�شــتالم املدفوعات يف تاريخ ال�شــداد التعاقدي، اأو اإذا جتاوز الت�شــهيل املحددات املتفق عليها �شــلفا. 
يتم ت�شنيف الت�شهيل الئتماين كمتاأخر ومنخف�س القيمة يف حالة التاأخر يف �شداد الفائدة/ الربح او اأ�شل املبلغ ملدة اأكر من 90 يومًا وكانت القيمة الدفرتية للت�شهيل اأكر 
مــن قيمتــه املتوقــع ا�شــرتدادها. اإن القرو�ــس املتاأخــرة ولكــن غــر منخف�شــة القيمــة وتلــك منخف�شــة القيمة يتــم ادارتها ومراقبتها كت�شــهيالت غر منتظمة ويتــم ت�شنيفها بن 

الفئات الأربع التالية والتي يتم ال�شــتعانة بها لتحديد املخ�ش�شات: 

المخ�ص�صات المحددة % المعاييرالفئة

-غير منتظمة لمدة ت�شل اإلى 90 يوم تحت المراقبة
20%غير منتظم لمدة 91-180 يوم غير منتظمة

50%غير منتظم لمدة 181-365 يومديون م�شكوك في تح�شيلها 

100%غير منتظم لمدة اأكثر من 365 يوم ديون معدومة 

 يجوز اأن يدرج البنك ت�شــهيل ائتماين يف �شمن اإحدى الفئات ال�شــابقة بناءا على راأي الإدارة حول الظروف املالية و/اأو غر املالية للعميل. اإ�شافة اإىل خم�ش�شات حمددة، 
يتــم احت�شــاب احلــد الأدنــى للمخ�ش�شــات العامــة بن�شــبة 1% للت�شــهيالت النقديــة و0.5% للت�شــهيالت غــر النقديــة على كافة الت�شــهيالت الئتمانية ال�شــارية )بال�شايف بعد 

بع�ــس فئــات ال�شمــان التي تنطبق عليها التعليمات ول تخ�شع ملخ�ش�س حمدد(. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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متاثــل ن�شــبة التحــوط بعالقــة التحــوط تلــك الناجتــة مــن حجــم البنــد الــذي يتــم  •
التحــوط لــه والــذي يقــوم البنــك بالفعــل بالتحــوط لــه وكذلــك حجــم اأداة التحــوط 

والــذي ي�شــتخدمه البنــك فعليــًا يف التحــوط حلجــم البنــد الــذي يتــم التحــوط لــه.

يتــم توثيــق هــدف واإ�شــرتاتيجية اإدارة املخاطــر، يف بدايــة التحــوط، مبــا يف ذلــك 
تعريــف اأداة التحــوط والبنــد الــذي يتــم التحــوط لــه املتعلــق بهــا وطبيعــة املخاطــرة 
املتحــوط لهــا وكيفيــة قيــام البنــك بتقييــم فعاليــة عالقــة التحــوط لحًقا، يجــب تقييم 

التحــوط وحتديدهــا علــى اأنهــا معاملــة حتــوط فعالــة علــى اأ�شا�ــس م�شــتمر.

بالن�شــبة ملعامــالت حتــوط القيمــة العادلــة التــي ت�شــتويف �شــروط حما�شــبة التحــوط، 
ت�شــجل اأي اأرباح اأو خ�شــائر ناجتة من اإعادة قيا�ــس اأداة التحوط وفًقا للقيمة العادلة 
مبا�شــرة �شمــن »موجــودات اأخــرى« اأو »مطلوبــات اأخــرى« ويف بيــان الدخــل. تعــدل اأي 
اأرباح اأو خ�شائر ذات �شلة بالبند املتحوط له واملتعلقة باملخاطرة املتحوط لها مقابل 

القيمــة الدفرتيــة للبنــد املتحوط له وت�شــجل يف بيان الدخل.

بالن�شــبة ملعامالت حتوط التدفقات النقدية التي ت�شــتويف �شــروط حما�شــبة التحوط، 
ي�شجل اجلزء من الأرباح اأو اخل�شائر من اأداة التحوط والذي حتدد اأنه حتوط فعال 
مبا�شــرًة يف بيان الدخل ال�شــامل كما يتم ت�شــجيل اجلزء غر الفعال يف بيان الدخل. 
بالن�شــبة لتحــوط التدفقــات النقديــة التــي توؤثر على معامالت م�شــتقبلية تــوؤدي لحقًا 
اإىل العرتاف باأ�شل اأو التزام مايل، يتم اإعادة ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شائر املتعلقة 
بهــا والتــي مت ت�شــجيلها يف بيــان الدخــل ال�شــامل اإىل بيــان الدخــل يف نف�ــس الفــرتة اأو 

الفــرتات التــي يوؤثــر الأ�شل املايل اأو اللتــزام املايل خاللها على بيان الدخل.

بالن�شــبة ملعامــالت التحــوط التــي ل ت�شــتوفى معايــر حما�شــبة التحــوط، توؤخــذ اأي 
اأربــاح اأو خ�شــائر ناجتــة عــن التغــرات يف القيمــة العادلــة لأداة التحــوط مبا�شــرًة اإىل 

الدخــل. بيــان 

يتــم اإيقــاف حما�شــبة التحــوط م�شــتقباًل عنــد انتهــاء �شالحيــة اأداة التحــوط اأو 
بيعهــا او انتهــاء مدتهــا اأو ممار�شــتها اأو عندمــا ل تعــد م�شــتوفية ل�شــروط حما�شــبة 
التحــوط اأو عندمــا ل تعــد املعامــالت امل�شــتقبلية متوقعــة احلــدوث اأو يف حالــة اإلغــاء 
الت�شنيــف. يف ذلــك الوقــت، يتــم الحتفــاظ بــاأي اأربــاح اأو خ�شــائر تراكميــة لأداة 
التحــوط وامل�شــجلة يف حقــوق امللكيــة حتــى يتــم حــدوث املعامــالت املتوقعــة. عندمــا 
ي�شبح من غر املتوقع حدوث املعامالت امل�شتقبلية اأو عندما يتم اإلغاء الت�شنيف، 
يتــم حتويــل �شــايف الربــح اأو اخل�شــارة املرتاكمــة امل�شــجلة يف حقــوق امللكيــة اإىل بيان 
الدخــل. يف حالــة معامــالت حتــوط القيمــة العادلــة لأدوات ماليــة حتمــل فائدة، فاإن 
اأي تعديل على قيمتها الدفرتية فيما يتعلق بالتحوط املوقوف يتم اإطفاوؤه على مدى 

الفــرتة املتبقيــة حتى ال�شــتحقاق.

)ج( ال�شمانات المعاد الحتفاظ بها

يقــوم البنــك اأحياًنــا بتملــك بع�ــس املوجــودات املقدمــة ك�شمانــات �شمــن ت�شــوية 
القرو�ــس وال�شــلف ذات ال�شلــة. يــدرج مثــل هــذا الأ�شــل بالقيمــة الدفرتيــة للقرو�ــس 
وال�شــلف ذات ال�شلــة اأو القيمــة العادلــة احلاليــة لتلــك املوجودات، اأيهما اأقل. ت�شــجل 

الأربــاح اأو اخل�شــائر مــن البيــع وخ�شــائر اإعــادة التقييــم يف بيــان الدخــل.

يقــوم البنــك مبراجعــة ال�شمانــات املعــاد حيازتهــا وامل�شنفة كـ »موجــودات اأخرى« يف 
تاريخ كل بيانات مالية، ويتاأكد من ت�شنيفها طبقًا لل�شيا�شة املحا�شبية املطبقة على 

نف�س الفئة من ال�شتثمارات.

)د( مخ�ش�شات

ت�شــجل املخ�ش�شــات عندمــا يكــون مــن املحتمــل - نتيجــة لأحــداث �شــابقة - ظهــور 
حاجــة اإىل تدفــق املــوارد القت�شاديــة خــارج البنــك مــن اأجــل �شــداد التــزام حــايل اأو 
قانــوين اأو ا�شــتدليل ويكــون بالإمــكان تقديــر املبلــغ ب�شــكل موثــوق منــه. يتــم عر�ــس 

امل�شــروف املتعلــق بــاأي خم�ش�ــس يف بيــان الدخــل بال�شــايف بعــد اأي ا�شــرتداد. 

)ه�( مكافاأة نهاية الخدمة 

يلتــزم البنــك مبوجــب قانــون العمــل الكويتــي والعقود املحــددة للموظفــن، اإن وجدت، 
بدفع مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفن عند نهاية اخلدمة. عادة ما ي�شتند ا�شتحقاق 
املكافــاأة اإىل طــول مــدة خدمــة املوظفــن واإمتــام احلــد الأدنــى مــن مــدة اخلدمــة. اإن 
ــا يتــم ا�شــتحقاقها خــالل فــرتة التوظيــف. اإن برنامــج  التكلفــة املتوقعــة لهــذه املزاي
املزايا املحددة غر ممول. يتم حتديد القيمة احلالية للتزام املزايا املحددة �شنويا 
مــن خــالل تقييمات اإكتوارية بوا�شــطة طريقــة الوحدات الئتمانية املتوقعة. ويت�شمن 
التقييــم الكتــواري العديــد مــن الفرتا�شــات مثــل معــدل اخل�شــم وزيــادات الراتــب 
امل�شــتقبلية ومعــدلت الوفيــات. يتــم مراجعــة هــذه الفرتا�شــات يف تاريــخ كل بيانــات 

مالية.

)و( اأ�شهم الخزينة

تتكــون اأ�شــهم اخلزينــة مــن اأ�شــهم البنــك ال�شــادرة التــي مت اإعادة �شــرائها لحًقا من 
قبــل البنــك ومل يتــم اإعــادة اإ�شدارهــا اأو اإلغاوؤهــا بعــد، مبــا يف ذلــك التكاليــف املتعلقة 
بها مبا�شرة. يتم املحا�شبة عن اأ�شهم اخلزينة با�شتخدام طريقة التكلفة. وفًقا لهذه 
ــاب  ــرائها يف ح�ش ــاد �ش ــهم املع ــة الأ�ش ــح لتكلف ــط املرج ــم اإدراج املتو�ش ــة، يت الطريق
مقابــل �شمــن حقــوق امللكيــة. عنــد بيــع اأ�شــهم اخلزينــة يتــم اإدراج الأربــاح الناجتــة 
�شمن ح�شــاب م�شــتقل يف حقوق امللكية )»احتياطي اأ�شــهم اخلزينة«( وهو غر قابل 
للتوزيــع. كمــا يتــم حتميــل اأي خ�شــائر حمققــة علــى نف�ــس احل�شــاب يف حــدود الر�شيد 
الدائن لذلك احل�شاب. ويتم حتميل اأية خ�شائر اإ�شافية على الأرباح املرحلة ثم على 
الحتياطــي الإجبــاري والحتياطيــات الأخــرى. ل يتــم دفــع اأي توزيعــات اأربــاح نقديــة 
عــن اأ�شــهم اخلزينــة. ويــوؤدي اإ�شــدار اأ�شــهم املنحــة اإىل زيــادة عــدد اأ�شــهم اخلزينــة 
بالتنا�شــب وتخفي�ــس متو�شــط تكلفــة ال�شــهم بــدون التاأثــر علــى اإجمايل تكلفة اأ�شــهم 

اخلزينة.

)ز( مباني ومعدات

تــدرج الأر�ــس واملبــاين مبدئًيــا بالتكلفة. بعد العرتاف املبدئي، تــدرج الأر�س باملبلغ 
املعــاد تقييمــه، والــذي يتمثــل يف القيمــة العادلــة يف تاريــخ اإعــادة التقييــم. تتــم اإعــادة 
التقييم ب�شورة دورية من قبل مقيمي عقارات متخ�ش�شن. يتم ت�شجيل الفائ�س اأو 
العجز الناجت من اإعادة التقييم يف بيان الدخل ال�شامل اإىل احلد الذي ل يتجاوز معه 
العجز ذلك الفائ�س امل�شــجل �شــابًقا. يتم ت�شــجيل اجلزء من العجز املرتبط باإعادة 
التقييــم والــذي يزيــد عــن فائ�س اإعادة التقييم امل�شــجل �شــابقًا يف بيــان الدخل. واإىل 
احلد الذي يعك�ــس فيه فائ�س اإعادة التقييم خ�شــارة اإعادة تقييم م�شــجلة �شــابًقا يف 
بيــان الدخــل، يتــم ت�شــجيل الزيــادة يف بيــان الدخل. عنــد البيع، يتم حتويــل احتياطي 

اإعادة التقييم املتعلق بالأر�س املباعة مبا�شــرًة اإىل الأرباح املرحلة. 

تــدرج املعــدات بالتكلفــة ناق�شًا ال�شــتهالك املرتاكم وخ�شــائر النخفا�س يف القيمة، 

اإن وجــدت. ل ت�شــتهلك الأر�ــس. يحت�شــب ا�شــتهالك املبــاين واملعــدات علــى اأ�شا�ــس 
الق�شــط الثابــت علــى مــدى الأعمــار الإنتاجية املقــدرة لها.

فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�س احت�شاب ال�شتهالك: 

5 اإىل 10 �شنوات  مباين    

3 اإىل 5 �شنوات معدات     

ــة للمبــاين واملعــدات لغر�ــس حتديــد اأي انخفا�ــس يف  يتــم مراجعــة القيمــة الدفرتي
القيمــة عندمــا ت�شــر الأحــداث اأو التغــرات يف الظــروف اإىل اأن القيمــة الدفرتيــة قد 
ل ميكــن ا�شــرتدادها. فــاإذا توفــر مثــل ذلــك املوؤ�شــر وعندمــا تكــون القيمــة الدفرتيــة 
م�شــجلة باأكــر مــن مبلغهــا املقــدر املمكــن ا�شــرتداده، تخف�ــس املوجــودات اإىل قيمهــا 
املمكــن ا�شــرتدادها. تتــم مراجعــة القيــم التخريديــة والأعمــار الإنتاجيــة وطــرق 
ال�شــتهالك للموجــودات، ويتــم تعديلهــا متــى كان ذلــك مالئمــا، يف نهايــة كل �شــنة 

مالية.

)ح( انخفا�س قيمة الموجودات غير المالية 

يقــوم البنــك بتاريــخ كل بيانــات مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�شــر 
علــى اأن اأ�شــال قــد تنخف�ــس قيمتــه. فــاإذا مــا توفــر مثــل هــذا املوؤ�شــر اأو عندمــا يجــب 
اإجــراء اختبــار انخفا�ــس القيمــة ال�شــنوي لالأ�شــل، يقــوم البنــك بتقديــر املبلــغ املمكن 
ا�شــرتداده لالأ�شــل. اإن املبلــغ املمكــن ا�شــرتداده لالأ�شــل هــو القيمــة العادلــة لالأ�شــل 
اأو وحــدة اإنتــاج النقــد ناق�شــا التكاليــف حتــى البيــع اأو قيمتــه اأثنــاء ال�شــتخدام اأيهما 
اأعلــى. عندمــا تزيــد القيمــة الدفرتيــة لأ�شــل مــا اأو لوحدة اإنتاج نقد عــن املبلغ املمكن 
ا�شــرتداده، يعتــر الأ�شــل قــد انخف�شت قيمتــه ويخف�س اإىل مبلغه املمكن ا�شــرتداده. 
عنــد تقييــم القيمــة اأثنــاء ال�شــتخدام، تخ�شم التدفقــات النقدية امل�شــتقبلية املقدرة 
اإىل قيمتها احلالية با�شــتخدام معدل خ�شم يعك�ــس تقييمات ال�شــوق احلالية للقيمة 
ــا  الزمنيــة لالأمــوال واملخاطــر املرتبطــة بالأ�شــل. عنــد حتديــد القيمــة العادلــة ناق�شً
التكاليف حتى البيع، يتم ا�شتخدام منوذج تقييم منا�شب. ويتم تاأييد هذه العمليات 
احل�شــابية مب�شاعفــات التقييــم اأو التقييمــات اخلارجيــة اأو موؤ�شــرات القيمــة العادلــة 

الأخــرى املتاحة.

بالن�شــبة للموجــودات مــا عــدا ال�شــهرة، يتــم اإجــراء تقييــم بتاريــخ كل بيانــات ماليــة 
لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على اأن خ�شائر انخفا�س القيمة امل�شجلة �شابقًا 
مل تعد موجودة اأو قد انخف�شت. فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�شــر، يقوم البنك بتقدير 
املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل اأو وحدة اإنتاج النقد. يتم رد خ�شارة انخفا�س القيمة 
امل�شــجلة �شــابقًا فقــط اإذا كان هنــاك تغــر يف الفرتا�شــات امل�شــتخدمة لتحديد املبلغ 
املمكن ا�شــرتداده لالأ�شل منذ اأن مت اإدراج اآخر خ�شــارة من انخفا�س القيمة. اإن رد 
خ�شــارة انخفا�ــس القيمــة حمــدود بحيث ل ميكن اأن تتجــاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل 
املبلــغ املمكــن ا�شــرتداده اأو القيمــة الدفرتيــة التي كان من املمكــن حتديدها بال�شايف 
بعــد ال�شــتهالك فيمــا لــو مل يتــم ت�شــجيل خ�شــارة انخفا�س القيمة لالأ�شل يف �شــنوات 

�شــابقة. وي�شــجل هذا الرد يف بيان الدخل.

ل ميكن رد خ�شائر انخفا�س القيمة املتعلقة بال�شهرة يف الفرتات امل�شتقبلية. 

)ط( العتراف بالإيرادات

يتــم العــرتاف بالإيــرادات اإىل احلــد الــذي يحتمــل معــه تدفــق املنافــع القت�شاديــة 

اإىل البنــك وميكــن قيا�ــس الإيــرادات ب�شــورة موثــوق منها.

يتــم العــرتاف باإيــرادات الأتعــاب والعمــولت الأخــرى عنــد تقــدمي اخلدمــات. يتــم 
العــرتاف باإيــرادات توزيعــات الأربــاح عندمــا يثبــت احلــق يف ا�شــتالم املدفوعــات.

)ي( اإيرادات وم�شروفات فوائد

يتــم العــرتاف باإيــرادات وم�شروفــات الفوائــد يف بيــان الدخــل لكافــة الأدوات التــي 
حتمــل فائــدة با�شــتخدام طريقــة معدل الفائدة الفعليــة. اإن معدل الفائدة الفعلية هو 
املعــدل الــذي يقــوم بخ�شــم التدفقــات النقديــة املقــدرة امل�شــتقبلية متامــًا علــى مــدار 
العمــر املتوقــع لــالأداة املاليــة اأو، اإذا كان ذلــك منا�شــبًا، علــى مــدار فــرتة اأق�شــر اإىل 
�شــايف القيمــة الدفرتيــة لالأ�شــل اأو اللتــزام املــايل. عنــد احت�شــاب معــدل الفائــدة 
الفعلية، يتم مراعاة كافة الأتعاب املدفوعة اأو املقبو�شة بن اأطراف العقد وتكاليف 
املعاملــة وكافــة العــالوات اأو اخل�شومــات الأخــرى، ولكــن با�شــتثناء خ�شــائر الئتمــان 
امل�شــتقبلية. ومبجــرد تعر�ــس اأ�شــل مــايل من�شــف كقرو�ــس و�شــلف لالنخفا�ــس يف 
القيمــة، يتــم ت�شــجيل اإيــرادات الفوائــد بوا�شــطة معــدل الفائــدة امل�شــتخدم يف خ�شــم 

التدفقــات النقديــة امل�شــتقبلية لغر�ــس قيا�ــس خ�شــارة انخفا�ــس القيمــة.

)ك( ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة 
الوطنية والزكاة 

ــة دعــم  ــت للتقــدم العلمــي و�شريب ــة الكوي ــة موؤ�ش�ش ــاب خم�ش�ــس حل�ش ــم احت�ش يت
العمالــة الوطنيــة والــزكاة وفًقــا للوائــح املاليــة يف دولــة الكويــت. 

)ل( عقود التاأجير 

يقــوم البنــك يف بدايــة العقــد بتقييــم مــا اإذا كان العقــد يتمثــل يف عقد تاأجــر. ويتمثل 
عقد العقد يف عقد تاأجر اإذا كان العقد ينقل احلق يف ال�شيطرة على ا�شتخدام اأ�شل 
حمــدد لفــرتة زمنيــة لقــاء مقابــل نقــدي. ويف حالة حتديد العقد كعقد تاأجر، ي�شــجل 
البنــك اأ�شــل حــق ال�شــتخدام والتــزام عقــد التاأجــر يف تاريــخ بدايــة عقــد التاأجــر. 
كمــا اختــار البنــك ال�شــتفادة مــن اإعفــاءات العــرتاف لعقــود التاأجر التــي متتد مدة 
التاأجر مبوجبها يف تاريخ البدء ملدة 12 �شهرًا اأو اأقل وعقود التاأجر التي تنخف�س 
فيهــا قيمــة الأ�شــل الأ�شا�شــي. يتــم ت�شــجيل مدفوعــات عقــود التاأجــر كم�شروفــات 

ت�شــغيل يف بيــان الدخــل علــى اأ�شا�ــس الق�شــط الثابت على مدى فــرتة التاأجر.

موجودات حق ال�شتخدام 

تقا�ــس موجــودات حــق ال�شــتخدام مبدئيــا وفقــًا للتكلفــة والتــي تت�شمــن املبلــغ املبدئي 
ملطلوبــات عقــود التاأجــر معدلــة بــاأي مدفوعات تاأجر م�شــددة يف اأو قبل تاريخ البدء 
زائــدا اأي تكاليــف مبا�شــرة مبدئيــة مت تكبدهــا. يتــم ا�شــتهالك اأ�شــل حق ال�شــتخدام 
لحقــا بوا�شــطة طريقــة الق�شــط الثابــت علــى مــدى فــرتة عقــد التاأجــر. اإ�شافــة اإىل 
ذلــك، يتــم تخفي�ــس اأ�شــل حــق ال�شــتخدام ب�شــورة دوريــة بخ�شــائر انخفا�ــس القيمة 
اإن وجــدت. ي�شــجل البنــك موجــودات حــق ال�شــتخدام �شمــن »ممتلــكات ومعدات« يف 

بيان املركــز املايل.

مطلوبات عقود التاأجير

يتــم قيا�ــس مطلوبــات عقــود التاأجــر مبدئيــا وفقــا للقيمــة احلاليــة ملدفوعــات عقــود 

2       ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3   ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

)ب(   االأدوات المالية الم�شتقة والتحوط )تتمة(

2       ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.3   ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

)ز(     مباني ومعدات )تتمة(
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التاأجــر غــر امل�شــددة يف تاريــخ بــدء العقــد خم�شومــة مبعــدل القرتا�ــس التزايــدي 
للبنــك. يتــم لحقــا قيا�ــس مطلوبــات عقــود التاأجــر وفقــا للتكلفــة املطفــاأة بوا�شــطة 
طريقة الفائدة الفعلية. اإ�شافة اإىل ذلك، يعاد قيا�س القيمة الدفرتية ملطلوبات عقد 
التاأجــر يف حالــة اأن يطــراأ تعديــل اأو تغيــر يف مدة عقد التاأجر اأو تغر يف مدفوعات 
عقــد التاأجــر. ي�شــجل البنــك مطلوبــات عقــود التاأجر �شمن “مطلوبــات اأخرى” يف 

بيــان املركــز املــايل.

)م( موجودات ب�شفة الأمانة 

اأو الأمانــة ل تعامــل كموجــودات او  اإن املوجــودات املحتفــظ بهــا ب�شفــة الوكالــة 
مطلوبــات خا�شــة بالبنــك وبالتــايل هــي غــر مدرجــة يف بيــان املركــز املــايل. تــدرج 

الإيــرادات مــن اأن�شــطة الأمانــة حتــت بنــد »�شــايف اتعــاب وعمــولت«. 

)ن( العمالت الأجنبية

يجــري قيــد املعامــالت بالعمــالت الأجنبيــة وفًقــا لأ�شــعار ال�شــرف ال�شــائدة بتاريــخ 
املعاملــة. يتــم حتويــل املوجودات واملطلوبــات النقدية بالعمــالت الأجنبية اإىل الدينار 
الكويتــي وفًقــا لأ�شــعار ال�شــرف ال�شــائدة بتاريــخ البيانــات املاليــة. يتــم تقييــم عقــود 
العمــالت الأجنبيــة الآجلــة وفقــا لالأ�شــعار الآجلــة ال�شــائدة بتاريــخ البيانــات املاليــة. 

وتــدرج الأربــاح اأو اخل�شــائر الناجتــة �شمــن بيــان الدخل.

يف حالــة املوجــودات غــر النقدية التي يتم ت�شــجيل التغر يف قيمتها العادلة مبا�شــرًة 
�شمــن الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى، يتــم ت�شــجيل فــروق حتويــل العمــالت الأجنبيــة 
مبا�شــرًة يف الإيرادات ال�شــاملة الأخرى. وبالن�شــبة للموجودات غر النقدية التي يتم 
ت�شــجيل التغر يف قيمتها العادلة مبا�شــرًة يف بيان الدخل، يتم ت�شــجيل فروق حتويل 

العمــالت الأجنبيــة يف بيان الدخل. 

)�س( النقد والنقد المعادل

ي�شــتمل النقــد والنقــد املعــادل لأغرا�ــس بيــان التدفقــات النقديــة علــى النقــد يف 
ال�شنــدوق والودائــع لــدى البنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة الأخــرى )مبــا يف ذلــك بنــك 
الكويــت املركــزي( ذات فــرتات ال�شــتحقاق الأ�شليــة التــي ل تزيــد عــن ثالثــن يوًمــا 

مــن تاريــخ الإيــداع. 

)ع( تقارير القطاعات

اإن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن البنــك يعمــل يف اأن�شــطة الأعمــال التــي ينتــج عنهــا 
اكت�شــاب اإيــرادات وتكبــد تكاليــف. ت�شــتخدم اإدارة البنــك قطاعــات الت�شــغيل لتوزيــع 
املــوارد وتقييــم الأداء. ويتــم جتميــع قطاعــات الت�شــغيل التــي لهــا نف�ــس ال�شــمات 
القت�شاديــة واملنتجــات واخلدمــات وفئــة العمالء – متــى كان ذلك مالئًما - واإعداد 

تقاريــر حولهــا كقطاعــات قابلــة لإعــداد التقاريــر حولهــا.

)ف( ال�شمانات المالية

مينــح البنــك يف �شــياق اأعمالــه العــادي �شمانــات ماليــة تتكــون من خطابــات العتماد 
وال�شمانــات واحلــوالت املقبولــة. يتــم ت�شــجيل ال�شمانــات املاليــة يف البيانــات املاليــة 

ــتلم، �شمــن بنــد »املطلوبــات  ــا بالقيمــة العادلــة والتــي تتمثــل يف الق�شــط امل�ش مبدئًي
الأخــرى«. كمــا يتــم قيــد الق�شــط امل�شــتلم يف بيــان الدخــل �شمــن بنــد »�شــايف اأتعــاب 
وعمولت« على اأ�شا�ــس الق�شــط الثابت على مدى فرتة ال�شمان. يتم قيا�ــس مطلوبات 
عقود ال�شمانات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة اإذا مل يتم ت�شنيفها كمدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شــائر ول تن�شــاأ من حتويل لأ�شل مقا�ــس مبدئيًا وفقا 

للقيمــة الأعلــى من بن: 

مبلــغ خم�ش�ــس اخل�شــائر املحــدد طبقــًا للمعيار الــدويل للتقاريــر املالية 9 )راجع  •
بند املوجودات املالية اأعاله(

ل�شيا�شــات  • طبقــا  امل�شــجل  املرتاكــم  الإطفــاء  ناق�شــا  مبدئيــا  امل�شــجل  املبلــغ 
العــرتاف بالإيــرادات املبينــة اأعــاله، ح�شــبما هــو مالئــم.

)�س( منح حكومية

ُت�شــجل املنــح احلكوميــة عندمــا يكــون هنــاك تاأكيــد معقــول باأنــه �شــيتم ا�شــتالم هــذه 
املنــح واللتــزام بكافــة ال�شــروط املتعلقــة بهــا. عندمــا تتعلــق املنحــة ببنــد م�شروفــات 
فيتــم العــرتاف بهــا كاإيــرادات علــى اأ�شا�ــس متماثــل على مــدى الفرتات التــي يتم بها 
ت�شــجيل التكاليــف ذات ال�شلــة كم�شروفات، والتــي توجد نية للتعوي�س عنها باملقابل 
كمــا يتــم اإدراجهــا �شمــن نف�ــس البنــد ببيــان الدخــل. وعندما تتعلــق املنحــة باأ�شل ما، 
فيتــم العــرتاف بهــا كاإيــرادات مببالــغ مت�شــاوية علــى مــدى العمــر الإنتاجــي املتوقــع 

لالأ�شــل ذي ال�شلــة.

الأحكام والتقديرات والفترا�شات المحا�شبية الهامة  2.4

با�شــتخدام  الإدارة  قامــت  للبنــك،  املحا�شــبية  ال�شيا�شــات  تطبيــق  عمليــة  خــالل 
الأحــكام والتقديــرات التاليــة لتحديــد املبالــغ املدرجــة يف البيانــات املاليــة. اإن اأهــم 

ال�شــتخدامات لالأحــكام والتقديــرات هــي كمــا يلــي: 

ت�شنيف الأدوات المالية 

ي�شــتند ت�شنيــف وقيا�ــس املوجــودات املاليــة اإىل نتائــج اختبــار حتقــق مدفوعــات اأ�شــل 
املبلــغ والفوائــد واختبــار منــوذج الأعمــال. يحــدد البنــك منــوذج العمــال علــى م�شــتوى 
يعك�ــس كيفيــة اإدارة جمموعــات املوجــودات املاليــة لتحقيــق هــدف جتــاري معــن. يت�شمن 
ــة تقييــم اأداء  ــة مبــا يف ذلــك كيفي ــة ذات ال�شل هــذا التقييــم احــكام تعك�ــس كافــة الأدل
ــة اإدارتهــا ومكافــاأة  ــى اأداء املوجــودات وكيفي ــر عل ــي توؤث ــه، واملخاطــر الت ــل وقيا�ش الأ�ش

مديــري املوجــودات. 

يقــوم البنــك مبراقبــة املوجــودات املالية املقا�شــة بالتكلفة املطفــاأة او بالقيمة العادلة من 
خــالل الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى والتي مت اإلغاء العرتاف بها قبل ا�شــتحقاقها بغر�س 
التعرف على اأ�شباب ا�شتبعادها ومدى ات�شاق هذه الأ�شباب مع الغر�س من الأعمال التي 
مت حيازة الأ�شل من اأجله. متثل املراقبة جزءًا من التقييم امل�شــتمر للبنك ملدى مالئمة 
منــوذج العمــال الــذي يتم من خاللــه الحتفاظ بباقي املوجودات املالية. ويف حالة عدم 
مالئمــة منــوذج العمــال، يتــم حتديــد مــا اإذا وجد تغر يف منوذج العمــال وبالتايل تغر 
متوقع يف ت�شنيف هذه املوجودات. حتدد هذه الحكام ما اإذا كان �شــيتم لحقا قيا�شــها 
بالتكلفــة او بالتكلفــة املطفــاأة او بالقيمــة العادلــة، ومــا اإذا كان �شــيتم عر�س التغرات يف 
القيمــة العادلــة لــالأدوات يف بيــان الدخــل او بيان الدخل ال�شــامل. للمزيــد من املعلومات، 

يرجــى الطــالع على الي�شاح 2.3 )اأ( ت�شنيف الأدوات املالية. 

خ�شائر انخفا�س القيمة لالأدوات المالية 

اإن قيا�ــس خم�ش�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة للموجــودات املاليــة املقا�شــة بالتكلفــة 
املطفــاأة وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل الإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى يتطلــب ا�شــتخدام 
مناذج معقدة وافرتا�شات جوهرية حول الظروف القت�شادية امل�شــتقبلية وال�شــلوك 
الئتمــاين. كمــا يجــب اتخــاذ عــدد مــن الحــكام اجلوهريــة عنــد تطبيــق متطلبــات 

املحا�شــبة لقيا�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة ومنهــا: 

حتديد معاير الرتفاع اجلوهري يف خماطر الئتمان،  •

اختيار النماذج والفرتا�شات املنا�شبة لقيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة، و •

حتديد عدد ال�شيناريوهات امل�شتقبلية وترجيحاتها الن�شبية.  •

يقــوم البنــك بتقديــر خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة لأدوات الديــن املدرجــة بالتكلفــة 
املطفــاأة وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل الإيــرادات ال�شــاملة الأخرى با�شــتثناء القرو�س 
وال�شــلف اىل البنــوك والعمــالء حيــث يقوم البنك ب�شــاأنها بتطبيق متطلبات انخفا�س 
القيمــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي. اإن حتديــد خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة 
يت�شمــن ال�شــتعانة بالبيانــات والفرتا�شــات اخلارجيــة والداخليــة ب�شــورة جوهرية. 
ملزيــد مــن املعلومــات، يرجــى الرجــوع اىل الي�شــاح 2.3. )اأ( حــول انخفا�ــس قيمــة 

الأدوات املاليــة.

تقييم الأدوات المالية غير الم�شعرة

ي�شتند تقييم الأدوات املالية غر امل�شعرة عادًة اإىل اأحد العوامل التالية:

معامالت حديثة يف ال�شوق ذات �شروط متكافئة.  •

ــود ذات  • ــة لبن ــة املطبق ــة خم�شومــة باملعــدلت احلالي ــة املتوقع ــات النقدي التدفق
�شــروط و�شــمات خماطــر مماثلــة.

القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبر.  •

مناذج التقييم. •

يراجــع البنــك اأ�شــاليب التقييــم ب�شــورة دوريــة ويقــوم باختبارهــا للتاأكــد مــن مــدى 
مالءمة هذه الأ�شــاليب با�شــتخدام اإما الأ�شــعار من معامالت حالية مثبتة يف ال�شــوق 

لنف�ــس الأداة املاليــة اأو اأي بيانــات �شــوقية اأخــرى متاحــة ملحوظــة.

يتــم احت�شــاب القيــم ا�شــتناًدا اإىل الفرتا�شــات الهامــة مبــا يف ذلــك اأ�شــعار �شــرف 
العمــالت الأجنبيــة واأ�شــعار الفائــدة والتقلبــات ... اإىل غــر ذلــك. كمــا ي�شــتند حجــم 
التغــرات يف هــذه الأ�شــعار والتقلبــات اإىل حــركات ال�شــوق التــي ل ميكــن التنبــوؤ بهــا 

ب�شــكل موؤكد.

2.5 معايير �شادرة ولكن لم ت�شر بعد

مل يتــم تطبيــق عــدد مــن املعايــر اجلديــدة والتعديــالت علــى املعايــر والتف�شــرات 
التــي ت�شــري للفــرتات ال�شــنوية التــي تبــداأ يف اأو بعــد 1 ينايــر 2021 ب�شــكل مبكــر عند 
اإعداد البيانات املالية لل�شركة. ينوي البنك تطبيق هذه املعاير - متى اأمكن ذلك- 

عندمــا ت�شبح �شــارية املفعول.

 النتقال ل�شتخدام معدل الإيبور )المرحلة 2 من الإ�شالح المعياري 
لأ�شعار الفائدة(

ن�شــر جمل�ــس معايــر املحا�شــبة الدوليــة يف 27 اأغ�شط�ــس 2020 املرحلــة الثانيــة مــن 
الإ�شــالح املعيــاري لأ�شــعار الفائــدة - التعديــالت علــى املعيار الــدويل للتقارير املالية 
9 ومعيــار املحا�شــبة الــدويل 39 واملعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 7 واملعيــار الــدويل 
للتقاريــر املاليــة 4 واملعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 16 )املرحلــة 2 مــن اإ�شــالح 
معــدل الإيبــور(. تطــرح املرحلــة 2 مــن اإ�شالح معــدل الإيبور اإعفــاءات موؤقتة ملعاجلة 
امل�شــكالت املحا�شــبية التــي تن�شــاأ عــن ا�شــتبدال معــدل الإيبــور )�شــعر الفائــدة بــن 
البنــوك( مبعــدل ربــح بديــل خــايل تقريبــًا مــن املخاطــر. ي�شــري التعديــل علــى فرتات 
البيانــات املاليــة ال�شــنوية التــي تبــداأ يف اأو بعــد 1 ينايــر 2021 مــع ال�شــماح بالتطبيــق 

املبكر.

يظــل تاأثــر ا�شــتبدال معــدل الإيبــور )�شــعر الفائــدة بــن البنــوك( مبعــدل ربــح بديــل 
ــز  ــب الرتكي ــك مــن جوان ــى منتجــات وخدمــات البن ــًا مــن املخاطــر عل خــايل تقريب
الرئي�شــية. لــدى البنــك عقــود ت�شــتند ب�شــكل مــا اإىل معــدل الإيبــور مثــل الليبــور والتــي 
متتد ملا بعد ال�شــنة املالية 2021 حيث من املحتمل حينها اأن يتم وقف ن�شــر معدلت 
الإيبــور. والبنــك حاليــًا ب�شــدد تقييم تاأثر انتقال البنــك اإىل تطبيق اأنظمة املعدلت 
اجلديــدة بعــد عــام 2021 عــن طريــق مراجعــة التغــرات التــي تطــراأ علــى منتجاتــه 
وخدماتــه واأنظمتــه وكذلــك عمليــة رفع التقارير لديه و�شــيوا�شل ال�شــتعانة باأ�شحاب 
امل�شالــح الداخليــن واخلارجيــن لدعــم عمليــة النتقــال ب�شــكل منظــم وتخفيــف 

املخاطــر الناجتــة مــن النتقــال.

3. تاأثير جائحة كوفيد - 19

جائحة كوفيد19- خالل عام 2020

لقــد ت�شــببت جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( يف حــالت مــن عــدم التيقــن بالبيئــة 
القت�شادية على م�شتوى العامل، مما اأدى اإىل اتخاذ ال�شلطات العديد من الإجراءات 
ملحاولة احتواء انت�شــار الفرو�ــس وتاأثره، مثل حظر رحالت الطران وفر�س القيود 
علــى ال�شــفر وتطبيــق احلجــر ال�شحــي وفر�ــس القيــود علــى الأن�شــطة التجارية مبا يف 
ذلــك قــرارات الإغــالق الكلــي واجلزئــي. وقــد ت�شــتمر جائحــة كوفيــد-19 يف التاأثــر 
�شــلبًا على الأعمال والأطراف املقابلة والعمالء لدى البنك، وكذلك دولة الكويت و/

اأو القت�شــاد العاملــي لفــرتة زمنية اأطول.

تاأجيل القرو�س ال�شتهالكية والمق�شطة

ــل  ــن البنــك عــن تاأجي ــارف الكويــت، اأعل ــتجابًة لقــرار جمل�ــس اإدارة احتــاد م�ش ا�ش
حت�شيــل مدفوعــات القرو�ــس ال�شــتهالكية واملق�شــطة وكذلــك مدفوعــات بطاقــات 
الئتمــان لفــرتة �شــتة اأ�شــهر اعتبــارًا مــن �شــهر اأبريــل 2020 دون حتميــل فائــدة اأو 
اأي ر�شــوم اأخــرى اإ�شافيــة نتيجــًة لهــذا التاأجيــل. ويعتــر تاأجيــل الأق�شــاط مبثابة دعم 
�شــيولة ق�شــر الأجــل ملعاجلــة م�شــكالت التدفقــات النقدية املحتملة لــدى املقرت�شن 
مــن الأفــراد. واأدى نظــام تاأجيــل القرو�ــس اإىل خ�شــائر تعديــل علــى مدار اليــوم الأول 
مببلــغ 42,212 األــف دينــار كويتــي نتيجــة تعديــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة. ومت 
حتميل خ�شــائر التعديل على الأرباح املرحلة طبقًا لل�شيا�شــة املحا�شــبية للبنك املبينة 

بالإي�شــاح 2.1.  

2       ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
2.3   ملخ�ض ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

 )ل(   عقود التاأجير )تتمة(

2       ال�شيا�شات المحا�شبية )تتمة(
 2.4   االأحكام والتقديرات واالفترا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية
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الخدمات الأخرى المتاأثرة للعمالء من غير الأفراد

تاأجيــل الأق�شــاط: ا�شــتنادًا اإىل تعليمــات بنك الكويت املركــزي، اأتاح البنك للخدمات 
الأخــرى املتاأثــرة للعمــالء مــن غر الأفراد خيار تاأجيل �شــداد الأق�شــاط ملدة 6 اأ�شــهر 
دون حتمل اأي غرامات ور�شوم. كما اأفاد البنك هوؤلء العمالء باأنه �شيتم ال�شتمرار 
يف ا�شــتحقاق الفائــدة مبعدلتهــا التعاقديــة احلاليــة خالل فرتة ال�شــماح وكذلك تلك 

امل�شددة بعد انتهاء فرتة ال�شماح يف �شبتمر 2020.

القرو�ــس املي�شــرة اجلديــدة: متا�شــيًا مــع تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي حــول 
القرو�ــس املي�شــرة للعمــالء املت�شرريــن نتيجــة جائحــة كوفيــد-19 لتغطيــة عجــز 
التدفقــات النقديــة، منــح البنــك قرو�شــًا لعمــالء امل�شــروعات ال�شغــرة واملتو�شــطة 
والعمــالء مــن ال�شــركات. ومــدة القرو�ــس هــي بحــد اأق�شى 3 �شــنوات مع فرتة �شــماح 
ــوف تتحمــل احلكومــة  ــنويًا. و�ش ــبة 2.5 % �ش ــت بن�ش ــدة ثاب ــعر فائ ــنة واحــدة ب�ش �ش
الكويتيــة تكلفــة الفائــدة بالكامــل عن ال�شــنة الأوىل وبن�شــبة 50 % مــن تكلفة الفائدة 

عــن ال�شــنة الثانيــة.

المنحة الحكومية

للتخفيــف مــن تاأثــر جائحــة كوفيــد-19، قامــت حكومــة دولــة الكويت باتخــاذ تدابر 
مل�شــاعدة ال�شــركات اخلا�شــة ا�شــتجابة للجائحــة. وت�شــمل هــذه التدابــر امل�شــاعدة 

احلكوميــة املقدمــة للقــوى العاملــة يف القطــاع اخلا�ــس.

خــالل ال�شــنة، تلقــى البنــك دعمــًا ماليــًا ملواجهــة جائحــة كوفيــد-19 مــن الهيئــة 
العامــة للقــوى العاملــة بحكومــة الكويــت وقــام بت�شــجيله يف بيــان الدخــل كاقتطــاع اإىل 
»م�شروفــات املوظفــن« علــى اأ�شا�ــس متماثــل علــى مــدار فــرتات قيــام البنك بت�شــجيل 

امل�شروفــات عــن م�شروفــات املوظفــن ذات ال�شلــة. 

اإجراءات الدعم لمواجهة الجائحة

اتخــذ بنــك الكويــت املركــزي يف الثــاين مــن اأبريــل 2020 عــدة اإجــراءات يف اإطــار 
ــل  ــق تفعي ــي والقطــاع امل�شــريف يف الكويــت عــن طري ــاد املحل جهــوده لدعــم القت�ش
عــدة اإجــراءات لتعزيــز قــدرة البنــوك علــى القيــام بــدور حيــوي يف القت�شــاد وزيــادة 
قدرتهــا الإقرا�شيــة وتعزيــز اإمكانياتهــا التمويلية وت�شــجيعها علــى اإقرا�س القطاعات 
ــي الإجــراءات  ــا يل ــن. فيم ــيولة للعمــالء املت�شرري ــة املنتجــة وتوفــر ال�ش القت�شادي

ال�شــارية حتــى 31 دي�شــمر 2020:

تخفي�س ن�شبة تغطية ال�شيولة من 100% اإىل %80. •

تخفي�س ن�شبة �شايف التمويل امل�شتقر من 100% اإىل %80. •

تخفي�س ن�شبة ال�شيولة الرقابية من 18% اإىل %15. •

رفــع احلــد الأق�شــى للفجــوة الرتاكميــة ال�شــالبة املتعلقــة بال�شــيولة عــر النطاقات  •
الزمنية املتعددة.

زيادة احلد الأق�شى املتاح للتمويل من 90% اإىل 100 بالن�شبة للودائع. •

الإفــراج عــن امل�شــدة الراأ�شــمالية التحوطيــة بن�شــبة 2.5% مــن املوجــودات  •
املرجحــة باملخاطــر يف �شــورة ال�شــريحة 1 مــن حقــوق ملكيــة امل�شــاهمن.  

تخفي�س اأوزان املخاطر فيما يخ�س الإقرا�س للم�شــروعات ال�شغرة واملتو�شــطة  •
من 75% اإىل 25% لأغرا�س كفاية راأ�س املال.

4. اإيرادات فوائد

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

9,42517،498�شندات خزينة حكومة الكويت و�شندات بنك الكويت المركزي 
4,6924،990ا�شتثمارات في اأوراق دين مالية

5,90214،852اإيداعات لدى البنوك 

238،304          189,329 قرو�س و�شلف اإلى البنوك والعمالء * 

209,348          275،644

* ت�شمل القيمة عن ال�شنة ال�شابقة مبلغ 19،714 األف دينار كويتي من ت�شهيل ائتماين منخف�س القيمة بناءا على احلكم ال�شادر من حمكمة ال�شتئناف. 

5. م�شروفات فوائد

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

3,251               3,483              ح�شابات تحت الطلب وح�شابات اإدخار

88,594              65,293            ودائع محددة الأجل

12,330              9,208              قرو�س بنكية

7,065                6,597              �شندات م�شاندة - ال�شريحة 2

            84,581          111,240

6. �شافي اأتعاب وعمولت 

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

38,884              31,715            اإجمالي اإيرادات الأتعاب والعمولت 

)9,340( (7,579) اإجمالي م�شروفات الأتعاب والعمولت

            24,136              29,544

يت�شمن اإجمايل اإيرادات الأتعاب والعمولت مبلغ 366 األف دينار كويتي )2019: 338 األف دينار كويتي( من الأن�شطة ب�شفة الأمانة.

7. مخ�ش�شات محددة

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

قرو�س و�شلف للعمالء  
73,137              62,360            - نقدية )اإي�شاح 12(

)2,665(            2,116              - غير نقدية )اإي�شاح 18(

            64,476              70,472

زيــادة حــدود ن�شــبة حجــم القر�س اإىل القيمة يف حالــة القرو�س املمنوحة لالأفراد  •
لأغرا�س �شراء و/اأو تطوير العقارات.

ا�شتمرارية الأعمال

ا�شــتجابًة للجائحــة، قــام البنــك بتطبيــق بروتوكــولت العــودة اإىل اأماكــن العمــل 
وال�شوابــط الرقابيــة التــي تعطــي الأولويــة ل�شحــة العمــالء واملوظفــن وال�شــركاء 
املجتمعيــن عــن طريــق الإبقــاء علــى بيئــة العمل اآمنة قــدر الإمكان. وهــذه الإجراءات 
ت�شــمل: فتــح الفــروع يف ظــل اإر�شــادات �شارمــة للحفــاظ علــى ال�شــالمة وال�شــماح 
للموظفــن بالعمــل مــن عــن بعــد وال�شــتفادة مــن من�شــات العمــل الإلكرتونيــة وخطط 
موا�شلــة الأعمــال وا�شــرتاتيجيات الطــوارئ م�شــبقة التخطيــط للعمليــات اجلوهريــة 
املنفذة مبواقع العمل. هذه الإمكانيات �شمحت لنا مبوا�شلة تقدمي اخلدمة لعمالئنا. 
�شيوا�شل البنك اإدارة املخاطر الت�شغيلية املتزايدة املتعلقة بتنفيذ خطط ا�شتمرارية 

الأعمــال طبقــًا ل�شيا�شــات اإدارة املخاطــر.

راجــع الإي�شــاح 24 حــول البيانــات املاليــة لالطالع على م�شــتجدات خماطر الئتمان 
وخماطر ال�شيولة الناجتة عن جائحة كوفيد-19.

3.   تاأثير جائحة كوفيد - 19 )تتمة(
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8. ربحية ال�شهم الأ�شا�شية والمخففة

حتت�شب مبالغ ربحية ال�شهم الأ�شا�شية عن طريق ق�شمة ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي البنك على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة.

حتت�شــب مبالغ ربحية ال�شــهم املخففة عن طريق ق�شــمة ربح ال�شــنة اخلا�س مب�شــاهمي البنك على املتو�شــط املرجح لعدد الأ�شــهم القائمة خالل ال�شــنة زائًدا املتو�شــط املرجح 
لعدد الأ�شهم التي �شيتم اإ�شدارها عند حتويل كافة الأ�شهم املحتملة املخففة اإىل اأ�شهم. لي�س لدى البنك اأ�شهم حمتملة خمففة قائمة كما يف 31 دي�شمر 2020.

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

63,643             28,799            ربح ال�شنة 

المتو�شط المرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة، بال�شافي بعد اأ�شهم الخزينة
�صهم

   2,927,815,660
�شهم

 2,898,133,288

فل�سفل�س

1022ربحية ال�شهم الأ�شا�شية والمخففة

9. النقد والنقد المعادل 

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

186,022           303,156         اأر�شدة لدى بنك الكويت المركزي

156,392           220,517         نقد في ال�شندوق وفي ح�شابات جارية لدى بنوك اأخرى وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

505,520           582,301         ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى ت�شتحق خالل ثالثين يوًما

      1,105,974           847,934

)53(                (49)                 ناق�شًا: مخ�ش�س خ�شائر الئتمان المتوقعة

      1,105,925           847,881

يف 31 دي�شــمر 2020، قــدرت الودائــع لــدى البنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة الأخــرى امل�شــتحقة ملــدة تزيــد عــن 30 يومــًا مببلــغ 3,033 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 128,450 
األــف دينــار كويتــي( وقــد مت ت�شــويتها مقابــل خم�ش�ــس خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة مببلــغ ال �ش��يء دين��ار كويت��ي )2019: 82 األــف دينــار كويتــي(. 

يف 31 دي�شــمر 2020 و2019، مت ت�شنيــف النقــد والنقــد املعــادل والودائــع لــدى البنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة الأخــرى �شمــن املرحلــة 1. خــالل ال�شــنة، مل تقــع اأي حــركات بــن 
املراحل. 

10.      �شندات خزينة حكومة الكويت 

يقوم بنك الكويت املركزي نيابة عن وزارة املالية باإ�شدار هذه الأدوات املالية.

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

123,500          34,500            ت�شتحق خالل �شنة واحدة 

108,500           74,000            ت�شتحق بعد �شنة

         108,500           232,000

يف 31 دي�شمر 2020 و2019، تعتر �شندات خزينة حكومة الكويت منخف�شة املخاطر ويتم ت�شنيفها �شمن املرحلة 1. خالل ال�شنة، مل تقع اأي حركات بن املراحل.

11. �شندات بنك الكويت المركزي

يتم اإ�شدار هذه الأدوات املالية من قبل بنك الكويت املركزي، وهي ت�شتحق خالل فرتة ل تزيد عن �شنة واحدة من تاريخ الإ�شدار.

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

278,675          280,724�شندات بنك الكويت المركزي

يف 31 دي�شمر 2020 و2019، تعتر �شندات بنك الكويت املركزي منخف�شة املخاطر ويتم ت�شنيفها �شمن املرحلة 1. خالل ال�شنة، مل تقع اأي حركات بن املراحل.

12. قرو�س و�شلف للبنوك والعمالء

متثل القرو�س وال�شلف املبالغ املدفوعة اإىل البنوك والعمالء. فيما يلي تقييم البنك لرتكز خماطر الئتمان ا�شتنادًا اإىل الغر�س الأ�شا�شي من القرو�س وال�شلف املمنوحة:

في 31 دي�شمبر 2020:

اأ. قرو�س و�شلف للعمالء

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط 
الأخرى 

اآ�صيا والمحيط غرب اأوربا
الهادي 

باقي دول 
المجموعالعالم

األف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتي

7,1431,862,186- - - 1,855,043   �شخ�شية 

140,556- - - 27,949        112,607      مالية 

420,074- - 17,231        3,033          399,810      تجارية

282,483      - - - 22,744        259,739      نفط خام وغاز 

236,197      - - - 10,561        225,636      اإن�شائية 

271,408      - - - 1,213          270,195      �شناعية 

710,935      - - - 15,981        694,954      عقارية 

460,233      - - - 247,284     212,949      اأخرى 

4,384,072   7,143         - 17,231        328,765     4,030,933   مجمل القرو�س وال�شلف للعمالء

(267,535)  ناق�شًا: مخ�ش�س انخفا�س القيمة 

4,116,537  القرو�س وال�شلف للعمالء

ب. قرو�س و�شلف للبنوك

20,520193,220--30,729141,971مجمل القرو�س وال�شلف للبنوك 
(1,157)ناق�شًا: مخ�ش�س انخفا�س القيمة 

192,063القرو�س وال�شلف للبنوك
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في 31 دي�شمبر 2019:

اأ. قرو�س و�شلف للعمالء

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط 
الأخرى 

اآ�صيا والمحيط غرب اأوربا
الهادي 

باقي دول 
المجموعالعالم

األف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتياألف ديناركويتي

1,779,515   8,210          - - - 1,771,305 �شخ�شية 

253,133      - - - 107,859    145,274    مالية 

456,330      - - - 10,455       445,875    تجارية

251,387      - - - 15,490       235,897    نفط خام وغاز 

290,435      - - - 9,189         281,246    اإن�شائية 

304,355      - - - 7,728         296,627    �شناعية 

697,164      - - - 9,822         687,342    عقارية 

473,531      - - - 274,385    199,146    اأخرى 

4,505,850   8,210          - - 434,928    4,062,712 مجمل القرو�س وال�شلف للعمالء
)281,242(    ناق�شًا: مخ�ش�س انخفا�س القيمة 

4,224,608   القرو�س وال�شلف للعمالء

ب. قرو�س و�شلف للبنوك

43,011120,9934,54618,94126,567214,058مجمل القرو�س وال�شلف للبنوك 

)1,080(ناق�شًا: مخ�ش�س انخفا�س القيمة 

212,978القرو�س وال�شلف للبنوك

الحركة في مخ�ش�س انخفا�س القيمة

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

اإن الحركة في مخ�ص�صات انخفا�س قيمة 
المجموععاممحددالمجموععاممحددالقرو�س وال�صلف ح�صب الفئة مو�صحة اأدناه:

48,418247,225295,643  282,322 33,292249,030 في 1 يناير

)88,263(-      )88,263( (80,764)-      (80,764)مبالغ م�شطوبة

74,942 1,805  73,137 67,134 4,774 62,360 المحمل على بيان الدخل 

282,322 33,292249,030  14,888253,804268,692في 31 دي�شمبر 

اإن املخ�ش�شــات املحــددة والعامــة ت�شــتند اإىل املتطلبــات الــواردة �شمــن تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي واملعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 التزامــا بتعليمــات بنــك الكويــت 
املركــزي. راجــع اإي�شــاح 2.3 )اأ( انخفا�ــس قيمــة الأدوات املاليــة لالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات.  

متثــل ا�شــرتدادات القرو�ــس، بال�شــايف بعــد ال�شــطب، �شــايف الفــرق بــن القرو�ــس امل�شــطوبة خــالل ال�شــنة مببلــغ 5,846 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 2,762 األــف دينــار 
كويتــي( وال�شــرتدادات بقيمــة 11,358 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 13,677 األــف دينــار كويتــي(.

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

اإن الحركة في مخ�ص�صات انخفا�س قيمة 
القرو�س وال�صلف ح�صب الفئة مو�صحة اأدناه:

قرو�س 
لل�صركات 

قرو�س 
ا�صتهالكية

المجموع
قرو�س 

لل�شركات 
قرو�س 

المجموعا�شتهالكية

259,90522,417282,322270,82724,816295,643في 1 يناير

)88,263( )17,462()70,801( (80,764) (23,281)(57,483)مبالغ م�شطوبة
48,59618,53867,13459,87915,06374,942المحمل على بيان الدخل 

282,322  22,417    259,905  268,692  17,674    251,018  في 31 دي�شمبر 

راجع اإي�شاح  24)اأ( حول املوجودات املالية منخف�شة القيمة ب�شكل منفرد ح�شب الفئة.

مت اإدراج خم�ش�س الت�شهيالت غر النقدية مببلغ 15,406 األف دينار كويتي )2019: 13,846 األف دينار كويتي( �شمن مطلوبات اأخرى )اإي�شاح 18(.

مقارنة بين اإجمالي المخ�ش�شات وخ�شائر الئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 فيما يتعلق بالت�شهيالت الئتمانية: 

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

282,322       268,692      مخ�ش�س الت�شهيالت النقدية 
13,846          15,406         مخ�ش�س الت�شهيالت غير النقدية 

296,168       284,098      اجمالي مخ�ص�س الت�صهيالت الئتمانية 

189,942       171,978      خ�شائر الئتمان المتوقعة للت�شهيالت الئتمانية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 
106,226       112,120      زيادة اجمالي المخ�ش�شات عن خ�شائر الئتمان المتوقعة للت�شهيالت الئتمانية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9

%36%39زيادة المخ�ش�شات كن�شبة من اإجمالي المخ�ش�شات 

13. ا�شتثمارات في اأوراق مالية 

20202019

التكلفة المطفاأة
األف دينار 

كويتي

القيمة العادلة 
من خالل 

الإيرادات 
ال�صاملة الأخرى 

المجموع 
التكلفة 

المطفاأة 

القيمة العادلة من 
خالل الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى 

المجموع 

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

ا�صتثمارات م�صعرة 

83,539      - 83,539       81,620- 81,620�شندات/ �شكوك �شيادية 

32,496       - 32,496       34,147- 34,147�شندات اأخرى 

15,868       15,868- 12,10412,104-اأ�شهم 

115,76712,104127,871     116,03515,868     131,903
ا�صتثمارات غير م�صعرة

21,010       20,809201       20,80720121,008�شندات اأخرى 

17,898       17,898- 26,05726,057-اأ�شهم/ �شناديق مدارة 

20,80726,25847,065       20,80918,099       38,908
ناق�شا: مخ�ش�س خ�شائر الئتمان 

)117(         - )117(        (81)- (81)المتوقعة 

170,694     136,72733,967     136,49338,362174,855في 31 دي�صمبر 

يف 31 دي�شمر 2020 و2019، مت ت�شنيف كافة ال�شتثمارات يف اأوراق الدين املالية �شمن املرحلة 1. خالل ال�شنة، مل يكن هناك اأي حركات بن املراحل. 

12   قرو�ض و�شلف للبنوك والعمالء )تتمة(12   قرو�ض و�شلف للبنوك والعمالء )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية

ي
يج

رات
ست

اال
ض 

عرا
ست

اال
ي

يل
شغ

الت
ض 

عرا
ست

اال
مة

وك
لح

ا
ية

مال
 ال

ت
انا

بي
ال

119 118



14.  موجودات اأخرى

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

22,187      14,480فوائد مدينة م�شتحقة

22,92018,536مدينون متنوعون واآخرون 

-       (620)           ناق�شًا: خ�شائر النخفا�س في القيمة لمدينين اآخرين

60,23872,826          �شمانات معاد حيازتها )راجع الحركة اأدناه(

97,018113,549

20202019احلركة يف ال�شمانات املعاد حيازتها: 

األف دينار كويتياألف دينار كويتي
72,82671,031في 1 يناير

اإ�شافات 
8,432-اأ�شهم مدرجة	 

)5,378( (12,216)ا�شتبعادات 

)1,259( (372) خ�شائر انخفا�س القيمة

60,23872,826في 31 دي�شمبر

ــغ 806 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 2,894 األــف دينــار كويتــي( بوا�شــطة اأ�شــعار ال�شــوق املعلنــة )امل�شــتوى  يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لال�شــتثمارات يف اأوراق ماليــة مببل
1(. اإن القيمــة العادلــة للعقــارات ل تختلــف ب�شــورة جوهريــة عــن قيمتهــا الدفرتية.

يلتزم البنك بتعليمات بنك الكويت املركزي لبيع هذه املوجودات خالل املهلة املحددة با�شتثناء العقارات مببلغ 59,432 األف دينار كويتي )2019: ل �شيء دينار كويتي(.

15. الم�شتحق اإلى البنوك والودائع من الموؤ�ش�شات المالية

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

الم�صتحق اإلى البنوك
39,20722,912            ح�شابات جارية وودائع تحت الطلب 

511,336375,801         ودائع محددة الأجل 

         550,543398,713

ودائع من موؤ�ص�صات مالية
80,90969,953            ح�شابات جارية وودائع تحت الطلب 

624,428948,534         ودائع محددة الأجل 

         705,3371,018,487

16.  ودائع العمالء

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

1,301,2261,206,523      ح�شابات جارية

390,823336,314         ح�شابات ادخار

2,341,6702,407,064      ودائع محددة الأجل

      4,033,7193,949,901

ــة لالإلغــاء مبوجــب  ــل التزامــات غــر قابل ــات مقاب ــه ك�شمان ــار كويتــي( حمتفــظ ب ــغ 12,787 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 13,617 األــف دين ــع العمــالء مبل تت�شمــن ودائ
خطابــات ائتمــان و�شمانــات )راجــع اإي�شــاح 26(.

17. �شندات م�شاندة - ال�شريحة 2

خــالل �شــنة 2016، اأ�شــدر البنــك �شــندات م�شــاندة �شمــن ال�شــريحة 2 مدرجــة بالدينــار الكويتــي مببلــغ 100,000 األــف دينــار كويتــي، ملــدة ت�شــل اإىل 10 �شــنوات وتتكــون من 
�شريحتن مت�شاويتن من ال�شندات ذات املعدلت الثابتة وال�شندات ذات املعدلت املتغرة. حتمل ال�شندات ذات املعدلت الثابتة معدل فائدة بن�شبة 6.50% �شنوًيا وت�شتحق 
ال�شــداد ب�شــكل ربع �شــنوي على اأق�شــاط متاأخرة على مدار فرتة اخلم�ــس ال�شــنوات الأوىل و�شــيعاد حتديدها للفرتة الالحقة بن�شــبة 4.25% فوق معدل اخل�شم املعلن من قبل 
بنك الكويت املركزي )يف ال�شنة اخلام�شة من تاريخ الإ�شدار(. اأما ال�شندات ذات املعدلت املتغرة فهي حتمل معدل فائدة بن�شبة 4.00% �شنوًيا فوق معدل اخل�شم املعلن 
من قبل بنك الكويت املركزي ويعاد حتديدها ب�شكل ربع �شنوي مبا يخ�شع لن�شبة 1% كحد اأق�شى فوق املعدل ال�شائد لل�شندات ذات الفوائد الثابتة كما اأنها ت�شتحق ال�شداد 
ب�شكل ربع �شنوي على اأق�شاط متاأخرة. اإن هذه ال�شندات غر مكفولة ب�شمان وقابلة لال�شتدعاء كليًا اأو جزئًيا بناء على اختيار البنك بعد مرور 5 �شنوات من تاريخ الإ�شدار 

مبا يخ�شع لبع�س ال�شروط التي يجب ا�شتيفاوؤها واملوافقة الكتابية امل�شبقة لبنك الكويت املركزي.

18. مطلوبات اأخرى

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

30,896             13,957فوائد دائنة م�شتحقة

4,980               4,118اإيرادات موؤجلة

13,846             15,406مخ�ش�شات ت�شهيالت غير نقدية )راجع الحركة اأدناه(

25,960             22,969مخ�ش�شات متعلقة بالموظفين

4,025               4,170مطلوبات التاأجير

34,286             25,125اأخرى 

85,745          113,993

الحركة في مخ�ش�شات الت�شهيالت غير النقدية:

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

13,84616,246            في 1 يناير
)2,400( 1,560المحمل )الإفراج( اإلى بيان الدخل 

15,40613,846            في 31 دي�شمبر

راأ�س المال  .19

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

304,813304,813الأ�شهم الم�شرح بها والم�شدرة والمدفوعة بالكامل

كمــا يف 31 دي�شــمر 2020، بلــغ عــدد الأ�شــهم امل�شــرح بهــا وامل�شــدرة واملدفوعــة بالكامــل بقيمــة 100 فل�ــس لل�شــهم 3،048،127،898 �شــهًما )2019: 3،048،127،898 
�شهًما(. 

20. الحتياطيات

اأ( االحتياطي االإجباري 

وفقـًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�شا�شي للبنك مت حتويل ن�شبة 10% من ربح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم 
العمالة الوطنية والزكاة اإىل الحتياطي الإجباري. يجوز للبنك وقف هذه التحويالت ال�شنوية عندما يعادل الحتياطي ن�شبة 50% من راأ�س املال املدفوع. 

اإن توزيع هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب ل�شــداد توزيعات اأرباح بن�شــبة 5% من راأ�ــس املال يف ال�شــنوات التي ل ت�شــمح فيها الأرباح املرتاكمة ب�شــداد توزيعات اأرباح هذا 
املبلغ.
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ب( عالوة اإ�شدار اأ�شهم

اإن الر�شيد يف ح�شاب عالوة اإ�شدار الأ�شهم غر متاح للتوزيع ولكن ميكن ا�شتخدامه لإعادة هيكلة راأ�س املال ملقا�شة اخل�شائر املرتاكمة. 

ج( احتياطي اإعادة تقييم العقارات

اإن احتياطــي اإعــادة تقييــم العقــارات ميثــل فائ�ــس القيمــة ال�شــوقية عن القيمــة الدفرتية لالأر�س اململوكة للبنك. اإن الر�شيد يف هذا الحتياطــي غر قابل للتوزيع ويتم اإدراجه 
مبا�شرة يف الأرباح املرحلة عندما يتم بيع املوجودات املتعلقة به. 

اأ�شهم الخزينة واحتياطي اأ�شهم الخزينة  .21

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

149,994,610 50,000,000    عدد اأ�شهم الخزينة 
4.92%1.64%الن�شبة المئوية لأ�شهم الخزينة

24,53673,605            تكلفة اأ�شهم الخزينة )األف دينار كويتي(

11,45044,098            المتو�شط المرجح للقيمة ال�شوقية لأ�شهم الخزينة كما في 31 دي�شمبر )األف دينار كويتي( 

اإن احلركة يف اأ�شهم اخلزينة كانت كما يلي: 

عدد الأ�صهم

20202019

149,994,610  149,994,610  الر�شيد كما في 1 يناير
-(99,994,610)  مبيعات 

149,994,610  50,000,000    الر�شيد كما في 31 دي�شمبر

ــغ املكافــئ لتكلفــة اأ�شــهم  ــاح للتوزيــع. مت اإدراج املبل ــغ ال �ش��يء دين��ار كويت��ي )2019: 24,111 األــف دينــار كويتــي( غــر مت اإن الر�شيــد يف احتياطــي اأ�شــهم اخلزينــة مببل
اخلزينــة كغــر متــاح للتوزيــع مــن الحتياطــي الإجبــاري وعالوة اإ�شدار الأ�شــهم واحتياطي اأ�شــهم اخلزينــة والأرباح املرحلة خالل فرتة حيازة اأ�شــهم اخلزينة. 

22. توزيعات اأرباح مقترحة ومكافاأة اأع�شاء مجل�س الإدارة

 اأو�شــى جمل�ــس الإدارة بتوزيــع اأربــاح نقديــة بقيمــة 5 فل�ــس لل�شــهم )2019: 11 فل�ــس( علــى راأ�ــس املــال امل�شــدر القائــم كمــا يف 31 دي�شــمر 2020. تخ�شــع توزيعــات الأربــاح 
النقديــة اإىل موافقــة امل�شــاهمن يف اجتمــاع اجلمعية العمومية ال�شــنوية.

خالل ال�شــنة، اعتمد امل�شــاهمون باجلمعية العمومية ال�شــنوية املنعقدة بتاريخ 31 مار�ــس 2020 توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 11 فل�ــس لل�شــهم لل�شــنة املنتهية يف 31 دي�شــمر 
2019 )10 فل�س لل�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمر 2018(. مت ت�شجيل توزيعات الأرباح النقدية بتاريخ 31 مار�س 2020 ومت دفعها لحقًا.

يف  امل�شــاهمن  ملوافقــة  وتخ�شــع  املحليــة  للوائــح  وفقــًا  هــي  كويت��ي(  دين��ار  األ��ف   135  :2019( كويت��ي  دين��ار  األ��ف   135 مببلــغ  الإدارة  جمل�ــس  اأع�شــاء  مكافــاأة  اإن 
اجتمــاع اجلمعيــة العمومية ال�شــنوية. 

23. معامالت مع اأطراف ذات عالقة

اإن بع�س الأطراف ذات عالقة )امل�شــاهمون الرئي�شــيون واأع�شاء جمل�ــس الإدارة وم�شــئولو الإدارة التنفيذية يف البنك وعائالتهم وال�شــركات التي ميثلون املالكن الرئي�شــين 
لها( كانوا عمالء للبنك يف �شياق الأعمال الطبيعي. متت املوافقة على �شروط هذه املعامالت طبقا ل�شيا�شات البنك. 

اإن املعامالت والأر�شدة املدرجة يف بيان الدخل وبيان املركز املايل هي كما يلي:

عدد اأع�شاء مجل�س الإدارة
اأو اأع�شاء الإدارة التنفيذية 

عدد الأطراف
ذات عالقة

20202019202020192020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

اأع�شاء مجل�س الإدارة
اأر�شدة

176,918 152,896 14         12          1            1          قرو�س و�شلف

86 19       7           4            6            2          بطاقات ائتمان

25,560 30,774  60         72          8            7ودائع
التزامات/م�شتقات

 5,388 957,454            1              -         �شمانات / خطابات ائتمان
معامالت

 7,025 5,783   19         22          1            2         اإيرادات فوائد
 9,512 412       21         20          5            5         م�شروف فوائد

 120 51    12         11            -             -        �شافي الأتعاب والعمولت
 2,655 1,654   12         12            -             -        م�شروفات اأخرى

 173 231  2           3              -             -        �شراء معدات 

الإدارة التنفيذية:
اأر�شدة

 47 83             -             -           2            3          قرو�س و�شلف
 28 19           11          10       بطاقات ائتمان

 1,491 1,695    -             -           12          14        ودائع

معامالت
 3 3         -             -           2            3         اإيرادات فوائد

 28 21        -             -           13          16       م�شروف فوائد

اإن القرو�ــس ال�شــادرة اإىل اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة وم�شــئويل الإدارة التنفيذيــة ت�شــتحق ال�شــداد وفقــًا لل�شوابــط الرقابيــة لبنــك الكويت املركزي وحتمل معــدلت فائدة ترتاوح 
ما بن 2% اإىل 6% )2019: 3.5 % اإىل 6%( �شنويًا. اإن بع�س القرو�س املقدمة اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة والأطراف ذات عالقة بهم مكفولة ب�شمانات. ُقدرت القيمة 

العادلــة لهــذه ال�شمانــات كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 مببلــغ 106,708 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 116,820 األــف دينــار كويتــي(. 

ت�شتمل مكافاأة موظفي الإدارة العليا مبا يف ذلك الإدارة التنفيذية على ما يلي: 

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

 4,065 2,708     رواتب ومزايا اأخرى 
 396 636        مكافاآت نهاية/ اإنهاء الخدمة

 3,344 4,461 

20   االحتياطيات )تتمة(
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24. الأدوات المالية 

ا�شتراتيجية ا�شتخدام الأدوات المالية
كبنــك جتــاري، تتعلــق اأن�شــطة البنــك ب�شــكل اأ�شا�شــي با�شــتخدام الأدوات املاليــة مبــا 
يف ذلــك امل�شــتقات. يقبــل البنــك الودائع من العمالء مبعــدلت ثابتة ومتغرة لفرتات 
متنوعــة، وي�شــعى اإىل اكت�شــاب هوام�ــس فائــدة فــوق متو�شــط �شــعر الفائــدة عن طريق 
ا�شــتثمار هــذه الأمــوال يف موجــودات عالية اجلودة. كما ي�شــعى البنــك اإىل زيادة هذه 
الهوام�ــس بتجميــع الأمــوال ق�شــرة الأجــل والإقرا�ــس لفــرتات اأطول مبعــدلت فائدة 
اأعلى، مع احلفاظ على ال�شيولة الكافية للوفاء بجميع املطالبات حمتملة ال�شتحقاق.

يتــم عــادًة مقا�شــة النك�شــافات ملخاطــر  التحــوط املحــددة،  با�شــتثناء ترتيبــات 
العمــالت الأجنبيــة واأ�شــعار الفائــدة املرتبطــة بهــذه الأدوات عــن طريــق الدخــول يف 
مراكــز مقابلــة وبالتــايل يتم ال�شــيطرة على التباين يف �شــايف املبالغ النقدية املطلوبة 

لت�شــييل مراكــز ال�شــوق.

اإدارة المخاطر 

ــا اإىل التعر�ــس للمخاطــر املرتبطــة بهــا.  اإن ا�شــتخدام الأدوات املاليــة يــوؤدي اأي�شً
ويدرك البنك العالقة بن العائدات واملخاطر ذات ال�شلة با�شتخدام الأدوات املالية 

وت�شــكل اإدارة املخاطــر جــزءًا ل يتجــزاأ مــن اأهداف البنك الإ�شــرتاتيجية.

تتمثــل ا�شــرتاتيجية البنــك يف احلفــاظ علــى مفهــوم اإدارة قويــة للمخاطــر واإدارة 
العالقــة بــن املخاطر/العائــدات �شمــن وخالل كل ن�شــاط رئي�شــي من اأن�شــطة اأعمال 
البنــك. يقــوم البنــك با�شــتمرار مبراجعــة �شيا�شــاته وممار�شــاته يف اإدارة املخاطــر 

للتاأكــد مــن عــدم تعر�ــس البنــك لتقلبــات كبــرة يف قيمــة املوجــودات ويف ربحيتــه. 

قــام البنــك بت�شــكيل جلنــة للمخاطــر تابعــة ملجل�ــس الإدارة لتعزيــز فاعليــة مراقبــة 
جمل�ــس الإدارة مل�شــاكل املخاطــر التــي تواجــه البنــك ورفــع تقاريــر دوريــة اإىل جمل�ــس 
الإدارة متــى كان ذلــك مالئًمــا.  تقــوم هــذه اللجنــة بالإ�شــراف علــى عمليــة اإدارة 
املخاطــر لــدى البنــك علــى اأ�شا�ــس �شــامل كما ت�شمن ا�شــتقاللية ق�شــم اإدارة املخاطر 
لــدى البنــك. كمــا تتــوىل هــذه اللجنة مراجعة كافة �شيا�شــات اإدارة املخاطر وم�شــتوى 
القدرة على حتمل املخاطر وتقدمي التو�شيات ب�شاأنها اإىل جمل�س الإدارة لعتمادها. 
تقــوم جلنــة املخاطــر مبراجعــة جميــع املخاطــر اجلوهريــة واأي تعر�ــس كبــر ل يفــي 
مبعاير الإقرا�س العادية. ويرتاأ�ــس ق�شــم اإدارة املخاطر رئي�ــس اإدارة املخاطر الذي 
ا  يتوىل رفع التقارير اإىل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة. كما �شكل البنك اأي�شً
جلنــة املخاطــر التنفيذيــة والتــي يرتاأ�شــها كل مــن الرئي�ــس التنفيــذي ورئي�ــس اإدارة 
املخاطــر، والتــي تعتــر اللجنــة العليــا حلوكمــة املخاطــر علــى م�شــتوى الإدارة العليــا. 
ــة  ــر منتظمــة اإىل كل مــن جلن ــدى البنــك برفــع تقاري ــم اإدارة املخاطــر ل ويقــوم ق�ش
املخاطر وجلنة املخاطر التنفيذية بحيث يكون اأع�شاء اللجان على دراية تامة بكافة 

اأ�شــكال حــالت التعر�ــس للمخاطــر بالبنك.   

تعر�ــس الأق�شــام التاليــة املخاطــر املختلفــة املرتبطــة بالأعمــال امل�شرفيــة وطبيعتهــا 
وكيفيــة اإدارتها. 

اأ. مخاطر الئتمان 

عجــز  نتيجــة  ماليــة  خل�شــائر  التعر�ــس  احتماليــة  يف  الئتمــان  خماطــر  تتمثــل 
املقرت�شــن اأو الأطــراف املقابلــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــم بال�شــداد للبنــك طبًقــا 

لل�شروط املتفق عليها. وتن�شاأ خماطر الئتمان ب�شورة اأ�شا�شية من اأن�شطة الإقرا�س 
ــة.  ــل التجــاري واأن�شــطة اخلزين والتموي

تن�شــاأ تركــزات خماطــر الئتمــان عندمــا يكــون هنــاك احتماليــة ل�شــتداد اخل�شــائر 
الناجتــة عــن حــالت التعر�ــس للمخاطــر املرتابطــة علــى �شــبيل املثــال عندمــا حتتفــظ 
جمموعة من الأطراف املقابلة بامللكية امل�شرتكة اأو تعمل يف اأن�شطة اأعمال متماثلة اأو 
ممار�شــة اأعمال يف نف�ــس املنطقة اجلغرافية، اأو من خالل تنفيذ اأن�شــطة لها �شــمات 
اقت�شاديــة مماثلــة ممــا يــوؤدي اإىل تاأثــر قــدرة هــوؤلء الأطــراف ب�شــكل مماثــل علــى 
الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة يف حالــة ظهــور تغــرات يف الظــروف القت�شاديــة اأو 

اأخــرى.  اأو اأي ظــروف  ال�شيا�شــية 

جتــاه  البنــك  لأداء  الن�شــبية  احل�شا�شــية  اإىل  الئتمــان  خماطــر  تركــزات  ت�شــر 
التطــورات التــي قــد توؤثــر على قطاع اأعمال معــن اأو منطقة جغرافية اأو ملكية معينة.

يطبــق البنــك �شيا�شــات واإجــراءات �شــاملة لل�شــيطرة علــى جميــع هــذه املخاطــر 
ومراقبتهــا. يتــم احلــد مــن خماطــر الئتمــان مــن خــالل و�شــع حــدود للمعامــالت مــع 
الأطــراف املقابلــة مــن الأفــراد والأطــراف املقابلــة ذوي امللكيــة امل�شــرتكة ومــن خــالل 
مراقبــة حــالت التعر�ــس ملخاطــر الئتمــان يف �شــوء هــذه احلــدود والتقييــم امل�شــتمر 

لتغطيــة / جــودة ال�شمانــات واجلــدارة الئتمانيــة لالأطــراف املقابلــة.

يتــم تطبيــق حــدود املخاطــر للعمــالء مــن الأفــراد وجمموعــات العمــالء وقطاعــات 
الأعمال وحدود الدول لتنويع حمفظة الإقرا�س وجتنب الرتكزات غر املالئمة. يتم 
ال�شــيطرة علــى حــالت التعر�ــس ملخاطر الئتمان املتعلقة باأن�شــطة التداول من خالل 
ا�شــتخدام حــدود �شارمــة لالأطراف املقابلــة واتفاقيات التقا�س الأ�شا�شــية وترتيبات 

ال�شمانــات )ح�شــب املالئــم( ومــن خــالل احلد من فرتات التعر�ــس للمخاطر. 

تتــوىل اإدارات الئتمــان امل�شــتقلة التــي ت�شــمل خماطــر ال�شــركات وخماطــر العمــالء، 
ــتوى الإدارة  ــئولية توفــر م�ش ــي ترفــع تقاريرهــا اإىل رئي�ــس اإدارة املخاطــر، م�ش والت
املركزيــة ملخاطــر الئتمــان. تت�شمــن م�شــئوليات هــذه املجموعــات: مراقبــة اللتــزام 
بال�شيا�شــات والإجــراءات الئتمانيــة، وو�شــع ال�شيا�شــات املتعلقــة بحــالت التعر�ــس 
ملخاطــر الئتمــان الكــرى التي ت�شــمل احلــد الأق�شى من التعر�س للمخاطر بالن�شــبة 
للعمــالء مــن الأفــراد وجمموعــات العمــالء وتركــزات املخاطــر الأخــرى واحلفــاظ 
عليهــا؛ وتنفيــذ مراجعــة ائتمانيــة م�شــتقلة ومو�شوعيــة لتقييــم خماطــر الئتمــان لــكل 
من الت�شهيالت اجلديدة والت�شهيالت املجددة، ومراقبة التعر�س للمخاطر بالن�شبة 
للبنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة الأخــرى، ومراقبــة حــالت التعر�ــس اخلارجــي للمخاطر، 
ومراقبة حالت التعر�س ملخاطر جمموعات قطاعات اأعمال معينة، واملحافظة على 
عمليــة ت�شنيــف ت�شــهيالت البنــك وتطويرهــا وذلــك بهــدف ت�شنيف حــالت التعر�س 
للمخاطــر وجتزئــة حــالت التعر�ــس للمخاطــر اإىل قطاعــات وا�شحة، واإعــداد تقارير 
منتظمــة يتــم رفعهــا لــالإدارة العليــا يف جوانــب عمــل معينــة مثــل تركــزات خماطــر 
العمالء/ القطاعات وحدود الدول وحالت التعر�س اخلارجي للمخاطر واحل�شابات 

متعــرة ال�شــداد واملخ�ش�شــات.

ــا معايــر مف�شلــة لعتمــاد الئتمــان لــكل منتــج مــن منتجــات  يوجــد لــدى البنــك اأي�شً
القرو�ــس لالأفــراد. تتنــوع معايــر ال�شــتحقاق وفقــًا ملنتــج القر�ــس املحــدد ولكنهــا 
تت�شمن بنود مثل احلد الأدنى من مدة اخلدمة واحلد الأدنى للراتب وما اإىل ذلك. 
ينبغــي علــى املتقــدم للح�شــول علــى قرو�ــس اأي�شــًا تقــدمي وثيقــة �شــادرة مــن �شاحــب 
العمــل تو�شــح الراتــب وطــول مــدة اخلدمــة ويف معظم احلالت يتم تقــدمي التزام من 
�شاحــب العمــل بتحويل الراتب مبا�شــرة اإىل احل�شــاب اجلــاري اخلا�س باملتقدم لدى 
البنك. وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي يجب األ تتجاوز ن�شبة اإجمايل مدفوعات 

الديــون ال�شــهرية للمتقــدم اإىل الدخــل احلــدود املقررة.  

بخــالف جلنــة املخاطــر، يوجــد لــدى البنــك �شــت جلــان خا�شــة بالئتمــان هــي: جلنــة 
ــتثمار، وجلنــة الئتمــان التنفيذيــة وجلنــة الئتمــان  جمل�ــس الإدارة لالئتمــان وال�ش
الأفــراد وجلنــة ت�شويــب الئتمــان وجلنــة  للعمــالء  واللجنــة الئتمانيــة  الإداريــة 

الت�شنيــف واملخ�ش�شــات.

كافــة  وال�شــتثمار  لالئتمــان  الإدارة  جمل�ــس  جلنــة  اإىل  الإدارة  جمل�ــس  فو�ــس 
ال�شالحيــات )با�شــتثناء الت�شــهيالت الئتمانيــة لأع�شــاء جمل�ــس الإدارة والأطــراف 
ذات عالقة بهم( يف اتخاذ قرارات الئتمان يف �شوء تعليمات بنك الكويت املركزي. 
تتمثل م�شئوليات جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار يف املراجعة والعتماد اأو 
الرف�س اأو التعديل اأو املوافقة امل�شروطة على طلبات الئتمان يف اإطار حد الإقرا�س 
القانــوين لــدى البنــك وفقــًا لل�شيا�شــات الئتمانيــة للبنــك. كمــا يحــق للجنــة جمل�ــس 
الإدارة لالئتمــان وال�شــتثمار منــح تفوي�ــس الئتمــان للجنــة الئتمــان التنفيذيــة علــى 

النحــو املن�شو�ــس عليــه مــن قبــل جمل�ــس الإدارة. 

يحــق للجنــة الئتمــان التنفيذيــة املوافقــة اأو رف�ــس اأو تعديــل الت�شــهيالت الئتمانيــة 
يف نطــاق ال�شالحيــات املفو�شــة واملعتمــدة لهــا. كمــا ميكــن للجنة الئتمــان التنفيذية 
ــتوى حتمــل  ــوء م�ش ــة يف �ش ــر وبرامــج الئتمــان وحــدود اخلزين ــى معاي ــة عل املوافق
املخاطــر املعتمــد لدى البنك. وللجنة �شــلطة ت�شــكيل اأو تعديــل جلان الئتمان احلالية 
يف نطــاق ال�شالحيــات القانونيــة العامــة للجنــة. ويتــم رفــع ملخ�ــس قــرارات جلنــة 

الئتمــان التنفيذيــة اإىل جلنــة املخاطــر التابعــة ملجل�ــس الإدارة.

جتتمــع جلنــة الئتمــان الإداريــة ذات امل�شــتوى الأدنــى مــن ال�شالحيــات املفو�شــة لهــا 
ب�شفــة منتظمــة مــن اأجــل اعتمــاد اأو رف�ــس اأو تعديــل طلبــات الئتمــان املقدمــة اإليها. 
وحتــال الطلبــات التــي تخــرج عــن نطــاق حــدود �شالحيــات جلنــة الئتمــان الإداريــة 
اإىل جلنــة الئتمــان التنفيذيــة وجلنــة جمل�ــس الإدارة لالئتمــان وال�شــتثمار بناءا على 
ال�شــلطات ذات ال�شلــة. وتتــم مراجعــة كافــة قرارات جلنــة الئتمــان الإدارية ب�شورة 

دوريــة مــن قبــل رئي�ــس اإدارة املخاطر.

جتتمــع اللجنــة الئتمانيــة للعمــالء الأفــراد متــى تقت�شــي ال�شــرورة ولديهــا �شالحيــة 
اعتمــاد اأو رف�ــس اأو تعديــل الطلبــات الئتمانية املقدمة من العمالء الأفراد والتي يتم 
تقدميهــا اإىل اللجنــة �شمــن م�شــتويات ال�شالحيــات املفو�شــة اإليهــا. وت�شمــن اإحــدى 
عمليــات �شمــان اجلــودة امل�شــتقلة واملركزية اكتمال ودقة م�شــتندات طلبات القرو�س 
مــع اإجــراء مراقبــة ائتمانيــة ومراجعــة »القائمــة ال�شــوداء« ومراقبــة التزامــات اأوامــر 
ال�شداد القائمة والتزامات �شداد القرو�س الأخرى. وتخ�شع طلبات القرو�س لعملية 
تقييــم ت�شــمل اتخــاذ القــرارات علــى اأ�شا�ــس »بطاقــة درجــات« والتي يعــاد التحقق من 

�شحتها ب�شــورة دورية. 

ــة و/اأو  تقــوم جلنــة ت�شويــب الئتمــان مبراجعــة عمليــات ت�شويــب الئتمــان الإداري
العتمــاد اأو التو�شيــة مبوافقــة جلنــة الئتمــان الإداريــة اأو جلنــة الئتمــان التنفيذيــة. 
وتتــم اإحالــة كافــة مقرتحــات الت�شــوية اأو اإعــادة الهيكلــة اأو اإعــادة اجلدولــة اأو وقــف 
اإجــراءات ال�شــرتداد اأو �شــطب الديــون والتــي تتجــاوز نطــاق ال�شالحيــات املفو�شــة 

للجنــة ت�شويــب الئتمــان اإىل جلنــة الئتمــان املعنيــة.

تقــوم جلنــة الت�شنيــف واملخ�ش�شــات باأعمالهــا وفقــا لأحــكام قواعــد ولوائــح بنــك 
الكويــت املركــزي، واإر�شــادات ال�شيا�شــة الئتمانيــة للبنــك لت�شنيــف الت�شــهيالت 
الئتمانية واحت�شــاب املخ�ش�شات واملحا�شــبة عن الإيرادات الناجتة منها، ومراقبة 
ت�شنيف حمافظ الئتمان للبنك، وقرارات احت�شاب املخ�ش�شات. كما تتوىل اللجنة 
م�شــئولية احت�شــاب املخ�ش�شــات وفقــا لنمــاذج ومنهجيــات املعيــار الــدويل للتقاريــر 

املاليــة 9 املطبقــة مــن قبــل البنــك مبــا يتفــق مــع اإر�شــادات بنــك الكويــت املركزي.  

وفقــًا ملــدى وحجــم التعر�ــس ملخاطــر العمــالء، يجــوز مراجعــة طلبــات الئتمــان 
بالن�شبة لإقرا�س ال�شركات والإقرا�س الدويل من قبل جمل�س الإدارة وجلنة جمل�س 
ــتثمار وجلنــة الئتمــان التنفيذيــة وجلنــة الئتمــان الإداريــة  الإدارة لالئتمــان وال�ش
وجلنة ت�شويب الئتمان، وعادة ما تت�شمن هذه الطلبات املعلومات التالية: ملخ�س 
تنفيذي وملف العميل وموجز باحلدود الئتمانية واملبالغ القائمة وت�شنيف املخاطر 
ومذكــرة ائتمانيــة وحتليــل ربحيــة العميــل والتحليــل املــايل وحتليــل التدفقــات النقدية 
وتفا�شيــل الغر�ــس مــن القر�ــس وال�شمانــات وم�شــدر ال�شــداد وتفا�شيــل ال�شامنــن، 
اإن كان ذلــك ممكنــًا، والبيانــات املاليــة املدققــة و/اأو بيانــات �شــايف املوجــودات 

ال�شــخ�شية متــى كان ذلــك منا�شــًبا. 

توجــد لــدى البنــك حــدود اإقرا�ــس قانونيــة وحــدود تتعلــق بالــدول وكذلــك حــدود 
لقطاعــات الأعمــال ينبغــي التقيــد بهــا عنــد النظــر يف العتمــاد فيمــا يتعلــق بالطلبات 

ال�شلــة. ذات  الئتمانيــة  امل�شــاركات  اأو 

يوجــد لــدى البنــك �شيا�شــة ائتمــان تف�شيليــة معتمــدة مــن قبــل جمل�ــس الإدارة ويتــم 
ــادية ومعايــر  ــادئ الإر�ش ــة الئتمــان املب ــل �شيا�ش ــكل دوري. يبــن دلي مراجعتهــا ب�ش
خماطــر الئتمــان التــي حتــدد حدود منح الئتمان وتقــدم الهيكل الذي يجب اأن تكون 
على اأ�شا�شــه الأعمال امل�شرفية مع التاأكد من توافق الأ�شــلوب املتبع مع كافة اأن�شــطة 
الإقرا�ــس. كمــا يبــن �شيا�شــة البنــك اخلا�شــة بالتعر�ــس املقبــول ملخاطــر الئتمــان 
اخلا�شــة بــكل دولــة. يتــم اعتمــاد ومراجعــة احلــدود الفرديــة للــدول كل علــى حدة من 
قبــل جلنــة جمل�ــس الإدارة لالئتمــان وال�شــتثمار. ي�شــتند هــذا العتمــاد اإىل حتليــل 
الدول وتقييم متطلبات الأعمال والذي يقوم باإجرائه ق�شــم املوؤ�ش�شــات املالية للبنك 

وتو�شــي بــه جلنــة الئتمــان الإداريــة وجلنــة الئتمــان التنفيذية. 

يقــوم ق�شــم املوؤ�ش�شــات املاليــة مبراجعــة منتظمــة للحــدود العامــة للــدول املتعلقــة 
بالبنــك وتقييــم حــالت التعر�ــس للمخاطــر. تركــز املراجعــة علــى احلجــم الكلــي 
للمخاطــر علــى م�شــتوى الــدول مــع اإبــداء التو�شيــات لتغيــر حــدود املخاطــر الفرديــة 

للــدول عنــد ال�شــرورة. 

يعر�ــس تقريــر احلــد املقبــول للمخاطــر املعتمــد مــن قبــل جمل�ــس الإدارة اإطــار عمــل 
متوافق لفهم املخاطر على م�شــتوى املوؤ�ش�شــة و�شــبل التاأكد من مراعاة هذه املخاطر 
عند تنفيذ العمليات اليومية للبنك. يتم مراقبة م�شتوى املخاطر املقبول املحدد من 
قبل البنك وتخفيفه اإن وجد يف الوقت املنا�شب. ويتحدد احلد املقبول للمخاطر على 
م�شــتوى كلــي لالأعمــال امل�شرفيــة لل�شــركات واملعامــالت الدوليــة ومعامــالت اخلزينة 
والأعمــال امل�شرفيــة للعمــالء. يتــم حتليــل امل�شــتوى املقبــول للمخاطــر يف قطاعــات 

الأعمــال التــي متثل اأهميــة لأعمال البنك.

منهجية خ�شائر الئتمان المتوقعة

ي�شــتعن البنــك بنظــام ت�شنيــف ائتمــاين داخلــي وقــام بتطويــر منــاذج للو�شــول اإىل 
خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة ا�شــتنادا اإىل متطلبــات املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9. 
يو�شــح املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 منــوذج مــن »ثــالث مراحــل« لنخفا�ــس 
القيمــة بنــاءا علــى التغــرات يف اجلــودة الئتمانيــة منذ العرتاف املبدئــي. حيث يتم 
بنــاءا عليــه ت�شنيــف الأداة املاليــة التــي مل تنخف�س قيمتهــا الئتمانية عند العرتاف 
املبدئــي �شمــن املرحلــة 1. يف حالــة وجــود زيــادة جوهريــة يف خماطــر الئتمــان منــذ 
العــرتاف املبدئــي، تنتقــل الأداة املاليــة اإىل املرحلــة 2 ولكــن ل تعتــر بعــد منخف�شــة 
القيمــة الئتمانيــة. ويف حالــة انخفا�ــس القيمــة الئتمانية لالأداة املاليــة، تنتقل الأداة 
املاليــة اإىل املرحلــة 3. راجــع الإي�شــاح 2.3 )اأ( حــول انخفا�ــس قيمــة الأدوات املاليــة 

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة(
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لالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات املتعلقــة بالت�شنيــف �شمــن املراحل.

ــة امل�شنفــة �شمــن  ــهيالت الئتماني ــة للت�ش ــائر الئتمــان املتوقع ــب البنــك خ�ش يحت�ش
املرحلــة 3 بن�شــبة 100% مــن التعر�ــس للتعــر بال�شايف بعد قيمــة ال�شمانات املوؤهلة 

بعــد تطبيــق ال�شــتقطاعات املقــررة طبقــا لإر�شــادات بنــك الكويــت املركزي.

تتحــدد خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى اأ�شا�ــس احتماليــة التعــر للت�شنيــف الئتمــاين 
املقابــل للت�شــهيل واخل�شــائر الناجتــة عــن التعــر والتعر�س للمخاطــر يف حالة التعر. 
يتــم تقــدمي املزيــد مــن التفا�شيــل يف الفقــرات التاليــة مــن ق�شــم منهجيــة اخل�شــائر 
ــر بوا�شــطة منــاذج مالئمــة  ــر هــذه العنا�ش ــة املتوقعــة. يقــوم البنــك بتقدي الئتماني
ملخاطــر الئتمــان تراعــي الت�شنيفــات الئتمانيــة الداخليــة واخلارجيــة للموجــودات 
ــي  ــاد الكل ــة بالقت�ش ــتقبلية املتعلق ــيناريوهات امل�ش ــات وال�ش ــة ال�شمان ــة وقيم وطبيع

وغرهــا. فيمــا يلــي ملخ�ــس طريقــة خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة:

املرحلــة 1: يتــم احت�شــاب خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى 12 �شــهرًا بذلــك  •
اجلــزء مــن خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة النــاجت عــن اأحــداث 
التعــر يف �شــداد ت�شــهيل ائتمــاين والتــي مــن املحتمــل وقوعهــا خــالل 12 �شــهر بعــد 
تاريخ البيانات املالية. يقوم البنك باحت�شاب خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتوقعة 
علــى مــدى 12 �شــهر بنــاءا علــى توقعــات التعــر املحتمــل وقوعهــا خــالل 12 �شــهًرا 

التاليــة لتاريــخ البيانات املالية. 

املرحلــة 2: عندمــا ي�شــجل ت�شــهيل ائتمــاين زيــادة جوهريــة يف خماطــر الئتمــان  •
منــذ ا�شــتحداثه ب�شــبب عوامــل كميــة ونوعيــة، ي�شــجل البنــك خم�ش�ــس خ�شــائر 
الئتمــان املتوقعــة علــى مدى عمر الأداة. اإن الآليات مماثلة لتلك املو�شحة اأعاله، 
اإل اأنــه يتــم تقديــر احتمــالت التعــر واخل�شــائر الناجتة من التعــر على مدى عمر 
الأداة. ويتم خ�شم اأوجه العجز النقدي املتوقعة بالن�شبة التقريبية ملعدل الفائدة 

الفعلــي الأ�شلي. 

املرحلــة 3: بالن�شــبة للت�شــهيل الئتمــاين الــذي يعتــر منخف�ــس القيمــة الئتمانية؛  •
اأي وجــود دليــل مو�شوعــي علــى التعــر، يقــوم البنــك باحت�شــاب خ�شــائر الئتمــان 
ــبة  100%مــن  ــة 3 بن�ش ــة �شمــن املرحل ــة امل�شنف ــهيالت الئتماني ــة للت�ش املتوقع
التعر�ــس ملخاطــر التعــر بال�شــايف بعــد قيمــة ال�شمانــات املوؤهلة بعــد تطبيق احلد 

الأدنــى لال�شــتقطاع وفقــا لإر�شــادات بنــك الكويــت املركــزي. 

الزدياد الملحوظ في مخاطر الئتمان 

يعتــر البنــك الأ�شــل املــايل منخف�ــس القيمــة الئتمانيــة عندمــا يعــادل ت�شنيــف 
خماطــر الئتمــان التعريــف املقبــول عامليــا لــــ »درجــة ال�شــتثمار«. يتــم ت�شنيــف 
الت�شــهيالت الئتمانية )بخالف الت�شــهيالت ال�شتهالكية/ املق�شطة( �شمن املرحلة 
2 عندمــا يتــم تخفي�ــس ت�شنيــف املخاطــر للملتــزم بدرجتــن للت�شــهيالت الئتمانيــة 
�شمن درجة ال�شتثمار وبدرجة واحدة بالن�شبة للت�شهيالت املدرجة �شمن الفئة غر 

ال�شــتثمارية. 

يطبــق البنــك معايــر كميــة متنا�شــقة بالن�شــبة للمحفظــة امل�شنفة داخليــا عند تقييم 
الرتفــاع اجلوهــري يف خماطــر الئتمــان. ويف حالــة غيــاب الت�شنيفــات يف البدايــة، 
يراعــي البنــك الت�شنيــف احلــايل يف تاريــخ البيانــات املاليــة، وطريقــة احل�شــاب 
وامل�شــتحقات لتحديــد املرحلــة التــي يتــم ت�شنيــف الت�شــهيالت �شمنهــا. اإ�شافــة اإىل 
ذلــك، ي�شنــف البنــك كافــة الت�شــهيالت الئتمانيــة املعــاد هيكلتهــا وغــر منخف�شــة 

القيمــة الئتمانيــة �شمــن املرحلــة 2. 

باخل�شــائر  ال�شــابقة  خرتــه  اعتبــاره  يف  البنــك  ياأخــذ  كوفيــد-19:  م�شــتجدات 

امل�شتجدة لتعك�س الظروف احلالية وكذلك توقعات الظروف القت�شادية امل�شتقبلية 
لتقييــم مــا اإذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة يف خماطــر الئتمــان اأو دليــل مو�شوعــي 
على انخفا�س القيمة يف �شوء اأزمة فرو�ــس كوفيد-19. اإن اجلوانب الرئي�شــية التي 
ركز عليها البنك لحت�شــاب خ�شــائر الئتمان املتوقعة لل�شــنة املنتهية يف 31 دي�شــمر 

2020 لكــي تعك�ــس زيــادة م�شــتوى املخاطــر هــي كما يلي:

مراجعة املراحل ا�شتناًدا اإىل تاأثر القطاع •

�شــوء  • التعــر يف  عــن  الناجتــة  التعــر واخل�شــائر  منــوذج احتماليــة  حتديــث 
الكلــي القت�شــاد  �شــيناريوهات 

ال�شعوبات املالية املوؤقتة للمقرت�شن مقابل التاأثر طويل الأجل اأو الدائم •

فقــدان  • احتماليــة  زيــادة  بهــا  ترتبــط  التــي  الأفــراد  لقرو�ــس  حتليــل قطاعــي 
الوظائــف وخف�ــس الأجــور وعــدم قــدرة غــر الكويتيــن على العــودة اإىل البالد ويف 

بع�ــس احلــالت انتهــاء فــرتة �شــريان بطاقــات الهويــة اخلا�شــة بهــم

ال�شــركات للمخاطــر ب�شــورة جوهريــة ب�شــكل فــردي لتحديــد  • تقييــم تعر�ــس 
الزيــادة الكبــرة يف خماطــر الئتمــان عندمــا تتوفــر بيانــات موثوقــة

لن يوؤدي تاأجيل الأق�شاط تلقائًيا اإىل زيادة كبرة يف خماطر الئتمان  •

اأدى التقييــم املذكــور اأعــاله اإىل تخفي�ــس مرحلــي لبع�ــس حــالت التعر�ــس للمخاطــر 
والزيــادة املقابلة يف خ�شــائر الئتمان املتوقعة.

ــة اإىل  ــهيالت الئتماني ــنوات للت�ش ــغ 7 �ش ــتحقاق متوقعــة تبل يراعــي البنــك فــرتة ا�ش
العمــالء مــن ال�شــركات امل�شنفــة �شمــن املرحلــة 2 مــا مل يكن لهذه الت�شــهيالت تاريخ 
ا�شــتحقاق تعاقدي غر قابل للتمديد وجدول دوري للمدفوعات دون اأن يتجاوز مبلغ 
ال�شــداد النهائــي ن�شــبة 50% مــن الت�شــهيالت الئتمانيــة الأ�شليــة. ويحــدد البنــك 
فرتة ا�شــتحقاق متوقعة بحد اأدنى 5 �شــنوات بالن�شــبة للتمويل ال�شــتهالكي وبطاقات 
ــكنية  ــبة للقرو�ــس ال�ش ــنة بالن�ش ــغ 15 �ش ــتحقاق تبل ــا يحــدد فــرتة ا�ش الئتمــان بينم

والتمويل.

ياأخــذ البنــك يف اإعتبــاره كافــة الت�شــهيالت املتعرة والتــي مت ت�شنيفها بدرجة ترتاوح 
ما بن 8 اإىل 10 �شمن احل�شابات باملرحلة 3.

مراجعة المراحل

مــن املوؤ�شــرات الرئي�شــية للتغــرات يف جــودة الئتمان ملحفظة القرو�ــس مقدار النقل 
بن املراحل، حيث ي�شر ذلك اإىل ما اإذا كانت حمفظة القرو�س قد تعر�شت لزيادة 
كبــرة يف خماطــر الئتمــان. مــع و�شع هــذا الراأي يف العتبار، اأجــرى البنك مراجعة 
نوعيــة للمحفظــة لتعك�ــس زيــادة خماطــر الئتمــان للعمــالء امل�شــاركن يف القطاعــات 
املتاأثرة ب�شدة. مت حتديد مراجعة نوعية للعمالء �شمن الدرجة »6« حيث يكون تاأثر 

القطاع �شــديًدا ونقلها اإىل املرحلة 2، لتعك�ــس زيادة خماطر الئتمان.

يراعــي البنــك الأ�شــل املــايل كاأ�شــل »بــال تعــر« )اأي مل يعــد منخف�ــس القيمــة( 
وبالتايل يعيد ت�شنيفه من املرحلة 3 عندما مل يعد ي�شتويف اأي من معاير انخفا�س 
القيمــة الئتمانيــة. وبالن�شــبة للت�شــهيالت منخف�شة القيمة التي يتــم ت�شنيفها �شمن 
املرحلــة 3، فينبغــي اجتيــاز فــرتة التاأخــر يف �شــداد اللتزامــات )اإن وجــدت( والوفــاء 
باملدفوعات املجدولة )على اأ�شا�ــس جاري لها جميعًا( ملدة �شــنة واحدة على الأقل اأو 
كمــا هــي حمــددة مــن قبــل البنــك لكي يتم النظــر يف ت�شنيف الت�شــهيل �شمن املرحلة 
2/املرحلــة 1. كمــا ياأخــذ البنــك يف اعتبــاره اإر�شــادات بنــك الكويــت املركــزي ذات 

ال�شلــة قبــل اإعــادة ت�شنيــف اأي ت�شــهيل ائتمــاين بــن املراحــل. اإن فــرتة الت�شحيــح 
املقــدرة مبــدة �شــنة واحــدة ل تنطبــق علــى الت�شــهيالت ال�شــتهالكية واملق�شــطة. 

تتمثــل خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة للقرو�ــس وال�شــلف اإىل البنــوك والعمــالء يف خ�شــائر 
الئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 طبقا لإر�شادات بنك الكويت 
املركزي اأو املخ�ش�شات املطلوبة طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى. 

احتمالية التعثر

تق�شــي �شيا�شــة البنــك بتقييــم خماطــر الئتمــان للخدمــات امل�شرفيــة التجاريــة 
مــن خــالل عمليــة ت�شنيــف املخاطــر. ت�شــتند العمليــة اإىل اأف�شــل املمار�شــات العامليــة 
وت�شمــن ال�شــفافية والت�شــاق مبــا يتيــح املقارنــة بــن امللتزمــن. ي�شــتخدم البنــك اأداة 
موديــز لت�شنيــف املخاطــر بغر�ــس ت�شنيــف املقرت�شــن مــن ال�شــركات. وفقــا لأداة 
موديــز لت�شنيــف املخاطــر، يتــم ت�شنيــف كافــة املقرت�شن بنــاءا على تقييمــات مالية 
وجتارية. ياأخذ التقييم املايل يف العتبار الأداء الت�شغيلي وال�شيولة وهيكل راأ�س املال 
وتغطيــة الديــن، يف حــن ي�شــتند التقييم التجاري اإىل خماطــر القطاع وجودة الإدارة 

وو�شع ال�شــركة. 

ي�شــتند الإطــار املطبــق مــن قبــل البنــك يف احت�شــاب احتماليــة التعــر اإىل ت�شنيــف 
خماطر امللتزم والتعر الداخلي وبيانات القت�شاد الكلي. وطبقا لبيانات القت�شاد 
الكلي، مت مراعاة ثالثة �شــيناريوهات )�شــيناريو اأ�شا�شــي، �شــيناريو متزايد، �شيناريو 
منخف�ــس(. وي�شــتعن البنــك باأدوات ت�شنيف قيا�شــية خا�شة بقطــاع الأعمال لتقييم 
الت�شنيفات/الدرجــات التــي يتــم ال�شــتفادة منهــا يف عمليــة تقديــر احتمالية التعر. 
وتتيــح هــذه الأداة القــدرة علــى حتليــل الأعمــال وا�شــتنتاج ت�شنيفــات املخاطــر علــى 
م�شــتوى امللتزم والت�شــهيل على حد �شــواء. يدعم هذا التحليل ا�شــتخدام عوامل مالية 
وكذلــك عوامــل ذاتيــة غــر ماليــة. كمــا ي�شــتعن البنــك بت�شنيفــات خارجيــة مــن قبــل 

وكالت ت�شنيــف معروفــة للمحافــظ امل�شنفــة خارجيًا. 

اإن احتماليــة التعــر هــي احتماليــة تعــر امللتــزم يف الوفــاء بالتزاماتــه يف امل�شــتقبل. 
يتطلــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 ا�شــتخدام عامــل منف�شــل لحتمالية التعر 
عــن ال�شــداد علــى مــدى 12 �شــهرًا وعلــى مــدى فــرتة عمــر الأداة، وذلــك ا�شــتناًدا اإىل 
تخ�شي�ــس املرحلــة اخلا�ــس بامللتــزم. وينبغــي اأن يعك�ــس عامل احتماليــة التعر طبقا 
للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 تقديــر البنــك جلودة املوجــودات امل�شــتقبلية. تنتج 
احتماليــة التعــر عــن ال�شــداد على مدى عمــر الأ�شل من اأداة الت�شنيف ا�شــتنادا اإىل 
الت�شنيفــات الئتمانيــة الداخلية/اخلارجيــة. كمــا يقوم البنك بتحويل هيكل �شــروط 
ال�شــداد املرتبطــة باحتماليــة التعــر عن ال�شــداد على مدى عمر الأ�شــل اإىل احتمالية 

التعــر عــن ال�شــداد يف فــرتة زمنيــة معينة با�شــتخدام النماذج والآليات املنا�شــبة.

بالن�شــبة للخدمات امل�شرفية ال�شــتهالكية، يتم مراقبة �شــلوك املقرت�س يف ال�شــداد 
ب�شفــة دوريــة. اإن القرو�ــس ال�شــتهالكية غــر مكفولة ب�شمان ب�شــكل عام، ولكن يتم 
احلد من خماطر الئتمان من خالل �شرط »حتويل الراتب« الذي يتطلب من �شاحب 
العمل اخلا�س بالعميل دفع راتبه مبا�شرة اإىل ح�شاب الراتب اخلا�س ببنك اخلليج. 
اإذا مل يتــم قيــد الرواتــب ومل تكــن هنــاك اأمــوال يف احل�شــابات، فــاإن احل�شــابات 
ت�شبــح متاأخــرة ال�شــداد. يتــم ال�شــتعانة باأيــام التاأخــر يف ال�شــداد لتحديــد خماطــر 
الئتمــان بالن�شــبة للعمــالء مــن الأفــراد. كمــا تخ�شــع طلبــات القرو�ــس لعمليــة تقييــم 
تت�شمن »بطاقة الدرجات« بناًء على قرارات البنك التي يعاد التحقق منها بانتظام. 
اإ�شافــة اإىل ذلــك، تخ�شــع كافــة طلبات الئتمان ال�شــتهالكي للفح�ــس الئتماين من 
خــالل وكالت الت�شنيــف الئتمــاين ملعلومــات الئتمــان لتقييــم اجلــدارة الئتمانيــة 

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة(

            منهجية خ�شائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة(

            منهجية خ�شائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

ومديونيــة املتقــدم لالئتمــان. مت ت�شنيــف احتماليــة التعــر بالن�شــبة للت�شــهيالت 
الئتمانية للعمالء من الأفراد اإىل جمموعات تت�شارك خ�شائ�س املخاطر املتماثلة.

بالن�شــبة لــالأدوات املاليــة يف اخلزينــة وال�شــتثمار يف الأوراق املاليــة واأدوات ال�شــوق 
النقــدي وحمافــظ املوجــودات الأخــرى، يتــم ال�شــتعانة بالت�شنيفــات الئتمانيــة 
ال�شــادرة مــن وكالت الت�شنيــف الئتمــاين اخلارجيــة. ويتــم مراقبــة وحتديــث 

ــتمرار.   ــك با�ش ــة تل الت�شنيفــات املعلن

 %1 12 �شــهرًا بن�شــبة  التعــر علــى مــدى  البنــك حــدود دنيــا لحتماليــة  يطبــق 
 %  0.75 وبن�شــبة  ال�شــتثمار  فئــة  املندرجــة �شمــن  غــر  الئتمانيــة  للت�شــهيالت 
ــق هــذه احلــدود  ــتثمار. ومــع ذلــك، ل تنطب ــة ال�ش ــة �شمــن فئ ــهيالت الئتماني للت�ش
ــهيالت  ــى الت�ش ــك عل ــل وكذل ــكنية والتموي ــتهالكية وال�ش ــى القرو�ــس ال�ش ــا عل الدني
الئتمانيــة اإىل احلكومــات والبنــوك ذات ت�شنيــف ائتمــاين خارجــي لفئــة ال�شــتثمار.

الخ�شائر الناتجة عن التعثر

ــر.  ــة التع ــة يف حال ــائر املحتمل ــم اخل�ش ــي حج ــر ه ــن التع ــة ع ــائر الناجت اإن اخل�ش
ويقــوم البنــك بتقديــر معامــالت اخل�شــائر الناجتــة عــن التعــر ا�شــتنادا اإىل تاريــخ 
معــدلت ال�شــرتداد املتعلقــة باملطالبــات مقابــل الأطــراف املقابلة املتعرة. وبالن�شــبة 
للت�شهيالت املكفولة ب�شمانات، يطبق البنك حد اأدنى لال�شتقطاع اإىل قيمة ال�شمان 
ــهيالت  ــبة للت�ش ــت املركــزي. وبالن�ش ــك الكوي ــادات بن ــا لإر�ش ــا طبق املن�شو�ــس عليه
الئتمانية غر املكفولة ب�شمان، ياأخذ البنك يف اإعتباره ن�شــبة %50 كحد اأدنى من 
اخل�شائر الناجتة عن التعر يف حالة الديون ذات الأولوية ون�شبة %75 من اخل�شائر 
الناجتــة عــن التعــر يف حالــة الديون امل�شــاندة املن�شو�س عليها طبقا لإر�شــادات بنك 

الكويــت املركزي.

م�شــتجدات كوفيــد-19: قــام البنــك باإجــراء حتديــث علــى منــاذج احتماليــة التعــر 
واخل�شــائر الناجتــة عــن التعــر امل�شــتخدمة لحت�شــاب خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة مــع 
اخلــرة ال�شــابقة لتحديــد الروابــط بــن التغــرات يف الظــروف القت�شاديــة و�شــلوك 
ــس  ــي لتعك� ــاد الكل ــات القت�ش ــول بيان ــات ح ــدث التوجيه ــك اأح ــق البن ــالء. طب العم
الظــروف القت�شاديــة احلاليــة يف منــوذج احتماليــة التعــر واخل�شــائر الناجتــة عــن 
ا بتطبيق توجيهات الإدارة يف تقييم خ�شائر الئتمان املتوقعة  التعر. قام البنك اأي�شً
لقطــاع الأفــراد نظــًرا لأنــه مــن املتوقــع اأن يتاأثــر موظفــو قطاعــات اأعمــال حمــددة يف 
القطاع اخلا�س اأكر من غرهم ب�شبب فرو�س كوفيد-19. تنعك�س هذه التعديالت 
وتوجيهــات الإدارة يف متطلبــات خ�شــائر الئتمــان املتوقعــة لل�شــنة املنتهيــة يف 31 

ــمر 2020. دي�ش
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التعر�س للمخاطر عند التعثر

ميثــل التعر�ــس للمخاطــر عنــد التعر املبلغ الذي يديــن به امللتزم اإىل البنك يف تاريخ 
التعــر. يراعــي البنــك حــالت التعر�ــس للمخاطــر املتغــرة التــي قــد تزيــد مــن حالت 
التعر�ــس للمخاطــر بالإ�شافــة اإىل الئتمــان امل�شــحوب. وتن�شــاأ حــالت التعر�ــس هــذه 
عن احلدود غر امل�شــحوبة واملطلوبات املحتملة. وبالتايل، �شــيت�شمن التعر�س القيم 
داخــل وخــارج امليزانيــة العموميــة طبقا لعامــل حتويل الئتمان املن�شو�ــس عليه طبقا 

لإر�شــادات بنــك الكويت املركزي. 

اإدراج المعلومات الم�شتقبلية

يقــوم البنــك بــاإدراج املعلومــات امل�شــتقبلية يف تقييمــه لتحديــد مــا اإذا كانــت هنــاك 
زيــادة جوهريــة يف خماطــر الئتمــان لــالأداة منــذ العرتاف املبدئي، وقيا�ــس خ�شــائر 
الئتمــان املتوقعــة لهــا. واأجــرى البنــك حتليــاًل �شــابقًا وحــدد املتغــرات القت�شاديــة 
الرئي�شــية التــي توؤثــر علــى خماطــر الئتمــان وخ�شــائر الئتمان املتوقعة لــكل حمفظة. 
ويتــم تطبيــق تعديــالت القت�شــاد الكلــي ذات ال�شلــة لتحديــد الختالفــات بــن 
ــدة لظــروف  ــة واملوؤي ــرات املعقول ــك التقدي ــس ذل ــة. ويعك� ــيناريوهات القت�شادي ال�ش
القت�شاد الكلي امل�شتقبلية والتي مل يتم مراعاتها عند الحت�شاب الأ�شا�شي خل�شائر 
الئتمــان املتوقعــة. تت�شمــن عوامــل القت�شــاد الكلــي التــي مت مراعاتهــا، علــى �شــبيل 
املثــال ولي�ــس احل�شــر، النــاجت الإجمــايل املحلــي، وموؤ�شــر اأ�شــعار امل�شــتهلك، والنفاق 
احلكومــي، كمــا تتطلــب تقييــم كل مــن التوجهــات احلاليــة واملتوقعــة لــدورة القت�شاد 
الكلي. اإن ال�شتناد اإىل املعلومات امل�شتقبلية يوؤدي اإىل زيادة درجة الأحكام املطلوبة 
حول مدى تاأثر التغرات يف عوامل القت�شاد الكلي على خ�شــائر الئتمان املتوقعة. 
ويتــم بانتظــام مراجعــة املنهجيــات والفرتا�شــات مبــا يف ذلــك تقديــرات الظــروف 

القت�شاديــة امل�شــتقبلية. 

م�شــتجدات كوفيــد-19: نظــًرا لكــون منــوذج انخفا�ــس القيمــة الــوارد �شمــن املعيــار 
الــدويل للتقاريــر املاليــة 9 منوذجــًا م�شــتقبليًا، يجــب علــى البنــك مراعــاة جمموعــة 
مــن ال�شــيناريوهات القت�شاديــة امل�شــتقبلية املحتملــة واحتماليتهــا لحت�شــاب خ�شــائر 
الئتمــان املتوقعــة. خــالل �شــنة 2020، تاأثــرت البيئات القت�شاديــة نتيجة لإجراءات 
الإغــالق وحــالت عــدم التيقــن التــي واجهتهــا الأن�شــطة القت�شاديــة، وعليــه واجــه 
البنــك �شعوبــات يف تقييــم مــدى تاأثــر ذلــك يف �شــوء النمــاذج امل�شــتقبلية احلاليــة 
املطبقة.  لذلك، مت اإجراء التعديالت على النماذج، ح�شبما هو مالئم، ا�شتناًدا اإىل 

الأحــكام الئتمانيــة ال�شــادرة عــن اخلراء.

ال�شمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى 

ي�شــتعن البنــك مبجموعــة كبــرة مــن الأدوات للحــد مــن خماطــر الئتمــان. ي�شــعى 
البنــك للح�شــول علــى غطــاء مــن ال�شمانــات وعوائــد التنــازل عــن العقــود وغر ذلك 
مــن اأ�شــكال احلمايــة ل�شمــان القرو�س واحلد من خماطر الئتمــان متى اأمكن ذلك. 
ــا ترتيبــات املقا�شــة امللزمــة قانونيــًا بالن�شــبة  تت�شمــن اتفاقيــات قرو�ــس البنــك اأي�شً
للقرو�ــس والودائــع بحيــث يتمكــن البنــك مــن جتميع احل�شــابات املختلفــة للعميل لدى 
البنــك وحتويــل الأر�شــدة الئتمانيــة لتغطيــة اأي قرو�ــس قائمــة اأو جتميــد الأر�شــدة 

الئتمانيــة حتــى قيــام العميــل بت�شــوية التزاماتــه القائمــة جتــاه البنــك. 

يتــم �شمــان الت�شــهيالت الئتمانيــة للبنــك، عنــد ال�شــرورة، مــن خــالل ال�شمانــات 
التــي تتكــون ب�شــورة اأ�شا�شــية مــن: الأ�شــهم املدرجــة يف �شــوق الكويــت لــالأوراق املالية 
والأ�شــهم غــر امل�شــعرة والعقــارات )اأرا�شــي ومباين( والودائع الثابتــة حمددة الأجل 

وفًقا لفئة الموجودات المالية   
الحد الأق�صى للتعر�س

2020
األف دينار كويتي

الحد الأق�شى للتعر�س
2019

األف دينار كويتي
778,325            1,054,570        النقد والنقد المعادل )با�شتثناء النقد في ال�شندوق(

232,000            108,500            �شندات خزينة حكومة الكويت
278,675            280,724            �شندات بنك الكويت المركزي 

128,368            3,033                ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 
212,978            192,063            قرو�س و�شلف للبنوك

قرو�س و�شلف للعمالء:
2,656,614         2,449,947        قرو�س لل�شركات 	 
1,567,994         1,666,590        قرو�س ا�شتهالكية   	 

136,928            136,694            ا�شتثمارات في اأوراق دين مالية )اإي�شاح 13(  
40,723              36,780              موجودات اأخرى 

6,032,605         5,928,901  الإجمالي
1,753,185         1,680,429        مطلوبات محتملة والتزامات 

100,425            8,017                عقود تحويل العمالت الأجنبية )بما في ذلك العقود الفورية(
1,853,610         1,688,446        الإجمالي

7,886,215         7,617,347        اإجمالي التعر�س لمخاطر الئتمان 

ــا نتيجــة الرتكــز اجلوهــري ملوجــودات البنك بالن�شــبة لأي طرف مقابل فردي ويتــم اإدارة هذه املخاطر من خالل تنويع املحفظة. ت�شــجل  ميكــن اأن تن�شــاأ خماطــر الئتمــان اأي�شً
اأكــر 20 حالــة تعر�ــس اإجماليــة ملخاطــر القرو�ــس القائمــة كن�شــبة مئويــة مــن اإجمــايل حــالت التعر�ــس ملخاطــر الئتمــان كمــا يف 31 دي�شــمر 2020 ن�شــبة %13.3 )2019: 

 .)%13.3

20202019

الموجودات 
األف دينار كويتي

بنود خارج الميزانية 
العمومية 

األف دينار كويتي
الموجودات 

األف دينار كويتي

بنود خارج الميزانية 
العمومية 

األف دينار كويتي
المنطقة الجغرافية: 

4,692,8551,282,7744,770,0901,350,038داخلية )الكويت(
785,26173,385903,520178,860منطقة ال�شرق الأو�شط الأخرى

96,963   378,11699,087238,878اأوروبا   
19,048   26,72324,50128,542الوليات المتحدة الأمريكية وكندا  

18,309208,69957,028208,701اآ�شيا والمحيط الهادي 
   -           34,547   -        27,637باقي دول العالم 

5,928,9011,688,4466,032,6051,853,610

قطاع الأعمال: 
1,843,0411,4861,755,37930,837�شخ�شية 

1,140,810434,9221,217,984555,152مالية 

414,557392,928451,493378,575تجارية 

103,36571,18174,76636,578نفط خام وغاز 

228,849495,627287,428558,112اإن�شاءات 

7       1,030,74713,3391,080,490حكومية 
265,08975,794299,29264,014�شناعية 

703,38440,422690,39848,080عقارات

199,059162,747175,375182,255اأخرى

5,928,9011,688,4466,032,6051,853,610

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة(

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة(

             الحد االأق�شى من التعر�ض لمخاطر االئتمان   )تتمة(

والأر�شــدة النقديــة لــدى البنــك التــي مت جتميدهــا ورهنهــا ب�شــورة قانونيــة ل�شالــح 
البنك وال�شمانات البنكية املبا�شرة ال�شريحة وغر القابلة لالإلغاء وغر امل�شروطة. 

ــبة 26% )2019: 24%( مــن اإجمــايل  ــت ن�ش ــمر 2020، خ�شع ــا يف 31 دي�ش كم
القرو�ــس وال�شــلف القائمــة اإىل العمــالء ل�شمان جزئي اأو كلــي من خالل ال�شمانات.

يتبــع البنــك اإجــراءات للتاأكــد مــن عــدم وجــود تركــز زائــد لأي فئــة معينــة مــن 
ال�شمانــات. �شمــن  املوجــودات 

الحد الأق�شى من التعر�س لمخاطر الئتمان 

يو�شــح اجلــدول التــايل احلــد الأق�شــى مــن التعر�ــس ملخاطــر الئتمــان بال�شــايف بعد 
املخ�ش�س املحت�شــب للبنود الواردة يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك القيمة العادلة 
املوجبــة للم�شــتقات دون احت�شــاب اأي �شمــان وتعزيــزات ائتمانيــة اأخــرى. اإن احلــد 
الأق�شــى مــن تركــز خماطــر الئتمــان اخلا�شــة بطــرف مقابــل واحــد اأو جمموعــة من 
الأطــراف املقابلــة ذات ال�شلــة حمــدود بن�شــبة 15% مــن راأ�ــس املــال ال�شــامل للبنــك 

ح�شــبما هــو حمــدد من قبــل التعليمــات الرقابية. 
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ت�شنيف الجودة الئتمانية الداخلية 

تهــدف �شيا�شــة البنــك اإىل تقييــم خماطــر الئتمــان يف الأن�شــطة امل�شرفيــة التجاريــة 
مــن خــالل عمليــة ت�شنيــف املخاطــر. ت�شــتند العمليــة اإىل اأف�شــل ال�شيا�شــات الدوليــة 

وتتيــح ال�شــفافية والت�شــاق بحيــث ميكن املقارنة بــن امللتزمن. 

ي�شــتخدم البنــك برنامــج موديــز لت�شنيــف املخاطــر وذلــك لت�شنيــف املقرت�شــن من 
ال�شــركات. وفقــًا لرنامــج الت�شنيــف موديــز، يتــم ت�شنيــف كافة املقرت�شن ا�شــتنادًا 
اإىل التقييــم املــايل وتقييــم الأعمــال. يراعي التقييم املايل الأداء الت�شــغيلي وال�شــيولة 
وهيــكل راأ�ــس املــال وتغطيــة الديــون بينمــا ي�شــتند تقييــم الأعمــال اإىل خماطــر قطــاع 

الأعمــال وجــودة الإدارة ومركز ال�شــركات. 

تنق�شــم عمليــة ت�شنيــف املخاطــر اإىل ت�شنيــف خماطــر امللتزمــن وت�شنيــف خماطر 
الت�شــهيالت. تركــز منهجيــة الت�شنيــف علــى عوامــل مثــل: الأداء الت�شــغيلي وال�شــيولة 
وخدمة الدين وهيكل راأ�س املال. اإن حتليل الن�شب يت�شمن تقييم اجتاه كل ن�شبة على 
مــدى فــرتات متعــددة فيمــا يتعلــق بتغــر الن�شــبة وتغر الجتــاه. كما اأن حتليل الن�شــب 
يقارن اأي�شًا بن قيمة الن�شــبة لأحدث فرتة وقيم املجموعة املماثلة القابلة ملقارنتها. 

يت�شمن التقييم اأي�شًا التقييم النوعي للعمليات وال�شــيولة وهيكل راأ�ــس املال.

بالن�شــبة لل�شــركات اجلديــدة اأو معامــالت متويــل امل�شــاريع، تنتــج خماطــر امللتزمــن 
عن ا�شــتخدام توقعات ت�شــمل فرتة القر�س. 

يعك�ــس ت�شنيــف خماطــر امللتزمــن احتمالية تعر امللتزم )غر املتعلق بنوع الت�شــهيل 
اأو ال�شمان( على مدى الـ 12 �شــهرًا التالية بالن�شــبة للت�شــهيل الرئي�شــي غر املكفول 

ب�شمان. 

اإن ت�شنيفــات خماطــر امللتزمــن للموجــودات املنتظمــة تنــدرج ب�شــورة عامــة يف 
ثــالث فئــات وهــي بالتحديــد: »مرتفعــة« و«قيا�شــية« و«مقبولــة«. اإن حــالت التعر�ــس 
ملخاطــر الئتمــان امل�شنفــة �شمــن فئــة »مرتفعــة« تتمثــل يف تقييــم املخاطــر ال�شــاملة 
لتكبــد خ�شــائر ماليــة نتيجــة عجــز امللتــزم عــن الوفــاء بالتزامــه علــى اأنهــا منخف�شــة. 
اإن حــالت التعر�ــس ملخاطــر الئتمــان امل�شنفــة �شمــن فئــة »قيا�شــية« تتمثــل يف 
تلــك الت�شــهيالت ذات امل�شــتوى املر�شــي مــن حيــث الو�شــع املــايل وموؤ�شــرات املخاطــر 
والقــدرة علــى ال�شــداد. اإن حــالت التعر�ــس ملخاطــر الئتمــان امل�شنفــة �شمــن فئــة 
»مقبولــة« تتمثــل يف تلــك احل�شــابات املنتظمة والتي يكون فيها ال�شــداد وفقًا لل�شــروط 
التعاقديــة بالكامــل. يتــم تقييــم املخاطــر ال�شــاملة للخ�شــائر املاليــة امل�شنفــة كفئــة 
»مقبولة« على اأنها اأعلى من حالت التعر�س للمخاطر امل�شنفة �شمن فئة »مرتفعة« 

»قيا�شــية«.  اأو 

ت�شنيف مخاطر الت�شهيالت

لــدى البنــك اأي�شــًا اإطــار عمــل معتمــد لت�شنيفــات خماطــر الت�شــهيالت. بينمــا ل 
ياأخذ ت�شنيف خماطر امللتزمن يف العتبار عوامل مثل توفر ال�شمان والدعم، فاإن 
ت�شنيــف خماطــر الت�شــهيالت هــو مقيا�ــس جلودة التعر�ــس ملخاطر الئتمان ا�شــتنادًا 
اإىل اخل�شائر املتوقعة يف حالة التعر بعد اأخذ ال�شمان والدعم يف العتبار. اإن توفر 
ال�شمان اأو الدعم املوؤهل يخف�س ب�شكل جوهري من مقدار اخل�شائر يف حالة التعر 

ويعك�ــس ت�شنيــف خماطر الت�شــهيالت عوامل تخفيــف تلك املخاطر. 

نظام اأمريكا ال�شمالية لت�شنيف قطاعات الأعمال

ي�شنــف البنــك تعر�ــس البنــك للمخاطــر وفقــًا لنظــام اأمريــكا ال�شــمالية لت�شنيــف 
قطاعات الأعمال. اإن هذه الت�شنيفات تاأتي اإ�شافة اإىل الت�شنيف الذي ي�شــتند اإىل 

2020

متاأخرة ولكن غير متاأخرة اأو منخف�شة القيمة
غير منخف�صة 

القيمة

األف دينار 
كويتي

مرتفعة

األف دينار 
كويتي

قيا�صية

األف دينار 
كويتي

مقبولة

األف دينار 
كويتي

الإجمالي

األف دينار 
كويتي

1,054,619 -    -   1,009,13245,487النقد والنقد المعادل )با�شتثناء النقد في ال�شندوق( 
108,500 -    -    -   108,500�شندات خزينة حكومة الكويت
280,724 -    -    -   280,724�شندات بنك الكويت المركزي 

3,033 -    -    -   3,033ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 
193,220 -    -   170,26222,958قرو�س و�شلف للبنوك 

قرو�س و�شلف للعمالء: 
2,005,890591,20330,34122,6642,650,098- قرو�س �شركات 

84,6291,682,495 -   1,555,18042,686- قرو�س ا�شتهالكية   
 136,775 -    -    -   136,775 ا�شتثمارات في اأوراق دين مالية )اإي�شاح 13( 

36,780 -    -    -   36,780موجودات اأخرى 
5,306,276702,33430,341107,2936,146,244

2019

غير متاأخرة اأو منخف�شة القيمة
متاأخرة ولكن غير 

منخف�شة القيمة
األف دينار كويتي

مرتفعة

األف دينار كويتي

قيا�شية

األف دينار كويتي

مقبولة

األف دينار كويتي

الإجمالي

األف دينار كويتي
778,378 -    -    -   778,378النقد والنقد المعادل )با�شتثناء النقد في ال�شندوق( 

232,000 -    -    -   232,000�شندات خزينة حكومة الكويت

278,675 -    -    -   278,675�شندات بنك الكويت المركزي 

128,450 -    -    -   128,450ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

214,058 -    -    -   214,058قرو�س و�شلف للبنوك 

قرو�س و�شلف للعمالء: 
2,039,320739,30894,6249,5462,882,798- قرو�س �شركات 

74,0081,570,988 -   1,480,32616,654- قرو�س ا�شتهالكية   

137,045 -    -    -   137,045 ا�شتثمارات في اأوراق دين مالية )اإي�شاح 13( 

40,723 -    -    -   40,723موجودات اأخرى 

5,328,975755,96294,62483,5546,263,115

مت تاأخــر �شــداد ن�شــبة 70% )2019: 93%( مــن الأر�شــدة متاأخــرة ال�شــداد ولكــن غــر منخف�شــة القيمــة لأقــل مــن 60 يومًــا ون�شــبة 30% )2019: 7%( تــرتاوح مــا بــن 
يوًمــا.   90  –  60

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر االئتمان  )تتمة(

رمــوز اأغرا�ــس ال�شــداد كمــا يحددهــا بنك الكويــت املركزي.

يقــوم البنــك بت�شنيــف القرو�ــس وال�شــلف لعمالئــه �شمــن فئتــن: قرو�ــس ال�شــركات 
والقرو�س ال�شــتهالكية. تت�شمن قرو�س ال�شــركات الت�شــهيالت الئتمانية ومنتجات 
التمويــل التجــاري لعمــالء البنــك مــن ال�شــركات واملوؤ�ش�شــات. كمــا تت�شمــن القرو�ــس 
ال�شــتهالكية ت�شــهيالك ا�شــتهالكية ومق�شــطة وبطاقات ائتمانية وت�شهيالت ائتمانية 
ــطة.  ــروعات ال�شغــرة واملتو�ش ــرة وامل�ش ــس الأمــوال الكب ــراد ذوي روؤو� اأخــرى لالأف
ويتيــح ذلــك للبنــك اإمكانيــة تنويــع حمفظتــه لقطاعــات فرعية متنوعة لت�شــهيل حتليل 

وتعزيــز اإدارة الرتكــزات، اإن وجــدت. 

ت�شنيف مخاطر المحفظة

يقــوم البنــك باحت�شــاب املتو�شــط املرجــح ملعــدل ت�شنيــف املخاطــر الــذي يتــم مــن 
خاللــه اإجــراء تقييــم �شــامل جلودة املحفظــة على فرتات زمنية فا�شلــة منتظمة ويتم 

ــس الإدارة للمخاطــر.  ــة جمل� ــة وجلن ــة الئتمــان التنفيذي ــتها يف جلن مناق�ش

نموذج العائد على راأ�س المال المعدل بالمخاطر

يقــوم البنــك بتطبيــق منــوذج العائــد علــى راأ�ــس املــال املعــدل باملخاطــر لتقييــم �شــايف 
القيمة املدرجة يف احل�شاب بعد الأخذ يف العتبار تكلفة راأ�س املال. ت�شاعد النماذج 
علــى اتخــاذ القــرارات الئتمانيــة ال�شــليمة وتعزيــز وزيــادة القيمة التــي يح�شل عليها 

امل�شاهمون.

البنية التحتية لالئتمان 

لــدى البنــك وحــدة متخ�ش�شــة هدفهــا الأ�شا�شــي هــو دعــم تطويــر واعتمــاد ومراقبــة 
منتجــات الئتمــان واإدارة البنيــة التحتيــة ملخاطــر الئتمــان واإعــداد تقاريــر نظــم 
معلومــات الإدارة. تقــوم الوحــدة بدعــم نظــم اإدارة الئتمان/املخاطــر ونظــم طلبــات 
الئتمــان ومنــاذج ت�شنيــف املخاطــر ومنــوذج العائد على راأ�ــس املال املعــدل باملخاطر 
وال�شيا�شات املتعلقة بالئتمان للبنك. لدى البنك حالًيا نظام اإ�شدار ن�شرة الئتمان 
الإلكرتونيــة ملنتجــات الئتمــان اإىل اأع�شاء جلنة الئتمان والتي مبوجبها يتم حت�شــن 

كفــاءة عمليــة اعتمــاد الئتمان.

إيضاحات حول البيانات المالية
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الموجودات المالية التي انخف�شت قيمتها ب�شورة فردية وفًقا للفئة 

2020
مجمل التعر�س 

األف دينار كويتي

مخ�ص�س انخفا�س 
القيمة 

األف دينار كويتي

القيمة العادلة 
لل�صمانات 

األف دينار كويتي
قرو�س و�شلف للعمالء:

49,7107,16324,226- قرو�س �شركات 
1,769995260- قرو�س ا�شتهالكية   

51,4798,15824,486

2019
مجمل التعر�س 

األف دينار كويتي

مخ�ش�س انخفا�س 
القيمة 

األف دينار كويتي

القيمة العادلة لل�شمانات 

األف دينار كويتي

قرو�س و�شلف للعمالء:
32,64137431,252- قرو�س �شركات 

19,4236,870294- قرو�س ا�شتهالكية   

52,0647,24431,546

المطلوبات المحتملة واللتزامات هي اأدوات مالية بمبالغ تعاقدية تمثل مخاطر الئتمان 

اإن الغر�ــس الأ�شا�شــي مــن هــذه الأدوات هــو التاأكــد مــن توفــر الأمــوال لعميــل مــا عنــد ال�شــرورة. ومــع ذلــك فــاإن جممــوع املبالــغ التعاقديــة لاللتزامــات بتقــدمي الئتمــان ل ميثل 
بال�شرورة الحتياجات النقدية امل�شتقبلية، حيث اإن كثرًا من هذه اللتزامات �شينتهي �شريانها اأو يتم اإلغاوؤها دون اأن يتم متويلها. مت الإف�شاح عن هذه الأدوات يف اإي�شاح 

.26

اأدوات مالية م�شتقة بمبالغ تعاقدية اأو ا�شمية خا�شعة لمخاطر الئتمان

اإن هذه الأدوات املالية امل�شتقة تتكون من عقود �شرف العمالت الأجنبية. ت�شمح عقود �شرف العمالت الأجنبية للبنك وعمالئه بتحويل اأو تعديل اأو تخفي�س خماطر حتويل 
العمالت الأجنبية. اإن عقود �شرف العمالت الأجنبية معر�شة ملخاطر الئتمان وحمددة بالقيمة ال�شتبدالية احلالية لالأدوات التي مت حتديدها ل�شالح البنك، والتي تعتر 

جزءًا ب�شيطًا فقط من املبالغ التعاقدية اأو ال�شمية امل�شتخدمة يف التعبر عن اأحجامها القائمة. 

يتم الإف�شاح عن هذه الأدوات يف اإي�شاح 28. متت اإدارة التعر�س ملخاطر الئتمان كجزء �شمن احلدود ال�شاملة للقرو�س املمنوحة للعمالء.

ب. مخاطر اأ�شعار الفائدة 

تن�شــاأ خماطــر اأ�شــعار الفائــدة مــن اإمكانيــة اأن توؤثــر التغــرات يف اأ�شــعار الفائــدة علــى القيمــة العادلــة اأو التدفقــات النقديــة لــالأدوات املاليــة. يتعر�ــس القطــاع امل�شــريف عــادًة 
ملخاطر اأ�شــعار الفائدة نتيجة لأوجه عدم التطابق اأو وجود فجوات يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج امليزانية العمومية التي ت�شــتحق اأو يعاد ت�شــعرها يف فرتة 
حمــددة. يديــر البنــك هــذه املخاطــر مبطابقــة اإعــادة ت�شــعر املوجــودات واملطلوبــات من خــالل اإ�شــرتاتيجيات اإدارة املخاطر. ويعاد ت�شــعر اأغلبيــة املوجــودات واملطلوبات التي 

حتمــل فائــدة خــالل �شــنة واحــدة. وبالتايل يتعر�س البنك ملخاطر اأ�شــعار الفائدة ب�شــكل حمدود.

اإن ح�شا�شــية بيــان الدخــل لأ�شــعار الفائــدة تقي�ــس تاأثــر التغــرات املقــدرة يف اأ�شــعار الفائــدة علــى �شــايف اإيــرادات الفائــدة ل�شــنة واحــدة ا�شــتنادًا اإىل املوجــودات واملطلوبــات 
املاليــة ذات الفائــدة املحتفــظ بهــا يف نهايــة ال�شــنة. وح�شا�شــية اأ�شــعار الفائــدة علــى حقــوق امللكيــة )الدخل ال�شــامل( هــي تاأثر التغرات يف اأ�شــعار الفائدة علــى القيمة العادلة 

لالإيــرادات ال�شــاملة الأخــرى لل�شــندات ذات معــدلت الفائــدة الثابتة/املتغــرة املحتفظ بها يف نهاية ال�شــنة.

يعك�ــس اجلدول التايل تاأثرات التغر مبقدار 25 نقطة اأ�شا�شــية يف اأ�شــعار الفائدة على بيان الدخل وحقوق امللكية )الدخل ال�شــامل(، مع الحتفاظ بكافة املتغرات الأخرى 
ثابتة: 

20202019

العملة
التغير في 

�شعر الفائدة 
بعدد النقاط 

الأ�شا�شية

التاأثير على بيان 
الدخل 

األف دينار كويتي      

التاأثير على بيان 
الدخل ال�شامل 

األف دينار كويتي

التغير في �شعر 
الفائدة بعدد النقاط 

الأ�شا�شية

التاأثير على بيان 
الدخل 

األف دينار كويتي      

التاأثير على بيان 
الدخل ال�شامل 

األف دينار كويتي
-252,117 )+(-252,180 (+)الدينار الكويتي

-25605 )+(-25699 (+)الدولر الأمريكي

ج. مخاطر العمالت 

اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلب القيمة العادلة لأداة مالية ب�شــبب التغرات يف اأ�شــعار �شرف العمالت الأجنبية. يعتر البنك نف�شــه موؤ�ش�شــة كويتية وعملته الرئي�شــية 
هــي الدينــار الكويتــي. ويلتــزم البنــك باحلــدود املقــررة مــن قبــل بنك الكويت املركزي وكافة احلدود املعتمــدة داخلًيا. ويتم مراقبة املراكز على اأ�شا�ــس يومي للتاأكد من الإبقاء 

علــى املراكز �شمن احلدود املقررة.

ا�شــتنادا اإىل املوجــودات واملطلوبــات املاليــة للبنــك املحتفــظ بهــا يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل، ويف حالــة التغــر يف حــركات العمــالت الأجنبيــة مــع الحتفــاظ بكافــة املتغــرات 
الأخــرى ثابتــة، يكــون التاأثــر علــى بيــان الدخــل والإيرادات ال�شــاملة الأخرى للبنــك كما يلي:

20202019

ن�شبة التغير في العملة
�شعر العملة%

التاأثير على بيان 
الدخل 

األف دينار كويتي      

التاأثير على بيان 
الدخل ال�شامل 

األف دينار كويتي

ن�شبة التغير في �شعر 
العملة%

التاأثير على بيان 
الدخل 

األف دينار كويتي      

التاأثير على بيان 
الدخل ال�شامل 

األف دينار كويتي
 115)80(  5+ 107(178)  5+الدولر الأمريكي

يتم الحتفاظ با�شتثمارات البنك يف حمفظة متنوعة من الأ�شهم واأدوات الدين وال�شناديق التي ت�شتثمر يف جمموعة خمتلفة من الأوراق املالية واملنتجات املدرجة بعمالت 
خمتلفــة والتــي ل ميكــن قيا�ــس اأدائهــا بال�شــرورة بالرتبــاط مــع احلركــة يف �شــعر �شرف عملة بعينها. مل يتم مراعاة �شــوى التاأثر على القيمة الدفرتية لهــذه الأوراق املالية يف 

حتليل احل�شا�شية. 

24       االأدوات المالية )تتمة(
اأ.          مخاطر ا االئتمان )تتمة(

24       االأدوات المالية )تتمة(
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د.  مخاطر ال�شيولة

اإن خماطــر ال�شــيولة هــي املخاطــر الناجتــة عــن عــدم قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه املاليــة يف الوقــت املحدد دون تكبد خ�شــائر جوهريــة. وخماطر ال�شــيولة هي املخاطر 
املتتابعة التي ميكن اأن تنتج عن ال�شطرابات يف ال�شوق اأو تدين درجة الئتمان مما قد يت�شبب يف ن�شوب بع�س م�شادر التمويل على الفور. وللوقاية من هذه املخاطر، قامت 
الإدارة بتنويــع م�شــادر التمويــل واإدارة املوجــودات مــع اأخــذ ال�شــيولة يف العتبــار، والحتفــاظ بر�شيــد كاف مــن النقــد والنقــد املعــادل والأوراق املاليــة التــي ي�شــهل حتويلهــا اإىل 

نقد.

تن�شــاأ خماطــر ال�شــيولة مــن اأن�شــطة التمويــل العامــة للبنــك. بنــاء علــى توجيهــات جلنــة املوجــودات واملطلوبــات تقــوم جمموعــة اخلزينــة بــاإدارة ال�شــيولة وعمليــات التمويــل لدى 
البنــك ل�شمــان توافــر الأمــوال الكافيــة للوفــاء مبتطلبــات التمويــل النقديــة املعروفــة للبنــك وكذلك اأي احتياجــات غر متوقعة ميكــن اأن تطراأ. يحتفظ البنــك يف جميع الأوقات 

مب�شــتويات منا�شــبة مــن ال�شــيولة وفقــا ملــا يــراه منا�شــبًا للوفــاء مب�شــحوبات الودائع و�شــداد القرو�ــس ومتويل القرو�س اجلديــدة حتى يف ظل الظــروف ال�شعبة. 

يقــوم البنــك بقيا�ــس ومراقبــة ن�شــب ال�شــيولة ق�شــرة الأجــل وطويلــة الأجــل القائمــة علــى تعليمــات بازل 3 فيما يخ�س ن�شــبة تغطية ال�شــيولة ون�شــبة �شايف التمويل امل�شــتقر. اإن 
الغر�ــس مــن ن�شــبة تغطيــة ال�شــيولة هــو حت�شــن قائمــة ال�شــيولة ق�شــرة الأجــل لــدى البنــك عــن طريــق التاأكد من احتفــاظ البنــك مبجموعة كافية مــن املوجودات ال�شــائلة ذات 
اجلــودة العاليــة لت�شــمل فــرتة 30 يوًمــا مــن التدفقــات النقديــة ال�شــادرة. وعلــى نحــو مماثل، تهدف ن�شــبة �شايف التمويل امل�شــتقر اإىل حت�شــن قائمة ال�شــيولة طويلــة الأجل عن 

طريــق التاأكــد مــن احتفــاظ البنــك مب�شادر متويل م�شــتقرة لتغطية متطلبات التمويل على املــدى الق�شر والطويل.  

تت�شمن عملية اإدارة ال�شــيولة والتمويل ما يلي: توقع التدفقات النقدية ح�شــب العملة الرئي�شــية ومراقبة املركز املايل ومعدلت ال�شــيولة مقابل املتطلبات الداخلية والتنظيمية 
والحتفــاظ مب�شــادر متويــل متنوعــة ومراقبــة تركــز املودعــن لتجنــب العتمــاد غــر املالئــم علــى كبــار املودعــن مــن الأفــراد و�شمــان وجــود مزيــج متويلي عــام مر�ــس؛ واإدارة 
احتياجات متويل الدين. يحتفظ البنك بقاعدة متويل متنوعة وم�شتقرة من الودائع الأ�شا�شية اخلا�شة بالأفراد وال�شركات كما اأن جمموعة اخلزينة حتتفظ بخطط طوارئ 

لل�شــيولة والتمويل وذلك ملواكبة ال�شعوبات املحتملة التي ميكن اأن تن�شــاأ عن ال�شــوق املحلي اأو الإقليمي اأو وقوع اأحداث جغرافية و�شيا�شــية.

ــا احلــد مــن خماطــر ال�شــيولة مــن خــالل اللتــزام مبتطلبــات ال�شــيولة ال�شارمــة اخلا�شــة ببنــك الكويــت املركــزي. ا�شــتجابة لتف�شــي فرو�ــس كوفيــد-19، طبــق بنــك  يتــم اأي�شً
الكويــت املركــزي تخفيًفــا موؤقًتــا علــى معــدلت ال�شــيولة الرقابيــة حتــى 31 دي�شــمر 2020، يتمثــل يف: احلــد الأدنى من ن�شــبة تغطية ال�شــيولة مبعــدل %80 )2019: %100( 
واحلــد الأدنــى مــن ن�شــبة �شــايف التمويــل امل�شــتقر مبعــدل %80 )2019: 100%(؛ وحــدود عــدم تطابــق مقيا�ــس ال�شــتحقاقات لفــرتات زمنية حمددة مبعــدل: -20% ملدة 7 
اأيام اأو اأقل )2019: -10%(؛ و-30% ملدة �شهر واحد اأو اأقل )2019: -20%(؛ و-40% ملدة 3 اأ�شهر اأو اأقل )2019: -30%( ؛ و-50% ملدة 6 اأ�شهر اأو اأقل )2019: 
-40%(؛ وفر�س �شرط الحتفاظ بن�شبة 15% )2019: 18%( من ودائع العمالء بالدينار الكويتي يف �شندات خزينة حكومة الكويت واأر�شدة احل�شاب اجلاري / الودائع 

لــدى بنــك الكويــت املركــزي و / اأو اأي اأدوات ماليــة اأخــرى ي�شدرهــا بنــك الكويــت املركزي والمتثال لن�شــبة القر�س اإىل الودائع مبعــدل %100 )2019: %90(.

ويف �شــبيل مواجهــة تف�شــي فرو�ــس كوفيــد-19، قــام البنــك بتقييــم مركــز ال�شــيولة وو�شــع التمويــل مــن خــالل مراقبــة تدفقاتــه النقديــة وتوقعاتــه عــن كثــب وتعزيــز احتياطــي 
ال�شــيولة مــن خــالل املدفوعــات النتقائيــة وزيــادة الودائــع املحليــة. يوا�شــل البنــك مراقبــة مركــز ال�شــيولة لديــه واملخاطــر الناجتــة عن اأزمــة كوفيد-19.

يلخ�ــس اجلــدول التــايل قائمــة ا�شــتحقاق املوجــودات واملطلوبــات يف نهايــة ال�شــنة ا�شــتنادا اإىل ترتيبــات ال�شــداد التعاقديــة املتبقية )املوجــودات واملطلوبات التي لي�ــس لها فرتة 
ا�شــتحقاق تعاقدي ت�شــتند اإىل توقعات الإدارة(:  

في 31 دي�شمبر 2020:

الموجودات: 

حتى 
�شهر واحد

األف دينار 
كويتي

من 1 
اإلى 3 اأ�شهر

األف دينار 
كويتي

من 3 اإلى 
6 اأ�شهر

األف دينار 
كويتي

من 6 اإلى 
12 �شهرًا

األف دينار 
كويتي

من 1 اإلى 3 
�شنوات

األف دينار 
كويتي

اأكثر من 
3 �شنوات

األف دينار 
كويتي

المجموع

األف دينار 
كويتي

 1,105,925 - - - - - 1,105,925النقد والنقد المعادل
 108,500 16,500 57,500       17,000       17,500       - -�شندات خزينة حكومة الكويت
 280,724 - - - 94,531       123,220     62,973�شندات بنك الكويت المركزي 

 3,033 - - - - 3,033         -ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات  مالية اأخرى 
 192,063 - 149,791     41,171       26 442 633قرو�س و�شلف للبنوك
 4,116,537 1,963,828 577,383     473,023     239,945     679,930     182,428قرو�س و�شلف للعمالء

 174,855 68,345 74,175       9,001         15,144       - 8,190ا�شتثمارات في اأوراق مالية 
 97,018 383 59,772       2,511         5,723         1,165         27,464موجودات اأخرى 

 34,053 34,053 - - - - -مباني ومعدات 
 6,112,708 2,083,109 918,621     542,706     372,869     807,790     1,387,613مجموع الموجودات

المطلوبات: 
 550,543 - - 122,039     218,826     72,744       136,934الم�شتحق للبنوك

 705,337 - - 98,469       126,045     220,557     260,266ودائع من الموؤ�ش�شات المالية 
 4,033,719 - 11,554       463,464     431,114     929,904     2,197,683ودائع العمالء

 100,000 - 100,000     - - - -�شندات م�شاندة - ال�شريحة 2
 85,745 - 22,081       8,478         8,355         23,466       23,365مطلوبات اأخرى 

 5,475,344 - 133,635     692,450     784,340     1,246,671  2,618,248اإجمالي المطلوب�ات

في 31 دي�شمبر 2019:

الموجودات: 

حتى 
�شهر واحد

األف دينار 
كويتي

من 1 
اإلى 3 اأ�شهر

األف دينار 
كويتي

من 3 اإلى 
6 اأ�شهر

األف دينار 
كويتي

من 6 اإلى 
12 �شهرًا

األف دينار 
كويتي

من 1 اإلى 3 
�شنوات

األف دينار 
كويتي

اأكثر من 
3 �شنوات

األف دينار 
كويتي

المجموع

األف دينار 
كويتي

847,881 - - - - -847,881النقد والنقد المعادل
29,50015,00037,00042,00086,50022,000232,000�شندات خزينة حكومة الكويت
278,675 - - -61,92791,060125,688�شندات بنك الكويت المركزي 

128,368 - -15,153       40,868       72,347        -ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات  مالية اأخرى 
44513,56822,23021,077140,65715,001212,978قرو�س و�شلف للبنوك
244,826400,314526,421551,050498,1362,003,8614,224,608قرو�س و�شلف للعمالء

91,27371,832170,694 -7,589 - -ا�شتثمارات في اأوراق مالية 
28,4833,0874,9333,41473,260372113,549موجودات اأخرى 

36,66436,664 - - - - -مباني ومعدات 
595,376764,729632,694889,8262,149,7306,245,417 1,213,062مجموع الموجودات

المطلوبات: 
398,713 - -120,39969,064108,033101,217الم�شتحق للبنوك

1,018,487 -344,085162,351267,765243,508778ودائع من الموؤ�ش�شات المالية 
3,949,901 -598,970568,210590,20522,503 2,170,013ودائع العمالء

100,000 -100,000 - - - -�شندات م�شاندة - ال�شريحة 2
113,993 -39,08824,18011,37517,70521,645مطلوبات اأخرى 

5,581,094 -2,673,585854,565955,383952,635144,926اإجمالي المطلوب�ات

24       االأدوات المالية )تتمة(24       االأدوات المالية )تتمة(
د.         مخاطر ال�شيولة )تتمة(
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يلخ�س اجلدول التايل قائمة ال�شتحقاق اخلا�شة باملطلوبات املالية واملطلوبات املحتملة واللتزامات واملطلوبات املالية غر امل�شتقة لدى البنك يف 31 دي�شمر ا�شتنادا اإىل 
التزامات ال�شداد التعاقدية غر املخ�شومة. بالن�شبة لدفعات ال�شداد التي تخ�شع لالإخطار، يتم التعامل معها كما لو مت ار�شال الإخطار فورًا. 

في 31 دي�شمبر 2020:

من 1 اإلى 3 اأقل من �شهرالمطلوبات المالية:
اأ�شهر

من 3 اإلى 12 
اأ�شهر

من 1 اإلى 5 
�شنوات

اأكثر من 
المجموع5 �شنوات

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

556,060      -51,571       432,713     5,003         66,773       الم�شتحق للبنوك 
710,169 -354,67067,439     85,458202,602ودائع من الموؤ�ش�شات المالية

4,053,111 -1,742,541251,1691,824,113235,288ودائع العمالء
108,482 -1,4794,521102,482 -�شندات م�شاندة - ال�شريحة 2

85,745 -23,36523,46616,83322,081مطلوبات اأخرى 
 اإجمالي المطلوبات 

5,513,567 -1,918,137483,7192,632,850478,861غير المخ�شومة 

في 31 دي�شمبر 2019:

من 1 اإلى 3 اأقل من �شهرالمطلوبات المالية:
اأ�شهر

من 3 اإلى 
12 اأ�شهر

من 1 اإلى
 5 �شنوات

اأكثر من 
المجموع5 �شنوات

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي
404,842 -109,496     189,133     47,203       59,010       الم�شتحق للبنوك 

1,039,627 -195,507     584,652     169,672    89,796       ودائع من الموؤ�ش�شات المالية
3,993,056 -603,307     1,536,583  271,689    1,581,477  ودائع العمالء

109,366 -102,741     4,991         1,634          -�شندات م�شاندة - ال�شريحة 2
113,993 -21,645       29,080       24,180       39,088       مطلوبات اأخرى 

 اإجمالي المطلوبات 
5,660,884 -1,032,696  2,344,439  514,378    1,769,371  غير المخ�شومة 

يو�شح اجلدول التايل فرتة انتهاء ال�شتحقاق التعاقدي اخلا�شة باملطلوبات املحتملة لدى البنك: 

في 31 دي�شمبر 2020:

من 1 اإلى 3 اأقل من �شهرالمطلوبات المالية:
اأ�شهر

من 3 اإلى 12 
اأ�شهر

من 1 اإلى 5 
�شنوات

اأكثر من 
المجموع5 �شنوات

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

601,0201,379,779  528,585  212,903  13,948  23,323مطلوبات محتملة  
300,650    210,071  59,471   20,739    4,131    6,238التزامات

   29,561    18,079   233,642  588,056 811,091 1,680,429

في 31 دي�شمبر 2019:

من 1 اإلى 3 اأقل من �شهرالمطلوبات المالية:
اأ�شهر

من 3 اإلى 12 
اأ�شهر

من 1 اإلى 5 
�شنوات

اأكثر من 
المجموع5 �شنوات

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي
616,078561,9791,461,581     198,070     58,179       27,275       مطلوبات محتملة  

48,820202,943291,604       29,095       5,552         5,194         التزامات

       32,469       63,731     227,165     664,898764,9221,753,185

يو�شح اجلدول التايل انتهاء فرتة ال�شتحقاق التعاقدي اخلا�شة مبراكز عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة لدى البنك:

الم�شتقات
اأقل من �شهر

األف دينار كويتي

من 1 اإلى 3 اأ�شهر

األف دينار كويتي

من 3 اإلى 12 اأ�شهر

األف دينار كويتي

المجموع

األف دينار كويتي

في 31 دي�شمبر 2020:
3832,8741,9785,235تحويل العمالت الأجنبية الآجلة

في 31 دي�شمبر 2019:
1743,10874,130               70,848          تحويل العمالت الأجنبية الآجلة

ه�   مخاطر الت�شغيل

اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شائر الناجتة عن اأدوات رقابة داخلية غر كافية اأو توؤدي اإىل الف�شل اأو الأخطاء الب�شرية اأو ف�شل الأنظمة اأو الأحداث اخلارجية. ولدى 
البنك جمموعة من ال�شيا�شــات والإجراءات التي اأقرها جمل�ــس الإدارة ويتم تطبيقها ب�شــاأن حتديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�شــغيل اإىل جانب الأنواع الأخرى من املخاطر 

املرتبطة بالن�شاط امل�شريف واملايل للبنك. 

يتــم مراقبــة خماطــر الت�شــغيل مــن خــالل وحــدة اإدارة املخاطــر الت�شــغيلية داخل الق�شــم املخت�س بــاإدارة املخاطر. تتوىل الإدارة التحقــق من اللتزام بال�شيا�شــات والإجراءات 
لغر�س حتديد وتقييم ومراقبة وال�شراف على خماطر الت�شغيل كجزء من الإدارة ال�شاملة للمخاطر. تلتزم اإدارة خماطر الت�شغيل بتعليمات بنك الكويت املركزي ال�شادرة 
بتاريخ 14 نوفمر 1996 فيما يتعلق بالإر�شادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات بتاريخ 13 اأكتوبر 2003 فيما يتعلق باملمار�شات ال�شليمة لإدارة ورقابة خماطر 

الت�شغيل لدى البنوك. 

و.  مخاطر اأ�شعار الأ�شهم

اإن خماطر اأ�شــعار الأ�شــهم هي خماطر تقلب قيمة ال�شــتثمارات يف الأ�شــهم نتيجة التغرات يف اأ�شــعار ال�شــوق �شــواء كانت تلك التغرات نتيجة عوامل متعلقة بالأداة الفردية 
اأو اجلهة امل�شدرة لها اأو عوامل توؤثر على كافة الأدوات املتداولة بال�شوق. يدير البنك هذه املخاطر من خالل تنويع ا�شتثماراته. 

اإن جــزءًا مــن ا�شــتثمارات البنــك يتــم الحتفــاظ بــه يف حمفظــة متنوعــة مــن �شناديــق مــدارة والتــي ت�شــتثمر يف جمموعــة متنوعــة مــن الأوراق املاليــة التــي ل ميكــن بال�شــرورة 
قيا�ــس اأدائهــا فيمــا يتعلــق باحلركــة يف اأي موؤ�شــر اأ�شــهم حمــدد. 

فيمــا يلــي التاأثــر علــى حقــوق امللكيــة )نتيجــة التغــر يف القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق امللكيــة املحتفظ بها كمدرجــة بالقيمة العادلة مــن خالل الإيرادات ال�شــاملة الأخرى( يف 
نهاية ال�شــنة ب�شــبب التغر املقدر بن�شــبة 5% يف موؤ�شــرات ال�شــوق )بافرتا�س تغر ال�شــتثمارات يف اأ�شــهم املدرجة مبا يتفق مع اأ�شــواق الأ�شهم(، مع الحتفاظ بكافة املتغرات 

الأخرى ثابتة: 

موؤ�شرات ال�شوق
التغير في 

اأ�شعار الأ�شهم %
 2020

التاأثير على بيان الدخل ال�شامل
2019

التاأثير على بيان الدخل ال�شامل
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

793 605+5%�شوق الكويت لالأوراق المالية

ز.  مخاطر المدفوعات مقدمًا 

اإن خماطــر املدفوعــات مقدمــًا هــي خماطــر اأن يتكبــد البنــك خ�شــارة ماليــة ب�شــبب قيــام عمالئــه والأطــراف املقابلــة بال�شــداد اأو طلــب ال�شــداد قبــل اأو بعــد التاريــخ املتوقــع مثل 
القرو�ــس ذات املعــدلت الثابتــة عنــد انخفا�س اأ�شــعار الفائدة. 

اإن معظــم املوجــودات املاليــة للبنــك حتمــل فائــدة ذات اأ�شــعار متغــرة. اإ�شافــة اإىل ذلــك، فــاإن معظــم املطلوبــات املاليــة التــي حتمــل فائــدة حيث يحتفــظ البنك بخيار ال�شــداد، 
لهــا فــرتة ا�شــتحقاق اأقــل مــن �شــنة واحــدة وبالتــايل فــاإن البنــك ل يتعر�ــس ملخاطــر املدفوعات مقدمــًا ب�شــورة جوهرية. 

24       االأدوات المالية )تتمة(
د.         مخاطر ال�شيولة )تتمة(

24       االأدوات المالية )تتمة(
د.         مخاطر ال�شيولة )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية
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25. القيمة العادلة لالأدوات المالية 

اإن القيمــة العادلــة جلميــع الأدوات املاليــة ل تختلــف ب�شــورة جوهريــة عــن قيمتهــا الدفرتيــة. بالن�شــبة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ال�شــائلة اأو ذات فــرتة ا�شــتحقاق 
ا على الودائع حتت الطلب وح�شابات الدخار التي لي�س لها فرتة  ق�شرة الأجل )اأقل من ثالثة اأ�شهر(، فاإن القيمة الدفرتية تعادل قيمتها العادلة تقريًبا، وينطبق هذا اأي�شً
ا�شــتحقاق حمــددة وكذلــك الأدوات املاليــة ذات معــدلت فائــدة متغــرة. مل يتــم اإجــراء اأي تغيــر علــى اأ�شــاليب وطرق التقييم امل�شــتخدمة لغر�س قيا�ــس القيمــة العادلة مقارنة 

بفــرتة البيانات املالية ال�شــابقة.

يو�شح اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�شجلة بالقيمة العادلة وفًقا مل�شتوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

2020
الم�شتوى 1

األف دينار كويتي

الم�شتوى 2 

األف دينار كويتي

الم�شتوى 3

األف دينار كويتي

الإجمالي

األف دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى:

38,161  12,10464225,415   اأوراق مالية
201           -           201          -           اأوراق دين مالية

   12,10484325,415  38,362

2019
الم�شتوى 1

األف دينار كويتي

الم�شتوى 2 

األف دينار كويتي

الم�شتوى 3

األف دينار كويتي

الإجمالي

األف دينار كويتي
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:

33,766  15,86877017,128   اأوراق مالية
201           -           201           -           اأوراق دين مالية

   15,86897117,128  33,967

يحلل اجلدول التايل احلركة �شمن امل�شتوى 3 من املوجودات املالية:

في 1 يناير 

األف دينار كويتي

التغير في القيمة 
العادلة 

األف دينار كويتي

اإ�شافات

األف دينار كويتي

الحركات في اأ�شعار �شرف 
العمالت الأجنبية

األف دينار كويتي

في 31 دي�شمبر 

األف دينار كويتي
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:
اأ�شهم

202017,128 (648)8,9191625,415
201918,114 )994(           -  817,128

مت ت�شنيــف القيمــة العادلــة لال�شــتثمارات يف اأوراق ماليــة اأعــاله امل�شنفــة �شمــن امل�شــتوى 1 وامل�شــتوى 2 وامل�شــتوى 3 طبقــا ل�شيا�شــة قيا�ــس القيمة العادلة املبينــة يف اإي�شاح 2. 
خالل ال�شنة، مل يتم اإجراء اأي حتويالت ما بن م�شتويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.

مت حتديد القيمة العادلة املوجبة وال�شالبة لعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة با�شتخدام مدخالت جوهرية من بيانات ال�شوق املعرو�شة )امل�شتوى 2(. انظر اإي�شاح 28.

 كمــا يف 31 دي�شــمر 2020، ُقــدرت التكلفــة املطفــاأة والقيمــة العادلــة لال�شــتثمارات يف الأوراق املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفاأة مببلــغ 136,493 األف دين��ار كويتي )2019: 
دين��ار كويت��ي  األ��ف   20,800 ومبلــغ  كويتــي(  دينــار  األــف   118,235  :2019( )1 )امل�شــتوى  دين��ار كويت��ي  األ��ف   118,551 ومبلــغ  كويتــي(،  دينــار  األــف   136,727

)امل�شــتوى 2( )2019: 20,800 األف دينار كويتي( على التوايل.

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة الأخــرى املدرجــة بالتكلفــة املطفــاأة با�شــتخدام منــاذج تقييــم تت�شمــن جمموعــة مــن افرتا�شــات املدخــالت. قــد 
تت�شمن هذه الفرتا�شات تقديرات ت�شتخدم هوام�س الئتمان ومناذج التدفقات النقدية املخ�شومة امل�شتقبلية من خالل الفرتا�شات التي ترى الإدارة اأنها مت�شقة مع تلك 
امل�شتخدمة من قبل امل�شاركن يف ال�شوق يف تقييم مثل هذه املوجودات واملطلوبات املالية. كما اأجرى البنك حتليل ح�شا�شية عن طريق تباين هذه الفرتا�شات بهام�س معقول 

ولي�ــس هنــاك اأي تاأثر جوهري.

اإن القيمــة العادلــة لهــذه املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ل تختلــف ب�شــورة جوهريــة عــن قيمتهــا الدفرتيــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة. ويعــاد ت�شــعر معــدلت الفائــدة علــى هــذه 
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة علــى الفــور ا�شــتناًدا اإىل حــركات ال�شــوق. مت ت�شنيــف القيمــة العادلة لهذه الأدوات املالية �شمن امل�شــتوى 3 ومت حتديدها ا�شــتناًدا اإىل التدفقات 

النقديــة املخ�شومــة حيــث تتمثــل املدخــالت الأكــر جوهريــة يف معدل اخل�شم الذي يعك�ــس خماطــر الئتمان لالأطــراف املقابلة.

26.     المطلوبات المحتملة واللتزامات 

للوفــاء باحتياجــات العمــالء مــن التمويــل، يقــوم البنــك باإبــرام اتفاقيــات حول العديد من املطلوبات املحتملــة واللتزامات غر القابلة لالإلغاء. بالرغم مــن اأن هذه اللتزامات 
قد ل يتم اإدراجها يف بيان املركز املايل اإل اأنها تت�شمن خماطر ائتمان وبالتايل تعد جزًءا من املخاطر الكلية للبنك. 

اإن اإجمايل املطلوبات املحتملة واللتزامات القائمة هو كما يلي:  

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

1,135,9001,213,861�شمانات

243,879247,720خطابات ائتمان وحوالت مقبولة

1,379,7791,461,581

 كمــا يف تاريــخ البيانــات املاليــة، كان لــدى البنــك التزامــات غــر م�شــحوبة ملنــح ت�شــهيالت ائتمانيــة للعمــالء مببلــغ 300,650 األ��ف دين��ار كويت��ي )2019: 291،604 األــف 
دينار كويتي(. تتيح ال�شــروط التعاقدية للبنك احلق يف �شــحب هذه الت�شــهيالت يف اأي وقت. 

تحليل القطاعات   .27

اأ. وفًقا لوحدة الأعمال
قبول الودائع من العمالء من الأفراد وال�شــركات والموؤ�ش�شــات وتقديم القرو�س ال�شــتهالكية والح�شــابات المك�شــوفة لدى الأعمال الم�شرفية التجارية

البنــوك وت�شــهيالت بطاقــات الئتمــان وتحويــل الأمــوال اإلى الأفراد والت�شــهيالت الئتمانية الأخرى للعمالء من ال�شــركات 
والموؤ�ش�شات.

تقديــم خدمــات ال�شــوق النقــدي والمتاجــرة والخزينــة وكذلــك اإدارة عمليــات التمويــل بالبنــك عــن طريــق ا�شــتخدام الخزينة وال�شتثمارات
�شــندات خزينــة حكومــة الكويــت والأوراق الماليــة الحكوميــة والإيداعــات والحــوالت المقبولــة لــدى البنــوك الأخــرى. ُتدار 

ال�شــتثمارات الخا�شــة للبنــك مــن قبــل وحــدة ال�شــتثمارات.

فيما يلي معلومات القطاعات لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمر:

المجموعالخزينة وال�صتثماراتالأعمال الم�صرفية التجارية

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

174,623    136,870    7,754         (239) 166,869     137,109اإيرادات )خ�شائر( ت�شغيل 
83,097      50,369      6,610(1,646)  76,487       52,015نتيجة القطاع

33,024      21,398      اإيرادات غير موزعة
)52,478(     (42,968)    م�شروف غير موزع

63,643      28,799      ربح ال�شنة
6,041,8756,168,030   1,605,868  4,399,6774,562,1621,642,198موجودات القطاعات

77,387      70,833        موجودات غير موزعة

6,112,7086,245,417   اإجمالي الموجودات

5,341,4205,428,480   3,133,5932,740,3352,207,8272,688,145مطلوبات القطاعات
816,937     771,288      مطلوبات وحقوق ملكية غير موزعة 

6,245,417  6,112,708   اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ب. اإن معلومات القطاعات اجلغرافية املتعلقة مبواقع املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية مبينة يف اإي�شاح 24 اأ.

اإن الإيرادات الناجتة من معامالت مع عميل خارجي اأو طرف مقابل فردي مل ينتج عنها ن�شبة 10% اأو اأكر من اإجمايل اإيرادات البنك يف �شنة 2020 اأو 2019.  

إيضاحات حول البيانات المالية
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28. الم�شتقات

يقــوم البنــك �شمــن �شــياق اأعمالــه العــادي باإجــراء اأنــواع خمتلفــة مــن املعامــالت التي تت�شمن الأدوات املالية امل�شــتقة. اإن الأداة املالية امل�شــتقة هي عقد مــايل بن طرفن حيث 
تعتمد املدفوعات على احلركات يف �شــعر واحدة اأو اأكر من الأدوات املالية الأ�شا�شــية اأو معدل اأو موؤ�شــر ال�شــوق املرجعي.

يعر�ــس اجلــدول التــايل القيمــة العادلــة املوجبــة وال�شــالبة لــالأدوات املاليــة امل�شــتقة بالإ�شافــة اإىل املبالــغ ال�شــمية التــي مت حتليلهــا وفقًا للمدة حتــى فرتة ال�شــتحقاق. اإن املبلغ 
ال�شــمي هو مبلغ الأ�شل الأ�شا�شــي لالأداة امل�شــتقة اأو معدل اأو موؤ�شــر ال�شــوق املرجعي وهو الأ�شا�ــس الذي تقا�ــس بناًء عليه التغرات يف قيمة امل�شــتقات. 

ت�شــر املبالــغ ال�شــمية اإىل حجــم املعامــالت القائمــة يف نهايــة ال�شــنة ول متثــل موؤ�شــرًا ملخاطــر ال�شــوق اأو خماطــر الئتمــان. يتــم اإدراج كافــة عقــود امل�شــتقات بالقيمــة العادلــة 
ا�شــتنادًا اإىل بيانــات ال�شــوق املعرو�شة.

في 31 دي�شمبر 2020:

  المبالغ ال�صمية ح�صب المدة 
حتى ال�صتحقاق

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
ال�صالبة

اإجمالي المبلغ 
ال�صمي

خالل 
3 اأ�صهر

من 12-3
�صهرًا

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

اأدوات مالية م�صتقة محتفظ بها بغر�س:
المتاجرة )ومعامالت التحوط غير الموؤهلة(

5,2353,2571,978(28)25عقود تحويل العمالت الأجنبية الآجلة

في 31 دي�شمبر 2019:

 المبالغ ال�شمية ح�شب المدة 
حتى ال�شتحقاق

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
ال�شالبة

اإجمالي المبلغ 
ال�شمي

خالل 
3 اأ�شهر

من 12-3
�شهرًا

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

اأدوات مالية م�شتقة محتفظ بها بغر�س:
المتاجرة )ومعامالت التحوط غير الموؤهلة(

3,108    71,022   74,130      )215(13عقود تحويل العمالت الأجنبية الآجلة

اأنواع منتجات الم�شتقات

يتــم اإبــرام العقــود الآجلــة وامل�شــتقبلية ل�شــراء اأو بيــع عملــة اأو �شــلعة اأو اأداة ماليــة حمــددة ب�شــعر حمــدد ويف تاريخ حمدد يف امل�شــتقبل. اإن عقود تبادل العمــالت الأجنبية الآجلة 
هي عقود يتم اإعدادها خ�شي�شا لتنفيذ معاملة معينة ويتم التعامل معها يف ال�شوق املوازي. يتم اإبرام عقود اآجلة للتعامل بالعمالت الأجنبية ومعدلت الفائدة مببالغ قيا�شية 

وفقًا لأ�شعار �شرف منظمة وتخ�شع ملتطلبات هام�س نقدي يومي.

اإن املبــادلت هــي ترتيبــات تعاقديــة بــن طرفــن لتبــادل الفائــدة اأو فــروق العمــالت الأجنبيــة ا�شــتنادًا اإىل مبلــغ ا�شــمي حمدد اأو لتحويــل خماطر الئتمان اخلا�شــة بطرف اآخر 
ا�شــتنادًا اإىل مبلغ اأ�شا�شــي متفق عليه وفائدة قائمة ذات �شلة. 

بالن�شبة لعقود مبادلة العمالت الأجنبية يتم تبادل مدفوعات الفائدة الثابتة اأو املتغرة واأي�شًا املبالغ ال�شمية بعمالت خمتلفة.

م�شتقات محتفظ بها اأو �شادرة لأغرا�س المتاجرة

تتعلــق معظــم اأن�شــطة املتاجــرة امل�شــتقة لــدى البنــك باملبيعــات واتخــاذ املراكــز واملوازنــة. تت�شمــن اأن�شــطة املبيعــات عر�ــس املنتجــات للعمــالء لتمكينهــم مــن حتويــل اأو تعديل اأو 
تخفي�س املخاطر احلالية واملتوقعة. ويت�شمن اتخاذ املراكز اإدارة املراكز مع توقع حتقيق ربح من احلركات الإيجابية يف الأ�شــعار اأو املعدلت اأو املوؤ�شــرات. تت�شمن املوازنة 

حتديد فروق الأ�شــعار بن الأ�شــواق اأو املنتجات وال�شــتفادة منها.

29. كفاية واإدارة راأ�س المال

اإدارة راأ�س المال 
اإن اأهــداف البنــك الرئي�شــية مــن اإدارة راأ�ــس املــال هــو �شمــان التــزام البنــك باملتطلبــات التنظيمية لراأ�ــس املــال واملحافظة على معدلت راأ�ــس املال اجليدة لدعــم الأعمال التي 

يقوم بها وحتقيق اأعلى قيمة يح�شل عليها امل�شــاهمن. 

يقــوم البنــك بــاإدارة قاعــدة راأ�ــس املــال بفاعليــة للتحــوط مــن املخاطــر املتعلقــة بالأعمــال. كما يتم مراقبة مدى كفاية راأ�شــمال البنك مــن خالل تنفيذ عدة اإجــراءات من بينها 
تطبيــق القواعــد واملعــدلت ال�شــادرة مــن جلنة بازل للرقابة امل�شرفية التي ي�شــتعن بها بنك الكويت املركزي للرقابة على البنك.  

اإن الإف�شاحــات املتعلقــة بتعليمــات كفايــة راأ�ــس املــال ال�شــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي كمــا ن�ــس عليهــا تعميــم بنك الكويــت املركــزي رقــم 2/رب، ر ب اإ/ 2014/336 مت 
اإدراجهــا �شمــن ق�شــم »اإدارة راأ�ــس املــال والتوزيــع« يف التقريــر ال�شــنوي. مت احت�شــاب املعــدلت الــواردة اأدنــاه دون اأي تاأثــر علــى توزيعــات الأربــاح النقديــة املقرتحة.

مت احت�شــاب راأ�ــس املال الرقابي ومعدلت مدى كفاية راأ�ــس املال لدى البنك لل�شــنتن املنتهيتن يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019 وفقا لتعميم بنك الكويت املركزي 
رقم 2/ رب، ر ب اإ/ 2014/336 بتاريخ 24 يونيو 2014 على النحو التايل: 

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

4,809,253      4,576,070الموجودات المرجحة بالمخاطر 
673,295         526,248       راأ�س المال المطلوب: 11.5% )2019: 14%( )اإي�شاح 3(

راأ�س المال المتاح 
664,323         679,576    ال�شريحة 1 من راأ�س المال 
158,164         155,537      ال�شريحة 2 من راأ�س المال 

822,487         835,113اإجمالي راأ�س المال 
13.81 %14.85 %معدل كفاية ال�شريحة 1 من راأ�س المال 

17.10 %18.25 %اإجمالي معدل كفاية راأ�س المال 

معدل الرافعة المالية 

مت احت�شاب معدل الرافعة املالية لدى البنك لل�شنتن املنتهيتن يف 31 دي�شمر 2020 و31 دي�شمر 2019 وفقا لتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/بي اإ�س/ 2014/342 
بتاريــخ 21 اأكتوبــر 2014 علــى النحــو التــايل:

2020
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

679,576664,323       ال�شريحة 1 من راأ�س المال 

7,110,158 6,848,774اإجمالي التعر�س
9.34%9.92%معدل الرافعة المالية 

اإن الإف�شاحــات املتعلقــة بلوائــح كفايــة راأ�ــس املــال ال�شــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي كمــا ن�ــس عليهــا التعميــم ال�شــادر مــن بنــك الكويــت املركــزي رقــم 2/ رب، ر ب اإ/ 
336//2014 بتاريخ 24 يونيو 2014 والإف�شاحات املتعلقة مبعدل الرافعة املالية كما ن�س عليه التعميم ال�شادر من بنك الكويت املركزي رقم 2/ بي اإ�س/ 2014/342 

املــوؤرخ 21 اأكتوبــر 2014 لل�شــنة املنتهيــة يف 31 دي�شــمر 2020 و31 دي�شــمر 2019، مت اإدراجهــا �شمــن فقــرة »اإدارة املخاطــر« بالتقرير ال�شــنوي.

إيضاحات حول البيانات المالية
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قائمة الفروع

العا�صمة

الدعية
داخلي: 6378 / 6370

فاك�س: 990 572 22 965+
ال�صرة

داخلي: 6101 / 6100
فاك�س: 002 314 25 965+

ال�صرق
داخلي: 6687 / 6680

فاك�س: 406 478 22 965+
العديلية

داخلي: 6029 / 6020
فاك�س: 031 564 22 965+

املن�صورية
داخلي: 6126 / 6120

فاك�س: 379 555 22 965+

النزهة
داخلي: 6369 / 6360

فاك�س: 975 548 22 965+
برج كري�صتال

داخلي: 6840 / 6841

جابر الأحمد
داخلي: 6744 / 6740

الغزايل
داخلي: 6422 / 6420

فاك�س: 470 827 24 965+

عبداهلل ال�صامل
داخلي: 6034 / 6030

فاك�س: 256 529 22 965+

فهد ال�صامل
داخلي: 6277 / 6270

فاك�س: 313 428 22 965+

مبارك الكبري
داخلي: 2717 / 2002

فاك�س: 240 445 22 965+

جممع الوزارات
داخلي: 6176 / 6170

فاك�س: 854 431 22 965+

الأحمدي

الأحمدي
داخلي: 6249 / 6240

فاك�س: 201 980 23 965+

الرقة
داخلي: 6438 / 6430

فاك�س: 098 940 23 965+

ال�صباحية
داخلي: 6668 / 6660

فاك�س: 913 613 23 965+
الفحيحيل 1

داخلي: 6049 / 6040
فاك�س: 761 910 23 965+

الفحيحيل 2 
داخلي: 6389 / 6380

فاك�س: 865 916 23 965+
املنقف

داخلي: 6268 / 6260
فاك�س: 868 710 23 965+

جابر العلي
داخلي: 6466 / 6460

فاك�س: 748 833 23 965+
�صبحان

داخلي: 6349 / 6340
فاك�س: 611 732 24 965+

ميناء الزور
داخلي: 6119 / 6110

فاك�س: 307 950 23 965+
هدية

داخلي: 6148 / 6140
فاك�س: 243 969 23 965+

الفروانية

الأفنيوز
هاتف: 901 200 22 965+
فاك�س: 903 200 22 965+

ال�صويخ
داخلي: 6293 / 6290

فاك�س: 407 819 24 965+
الفردو�س

داخلي: 6395 / 6390
فاك�س: 903 801 24 965+

الفروانية 1
داخلي: 6163 / 6160

فاك�س: 545 732 24 965+

الفروانية 2
داخلي: 6609 / 6600

فاك�س: 562 720 24 965+

جليب ال�صيوخ
داخلي: 6068 / 6060

فاك�س: 710 341 24 965+

خيطان
داخلي: 6329 / 6320

فاك�س: 811 751 24 965+

�صباح النا�صر
داخلي: 6619 / 6610

فاك�س: 138 894 24 965+
ميناء ال�صويخ

داخلي: 6083 / 6080
فاك�س: 350 813 24 965+

اجلهراء

اجلهراء 2
داخلي: 6354 / 6350

فاك�س: 490 563 24 965+
ال�صليبخات

داخلي: 6479 / 6470
فاك�س: 405 869 24 965+

العيون
داخلي: 6638 / 6630

فاك�س: 363 564 24 965+
القريوان

داخلي: 6737 / 6730
فاك�س: 052 663 24 965+

جمعية اجلهراء
داخلي: 6154 / 6150

فاك�س: 173 555 24 965+
�صعد العبداهلل

داخلي: 6781 / 6780
فاك�س: 490 563 24 965+

حويل

اجلابرية
داخلي: 6409 / 6400

فاك�س: 480 350 25 965+
الرميثية

داخلي: 6195 / 6190
فاك�س: 192 646 25 965+

الزهراء
داخلي: 6699 / 6690

فاك�س: 896 246 25 965+
ال�صاملية الرئي�صي - الفنار

داخلي: 6309 / 6300
فاك�س: 554 716 25 965+

ال�صعب
داخلي: 6078 / 6070

فاك�س: 176 664 22 965+
جمعية ال�صاملية

داخلي: 6051 / 6050
فاك�س: 842 716 25 965+

جنوب ال�صرة
داخلي: 6419 / 6410

فاك�س: 073 213 25 965+

حويل
داخلي: 6289 / 6280

فاك�س: 941 653 22 965+
كيوب مول

داخلي: 6831-6832-6833
م�صرف

داخلي: 6209 / 6200
فاك�س: 812 392 25 965+

ميدان حويل
داخلي: 6709 / 6700

فاك�س: 504 628 25 965+
بيان

داخلي: 6183 / 6180
فاك�س: 031 389 25 965+

مبارك الكبري

العدان
Ext.: 6090 / 6099

فاك�س: 689 425 25 965+
�صباح ال�صامل

داخلي: 6679 / 6670
فاك�س: 160 512 25 965+

ITM

ITM

ITM

ITM

ITM

ITM

ITM

1885588
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