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 نبذة عن بنك الخليج

الخدمات المصرفية الشخصية

تهدف اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية اإىل تلبية متطلبات جمموعة وا�شعة من �شرائح العمالء حيث تقدم لهم حلوًل 
خا�شة وجتربة فريدة م�شممة خ�شي�شا لكل �شريحة. وت�شمل عرو�س املنتجات املتنوعة للبنك من القرو�س ال�شخ�شية 

وبطاقات الئتمان وبطاقات ال�شحب الآيل والودائع.

الخدمات المصرفية للشركات

تت�شمن اخلدمات امل�شرفية لل�شركات جمموعة �شاملة من املنتجات واخلدمات امل�شرفية لل�شركات والأن�شطة التجارية 
وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. وت�شمل التمويل املنظم ومتويل امل�شاريع واملعامالت امل�شرفية وال�شت�شارات ومتويل 

ال�شركات، واخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية، واخلدمات امل�شرفية املقدمة للتجار، ومنتجات البطاقات الئتمانية.

الخزينة واالستثمار

واإدارة �شيولة البنك مع تعزيز امل�شدات  اإدارة اخلزينة للبنك على حت�شني كفاءة امليزانية العمومية  ين�شب تركيز 
الكافية ل�شتيفاء متطلبات اجلهات الرقابية. هذا بالإ�شافة اإىل اإدارة ا�شتثمارات البنك وتقدمي منتجات ا�شتثمارية 

للعمالء.

أنشطة البنك

�صنة التاأ�صي�س
1960

�صنة الإدراج في �صوق الكويت 
للأوراق المالية

1984
فرع في اأنحاء الكويت

53
مليار د.ك.

اإجمالي الأ�صول
لل�صنة المالية 2021

6.6

معلومات عن مساهمي البنك

%32.8 �شركة الغامن التجارية  

%5.5 �شركة بهبهاين لال�شتثمار  

%6.8 املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 

%1.2 اأ�شهم اخلزينة   

%53.7 م�شاهمون اآخرون   

ح�صة الم�صتثمرين 
الأجانب

%12.5

840 مليون د.ك. القيمة السوقية اإلجمالية كما في 31 ديسمبر 2021

نشاط مجلس الإلدارة خالل 2021

حا�صل على ت�صنيف ائتماني في المرتبة A من قبل وكالت الت�صنيف الئتماني الثلث الكبرى خلل عام 2021يعد بنك الخليج اأحد اأهم البنوك التقليدية الرائدة في الكويت

A3
موديز

م�صتقرة

A+
فيت�س

�صلبية

A+
كابيتال انتليجن�س

م�صتقرة

مدرج يف موؤ�شر الأ�شواق النا�شئة
)FTSE Russell( منذ �شبتمرب 2017

مدرج يف موؤ�شر الأ�شواق النا�شئة 
)S&P DJI( منذ دي�شمرب 2018

مدرج يف موؤ�شر الأ�شواق النا�شئة 
)MSCI( منذ نوفمرب 2020

مدرج يف بور�شة الكويت 
�شمن ال�شوق الأول

اجتماعات 
مجل�س الإدارة

لجنة اللتزام 
والحوكمة 82

لجنة 
لجنة التر�صيحات 8التدقيق

4والمكافاآت
لجنة 

المخاطر
لجنة الئتمان 

وال�صتثمار 525

52
اجتماع

جائزة الكويت للإبداع  - الملتقى الإعلمي العربي

• اأف�شل اإخراج عن اإعالن - الدانة تغنيك
• اأف�شل الأعمال الوطنية عن اإعالن  - وطني حبيبي

• اأف�شل مبادرة ا�شتدامة - ماراثون اخلليج 642
• اأف�شل مدير ت�شويق - جنالء العي�شى

Future Enterprise Awards 2021

• اأف�شل ابتكار يف جتربة العميل

التقدير العالمي

* كما يف 31 ديسمبر 2021 
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درجة الت�شنيف املعيار وكالة الت�شنيف

A3 ت�شنيف الودائع على املدى الطويل
م�شتقرة النظرة امل�شتقبلية

A+ ت�شنيف عجز امل�شدر عن ال�شداد على املدى الطويل
�شلبية النظرة امل�شتقبلية

A+ ت�شنيف العملة الأجنبية على املدى الطويل
م�شتقرة النظرة امل�شتقبلية
BBB+ الت�شنيف الئتماين للم�شدر
م�شتقرة النظرة امل�شتقبلية

توزيع اأرباح نقديةربحية ال�شهم
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ن�شبة اأ�شهم املنحة

*تخ�شع توزيعات الأرباح نقدية واأ�شهم منحة لعام 2021 ملوافقة اجلمعية العمومية ال�شنوية املقرر عقدها يف مار�س 2022.
50%معدل التوزيعات النقدية %50

قرو�س �شخ�شيةقرو�س ال�شركات

1,684

2,700

1,891

2,948

4,838

42.1

%61

%39

4,384

28.8
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%12+

%9+

امل�شاهمة

%10+

ربحية السهم 

%40+

2- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40% إلى 14 فلس والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7 فلس للسهم تمثل 

نسبة توزيع تبلغ 50% على األقل للسنة الخامسة على التوالي وأسهم منحة بمقدار %5

 3- بلغ إجمالي قروض العمالء 4.8 مليار دينار كويتي أي بزيادة  454 مليون دينار كويتي )+%10( 
6- ال يزال بنك الخليج يحظى بتصنيف في المرتبة A من قبل وكاالت التصنيف االئتمانية الثالث الكبرى  مقارنة بعام 2020

خالل عام 2021

 أبرز المؤشرات 2021

4- حافظت جودة األصول على قوتها حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9% في نهاية العام 12021- ارتفع صافي الربح بنسبة 46% إلى  42.1 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2021

صافي الربح

%46+
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القرو�س غري املنتطمة )مليون دينار كويتي(ن�شبة القرو�س غري املنتظمة 2021
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إجمالي قروض العمالء
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31 Dec 20 31 Dec 21

%14.46

%16.72

%14.85

%18.25

ال�شريحة الأوىلمعدل كفاية راأ�س املال

%11.5

*ي�شمل احلد الأدنى الرقابي لن�شب ال�شريحة الأوىل وكفاية راأ�س املال ن�شبة 1% للبنوك املحلية ذات التاأثري النظامي.

%5%0

5-  حافظت نسب رأس المال على متانتها وتجاوزت الحد األدنى الرقابي المطلوب

ن�شبة كفاية راأ�س املال

ن�شبة ال�شريحة الأوىل%9.5

 احلد االأدنى
الرقابي

2020 2021

2020 2021

2020 2021
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�صادة امل�صاهمني الكرام،
ي�شرين، بالنيابة عن جمل�س اإدارة بنك اخلليج، اأن اأعر�س عليكم التقرير ال�شنوي لبنك اخلليج 

لعام 2021.
خالل  واملحلي  العاملي  القت�شاد  لها  تعر�س  التي  ال�شعبة  والأوقات  التحديات  من  الرغم  على 
اأزمة كورونا، فقد متكن بنك اخلليج من مواجهتها وحتقيق عامًا جديدًا من الإجنازات. اأثبتنا 
خالل عام 2021 قدرتنا على التكيف مع حتديات اجلائحة، وموا�شلة التفوق يف خدمة عمالئنا 

وموظفينا وجمتمعنا ككل.
لقد جنح جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف و�شع البنك على امل�شار ال�شحيح وحتقيق املزيد من 
النجاحات يف تنفيذ تطبيق ا�شرتاتيجية البنك لعام 2025، لري�شخ بذلك مكانته الريادية يف الكويت 
كبنك امل�شتقبل، من خالل ال�شعي املتوا�شل اإىل تزويد العمالء بخدمات حديثة وب�شيطة ومبتكرة، 

تلبي متطلبات العمالء وحتقق  النمو امل�شتدام للبنك، وذلك من خالل الرتكيز على الأتي:
• تعزيز النمو يف قطاع اخلدمات امل�شرفية لل�شركات مبا فيها ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من 

خالل تو�شعة نطاق منتجاتنا وخدماتنا.
ل�شريحة  الدعم  تقدمي  مع  ال�شخ�شية،  امل�شرفية  اخلدمات  لقطاع  ال�شوقية  احل�شة  تعزيز   •

العمالء ال�شباب وال�شيدات والأثرياء؛ 

• تطوير من�شات اخلدمات امل�شرفية الرقمية للبنك لتح�شني اخلدمات وتعزيز قدرته التناف�شية.
تطوير  ت�شاهم يف  التي  الأ�ش�س  اخلليج  بنك  و�شع  الإ�شرتاتيجية،  ا�شتمرار جناح هذه  ول�شمان 
لإدارة  عاملية  ممار�شات  وتبني  جديدة،  تقنية  حلول  وتوفري  الأداء،  جودة  على  قائمة  ثقافة 

املخاطر، من خالل قيمنا الأ�شا�شية التي ت�شتند اإىل ما يلي:
• الت�شميم على تقدمي اأف�شل اخلدمات واأ�شهل احللول لعمالء البنك 

• ت�شجيع )موظفينا( على موا�شلة التميز يف خدمة العمالء
• خدمة املجتمع من خالل امل�شاركة بتحمل امل�شوؤولية يف مواجهة التحديات

• الق�شاء على التعقيدات وال�شعوبات غري ال�شرورية والعمل على توفري جتربة م�شرفية متميزة 
من خالل تقدمي حلول ب�شيطة وفعالة ومتطورة.

قوة الأداء املايل للبنك

بزيادة  اأي   ،2021 للعام  د.ك.  مليون   42 مبقدار  ربح  �شايف  ت�شجيل  يف  اخلليج  بنك  جنح  لقد 
الفرتة،  نف�س  40% عن  بلغ  بارتفاع  فل�س   14 �شهم  2020،بربحية  46% مقارنة مع عام  ن�شبتها 
بكفاءة  وا�شتطاع  التغري  �شريعة  عمل  بيئة  مع  فعال  ب�شكل  التكيف  يف  عالية  مرونة  اأبدى  بعدما 

وفاعلية احلفاظ على ميزانية عمومية قوية واإدارة املخاطر الرئي�شية. 
وبناء على ذلك، اأو�شى جمل�س اإدارة البنك بتوزيع اأرباح نقدية مبقدار 7 فلو�س لل�شهم، متثل %50 
من الأرباح،  بالإ�شافة اإىل 5% اأ�شهم منحة، تخ�شع ملوافقة امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة 

املقرر عقده يف مار�س 2022.
ويف هذا الإطار، فقد ارتفعت قرو�س العمالء اإىل 4.6 مليار د.ك. يف عام 2021، م�شجلة بذلك 
اأعلى م�شتوى لها على الإطالق، بزيادة وقدرها 441 مليون د.ك اأو 11% باملقارنة مع عام 2020. 

وجاء هذا النمو من قطاعي اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية واخلدمات امل�شرفية لل�شركات. 
وبلغت قيمة املخ�ش�شات الئتمانية للعام 2021 نحو 300 مليون د.ك، بينما بلغت متطلبات املعيار 
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 )اأي اخل�شائر الئتمانية املتوقعة( 189 مليون د.ك،ونتج عن 
ذلك م�شتوى مرتفع من املخ�ش�شات الإ�شافية بقيمة 112 مليون د.ك. يف حني انخف�شت ن�شبة 
القرو�س غري املنتظمة يف نهاية عام 2021 اإىل 0.9%، اأي دون املعايري العتيادية للقطاع،  وبلغت 

ن�شبة التغطية لهذه القرو�س %615.  
كما حافظت ن�شب راأ�س املال الرقابية للبنك على قوتها، حيث بلغ معدل ال�شريحة الأوىل من راأ�س 
املال 14.5%، اأي 5.0% اأعلى من احلد الأدنى الرقابي البالغ 9.5%، كما بلغ معدل كفاية راأ�س 

املال 16.7% اأي 5.2% اأعلى من احلد الأدنى الرقابي البالغ %11.5.
واجنزنا بنجاح خالل عام 2021 ا�شرتداد �شندات الدين امل�شاندة من ال�شريحة الثانية البالغة 
د.ك  مليون   50 بقيمة  الثانية  ال�شريحة  من  جديدة  �شندات  واإ�شدار  د.ك،  مليون   100 قيمتها 
البنك،  راأ�س مال  اإذ ي�شاهم هذا الإ�شدار يف تعزيز كفاية  وباإقبال فاق طلبات الكتتاب بكثري 
مبا يتوافق مع معايري جلنة بازل 3، ويدعم خططنا ال�شتثمارية ال�شاملة نحو تر�شيخ مكانة بنك 

اخلليج الريادية كبنك امل�شتقبل. 

قوة الت�صنيف الئتماين للبنك

وعلى الرغم من التداعيات واملتغريات الكبرية التي ي�شهدها القت�شاد العاملي واملحلي، ل يزال بنك 
اخلليج يحظى بت�شنيفات مرموقة على امل�شتوى الدويل جلدارته الئتمانية وقوته املالية، حيث 

ح�شل على ت�شنيف يف املرتبة "A"من قبل وكالت الت�شنيف الئتماين الثالث الكربى.

انخفضت نسبة القروض 
غير المنتظمة في نهاية 
عام 2021 إلى 0.9%، أي 

دون المعايير االعتيادية 
للقطاع.

التوصية بتوزيع أرباح 
نقدية بمقدار 7 فلوس 

عن السهم باإلضافة إلى 
توزيع 5% أسهم منحة. لقد نجح مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية في وضع 
البنك على المسار الصحيح 

وتحقيق المزيد من النجاحات 
في تنفيذ تطبيق استراتيجية 

البنك لعام 2025، ليرسخ 
بذلك مكانته الريادية في 

الكويت كبنك المستقبل.  

نجح بنك الخليج في تسجيل 
صافي ربح بمقدار

42 مليون د.ك. للعام 
2021، أي بزيادة نسبتها 

46% مقارنة مع عام 2020.

تحسن في ربحية السهم 
بمقدار 40% لتبلغ 14 فلس 

للسهم.

جاسم مصطفى بودي
رئي�س جمل�س الإدارة
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
فقد اأكدت وكالة موديز خلدمات امل�شتثمرين على ت�شنيف الودائع للبنك على املدى الطويل عند 

م�شتوى "A3" مع نظرة م�شتقبلية "م�شتقرة".
املدى  على  اخلليج  لبنك  الأجنبية  العمالت  ت�شنيف  بتثبيت  اإنتليجن�س  كابيتال  وكالة  وقامت 

الطويل عند املرتبة “+A” مع نظرة م�شتقبلية "م�شتقرة". 
كما قامت وكالة فيت�س للت�شنيفات بتعديل ت�شنيف عجز املُ�شدر عن ال�شداد على املدى الطويل 

من املرتبة “+A” اىل املرتبة  “A”مع نظرة م�شتقبلية "م�شتقرة". 
وبالإ�شافة اإىل ذلك، قامت وكالة �شتاندارد اأند بورز العاملية للت�شنيفات بتعديل ت�شنيف البنك 

للُم�شدر من “-A” اإىل “+BBB” كما عدلت النظرة امل�شتقبلية من "�شلبية" اإىل "م�شتقرة".
و قد جاء كال التخفي�شني يف الت�شنيف الئتماين من قبل وكالة فيت�س و وكالة �شتاندارد اآند بورز 
نتيجة خلف�س الت�شنيف ال�شيادي للكويت من قبل تلك الوكالت،  ومل يكن ذلك مرتبًطا بو�شع 

بنك اخلليج اأو جودته الئتمانية.

ملحة عامة عن اأن�صطة البنك

التحمل  على  قدرته  يعك�س  مما  بها،  مر  التي  التحديات  اأمام  ثباته  على  اخلليج  بنك  حافظ 
اخلدمات  ل�شريحة  الئتمانية  البنك  حمفظة  تعافت  امل�شالح،كما  اأ�شحاب  دعم  يف  والتزامه 

امل�شرفية لل�شركات،حيث حققت منوًا بن�شبة 9% اإىل 2.9 مليار د.ك. 
تنمية  يف  �شاهم  مما  اجلدد  العمالء  من  املزيد  جذب  على   2021 عام  خالل  البنك  ركز  ولقد 
اأ�شوله، حيث وا�شلنا تطوير من�شاتنا الرقمية لزيادة قدرات البنك التناف�شية، التي مُتكنه من 
املناف�شة بقوة يف القطاع امل�شريف،كما قمنا بتطوير وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا مع الرتكيز ب�شكل 

اأ�شا�شي على ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة. 
نفتخر بت�شمني بع�س العنا�شر الرقمية يف عملية فتح احل�شابات امل�شرفية، حيث اأ�شبح باإمكان 
بطلب  والتقدم  النرتنت،  عرب  احل�شابات  فتح  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  من  عمالئنا 
احل�شول على جمموعة من اخلدمات التي يقدمها البنك لأ�شحاب الأعمال، والبطاقات وحلول 
ال�شركات على  الرقمي يف م�شاعدة  للتحول  اإ�شرتاتيجيتنا  �شاهمت  اإىل ذلك،  واإ�شافة  التمويل، 

املناف�شة ب�شكل اأف�شل يف بيئة اقت�شادية �شريعة التغري ا�شتجابة للتطورات التكنولوجية.
اخلزينة  نظام  اإطالق  عن   2021 عام  خالل  اأعلنا  الرقمي،  للتحول  امل�شتمرة  خطتنا  اإطار  ويف 
الأ�شواق  واإدارة  اخلزينة  من�شات  تطوير  بهدف  ميورك�س،  �شركة  مع  بال�شراكة   3.MX اجلديد 
املالية،وتعد عملية تطبيق هذه املن�شة خطوة حتويلية لتطوير اأنظمة اخلزينة واإدارة اأ�شواق املال 
يف البنك، بالإ�شافة اإىل فتح املجال للتفاعل املتبادل ملواجهة التغيري يف القوانني، وقيادة اأ�شواق 
املال وخدمة عمالئنا ب�شكل اأف�شل. و�شوف ي�شاهم النظام اجلديد على املدى البعيد يف تعزيز 

الكفاءة والتحكم ب�شكل اأكرب بجوانب الأعمال التجارية من بدايتها وحتى نهايتها. 
اأما فيما يخ�س قطاع اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية، وا�شل هذا القطاع م�شاره الت�شاعدي على 
مدار العام، حيث منا بن�شبة 12% لي�شل اإىل 1.9 مليار د.ك، كما يف نهاية عام 2021 ما ميثل 

39% من اإجمايل القرو�س يف حمفظة البنك الئتمانية.

مع  بال�شراكة   2021 عام  خالل  نوعها  من  فريدة  ائتمانية  بطاقات  ثالث  باإطالق  قمنا  لقد 
ما�شرتكارد، وذلك يف اإطار اإ�شرتاتيجيتنا الرامية اإىل تقدمي منتجات وخدمات نوعية م�شممة 

خ�شي�شًا لعمالئنا، لتقدمي ميزات خا�شة ل�شرائح م�شتهدفة من العمالء.

خا�شة  مبزايا  تتمتع  التي  الئتمانية  غولد"  "روز  بطاقة  اأطلقنا  ال�شيدات،  ل�شريحة  بالن�شبة 
 red اإىل ح�شاب  وبالإ�شافة  الكويت.  لل�شيدات يف  بالن�شبة  واأعلى مكافاآت  وخ�شومات ح�شرية 
مبزايا  الدفع  م�شبقة  جمانية  بطاقة  وهي   red plus بطاقة  اأطلقنا  ال�شباب،  لفئة  املخ�ش�س 
املطاعم  من  العديد  لدى  وخ�شومات  نقدي  ا�شرتداد  باأعلى  ال�شتمتاع  من  متكنهم  متعددة. 
واملحالت التجارية. هذا ف�شاًل عن  طرح منتج مبتكر اآخر، هو بطاقة موج، كاأول بطاقة م�شبقة 

الدفع مع ميزة ال�شرتداد النقدي. 
نوا�شل ال�شتثمار ب�شكل كبري يف توفري جتربة ا�شتثنائية للعمالء، حيث اأ�شبح باإمكان العمالء الآن 
فتح ح�شابات م�شرفية باأقل من دقيقة، مما ميثل حقبة جديدة من اخلدمات امل�شرفية الرقمية 
تعد اأ�شهل واأ�شرع عملية لفتح احل�شابات امل�شرفية يف الكويت. كما نوا�شل ا�شتثمارنا يف قدراتنا 
الرقمية لإن�شاء م�شاركة ا�شتثنائية عرب جميع و�شائل التوا�شل طوال مدة تعامل العميل مع البنك 

مع احلفاظ على اأعلى معايري الأمان واخل�شو�شية. 
الرئي�شية  املنتجات  اأحد  تغيري هام على  2021 عن  عام  بداية  اأعلنا يف  اأننا  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
قيمتها  البالغة  الكربى  ال�شنوية  اجلائزة  اإىل  فبالإ�شافة  الدانة.  �شحوبات  جوائز  هو  و  للبنك، 
1.5 مليون د.ك، مت زيادة جائزة ال�شحب ن�شف ال�شنوي لت�شبح الآن 1 مليون د.ك.، مما يجعل 

ح�شاب الدانة لبنك اخلليج واحدًا من اأكرث ح�شابات التوفري املربحة يف ذلك العام.  
برج  يف  اجلديد  فرعنا  افتتاح  اإىل  فبالإ�شافة  الكويت،  يف  الأكرب  بني  من  فروعنا  �شبكة  تعد 
كري�شتال خلدمة الأثرياء، افتتحنا فرعًا جديدًا يف مطار الكويت الدويل موؤخرًا، يعمل على مدار 
53 فرعًا.  اإىل  التي تغطي خمتلف مناطق الكويت قد و�شل  ال�شاعة، وبذلك يكون عدد فروعنا 
وعلى هذا النحو، �شوف نوا�شل العمل لتحقيق هدفنا يف تعزيز التواجد الفعلي ل�شبكة فروع البنك 
مع مراعاة ا�شرتاتيجيتنا للتحول الرقمي، مبا يتما�شى مع ا�شرتاتيجية البنك 2025 وروؤية الكويت 

2035 "كويت جديدة". 

نهج البنك يف ال�صتدامة

تعترب ال�شتدامة جزءًا هامًا ول يتجزاأ من اإ�شرتاتيجيتنا، ونحن ملتزمون جتاه كافة اأ�شحاب امل�شالح 
واملجتمع والقت�شاد ب�شكل عام. ومن هذا املنطلق، ي�شرين الإعالن باأن بنك اخلليج قد اأ�شدر اأول 
تطوير  يف  اخلليج  بنك  م�شاهمة  حول  موحدة  نظر  وجهة  قدم  اإذ  ال�شتدامة،  عن  ر�شمي  تقرير 
ال�شتدامة يف القطاع املايل. وفقًا لنهجنا الذي اعتمدناه بال�شتناد اإىل العديد من القواعد املرتبطة 
بال�شتدامة، مبا يف ذلك املبادرة العاملية لإعداد التقارير )GRI( واأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم 

املتحدة )SDGs(، وتقارير الإف�شاح عن ممار�شات ال�شتدامة يف بور�شة الكويت.  
وخالل عام 2021، �شاركنا يف حملة "لنكن على دراية" وهي حملة توعوية م�شرفية اأطلقها بنك 
الكويت املركزي بالتعاون مع احتاد امل�شارف الكويتية لتوعية العمالء بحقوقهم امل�شرفية. وتهدف 
احلملة اإىل تعزيز الوعي العام بالدورالهام للقطاع امل�شريف بالإ�شافة اإىل اخلدمات املختلفة التي 

يقدمها. 
ال�شركات.  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  الهامة  املبادرات  من  العديد  ودعم  بتنفيذ  قمنا  كما 
و�شوف نتطرق اإىل بع�س هذه املبادرات يف اجلزء اخلا�س بال�شتدامة يف هذا التقرير ال�شنوي 

وكذلك يف تقرير ال�شتدامة لعام 2021 ب�شكل اأكرث تف�شياًل. 

حظى بنك الخليج على 
تصنيف في المرتبة 

A من قبل وكاالت 
التصنيف االئتماني 

الثالث الكبرى . 

بإمكان العمالء اآلن فتح 
حسابات مصرفية بأقل 

من دقيقة، مما يمثل 
حقبة جديدة من الخدمات 

المصرفية الرقمية تعد 
أسهل وأسرع عملية لفتح 

الحسابات المصرفية في 
الكويت. 

تعتبر االستدامة جزءًا هامًا 
وال يتجزأ من إستراتيجيتنا… 

يسرني اإلعالن بأن بنك 
الخليج قد أصدر أول تقرير 

رسمي عن االستدامة.
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
اجلوائز 

اإنه ملن دواعي �شرورنا اأن تتوج جهودنا يف تر�شيخ مكانة البنك الريادية كبنك امل�شتقبل، من خالل تكرمي البنك من قبل عدة موؤ�ش�شات مرموقة، 
حيث ح�شد بنك اخلليج خالل عام 2021 جائزة "اأف�شل ابتكار يف جتربة العميل"، �شمن حفل جوائز Future Enterprise Awards 2021، وذلك 

تقديرًا جلهوده يف رحلة التحول الرقمي التي تبنى فيها النهج القائم على تعدد التجارب لتعزيز جتارب العمالء واملوظفني ومتايزه يف ال�شوق.  
وتقديرًا لإبداعاته وابتكاراته ح�شد البنك اأربعة جوائز خالل الن�شخة التا�شعة من جائزة الكويت لالإبداع. �شملت جائزة "اأف�شل مدير ت�شويق"، 
"اأف�شل عمل اإعالين وطني" عن اإعالنه لليوم الوطني ويوم التحرير،  642، وجائزة  "اأف�شل مبادرة ا�شتدامة" عن ماراثون بنك اخلليج  وجائزة 

وجائزة "اأف�شل اإخراج" للمنتج الرائد للبنك �شحب مليونري الدانة.  

ر�صالة �صكر وتقدير مل�صاهمي بنك اخلليج

بالنيابة عن جمل�س الإدارة، اأود اأن اأتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير اإىل ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح و�شمو 
ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�شباح على روؤيتهم وقيادتهم احلكيمة. 

كما اأتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير اإىل بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�شواق املال على جهودهما ودعمهما املتوا�شل للقطاع امل�شريف الكويتي. كما 
اأود اأن اأعرب عن تقديري العميق جلميع عمالئنا و�شركائنا الكرام وم�شاهمينا الأعزاء على دعمهم طوال عام 2021، واإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة 

واملوظفني على م�شاهمتهم القيمة يف رحلة جناح البنك.

جا�صم م�صطفى بودي
رئي�س جمل�س الإدارة
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الرعاية وامل�صاركة يف القمة البيئية التي عقدها املركز العلمي 

• �شارك بنك اخلليج يف القمة البيئية التي عقدها املركز العلمي افرتا�شًيا، بهدف ت�شليط ال�شوء 
مبادرات  اخلليج  بنك  م�شاركة  وتناولت  ال�شتدامة.  نحو  العمل  امل�شريف يف  القطاع  دور  على 
ال�شتدامة املختلفة للبنك على امل�شتويات البيئية واملجتمعية والقت�شادية والتي ت�شمل �شراكة 

البنك مع م�شاريع حملية لإعادة تدوير الورق والبال�شتيك. 

االستدامة المجتمعية

)ماراثون بنك اخلليج 642( بن�صخته ال�صابعة

البالد،  يف  الجتماعية  الريا�شية  الفعاليات  اأهم  اأحد   ،)642 اخلليج  بنك  )ماراثون  انطلق   •
مب�شاركة اأكرث من  7,000 �شخ�س من اأكرث من 93 جن�شية، واأكرث من 350 متطوع للتنظيم، يف 

يوم ريا�شي وعائلي ممتع.
 ،World Athletics ويتميز )ماراثون بنك اخلليج 642( بح�شوله على الت�شنيف الربونزي من •
احلا�شل  الوحيد  املاراثون  وهو  العامل،  حول  فقط  �شباًقا   128 لـ  عليه  ح�شل  ت�شنيف  وهو 
اأم  اأم  اأبوت دبليو  اأن املاراثون حا�شل على ت�شنيف  على الت�شنيف الربونزي يف الكويت. كما 

AbbottWMM هو نظام ت�شنيف عاملي لنتائج املاراثون ح�شب الفئة العمرية. 

بنك اخلليج يجدد دعمه حلملة )Orange the World( التي  تطلقها الأمم املتحدة للق�صاء 
على العنف �صد املراأة وتنظيم يوم �صحي

تطلقها  التي   )Orange the World( العاملية  املبادرة  جمدًدا،  العام  هذا  اخلليج  بنك  دعم   •
منظمة الأمم املتحدة للق�شاء على العنف �شد املراأة. وبهذه املنا�شبة، اأ�شاء بنك اخلليج مبناه 
الرئي�شي باللون الربتقايل طوال اأيام احلملة، كما عمل على رفع م�شتوى الوعي بهذه الق�شية 
على مواقع التوا�شل الجتماعي، دعًما جلهود الق�شاء على العنف �شد املراأة، واملحافظة على 

حقوق الإن�شان ب�شكل عام.
• كذلك، يف نهاية �شهر اأكتوبر ، بالتزامن مع �شهر التوعية ب�شرطان الثدي ، نظم بنك اخلليج 
املوظفني  من  �شخ�س   250 من  لأكرث  ال�شحة،  على  تركز  التي  الرتفيهية  الأن�شطة  من  يوًما 
والعامة، يف حديقة ال�شهيد. وت�شمنت اأن�شطة اليوم جل�شة يوغا، وماراثون م�شي، وحلقة نقا�شية 

ركزت على اأهمية ال�شحة النف�شية والعقلية يف حياة مر�شى �شرطان الثدي.
برنامج )اأجيال تك( اجلديد لتدريب املتخ�ص�صني يف جمالت الربجمة والتكنولوجيا الرقمية 

والتكنولوجيا  للربجمة  �شامل  برنامج  وهو  تك،  اأجيال  اجلديد  برناجمه  اخلليج  بنك  اأطلق   •
الرقمية لل�شباب الكويتي املتخ�ش�شني يف التكنولوجيا. 

2025، والتي تهدف اإىل تزويد  • الربنامج اجلديد هو جزء من ا�شرتاتيجية بنك اخلليج لعام 
الربنامج  اإطالق  ميثل  الرقمي.  التحول  على  قائمة  م�شبوقة  غري  م�شرفية  بتجربة  العمالء 
اجلديد عالمة بارزة اأخرى للبنك لتدريب ال�شباب املحلي على التكنولوجيا اجلديدة، و�شمان 

بقاء املوظفني امل�شتقبليني على اطالع حول كل ما يخ�س التكنولوجيا الرقمية.
ا�صت�صافة خبري عاملي متخ�ص�س يف البيانات لعقد اأول برنامج قائم بذاته للبيانات والتحليلت 

يف البلد

العاملي  اخلبري  ريدمان،  توما�س  الدكتور  بقيادة  ملوظفيه  تدريبية  دورة  اخلليج  بنك  عقد   •
 Data(البيانات دكتور  با�شم  عاملًيا  واملعروف  وحتليالتها،  البيانات  جودة  يف  املتخ�ش�س 
Doc(. واأتت الدورة التدريبية كجزء من برنامج )�شفراء البيانات( الذي اأطلقه بنك اخلليج 

موؤخًرا، والذي يدرب من خالله 142 موظًفا من خمتلف الإدارات على جودة البيانات الرئي�شية 
والتحليالت. ويهدف الربنامج اإىل رفع مهارات املوظفني ومتكينهم من ا�شتخدام علوم البيانات 

املتقدمة من اأجل تعزيز خدمات ومنتجات البنك.

ال�شتدامة  لق�شايا  جديًدا  نهًجا  نقود  اخلليج،  بنك  يف  ال�شاملة  ا�شرتاتيجيتنا  من  كجزء 
ق�شايا  مناق�شة  فيها  تتم  ثقافة  اإىل  الدعوة  بهدف  املحلي،  واملجتمع  امل�شاهمني  تهم  التي 
ال�شتدامة  اأبعاد  ا�شرتاتيجيتنا  تغطي  وم�شوؤولية.  ب�شفافية  معها  والتعامل  ال�شتدامة 
عمل  لإطار  الثالثة  الرئي�شية  العنا�شر  �شمن  والبيئة  واملجتمع  وال�شوق  العمل  مكان  الأربعة: 

.)ESG( واحلوكمة  واملجتمع  البيئة  ا�شتدامة 
وحوكمة  والجتماعية  البيئية  واحلوكمة  ال�شتدامة  اعتبارات  ت�شمني  باأن  نوؤمن  نحن 
ب�شكل  عمالئه  جتربة  تعزيز  من  اخلليج  بنك  �شيمّكن  واأن�شطتنا  ممار�شاتنا  يف  ال�شركات 
الريادة  موقع  يف  وي�شعنا  ال�شوق،  ومتطلبات  ظروف  مواجهة  يف  املرونة  يوفر  مما  اأكرب، 
بني  ال�شركات  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  واحلوكمة  ال�شتدامة  مبادرات  يف  الرئي�شي 

والإقليمية. املحلية  املالية  املوؤ�ش�شات 
 )GRI( التقارير  لإعداد  العاملية  املبادرة  عمل  لإطار  وفًقا  لدينا  ال�شتدامة  تقارير  بناء  مت 
على  ا  اأي�شً التقرير  بناء  مت  ال�شتدامة،  تقارير  لإعداد  الرئي�شي  العمل  اإطار  ميثل  اإنه  حيث 
التنمية  اأهداف  ذلك،  يف  مبا  والوطنية،  الدولية  التمكينية  والعوامل  الأطر  من  العديد 
امل�شتدامة لالأمم املتحدة )SDGs(، ومبادئ متكني املراأة )WEPs(، وخطة التنمية الوطنية 
املمار�شات  اأف�شل  مع  متا�شًيا  الكويت.  لبور�شة  ال�شتدامة  واإف�شاحات   ،)KNDP( الكويتية 
معنا،  للمتعاملني  املهمة  الق�شايا  لفح�س  الن�شبية  لالأهمية  تقييًما  ا  اأي�شً اأجرينا   ،)GRI(

عنها. الكايف  الإف�شاح  ول�شمان 

االستدامة البيئية
اأ�صلوب جديد للتعامل مع املتطلبات املكتبية الورقية

• بادر بنك اخلليج بتطبيق نظام جديد للتعامل مع املتطلبات الورقية املكتبية، بحيث يكون اأكرث 
فاعلية لدعم حجم الطباعة احلايل واحتياجات العمل. واأطلق بنك اخلليج هذه املبادرة بهدف 

تقليل الطباعة ب�شكل عام، وال�شتعا�شة عنها بالتوا�شل الرقمي متى ما اأمكن ذلك.
بنك اخلليج يوؤكد التزامه بال�صتدامة البيئية وي�صجع املوظفني على ا�صتخدام قناين قابلة 

لإعادة التدوير

ا�شتخدام  وتقليل  البيئة  على  احلفاظ  على  وحر�شه  البيئية  بال�شتدامة  التزامه  منطلق  من   •
البال�شتيك، قام بنك اخلليج بتوزيع قناين عالية اجلودة على جميع موظفي البنك، يف خمتلف 
الفروع والإدارات، لي�شتخدموها بدًل عن قناين املاء البال�شتيكية اأو اأكواب القهوة الورقية ذات 

ال�شتخدام الواحد.
بنك اخلليج ي�صارك يف حملة تنظيف ال�صواطئ و امل�صاركة يف �صاعة الأر�س

ال�شواطئ وامل�شاركة يف �شاعة الأر�س قاد بنك اخلليج  • بنك اخلليج ي�شارك يف حملة تنظيف 
 Trash Hero حملة بيئية جمتمعية مو�شعة لتنظيف �شاطئ بنيدر، بالتعاون مع املنظمة العاملية
يف الكويت، وذلك �شمن التزامه باحلفاظ على البيئة وا�شتدامتها من خالل جهوده املوجهة نحو 

ال�شتدامة املجتمعية.
• كما �شارك بنك اخلليج يف )�شاعة الأر�س( بهدف تقليل ا�شتهالك الطاقة وزيادة الوعي مبخاطر 

التغري املناخي.

 االستدامة

ماراثون بنك الخليج 642: 
مشاركة أكثر من  7,000 

شخص وأكثر من 350 
متطوع للتنظيم.

قام بنك الخليج بتوزيع 
قناني عالية الجودة

على جميع موظفي 
البنك... بهدف تقليل  
استخدام قناني الماء 
البالستيكية أو أكواب 

القهوة الورقية.

أسلوب جديد للتعامل 
مع المتطلبات المكتبية 

الورقية... بهدف تقليل 
الطباعة بشكل عام.

برنامج أجيال تك الجديد، 
هو برنامج شامل للبرمجة 

والتكنولوجيا الرقمية 
للشباب الكويتي.

 142 موظًفا شارك في 
الدورة التدريبية كجزء من 

برنامج "سفراء البيانات"... 
يهدف البرنامج إلى رفع 

مهارات الموظفين 
وتمكينهم من استخدام 
علوم البيانات المتقدمة.
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بنك اخلليج يدعم حملة )لنكن على دراية(، �صمن التزامه بال�صتدامة القت�صادية

• �شمن التزامه بتوعية العمالء حول حقوقهم واأمنهم ال�شيرباين، �شارك بنك اخلليج يف حملة 
م�شارف  واحتاد  املركزي  الكويت  بنك  من  مببادرة  توعوية  حملة  وهي  دراية(،  على  )لنكن 

الكويت، لت�شليط ال�شوء على حقوق العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.
م�شرفية  بيئة  ظل  يف  وال�شتثمار،  الدخار  وثقافة  املالية،  الثقافة  ن�شر  اإىل  احلملة  وتهدف   •

�شريعة التطور.
بنك اخلليج ي�صلط ال�صوء على جناحات وحتديات ال�صركات النا�صئة املحلية يف البودكا�صت 

"Let's Talk Business" ،اجلديد

والذي  اجلديدة،  حلته  يف   )Let's Talk Business( احلواري  برناجمه  اخلليج  بنك  اأطلق   •
يت�شمن حوارات مع رّواد الأعمال ال�شباب يف الكويت، 

البحوث القت�شادية يف بنك اخلليج،  • ويتناول الربنامج، الذي يقدمه نائب مدير عام وحدة 
ال�شيد/ طارق ال�شالح، ق�ش�س تاأ�شي�س وتو�شع امل�شاريع ال�شبابية ال�شهرية يف الكويت، بهدف 
ن�شر ثقافة ريادة الأعمال عن طريق ت�شليط ال�شوء على جوانب ما وراء النجاح والتي قد تخفى 
واملجتمعية القت�شادية  ال�شتدامة  لدعم  اخلليج  بنك  ا�شرتاتيجية  �شمن  وذلك  الكثري.   عن 

 يف البالد.

بنك اخلليج ينهي حملة تطعيم 84% من املوظفني �صد فريو�س كورونا بالتعاون مع وزارة 
ال�صحة

• اأعلن بنك اخلليج عن و�شوله اإىل ن�شبة تطعيم تبلغ 84% �شد فريو�س كورونا امل�شتجد، وذلك 
بني جميع موظفي البنك العاملني يف خمتلف الفروع، والذين يبلغ عددهم 1834 موظًفا. وو�شل 
بنك اخلليج اإىل هذه الن�شبة بعد اختتام حملة التطعيم التي اأطلقها بالتعاون مع وزارة ال�شحة 

ا على �شحة و�شالمة العاملني يف البنك واأ�شرهم واملتعاملون معهم.  الكويتية، حر�شً

بنك اخلليج يعقد �صراكة مع برنامج MGRP حل�صور ندوة عرب الإنرتنت ليوم املهنة الفرتا�صي

وظيفية يف  بتوفري فر�س  التزامه  الفرتا�شي، �شمن  التنويري  اللقاء  بنك اخلليج يف  �شارك   •
ال�شوق الكويتي.

الطموحني،  وال�شابات  ال�شباب  من  العديد  اخلليج  بنك  من  الب�شرية  املوارد  فريق  والتقى   •
الراغبني بالن�شمام اإىل القطاع امل�شريف.

رعاية برنامج )يل ولكم(

مواقع  على  يعر�س  الذي  ولكم(  )يل  احلواري  للربنامج  دعمه  عن  اخلليج  بنك  اأعلن   •
جناحهم. وق�ش�س  الن�شاء  على  ال�شوء  وي�شلط  الجتماعي،  التوا�شل 

يواجهونها  التي  والتحديات  العامالت  الن�شاء  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الربنامج  يهدف   •
مطالبة  قبل  واإ�شالحها  الن�شاء  اإمكانات  يف  الق�شور  واإدراك  عليها،  التغلب  وكيفية 
اإىل كون الربنامج فر�شة لعر�س مواهب وكفاءات  اإ�شافة  املوؤ�ش�شات الكربى لدعم املراأة، 

البالد. يف  الن�شاء 

 االستدامة

بنك الخليج يعقد شراكة 
مع برنامج MGRP لحضور 

ندوة عبر اإلنترنت ليوم 
المهنة االفتراضي... 
ضمن التزامه بتوفير 

فرص وظيفية في 
السوق الكويتي.

رعاية برنامج )لي ولكم(
يهدف إلى تسليط الضوء 

على النساء العامالت.

 %84
نسبة الموظفين الذين 

تم تطعيمهم ضد فيروس 
كورونا بنجاح .

رعاية اللقاء التنويري ال�صنوي الذي يقدمه الحتاد الوطني لطلبة الكويت يف الوليات 
املتحدة الأمريكية للطلبة املقبولني

• يف اأغ�شط�س، قدم بنك اخلليج رعايته للقاء التنويري الذي عقده الحتاد الوطني لطلبة الكويت 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، خلريجني الثانوية العامة املقبولني للدرا�شة يف الوليات املتحدة 
ومتكني  دعم  طريق  عن  املجتمعية  بال�شتدامة  التزامه  �شمن  وذلك  العام،  هذا  الأمريكية 

ال�شباب الكويتي.

حوكمة الشركات

اعتمدنا يف بنك اخلليج معايري خمتلفة ملمار�شات احلوكمة التي تهدف اإىل دعم مبادئ امل�شاءلة 
وي�شمن  فريدة  مبرونة  لدينا  ال�شركات  حوكمة  هيكل  ويتمتع  ال�شركات.  وم�شوؤولية  والأخالق 
الإ�شراف على الإدارة العليا للبنك واأ�شحاب املنا�شب الرئي�شية يف كل من الق�شايا املالية وغري 
التجارية  عملياتنا  باإجراء  البنك  يف  احلوكمة  ممار�شات  ت�شمح  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  املالية. 
واأ�شحاب  وموظفينا  وم�شاهمينا  عمالئنا  م�شالح  اأف�شل  تخدم  واأخالقية  م�شوؤولة  بطريقة 

امل�شلحة الآخرين.
يف تقريرنا الأول عن ال�شتدامة، اأف�شحنا عن تفا�شيل حول ممار�شات احلوكمة يف بنك اخلليج، 
مبا يف ذلك معلومات عن جمل�س الإدارة، وامتثالنا للوائح، ونهج اإدارة املخاطر وخطة ا�شتمرارية 

الأعمال، وال�شيا�شات املعتمدة لدينا، والعديد من املو�شوعات الأخرى.

بنك الخليج يدعم حملة 
)لنكن على دراية(، 

ضمن التزامه باالستدامة 
االقتصادية.
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ت�شتند ا�شرتاتيجية بنك اخلليج اإىل توفري خدمات تت�شم بال�شهولة والبتكار لت�شهيل حياة العمالء وحتقيق النمو امل�شتدام ، وتكري�س مكانته الريادية 
يف الكويت كبنك امل�شتقبل. كما تهدف ال�شرتاتيجية اجلديدة للبنك اإىل تزويد العمالء بتجربة م�شرفية غري م�شبوقة يف الكويت  بف�شل عمليات 

التحول الرقمي التي مت تطبيقها على م�شتوى كل من خدمة العمالء والعمليات الداخلية للبنك. وترتكز ا�شرتاتيجية '2025' على  التايل:
تعزيز النمو النتقائي يف قطاع اخلدمات امل�شرفية لل�شركات وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل تو�شيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا   •

• زيادة احل�شة ال�شوقية لقطاع اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية، مع دعمنا ل�شرائح العمالء من ال�شباب وال�شيدات واأ�شحاب الرثوات 
• تطوير من�شات البنك امل�شرفية الرقمية لتح�شني اخلدمات وزيادة القدرة التناف�شية للبنك

الركائز االستراتيجية

ل�شمان جناح هذه ال�شرتاتيجية و�شع البنك حجر الأ�شا�س لتعزيز ثقافة قائمة على الأداء، وتقدمي حلول تكنولوجية جديدة، واتباع ممار�شات 
ونحر�س  املبتكرة،  احللول  اأف�شل  لنوفر  )الطموح(  وهي  للبنك  اجلديدة  الأ�شا�شية  القيم  تبني  خالل  من  ذلك  ويتم  املخاطر.  اإدارة  يف  عاملية 
با�شتمرار على اإ�شراك )موظفينا( فهم ركائزنا لتحقيق التميز يف خدمة العمالء واملجتمع، و)حتمل امل�شوؤولية( يف مواجهة التحديات حيث ن�شعى 
با�شتمرار لتحقيق )ال�شهولة( يف تقدمي جتربة م�شرفية مميزة للعمالء من خالل ت�شهيل الإجراءات واملعامالت امل�شرفية وتوفري احللول التي 

تت�شم بالب�شاطة والكفاءة وال�شفافية.
ويلتزم بنك اخلليج باحلفاظ على برنامج ا�شتدامة قوي يتكون من ثالث ركائز: ال�شتدامة املجتمعية، وال�شتدامة القت�شادية، وال�شتدامة البيئية 

يف مبادرات يتم اختيارها ب�شكل  ا�شرتاتيجي مبا يعود بالنفع على البنك واملجتمع الكويتي. 

رؤيتنا
تكري�ض مكانتنا الريادية يف الكويت كبنك امل�شتقبل

رؤيتنا ومهمتنا

مهمتنا
توفري خدمات تت�شم بال�شهولة واالبتكار لت�شهيل حياة العمالء وحتقيق النمو امل�شتدام

الموظفون
نحر�ض با�شتمرار على اإ�شراك املوظفني ومتكينهم وتنمية مهاراتهم، فهم ركائزنا لتحقيق التميز يف خدمة العمالء 

واملجتمع

السهولة
ن�شعى با�شتمرار لتقدمي جتربة م�شرفية مميزة للعمالء من خالل ت�شهيل االإجراءات واملعامالت امل�شرفية وتوفري 

احللول التي تت�شم بالب�شاطة والكفاءة وال�شفافية

تحمل المسؤولية
نحن نحمل اأنف�شنا �شخ�شياً امل�شوؤولية قبل اأن نحملها الأي �شخ�ض وننطلق من روح الفريق واالأخالقيات املهنية لندعم 

بع�شنا يف مواجهة التحديات

الطموح
بالطموح نواجه كل التحديات امل�شتقبلية لنوفر اأف�شل احللول املبتكرة

قيمنا األساسية

 استراتيجية بنك الخليج 2025

التحول الرقمي للعمليات
توفير عروض للعمالء مصممة

خصيصًا لتلبية احتياجاتهم

 ا�شتخدام علوم البيانات املتطورة لتح�شني عملية 
التوا�شل مع العمالء وزيادة احل�شة ال�شوقية. 

حتديث نظام اخلدمات امل�شرفية الأ�شا�شية الذي 
�شيوفر منتجات وخدمات ومزايا جديدة مبا يف ذلك 

تطبيق مبادرة التحول الرقمي لكافة القنوات امل�شرفية 
.)Ominchannel(

تطبيق نظام اخلزينة اجلديد لتحقيق دورة متكاملة 
لأن�شطة التداول، وتطبيق التحول الرقمي، وتوفري 

منتجات جديدة وخدمات ائتمانية قوية ومراقبة حدود 
خماطر ال�شوق، بالإ�شافة اإىل توفري خدمات تهدف اإىل 

ت�شهيل اأعمال اإدارات امل�شاندة املكتبية.
تعزيز اأعمال �شبكة الفروع القائمة با�شتخدام مبادرة 

التحول الرقمي

حت�شني م�شتوى املبيعات واخلدمات من خالل حتديد 
القطاعات املربحة �شمن جمموعة اخلدمات امل�شرفية 

ال�شخ�شية.
تعزيز التعامل مع �شريحة العمالء من اأ�شحاب الرثوات 

من خالل توفري خدمات متميزة لهم. 
تو�شيع نطاق املنتجات واملعامالت امل�شرفية، واخلدمات 
املالية املقدمة  لل�شركات مبا فيها امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة. 
تو�شيع نطاق التواجد متا�شيًا مع روؤية الكويت 2035 "كويت 

جديدة". 

التركيز االستراتيجي للتحول الرقمي

اخلدمات امل�شرفية 
الرقمية

اخلدمات امل�شرفية 
لل�شركات

التحول الرقمي

اإدارة الرثوات

اإدارة اخلزينة

اخلدمات امل�شرفية 
ال�شخ�شية
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02 االستعراض
التشغيلي



�شاد �شعور التفاوؤل يف الأ�شواق املالية العاملية هذا العام على خلفية النتعا�س القت�شادي و�شدور 
اأكرث  البنوك املركزية توجهًا  اأن تبني  اإل  ال�شركات.  التي حققتها  تقارير الأرباح املالية اجليدة 
اأدت توقعات  امل�شتثمرين يف حالة من الرتقب. كما  اأبقيا  الت�شخم  ارتفاع معدل  ت�شددًا وكذلك 
زيادة  مع  ال�شندات  اأ�شواق  العوائد يف  زيادة  اإىل  الفائدة  اأ�شعار  ورفع  الت�شخم  معدلت  ارتفاع 
اأ�شا�س  نقطة   59 �شنوات، مبقدار   10 ا�شتحقاقها  تبلغ فرتات  التي  الأمريكية،  �شندات اخلزانة 
خالل العام لت�شل اإىل 1.52%. ومن املتوقع اأن يرتاجع الن�شاط القت�شادي على املدى الطويل 
4% ب�شبب خروج  يف اململكة املتحدة، وفقًا ملوؤ�شر منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي، بن�شبة 
تراخي�س  حول  كالنزاع  عالقة  تزال  ل  التي  امل�شاكل  خ�شم  يف  الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا 
ال�شيد بني فرن�شا وبريطانيا. ول تزال التوترات التجارية بني الوليات املتحدة وال�شني قائمة، 
رغم حت�شنها بع�س ال�شيء، مع عدم التزام ال�شني باملرحلة الأوىل من التفاق التجاري واإلغاء 
الوليات املتحدة ترخي�س �شركة )ت�شاينا تيليكوم( لأ�شباب اأمنية. وتتبع ال�شني �شيا�شة مت�شددة 
تف�شي  من  للحد  والقرى  للمدن  الكامل  الإغالق  على  تنطوي  كوفيد(  )�شفر  اإ�شم  عليها  تطلق 
الفريو�س. وباملقارنة مع الأرباح املحققة من خانتني يف اأ�شواق الأ�شهم العاملية، فقد كانت مكا�شب 
اأ�شواق الأ�شهم ال�شينية مكبوحة ب�شبب الإجراءات ال�شارمة التي فر�شها النظام على خمتلف 
نق�س  نتجت عن  التي  الطاقة  اأزمة  اإىل  بالإ�شافة  العقار. هذا  و�شوق  كالتكنولوجيا  القطاعات 
اإمدادات الفحم. وبعد التوجه اإىل تقلي�س م�شتوى الدين يف قطاع العقارات يف ال�شني، �شهد هذا 
القطاع املثقل بالديون حالت تعرث بع�س املطّورين. وقد قامت احلكومة ال�شينية مبراقبة اأزمة 
الديون ل�شركة التطوير العقاري ال�شينية العمالقة )اإيفرغراندي( عن كثب وتاأثري امتدادها على 

النظام املايل والقت�شاد.
وقد و�شل الت�شخم خالل العام اإىل اأعلى م�شتوياته منذ عدة �شنوات بعد حترير الزيادة يف كل 
من الطلب والعر�س الذين كانا مكبوحني �شابقًا. وتوجد العديد من العوامل التي �شاهمت يف كبح 
اإغالق  اإىل  اإ�شافة  والعمالة  ب�شبب نق�س احلاويات  ال�شحن  تعطل حركة  اأبرزها  العر�س، ومن 
ونق�س  الحتياطات،  انخفا�س  ب�شبب  الطاقة  اأ�شعار  وارتفاع  اجلائحة،  ب�شبب  الدولية  احلدود 
ركزت  وبينما  الرقمية.  والأجهزة  ال�شيارات  اإنتاج  الذي �شرب خطوط  املو�شالت  اأ�شباه  رقائق 
البنوك املركزية الكربى على تاأثري القاعدة للت�شخم واأفادت باأنه موؤقت، كانت هناك خماوف 
التعايف القت�شادي القادم، تتطلع  متزايدة ب�شاأن ا�شتمرارية الت�شخم بحلول نهاية العام. ومع 
اإجنلرتا  بنك  رفع  فقد  الفائدة.  اأ�شعار  ورفع  املايل  التحفيز  برامج  اإلغاء  اإىل  املركزية  البنوك 
اأ�شعار الفائدة الأ�شا�شية اإىل 0.25% من 0.1% يف دي�شمرب 2021 منوهًا اإىل توقعات ت�شخم اأكرث 
اأ�شعار  يرفع  الذي  الكربى  املركزية  البنوك  بنك من  اأول  لي�شبح  ت�شددًا  اأكرث  و�شوق عمل  ثباتًا 

الفائدة. 
الر�صم البياين: الت�صخم يف اأ�صعار ال�صلع ال�صتهلكية )متو�صط الأ�صعار، التغيري 

ال�صنوي(

 

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل

2021 أحداث متنوعة يغلب عليها التعافي االقتصادي 

يف ظل ا�شتمرار جائحة كورونا واجلهود املبذولة لتعزيز حمالت التطعيم، متكن العامل من التكّيف 
والعمل بالرغم من القيود التي فر�شتها هذه اجلائحة يف عام 2021 موا�شاًل م�شريته نحو التعايف. 
وبداأت الدول بالتنقل ما بني فر�س القيود املنا�شبة عند زيادة حالت الإ�شابة بالفريو�س ومعاودة 
الن�شاط بحذر عند انخفا�س الإ�شابات، اإل اإن انت�شار متحور كورونا )دلتا( وانقطاع الأعمال يف 
خطوط الإمداد اأديا اإىل كبح وترية النتعا�س العاملي. وكذلك جاء ظهور متحور كورونا )اأوميكرون( 
يف نهاية عام 2021 مبثابة تذكري باأن العامل مل يتعاَف بعد من خطر كورونا. ولكن مع ظهور تقارير 
تفيد باأن املتحور اجلديد هو اأقل خطرًا، تقوم احلكومات باتخاذ اخلطوات املنا�شبة للتعامل مع 
تاأثريه من خالل الرتكيز على اجلرعات التعزيزية للقاح ومن خالل فر�س القيود ح�شب القت�شاء. 
ويتوقع �شندوق النقد الدويل اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل العاملي بن�شبة 4.9% يف عام 2022 

مقارنًة بعام 2021 بعد النمو الذي حققه بن�شبة 5.9% يف عام 2021 عن العام 2020. 

لمحة عامة وأبرز األحداث العالمية في العام 2021
2021 بعد النت�شار ال�شريع  وا�شل فريو�س كورونا ت�شدره للعناوين الإخبارية الرئي�شية يف عام 
عرب الدول للمتحور )دلتا(. وبالرغم من الإبقاء على متطلبات ال�شيا�شة النقدية اإىل حد كبري، 
اإل اأنه مت اإدخال بع�س اإجراءات التحفيز املايل يف وقت مبكر من العام، مبا يف ذلك مبلغ 1.9 
تريليون دولر اأمريكي يف الوليات الأمريكية املتحدة و91.7 مليار دولر اأمريكي يف اململكة املتحدة. 
وجتدر الإ�شارة اإىل وجود بع�س الختالفات يف التقدم املحرز يف جمال التطعيم بني الدول. ففي 
القت�شادات املتقدمة، ح�شل حوايل 70% من ال�شكان على اللقاح، بينما تلقى التطعيم اأقل من 
4% من ال�شكان يف البلدان ذات الدخل املنخف�س ب�شبب نق�س الإمدادات وحمدودية توفر اللقاح، 

بالإ�شافة اإىل تردد البع�س يف اأخذ التطعيم مما �شاهم يف انخفا�س التغطية.  

 امل�شدر: Our world in data مالحظة: غري م�شنفة وهي قائمة على اأ�شا�س اآخر بيانات متاحة
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ساد شعور التفاؤل في 
األسواق المالية العالمية 

هذا العام على خلفية 
االنتعاش االقتصادي 

وصدور تقارير األرباح 
المالية الجيدة التي 

حققتها الشركات.

 البيئة التشغيلية

ومع التعافي االقتصادي 
القادم، تتطلع البنوك 

المركزية إلى إلغاء 
برامج التحفيز المالي 

ورفع أسعار الفائدة.
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تم الحفاظ على 
متطلبات السياسة 

النقدية إلى حد كبير.

الر�صم البياين: معدلت التطعيم )كن�صبة مئوية من اإجمايل ال�صكان املح�صنني بالكامل(
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يف حني مل تطول فرتة الإغالق يف الكويت يف العام 2020، اإل اأنه مت فر�س تدابري اأخرى كحظر 
التجول اجلزئي، وح�شر دخول املجمعات واملطاعم على الأفراد املح�شنني، وتعليق الرحالت 
اجلوية عند ارتفاع حالت الإ�شابة، وتلى ذلك تخفيف القيود عند انخفا�س احلالت. ويف اأكتوبر 
اأدى  ذلك،  ومع  الوقائية.  القيود  رفع  اأي�شًا  للحالت، مت  الكبري  النخفا�س  على خلفية   ،2021

ظهور املتحور اأوميكرون يف نهاية العام اإىل اإعادة فر�س بع�س القيود. وحققت جهود التطعيم 
تقدمًا، حيث مت الإعالن اأن 74.3% من ال�شكان قد تلقوا اللقاح بالكامل كما يف دي�شمرب 2021 
ا�شتجابة  اتخاذها  مت  التي  الدولة  �شيا�شة  اأما  التعزيزية.  اجلرعة  منهم   %8.8 تلقى  بينما 
لتخفيف تاأثري الوباء فقد ت�شمنت تقدمي مكافاآت مالية مبقدار 2 مليار دولر اأمريكي ملوظفي 
ال�شفوف الأمامية الذين ت�شدوا للفريو�س طوال الأزمة، وتاأجيل اأق�شاط القرو�س ال�شتهالكية 
البنوك  اإىل قيام الدولة مبنح  2021، بالإ�شافة  اأبريل  الثانية يف  اأ�شهر للمرة   6 واملق�شطة ملدة 
املحلية ال�شمانات بهدف تقدمي امل�شاعدة املالية لل�شركات املت�شررة. ومن ناحية اأخرى، ا�شتمر 
عدد الوافدين بالنخفا�س ب�شبب تداعيات الوباء وبرامج التكويت حيث انخف�س مبقدار 56,300 

يف الن�شف الأول من عام 2021.
وحقق الإنفاق على ال�شلع ال�شتهالكية تعافيًا، بزيادة عن العام ال�شابق ن�شبتها 39% يف الأ�شهر 
الع�شرة الأوىل من عام 2021. وعلى ما يبدو، �شادت الأن�شطة القت�شادية توجهات اأكرث تفاوؤًل 
وعرّب العديد من الروؤو�شاء التنفيذيني عن ثقتهم بعودة النمو يف ال�شنوات القادمة من 1-3 �شنوات. 
وبلغ النمو الئتماين 6.6% زيادة عن العام ال�شابق كما يف دي�شمرب 2021، مدفوعًا بزيادة العائد 
الئتماين من كل من النفط والغاز، ال�شناعة، والئتمان ال�شتهالكي بالن�شب 14.3% و 15.7% و 
13.3%. اأما مبيعات العقارات فقد عادت اإىل م�شتويات ما قبل اجلائحة م�شجلة 2.86 مليار دينار 

كويتي يف الأ�شهر الت�شعة الأوىل من عام 2021. وجاء على راأ�س هذا النتعا�س القطاع ال�شكني يف 
حني ا�شتمر �شعف قطاعّي التجارة وال�شتثمار.

مستجدات التصنيف االئتماني السيادي وتأثيرها
مع عدم قيام الكويت بعد باعتماد قانون الدين العام اجلديد منذ انتهاء �شريان القانون ال�شابق 
يف عام 2017، فقد مت تعديل الت�شنيف الئتماين للدولة خالل العام، حيث قامت وكالة )�شتاندرد 
اأند بورز( بتخفي�س الت�شنيف الئتماين للكويت اإىل +A من -AA، م�شريًة اإىل ا�شتمرار �شعف 
اأن ت�شنيفات البنوك وال�شركات  اإ�شرتاتيجية التمويل يف معاجلة العجز احلكومي الكبري. ومبا 
وكالة  كذلك  وقامت  للتخفي�س.  اأي�شًا  ت�شنيفاتها  خ�شعت  فقد  ال�شيادي  بالت�شنيف  مرتبطة 
)فيت�س( بتعديل النظرة امل�شتقبلية ال�شيادية اإىل �شلبية وعزت ذلك اإىل خماطر ال�شيولة ب�شبب 

الن�شوب الو�شيك ل�شندوق الحتياطي العام يف ظل غياب قانون للدين.

الوضع المالي للدولة وترسية المشاريع
ال�شنة  نهاية  اأمريكي(، يف  دولر  مليار  د.ك. )35.5  مليار   10.8 الكويت  ميزانية  العجز يف  بلغ 
املالية 2021 مقارنة بالعام ال�شابق، وهذا العجز هو الأعلى يف التاريخ املايل للدولة ويعزى اإىل 
النخفا�س احلاد يف اأ�شعار النفط الذي �شببته اجلائحة. ويف يناير 2021، قامت الكويت باعتماد 
ميزانية تو�شعية لل�شنة املالية 22/21 متوقعة عجزًا مبقدار 12.1 مليار د.ك.، بافرتا�س اأن يبلغ 
ي�شاعد يف  العام قد  النفط خالل  اأ�شعار  اأن حت�شن  اإل  للربميل،  اأمريكي  45 دولر  النفط  �شعر 
خف�س العجز كما اإن زيادة اإنتاج النفط متا�شيًا مع اتفاقيات )اأوبك بل�س( ميكن اأن توفر دعمًا 
اإ�شافيًا. هذا وقد قامت الدولة باتخاذ بع�س الإجراءات لحتواء نفقاتها مثل توجيه وزاراتها نحو 
خف�س الإنفاق بن�شبة 10% اأو اأكرث. ونتيجة لذلك، بلغ عجز امليزانية 1.2 مليار د.ك. من اأبريل 
ولغاية اأكتوبر 2021. ويتوقع �شندوق النقد الدويل اأن ت�شجل الكويت عجزًا ماليًا يف الناجت املحلي 

الإجمايل بن�شبة 1.5% يف عام 2021 وفائ�شًا بن�شبة 1.0% يف عام 2022.

النفط
كما اتفقت دول اأوبك + على  الزيادة التدريجية يف اإنتاج النفط اعتبارًا من مايو 2022. ويف حال 
ا�شتمرار الطلب على النفط بنف�س الوترية، �شيف�شي ذلك اإىل حت�شن اإيرادات الكويت النفطية. 
تعزيز  �شاأنه  من  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  مع  اتفاق جتاري  لعقد  املتحدة  اململكة  وتخطط 
العالقات التجارية بني الدول، مع العلم اأن اململكة العربية ال�شعودية لن متنح اإعفاءات جمركية 
على واردات املناطق احلرة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، كما تفر�س على ال�شركات العاملة 
يف البالد اإن�شاء مقرات لها يف الريا�س بحلول عام 2024 للتاأهل للح�شول على عقود حكومية. 
ُينظر اإىل هذه الإجراءات من منظور �شامل على اأنها م�شاٍع من ال�شعودية لت�شبح مركزًا لالأعمال 
يف املنطقة مع تزايد املناف�شة القت�شادية مع الإمارات. ومن جانب اآخر، كانت الكويت والهند 

قد وقعتا على مذكرة تفاهم جللب العمالة املنزلية الهندية اإىل الكويت �شمن الأطر القانونية.
2021 بعد قيام الدول  50.2% يف عام  لقد تعافى قطاع النفط ب�شكل ممتاز حيث ارتفع بن�شبة 
مبعاودة اأن�شطتها القت�شادية وتخفيف القيود على ال�شفر. واجلدير بالذكر اأن من عوامل دعم 
على  املوافقة  على  بل�س(  )اأوبك  ت�شدد  ب�شبب  النفط  على  العر�س  �شعف  كان  الأ�شعار  ارتفاع 
الزيادة التدريجية لالإنتاج يف الوقت الذي دعت فيه الوليات املتحدة اإىل زيادة اأ�شرع، اإ�شافًة 

اإىل النتعا�س البطيء يف اإنتاج ال�شخر الزيتي الأمريكي.
هذا وقد ارتفعت اأ�شعار امل�شادر الأخرى للطاقة مع ارتفاع اأ�شعار الغاز الطبيعي يف اآ�شيا بنحو 
هذا  اأ�شباب  بني  ومن   .2021 دي�شمرب  يف  كما  �شنويًا  العاملية  الفحم  اأ�شعار  وت�شاعف   %200

الرتفاع، غري الزيادة على الطلب، هو قلة الحتياطي والإنتاج املنخف�س للطاقة املتجددة ب�شبب 
الأحوال اجلوية والنقطاع غري املتوقع لالإمدادات، وانخفا�س اإمدادات الغاز الطبيعي من رو�شيا 
اإىل اأوروبا. ومن املتوقع اأن ت�شجع هذه الزيادة احلادة يف اأ�شعار الغاز اإىل ا�شتبداله بالنفط مما 

يدعم التوقعات بارتفاع اأكرب للطلب على النفط.

اقتصاد الكويت 2021
الر�صم البياين: الكويت 2021 بالأرقام

 

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل، البنك الدويل، بنك الكويت املركزي، �شركة ميد، �شركة ريفينيتيف

 البيئة التشغيلية

نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في

2021

%0.9
ارتفع موؤ�صر الأ�صهم في 

الكويت عام 2021

%27
نمو الئتمان ال�صتهلكي عن العام 

ال�صابق كما في دي�صمبر  2021

%13.3
نمو �صنوي في القيمة 
الإجمالية في تر�صية 
الم�صاريع عن عام 2021

%13%74.3
ن�صبة ال�صكان المح�صنين 

بالكامل كما في دي�صمبر 2021

قامت الكويت باعتماد 
ميزانية توسعية للسنة 
المالية 21/22 متوقعة 
عجزًا بمقدار 12.1 مليار 

د.ك.

لقد تعافى قطاع 
النفط بشكل ممتاز 

حيث ارتفع بنسبة 
50.2% في عام 

2021 بعد قيام الدول 
بمعاودة أنشطتها 

االقتصادية وتخفيف 
القيود على السفر.

6 PACI, Gulf Business
7 Knet
8 KPMG Survey of 30+ CEOs in Kuwait 
9 CBK

10 Ministry of Justice
11 World Bank, MoF Kuwait
12 MEED Projects, RSM Global
13 Zawya

4 Reuters, MacroMicro
5 Our World in Data

وحققت جهود 
التطعيم تقدمًا، حيث 

تم اإلعالن أن 74.3 % 
من السكان قد تلقوا 
اللقاح بالكامل كما 

في ديسمبر 2021.

تأجيل أقساط 
القروض االستهالكية 

والمقسطة لمدة 6 
أشهر للمرة الثانية في 
أبريل 2021 ... استجابة 

لتخفيف تأثير الوباء 
من الدولة.
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ب�شبب   2020 بالعام  مقارنة   2021 عام  يف   %27 بن�شبة  املال  راأ�س  من  الإنفاق  انخف�س  وقد 
تداعيات اجلائحة. ومن املتوقع اأن يبلغ الإنفاق 2.6 مليار د.ك. يف ال�شنة املالية 22/21، منها مبلغ 
0.9 مليار د.ك. مت اإنفاقه خالل الفرتة من اأبريل اإىل اأكتوبر 2021. وبلغت القيمة الإجمالية يف 

تر�شيات امل�شاريع عن عام 2021 حوايل 1.5 مليار دينار كويتي ، اأي بارتفاع  بنحو 13% عن العام 
ال�شابق. وقد وافقت دولة الكويت على حوايل 18 م�شروعًا لل�شنة املالية 2022/2021 بقيمة 19.6 
988 مليون د.ك. يف  4 �شراكات بني القطاعني العام واخلا�س بقيمة  مليار د.ك.، مبا يف ذلك 
حني �شاهم تاأثري جائحة كورونا  يف تاأخر بع�س امل�شاريع كم�شروع مدينة احلرير و�شبكة ال�شكك 
املالية  ال�شنة  امل�شاريع يف  لهذه  الأموال  تخ�شي�س  اعتماد  اأنه مت  اإل  املطار،  وتو�شعة  احلديدية 

.2022/2021

القطاع المصرفي
مع عودة النفتاح التدريجي لالقت�شاد، حت�شن اأداء القطاع امل�شريف يف العام 2021، حيث ارتفع 
�شايف الدخل للبنوك املدرجة ، على خلفية تخفي�س املخ�ش�شات وارتفاع الإيرادات من الر�شوم. 
اأخرى  اأ�شهر  اأق�شاط القرو�س ال�شتهالكية واملق�شطة ملدة �شتة  تاأجيل  كما تقرر متديد برنامج 
اعتبارًا من اأبريل 2021. وا�شتمرت البنوك يف احلفاظ على ر�شملتها اجليدة.ومتا�شيًا مع بنك 
1.5% يف عام  اأبقت الكويت �شعر الفائدة على حاله عند  الحتياطي الفيدرايل الأمريكي، فقد 

 .2021

دولر  مليار   120 البالغ  املايل  التحفيز  لربنامج  التدريجي  باخلف�س  الأمريكي  الفيدرايل  وبداأ 
اأمريكي يف م�شرتيات الأ�شول من دي�شمرب 2021 ويخطط لإيقاف هذه امل�شرتيات بحلول مار�س 
مئوية  نقطة  اأرباع  ثالثة  مبقدار  الفائدة  اأ�شعار  رفع  اأي�شًا  الأمريكي  الفيدرايل  ويتوقع   .2022

اإحدى  اأي�شًا  ُتعد  �شيا�شته  اأن  حيث   %0.25-%0.00 البالغ  احلايل  النطاق  من   2022 عام  يف 
العتبارات الرئي�شية يف قرار الكويت ب�شاأن اأ�شعار الفائدة وبالتايل ُيتوقع اأن ت�شهد الدولة ارتفاعًا 

يف �شعر الفائدة يف عام 2022.

أداء أسواق األسهم
 .%27.0 بن�شبة  الأرباح  ارتفعت  العام، حيث  املكا�شب خالل  الكويت من حتقيق  اأ�شواق  متكنت 
الأن�شطة  ومعاودة  ال�شركات  اأرباح  وانتعا�س  النفط  اأ�شعار  بارتفاع  مدعومًا  ال�شوق  اأداء  وكان 
واملناولة،  للنقليات  جا�شم  �شركة  وهي  العام  خالل  �شركات  ثالث  اإدراج  وقدمت  القت�شادية. 
حققتها  التي  الإجنازات  اأبرز  ومن  العقارية.  املتحدة  لند  و�شركة  لال�شتثمار،  ال�شفاة  و�شركة 
اأ�شواق املال كان اإ�شدار دليل اإعداد تقارير احلوكمة وامل�شوؤولية الجتماعية والبيئية )ESG( من 
قبل بور�شة الكويت، واإ�شدار اأول اأ�شهم قابلة للتداول بحقوق الأولوية على اكتتاب زيادة راأ�شمال 

�شركة طريان اجلزيرة.

تطلعات العام 2022
على الرغم من اأن الكثري من الأمور ل تزال تعتمد على امل�شار الذي �شتحدده اجلائحة، اإل اأنه من 
املتوقع اأن يبلغ النمو العاملي 4.9% مدعومًا بارتفاع ن�شبة التطعيم. كما اإن التوجه الذي �شتتخذه 
املوؤ�شرات  �شيكون من  الفائدة  اأ�شعار  ورفع  املايل  التحفيز  برامج  �شحبها  املركزية عند  البنوك 
الرئي�شية لأداء الأ�شواق املالية والقت�شاد ب�شورة اأ�شمل. وت�شري التوقعات املتفائلة اإىل اأن اأ�شعار 
2022 مع توقع زيادة الطلب  اأوائل عام  110-120 دولر اأمريكي للربميل يف  النفط �شت�شل اإىل 

عليه يف ال�شتاء للتدفئة وزيادة الطلب على وقود الطائرات.
ومن املتوقع اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل للكويت بن�شبة 4.3% يف عام 2022. ومن املرجح اأن 
متا�شيًا  النفط  اإنتاج  يف  التدريجي  بالتح�شن  مدعومًا  النفطي  الإجمايل  املحلي  الناجت  يتح�شن 
وكذلك   .2022 مايو  من  اعتبارًا  الأ�شا�شية  الإنتاج  ح�ش�س  وزيادة  بل�س(  )اأوبك  اتفاقية  مع 
ميكن اأن يوؤدي ارتفاع �شعر النفط اأو ا�شتقراره يف م�شتوى منا�شب اإىل تعزيز الو�شع املايل العام 
للدولة، وبالتايل تعزيز ال�شتثمار العام ودعم منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي. وبالن�شبة 
للبنوك، ميكن اأن تتح�شن ربحيتها مع انخفا�س متطلبات املخ�ش�شات وزيادة الئتمان و�شط بيئة 
املتوقع يف معدلت  التقدم  فاإن  وب�شكل عام،  الفائدة.  اأ�شعار  ارتفاع  واحتمال  موؤاتية  اقت�شادية 
التح�شني من خالل احلمالت الوطنية وتاأقلم الدول مع الفريو�س وتعايف اأ�شعار النفط، كلها من 

العوامل التي تدعو اإىل التفاوؤل يف العام 2022.

 البيئة التشغيلية

تمكنت أسواق 
الكويت من تحقيق 

المكاسب خالل العام، 
حيث ارتفعت األرباح 

بنسبة %27.0.

14 IMF
15 BoFA, Goldman Sachs
16 IMF

+2.5%

Dec-20

52,249

53,581

Dec-21

اإجمايل الودائع  )مليون دينار كويتي(

+6.6%

Dec-20

42,540

45,345

Dec-21

اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية  )مليون دينار كويتي(

+5.1%

Dec-20

73,331

77,058

Dec-21

اإجمايل املوجدات )مليون دينار كويتي(

الرسم البياني: حملة عامة عن القطاع املصريف الكويتي

وتماشيًا مع بنك 
االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي، فقد أبقت 
الكويت سعر الفائدة 

على حاله عند %1.5 
في عام 2021.
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كان عام 2021 عبارة عن ق�شة من ف�شلني حيث كنا قد بداأنا العام بارتفاع جديد يف حالت الإ�شابة بفريو�س كورونا، ولالأ�شف يف عدد الوفيات 
اليومية، مما اأُ�شطر احلكومة وم�شوؤويل الرعاية ال�شحية اإىل تعزيز الإجراءات الحرتازية للحد من تدهور الو�شع. كما مت فر�س حظر جتول جزئي 
وقيود اأخرى على الأعمال التجارية بالإ�شافة اإىل اإغالق مطار الكويت الدويل. ولكن بحلول اأوائل يونيو، مت رفع معظم تلك القيود بف�شل تكثيف 
جهود حمالت التطعيم ومعاودة العمل يف املطار ب�شكل كامل خلدمة امل�شافرين املح�شنني. وقد اأدى ا�شتئناف الأن�شطة القت�شادية وعودة ال�شركات 

للعمل بكامل طاقتها وارتفاع اأ�شعار النفط اإىل حت�شني الثقة يف النظرة امل�شتقبلية لالقت�شاد وتعزيز الإنفاق ال�شتهالكي واآفاق النمو يف الكويت.  
وبالرغم من جميع هذه التقلبات ما بني القيود والعودة اإىل الو�شع الطبيعي، اإل اأن بنك اخلليج متكن من التعامل مع الأمر ب�شكل جيد وا�شتمر 
مركزي  ب�شكل  القنوات  املتعدد  الأ�شلوب  ا�شتخدام  من  العمالء  متكن  التي  املعززة  اللكرتونية  من�شته  خالل  من  للعمالء  خدماته  تقدمي  يف 
)Omnichannel(، وذلك بف�شل برنامج التحول الرقمي الذي مت على معظم الأن�شطة الرئي�شية للبنك. هذا وقد جنح البنك يف تنمية الأعمال يف 

قطاعي اخلدمات امل�شرفية لل�شركات واخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية دون التاأثري على جودة املحفظة التي حافظت على �شمودها. 

نموذج األعمال

إجمالي القروض حسب القطاع كما في 31 ديسمبر 2021

الخدمات المصرفية للشركات
مت ت�شميم منوذج الأعمال اخلا�س باإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات يف بنك اخلليج خلدمة 
اجلن�شيات،  متعددة  وال�شركات  العائلية،  ال�شركات  من  كل  ت�شمل  العمالء  من  وا�شعة  �شريحة 
والهيئات احلكومية، وال�شركات التجارية و�شركات املقاولت املتخ�ش�شة، وامل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة. ومن خالل هذه الإدارة، نوا�شل الرتكيز على تطوير وتعزيز عالقاتنا بعمالئنا بتوفري 
اأكرب قدر من الدعم عن طريق فرق متخ�ش�شة يف عالقات العمالء من ذوي اخلربة يف القطاع 
امل�شريف. كما نوا�شل ال�شتثمار يف من�شتنا الرقمية ال�شاملة واملتخ�ش�شة والتي �شممت خلدمة 

عمالئنا من ال�شركات والتي تتيح لهم اإمكانية التعامل امل�شريف بكل كفاءة وب�شاطة. 
ولتعزيز النمو، ركزنا خالل هذا العام على )1( جذب عمالء جدد مما �شاهم يف منو الأ�شول 
لدينا، و)2( املوا�شلة يف تطوير املن�شات امل�شرفية الرقمية ملنح البنك ميزة تناف�شية يف مواجهة 
القطاع امل�شريف، و)3( حتديث وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا مع الرتكيز على امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة ب�شكل خا�س. 
ويوا�شل بنك اخلليج �شعيه يف التعامل مع قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وتقدمي املنتجات 
لهذا  الدعم  ا�شتمرينا يف تقدمي  العام،  تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. وخالل  التي  واخلدمات 
القطاع الذي ل يزال مت�شررًا ب�شبب اجلائحة، فقد توا�شل البنك مع تلك الفئة لتقدمي امل�شورة 
�شركة  مع  مرة  ولأول  البنك  تعاون  كما  القرو�س.  ل�شمان  احلكومي  بالربنامج  يتعلق  فيما  لها 
كويتية متخ�ش�شة يف هذا املجال لتقدمي جمموعة من اخلدمات ال�شت�شارية لهذه الفئة لتمكينها 

من ال�شتفادة من تلك اخلدمات يف مرحلة ما بعد اجلائحة. 
ويفتخر بنك اخلليج يف قيامه باإدخال بع�س العنا�شر الرقمية يف عملية فتح احل�شابات امل�شرفية 
النرتنت،  اإمكانية فتح ح�شابات عرب  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  لعمالئنا من  تتيح  والتي 
وكذلك متكني عمالئنا من التجار من طلب جمموعة من اخلدمات والبطاقات وبرامج التمويل. 

امل�شرفية  اإدارة اخلدمات  با�شرت  للعمالء،  اأف�شل جتربة  لتوفري  اخلليج  بنك  اإطار جهود  ويف 
لل�شركات بتطبيق مبادرة التحول الرقمي عرب جميع القنوات امل�شرفية، مما �شاعد البنك على 
النتقال من هيكل القنوات املنعزلة اإىل هيكل مركزي Omnichannel. وتخ�شع من�شة اخلدمات 
امل�شرفية لل�شركات عرب النرتنت اإىل حتديث كامل لوظائفها احلالية واإدخال خدمات جديدة  
ت�شمل متكني عمالئنا من ال�شركات من فتح ح�شابات م�شرفية واملبا�شرة بجميع خدمات التمويل 
التجاري مع اإمكانية التحديث املبا�شر لو�شعية جميع الطلبات. هذا بالإ�شافة اإىل قيامنا باإطالق 
تطبيق الهاتف النقال املخ�ش�س ح�شريًا لقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة مما �شيجعلهم 

يحظون بتجربة م�شرفية الكرتونية اآمنة ومريحة باأق�شى درجات ال�شهولة واملرونة.
بالإ�شافة �شاهمت اإ�شرتاتيجيتنا للتحول الرقمي يف م�شاعدة ال�شركات على املناف�شة ب�شكل اأف�شل 

يف بيئة اقت�شادية �شريعة التغري ا�شتجابًة للتطورات التكنولوجية.
وانطالقًا من اإميان بنك اخلليج باأن موظفينا هم امل�شدر الرئي�شي لقوتنا، فقد وا�شلنا ال�شتثمار 
يف املدراء التنفيذيني ال�شباب من خالل تقدمي الرعاية الكاملة لتعليمهم يف الربامج التنفيذية 
املواهب  ل�شتقطاب  ال�شعي  يف  ن�شتمر  كما  العامل،  حول  الأعمال  اإدارة  يف  مرموقة  كليات  لدى 

الكويتية اجلديدة لتعزيز اإمكانيات النمو لدينا.

الخدمات المصرفية الشخصية
حقق بنك اخلليج اأداًء مميزًا يف عام 2021، مما يعك�س التقدم امللحوظ يف خططنا لتحقيق النمو 
والتميز حيث يوا�شل م�شرفنا م�شريته نحو التحول الرقمي الكامل حمتاًل الريادة يف هذا املجال 

اأمام القطاع امل�شريف الكويتي.
 وقام البنك بافتتاح فروع جديدة يف مواقع رئي�شية مثل مطار الكويت الدويل وغريها، بالإ�شافة 
اإىل رفع م�شتوى اخلدمات التي يقدمها. واأطلق العديد من املنتجات التي فاقت توقعات العمالء.

القطاع  اإىل  الن�شمام  على  وت�شجيعهم  ال�شباب  املواطنني  تعيني  على  العام  خالل  البنك  وركز 
امل�شريف من خالل توفري برامج تعليمية متخ�ش�شة وتاأهيلهم لتويل منا�شب قيادية يف البنك.

ويف عام 2021، اأطلقنا اإ�شرتاتيجية جديدة �شمن حملة اإعالنية حتمل �شعارنا اجلديد )معاكم 

 تقرير اإلدارة

تركز الخدمات 
المصرفية للشركات 
على )1( جذب عمالء 

جدد مما ساهم في 
نمو األصول لدينا، و)2( 

المواصلة في تطوير 
المنصات المصرفية 
الرقمية لمنح البنك 

ميزة تنافسية في 
مواجهة القطاع 
المصرفي، و)3( 

تحديث وتعزيز منتجاتنا 
وخدماتنا.

باإلضافة ساهمت 
إستراتيجيتنا 

للتحول الرقمي في 
مساعدة الشركات 

على المنافسة 
بشكل أفضل في 

بيئة اقتصادية 
سريعة التغير 

استجابًة للتطورات 
التكنولوجية.

تعيين المواطنين 
الشباب وتشجيعهم 

على االنضمام إلى 
القطاع المصرفي 

من خالل توفير برامج 
تعليمية متخصصة 

وتأهيلهم لتولي 
مناصب قيادية في 

البنك.

%61 قرو�س ال�شركات 

%39 قرو�س �شخ�شية 

اخلدمات امل�شرفية 
لل�شركات

اإدارة اخلزينة

اخلدمات امل�شرفية 
ال�شخ�شية

 نموذج 
األعمال

ي
يج

رات
ست

اال
ض 

عرا
ست

اال
ي

يل
شغ

لت
ض ا

عرا
ست

اال
مة

وك
لح

ا
ية

مال
 ال

ت
انا

بي
ال

31

. .

30

. .



دوم( والتي جت�شد اإمياننا وثقتنا بتطلعات واأحالم العمالء وال�شباب، وتعرب عن ر�شالتنا الأ�شمى. 
وقد نالت اإعجاب اجلميع وكان لها الأثر الكبري يف اإعادة �شياغة دور البنك يف املجتمع، فبنك 
اخلليج لي�س موؤ�ش�شة مالية وح�شب بل هو هنا مل�شاندتكم يف كل خطواتكم من درب التميز والنجاح 
وليكون معكم اليوم ويف امل�شتقبل. وقد فازت هذه احلملة بجائزة )اأف�شل حملة اإعالنية قومية( 

من جمعية ال�شرق الأو�شط للعالقات العامة )ميربا(.
الفروع  من  الوا�شعة  ب�شبكته  تتمثل  والتي  التناف�شية  املزايا  من  بالعديد  اخلليج  بنك  يتمتع  كما 
اكت�شاب  البنك من  فقد متكن  التكنولوجيا  اأتاحتها  التي  املرنة  امل�شرفية  اإىل خدماته  اإ�شافة 
قاعدة كبرية من العمالء الكويتيني من خالل تبني اأحدث التقنيات والتحديثات التي �شاعدتنا 

على موا�شلة حتقيق املزيد من النجاحات والإجنازات بناًء على قيمنا ومبادئنا. 
املعامالت  زيادة  يف  �شاهمت  والتي  الرقمي،  للتحول  اإ�شرتاتيجيته  فاعلية  اخلليج  بنك  واأثبت 
امل�شرفية عرب النرتنت وعرب تطبيق الهاتف النقال بن�شبة 130% وزيادة التحويالت املالية من 

البنوك الأخرى بن�شبة 87% وزيادة حتويالت الرواتب اإىل البنك بن�شبة %20.
كما جنح ح�شاب مليونري الدانة يف حتقيق اأحالم الكثريين بح�شولهم على جوائز �شنوية بلغت 
2,800,000 د.ك.، مبا يف ذلك اجلائزة الكربى البالغة قيمتها 1,500,000 د.ك. هذا بالإ�شافة 

امل�شرفية  )اخلدمة  عمالء  و  بال�شباب  اخلا�شة  البنك  اأطلقها  التي  العرو�س  من  العديد  اإىل 
الأف�شل( و)اخلدمة امل�شرفية )املميزة(. 

الناحية  من  تطورًا  الأكرث  احللول  لتقدمي  واملبتكرة  املنتجات اجلديدة  من  العديد  اأطلقنا  كما 
لل�شيدات،  روز غولد  املنتجات بطاقة  تلك  وت�شمل  امل�شرفية احلديثة.  التكنولوجية واخلدمات 
وبطاقة red plus وهي اأول بطاقة م�شبقة الدفع لال�شرتداد النقدي لل�شباب يف العامل، وبطاقة 
)موج( وهي اأول بطاقة م�شبقة الدفع مع ميزة ال�شرتداد النقدي يف ال�شرق الأو�شط، بالإ�شافة 

اإىل تطبيق Samsung Pay الذي ي�شمح باإجراء معامالت ال�شراء بطريقة �شهلة واآمنة. 

الخزينة واالستثمار

إدارة الخزينة
وا�شل فريق اخلزينة تنفيذ خطته منذ العام املا�شي، مما اأدى اإىل حت�شني امليزانية العمومية 
التجارة  جانب  فمن  التكاليف.  وخف�س  التمويل  م�شادر  وتنويع  الأ�شول،  منو  وتعزيز  للبنك 

واملبيعات، �شجل البنك ارتفاعًا يف الأرباح مع عودة القت�شاد وا�شتئناف التدفقات املالية.
وا�شتجابًة ملتطلبات الأعمال املتطورة ومتا�شيًا مع روؤية البنك يف الرقمنة والأمتتة، با�شر البنك 
ال�شركة  ميورك�س،  �شركة  مع  بالتعاون   3.MX اجلديد  اخلزينة  بنظام   2021 يونيو  يف  العمل 
العاملية الرائدة يف التجارة واإدارة املخاطر وحلول اأ�شواق املال. ويعد تطبيق املن�شة حتوًل جذريًا 
بالن�شبة لبنك اخلليج ميّكنه من تطوير واأمتتة اأنظمة اخلزينة واأ�شواق املال، فهو نظام متكامل 
الو�شطى  والإدارات  العمالء  املتعلقة بخدمة  الأن�شطة  التي تغطي  ال�شاملة  الوظائف  يتاألف من 
واإدارات امل�شاندة املكتبية. و�شوف تقوم اإدارة اخلزينة تدريجيًا بتو�شيع نطاق عرو�س منتجاتها 

واحللول التحوطية لعمالء البنك. 

وحدة المؤسسات المالية والسيادية
خالل  من  امل�شرفية  اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  وال�شيادية  املالية  املوؤ�ش�شات  فريق  يقدم 

�شراكات طويلة الأمد ورا�شخة مع البنوك املرا�شلة العاملية والإقليمية.
وتوفر الوحدة من خالل عالقاتها مع ال�شركاء الرئي�شيني لعمالء البنك من الأفراد وال�شركات 
الوقت نف�شه حتافظ  واآمنة، وهي يف  حلوًل فعالة، وخدمات جتارية وو�شائل دفع دولية مبا�شرة 
على اللتزام بالقوانني املحلية والدولية. ومتّكن هذه العالقات الرفيعة امل�شتوى للبنك عمالءنا 

من الأفراد وال�شركات على التو�شع ب�شكل عاملي من خالل تواجدنا املحلي.
اأ�شولها من  تنمية حمفظة  اإىل  الوحدة  كورونا، عادت  بعد جائحة  ما  التدريجي  النتعا�س  ومع 
خالل عقد �شفقات جديدة ركزت على املنطقة يف الأغلب، وحتقق النمو للبنك من خالل جمموعة 

خمتارة من الأ�شول عالية اجلودة مبا يتما�شى مع نزعة البنك للمخاطر من خالل اإن�شاء قرو�س 
الأولية والثانوية. ويتما�شى و�شع املحفظة حاليًا مع  الأ�شواق  م�شرتكة وامل�شاركة فيها يف كل من 
نزعة البنك للمخاطر حمققًا  اأف�شل العوائد املمكنة يف ظل اأف�شل ا�شتهالك لراأ�س املال. وت�شاعد 
الوحدة اأي�شًا كجزء من جمموعة اخلزينة يف حتديد وا�شتقطاب م�شادر متويل جديدة لتحقيق 

التنوع والنمو يف قاعدة ودائع العمالء. 

االستثمارات
ين�شب الرتكيز الرئي�شي لأن�شطة بنك اخلليج ال�شتثمارية على دعم احتياجات ال�شيولة للبنك، 
ركز   ،2021 عام  يف  للمخاطر.  البنك  نزعة  حدود  يف  العوائد  وحتقيق  الدخل،  م�شادر  وتنويع 
الن�شاط مبعظمه على اإدارة املحفظة ال�شتثمارية احلالية مع الأخذ بالعتبار التطورات اجلديدة 

املتعلقة بجائحة كورونا وا�شتمرار اأ�شعار الفائدة املنخف�شة.
اأ�شواق املال لتقدمي منتجات  اأخرى، فاإن بنك اخلليج حا�شل على ترخي�س من هيئة  ومن جهة 
ا�شتثمارية لعمالء البنك. وت�شمل الأن�شطة ال�شتثمارية لبنك اخلليج املدارة للغري كل من ن�شاط 
اأي�شًا كوكيل بيع.  اأمني حفظ، مراقب ا�شتثمار وم�شت�شار ا�شتثمار. ويعمل البنك  مدير حمفظة، 
اإدارة  الأفراد وعمالء  العمالء  ت�شمل كل من  العمالء  متنوعة من  لقاعدة  امل�شورة  البنك  ويقدم 
الرثوات من خالل تزويدهم مبنتجات وخدمات ا�شتثمارية وا�شعة تلبي احتياجاتهم وتتنا�شب مع 
نزعتهم للمخاطر. وترتاوح العرو�س ال�شتثمارية بني الأ�شواق املحلية واخلليجية والدولية يف فئات 

خمتلفة من الأ�شول  كالأ�شهم وال�شندات وال�شناديق ال�شتثمارية و�شناديق ال�شتثمار املتداولة.
وبالإ�شافة اإىل عمله كوكيل بيع للعديد من بيوت ال�شتثمار املحلية الرائدة، ميتلك بنك اخلليج 
الأ�شواق  يف  ال�شتثمار  من  العمالء  متّكن  والتي  )وايز(  الرائدة  ال�شتثمارية  الرقمية  من�شته 
العاملية من خالل �شناديق ال�شتثمار املتداولة. وتهدف خدمة )وايز( ال�شتثمارية ب�شكل اأ�شا�شي، 
من  والتاأكد  اجلديدة  املحافظ  واإن�شاء  املزايا  لإ�شافة  امل�شتمر  ال�شعي  اإىل  رقمية،  من�شة  كونها 

ا�شتيفائها املتطلبات ال�شتثمارية املتغرية للعمالء. 
م�شرفية  جتربة  العمالء  ملنح  الهادفة  اخلليج  بنك  روؤية  ومع  البنك  اإ�شرتاتيجية  مع  ومتا�شيًا 
متكاملة من خالل احللول التكنولوجية، فقد قامت )وايز( موؤخرًا بتوفري حمفظة ا�شتثمارية دولية 

متوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية حتقق عائدًا ا�شتثماريًا للعمالء. 

 تقرير اإلدارة

)وايز( تمّكن العمالء 
من االستثمار في 

األسواق العالمية من 
خالل صناديق االستثمار 
المتداولة... للتأكد من 

أنها تلبي متطلبات 
استثمارات العمالء 

الديناميكية.
باشر البنك العمل في يونيو 
2021 بنظام الخزينة الجديد 

MX.3 بالتعاون مع شركة 
ميوركس.

أثبت بنك الخليج 
فاعلية إستراتيجيته 

للتحول الرقمي، والتي 
ساهمت في زيادة 

المعامالت المصرفية 
عبر االنترنت وعبر 

تطبيق الهاتف النقال 
بنسبة %130.
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 كلمة رئيس المدراء الماليين 
     دراسة وتحليل اإلدارة

ديفيد تشالينور
رئي�س املدراء املاليني

حقق البنك �شايف ربح بلغ 42 مليون د.ك.، وبلغت ربحية ال�شهم 14 فل�شًا لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 مقارنًة ب�شايف ربح بلغ 29 مليون د.ك. 
وربحية لل�شهم بلغت 10 فلو�س لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.  وقد اأو�شى جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية للم�شاهمني بواقع 7 فل�س عن 

ال�شهم الواحد واأ�شهم منحة بن�شبة 5% على اأن يتم اعتمادها من قبل امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ل�شنة 2021.
وجاءت الزيادة يف �شايف الربح البالغة 13.3 مليون د.ك. مقارنة بالعام ال�شابق مدفوعة بثالثة عوامل اإيجابية. اأوًل، حقق البنك دخاًل اأعلى يف 
�شايف الإيرادات من الفوائد بواقع 7.5 مليون د.ك. نتيجة لنمو حمفظة القرو�س وانخفا�س تكلفة الأموال. ثانيًا، مع ا�شتعادة الن�شاط القت�شادي 
زخمه، حت�شنت اإيرادات البنك من الر�شوم ومن عمليات ال�شرف الأجنبي مبقدار 4.9 مليون د.ك. وثالثًا، انخف�س اإجمايل املخ�ش�شات مبقدار 

16.5 مليون د.ك. و قد قوبل هذا التح�شن ب�شكل جزئي بارتفاع يف امل�شاريف الت�شغيلية بلغ 14.3 مليون د.ك.

ارتفع اإجمايل قرو�س العمالء مبقدار 454 مليون د.ك. اأو ما ن�شبته 10%.  وحافظ النمو على قوته يف قطاع الأفراد حيث ارتفع بنحو 206 مليون 
د.ك. اأو ما ن�شبته 12% يف حني تعافى قطاع ال�شركات هذا العام حمققًا النمو بن�شبة 9% لي�شل اإىل 2.9 مليار د.ك. كما يف نهاية العام 2021 بعد 

الرتاجع يف العام 2020 ب�شبب انخفا�س الطلب على اخلدمات الئتمانية من  قبل عمالء البنك من ال�شركات يف العام 2020. 
وبلغت ن�شبة القرو�س غري املنتظمة للبنك 0.9% يف نهاية ال�شنة 2021 بعد اأن كانت 1.1% يف نهاية �شنة 2020. هذا ويحتفظ البنك مبخ�ش�شات 

وفرية بلغت ن�شبة تغطتيها 615% يف نهاية العام 2021.
ويف نهاية عام 2021، بلغ اإجمايل خم�ش�شات الت�شهيالت الئتمانية 300 مليون د.ك. مقارنة مببلغ 189 مليون د.ك. من املخ�ش�شات املطلوبة 
37% من  112 مليون د.ك. ومتثل  اإ�شافية تبلغ  9 من املعايري الدولية للتقارير املالية. وبالتايل، يحتفظ البنك مبخ�ش�شات  مبوجب املعيار رقم 
اإجمايل املخ�ش�شات.  وهذه هي ال�شنة الرابعة على التوايل منذ بدء تطبيق املعيار رقم 9 من املعايري الدولية للتقارير املالية تتجاوز فيه املخ�ش�شات 

الإ�شافية للت�شهيالت الئتمانية مبلغ 100 مليون د.ك.
وبلغت ال�شريحة الأوىل لراأ�س املال 14.46% كما يف 31 دي�شمرب 2021 اأي اأعلى بنحو 496 نقطة اأ�شا�س من احلد الأدنى الرقابي البالغ 9.5%. كما 
بلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال يف البنك 16.72% كما يف 31 دي�شمرب 2021، اأي اأعلى بنحو 522 نقطة اأ�شا�س من احلد الأدنى الرقابي البالغ %11.5.

اأبرز املوؤ�شرات املالية كما يف نهاية ال�شنة 31 دي�شمرب 2021 )املبلغ باملليون د.ك. با�شتثناء الأ�شهم والن�شب(. 

20212020اأبرز املوؤ�صرات املالية
 اأف�صل/)ا�صواأ(

يف 2021 مقارنًة 2020
بيان الدخل

6%132125�شايف اإيرادات الفوائد

13%3834الإيرادات من غري الفوائد

7%170158الإيرادات الت�شغيلية

)22%(7864امل�شروفات الت�شغيلية

)3%(9294الربح الت�شغيلي

26%4864املخ�ش�شات / خ�شائر انخفا�س القيمة

46%4229�شايف الربح

40%1410ربحية ال�شهم )بالفل�س(

40%75توزيعات الأرباح عن ال�شهم - نقدًا )فل�س(*

 *تخ�شع توزيعات الأرباح 2021 ملوافقة اجلمعية العامة يف مار�س 2022.

امليزانية العمومية
10%4,8384,384اإجمايل القرو�س وال�شلف للعمالء

7%6,5566,113اإجمايل املوجودات

7%4,3044,034ودائع العمالء

5%666637اإجمايل حقوق امللكية

3%235229متو�شط �شعر ال�شهم اليومي )فل�س(

اأبرز الن�صب املالية 
195 نقطة اأ�شا�س4.6%6.5%العائد على متو�شط حقوق امللكية

20 نقطة اأ�شا�س0.5%0.7%العائد على متو�شط املوجودات

7 نقطة اأ�شا�س2.0%2.1%�شايف هام�س الفائدة
19 نقطة اأ�شا�س1.1%0.9%ن�شبة القرو�س غري املنتظمة

30 نقطة اأ�شا�س1.0%0.8%املخ�ش�شات وخ�شائر انخفا�س القيمة / متو�شط اإجمايل املوجودات

)39 نقطة اأ�شا�س(14.85%14.46%ن�شبة ال�شريحة الأوىل من راأ�س املال 

)153 نقطة اأ�شا�س(18.25%16.72%ن�شبة كفاية راأ�س املال
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 كلمة رئيس المدراء الماليين 
     دراسة وتحليل اإلدارة

تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 

قام بنك الكويت املركزي باعتماد تطبيق املعيار رقم 9 من املعايري الدولية للتقارير املالية على الت�شهيالت الئتمانية يف نهاية عام 2018. وكما يف 
نهاية العام 2021، بلغ اإجمايل خم�ش�شات الت�شهيالت الئتمانية لبنك اخلليج 300 مليون د.ك. اأي اأعلى من متطلبات املعيار الدويل رقم 9 مبقدار 

112 مليون د.ك.

وفقًا  الئتمانية  الت�صهيلت  اإجمايل  على  املتوقعة  الئتمان  خ�صائر  و  املخ�ص�صات  اإجمايل  بني  مقارنة 
للمعيار رقم 9 من املعايري الدولية للتقارير املالية )مليون د.ك.( 

20212020

282269خم�ش�شات الت�شهيالت النقدية

1915خم�ش�شات الت�شهيالت غري النقدية

300284اإجمايل خم�ش�شات الت�شهيالت الئتمانية )اأ(

189172اخل�شائر الئتمانية املتوقعة جراء املعيار رقم 9 على الت�شهيالت الئتمانية )ب(

الزيادة يف اإجمايل املخ�ش�شات للخ�شائر الئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار رقم 9 على الت�شهيالت 
112112الئتمانية )ج = اأ - ب(

39%37%املخ�ص�صات الإ�صافية كن�صبة مئوية من اإجمايل املخ�ص�صات )ج/اأ(

جودة الأ�صول

انخف�س جمموع التكاليف الئتمانية يف 2021، والتي تعرف باملخ�ش�شات املحددة بالإ�شافة اإىل عمليات ال�شطب مبقدار، 13 مليون د.ك. )%18( 
عن 2020.

وبلغ اإجمايل تكاليف الئتمان م�شافًا اإليها خ�شائر انخفا�س القيمة 48 مليون د.ك. يف عام 2021 مما ميثل 0.8% من متو�شط اإجمايل املوجودات، 
مقارنة بن�شبة 1.0% يف عام 2020.

التغيري20212020املخ�ص�صات / خ�صائر انخفا�س القيمة )مليون د.ك.(

)8(5664املخ�ش�شات املحددة

)5(0.56عمليات ال�شطب

)13(5669اإجمايل تكاليف الئتمان 

2)10()12(املبالغ امل�شرتدة 

)1(0.11خ�شائر انخفا�س القيمة

)16(4460اإجمايل تكاليف الئتمان/خ�شائر انخفا�س القيمة 

0.97%%0.70الن�شبة املئوية ملتو�شط املوجودات 

)1(44املخ�ش�شات العامة

)16(4864اإجمايل املخ�ش�شات /خ�شائر انخفا�س القيمة

املخ�ش�شات /خ�شائر انخفا�س القيمة )كن�شبة مئوية من متو�شط اإجمايل 
1.0%0.8%املوجودات(

)15(4459التكاليف الئتمانية

1.31%0.95%الن�شبة املئوية ملتو�شط اإجمايل القرو�س 

يو�شح الر�شم البياين اأدناه التغريات الرئي�شية يف �شايف الربح من 2020 اإىل 2021 )باملليون د.ك.(:

42.1

28.8

7.5

4.9

)14.3(16.5

)0.7(
)0.7(

�شايف الربح
يف 2020

�شايف دخل الر�شوم 
واأرباح من التعامل 
بالعمالت الأجنبية

ايرادات 
اأخرى

امل�شروفات 
الت�شغيلية

اإجمايل 
املخ�ش�شات

�شايف الربحال�شرائب/اأخرى
يف 2021

�شايف اإيرادات 
الفوائد
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03 الحوكمة 



تاريخ التعيين:
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 15 مار�س 2013 اإىل الوقت احلا�شر

• ع�شو جمل�س الإدارة، 11 ابريل 2009 - 14 مار�س 2013

المؤهالت العلمية:
• بكالوريو�س اآداب لغة اجنليزية، جامعة الكويت

الخبرة العملية:
• رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الكويت للتاأمني  

• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ال�شناعات الوطنية 
• رئي�س جمموعة �شركات مراد يو�شف بهبهباين 

• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الألبان الكويتية الدمناركية
• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ال�شينما الكويتية الوطنية - �شابقًا

• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الكويتية ل�شناعة الأنابيب واخلدمات النفطية - �شابقًا علي مراد بهبهاني
نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة

جاسم مصطفى بودي
رئي�ض جمل�ض االإدارة

رئي�ض جلنة االلتزام واحلوكمة
رئي�ض جلنة االئتمان واال�شتثمار 

تاريخ التعيين:
• رئـي�س جمل�س الإدارة، 4 مار�س 2020 اإىل الوقت احلا�شر
• ع�شو جمل�س الإدارة، 17 مار�س 2012 اإىل 3 مار�س 2020

الخبرة العملية:
نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ال�شركة املتكاملة القاب�شة،   •

�س.م.ك.ع.، الكويت
ع�شو جمل�س الإدارة �شابقًا، �شركة الكويت للتاأمني، الكويت  •

نائب رئي�س جمل�س الإدارة �شابقًا، ال�شركة الكويتية ال�شينية لال�شتثمار، الكويت  •
رئي�س املدراء للعمليات �شابقًا، جمموعة �شركات بودي ، الكويت  •

نائب رئي�س جمل�س الإدارة �شابقًا، �شركة اأ�شمنت الهالل، الكويت  •
رئي�س جمل�س الإدارة �شابقًا، �شركة جمموعة النقل والتخزين، الكويت  •

نائب رئي�س جمل�س الإدارة �شابقًا، �شركة طريان اجلزيرة  •

 مجلس اإلدارة  

تاريخ التعيين:
• 11 اإبريل 2009

المؤهالت العلمية:
• لي�شان�س احلقوق، كلية احلقوق، جامعة الكويت، الكويت

 
الخبرة العملية:

• رئي�س جمعية املحامني الكويتية - �شابقًا
• رئي�س جلنة القبول بجمعية املحامني الكويتية - �شابقًا

• رئي�س ملركز التحكيم بجمعية املحامني الكويتية - �شابقًا
• رئي�س جلنة التطوير والتدريب بجمعية املحامني الكويتية - �شابقًا

• �شاحب مكتب العي�شى و�شركاه للمحاماة
• رئي�س جمموعة التكويت يف برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة - �شابقًا

• رئي�س جمل�س اإدارة �شركة امل�شروعات ال�شياحية الكويتية، م�شر - �شابقًا
• ع�شو �شابقًا يف جمل�س اإدارة �شركة عربي

• عمل م�شت�شار يف الهيئة العامة لتقدير التعوي�شات عن خ�شائر العدوان العراقي - �شابقًا
• ع�شو جمل�س الإدارة يف اجلمعية الكويتية لإحتالفات التعلم - 2015

• ع�شو موؤ�ش�س يف جمعية ال�شفافية الكويتية
• ع�شو موؤ�ش�س يف جمعية حماية املال العام

عمر حمد العيسى
ع�شو جمل�ض االإدارة 

نائب رئي�ض جلنة الرت�شيحات واملكافاآت
نائب رئي�ض جلنة االئتمان واال�شتثمار
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تاريخ التعيين:
•  17 مار�س  2012

المؤهالت العلمية:
درجة البكالوريو�س يف الهند�شة امليكانيكية، جامعة الكويت، الكويت  •

درجة املاج�شتري من كلية لندن لإدارة الأعمال، لندن، اإجنلرتا  •
اأنهى ال�شيد/ بدر عامني من برنامج الدكتوراه يف اإدارة الأعمال لدى كلية الدرا�شات العليا   •

واجلامعية لالأعمال  )Instituto de Empressa( يف مدريد، اإ�شبانيا

الخبرة العملية:
لدى ال�شيد/ بدر خربة متتد لأكرث من ع�شرين عامًا يف القطاع املايل وامل�شريف وال�شناعي   •

بالإ�شافة اإىل قطاع الت�شالت.
بداأ م�شريته املهنية مهند�شًا مبوؤ�ش�شة البرتول الكويتية ل�شنة وبعدها التحق مبجموعة   •

اخلرايف، حيث تقلد فيها العديد من املنا�شب القيادية اإىل اأن و�شل ملن�شبه احلايل كع�شو يف 
اللجنة التنفيذية يف القطاع ال�شناعي للمجموعة.

ال�شيد/ بدر ع�شو بالعديد من جمال�س اإدارات موؤ�ش�شات مالية و�شناعية وات�شالت حملية   •
واإقليمية ودولية اأبرزها: 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة الت�شالت املتنقلة �س.م.ك.   •
)جمموعة زين(، الكويت.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الت�شالت املتنقلة ال�شعودية )زين ال�شعودية(.  •
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اخلليج للكيبالت وال�شناعات الكهربائية، الكويت.  •

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة اإجناز الكويت، الكويت.  •
ع�شو جمل�س اإدارة باملجل�س ا�شت�شاري ال�شرق الأو�شط )بنك كوت�س و�شركاه( يف اململكة   •

املتحدة. 
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة املرطبات التجارية )كوكا كول(، الكويت.  •

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة دياموند موتورز العاملية لل�شيارات )�شيارات مت�شوبي�شي(،   •
م�شر.

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

ع�شو جمل�س اإدارة جمعية ال�شداقة الكويتية الربيطانية.  •
ع�شو يف جمل�س مفو�شية الالجئني لال�شتدامة يف املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون   •

الالجئني  )جمل�س ال�شتدامة(.
ع�شو جمل�س اإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية يف بور�شة الكويت.  •

• يف �شبتمرب 2019، ا�شتحوذت �شركة بدر نا�شر اخلرايف لل�شيارات حتت مظلة )�شركة بدر 
نا�شر اخلرايف القاب�شة - BNK Holding( على حقوق المتياز )الوكالة( ل�شركة فولفو 

لل�شيارات على م�شتوى دولة الكويت.
يف عام 2020، ا�شتحوذت �شركة BNK Motion التي ميلكها بدر اخلرايف على حقوق المتياز   •

.Piaggio Group ملجموعة

بدر ناصر الخرافـي
ع�شو جمل�ض االإدارة

نائب رئي�ض جلنة املخاطر

تاريخ التعيين:
•   27 مار�س 2021

المؤهالت العلمية:
• درجـــــة البكالوريــــــو�س يف اإدارة الأعمال ودرجــــــة املاج�شتيـــــر يف اإدارة الأعمــال 

)التمويـــل(، من جامعة باري، ميامي، فلوريدا، الوليات املتحدة الأمريكية.
• درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال )التمويل(، من جامعة باري، ميامي، فلوريدا، الوليات 

املتحدة الأمريكية.

الخبرة العملية:
• ع�شو جمل�س اإدارة يف بيان لالأ�شنان منذ عام 2019 حتى الآن.
• ع�شو جمل�س اإدارة يف Credit One منذ عام 2018 حتى الآن.

• ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة حيات لالت�شالت  منذ عام 2016 حتى 2021.
• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة جبلة القاب�شة منذ عام 2015 حتى 2021.

• مدير اإ�شرتاتيجية الأعمال لدى جمموعة ال�شاير - �شركة الداو القاب�شة منذ عام 2015 حتى 
الآن.

• حملل مايل يف �شركة اإجنازات للتنمية العقارية �شابقًا، منذ عام 2013 حتى 2015.
حملل �شابق يف �شركة بدر العبداجلادر و�شركاه )را�شل بيدفورد العاملية( منذ عام 2012 حتى   •

.2013

• م�شاعد �شابق يف �شركة كون�شلت الدولية، الكويت، )2012(

عبداهلل ساير الساير
ع�شو جمل�ض االإدارة
ع�شو جلنة التدقيق

 مجلس اإلدارة  
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تاريخ التعيين:
• 31 اأكتوبر 2020

المؤهالت العلمية:
درجة البكالوريو�س يف الهند�شة الكهربائية، جامعة كاليفورنيا، بريكلي، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

درجة املاج�شتري يف الهند�شة النووية، جامعة كاليفورنيا، بريكلي، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

درجة الدكتوراه يف الهند�شة النووية، جامعة كاليفورنيا، بريكلي، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

الخبرة العملية:
زميل اأول - باحث زائر يف معهد اأوك�شفورد لدرا�شات الطاقة، اململكة املتحدة.  •

مدير عام وع�شو جمل�س اإدارة �شابق ملوؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي.  •

الأمني العام بالوكالة ومدير الأبحاث ال�شابق يف منظمة الدول امل�شدرة للنفط )اأوبك(.  •

وقد تقلد قبل ذلك عدة منا�شب قيادية يف عدد من املوؤ�ش�شات واملنظمات الدولية، مبا   •

فيها، على �شبيل املثال ل احل�شر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية )فيينا(، ومكتب اليون�شكو 
الإقليمي يف القاهرة، م�شر.

ع�شو جمل�س اإدارة ومدير عام �شابق ملعهد الكويت لالأبحاث العلمية، ونائب رئي�س جامعة الكويت �شابقًا.  •

ع�شو يف عدة جمال�س اإدارة وجمال�س ا�شت�شارية يف عدد من املوؤ�ش�شات واملنظمات الدولية،   •

مبا فيها، على �شبيل املثال ل احل�شر، املجل�س ال�شت�شاري الدويل ملركز امللك عبد اهلل 
لدرا�شات واأبحاث البرتول باململكة العربية ال�شعودية، املجل�س ال�شت�شاري الدويل ملجل�س 

اأمناء اجلامعة المريكية ببريوت، املجل�س ال�شت�شاري امل�شرتك جلامعة ”جورج تاون” - قطر،  
وجمل�س اإدارة معهد ”كريين” لتحولت الطاقة.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الأمانة الكويت القاب�شة �س.م.ك)م( )يناير 2021 – حتى الآن(  •
مدير يف جمل�س اإدارة �شركة الغامن الدولية لالأغذية ذ.م.م اململكة العربية ال�شعودية )نوفمرب   •

2021 – حتى الآن(

مدير يف جمل�س اإدارة �شركة كريبي للمقاولت ذ.م.م )نوفمرب 2021– حتى الآن(  •
مدير يف جمل�س اإدارة �شركة القمة العاملية للعقارات ذ.م.م )نوفمرب 2021 - حتى الآن(  •

نائب الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون القانونية - مدير فريق التقا�شي - جمموعة �شناعات الغامن   •

)يونيو 2016 - يوليو 2020(
م�شت�شار قانوين - جمموعة �شناعات الغامن )دي�شمرب 2008 - اأغ�شط�س 2014(.  •

مدير يف جمل�س املدراء ل�شركة اأتارة لال�شتثمار �س.ذ.م.م - المارات العربية املتحدة )2020   •
حتى الآن(

ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام )2018 – حتى الآن(  •
مدير �شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة عزل الأنابيب )�س.�س.و( - اململكة العربية ال�شعودية   •

)2019 - حتى الآن(
مدير يف جمل�س املدراء ل�شركة قتيبة يو�شف الغامن و�شركاه للتجارة )�س.�س.و( - اململكة   •

العربية ال�شعودية )2018 - حتى الآن(
مدير يف جمل�س املدارء ل�شركة ال�شعودية الأوىل ل�شناعة املواد العازلة واملن�شاآت احلديدية   •

)ذ.م.م( – اململكة العربية ال�شعودية )2018 – حتى الآن(
مدير يف جمل�س املدراء يف �شركة با�شتور للتجارة )ذ.م.م( - المارات العربية املتحدة    •

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

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

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

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة نايل �شيتي - جمهورية م�شر العربية )2012 - 2014(  •
مدير عام �شركة �شم�شني الدولية للتجارة العامة واملقاولت )ذ.م.م( )2011 - 2014(  •

ع�شو جمعية املحامني الكويتية )2007 – 2014(  •

تاريخ التعيين:
• 7 اأغ�شط�س 2019

المؤهالت العلمية:
جامعة وا�شنطن يف �شانت لوي�س - الوليات املتحدة المريكية )مايو 2021( -  دكتوراه يف   •

القانون املدين.
جامعة كاليفورنيا، بريكلي - الوليات املتحدة المريكية )مايو 2016( - ماج�شتري يف القانون   •

اخلا�س.
جامعة بو�شطن - الوليات املتحدة المريكية )مايو 2015( - دبلوم عايل.  •

جامعة الكويت )يونيو 2007( – لي�شان�س حقوق.  •

الخبرة العملية:
الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون القانونية - جمموعة �شناعات الغامن )يوليو 2020 - حتى الآن(.  •

اأ�شتاذ القانون املدين امل�شاعد - ق�شم القانون - كلية الدرا�شات التجارية )يونيو 2016 - حتى الآن(.  •
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة تخزين للم�شتودعات واملخازن �س.م.ك)م( )اأغ�شط�س 2021   •

– حتى الآن(
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اإيجاري العقارية �س.م.ك)م( )نوفمرب 2021 - حتى الآن(  •

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة �شناعات الغامن �س.م.ك)م( )يناير 2021 – حتى الآن(.  •

د. عدنان أحمد شهاب 
الدين

ع�شو جمل�ض االإدارة
نائب رئي�ض جلنة االلتزام واحلوكمة

نائب رئي�ض جلنة التدقيق

د. فواز محمد العوضي 
ع�شو جمل�ض االإدارة 

نائب رئي�ض جلنة الرت�شيحات واملكافاآت
نائب رئي�ض جلنة االئتمان واال�شتثمار
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براك عبدالمحسن 
العصفور

ع�شو جمل�ض االإدارة
ع�شو جلنة املخاطر

د. عبدالرحمن محمد 
الطويل

ع�شو جمل�ض االإدارة امل�شتقل
رئي�ض جلنة املخاطر 

ع�شو جلنة االلتزام واحلوكمة

أحمد محمد البحر
ع�شو جمل�ض االإدارة امل�شتقل

رئي�ض جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

طالل علي الصايغ 
ع�شو جمل�ض االإدارة امل�شتقل

رئي�ض جلنة التدقيق

تاريخ التعيين:
• 12 �شبتمرب 2021

المؤهالت العلمية:
• درجة البكالوريو�س يف املحا�شبة والتدقيق، جامعة الكويت، الكويت

• درجة املاج�شتري التنفيذية يف اإدارة الأعمال، من اجلامعة الأمرييكية يف بريوت، اجلمهورية 
اللبنانية.

الخبرة العملية:
• م�شت�شار �شابق لدى البنك الأهلي الكويتي لق�شايا مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 

واجلرائم املالية.
• الرئي�س ال�شابق لـوحــدة ال�شتخـبارات املـاليـة الـكـويـتيـة ، الكويت.
• نائب مدير اإدارة الرقابة امليدانية يف بنك الكويت املركزي �شابقًا.

• حمـلل ائتمان اأول �شابًقا لدى بنك اخلليج ، الكويت.

تاريخ التعيين:
• 27 مار�س 2021

المؤهالت العلمية:
• درجة البكالوريو�س يف العلوم يف الهند�شة الكيميائية، من جامعة كولورادو يف بولدر، الوليات 

املتحدة الأمريكية.
• درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال، من جامعة كولورادو يف بولدر، الوليات املتحدة الأمريكية.

• درجة الدكتوراه يف الفل�شفة يف اإدارة الأعمال - التمويل، من جامعة كولورادو يف بولدر، 
الوليات املتحدة الأمريكية.

الخبرة العملية:
• اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم التمويل واملن�شاآت املالية يف كلية العلوم الدارية بجامعة الكويت.

• د. عبدالرحمن ن�شطًا جدًا يف مهنة التدري�س الأكادميي ملدة تزيد عن 7 �شنوات عقد خالل 
حياته املهنية العديد من الندوات املهنية وور�س العمل وبرامج التطوير. 

• قدم م�شاهمات فكرية يف جمال التمويل وحوكمة ال�شركات يف العديد من اأوراق البحثية.
• م�شت�شار رئي�س جهاز املراقبني املاليني من عام 2019.

تاريخ التعيين:
• 31 اأكتوبر 2020

المؤهالت العلمية:
• درجة الإجازة يف اإدارة الأعمال )تخ�ش�س متويل(، كلية التجارة والقت�شاد والعلوم 

ال�شيا�شية، جامعة الكويت، الكويت

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ براك بخربة طويلة يف جمال ال�شتثمارات الدولية.

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

• انتقل للعمل بالقطاع اخلا�س منذ عام 1989.
• ع�شو يف جمل�س اإدارة ال�شركـة الكـويتيـة ل�شناعة وجتارة اجلب�س عام 1993 ثم نائبًا لرئي�س 

جمل�س الإدارة منذ 2004 وحـتى الآن.
• الع�شو املنتدب ل�شركة توزيع اإطارات بريج�شتون ذ.م.م. منذ 1992 وحتى الآن. 

تاريخ التعيين:
• 31 اأكتوبر 2020

المؤهالت العلمية:
• درجة البكالوريو�س يف علوم اإدارة الأعمال، من جامعة جنوب اأوريغون، الوليات املتحدة 

الأمريكية

الخبرة العملية:
• من�شب الرئي�س التنفيذي لل�شركة اخلليجية حلفظ الأوراق املالية )الكويت(

• رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة اخلليجية حلفظ الأوراق املالية )البحرين وُعمان(
• �شريك م�شوؤول �شابقاً ملجموعة الت�شويات يف �شركة امل�شتثمر الدويل

• مديــر اأول �شابقــًا لإدارة الت�شويات يف ال�شركة الكويتيــــة للتجـــارة واملقـــاولت وال�شتثمارات 
اخلارجية.

• مديرًا �شابقًا لإدارة القرو�س ال�شتهالكية يف ال�شركة العربية الأوروبية لالإدارة املالية 
)عارف(.

• رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البحرين الوىل �شابقاً
• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للتنظيف �شابقاً
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تاريخ التعيين:
• 14 ابريل 2021

المؤهالت العلمية:
• درجة جامعية يف القت�شاد مع مرتبة ال�شرف من جامعة نيوكا�شل – اململكة املتحدة

• زميل معتمد لدى معهد املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا ووايلز

• حما�شب قانوين موؤهل لدى �شركة براي�س ووترهاو�س يف لندن اململكة املتحدة

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ ديفيد مبا يزيد عن 25 عامًا من اخلربة يف جمال قطاع اخلدمات املالية 

وامل�شرفية.
• عمل �شابقًا يف من�شب رئي�س املدراء املاليني لدى بنك الدوحة يف قطر ملدة  12 عاًما.

• �شغل العديد من املنا�شب يف موؤ�ش�شات مالية مرموقة يف اأ�شرتاليا.

• ع�شو يف معهد مدراء ال�شركات يف اأ�شرتاليا.

تاريخ التعيين:
• 7 يوليو 2013

المؤهالت العلمية:
• �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة املدنية من جامعة ولية كليفالند - الوليات املتحدة 

الأمريكية
• �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة كي�س وي�شرتن ريزيرفز، اأوهايو، الوليات 

املتحدة الأمريكية.

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ اأنطوان مبا يزيد عن 20 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات امل�شرفية املحلية 

والدولية.
• �شغل من�شب نائب الرئي�س التنفيذي حيث كان م�شوؤول عن اخلدمات امل�شرفية لل�شركات 

والإ�شتثمار لبنك اخلليج.
• تراأ�س يف ال�شابق جمموعة اخلدمات امل�شرفية املحلية لل�شركات لدى كل من بنك الكويت 

الوطني ونا�شيونال �شيتي بنك، اأوهايو، حيث ركز على اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية 
والتمويل املنظم.

تاريخ التعيين:
• 15 مايو 2016

المؤهالت العلمية:
• �شهادة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة مدرا�س 

• �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من كلية زافيري لإدارة الأعمال، الهند 
• زميل معهد حما�شبة التكاليف يف الهند 

• زميل معتمد لدى املعهد الهندي للم�شرفيني.

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ راغوناندان مبا يزيد عن 30 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات امل�شرفية 

واملالية.
)K-Net( ميثل بنك اخلليج يف جمل�س اإدارة �شركة اخلدمات امل�شرفية الآلية •

• �شغل يف ال�شابق منا�شب اإدارية عليا لدى �شتاندارد ت�شارترد بنك يف كل من لندن ونيويورك 
و�شنغافورة ومومباي. كما �شغل ع�شوية جمال�س اإدارات ال�شركات التابعة لبنك �شتاندرد 

ت�شارترد �س.ع.م يف كوريا ونيجرييا وايرلندا.

تاريخ التعيين:
• 5 �شبتمرب 2021

المؤهالت العلمية:
• �شهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة اأريزونا يف الوليات املتحدة الأمريكية - 

1992

• برنامج تنفيذي يف اإدارة امل�شاريع والقيادة من جامعة كورنيل يف الوليات املتحدة الأمريكية 
2011 -

• دورة تدريبية متخ�شـ�شة يف ا�شرتاتيجيات �شنع القرار من كلية هارفارد لالأعمال يف 

الوليات املتحدة الأمريكية - 2015
• برنامج تنفيذي يف قيادة التغيري والتجديد التنظيمي يف كلية هارفارد لالأعمال يف الوليات 

املتحدة الأمريكية - 2018

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ وليد مبا يزيد عن 25 عامًا  من اخلربة يف منا�شب قيادية  تتمثل يف اخلدمات 

امل�شرفية اخلا�شة واخلدمات امل�شرفية لالأفراد، واإدارة الرثوات  يف بيت التمويل الكويتي، و 
بنك بي اإن بي باريبا يف الكويت والبنك الأهلي املتحد يف البحرين.

• ع�شو جمل�س اإدارة يف بيتك كابيتال وع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر 2017 حتى 2021.

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة ترك كابيتال القاب�شة وع�شو جمل�س اإدارة 2015 حتى 2021.

أنطوان ضاهر
الرئي�ض التنفيذي

راغوناندان مينون
نائب الرئي�ض التنفيذي باالإنابة

وليد خالد مندني
نائب الرئي�ض التنفيذي

ديفيد تشالينور 
رئي�ض املدراء املاليني
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تاريخ التعيين:
• 29 يونيو 2014

المؤهالت العلمية:
�شهادة بكالوريو�س اأداره العمال يف نظم املعلومات الداريه من جامعة ممفي�س، الوليات   •

املتحدة الأمريكية.

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ فرحان مبا يزيد عن 30 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات امل�شرفية الدولية 

يف منا�شب عليا مثل اإدارة املخاطر والتدقيق و اإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات والإدارة 
العامة.

• �شغل منا�شب يف كل من اململكة املتحدة وال�شرق الو�شط وا�شيا واأفريقيا.
• وقبل ان�شمامه اإىل بنك اخلليج، عمل ملدة 23 عامًا لدى �شيتي غروب وبنك دويت�شه.

تاريخ التعيين:
• 19 اأغ�شط�س 2014

المؤهالت العلمية:
• درجة البكالوريو�س يف الإح�شاء وبحوث العمليات من جامعة الكويت.

• درجة املاج�شتري يف الإدارة ال�شرتاتيجية من جامعة ما�شرتيخت لإدارة الأعمال

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ حممد مبا يزيد عن 21 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات امل�شرفية واملالية. 

• �شغل �شابقًا منا�شب قيادية لدى �شركة الت�شهيالت التجارية.
• ع�شو جمل�س اإدارة يف املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية )PIFSS( ورئي�س جلنة التدقيق 

واملخاطر
.)Ci-Net( ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة �شبكة املعلومات الئتمانية •

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة يف �شركة الأولوية لل�شيارات 
• �شغل �شابقًا ع�شو جمل�س اإدارة يف ال�شركة الأوىل للو�شاطة املالية. 

فرحان محمود
رئي�ض مدراء املخاطر

محمد القطان
مدير عام - اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية

 اإلدارة التنفيذية

تاريخ التعيين:
• 1 �شبتمرب 2001

المؤهالت العلمية:
�شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة امليكانيكية من جامعة نورث اي�شرتن يف بو�شطن، الوليات   •

املتحدة الأمريكية.
�شهادة املاج�شتري التنفيذي يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.  •

الخبرة العملية:
يتمتع ال�شيد/ اأحمد مبا يزيد عن 20 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات امل�شرفية   •

لل�شركات.
�شغل يف ال�شابق من�شب نائب مدير عام اإدارة معاجلة املديونيات املتعرثة - وحدة هيكلة   •

التمويل ونائب مدير عام اإدارة الأ�شواق املالية – الأ�شهم والعقارات لدى بنك اخلليج.
�شغل يف ال�شابق من�شب ع�شو جمل�س الإدارة - ال�شركة الكويتية للتمويل وال�شتثمار )كفيك(،   •

رئي�س جلنة املخاطر والتدقيق.
أحمد الدويسان

مدير عام - اخلدمات امل�شرفية لل�شركات

تاريخ التعيين:
• 10 اأغ�شط�س 2014

المؤهالت العلمية:
• �شهادة البكالوريو�س يف املحا�شبة من جامعة الريموك، الأردن والعديد من �شهادات التدقيق 

الداخلي املعتمدة.

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ ح�شام مبا يزيد عن 25 عامًا من اخلربة يف جمال التدقيق واإدارة املخاطر.

�شغل يف ال�شابق منا�شب عدة يف كل من البنك املركزي الأردين، وال�شندوق ال�شيادي لدولة   •
الإمارات العربية املتحدة وبنوك الدولة.

حسام مصطفى
رئي�ض املدققني الداخليني
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تاريخ التعيين:
• 21 اأكتوبر 2019

المؤهالت العلمية:
درجة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية والهند�شة امليكانيكية من معهد ما�شات�شو�شت�س   •

للتكنولوجيا، كيمربدج، ما�شات�شو�شت�س، الوليات املتحدة الأمريكية.
درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، نيويورك، الوليات   •

املتحدة الأمريكية.
حملل مايل معتمد.  •

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ �شاري  مبا يزيد عن 20 عامًا من اخلربة يف جمال الأعمال والقطاع امل�شريف.

• �شغل �شابقًا من�شب رئي�س ال�شوؤون املوؤ�ش�شية للمجموعة يف �شناعات الغامن.
• عمل لدى عدد من املوؤ�ش�شات العاملية والإقليمية، مثل جي بي مورغان، �شيتي جروب، جمموعة 

دبي املالية، وبنك الكويت الوطني.
• رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأ�شيا كابيتال ال�شتثمارية.

تاريخ التعيين:
• 6 مار�س 2018

المؤهالت العلمية:
• درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة الروح القد�س يف لبنان.

• اأكمل برامج قيادية وتقنية مكثفة.

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ �شامي مبا يزيد عن 25 عامًا من اخلربة امل�شرفية بعدة بنوك دولية رائدة يف 

املنطقة.
• عمل �شابقًا يف بنك �شتاندرد ت�شارترد يف منطقة ال�شرق الأو�شط ملدة 18 عاًما، وتراأ�س 
موؤخًرا جمموعة تغطية القطاع العام يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، وتوىل �شابقًا 

جمموعة متنوعة من املنا�شب العليا يف الأ�شواق املالية يف الإمارات العربية املتحدة والبحرين 
ولبنان، كان اآخرها رئي�شًا لالأ�شواق املالية يف الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي. وكان قد بداأ م�شريته املهنية يف بنك HSBC لبنان.

تاريخ التعيين:
• 15 اأغ�شط�س 2004

المؤهالت العلمية:
�شهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة الكويت   •

�شهادة برنامج القياديني النا�شئني من كلية لندن لالأعمال، اململكة املتحدة   •

الخبرة العملية:
تتمتع ال�شيدة/ منى مبا يزيد عن 30 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات امل�شرفية.  •

�شغلت يف ال�شابق منا�شب عدة لدى بنك الكويت الوطني ملدة ع�شرين عامًا ح�شلت خاللها   •
على خربات متنوعة يف جمالت تكنولوجيا املعلومات والبطاقات وخدمة العمالء والعمليات.

تاريخ التعيين:
• 1 فرباير 2013

المؤهالت العلمية:
�شهادة البكالوريو�س يف الريا�شيات من جامعة الكويت  •

�شهادة املاج�شتري يف الإدارة التنظيمية من جامعة فينك�س، اأريزونا.  •

الخبرة العملية:
• تتمتع ال�شيدة/ �شلمى مبا يزيد عن 30 عامًا من اخلربة يف جمال املوارد الب�شرية.

�شغلت يف ال�شابق عدة منا�شب رئي�شية يف جمال املوارد الب�شرية يف القطاع النفطي يف كل   •
موؤ�ش�شة البرتول الكويتية و�شركة البرتول العاملية بال�شافه ايل عملها يف موؤ�ش�شة اخلليج 

لالإ�شتثمار.
.)ASHRM ع�شو �شابق يف جمل�س اأمناء اجلمعية العربية للموارد الب�شرية •

ع�شو يف املجل�س ال�شت�شاري لكلية الدارة والعمال جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.  •
ع�شو يف جمل�س اداره اجناز – جمعية غري ربحية تهدف اىل تطوير ال�شباب.  •

برزت يف جملة ”اأولئك الذين يلهمون” 2018 - طبعة الكويت.  •
• ع�شو دائم يف اجلمعية الدولية لل�شيدات املهنيات.

• مدرب حمرتف معتمد من الحتاد الدويل للتدريب.

سامي محفوظ
مدير عام - اإدارة اخلزينة

منى منصور
مدير عام - اإدارة اخلدمات امل�شاندة 

للعمالء

سلمى الحجاج
مدير عام - اإدارة املوارد الب�شرية

 CFA ،ضاري البدر
مدير عام - ال�شـوؤون املوؤ�ش�شية واأمني �شر 

جمل�ض االإدارة

 اإلدارة التنفيذية 
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تاريخ التعيين:
• 1 اغ�شط�س 2019

المؤهالت العلمية:
• �شهادة بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من معهد نيوبورت يف باك�شتان.

• ماج�شتري اإدارة الأعمال من كلية لندن لالأعمال يف  اململكة املتحدة.

الخبرة العملية:
• يتمتع ال�شيد/ �شهزاد مبا يزيد عن 20 عامًا من اخلربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
• وقبل ان�شمامه اإىل بنك اخلليج، عمل كمدير معلومات املجموعة يف �شناعات الغامن يف 

الكويت.

شهزاد انجوم
مدير عام - تكنولوجيا املعلومات بالوكالة

 اإلدارة التنفيذية 
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 الحوكمة

المقدمة
حوكمة ال�شركات هي جمموعة من املبادئ التي تنظم العالقة بني جمل�س اإدارة البنك والإدارة التنفيذية وامل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح الآخرين 
وت�شكل قاعدة اأ�شا�شية لتحديد اأهداف البنك، والو�شائل التي يتم من خاللها حتقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء. كما ت�شاعد يف حتديد الطريقة 

التي يتم بها تخ�شي�س ال�شالحيات وامل�شوؤوليات وكيفية اتخاذ القرارات املوؤ�ش�شية.
يعمل جمل�س الإدارة بالتعاون مع اإدارة البنك على حتديد وتعزيز اأهداف العمل والأهداف التنظيمية والإ�شرتاتيجية القائمة على تعزيز الأعمال 
التجارية مبا يتما�شى مع البيئة ككل. وتر�شخ احلوكمة ثقافة ت�شاعد املجل�س والإدارة التنفيذية على التفكري مليًا بالآثار التي قد تنجم عن قراراتهم 

قبل تنفيذها ملراعاة حقوق جميع اأ�شحاب امل�شالح وعلى راأ�شهم امل�شاهمني يف البنك.  
يوؤمن بنك اخلليج �س.م.ك.ع )وامل�شار اإليه بـ"البنك"( باأن احلوكمة هي الدافعة التي حتدد الطريقة التي يتم فيها توجيه البنك واإدارته. وتعترب 
احلوكمة الفعالة، التي تتما�شى ب�شكل جيد مع اللوائح املحلية واأف�شل املمار�شات الدولية ذات ال�شلة، مبثابة العقيدة الأ�شا�شية لفل�شفة العمل يف بنك 
اخلليج كبنك ت�شتند قيمه الأ�شا�شية اإىل احلفاظ على اأعلى املعايري الأخالقية ويعتمد على الثقة التي يكت�شبها من امل�شاهمني والعمالء واملوظفني 

يف جناح اأعماله. 
جناح  يف  كبريًا  فرقًا  حُتدث  اأن  ميكن  �شاملة،  بطريقة  توجيهها  مت  اإذا  والتي،  ال�شركة  داخل  والتنظيم  لالإدارة  �شامل  نهج  هي  احلوكمة  اإن 

الأعمال وا�شتدامتها على املدى الطويل.
يتمتع بنك اخلليج مبعايري عالية يف حوكمة ال�شركات والتي تعترب اأ�شا�شية يف احلفاظ على مكانته الرائدة يف القطاع امل�شريف املحلي واملجتمع ككل. 

وت�شاهم عملية املراجعة امل�شتمرة واللتزام مبمار�شات احلوكمة ال�شليمة يف تعزيز م�شتويات اللتزام وفقًا للمعايري املحلية والدولية واأف�شل املمار�شات.
يوا�شل بنك اخلليج �شعيه لتعظيم القيمة للم�شاهمني وحماية م�شاحلهم والدفاع عن حقوقهم من خالل ال�شعي لتحقيق التميز يف العمل امل�شريف. ل 
يلتزم البنك فقط بجميع متطلبات اجلهات الرقابية فح�شب، بل يتعني عليه اأي�شًا �شياغة ممار�شات حوكمة �شليمة واللتزام بها. وي�شعى با�شتمرار 
اإىل دعم حقوق اأ�شحاب امل�شالح على اأف�شل وجه مبا فيهم امل�شاهمني والعمالء واملوظفني واجلمهور ب�شكل عام. ويركز البنك ب�شكل دائم على 

احلفاظ على �شوابط داخلية قوية وحوكمة فعالة.
ويلتزم البنك بتحقيق اأعلى م�شتويات احلوكمة. ومت ت�شمني ممار�شات الأعمال الأخالقية وامل�شوؤولة يف ثقافة البنك منذ تاأ�شي�شه يف عام 1960. 
الثقة بني  اإىل تعزيز م�شتويات  الدولية. وي�شعى با�شتمرار  اأف�شل املعايري واملمار�شات  ال�شفافية والإف�شاح ل�شمان توافقها مع  البنك على  ويركز 
اإطار حوكمة ال�شركات داخل البنك للنموذج الذي و�شعه بنك الكويت املركزي  اأكرب على مبداأ ال�شفافية. كما يخ�شع  م�شاهميه والرتكيز ب�شكل 

ولوائح اجلهات الرقابية الأخرى.

االلتزام بتعليمات الحوكمة الصادرة من بنك الكويت المركزي:
حتدد هذه التعليمات ت�شعة حماور اأ�شا�شية ملبادئ احلوكمة ال�شليمة وفقًا لتعليمات احلوكمة ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي وتعديالتها: وت�شمل 

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�شاهمني
9. حماية حقوق الأطراف اأ�شحاب امل�شالح

وقد قام البنك بو�شع ال�شيا�شات والأدلة والإر�شادات الالزمة التي تتوافق ب�شكل كامل مع املحاور الت�شعة. كما قام البنك، وحتت اإ�شراف رئي�س 
واأع�شاء جمل�س الإدارة، باإن�شاء هيكل قوي و�شليم للحوكمة وباإر�شاء عمليات واإجراءات �شفافة للحوكمة.

ومن خالل تطبيق ما ورد اأعاله، ي�شمن البنك موا�شلة التزامه بجميع القوانني والأنظمة املعمول بها وتعليمات بنك الكويت املركزي اخلا�شة باحلوكمة. 
وعالوة على ذلك، يتم تعزيز مبادئ احلوكمة لدى خمتلف اأ�شحاب امل�شالح، مبا يف ذلك اجلهاز الرقابي، وامل�شاهمني وجمتمع الأعمال.

تعريف أصحاب المصالح:
وفقًا لأف�شل املمار�شات، فاإن �شاحب امل�شلحة هو الطرف الذي لديه م�شلحة يف ال�شركة وميكنه اأو يوؤثر اأو يتاأثر بن�شاط الأعمال يف ال�شركة. وتعترب 

الكيانات اأو الأ�شخا�س التالية اأ�شحاب امل�شالح الرئي�شيني يف البنك:
1. العمالء واملودعني

2. امل�شاهمني
3. ال�شلطات الرقابية

4. جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
5. املوظفني

6. املوردين وجهات تقدمي اخلدمات
7. البنوك املحلية واملرا�شلة

8. املجتمع الذي يعمل فيه البنك

سياسات وإجراءات الحوكمة:
ميتلك بنك اخلليج اإطارًا �شاماًل للحوكمة يهدف اإىل املوازنة بني اأهدافه الطموحة، من جهة، وبني اللتزام باحلوكمة املحلية والدولية واأنظمة 
اللتزام الرقابي، من جهة اأخرى. ويوؤمن كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية اإميانًا را�شخًا باأن احلوكمة يجب اأن تخ�شع دائمًا للمراجعة 

والتقييم امل�شتمرين بغية رفع م�شتوى املعايري املعتمدة للحوكمة.
ويقوم البنك بتنفيذ جمموعة من ال�شيا�شات والإجراءات الوا�شحة و�شهلة ال�شتخدام والتي تر�شخ وتعزز احلوكمة ال�شليمة. وتت�شمن هذه ال�شيا�شات 

والإجراءات، �شمن اأ�شياء اأخرى، ما يلي:
8. ميثاق التدقيق الداخلي1. دليل احلوكمة

9. دليل املوارد الب�شرية2. �شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية
10. معايري ال�شيا�شات والإجراءات3. وثيقة النزعة للمخاطر

11. دليل اللتزام الرقابي4. دليل �شيا�شة واإجراءات الإبالغ عن املخالفات

12. �شيا�شة ال�شرية5. �شيا�شة تعار�س امل�شالح

13. �شيا�شة حقوق امل�شاهمني والأطراف اأ�شحاب امل�شالح6. �شيا�شة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

14. دليل اإجراءات مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب7. �شيا�شة واإجراءات التعامل مع �شكاوى العمالء

دليل الحوكمة في بنك الخليج - المهام والمسؤوليات:
يحدد دليل احلوكمة املهام امللقاة على كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، بحيث ل ي�شمح بالتداخل بني تلك املهام. ويت�شمن الدليل و�شفًا وا�شحًا 
ملهام كل من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ورئي�س مدراء املخاطر ومدير عام ال�شوؤون املوؤ�ش�شية ورئي�س التدقيق الداخلي ورئي�س املدراء املاليني. 
ويتم التاأكد من ا�شتقاللية كل من املهام التنفيذية الأ�شا�شية داخل البنك من خالل و�شع الت�شل�شل الإداري املنا�شب واملحدد بو�شوح. ويقوم املجل�س 

بالإ�شراف على الوظائف التنفيذية الرئي�شية يف البنك، كما يقوم بنك الكويت املركزي بحماية ومراقبة تلك املنا�شب ل�شمان ا�شتقالليتها.
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هيكل الحوكمة:
قام البنك بو�شع هيكل تنظيمي وا�شع النطاق للحوكمة ل�شائر وحدات العمل بالبنك يهدف اإىل توفري ممار�شات �شليمة تنعك�س يف الت�شل�شل الإداري، 
مع �شمان الف�شل الوا�شح بني املهام، وال�شتقاللية يف الراأي واتخاذ الإجراءات يف اإدارات معينة مثل وحدة مكافحة غ�شل الأموال وال�شوؤون القانونية 
واللتزام الرقابي والتدقيق الداخلي واإدارة املخاطر. كما يخ�شع الهيكل التنظيمي للوائح والتعليمات الرقابية ال�شادرة من بنك الكويت املركزي.

وُيتبع يف الهيكل التنظيمي للحوكمة اأ�شلوب وا�شح ينق�شم اإىل ثالثة م�شتويات للحوكمة:
اأ.   على م�شتوى جمل�س الإدارة.

ب. على م�شتوى اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
ج.  على م�شتوى الإدارة التنفيذية، من خالل عدة جلان.

الهيكل التنظيمي للحوكمة - مجلس اإلدارة

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

يتاألف جمل�س اإدارة بنك اخلليج من اأع�شاء يتمتعون بخربات مهنية متعددة وميتلكون املوؤهالت الأكادميية واملهارات العالية ويحظون بالحرتام 
اأعمال  بهيكل  دراية  على  اأنهم  كما  الطويل.  املدى  على  البنك  با�شتدامة  تامًا  التزامًا  الأع�شاء  ويلتزم  متنوعة.  واأكادميية  مهنية  خلفيات  من 

البنك واإجراءاته الت�شغيلية، مما ي�شاعدهم على مواكبة التغيريات املهمة والعمل ب�شرعة حلماية م�شالح البنك طويلة الأجل عند ال�شرورة.
يجتمع جمل�س اإدارة بنك اخلليج 6 مرات على الأقل يف ال�شنة. والتزامًا بتعليمات احلوكمة املعدلة ال�شادرة من بنك الكويت املركزي، يتاألف جمل�س 

الإدارة حاليًا من اأحد ع�شر ع�شوًا، من بينهم 3 اأع�شاء م�شتقلني. وتوجد خم�س جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة.
ويهدف جمل�س الإدارة اإىل حتقيق تطلعات البنك مع مراعاة م�شالح امل�شاهمني دائًما. ويوافق جمل�س الإدارة على ال�شرتاتيجية العامة للبنك وي�شرف 
على تنفيذها وفًقا ملبادئ حوكمة ال�شركات. كما يقوم مبراجعة اإطار حوكمة ال�شركات بالبنك على اأ�شا�س منتظم للتاأكد من مالءمته يف �شوء التغيريات 
يف ا�شرتاتيجية عمل البنك ونطاق اأن�شطته واملتطلبات الرقابية. ويتحمل جمل�س الإدارة بالإ�شافة اإىل الإدارة العليا م�شوؤولية حتديد نزعة البنك على 

املخاطر، مع الأخذ بالعتبار تعر�س البنك للمخاطر والأهداف طويلة الأجل.
ويتم تقدمي الدورات التدريبية املنا�شبة ب�شفة م�شتمرة لأع�شاء جمل�س الإدارة ملواجهة التحديات التي قد يتعر�س لها البنك، كما يتلقى اأع�شاء 
جمل�س الإدارة اإر�شادات �شاملة من اأمني �شر املجل�س حول اإطار احلوكمة للبنك وما يت�شل به من �شيا�شات. وخالل العام، اأكمل جمل�س الإدارة 

الربنامج التعريفي الداخلي و�شارك اأع�شاء املجل�س يف عدة موؤمترات وندوات حول العمل امل�شريف والن�شاط املايل.

تقييم األداء:
يتم تقييم اأداء جمل�س الإدارة كل عام. ويتم تقييم الأداء وفقًا لأعلى املعايري املهنية، ويغطي هذا التقييم جمموعًة وا�شعة من املو�شوعات ويت�شمن تقييمًا 
لأداء كل ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة، ومهاراتهم وخبارتهم على م�شتوى املجل�س وخطة الإحالل الوظيفي وو�شع ا�شرتاتيجية البنك و�شكل وم�شمون 
معلومات الإدارة املقدمة اإىل املجل�س. كما يتطرق التقييم اإىل التدريب املطلوب. وخالل عام 2021، تلقى املجل�س تطويرًا مهنيًا يف عدة جمالت، اأهمها 

حوكمة ال�شركات وعمليات الحتيال، اأحدث الجتاهات يف جمال املعلومات والأمن ال�شيرباين والتهديدات، ومكافحة غ�شل الأموال.

 الحوكمة

المسؤوليات الشاملة لمجلس اإلدارة:
املخاطر  وا�شرتاتيجية  للبنك  ال�شرتاتيجية  الأهداف  و�شع  ذلك  يف  مبا  عام،  بوجه  البنك  ن�شاط  عن  ال�شاملة  امل�شوؤولية  الإدارة  جمل�س  يتوىل 

واحلوكمة، والإ�شراف عليها ومراقبة تنفيذها. كما يتحمل املجل�س م�شوؤولية الإ�شراف على اأداء الإدارة التنفيذية.
وتت�شمن امل�شوؤوليات الأ�شا�شية ملجل�س الإدارة ما يلي:

• مراقبة اأعمال البنك و�شالمة و�شعه املايل وا�شتيفاء املتطلبات الرقابية والقانونية.
• و�شع الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك والإ�شراف على اأداء الإدارة التنفيذية.

• احلفاظ على م�شالح امل�شاهمني واملودعني والدائنني واملوظفني وغريهم من اأ�شحاب امل�شالح.
• اعتماد اإطار الرقابة الداخلية والتاأكد من تنفيذه ب�شكل �شحيح.

• التاأكد من مراجعة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة والتحقق من �شحتها قبل اأن يتم تنفيذها.
• التاأكد من وجود �شيا�شات واإجراءات منا�شبة لدى البنك تغطي كافة جمالت الن�شاط يف البنك.
• الإف�شاح عن املعلومات املوثوقة للم�شاهمني بال�شرعة املطلوبة فيما يتعلق باأداء البنك وتوقعاته.

• و�شع معايري لتقييم الوظائف الإدارية العليا وحتديد اأجورها وخطط الإحالل اخلا�شة بها.
• اإجراء املراجعات الدورية ملمار�شات احلوكمة للتاأكد من فاعليتها.

وي�شارك اأع�شاء جمل�س الإدارة يف جمموعة من الربامج التدريبية امل�شتمرة. وبالإ�شافة اإىل الربنامج التعريفي الر�شمي، يتلقى اأع�شاء املجل�س 
اأي�شًا ن�شرات منتظمة لإبالغهم اأوًل باأول بتطورات املجال امل�شريف املتعلقة بواجباتهم وم�شوؤولياتهم يف املجل�س.

ويوؤدي رئي�س جمل�س الإدارة دورًا اأ�شا�شيًا يف تنظيم عمل املجل�س واحلفاظ على الثقة املتبادلة بني اأع�شائه، حيث يقوم 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 بني املجل�س والإدارة التنفيذية.

• التاأكد من ارتفاع م�شتوى احلوكمة يف البنك.
اأثناء اجتماعات املجل�س توؤدي اإىل تعزيز النقد البناء يف حالة اختالف وجهات النظر بني اأع�شاء املجل�س والت�شجيع على املناق�شة  • اإيجاد ثقافة 

والت�شويت يف تلك احلالت.

تنظيم أعمال مجلس اإلدارة:
يقرتح رئي�س جمل�س الإدارة - بالت�شاور مع الإدارة التنفيذية - املو�شوعات الأ�شا�شية الواجب اإدراجها يف جدول اأعمال كل اجتماع يعقده جمل�س الإدارة.

ويقوم اأمني �شر جمل�س الإدارة بتنظيم اأعمال املجل�س. وتقع على عاتق اأمني �شر املجل�س م�شوؤولية توفري اأجواء الثقة والرتياح لدى جميع اأ�شحاب 
امل�شالح مبا يفيد اأن البنك يدار بروح النفتاح. كما يتاأكد من تزويد اأع�شاء جمل�س الإدارة باملعلومات والتفا�شيل الكافية قبل اجتماعات املجل�س 

واللجان املنبثقة عن املجل�س، وذلك ليت�شنى لهم اتخاذ القرارات امل�شتنرية فيما يتعلق بامل�شائل التي تتم مناق�شتها.
ال�شجل �شنويًا من قبل جلنة  الإدارة بحفظ �شجل حلالت تعار�س امل�شالح والأطراف ذات العالقة، ويتم حتديث ذلك  اأمانة �شر جمل�س  وتقوم 

اللتزام واحلوكمة املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
اأمني �شر جمل�س الإدارة بتدوين مداولت املجل�س  6 مرات على الأقل �شنويًا ومرًة واحدة على الأقل كل ربع �شنة. ويقوم  ويجتمع جمل�س الإدارة 

وقراراته. وحتت اإ�شراف رئي�س جمل�س الإدارة، يتوىل اأمني ال�شر امل�شوؤولية عن متابعة تنفيذ قرارات املجل�س.

مــجــــلـــ�ض االإدارة

الــ�شــوؤون
*املوؤ�ش�شية

التخطيط
اال�شرتاتيجي

 وحدة مكافحة
اإدارة املخاطرغ�شل االأموال

جلنة االئتمان
واال�شتثمار

جلنة الرت�شيحات 
واملكافاآت

جلنة االلتزام
واحلوكمة

رئي�ض جمل�ض 
جلنة املخاطرجلنة التدقيقاالإدارة

التدقيق الداخلي
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور:
�شنوات   3 ملدة  املقبلة  للفرتة  الإدارة  جمل�س  انتخاب  مت   ،2021 مار�س  ففي  الإدارة.  جمل�س  ت�شكيل  على  تعديالت  طراأت   ،2021 عام  خالل 
مناف  )ال�شيد/  امل�شتقلني  الأع�شاء  اأحد  ا�شتقال   ،2021 �شبتمرب  ويف  م�شتقلني.  اأع�شاء  و3  م�شتقلني  غري  اأع�شاء   9 انتخاب  مت  بحيث 
للمادة  وفقًا  ال�شايغ(  نا�شر علي  امل�شتقل )ال�شيد/ طالل  الحتياطي  الع�شو  با�شتدعاء  املجل�س  قام  ا�شتقالته  املوافقة على  وبعد  الهاجري( 
الإدارة  ت�شكيل جلان جمل�س  اإعادة  وقد متت  للبنك.  الأ�شا�شي  النظام  واملادة )34( من   2016 لعام  رقم )1(  ال�شركات  قانون  )192( من 

.2021 مرتني خالل عام 
بالبنك، ومت  الإدارة  البنك وجلان  ن�شاط  ب�شاأن  الجتماعات  ما بني  املعلومات  املجل�س  اأع�شاء  وتلقى  ب�شفة منتظمة  الإدارة  واجتمع جمل�س 

الآتي: النحو  2021 على  املجل�س خالل عام  املنبثقة عن  للجان  اجتماعًا  و44  الإدارة  اجتماعات ملجل�س   8 عقد 

اجتماعات
جلنة اللتزام جلنة املخاطرجلنة التدقيقجمل�س الإدارة

واحلوكمة
جلنة 

الرت�شيحات 
واملكافاآت

جلنة الئتمان 
وال�شتثمار

8852425عدد الجتماعات يف 2021

25*2**8جا�شم م�شطفى بودي

*1***5علي مراد بهبهاين

***5*7بدر نا�شر اخلرايف

**2*87عدنان �شهاب الدين

425***8عمر حمد يو�شف العي�شى

316**72فواز حممد العو�شي

***4*8براك عبداملح�شن الع�شفور

****75**عبداهلل �شاير بدر ال�شاير

*4*1*8اأحمد حممد البحر

**7321**عبدالرحمن الطويل

****33*****طالل علي نا�شر ال�شايغ

***2*4****مناف عبدالعزيز الهاجري

*****1***�شاير بدر ال�شاير

**1*2***1***علي اإبراهيم عبداهلل

7****1***عبداللطيف عبدالعزيز ال�شارخ

* غري ع�شو يف اللجنة

** التحق باملجل�س يف مار�س 2021

*** غادر املجل�س يف مار�س 2021

**** التحق باملجل�س يف مار�س وا�شتقال يف �شبتمرب 2021

***** التحق باملجل�س يف �شبتمرب 2021

يعترب 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.

مكافآت المجلس
اأو�شت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت اإىل جمل�س الإدارة، مع مراعاة موافقة امل�شاهمني يف الجتماع ال�شنوي للجمعية العامة، اأن يكون مبلغ املكافاآت 

الإجمايل لأع�شاء جمل�س الإدارة لعام 2021 هو 179.167 ألف د.ك. )2020: 113.542 األف د.ك.(.

هياكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
متا�شيًا مع تعليمات وقواعد احلوكمة ال�شادرة من بنك الكويت املركزي، قام البنك بت�شكيل خم�س جلان لالإ�شراف والرقابة على الن�شاط الكلي 

للبنك. وهي كما يلي:

مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن المجلس
الئتمان  وجلنة  واملكافاآت  الرت�شيحات  وجلنة  واحلوكمة  اللتزام  وجلنة  املخاطر  وجلنة  التدقيق  جلنة  جلان:  خم�س  الإدارة  جمل�س  اأن�شاأ 
ترفع  اللجان.  خالل  من  عمله  من  كبري  قدر  اإجناز  الإدارة  جمل�س  ويتوقع  مكتوبة.  داخلية  لئحة  جلنة  ولكل  )"اللجان"(.  وال�شتثمار 
تنظر  مهمة  ق�شايا  واأية  جلنة  كل  بها  قامت  التي  الإجراءات  حول  موجز  تقدمي  مع  الإدارة  جمل�س  اإىل  منتظم  ب�شكل  تقاريرها  جلنة  كل 
اأو  الإجراءات  هذه  مثل  يف  النظر  يتم  حيث  مطلوبة  التقارير  هذه  مثل  تكون  فلن  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  جميع  ح�شور  حال  ويف  فيها. 
ح�شب  فيها  النظر  مت  التي  والق�شايا  بالإجراءات  اإخطارهم  فيتم  اللجنة،  اجتماعات  عن  الأع�شاء  اأحد  غياب  حال  يف  اأما  الق�شايا. 
عليها  املن�شو�س  الع�شوية  متطلبات  اللجنة  يف  ع�شو  كل  ي�شتويف  اأن  يجب  حيث  الأقل،  على  اأع�شاء  ثالثة  من  جلنة  كل  وتتاألف  القت�شاء. 

جلنة.  من  اأكرث  يف  امل�شاركة  الإدارة  جمل�س  لع�شو  ويجوز  باللجنة.  ال�شلة  ذات  الداخلية  الالئحة  يف 

1- لجنة االلتزام والحوكمة

أ - مهام اللجنة
ت�شرف جلنة اللتزام واحلوكمة على الهيكل العام للحوكمة يف البنك، على اأن تتاأكد من اللتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي ب�شاأن احلوكمة. 
الأطراف  امل�شاهمني، مع مراعاة م�شالح  اللتزامات جتاه  وا�شتيفاء  املودعني  التاأكد من حماية م�شالح  واحلوكمة على  اللتزام  وتعمل جلنة 

الأخرى، وذلك بالإ�شراف على العمليات والإبالغ عن اأي تعار�س يف امل�شالح يف تعامالت الأطراف ذات العالقة.

ب - تشكيل اللجنة
• ال�شيد/ جا�شم بودي، رئي�س اللجنة

• الدكتور/ عدنان �شهاب الدين، نائب رئي�س اللجنة
• الدكتور/ عبد الرحمن الطويل، ع�شو اللجنة

• ال�شيد/ �شاري البدر، اأمني �شر اللجنة

ج - اجتماعات اللجنة
يجب اأن جتتمع جلنة اللتزام واحلوكمة مرتني على الأقل �شنويًا. وتتاألف من 3 اأع�شاء غري تنفيذيني )مبا يف ذلك ع�شو م�شتقل( يتم انتخابه من 

قبل جمل�س الإدارة. ويكون مطلوبًا ح�شور ع�شوين لعقد الجتماع.

 الحوكمة

جلنة االلتزام 
واحلوكمة

جلنة الرت�شيحات جلنة التدقيق
واملكافاآت

جلنة االئتمان جلنة املخاطر
واال�شتثمار
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د - اإلنجازات الرئيسية خالل عام 2021
• مراجعة وتقييم كفاية ال�شيا�شات اخلا�شة بحوكمة ال�شركات يف البنك وممار�شات جمل�س الإدارة.

• مراجعة واعتماد دليل اإجراءات �شوؤون جمل�س الإدارة.
• مراجعة واعتماد التقرير ال�شنوي للحوكمة.

• مراجعة واعتماد بطاقة الأداء املتوازن 2021 ملدير عام - ال�شوؤون املوؤ�ش�شية، وتقييم اأدائه ال�شنوي لعام 2020.
• مراجعة معامالت الأطراف ذات العالقة وتقارير تعار�س امل�شالح.

• مراجعة اأن�شطة وحدة اللتزام الرقابي والإف�شاح لعام 2021 واعتماد خطة عملها لعام 2022.
• مراجعة عملية املراقبة والإبالغ مبوجب �شيا�شة الإبالغ عن املمار�شات اخلاطئة.

هـ  - التغيرات خالل السنة
بعد اإعادة ت�شكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف 27 مار�س 2021 يف اأعقاب النتخابات، مت تعيني ال�شيد/ جا�شم بودي، رئي�شًا للجنة اللتزام 
واحلوكمة والدكتور/ عدنان �شهاب الدين، نابًا لرئي�س اللجنة، كما مت تعيني الدكتور/ عبد الرحمن الطويل، )ع�شو م�شتقل( كع�شو جديد يف جلنة 

اللتزام واحلوكمة. 

2- لجنة التدقيق

أ - مهام اللجنة
تتوىل جلنة التدقيق مهامها يف اإطار مبادئ وممار�شات احلوكمة التي ي�شعها جمل�س الإدارة. وت�شجع اللجنة عملية م�شاءلة كبار امل�شوؤولني، مع 
التاأكد من عملهم مبا يخدم م�شالح البنك وم�شاهميه بهدف تعزيز القيمة للم�شاهمني، مع مراعاة م�شالح اأ�شحاب امل�شالح. وتنطوي مهمة جلنة 
التدقيق على م�شاعدة جمل�س الإدارة يف ا�شتيفاء م�شوؤولياته الإ�شرافية. ويف هذا ال�شدد، مت تفوي�س جلنة التدقيق بالقيام بعملية الإ�شراف واإبداء 
اإبراز الق�شايا املحا�شبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية، ونزاهة ودقة الرقابة  اإجراءات التقارير املالية، مع  التاأكيدات املعقولة حول 
الداخلية يف البنك ونظام اإدارة املخاطر، وعمليات التدقيق الداخلي واخلارجي، ومدى فاعلية وتقييم الأداء، واإجراءات البنك املتعلقة مبراقبة مدى 
اللتزام بالقوانني واللوائح وميثاق ال�شلوك، ووظيفة التدقيق الداخلي. وتقوم جلنة التدقيق بتقييم اأداء مدير عام التدقيق الداخلي ورئي�س املدققني 
الداخليني، مع التو�شية اإىل جمل�س الإدارة برت�شيح واإنهاء تعيني ومكافاأة املدققني اخلارجيني. وحيث اإن فاعليتها مرتبطة مبا�شرًة مبدى فاعلية 

جمل�س الإدارة، فاإن جلنة التدقيق تعمل عن كثب مع الإدارة التنفيذية للح�شول على اأية معلومات مطلوبة لتعزيز اأداء املجل�س.

ب - تشكيل اللجنة
• ال�شيد/ طالل ال�شايغ، رئي�س اللجنة

• الدكتور/ عدنان �شهاب الدين، نائب رئي�س اللجنة
• ال�شيد/ عبد اهلل ال�شاير، ع�شو اللجنة
• ال�شيد/ �شاري البدر، اأمني �شر اللجنة

ج - اجتماعات اللجنة
جتتمع جلنة التدقيق مرًة كل ثالثة اأ�شهر، اأو ح�شب احلاجة، اأو بناًء على طلب رئي�س اللجنة اأو ع�شويها. ويرتاأ�س اجلمعية اأحد الأع�شاء امل�شتقلني 

- ويتم اختياره من قبل جمل�س الإدارة. ويتحقق الن�شاب لعقد الجتماع بح�شور ع�شوين.

د - اإلنجازات الرئيسية خالل عام 2021
• 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 للموظفني.
• املوافقة على خطة التدقيق الداخلي الإ�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، واملدققني اخلارجيني، 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 للمدققني اخلارجيني لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.

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

هـ  - التغيرات خالل السنة
بعد اإعادة ت�شكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف 27 مار�س 2021 يف اأعقاب النتخابات، مت تعيني الدكتور/ عبد الرحمن الطويل رئي�شًا للجنة 
التدقيق والدكتور/ عدنان �شهاب الدين نائبًا لرئي�س اللجنة، وال�شيد/ عبد اهلل ال�شاير ع�شوًا جديدًا يف جلنة التدقيق. وخالل �شهر �شبتمرب وبعد تعيني 

ال�شيد/ طالل ال�شايغ )ع�شو م�شتقل( ليحل حمل ال�شيد/ مناف الهاجري يف جمل�س الإدارة، مت تعيني ال�شيد/ طالل ال�شايغ رئي�شًا للجنة التدقيق.  

3- لجنة المخاطر

أ - مهام اللجنة
تتمحور املهام الأ�شا�شية للجنة املخاطر حول الإ�شراف على اإدارة املخاطر يف البنك، والتاأكد من ا�شتقاللية وظيفة اإدارة املخاطر وتعزيز فاعلية مراقبة 
جمل�س الإدارة لالأمور املتعلقة باملخاطر والتي تواجه البنك. وتقوم اللجنة مبراجعة النك�شافات الكبرية على املخاطر، وتزويد جمل�س الإدارة باآخر 
امل�شتجدات ب�شاأن ا�شرتاتيجية البنك ونزعته للمخاطر يف الوقت احلا�شر ويف امل�شتقبل، وت�شرف على اأداء الإدارة التنفيذية لال�شرتاتيجية. وتقوم اللجنة 
بتقييم النك�شاف على املخاطر وحدود الرتكز والتحمل، ولها �شالحية املوافقة على احلدود الكلية وحدود املعامالت والتداول للمخاطر غري العتيادية اأو 
اجلديدة. كذلك، تقوم اللجنة ب�شفة ربع �شنوية مبراجعة خماطر الئتمان امل�شنفة يف املرتبة 6 اأو اأ�شواأ والنك�شافات التي ت�شكل اأكرث من 10% من راأ�س 
مال البنك. وبالإ�شافة اإىل ذلك، تقوم اللجنة مبراجعة الأو�شاع املحددة للمعامالت اأو النك�شاف على املخاطر اأو حتليل اأثر اأي من املخاطر املحتملة 
اأو التغريات يف البيئة اخلارجية والتي تعتربها ذات اأهمية لإدارة املخاطر التي تواجه البنك، واإ�شدار التعليمات بالإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف 
واإدارة املخاطر للتاأكد من التوافق مع نزعة البنك للمخاطر. وتقوم اللجنة على اأ�شا�س م�شتمر مبراجعة الأن�شطة والفعاليات الهامة لأمن املعلومات والأمن 

ال�شيرباين وتزويد جمل�س الإدارة بروؤية وا�شحة عن الو�شع احلايل ملبادرات واأن�شطة الربنامج الأمني.

ب - تشكيل اللجنة
• الدكتور/ عبد الرحمن الطويل، رئي�س اللجنة

• ال�شيد/ بدر اخلرايف، نائب رئي�س اللجنة
• ال�شيد/ براك الع�شفور، ع�شو اللجنة

• ال�شيد/ �شاري البدر، اأمني �شر اللجنة

ج - اجتماعات اللجنة
جتتمع جلنة املخاطر اأربع مرات على الأقل خالل ال�شنة. يرتا�س اللجنة اأحد الأع�شاء امل�شتقلني - ويتم اختياره من قبل جمل�س الإدارة. ويتحقق 

الن�شاب لعقد الجتماع بح�شور ع�شوين.

 الحوكمة
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

63 62

. .



د - اإلنجازات الرئيسية خالل عام 2021
• مراجعة تقارير اإدارة املخاطر وم�شفوفات قيا�س املخاطر وتزويد جمل�س الإدارة بالتقارير ربع ال�شنوية.

• مراجعة والتو�شية ب�شيا�شات اإدارة املخاطر واأمن املعلومات والأمن ال�شيرباين والالئحة الداخلية للجنة املخاطر، لعتمادها وامل�شادقة عليها 
من قبل جمل�س الإدارة.

• مراجعة والتو�شية باملوافقة على التعديالت على نزعة البنك للمخاطر للموافقة وامل�شادقة عليها من قبل جمل�س الإدارة.
• مراجعة اإ�شرتاتيجية واأهداف الأمن ال�شيرباين واأمن املعلومات للموافقة وامل�شادقة عليهم من قبل جمل�س الإدارة.

• مراجعة واعتماد اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر الت�شغيلية املطورة.
• مراجعة واعتماد موؤ�شرات املخاطر اجلديدة ملراقبة خماطر اللتزام ومكافحة غ�شل الأموال واملخاطر الإ�شرتاتيجية وخماطر اأمن املعلومات 

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

اإر�شال التدقيق  •  التاأكد من توافر الدعم التنظيمي والتوجيهات لتحقيق اللتزام التام بالإطار ال�شيرباين لبنك الكويت املركزي، مبا يف ذلك 
اخلارجي امل�شتقل اإىل البنك املركزي دون وجود اأي ثغرات فيه.

• عقد اجتماعات مع رئي�س مدراء املخاطر دون ح�شور الإدارة التنفيذية للبنك.
• املراجعة الدورية للو�شع وتقدمي الإر�شادات حول امل�شروعات الهامة، مبا يف ذلك املتعلقة بتعزيز اأمن املعلومات يف البنك.

• احل�شول على التدريبات املتعمقة حول املناهج والقوانني اخلا�شة باختبارات ال�شغط اخلا�شة بالبنك.

ـ - التغيرات خالل السنة ه
بعد اإعادة ت�شكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف 27 مار�س 2021 يف اأعقاب النتخابات، مت تعيني ال�شيد/ مناف الهاجري رئي�شًا للجنة املخاطر 
وال�شيد/ بدر اخلرايف نائبًا لرئي�س اللجنة، وال�شيد/ براك الع�شفور ع�شوًا جديدًا يف جلنة املخاطر. وخالل �شهر �شبتمرب وبعد ا�شتقالة ال�شيد/ مناف 

الهاجري )ع�شو م�شتقل ورئي�س جلنة املخاطر( يف 8 �شبتمرب 2021 مت تعيني الدكتور/ عبدالرحمن الطويل )ع�شو م�شتقل( رئي�شًا للجنة املخاطر.

4- لجنة الترشيحات والمكافآت

أ - مهام اللجنة
يف  املخاطر  اإدارة  فاعلية  تعزيز  اإطار  تطابق  املالية  املكافاآت  منح  مكونات  جميع  اأن  من  التاأكد  على  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  تعمل 
وفقًا  وموؤهالتهم  وقدراتهم  مهاراتهم  مبراجعة  وتقوم  املجل�س،  اأع�شاء  تر�شيح  حول  الإدارة  جمل�س  اإىل  تو�شياتها  اللجنة  وترفع  البنك. 
الإدارة  جمل�س  لهيكل  ال�شنوية  املراجعة  باإجراء  اللجنة  وتقوم  املركزي.  الكويت  بنك  تعليمات  على  بناًء  املعتمدة  ومعايريه  البنك  ل�شيا�شات 

البنك. على  بامل�شلحة  يعود  مبا  اإجراوؤها  ميكن  التي  التعديالت  حول  التو�شيات  ورفع 
كما تتاأكد اللجنة من اإبالغ اأع�شاء جمل�س الإدارة ب�شفة م�شتمرة باآخر م�شتجدات العمل امل�شريف والتحقق من �شالمة املبادئ واملمار�شات 

عليها. بناًء  املكافاآت  منح  يتم  التي 
املركزي(،  الكويت  بنك  تعليمات  على  )بناًء  التنفيذية  الإدارة  اأع�شاء  ومزايا  اأجور  املخاطر، مبراجعة  مع جلنة  بال�شرتاك  اللجنة،  وتقوم 
و�شماتهم  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  �شالحية  تقييم  اأي�شًا  ذلك  وي�شمل  ال�شنوي.  اأدائهم  لتقييم  امل�شتخدمة  واملعايري  املبادئ  ذلك  يف  مبا 
ومراجعتها  املكافاآت  درجات  �شيا�شة  باإعداد  �شنوية  ب�شفة  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  تقوم  املهمة،  لهذه  ممار�شتها  ظل  ويف  القيادية. 

الإدارة. اإىل جمل�س  وتقدميها 

ب - تشكيل اللجنة
• ال�شيد/ اأحمد البحر، رئي�س اللجنة

• ال�شيد/ عمر العي�شى، نائب رئي�س اللجنة
• الدكتور/ فواز العو�شي، ع�شو اللجنة

• ال�شيد/ �شاري البدر، اأمني �شر اللجنة

ج - اجتماعات اللجنة
جتتمع جلنة الرت�شيحات واملكافاآت مرتني �شنويًا على الأقل. ويرتاأ�س اللجنة اأحد الأع�شاء امل�شتقلني - ويتم اختياره من قبل جمل�س الإدارة. ويتحقق 

الن�شاب لعقد الجتماع بح�شور ع�شوين.

د - اإلنجازات الرئيسية خالل عام 2021
• مراقبة خطة التكويت يف البنك مبا يتما�شى مع متطلبات بنك الكويت املركزي.

• 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.

ـ - التغيرات خالل السنة ه
للجنة  رئي�شًا  البحر  اأحمد  ال�شيد/  تعيني  مت  النتخابات،  اأعقاب  يف   2021 مار�س   27 يف  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  اللجان  ت�شكيل  اإعادة  بعد 

الرت�شيحات واملكافاآت وال�شيد/ عمر العي�شى نائبًا لرئي�س اللجنة والدكتور/ فواز العو�شي ع�شوًا جديدًا يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. 

5- لجنة االئتمان واالستثمار

أ - مهام اللجنة
اللجنة  هذه  اأن�شطة  ونطاق  اأهداف  ومن  الإدارة.  جمل�س  رئي�س  ويرتاأ�شها  الإدارة  جمل�س  من  اأع�شاء   3 من  وال�شتثمار  الئتمان  جلنة  تتاألف 
ال�شالحيات  تتجاوز  التي  الئتمان  امل�شروطة على مقرتحات  املوافقة  اأو  تعديل  اأو  اأو رف�س  واعتماد  2018 مراجعة  ت�شكيلها يف مار�س  التي مت 
لأع�شاء  املمنوحة  الئتمانية  الت�شهيالت  با�شتثناء  البنك،  يف  القانونية  الإقرا�س  حدود  اإىل  ي�شل  مبا  لالئتمان،  التنفيذية  للجنة  املمنوحة 
جميع  على  باملوافقة  �شالحيات  اللجنة  منح  مت  كما  املركزي.  الكويت  بنك  من  ال�شادرة  الإر�شادية  املبادئ  على  بناًء  البنك  اإدارة  جمل�س 
ال�شتثمارات اأو عمليات التخارج من ال�شتثمارات التي تتجاوز ال�شالحيات املمنوحة للجان ذات امل�شتويات الأدنى، واخل�شومات على عمليات 
الت�شوية وال�شطب، واخل�شومات التي تتجاوز ال�شالحيات املمنوحة للجنة التنفيذية لالئتمان. كذلك للجنة الئتمان وال�شتثمار �شالحية منح 

التنفيذية لالئتمان. للجنة  الئتماين  التفوي�س 

ب- تشكيل اللجنة
• ال�شيد/ جا�شم بودي، رئي�س اللجنة

• ال�شيد/ عمر العي�شى، نائب رئي�س اللجنة
• الدكتور/ فواز العو�شي، ع�شو اللجنة

• ال�شيد/ �شاري البدر، اأمني �شر اللجنة

ج - اجتماعات اللجنة
جتتمع اللجنة عادة مرًة كل اأ�شبوعني، اإذا لزم الأمر. ولنعقاد الجتماع يتطلب الأمر ح�شور ع�شوين لهما حق الت�شويت على الأقل، ويجب اأن يكون 

بني الع�شوين اللذين لهما حق الت�شويت الرئي�س اأو نائب رئي�س جلنة الئتمان وال�شتثمار.
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خطة اإلحالل الوظيفي
والتزامًا  ال�شفافية  مبداأ  من  للتاأكد  وذلك  العليا،  لالإدارة  الوظيفي  الإحالل  تخطيط  عملية  مبراجعة  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  قامت 

البنك. با�شرتاتيجية 
وتتم مراجعة خطة الإحالل الوظيفي ويتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة بهدف حتديد املهام الأ�شا�شية يف اأنحاء البنك، والتي تظل �شاغرةً، 
وذلك بال�شرعة املطلوبة لدرء اأية خماطر قد يتعر�س لها البنك يف هذا ال�شدد. وحتدد خطة الإحالل الوظيفي �شخ�شًا واحدًا على الأقل ليخلف 

كل �شاغل للوظائف الرئي�شية.

سياسة المكافآت
يتم ت�شميم مكافاآت القيادات التنفيذية يف البنك بهدف ا�شتقطاب وحتفيز والحتفاظ باملواهب القيادية امل�شوؤولة عن النمو ال�شرتاتيجي للبنك 
والتاأكد من ا�شتدامة حتقيق القيمة للم�شاهمني. واملق�شود باملكافاآت املمنوحة للقيادات التنفيذية هو اأن ترتكز على فل�شفة "التمييز" لتاأ�شي�س ثقافة 
"ا�شتحقاق"، وحتقيق التوازن القوي بني اأداء الن�شاط واأجور القيادات التنفيذية، بالإ�شافة اإىل اللتزام باملبادئ الإر�شادية لكل من بنك الكويت 

املركزي وهيئة اأ�شواق املال.
وت�شكل تلك املكافاآت الثابتة واملتغرية جزءًا ل يتجزاأ من الإطار ال�شامل للمكافاآت يف البنك، والذي يتحقق فيه ما يلي:

• التكامل ب�شكل تام مع الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك وتدعيم قيمه الأ�شا�شية.
والتمييز  الداخلي  والإعداد  الأ�شا�شية  باملواهب  والحتفاظ  املطلوبة،  املعايري  ي�شتوفون  ممن  امل�شتقبل  يف  املوظفني  ا�شتقطاب  عملية  اإتاحة   •

بناًء على الأداء.
• العدالة والإن�شاف - حيث تتيح التاأكد من وجود مزيج املكافاآت الثابتة واملتغرية على خمتلف امل�شتويات الإدارية. وب�شفة عامة، مينح البنك 
اأجورًا خمتلفًة بناًء على اأ�شلوب "التعر�س للمخاطر" لالإدارة التنفيذية، بحيث يتم و�شع حوافز كافية لت�شجيع الأداء املتميز ب�شرف النظر عن اأن 

حمفظة احلوافز املتغرية ت�شجع على تقوية قاعدة راأ�س املال للبنك، بل متنع اأية خماطر اإ�شافية.
لت�شهيل  املطلوبة  بال�شرعة  واإجرائه  الإف�شاح  و�شمول  الأجور،  �شداد  الإف�شاح عن عمليات  و�شوح  التاأكد من  على  املكافاآت  منح  �شيا�شة  وترتكز 
امل�شاركة البناءة جلميع اأ�شحاب امل�شالح وال�شماح لهم بتقييم الأداء مقابل اأهداف وا�شحة، وحتقيق ا�شرتاتيجية البنك وتقليل تعر�شه للمخاطر.

د - اإلنجازات الرئيسية خالل عام 2021
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 الكبرية التي ت�شكل اجلزء الأكرب من حمفظة البنك الئتمانية، مبا يف ذلك حدود البنك وحدود الدولة.

• املوافقة على ت�شوية اأو ا�شرتداد العديد من املديونيات الكبرية.
• املوافقة على برنامج القرو�س لإنقاذ امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وتدفق العمليات مبا يتما�شى مع اإر�شادات بنك الكويت املركزي. 

• املوافقة على حدود اخلزينة وفقًا للنزعة للمخاطر يف البنك املعتمدة من قبل 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 التغري يف تفوي�س ال�شالحيات.

هـ- التغيرات خالل العام
بعد اإعادة ت�شكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف 27 مار�س 2021 يف اأعقاب النتخابات، مت تعيني ال�شيد/ جا�شم بودي رئي�شًا للجنة الئتمان 

وال�شتثمار وال�شيد/ عمر العي�شى نائبًا لرئي�س اللجنة والدكتور/ فواز العو�شي ع�شوًا جديدًا يف جلنة الئتمان وال�شتثمار. 

الهيكل التنفيذي للحوكمة:
ينعك�س منوذج العمل التنفيذي للحوكمة يف عدد من اللجان العاملة على امل�شتوى التنفيذي للبنك، وي�شمل ذلك عدة جلان ائتمانية، وجلانًا لإدارة 

املخاطر وعدة اأنواع اأخرى من اللجان كما هو مبني يف ال�شكل التايل:

 الحوكمة

  اللجنة التنفيذية للمخاطر
  جلنة الأ�شول واخل�شوم

  جلنة مكافحة عمليات الحتيال
  جلنة حوكمة الرقابة الداخلية

  جلنة اإدارة خماطر التكنولوجيا واأمن املعلومات )اللجنة 
الفرعية للجنة حوكمة الرقابة الداخلية(
   اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات 

   جلنة ال�شيا�شات والإجراءات
   جلنة حوكمة اإدارة الرثوات
   اللجنة التنفيذية للمنتجات

   جلنة املناق�شات
   جلنة حوكمة امل�شروعات

   جلنة مراجعة تقارير املعامالت امل�شبوهة

   اللجنة التنفيذية لالئتمان
  جلنة الإدارة لالئتمان

  جلنة الئتمان ملعاجلة املديونيات
  جلنة الت�شنيف واملخ�ش�شات

  جلنة الئتمان ال�شخ�شي
  جلنة الئتمان لإدارة الرثوات

لـجـــــان الإدارةالــلــجــان الئـتـــــمــانـــيــــة

وحدة �شكاوي 
العمالء

تكنولوجيا اخلزينة
املعلومات

خدمة
اإدارة اخلدماتالعمالء

البيانات 
والتحليالت

التحول الرقمي 
واالبتكار

اخلدمات امل�شرفية 
اال�شتثماراتال�شخ�شية

نائب الرئي�ض 
التنفيذي باالإنابة

ال�شوؤون
القانونية

نائب الرئي�ض 
املوارد الب�شريةاالإدارة املاليةالتنفيذي اخلدمات امل�شرفية 

لل�شركات

الرئي�ض التنفيذي

الهيكل التنظيمي لإلدارة التنفيذية
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فئات املوظفني
2021

)األف دينار كويتي(
2020

)األف دينار كويتي(
عدد املوظفني

يف الفئة 
اإجمايل املكافاآت 

املدفوعة **
عدد املوظفني

يف الفئة
اإجمايل املكافاآت 

املدفوعة **
173,967163,344الإدارة العليا*

66015271املوظفون يف مواجهة املخاطر اجلوهرية 

91,1299658املوظفون 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 املتغرية املقدرة.

ميثل جميع املوظفني �شمن كل فئة من الفئات امل�شار اإليها اأعاله جزًءا من فريق اإدارة البنك. وي�شم فريق اإدارة البنك جميع املوظفني امل�شوؤولني 
عن اتخاذ القرارات الرئي�شية وم�شاعديهم.

وي�شم فريق موظفي الإدارة التنفيذية الرئي�س التنفيذي، ونائب الرئي�س التنفيذي، ونائب الرئي�س التنفيذي بالإنابة، ورئي�س املدراء املاليني، ورئي�س 
مدراء املخاطر وغريهم من روؤ�شاء وحدات العمل الأخرى. اأما املوظفون يف مواجهة املخاطر اجلوهرية فهم اأولئك امل�شوؤولون التنفيذيون الذين يكون 

لالأن�شطة التي يتولونها تاأثري جوهري على اأو�شاع املخاطر يف البنك.
بلغ اإجمايل املكافاآت املدفوعة خلم�شة من كبار امل�شوؤولني التنفيذيني 1,961,000 دينار كويتي )2020: 1,485,000 دينار كويتي(.

بلغ اإجمايل املكافاآت املدفوعة اإىل الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي بالإنابة ورئي�س املدراء املاليني ورئي�س مدراء 
املخاطر ورئي�س املدققني الداخليني 1,606,000 دينار كويتي )2020: 1,135,000 دينار كويتي(.

وحدة االلتزام الرقابي واإلفصاح
نظرًا للطبيعة اخلا�شة ملخاطر عدم اللتزام، تقوم الوحدة مبراقبة عملية اللتزام بالقوانني واللوائح والتعليمات التي ي�شدرها كل من بنك الكويت 
املركزي وهيئة اأ�شواق املال وبور�شة الكويت ووزارة التجارة وال�شناعة، بالإ�شافة اإىل اللتزام بالقرارات والتوجيهات التي ي�شدرها جمل�س الإدارة. 
وتقوم الوحدة باإبالغ جمل�س الإدارة اأوًل باأول مبدى مطابقة قراراته لتعليمات اجلهات الرقابية، واطالعهم ب�شكل دائم على اآخر التطورات واملتطلبات 

والت�شريعات والتعليمات وال�شوابط الرقابية املتعلقة باأن�شطة البنك.
كما تقوم الوحدة بتعزيز التزام البنك يف جميع الأوقات باملتطلبات التنظيمية والقانونية اأو الرقابية واملتعلقة بالإف�شاح وال�شفافية، مع التاأكد من 
تزويد جميع امل�شاهمني وامل�شتثمرين واأ�شحاب امل�شالح - بالدقة وال�شرعة املطلوبتني - بجميع املعلومات اجلوهرية املتعلقة بالبنك، مبا يف ذلك 
مركزه املايل واأدائه ونتائج اأعماله واأية تغريات يف هيكل ملكيته اأو اإدارته، ف�شاًل عن اأية م�شائل اأخرى مطلوبة مبوجب الأ�ش�س والقواعد والتعليمات 
ال�شادرة يف هذا ال�شاأن، واأهمها التعليمات ال�شادرة من بنك الكويت املركزي ب�شاأن احلوكمة فيما يتعلق بالإف�شاح وال�شفافية، بالإ�شافة اإىل القرار 
رقم 72 ل�شنة 2015 والالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن تاأ�شي�س هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية، وتعديالته. ويعمل 
البنك على التاأكد من تطبيق ممار�شات الإف�شاح ب�شفة م�شتمرة واأن جميع اأفراد جمتمع الأعمال، مبن فيهم امل�شتثمرون الأفراد، لديهم اإمكانية 

الو�شول ب�شكل فوري اإىل املعلومات املف�شح عنها.
وعليه، فقد تبنى البنك �شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية التي تت�شمن تفا�شيل عن متطلباته املتعلقة بالإف�شاح وم�شوؤولياته العامة يف هذا ال�شدد.

معلومات األشخاص المطلعين
الإدارة  وا�شحة معتمدة من قبل جمل�س  واإجراءات  �شيا�شات  با�شتحداث  بنك اخلليج  قام  الرقابية،  ال�شلطات  ال�شادرة من  للتعليمات  وفقًا 
املعلومات  تلك  ا�شتغالل  عن  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  واأع�شاء  املوظفني  واإبعاد  املطلعني  الأ�شخا�س  معلومات  تناول  عملية  لتحكم 
اإقرارات من الأ�شخا�س املطلعني داخل  ملنفعتهم ال�شخ�شية. وقد مت تعميم تلك الإجراءات على جميع املوظفني املعنيني، ومت احل�شول على 
املطلعني. الأ�شخا�س  ا�شتخدام معلومات  اإ�شاءة  تنجم عن  التي  القانونية واجلزاءات  بالتداعيات  باأنهم على دراية  فيها  يقرون  بنك اخلليج 

هيكل الرواتب
ي�شعى البنك اإىل تعيني اأف�شل الكوادر والحتفاظ بهم، ويقوم ذلك على التناف�س على امل�شتوى اخلارجي والعدالة على امل�شتوى الداخلي. وتطبق 
ل�شمان  بالبنك  املطبق  الرواتب  وقد مت ت�شميم هيكل  الوظيفية.  الدرجات  البنك ب�شورة مت�شقة على م�شتوى جميع  لدى  املكافاآت  �شيا�شة منح 

امل�شاواة يف الرواتب على امل�شتويني الداخلي واخلارجي مع توفر املرونة لتحقيق درجات خمتلفة من الأداء الفردي وم�شتويات امل�شوؤولية.

مكافآت األداء المتميز السنوية
يقوم البنك مبراجعة اأداء جميع املوظفني على اأ�شا�س �شنوي مع اإمكانية منح املوظفني الزيادة لالأداء امل�شتحق مبوافقة الإدارة وي�شري ذلك اعتبارا 

من الأول من يناير من كل �شنة ميالدية.

"Korn Ferry - Hay Group" التقييم باستخدام نظام
ي�شتخدم البنك نظام "Korn Ferry Hay Group" للتقييم، وهو نظام ي�شاعد يف حتديد القيمة للوظائف يف البنك، وذلك للتاأكد من منح املكافاآت 

للم�شتحقني يف خمتلف الوظائف ب�شورة عادلة وباإن�شاف، وبناًء على منهجية هيكلية لتقييم تلك الوظائف.

الزيادة للترقية
يقوم البنك برتقية املوظفني ممن يت�شمون بالتميز واخلربة يف الأداء يف حالة توفر الوظيفة املنا�شبة وا�شتيفاء املوظف ال�شروط املو�شوعة. يح�شل 

املوظف على الرتقية اإىل درجة وظيفية جديدة مبا يرتتب عليه زيادة يف الراتب الأ�شا�شي وتغري يف البدلت واملزايا اخلا�شة بالوظيفة اجلديدة. 
وتتما�شى �شيا�شة منح املكافاآت متاًما مع املتطلبات الرقابية، مبا يف ذلك تطبيق تعليمات "الرجوع عن الإجراء" مبا ي�شمح للبنك بالمتناع عن دفع 
جزء من املكافاأة املوؤجلة لكبار امل�شوؤولني التنفيذيني ب�شبب عدم الوفاء ببع�س �شروط الأداء مبا يف ذلك اإ�شاءة الت�شرف والإهمال واخلطاأ وجتاوز 

حدود املوافقة الئتمانية و/اأو حدود املخاطر واأي ممار�شات اأعمال اأخرى م�شكوك فيها.

مزايا الموظفين
يقدم البنك جمموعة من املزايا الوظيفية. حيث يتاأهل املوظف للح�شول على مزايا معينة وفقا ملعايري التاأهل و�شروط الوظيفة. ويت�شمن ذلك 

منتجات/خدمات بنك اخلليج ب�شروط تف�شيلية واملزايا غري امل�شرفية مبا يتفق مع احتياجات العمل وممار�شات ال�شوق.
والرقابة  واملالية  املخاطر  إدارة  وموظفي  اجلوهرية  املخاطر  مواجهة  يف  واملوظفني  العليا،  اإلدارة  ألعضاء  املدفوعة  املكافآت  إجمالي  يلي   وفيما 

عن عام 2021/2020:

اإجمايل قيمة املكافاآت يف ال�شنة املالية احلالية
2021

)األف دينار كويتي(
2020

)األف دينار كويتي(

موؤجلةغري مقيدة موؤجلةغري مقيدة 
مكافآت ثابتة

-3,373-3,390على اأ�شا�س نقدي 

----اأ�شهم واأدوات مرتبطة بالأ�شهم

----اأخرى 

مكافآت متنوعة 
---1,122على اأ�شا�س نقدي 

137---اأ�شهم واأدوات مرتبطة بالأ�شهم 

-763-1,185اأخرى 
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ويتعني على املوظفني الإبالغ عن اأي حوادث م�شبوهة اأو مفرت�شة ل�شوء �شلوك ج�شيم اأو �شلوك ينتهك قواعد ال�شلوك والأخالقيات اخلا�شة بالبنك 
اأو �شيا�شاته اأو اإجراءاته اأو اأي اإجراء يتخذه اأي موظف اأو اأي طرف ثالث ي�شكل �شررًا اأو قد ي�شر مب�شالح البنك اأو �شمعته. و�شيحظى اأولئك الذين 
يبلغون عن اأن�شطة غري قانونية اأو م�شبوهة باحلماية التامة، و�شتبقى هوياتهم جمهولة. ولذلك باإمكانهم التعبري عن خماوفهم ب�شرية تامة، ولن يتم 

الك�شف عن اأ�شمائهم دون اإذن �شريح منهم.

وحدة شؤون مجلس اإلدارة
تتوىل وحدة �شوؤون جمل�س الإدارة الإ�شراف والتعامل مع كافة امل�شائل املتعلقة مبجل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه. وتتوىل الوحدة امل�شوؤولية عن 
اإعداد جداول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه واجلمعية العامة ال�شنوية للم�شاهمني وو�شع وتدوين حما�شر تلك الجتماعات. 

كما تتوىل التعامل مع امل�شائل املتعلقة بلوائح وتعليمات احلوكمة التي ي�شدرها بنك الكويت املركزي.
وتتوىل الوحدة مهام الت�شال والتن�شيق بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف امل�شائل املتعلقة بتطبيق ال�شيا�شات والقرارات املعتمدة من جمل�س الإدارة.
كما تقوم وحدة �شوؤون جمل�س الإدارة بالتن�شيق مع وحدة اللتزام الرقابي والإف�شاح للتاأكد من اللتزام بالتعليمات ذات العالقة ال�شادرة من بنك 

الكويت املركزي وهيئة اأ�شواق املال وبور�شة الكويت ووزارة التجارة وال�شناعة.

وحدة عالقات المستثمرين
تخت�س وحدة عالقات امل�شتثمرين بخدمة م�شاهمي بنك اخلليج ووكالت الت�شنيف الئتماين واملحللني وامل�شتثمرين على ال�شعيد املحلي والدويل، 
ثقة  وتعزيز  امل�شتدام  القت�شادي  النمو  لتعزيز  ال�شرتاتيجية  الإدارة  م�شوؤولية  تتحمل  كما  الت�شال.  لو�شائل  الأ�شا�شية  املحورية  النقطة  وت�شكل 

امل�شتثمرين من خالل التوا�شل الفعال وال�شفاف بني بنك اخلليج واملجتمع املايل واجلهات الأخرى امل�شتهدفة. 
وي�شاهم التزام فريق عالقات امل�شتثمرين واجلهود التي يبذلها ب�شكل كبري يف حتقيق التقييم العادل والت�شنيفات الئتمانية القوية لأوراق بنك 

اخلليج املالية.
يحر�س بنك اخلليج على التوا�شل با�شتمرار مع اأ�شحاب امل�شالح من خالل اللقاءات اخلا�شة بالنتائج املالية ربع ال�شنوية وح�شور موؤمترات امل�شتثمرين 

وعقد اجتماعات فردية مع امل�شتثمرين احلاليني واملحتملني بالإ�شافة اإىل اإدارة اإجراءات الت�شنيف الئتماين للبنك واإعداد التقارير ال�شنوية. 

وحدة شكاوى العمالء
يحر�س البنك على اإيجاد احللول املنا�شبة لل�شكاوى التي يرفعها العمالء )الأفراد(. وحتقيقًا لهذا الهدف، قام بنك اخلليج يف عام 2011 باإن�شاء 
وحدة م�شتقلة متخ�ش�شة يف تناول �شكاوى العمالء، بتبعية مبا�شرة اإىل الرئي�س التنفيذي. ولهذه الوحدة �شيا�شاتها واإجراءاتها اخلا�شة، بالإ�شافة 
م�شوؤولة عن  الوحدة  اأن  كما  املركزي.  الكويت  بنك  ال�شادرة من  العالقة  للتعليمات ذات  وفقًا  العمالء  �شكاوى  مع  للتعامل  املنا�شبة  الآليات  اإىل 

الإ�شراف على تطبيق دليل حماية العمالء، الذي ي�شمن ح�شن الأداء وال�شفافية يف اخلدمات امل�شرفية املقدمة من بنك اخلليج اإىل العمالء. 
وقد اأدى الإ�شراف على عملية تطبيق دليل حماية العمالء بدقة ، بالإ�شافة اإىل ن�شاط هذه الوحدة اإىل جناح البنك يف حماية وتعزيز ر�شا العمالء 

وثقتهم وولئهم.

معامالت األطراف ذات العالقة
اإن بع�س الأطراف ذات العالقة )كبار امل�شاهمني، اأع�شاء جمل�س الإدارة وم�شوؤويل بنك اخلليج، عائالتهم و�شركاتهم التي يكون لهم فيها امللكية 

الرئي�شية( هم من عمالء البنك وجزء من اأعماله العتيادية.
ويطبق البنك اإجراءات �شارمة لتحديد ومراقبة والإبالغ عن انك�شافاته على الأطراف ذات العالقة. ويتم اإجراء املعامالت مع هذه الأطراف بنف�س 

الطريقة واإىل حد كبري بنف�س ال�شروط التي حتكم املعامالت املماثلة مع الأطراف غري ذات العالقة.
وتتوفر تفا�شيل جميع املعامالت التي قد يكون فيها لأي ع�شو جمل�س اإدارة و/اأو اأطراف ذات عالقة تعار�س فعلي اأو حمتمل للم�شالح، ويتم رفعها 
اإىل جمل�س الإدارة ملراجعته وموافقته. وحيثما كانت لأي ع�شو جمل�س اإدارة اأية م�شلحة، ل يجوز لذلك الع�شو اأن ي�شارك يف اية مناق�شات اأو اأي 
ت�شويت على تلك الأمور. وتنطوي �شيا�شة البنك، باأق�شى قدر ممكن، على امل�شاركة يف املعامالت مع الأطراف ذات العالقة فقط بال�شروط ووفقًا  

للقوانني والتعليمات ذات ال�شلة.

ميثاق السلوك األخالقي
ُيعترب ميثاق ال�شلوك الأخالقي واحدًا من اأهم مكونات اإطار احلوكمة ويتم تعزيزه من خالل ميثاق ال�شلوك، الذي يتبعه جمل�س الإدارة والإدارة 

التنفيذية يف التعامالت اليومية مع املوظفني والعمالء وجميع اأ�شحاب امل�شالح املرتبطني بالبنك.

غسل األموال
يعترب غ�شل الأموال من العمليات التي يتم فيها ا�شتخدام البنوك كاأدوات لإخفاء عوائد الأن�شطة الإجرامية. وتعترب مثل هذه الأن�شطة غري قانونية 

وتهدد نزاهة البنك وت�شر ب�شمعته وتثبط عزمية العمالء ال�شادقني وتعر�س البنك لعقوبات �شارمة.
ويدعم بنك اخلليج ب�شكل كبري احلملة الدولية )القانونية والت�شغيلية( �شد هذه اجلرائم ال�شنيعة ويلتزم مب�شاعدة ال�شلطات ملنع مثل هذه الأن�شطة.

تمويل اإلرهاب

متويل الإرهاب هو اأي عمل يقوم به اأي �شخ�س من خالل توفري الأموال اأو جمعها بق�شد ا�شتخدامها لرتكاب اأو دعم ارتكاب عمل اإرهابي �شواء 
ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر اأو ب�شكل طوعي مع العلم اأن هذه الأموال اأو جزء منها �شيتم ا�شتخدامه مبثل هذه الأعمال اأو لدعم �شخ�س اإرهابي اأو 

منظمة اإرهابية.
ت�شكل اأي من الأعمال املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة جرمية متويل الإرهاب، حتى لو مل يتم ارتكاب العمل الإرهابي اأو ا�شتخدام الأموال ب�شكل 

فعلي، بغ�س النظر عن البلد اأو املنطقة التي يقع اأو �شيقع فيها العمل الإرهابي.
حتت  يندرج  ن�شاط  اأي  و�شيعامل  املركزي،  البنك  وتعليمات  بها  املعمول  الكويتية  القوانني  وكذلك  الدولية،  التفاقية  ب�شدة  اخلليج  بنك  ويدعم 

التعريف اأعاله من قبل املوظف اأو العميل على اأنه جرمية خطرية، مع اتخاذ الإجراء الذي يراه منا�شًبا.

تعارض المصالح
ي�شعى بنك اخلليج اإىل التاأكد من عدم تاأثري اأي تعار�س يف امل�شالح على عمالئه اأو على م�شالح البنك اأو امل�شاهمني اأو اأ�شحاب امل�شالح الآخرين 

من خالل حتديد اأي حالت تعار�س يف امل�شالح ومنع ح�شولها ومعاجلتها.
التعار�س يف  وتتجنب حالت  الأعمال  النزاهة يف  الأخالقيات ومتطلبات  اأعلى م�شتويات  التنفيذية متار�س  الإدارة  اأن  الإدارة من  ويتاأكد جمل�س 
امل�شالح. كما يعتمد املجل�س �شوابط ت�شاعد -  يف اإدارة نقل املعلومات داخل الإدارات املختلفة ملنع ا�شتخدامها لتحقيق مكا�شب �شخ�شية. ولتحقيق 

ذلك، يتبنى بنك اخلليج �شيا�شة تعار�س امل�شالح للتاأكد من اإمتام جميع املعامالت بال�شفافية واملو�شوعية املطلوبة. 

السرية
بناًء على الأ�ش�س والقواعد ال�شادرة من بنك الكويت املركزي وغريه من اجلهات الرقابية، يلتزم كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملوظفني 
باحلفاظ على اأمن و�شرية املعلومات والبيانات املتعلقة بالبنك وعمالئه وكذلك املعلومات والبيانات اخلا�شة بعمالء البنوك الأخرى وغريهم من 

اأ�شحاب امل�شالح.
ويطبق بنك اخلليج ال�شوابط املطلوبة ل�شمان �شرية املعلومات وفقًا لل�شيا�شات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي، وتبعًا للتزام البنك جتاه امل�شاهمني وغريهم من الأطراف، وعماًل باأعلى م�شتويات الأخالقيات ومتطلبات 
النزاهة يف الأعمال، قام البنك باإعداد - �شيا�شة الإبالغ عن املخالفات - من خالل قناة اإبالغ مبا�شرة مع رئي�س جمل�س الإدارة. وتهدف ال�شيا�شة 

اإىل الك�شف عن اأية ممار�شات تخرج عن نطاق القانون واللوائح وال�شلوك املهني ال�شليم، بحيث تتم معاجلتها بال�شرعة املطلوبة. 
تقع على عاتق املوظفني م�شوؤولية التحدث والإبالغ عن الأن�شطة امل�شبوهة وامل�شللة الفعلية اأو املحتملة مبا�شرة اإىل رئي�س جمل�س الإدارة، اإما عرب 

الربيد الإلكرتوين اأو الإنرتانت اأو عن طريق الر�شائل.
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وقد وردت تفا�شيل تلك املعامالت يف الإي�شاح رقم 23 حول البيانات املالية.

كبار المساهمين
بنك اخلليج مدرج يف بور�شة الكويت، �شمن ال�شوق الرئي�شي. يرجى الرجوع اإىل �شفحة بنك اخلليج على املوقع الر�شمي لبور�شة الكويت على 
)www.boursakuwait.com.kw( لالطالع على قائمة امل�شاهمني الرئي�شيني الذين ميلكون اأو لديهم ح�شة م�شيطرة تعادل 5% اأو اأكرث من راأ�س 

مال البنك.

كفاية نظم الرقابة الداخلية
الرقابة  نظم  قام مبراجعة  قد  باأنه   ،2012 يونيو  ال�شادرة يف  املركزي  الكويت  بنك  وتعليمات  قواعد  اإىل  بالإ�شافة  وي�شهد،  الإدارة  يقر جمل�س 

الداخلية املعتمدة ويوؤكد على كفايتها وفاعليتها.
وت�شكل ال�شوابط الداخلية جزءًا ل يتجزاأ من وجود البنك وممار�شته لن�شاطه. ويتوىل جمل�س الإدارة امل�شوؤولية العامة عن احلفاظ على �شوابط 
الرقابة  بنظم  والحتفاظ  و�شع  عن  امل�شوؤولية  التنفيذية  الإدارة  وتتوىل  ال�شدد.  هذا  يف  التنفيذية  الإدارة  على  العام  والإ�شراف  �شليمة  داخلية 
الداخلية. كما تعترب الإدارة التنفيذية م�شوؤولًة عن التح�شني امل�شتمر لل�شوابط الداخلية، وذلك من خالل عمليات التقييم املتوا�شلة الرامية اإىل 

ا�شتيفاء الحتياجات والأن�شطة الطارئة للبنك، والتاأكد من التزامه باللوائح وال�شيا�شات املطبقة.
وفيما يلي العنا�شر الرئي�شية التي ت�شمن كفاية نظم الرقابة الداخلية يف البنك:

والتحديث  املراجعة  لعمليات  تخ�شع  والتي  التنفيذية،  الإدارة  من  املعتمدة  والإجراءات  الإدارة  جمل�س  من  املعتمدة  املالئمة  ال�شيا�شات  وجود   •
الدورية للتحقق من قابليتها للتطبيق وكفايتها.

• وجود عدة جلان على م�شتوى جمل�س الإدارة وعلى م�شتوى الإدارة والتي تتوىل الإ�شراف على كافة املجالت الهامة للن�شاط.
• وجود وظائف خا�شة بالرقابة مثل اللتزام الرقابي واإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي، ووجود العمليات والإجراءات املتوافقة مع مبداأ "خطوط 

الدفاع الثالثية" ل�شمان حتديد نقاط ال�شعف واإبالغ كل من الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة بها.
• وجود عملية مراجعة م�شتقلة من قبل جمموعة التدقيق الداخلي، والتي تعمل على تقييم عمليات البنك واإجراءاته ونظمه بناًء التزاماته، مبا 
املخاطر  واإدارة  الداخلية،  الرقابة  نظم  وفاعلية  كفاية  وتقييم مدى  وت�شغيل احلوكمة  ت�شميم  والتقييم ملدى مالءمة  امل�شتقل  التاأكيد  يف ذلك 
بناًء على خطة  يرتبط بذلك من عمليات، وذلك  البنك، وما  لها  يتعر�س  التي  الرئي�شية  املخاطر  واإدارة وتخفيف  الداخلية ملراقبة  وال�شوابط 
التدقيق ال�شنوية املعتمدة. ويركز التدقيق الداخلي على املجالت التي ت�شوبها املخاطر الكبرية، مع التحقق والتقييم ملدى كفاية وفاعلية نظام 

الرقابة الداخلية، والإبالغ عن املالحظات الهامة والثغرات يف الرقابة، مع اإجراءات الإدارة املتفق عليها، اإىل جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة.
• وجود مراجعات رقابة م�شتقلة على �شجالت وبيانات املحا�شبة املالية من قبل املدققني اخلارجيني بناًء على متطلبات القوانني واللوائح الرقابية 

املحلية، وتقدمي تقارير التدقيق يف �شكل كتب اإدارة اإىل جمل�س الإدارة وبنك الكويت املركزي.
• وجود عملية مراجعة �شاملة وم�شتقلة للرقابة الداخلية، يتم اإجراوؤها �شنويًا من خالل مكتب تدقيق عاملي )بخالف املدقق اخلارجي(، وذلك 
بناًء على متطلبات بنك الكويت املركزي، والتي من �شاأنها حتديد والإبالغ عن اأي اأوجه ق�شور يف الرقابة الداخلية، مع تقدمي خطة عمل لالإدارة 
بهدف معاجلة تلك املالحظات. وقد مت اإ�شدار اآخر تقرير ملراجعة الرقابة الداخلية يف يونيو 2021 ومل يت�شمن اأية مالحظات )امللحق اأ( وقد 
مت تقدمي ملخ�س لتقرير مراجعة الرقابة الداخلية عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 اإىل جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة خالل عام 2021  
ومتت مراجعته واعتماده من قبل املجل�س. وقد قام املدقق اخلارجي باإجراء عملية مراجعة بتاريخ 2021/09/30 و 2021/12/31 لتاأكيد الإجراءات 

الت�شحيحية لنتائجه بناًء على متطلبات بنك الكويت املركزي.
• تقوم جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة بالإ�شراف على ا�شتقاللية املدققني الداخليني واخلارجيني وتعزيز تلك ال�شتقاللية. حيث تقوم 
اللجنة با�شتعرا�س تقارير التدقيق الداخلي وتقارير التدقيق اإىل بنك الكويت املركزي وكتب الإدارة وتقارير مراجعة الرقابة الداخلية، وتقوم 
ملعاجلة  املو�شوعة  لل�شوابط  ال�شليم  التطبيق  من  للتاأكد  ال�شليمة  املتابعة  عملية  خالل  من  املالحظات  تلك  م�شتجدات  مبراقبة  دورية  ب�شفة 

املالحظات املثارة.
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ال�شادة/ اأع�شاء جمل�س الإدارة        املحرتمني
بنك اخلليج �س.م.ك.ع

�س.ب: 3200، ال�شفاة 13032
دولة الكويت

التاريخ :27 يونيو 2021

حتية طيبة وبعد،،،

تقرير حول السجالت المحاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

اخلليج  لبنك  الداخلية  الرقابة  واأنظمة  الأخرى  وال�شجالت  املحا�شبية  ال�شجالت  بفح�س  قمنا  فرباير2021   3 يف  املوؤرخ  تعييننا  خلطاب  وفقَا 
�س.م.ك.ع "البنك" لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2020. 

وقد �شمل الفح�س كافة العمليات بالبنك وهي كما يلي:
• اإدارة املخاطر • احلوكمة    

• وحدة �شكاوي العمالء • اخلدمات امل�شرفية لالأفراد  
• العمليات • اخلدمات امل�شرفية لل�شركات  

• الإدارة املالية • اخلزانة    
• تكنولوجيا املعلومات • الإ�شتثمار   

• املوارد الب�شرية • ال�شوؤون القانونية   
• اإدارة املرافق • الإلتزام    

• التدقيق الداخلي • مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الرهاب 

• احلفاظ علي �شرية معلومات و بيانات العمالء • اأن�شطة الأوراق املالية  
• مكافحة الإحتيال وال�شوابط الرقابية 

لقد قمنا بفح�شنا وفقا ملتطلبات التعميم ال�شادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 7 يناير 2021 اآخذين يف الإعتبار متطلبات دليل الإر�شادات العامة 
ال�شادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمرب 1996، واملحور الرابع من تعليمات قواعد ونظم احلوكمة واملتعلقة باإدارة املخاطر و�شوابط 
الرقابة الداخلية ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 20 يونيو 2012 وتعديالتها ال�شادرة يف 10 �شبتمرب 2019، والتعليمات ال�شادرة بتاريخ 
14 مايو 2019 ب�شاأن مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، والتعليمات ال�شادرة بتاريخ 9 فرباير 2012 ب�شاأن �شرية معلومات العمالء واأن�شطة 

الأوراق املالية والتعليمات املتعلقة بالرقابة الداخلية فيما يتعلق مبنع حدوث والإبالغ عن حالت الإختال�س والإحتيال.

وب�شفتكم اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك فاإنكم م�شئولون عن اإر�شاء النظم املحا�شبية والإحتفاظ بال�شجالت املحا�شبية املنا�شبة وال�شجالت الأخرى 
واأنظمة الرقابة الداخلية مع الأخذ يف الإعتبار املنافع املتوقعة والتكاليف املتعلقة بتاأ�شي�س تلك الأنظمة والإلتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي 
املذكورة بالفقرة اأعاله. اإن الهدف من التقرير هو اإعطاء تاأكيدات معقولة ولي�شت قاطعة عن مدى اإن�شيابية الإجراءات والأنظمة املتبعة بغر�س 
حماية املوجودات �شد اأية خ�شائر ناجتة عن اأي ا�شتخدام اأو ت�شرف غري م�شرح به، واأن املخاطر الرئي�شية يتم مراقبتها وتقييمها ب�شكل مالئم، 

واأن املعامالت يتم تنفيذها طبقَا لإجراءات التفوي�س املقررة واأنه يتم ت�شجيلها ب�شكل �شحيح. وذلك لتمكينكم من القيام باأعمالكم ب�شكل �شليم.
ونظرَا 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 غري كافية ب�شبب التغيريات يف الظروف، اأو اأن تتدنى 

درجة الإلتزام بتلك الإجراءات.

نظرا لطبيعة وحجم عمليات البنك، خالل ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2020، واأهمية وتقييم املخاطر ملالحظاتنا، مع الإ�شتثناءات لالأمور املو�شحة 
يف التقرير املقدم اإىل جمل�س اإدارة البنك، فاإنه يف راأينا:

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 اأ. 
طبقا ملتطلبات دليل الإر�شادات العامة ال�شادر من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 11 نوفمرب 1996 والتعميم ال�شادر من بنك الكويت املركزي 

بتاريخ 7 يناير 2021.
املنتهيةب.  لل�شنة  للبنك  املالية  القوائم  عر�س  م�شداقية  على  ماديَا  توؤثر  ل  الداخلية  الرقابة  وتقييم  فح�س  يف  رفعها  مت  التي   املالحظات 

31 دي�شمرب 2020.

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

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير،،،

____________________

سانجيف اجروال
المدير التنفيذي 

�شركة بروتيفيتي ممرب فريم الكويت

 تقرير أنظمة الرقابة الداخلية
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 إدارة وتوزيع رأس المال 
هيكل رأس المال 

وفقا للتعليمات ال�شادرة من بنك الكويت املركزي )التعميم ال�شادر من بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب - ر ب اإ/2014/336( يجب على البنوك 
الكويتية احلفاظ على احلد الأدنى من معدل كفاية راأ�س املال بن�شبة 13% واحلد الأدنى من معدل ال�شريحة الأوىل من راأ�س املال بن�شبة 11%. تتكون 

ال�شريحة الأوىل لراأ�س املال من �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة CET1( 1( وال�شريحة الإ�شافية 1 )AT1( لراأ�س املال. 
تتكون �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة CET1( 1( لبنك اخلليج �س.م.ك.ع. )"البنك"( من راأ�س املال املدفوع وعالوة اإ�شدار الأ�شهم والحتياطيات 
ا اأ�شهم اخلزينة؛ وتتاألف ال�شريحة الثانية من راأ�س املال للبنك من  مبا يف ذلك احتياطي اإعادة تقييم املمتلكات واحتياطي التقييم العادل ناق�شً
احل�شة امل�شموح بها من املخ�ش�شات العامة )1.25% من املوجودات املرجحة باملخاطر الئتمانية( وال�شندات امل�شاندة �شمن ال�شريحة الثانية. 
مت حتديد البنك �شمن البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB(، ويجب عليه الحتفاظ براأ�شمال اإ�شايف �شمن �شريحة حقوق امل�شاهمني 
العامة CET1( 1( بن�شبة 1% )2020: 1%(، بالإ�شافة اإىل تدابري الدعم اخلا�شة بجائحة كوفيد-19، يجب على البنك احلفاظ على احلد الأدنى 
من معدل كفاية راأ�س املال بن�شبة 11.5% )2020: 11.5%( واحلد الأدنى من معدل ال�شريحة الأوىل من راأ�س املال بن�شبة %9.5 )2020: %9.5(.  

تدابير الدعم بشأن كوفيد-19 

اإ/2020/454 )التعميم( لتخاذ تدابري الدعم ب�شاأن فريو�س  2/ر ب / ر ب  التعميم رقم  باإ�شدار  2020، قام بنك الكويت املركزي  اأبريل   2 يف 
كوفيد-19. وقام البنك باتخاذ عدة تدابري �شعيًا منه لدعم القت�شاد املحلي والقطاع امل�شريف بالكويت من خالل تنفيذ عدة تدابري لتعزيز قدرة 
اإقرا�س القطاعات  البنوك على القيام بدور حموري يف القت�شاد وذلك بزيادة نطاق الإقرا�س لديها وتعزيز قدراتها التمويلية وت�شجيعها على 

القت�شادية الإنتاجية وتقدمي ال�شيولة للعمالء املت�شررين. 

امل�شدة الراأ�شمالية التحوطية
وفقًا للتعميم، مت الإفراج عن متطلبات امل�شدة الراأ�شمالية التحوطية بن�شبة 2.5% يف �شكل �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة CET1( 1(.  وبالتايل، 
مت تخفي�س احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال من ن�شبة 14% اإىل 11.5% )مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 
النظامي  التاأثري  ذات  املحلية  البنوك  ذلك  9.5% )مبا يف  اإىل   12 ن�شبة  من  املال  راأ�س  من  الأوىل  ال�شريحة  متطلبات  من  الأدنى  واحلد   ،)%1

)D-SIB( بن�شبة 1%( واحلد الأدنى من متطلبات �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة 1 )CET1( من ن�شبة 11.5% اإىل 8% )مبا يف ذلك البنوك 
املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة %1(. 

عالوة على ذلك، يو�شح تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب / ر ب اإ/2021/488 بتاريخ 11 اأكتوبر 2021 بالتف�شيل اخلطة املرحلية ل�شحب 
معدلت راأ�س املال املخففة اعتباًرا من 1 يناير 2022 و1 يناير 2023. وبناًء على ذلك، �شيزداد احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال من ن�شبة %11.5 
اإىل 12.5% )مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 1%(، واحلد الأدنى من متطلبات ال�شريحة الأوىل من راأ�س املال 
من ن�شبة 9.5% اإىل 10.5% )مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 1%( واحلد الأدنى من متطلبات �شريحة حقوق 
امل�شاهمني العامة CET1( 1( من ن�شبة 8% اإىل 9% )مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 1%( اعتباًرا من 1 يناير 
2022 ف�شاعًدا. يف ال�شنة التالية اعتباًرا من 1 يناير 2023 ف�شاعًدا، �شيزداد احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال من ن�شبة 12.5% اإىل 14% )مبا 

يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 1%(، واحلد الأدنى من متطلبات ال�شريحة الأوىل من راأ�س املال من ن�شبة %10.5 
اإىل 12% )مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 1%( واحلد الأدنى من متطلبات �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة 1 

.)D-SIB( ( من ن�شبة 9% اإىل 10.5% )مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظاميCET1(

تعريف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وموزونات املخاطر
وفًقا للتعميم، فقد مت توافق تعريف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وفًقا للتعريف الوارد يف القانون رقم )98( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإن�شاء ال�شندوق 
الوطني لرعاية وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة املعدل مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2018 ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له. 
مت تخفي�س موزون املخاطر املطبق على النك�شاف ملحفظة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من ن�شبة 75% اإىل 25%. يحافظ تعميم بنك الكويت 
املركزي رقم 2/ر ب / ر ب اإ/2021/488 بتاريخ 11 اأكتوبر 2021 على موزون خماطر اأقل بن�شبة 25% بالن�شبة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.

تأجيل القروض االستهالكية والمقسطة لسنة 2020

خالل �شنة 2020 وا�شتجابًة لقرار جمل�س اإدارة احتاد م�شارف الكويت، اأعلن البنك عن تاأجيل حت�شيل مدفوعات القرو�س ال�شتهالكية واملق�شطة 
اأخرى ناجتة عن هذا  اأي ر�شوم  اأو  اأي فائدة  ا حتميل  اأي�شً 2020 دون  اأبريل   1 اأ�شهر اعتبارًا من  وكذلك مدفوعات بطاقات الئتمان لفرتة �شتة 
التاأجيل. تعترب تاأجيالت الأق�شاط مبثابة دعم �شيولة ق�شري الأجل ملعاجلة م�شكالت التدفقات النقدية املحتملة لدى املقرت�شني من الأفراد. اأدى 
نظام تاأجيل القرو�س اإىل خ�شائر تعديل على مدار اليوم الأول مببلغ 42,212 األف دينار كويتي الناجتة عن تعديل التدفقات النقدية التعاقدية. ومت 
حتميل خ�شائر التعديل على الأرباح املرحلة يف 2020 بدل من بيان الدخل طبقا ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية التزاًما 

بتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب/ر ب اإ/2020/461.
وفقًا للتعميم ولغر�س قاعدة راأ�شمالية، �شيتم اإدراج هذه اخل�شائر �شمن الأرباح املرحلة على مدى فرتة اأربع �شنوات تبداأ من �شنة 2021 حتى �شنة 
2024. ووفًقا لذلك، قام البنك با�شتبعاد خ�شائر التعديل على مدار اليوم الأول مببلغ 31,659 ألف دينار كويتي )2020: 42,212 األف دينار كويتي( 

ناجتة عن نظام تاأجيل القرو�س من الأرباح املرحلة. 
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يبني اجلدول اأدناه تفا�صيل راأ�س املال الرقابي للبنك كما يف 31 دي�صمرب 2021 و 31 دي�صمرب 2020:       )باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�صمرب 312020 دي�صمرب 2021عنا�صر راأ�س املال

�صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 من راأ�س املال: الأدوات والحتياطيات  

457.815.2 473.1راأ�س املال من اأ�شهم عادية موؤهلة و�شادرة مبا�شرة زائًدا فائ�س الأ�شهم 

)6.2(182.3 176.1الأرباح املرحلة

3.1 64.0  67.1اإيرادات �شاملة اأخرى مرتاكمة )واحتياطيات اأخرى(

12.2 704.1  716.3�صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 من راأ�س املال قبل التعديلت الرقابية 

   

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

ا�شتثمارات يف اأ�شهم البنك )يف حالة عدم مقا�شتها بالفعل مقابل راأ�س املال 
6.4)24.5()18.2(املدفوع يف امليزانية العمومية امل�شجلة(

6.4)24.5()18.2(اإجمايل التعديلت الرقابية على �صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 

   

18.6 679.6  698.2�صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 

   

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

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

- -  -�شريحة اإ�شافية 1 من راأ�س املال

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

698.2  679.6 18.6

ال�صريحة 2 من راأ�س املال: الأدوات واملخ�ص�صات
)50.0(100.0  50.0اأدوات �شمن ال�شريحة 2 موؤهلة و�شادرة مبا�شرة زائًدا فائ�س الأ�شهم ذي ال�شلة

3.4 55.5  58.9خم�ش�شات عامة �شمن ال�شريحة 2 من راأ�س املال 

)46.6(155.5  108.9ال�صريحة 2 من راأ�س املال قبل التعديلت الرقابية 

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

 )46.6( 108.9155.5 ال�صريحة 2 من راأ�س املال 

)28.1(835.1  807.1اإجمايل راأ�س املال )اإجمايل راأ�س املال= ال�صريحة 1 + ال�صريحة 2(

251.6 4,576.1  4,827.7اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر 

)باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021عنا�صر راأ�س املال 

معدلت راأ�س املال وامل�صدات

�صريحة حقوق امل�صاهمني العامة 1 )كن�صبة من املوجودات املرجحة باأوزان 
املخاطر(

14.5%%14.9%0.4-

-0.4%14.9%%14.5ال�صريحة 1 )كن�صبة من املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر(

-1.6%18.3%%16.7اإجمايل راأ�س املال )كن�صبة من املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر(

متطلبات امل�شدات املتعلقة بالبنك )احلد الأدنى من متطلبات �شريحة 
 capital حقوق امل�شاهمني العامة 1 زائًدا امل�شدات الراأ�شمالية التحوطية

conservation buffer زائًدا متطلبات امل�شدات الراأ�شمالية للتقلبات 

القت�شادية املرتبطة بالبنك countercyclical buffer زائًدا متطلبات امل�شدات 
الراأ�شمالية للبنوك ذات التاأثري النظامي والتي مت التعبري عنها كن�شبة من 

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر(

8%%8 -

0.0%0.0%%0.0منها: متطلبات امل�شدات الراأ�شمالية التحوطية 

- -  -منها: متطلبات امل�شدات الراأ�شمالية للتقلبات القت�شادية املرتبطة بالبنك

0.0%1.0%%1.0منها: متطلبات امل�شدات الراأ�شمالية للبنوك املحلية ذات التاأثري النظامي 

�شريحة حقوق امل�شاهمني العامة 1 املتاحة للوفاء بامل�شدات )كن�شبة من 
-0.4%7.9%%7.5املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر(

- -  -احلد الأدنى الأ�شا�شي 

0.0%8.0%%8.0احلد الأدنى الأ�شا�شي من �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة 1 

0.0%9.5%%9.5احلد الأدنى الأ�شا�شي من ال�شريحة 1 

احلد الأدنى الأ�شا�شي لإجمايل راأ�س املال با�شتثناء العمالت وامل�شدات 
0.0%10.5%%10.5الراأ�شمالية للبنوك املحلية ذات التاأثري النظامي 

- -  -املبالغ اأقل من حدود اخل�شم )قبل الرتجيح باملخاطر(

 other financials ا�شتثمارات غري جوهرية يف راأ�شمال موؤ�ش�شات مالية اأخرى-  - -

- -  -ا�شتثمارات جوهرية يف اأ�شهم عادية ملوؤ�ش�شات مالية 

- -  -حقوق خدمات الرهن )بال�شايف بعد التزام ال�شرائب ذي ال�شلة(

موجودات �شرائب موؤجلة ناجتة من فروق موؤقتة )بال�شايف بعد التزام ال�شرائب 
- -  -ذي ال�شلة(

- -  -احلدود العليا Caps ال�شارية على اإدراج املخ�ش�شات �شمن ال�شريحة 2 

املخ�ش�شات املوؤهلة لالإدراج يف ال�شريحة 2 واملتعلقة بالنك�شافات اخلا�شعة 
)Caps 3.6 259.0  262.6لالأ�شلوب القيا�شي )قبل تطبيق احلدود العليا

3.4 55.5  58.9احلدود العليا لإدراج املخ�ش�شات يف ال�شريحة 2 وفقا لالأ�شلوب القيا�شي 

املخ�ش�شات املوؤهلة لالإدراج يف ال�شريحة 2 واملتعلقة بالنك�شافات اخلا�شعة 
- -  -لأ�شلوب الت�شنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلدود العليا(

احلدود العليا لإدراج املخ�ش�شات يف ال�شريحة 2 وفًقا لأ�شلوب الت�شنيفات 
- -  -الداخلية 
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إدارة رأس المال

تتمثل �شيا�شة اإدارة راأ�س املال لدى البنك يف التاأكد من والحتفاظ بقاعدة راأ�شمال كافية لدعم عملية تطوير ومنو الأعمال. ويتم حتديد متطلبات 
املدرجة  الأخرى  البنود  املتوقع يف  والنمو  الأعمال  لكل جمموعة من جمموعات  القرو�س  توقعات منو  اأ�شا�س  وامل�شتقبلية على  املال احلالية  راأ�س 

بامليزانية والت�شهيالت غري املدرجة بامليزانية واأن�شطة املتاجرة )اأي خماطر ال�شوق( و�شيا�شة توزيع الأرباح امل�شتقبلية لدى البنك. 
ي�شعى البنك اإىل املحافظة على التوازن احلذر بني خمتلف عنا�شر راأ�س املال وخا�شة الدمج الن�شبي لل�شريحة 1 وال�شريحة 2 من راأ�س املال. 

 يو�صح اجلدول التايل تفا�صيل النك�صافات املرجحة باأوزان املخاطر ومتطلبات راأ�س املال الرقابية ومعدلت راأ�س املال الرقابية للبنك 
كما يف 31 دي�صمرب 2021 و31 دي�صمرب 2020:            )باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021النك�صافات ملخاطر الئتمان

270.0 4,442.9  4,713.0املوجودات املرجحة باأوزان خماطر الئتمان 

)0.2()203.4()203.7(ناق�شا: خم�ش�س عام زائد

 269.8 4,239.5  4,509.3�صايف النك�صافات املرجحة باأوزان خماطر الئتمان 

)0.4(2.1  1.7املوجودات املرجحة باأوزان خماطر ال�شوق 

)17.8(334.5  316.7النك�شافات املرجحة باأوزان خماطر الت�شغيل 

251.6 4,576.1  4,827.7اإجمايل النك�شافات املرجحة باأوزان املخاطر

متطلبات راأ�س املال الرقابية بن�صبة 10.50%          )باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021خماطر الئتمان

- -  -بنود نقدية 

2.2 3.6  5.8مطالبات على الدول ال�شيادية

)PSEs( 5.1 5.5  10.6مطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

)0.6(0.6  0.0مطالبات على بنوك التنمية املتعددة

5.9 34.6  40.4مطالبات على البنوك

3.3 230.5  233.7مطالبات على ال�شركات

15.9 152.0  167.9النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية لالأفراد 

)1.0(4.3  3.3النك�شافات للقرو�س املتاأخرة

)2.3(35.4  33.1انك�شافات اأخرى

28.4 466.5  494.9خم�ص�س راأ�س املال املطلوب ملخاطر الئتمان

)0.0()21.4()21.4(ناق�شًا: خم�ش�س عام زائد 

 28.4 445.1 473.5خم�ص�س راأ�س املال املطلوب ل�صايف خماطر الئتمان

               )باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021خماطر ال�صوق

- -  -خماطر مراكز اأ�شعار الفائدة

)0.0(0.2  0.2خماطر حتويل العمالت الأجنبية

)0.0(0.2  0.2خم�ص�س راأ�س املال املطلوب ملخاطر ال�صوق 

)1.9(35.1  33.3خم�ص�س راأ�س املال املطلوب ملخاطر الت�صغيل 

2.5 45.8  48.3خم�ص�س راأ�صمال اإ�صايف )البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي بن�صبة %1(

29.0 526.2  555.2اإجمايل راأ�س املال املخ�ص�س 

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021ن�صب كفاية راأ�س املال )ن�صبة مئوية(

-0.4%14.9%%14.5ن�شبة ال�شريحة 1

-1.6%18.3%%16.7اإجمايل ن�شبة كفاية راأ�س املال

دينار  مليون   4,576.1  :2020( كويتي  دينار  مليون   4,827.7 مببلغ  هو  دي�شمرب 2021   31 يف  كما  املخاطر  باأوزان  املرجح  النك�شاف  اإجمايل  اإن 
كويتي(، وهو ما يتطلب توفر اإجمايل راأ�شمال بن�شبة 11.5% )2020: 11.5%( مبا يف ذلك البنوك املحلية ذات التاأثري النظامي )D-SIB( بن�شبة 

1% مببلغ 555.2 مليون دينار كويتي )2020: 526.2 مليون دينار كويتي(.  

اإن راأ�س املال الرقابي املتاح لدى البنك كما يف 31 دي�شمرب 2021 هو مببلغ 807.1 مليون دينار كويتي )2020: 835.1 مليون دينار كويتي( والذي 
يرتبط مبعدل كفاية راأ�س املال بن�شبة %16.72 )2020: %18.25(.
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تنظيم الحوكمة وإدارة المخاطر

توفر �شيا�شات اإدارة املخاطر وتقبل املخاطر التي مت اعتمادها من قبل املجل�س املعلومات الالزمة املتعلقة مبنهج اإدارة املخاطر واأهدافها و�شبل 
الإدارة والهيكل التنظيمي. يتم مراجعة �شيا�شات واإجراءات اإدارة املخاطر ب�شورة دورية والعمل عند ال�شرورة على تعديلها وحت�شينها لكي تعك�س 

التغريات يف املنتجات وال�شوق. 
قام البنك بت�شكيل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة )BRC( لدعم فاعلية مراقبة املجل�س لأمور املخاطر التي تواجه البنك مع تقدمي 
التقارير الدورية اإىل جمل�س الإدارة، متى كان ذلك منا�شبًا. تقوم جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة بالإ�شراف على اإدارة خماطر 
البنك على اأ�شا�س كلي مع التاأكد من ا�شتقاللية ووحدة املخاطر لدى البنك. تقوم جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة مبراجعة كافة 
�شيا�شات اإدارة املخاطر وتقبل املخاطر والتو�شية بها لغر�س احل�شول على موافقة جمل�س الإدارة. تقوم جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س 
الإدارة مبراجعة كافة النك�شافات للمخاطر العالية والكبرية واأي انك�شافات ل ت�شتويف معايري الإقرا�س العادية. يقدم ق�شم اإدارة املخاطر بالبنك 
برئا�شة رئي�س اإدارة املخاطر تقارير دورية اإىل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة. كما قام البنك بت�شكيل جلنة املخاطر التنفيذية 
)ERC( والتي يراأ�شها كل من الرئي�س التنفيذي ورئي�س اإدارة املخاطر وهي اللجنة العليا حلوكمة املخاطر على م�شتوى الإدارة العليا. ويقوم ق�شم 
اإدارة املخاطر للبنك بتقدمي تقارير منتظمة اإىل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة وجلنة املخاطر التنفيذية حتى يكون اأع�شاء اللجنة 

على دراية بكافة انك�شافات املخاطر التي تواجه البنك.  
اإن تنظيم اإدارة املخاطر واملهام وامل�شئوليات للجان املختلفة مدرج �شمن اإي�شاح 24 حول البيانات املالية.

حوكمة الشركات

2012 وتعديالتها  ل�شنة  ال�شركات  القواعد اجلديدة حلوكمة  الإدارة، قام بتطبيق  واأع�شاء جمل�س  الإدارة  اإن بنك اخلليج، بقيادة رئي�س جمل�س 
اأف�شل املمار�شات العاملية والتي تعترب �شرورية  اأعلن عنه بنك الكويت املركزي. كما يعمل البنك على تطبيق  2019 وفقًا ملا  الالحقة يف �شبتمرب 
لو�شعه املايل والعام. قام البنك بت�شكيل اأربع جلان رئي�شية منبثقة عن جمل�س الإدارة – جلنة اإدارة املخاطر وجلنة التدقيق وجلنة حوكمة ال�شركات 

وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت وذلك لتطبيق منهج حوكمة ال�شركات لدى البنك. 

القدرة على تحمل المخاطر واستراتيجية المحافظ

يتبع البنك منهًجا قوًيا لإدارة املخاطر ويدير العالقة بني املخاطر/املزايا داخل و�شمن كل جمال من جمالت اأعمال البنك. ويقوم البنك با�شتمرار 
مبراجعة �شيا�شات وممار�شات اإدارة املخاطر لديه للتاأكد من عدم تعر�س البنك لتقييم اأ�شل جوهري وتقلب الربحية. 

مقابل احلدود  م�شتمرة  ب�شورة  املختلفة  للمخاطر  باملراقبة عن قرب  ي�شمح  والذي  املخاطر  القدرة على حتمل  يوثق عوامل  م�شتند  البنك  لدى 
املنبثقة عن جمل�س  املخاطر  التنفيذية وجلنة  املخاطر  ومناق�شتها مع جلنة  املخاطر  موؤ�شرات  يتم عر�س  �شنوي،  ربع  وب�شكل  داخلًيا.  املو�شوعة 
الإدارة. ويتم تقييم م�شتند القدرة على حتمل املخاطر ب�شورة دورية وتعديله مبا يتوافق مع عوامل ال�شوق والعوامل القت�شادية. ي�شتعني البنك 

ب�شيا�شة ائتمانية مف�شلة معتمدة من قبل املجل�س ويتم مراجعتها ب�شورة دورية ملواكبة التغريات يف املخاطر وظروف ال�شوق.
يو�شح دليل �شيا�شة الئتمان املبادئ الإر�شادية ومعايري خماطر الئتمان التي حتكم منح الئتمان مبا يقدم هيكاًل اإر�شادًيا يجب اأن يعتمد عليه 
جمال الأعمال امل�شرفية ومبا ي�شمن اتباع منهج متماثل يف كافة اأن�شطة الإقرا�س لدى البنك. كما يو�شح ال�شيا�شة التي يجب اتباعها فيما يتعلق 
بانك�شاف املخاطر املقبولة على م�شتوى الدول. يتم اعتماد ومراجعة احلدود الفردية املتعلقة بالدول من قبل جلنة الئتمان وال�شتثمار املنبثقة عن 

جمل�س الإدارة والتي متثل جلنة عليا لعتماد الئتمان مفو�شة من قبل جمل�س الإدارة يف �شوء تعليمات بنك الكويت املركزي. 
اإىل  بالإ�شافة  الت�شنيف  هذا  وياأتي   .)NAICS( القطاعات  لت�شنيف  ال�شمالية  اأمريكا  لنظام  طبًقا  للمخاطر  انك�شافه  بت�شنيف  البنك  يقوم 
الت�شنيف املعتمد على رموز الأغرا�س طبًقا ملا هو حمدد من قبل بنك الكويت املركزي. وهذا ي�شمح للبنك بت�شنيف حمفظته اإىل عدة قطاعات 
الت�شهيالت  لت�شنيف  الئتمان  ت�شنيف  منوذج  با�شتخدام  البنك  يقوم  كما  وجدت.  اإن  الرتكزات،  اإدارة  وحت�شني  التحليل  مهمة  لت�شهيل  فرعية 
الئتمانية لدى ال�شركات وذلك لت�شهيل القرارات املتعلقة بالئتمان ورقابة الئتمان. بالإ�شافة اإىل ذلك، يقوم البنك باحت�شاب ت�شنيف خماطر 
املحفظة على اأ�شا�س املتو�شط املرجح والذي يتم من خالله تقييم جودة املحافظ الكلية على فرتات زمنية فا�شلة منتظمة وطرحها للمناق�شة بلجنة 

املخاطر التنفيذية وجلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة. 

كما ي�شتعني البنك بنموذج العائد على راأ�س املال املعدل باملخاطر )RAROC( لتقييم �شايف القيمة املرتبطة باحل�شابات بعد مراعاة تكلفة راأ�س 
املال. وي�شاعد النموذج يف اتخاذ قرارات مطلعة واإ�شافة مزيد من القيمة للم�شاهمني.

 إجراء التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 
بالن�شبة  الداخلي  املال  راأ�س  الحتفاظ مب�شتوى مالئم من  للبنك  ويتيح  البنك  ومراقبة خماطر  وقيا�س وجتميع  يعمل على حتديد  الإجراء  هذا 
حلجم املخاطر ال�شاملة التي يواجهها البنك وخطة الأعمال. ويقوم البنك باإجراء تقييم للمخاطر اجلوهرية مثل خماطر الئتمان وخماطر ال�شوق 
اأ�شعار الفائدة وخماطر ال�شيولة واملخاطر القانونية  وخماطر الت�شغيل وخماطر تركز الئتمان )تركزات القطاعات وال�شم التجاري( وخماطر 
وخماطر ال�شمعة وغريها كجزء من اإجراء التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال. كما يقوم البنك باإجراء حتليل اختبار ال�شغط لقيا�س التاأثري عل 
قيمة ال�شمانات وتدفقات الإيرادات وتدين ت�شنيفات حمفظة الإقرا�س وغريها على مدى نطاق زمني ملدة �شنة واحدة لثالثة �شيناريوهات منطقية 

لل�شغط )معتدل ومتو�شط وحاد(.
يتم مراجعة توزيع راأ�س املال لكل خماطرة من املخاطر ونتائج اختبار ال�شغط ومناق�شتها خالل اجتماعات جلنة املخاطر التنفيذية وجلنة اإدارة 

املخاطر املنبثقة عن املجل�س ل�شمان توزيع راأ�شمال كاف لكل خماطرة، مع مراعاة عوامل القت�شاد الكلي واجلزئي.
اإن معدل كفاية راأ�س املال طبًقا للركن 1 )بازل 3( كما يف 31 دي�شمرب 2021 هو بن�شبة 16.72% )2020: 18.25%( ومعدل كفاية راأ�س املال املقابل 

طبًقا لالإجراء الداخلي لتقييم كفاية راأ�س املال هو بن�شبة %15.24 )2020: %16.64(.

مخاطر االئتمان

تن�شاأ هذه  العقد.  بالتزاماته مبوجب  الوفاء  املقابل يف  اأو الطرف  العميل  اإخفاق  ب�شبب  املالية  تتمثل خماطر الئتمان يف خماطر تكبد اخل�شائر 
املخاطر ب�شكل 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 الئتمانية اإىل اأع�شاء 
جمل�س الإدارة والأ�شماء ذات ال�شلة( اإىل جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار التي ميكنها تفوي�س �شالحياتها اإىل جلنة الئتمان التنفيذية 
الئتمان  خماطر  املالية  البيانات  حول  )اأ(   24 الإي�شاح  ي�شرح  املركزي.  الكويت  بنك  تعليمات  اإطار  يف  التزاما  الإدارة  جمل�س  لتوجيهات  وفقا 

ا �شيا�شة واإطار عمل البنك املو�شوع لإدارة هذه املخاطر. بالتف�شيل ويو�شح اأي�شً
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مخاطر السوق

تتمثل خماطر ال�شوق يف خماطر اأن توؤدي احلركات يف قيم اأو اأ�شعار ال�شوق مبا يف ذلك اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية واأ�شعار الفائدة والهوام�س 
الئتمانية اإىل تخفي�س اإيرادات البنك اأو قيمة حمافظه )املوجودات والأدوات املالية(. 

احتفاظه  وكذلك  امللكية،  اأ�شا�س  على  البنك،  اأو  العمالء  ل�شالح  بها  القيام  يتم  التي  املتاجرة  اأن�شطة  خالل  من  ال�شوق  ملخاطر  البنك  يتعر�س 
ال�شيولة لدى البنك.  اأ�شعار الفائدة وخماطر  باإدارة خماطر العمالت الأجنبية وخماطر  باملوجودات واملطلوبات املالية. تقوم جمموعة اخلزينة 
تراقب جمموعة ال�شتثمارات خماطر �شوق الأ�شهم فيما يتعلق مبحفظة ال�شتثمارات التي ميلكها البنك. تهدف احلدود اإىل �شمان اإدارة خماطر 
لدى  املخاطر  على حتمل  القدرة  �شيا�شة  و�شعها  التي  الداخلية  واحلدود  املركزي  الكويت  لبنك  العامة  الرقابية  الإر�شادات  �شمن  للبنك  ال�شوق 
البنك. يتم مراقبة الختالفات يف اأ�شعار الفائدة واأ�شعار العمالت وال�شيولة با�شتمرار من قبل جمموعة اخلزينة ويتم مراجعتها دوريا من قبل جلنة 

املوجودات واملطلوبات. 
تت�شمن اأعمال اخلزينة الرئي�شية لدى البنك معامالت حتويل العمالت الأجنبية نيابة عن العمالء من ال�شركات. ويتم تنفيذ معامالت العمالء يف 
الغالب على اأ�شا�س امل�شاندة. تقوم جمموعة اخلزينة باإجراء عدد حمدد من معامالت تداول العمالت الأجنبية التي ميلكها البنك وب�شورة رئي�شية 
تت�شمن عمالت جمموعة الدول ال�شبع ولكن اأي�شا بالعمالت الإقليمية وبع�س العمالت الفرعية الأخرى. تعترب املخاطر هنا حمدودة حيث اإن مراكز 
حتويل العمالت الأجنبية املفتوحة تعترب �شئيلة للغاية ويتم تنفيذها بالتقيد ال�شريح بحدود مراكز العمالت املفتوحة املحددة من قبل بنك الكويت 

املركزي. ل يقوم البنك باملتاجرة يف ال�شتثمارات ذات الدخل الثابت اأو الأوراق املالية. 
تقت�شر عمليات التداول يف �شوق املال على الوفاء مبتطلبات متويل موجودات العمالت الجنبية املحلية والدولية لدى البنك وا�شتثمار اأي فوائ�س. 

وك�شيا�شة عامة، فاإن هذه املراكز ل تت�شمن خماطر اأ�شعار الفائدة جوهرية.  
كما حتتفظ جمموعة اخلزينة بالبنك اأي�شا مبحفظة من �شندات خزينة احلكومة الكويتية و�شندات بنك الكويت املركزي وذلك للوفاء مبتطلبات 
ال�شيولة القانونية املو�شوعة من قبل بنك الكويت املركزي وكذلك حمفظة تتكون يف اأغلبها من ال�شندات ال�شيادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

املدرجة بالدولر الأمريكي لإدارة ال�شيولة الفائ�شة. 
يعترب الدينار الكويتي العملة الرئي�شية للبنك، ويتم اإدراج غالبية موجودات ومطلوبات البنك اإما بالدينار الكويتي اأو الدولر الأمريكي ويتم متويلها 

بنف�س العملة. ونتيجة لذلك فاإن النك�شاف ملخاطر �شرف العمالت الأجنبية الهيكلية يعترب حمدودا. 

مخاطر العمالت األجنبية

اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة لأداة مالية نتيجة التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. ي�شرح الإي�شاح 24 
)ج( حول البيانات املالية خماطر العمالت الأجنبية بالتف�شيل.

مخاطر أسعار الفائدة )السجالت المصرفية( 

تنتج خماطر اأ�شعار الفائدة لدى البنك من احتمالت تاأثري التغريات يف اأ�شعار الفائدة على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأدوات 
طبًقا  واملطلوبات  للموجودات  القت�شادية  القيمة  يف  التغري  وكذلك  �شهًرا   12 ملدة  الفوائد  اإيرادات  �شايف  على  التاأثريات  البنك  يراقب  املالية. 
ل�شيناريوهات معدلت الفائدة املختلفة. يبني الإي�شاح 24 )ب( حول البيانات املالية خماطر ح�شا�شية �شايف اإيرادات البنك من الفائدة للتغريات 

يف اأ�شعار الفائدة. 

مخاطر أسعار األسهم )السجالت المصرفية(

تعترب جمموعة ال�شتثمارات م�شئولة عن اإدارة حمفظة ال�شتثمارات يف اأوراق مالية التي ميلكها البنك يف ال�شجالت امل�شرفية )اأي تلك التي لي�شت 
لغر�س املتاجرة(. ويلتزم البنك بكافة احلدود املتعلقة بال�شتثمارات واملفرو�شة من قبل بنك الكويت املركزي.

يتم ت�شنيف ال�شتثمارات يف الأ�شهم كـ "مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى. ولقد مت الإف�شاح عن الت�شنيفات املحا�شبية 
وقيا�شات القيمة العادلة يف اإي�شاح ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة حول البيانات املالية. مت الإف�شاح عن اأنواع ال�شتثمارات وت�شنيفاتها املحا�شبية 

�شمن اإي�شاح 13 حول البيانات املالية.

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�شيولة يف املخاطر الناجتة عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية يف الوقت املحدد دون تكبد تكاليف جوهرية. وتن�شاأ 
خماطر ال�شيولة من التمويل العام لالأن�شطة التي يقوم بها البنك. قام البنك بالحتفاظ بر�شيد يف املوجودات ال�شائلة يزيد عن متطلبات احلد 
الأدنى التي ي�شعها بنك الكويت املركزي. ي�شرح الإي�شاح 24 )د( حول البيانات املالية خماطر ال�شيولة بالتف�شيل كما يو�شح �شيا�شة البنك واإطار 

العمل املو�شوع لإدارة هذه املخاطر.

مخاطر التشغيل

تتمثل خماطر الت�شغيل يف خماطر اخل�شارة الناجتة عن عجز الأفراد اأو ف�شل الإجراءات اأو التقنيات اأو تاأثري اأحداث خارجية. وهي تت�شمن اأعمال 
الغ�س والأعمال غري امل�شموح بها والأخطاء وال�شهو وانعدام الكفاءة وتعطل الأنظمة والأحداث اخلارجية. 

يعمل اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�شغيلية لدى البنك على حتديد وتقييم ومراقبة وتخفيف ومتابعة املخاطر الت�شغيلية يف البنك بفاعلية بطريقة 
متماثلة.

ي�شتمل اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�شغيلية لدى البنك على التقييم الذاتي للمخاطر واملراقبة )RCSA( واملوؤ�شرات الرئي�شية للمخاطر. كما يطبق 
واتخاذ  التي مت حتديدها،  الرئي�شية  والأ�شباب  الرقابية  الأدوات  داخلًيا عن عجز  لالإبالغ  بها  ال�شتعانة  يتم  احلوادث،  لالإبالغ عن  اآلية  البنك 
اأدوات الرقابة  الإجراءات الت�شحيحية املالئمة يف الوقت املنا�شب. يجمع البنك معلومات خ�شائر الت�شغيل الداخلية وتتيح البيانات للبنك و�شع 
املالئمة ملنع تكبد هذه اخل�شائر يف امل�شتقبل. ي�شتخدم البنك حلول اإ�شافية RiskNucleus للمخاطر الت�شغيلية، وذلك لأغرا�س مراقبة املخاطر 

الت�شغيلية هذه. يقدم الإي�شاح 24 )هـ( حول البيانات املالية معلومات اإ�شافية حول اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�شغيلية لدى البنك. 

االنكشاف لمخاطر االئتمان

ي�شتعني البنك بنظام موديز Moody لت�شنيف املخاطر من اأجل ت�شنيف النك�شافات ملخاطر الئتمان. يو�شح الإي�شاح 24 )اأ( حول البيانات املالية 
عملية الت�شنيف الداخلي لدى البنك بالتف�شيل. 

إجمالي االنكشاف لمخاطر االئتمان

يلخ�س اجلدول التايل اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان لدى البنك )قبل تخفيف املخاطر الئتمانية( كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 
2020. ومتثل املبالغ غري املمولة )اأي تلك خارج امليزانية العمومية( اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان قبل تعديالت معامل التحويل الئتماين 

)‘CCF’( حيث اإن املبالغ الإجمالية تعك�س املخاطر الئتمانية النهائية للبنك يف حالة عجز الأطراف املقابلة.

إدارة المخاطر 
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               )باملليون دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان

447.0 6,367.4  6,814.4 النك�شاف املمول لإجمايل خماطر الئتمان 

74.3 1,393.5  1,467.8 النك�شاف غري املمول لإجمايل خماطر الئتمان 

521.3 7,760.9  8,282.2 جمموع اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان 

82%( من جمموع اإجمايل النك�شاف ملخاطر   :2020( %82 2021 هو بن�شبة  31 دي�شمرب  اإن اإجمايل النك�شاف املمول ملخاطر الئتمان كما يف 
الئتمان. 

اإن اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان املق�شم بني املمول وغري املمول ا�شتنادًا اإىل املحفظة القيا�شية مبني بالتف�شيل يف ق�شم النك�شاف ملخاطر 
الئتمان. 

 

متوسط االنكشاف لمخاطر االئتمان

اإن متو�شط النك�شاف ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020 مبني بالتف�شيل اأدناه: 
الت�صهيلت الئتمانية املمولة وغري املمولة )باملتو�صط( كما يف 31 دي�صمرب           )بالألف دينار كويتي(

20212020

املجموعغري ممول ممولاملجموعغري ممول ممول

52,614 -  52,614  52,732  - 52,732بنود نقدية 

926,967 991 925,976  904,501 101 904,400املطالبات على الدول ال�شيادية

املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع 
)PSEs( 300,052العام             

22,560 322,612  276,712 12,672 289,384

املطالبات على بنوك التنمية متعددة 
11,523 -  11,523  5,386  - 5,386الأطراف

1,094,337 287,530 806,807  1,134,566 262,120 872,446املطالبات على البنوك 

3,425,107 1,101,851 2,323,256  3,434,300 1,120,879 2,313,421املطالبات على ال�شركات 

النك�شافات للخدمات امل�شرفية 
1,573,474 13,281 1,560,193  1,658,153 485 1,657,668لالأفراد

57,396 4,060 53,336  56,134 6,580 49,554النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

 351,269 328 350,941  341,664 249 341,415انك�شافات اأخرى

 7,782,071 1,420,713 6,361,358  7,910,048 1,412,974  6,497,074 الإجمايل

اإجمايل  متو�شط  جمموع  من   )%81.74  :2020(  %82.14 بن�شبة  هو   2021 ل�شنة  الئتمان  ملخاطر  املمول  النك�شاف  اإجمايل  متو�شط   اإن 
النك�شاف ملخاطر الئتمان. مت احت�شاب متو�شط مبالغ ال�شنة بالكامل با�شتخدام متو�شط 13 نقطة ملبالغ نهاية ال�شهر اعتبارا من 31 دي�شمرب 2020 

حتى 31 دي�شمرب 2021 على نحو �شامل.

التوزيع الجغرافي إلجمالي االنكشافات لمخاطر االئتمان

فيما يلي بيان التوزيع اجلغرايف ملجموع اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان )بعد املخ�ش�شات املحددة( والذي مت حتليله وفقا ملحفظة املخاطر الئتمانية 
القيا�شية كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020. كما اأن التوزيع اجلغرايف مبني على اأ�شا�س الغر�س الرئي�شي من الت�شهيالت الئتمانية.

جمموع اإجمايل النك�صافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�صمرب 2021 - ح�صب املنطقة اجلغرافية                          )بالألف دينار كويتي(

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط 
الأخرى

غرب 
اأوروبا

اأمريكا 
وكندا

اآ�صيا 
واملحيط 

الهادي

باقي 
دول

العامل
الإجمايل

 59,057  -  -  -  -  - 59,057بنود نقدية 

 980,838  -  -  -  - 149,872 830,966املطالبات على الدول ال�صيا�صية 

 391,861  -  -  -  - 194,833 197,028املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

املطالبات على بنوك التنمية 
متعددة الأطراف

-  -  -  -  -  -  - 

 1,157,246 15,131 169,460 64,414 148,079 693,201 66,961املطالبات على البنوك 

 3,553,308 1,651 40,075 9,754 88,849 287,613 3,125,366املطالبات على ال�صركات

النك�صافات للخدمات امل�صرفية 
للأفراد

1,751,218 843 287 62 497 482 1,753,389 

 40,374  -  -  -  - 9,271 31,103النك�صافات للقرو�س املتاأخرة 

 346,096  -  -  - 183 2,170 343,743انك�صافات اأخرى

 8,282,169 17,264 210,032 74,230 237,398 1,337,803 6,405,442الإجمايل

       

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

%77.2%16.2%2.9%0.9%2.5%0.2%100

جمموع اإجمايل النك�شافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2020 - ح�شب املنطقة اجلغرافية        )بالألف دينار كويتي(

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط 
الأخرى

غرب 
اأوروبا

اأمريكا 
وكندا

اآ�صيا 
واملحيط 

الهادي

باقي دول
العامل

الإجمايل

51,355 -----51,355 بنود نقدية 

955,757 ----112,989 842,768 املطالبات على الدول ال�شيادية 

املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع 
300,837 ----98,646 202,191 العام

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

1,132,387 8,689 170,953 41,401 394,242 458,557 58,545 املطالبات على البنوك

3,312,212 7,142 55,734 9,743 82,728 179,176 2,977,689 املطالبات على ال�شركات

النك�شافات للخدمات امل�شرفية 
1,608,061 417 321 80 298 667 1,606,278 لالأفراد 

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

338,248 130 --294 4,280 333,544 انك�شافات اأخرى

7,760,906 27,800 227,008 51,224 477,562 854,315 6,122,997 الإجمايل

       

ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر 
100%0.4%2.9%0.7%6.2%11.0%78.8%الئتمان ح�شب املنطقة اجلغرافية
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اإجمايل  جمموع  من   %77 )ن�شبة  كويتي  دينار  مليار   6.41 من  وتتكون  الكويت  يف  تقع  البنك  لدى  الئتمان  ملخاطر  النك�شاف  غالبية   اإن 
النك�شاف ملخاطر الئتمان( يف 31 دي�شمرب 2021 مقارنة مببلغ 6.12 مليار دينار كويتي )ن�شبة 79% من جمموع اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان( 

يف 31 دي�شمرب 2020.  

التوزيع الجغرافي لمتوسط االنكشافات لمخاطر االئتمان

فيما يلي متو�شط اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان لعامي 2021 و2020 وقد مت حتليله ح�شب املنطقة اجلغرافية وحمفظة خماطر الئتمان القيا�شية:

جمموع اإجمايل النك�صافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�صمرب 2021 )املتو�صط( - ح�صب املنطقة اجلغرافية      )بالألف دينار كويتي(

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط 
الأخرى

غرب 
اأوروبا

اأمريكا 
وكندا

اآ�صيا 
واملحيط 

الهادي

باقي دول
العامل

الإجمايل

 52,732   -   -   -   -   - 52,732بنود نقدية 

 904,501   -   -   -   - 125,076 779,425املطالبات على الدول ال�صيادية 

املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع 
 322,612   -   -   -   - 118,744 203,868العام

املطالبات على بنوك التنمية 
 5,386 5,386   -   -   -   -   -متعددة الأطراف

 1,134,566 8,794 163,717 63,845 255,247 591,506 51,457املطالبات على البنوك

 3,434,300 6,277 54,378 9,807 84,154 248,975 3,030,709املطالبات على ال�صركات

النك�صافات للخدمات امل�صرفية 
 1,658,153 443 421 67 62 551 1,656,609للأفراد 

 56,134   -   -   -   - 3,006 53,128النك�صافات للقرو�س املتاأخرة 

 341,664 10   -   - 195 2,277 339,182انك�صافات اأخرى

 7,910,048 20,910 218,516 73,719 339,658 1,090,135 6,167,110الإجمايل

       

ن�صبة اإجمايل النك�صاف ملخاطر 
100%0.3%2.8%0.9%4.3%13.8%78.0%الئتمان ح�صب املنطقة اجلغرافية

جمموع اإجمايل النك�شافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2020 )املتو�شط( – ح�شب املنطقة اجلغرافية       )بالألف دينار كويتي(

الكويت
دول ال�صرق 

الأو�صط 
الأخرى

غرب 
اأوروبا

اأمريكا 
وكندا

اآ�صيا 
واملحيط 

الهادي

باقي دول
العامل

الإجمايل

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

926,967 -   -   -   -   111,792 815,175 املطالبات على الدول ال�شيا�شية 

املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع 
289,384 -   -   -   -   106,389 182,995 العام

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

1,094,337 14,006 189,916 44,268 268,563 514,263 63,321 املطالبات على البنوك 

3,425,107 7,691 29,360 9,839 46,952 263,574 3,067,691 املطالبات على ال�شركات

امل�شرفية  للخدمات  النك�شافات 
1,573,474 371 363 88 374 746 1,571,532 لالأفراد

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

351,269 10 -   -   301 2,359 348,599 انك�شافات اأخرى

7,782,071 33,601 219,639 54,195 316,190 999,123 6,159,323 الإجمايل

ملخاطر  النك�شاف  اإجمايل  ن�شبة 
100%0.4%2.8%0.7%4.1%12.8%79.2%الئتمان ح�شب املنطقة اجلغرافية

إدارة المخاطر 

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

89 88

. .



توزيع إجمالي االنكشافات لمخاطر االئتمان حسب قطاعات األعمال 

فيما يلي بيان بتوزيع اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان ح�شب قطاعات الأعمال )بعد املخ�ش�شات املحددة( والذي مت حتليله وفقًا ملحفظة خماطر 
الئتمان القيا�شية كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020:

جمموع اإجمايل النك�صافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�صمرب 2021 – ح�صب قطاع الأعمال        )بالألف دينار كويتي(

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

الإجمايل اأخرى

 59,057 59,057   -   -   -   -   -   -   -بنود نقدية 

املطالبات على الدول 
 980,838 791,352   -   -   -   -   - 189,486   -ال�صيادية

املطالبات على موؤ�ص�صات 
 391,861 124,946   -   -   - 225,975   - 40,940   -القطاع العام

املطالبات على بنوك 
التنمية متعددة 

الأطراف
-   -  -   -  -   --   -   -   

 1,157,246   -   -   -   -   -   - 1,157,246   -املطالبات على البنوك

 3,553,308 490,919 632,376 350,773 639,574 207,521 792,286 175,907 263,952املطالبات على ال�صركات

النك�صافات الرقابية 
للخدمات امل�صرفية 

للأفراد 
1,747,930 6 -   -   -   -   -   5,453 1,753,389 

النك�صافات للقرو�س  
املتاأخرة

10,279 44 18 49 20,300 -   9,463 221 40,374 

 346,097 164,648 140,611   - 145   -   -   - 40,693انك�صافات اأخرى

 8,282,169 1,636,595 782,450 350,773 660,019 433,545 792,304 1,563,629 2,062,854املجموع 

         

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

قطاعات الأعمال
%24.9%18.9%9.6%5.2%8.0%4.2%9.4%19.8%100

جمموع اإجمايل النك�شافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2020 - ح�شب قطاع الأعمال        )بالألف دينار كويتي(

جتاري مايل�صخ�صي
نفط خام 

وغاز
عقاراتت�صنيعاإن�صاءات

خدمات 
اأخرى

الإجمايل 

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

املطالبات على الدول 
955,757 738,649 -   -   -   -   -   217,108 -   ال�شيادية

املطالبات على 
300,837 86,510 -   -   -   191,410 -   22,917 -   موؤ�ش�شات القطاع العام

املطالبات على بنوك 
التنمية متعددة 

الأطراف
   - 11,422   -   -   -   -   -   - 11,422

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

املطالبات على 
3,312,212 477,131 575,001 314,972 661,400 169,845 688,890 201,151 223,822 ال�شركات

النك�شافات الرقابية 
للخدمات امل�شرفية 

لالأفراد 
 1,606,811 210 654   - 225 6   - 155 1,608,061

النك�شافات للقرو�س 
50,627 623 18,149 -   25,486 49 5,519 28 773 املتاأخرة

338,248 161,874 146,257 -   -   -   -   -   30,117 انك�شافات اأخرى

7,760,906 1,516,297 739,407 314,978 687,111 361,304 695,063 1,585,223 1,861,523 املجموع 

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

قطاعات الأعمال
%23.9 %20.4%9.0%4.7%8.9%4.1%9.5%19.5%100
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توزيع إجمالي االنكشافات لمخاطر االئتمان حسب باقي مدة االستحقاق  

يبني اجلدول التايل تفا�شيل اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان ح�شب باقي مدة ال�شتحقاق )بعد املخ�ش�شات املحددة( ومت حتليلها وفقا ملحفظة 
خماطر الئتمان القيا�شية كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020: 

جمموع اإجمايل النك�صافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�صمرب 2021          )بالألف دينار كويتي(

حتى �صهر
1 اإلى 3 

اأ�صهر
3 اإلى 6 

اأ�صهر
6 اإلى 12 

�صهًرا
1 اإلى 3
�صنوات

اأكرث من
3 �صنوات

الإجمايل 

 59,057  -   -   -   -   - 59,057بنود نقدية 

 980,838 68,741 77,895 39,583 122,074 146,557 525,988املطالبات على الدول ال�صيادية

 391,861 258,374 117,181 2,719 122 9,006 4,459املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

املطالبات على بنوك التنمية متعددة 
الأطراف

-   -   -   -   -   -   -   

 1,157,246 38,581 312,629 102,183 45,635 177,364 480,854املطالبات على البنوك

 3,553,308 914,140 661,457 647,765 302,535 668,770 358,641املطالبات على ال�صركات

النك�صافات الرقابية للخدمات امل�صرفية 
للأفراد 

47,794 8,151 7,044 16,417 111,784 1,562,199 1,753,389 

 40,374 16,359 2,321 5,882 57 366 15,389النك�صافات للقرو�س املتاأخرة 

 346,097 30,743 1,191 50,262 36,993 91,212 135,696انك�صافات اأخرى

 8,282,169 2,889,136 1,284,458 864,811 514,460 1,101,426 1,627,878املجموع 

ن�صبة اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان 
100%34.9%15.5%10.4%6.2%13.3%19.7%ح�صب باقي مدة ال�صتحقاق

جمموع اإجمايل النك�شافات ملخاطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2020          )بالألف دينار كويتي(

1 اإىل 3 حتى �شهر
اأ�شهر

3 اإىل 6 
اأ�شهر

6 اإىل 12 
�شهًرا

1 اإىل 3
�شنوات

اأكرث من
الإجمايل 3 �شنوات

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

955,757 63,206 109,023 23,029 127,689 126,533 506,277 املطالبات على الدول ال�شيادية

300,837 215,352 52,156 3 8,396 13,771 11,159 املطالبات على موؤ�ش�شات القطاع العام

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

1,132,387 82,785 228,526 77,311 42,851 44,033 656,881 املطالبات على البنوك

3,312,212 705,442 736,576 442,700 361,466 796,937 269,091 املطالبات على ال�شركات

النك�شافات الرقابية للخدمات امل�شرفية 
1,608,061 1,377,778 106,864 19,513 11,175 16,109 76,622 لالأفراد 

50,627 207 11,524 220 66 4,942 33,668 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 

338,248 29,120 8,028 68,419 7,624 87,859 137,198 انك�شافات اأخرى

7,760,906 2,473,890 1,252,697 642,617 559,267 1,090,184 1,742,251 املجموع 

       

ن�شبة اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان 
100%31.9%16.1%8.3%7.2%14.0%22.5%ح�شب باقي مدة ال�شتحقاق

القروض منخفضة القيمة والمخصصات

القرو�س منخف�صة القيمة واملخ�ص�صات ح�صب قطاعات الأعمال

يتم ت�شجيل انخفا�س قيمة الت�شهيالت الئتمانية يف بيان املركز املايل مببلغ ي�شاوي خ�شائر الئتمان املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 
الذي يتم تطبيقه امتثال لتعليمات بنك الكويت املركزي اأو املخ�ش�شات املطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأيهما اأعلى.  اإن املحا�شبة عن 

القرو�س منخف�شة القيمة واملخ�ش�شات وقيا�شاتها مف�شح عنها يف اإي�شاح ال�شيا�شات املحا�شبية اجلوهرية والإي�شاح 12 حول البيانات املالية. 
يبني اجلدول التايل توزيع القرو�س منخف�شة القيمة )اجلزء املتاأخر والر�شيد القائم( واملخ�ش�شات املتعلقة بها )املحددة والعامة( ح�شب 

قطاعات الأعمال كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020::
القرو�س منخف�صة القيمة واملخ�ص�صات )ح�صب قطاعات الأعمال( كما يف 31 دي�صمرب 2021                             )بالألف دينار كويتي(

قرو�س منخف�صة القيمة 
املخ�ص�صات املحددة)قرو�س متعرثة الأداء(

النقدية
غطاء املخ�ص�صات 

املحددة
الر�صيد القائم اجلزء املتاأخر

44.8% 8,330 18,608 10,279�صخ�صية

0.0%   -   -   -مالية

100.3% 102 102   -جتارية

0.0%   - 49 49النفط اخلام والغاز

4.3% 682 15,802 15,120اإن�صاءات

0.0% -   -   -ت�صنيع

27.5% 3,586 13,049 9,463عقارات

0.0% - 203 203اأخرى

26.6% 12,700 47,813 35,114الإجمايل

 

القرو�س منخف�شة القيمة واملخ�ش�شات )ح�شب قطاعات الأعمال( كما يف 31 دي�شمرب 2020           )بالألف دينار كويتي(
قرو�س منخف�صة القيمة 
املخ�ص�صات املحددة)قرو�س متعرثة الأداء(

النقدية 
غطاء املخ�ص�صات 

املحددة
الر�صيد القائم اجلزء املتاأخر

45.9%655 1,427 772 �شخ�شية

0.0%-   -   -   مالية

22.5%1,599 7,101 5,502 جتارية

0.0%-   49 49 النفط اخلام والغاز

22.5%5,292 23,517 18,225 اإن�شاءات

0.0%-   -   -   ت�شنيع

3.2%600 18,749 18,149 عقارات

0.0%12 636 624 اأخرى

15.8%8,158 51,479 43,321 الإجمايل

ارتفعت القرو�س متعرثة الأداء مببلغ 4 مليون دينار كويتي يف عام 2021 )لالطالع على املزيد من التفا�شيل، انظر اإي�شاحي 12 و24 )اأ( حول 
البيانات املالية واجلدول التايل(.
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المخصصات المحملة حسب قطاعات األعمال

فيما يلي حتليل للمخ�ش�شات املحملة وامل�شطوبات ح�شب قطاعات الأعمال:
املخ�ص�صات املحملة وامل�صطوبات خلل �صنة 2021 )ح�صب قطاعات الأعمال(         )بالألف دينار كويتي(

التحميل / )الإفراج عن( خم�ص�س انخفا�س القيمة

اإجمايل املخ�ص�س خم�ص�س عامخم�ص�س حمدد 

 24,436 1,778 22,658�صخ�صية

 1,224 633 591مالية

 6,583 220 6,363جتارية

 641 641-النفط اخلام والغاز

 17,930)217( 18,147اإن�صاءات

 424 272 152ت�صنيع

 3,373 387 2,986عقارات

 4,825 4,837)12(اأخرى

 59,436 8,551 50,885املجموع 

املخ�ش�شات املحملة وامل�شطوبات خالل �شنة 2020 )ح�شب قطاعات الأعمال(         )بالألف دينار كويتي(
التحميل / )الإفراج عن( خم�ص�س انخفا�س القيمة

اإجمايل املخ�ص�س خم�ص�س عامخم�ص�س حمدد 

23,426 1,046 22,380 �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 املجموع 

ل يت�شمن املخ�ش�س املحدد املحمل املذكور اأعاله مبلغ 43.2 مليون دينار كويتي )2020: 80.8 مليون دينار كويتي( املبالغ امل�شطوبة خالل ال�شنة. 

 القروض منخفضة القيمة والمخصصات حسب القطاعات الجغرافية
فيما يلي التحليل اجلغرايف للقرو�س منخف�شة القيمة )اأي متعرثة الأداء( وغطاء املخ�ش�شات املتعلق بها كما يف 31 دي�شمرب 2021 

و31 دي�شمرب 2020:
القرو�س منخف�صة القيمة واملخ�ص�صات )ح�صب املنطقة اجلغرافية( كما يف 31 دي�صمرب 2021          )بالألف دينار كويتي(

قرو�س منخف�صة القيمة 
املخ�ص�صات املحددة)قرو�س متعرثة الأداء(

النقدية 
غطاء املخ�ص�صات 

املحددة
الر�صيد القائم اجلزء املتاأخر

31.7% 12,019 37,860 25,842الكويت

6.8% 682 9,953 9,271دول ال�صرق الأو�صط الأخرى

0.0%   -   -   -غرب اأوروبا

0.0%   -   -   -اأمريكا وكندا

0.0%   -   -   -اآ�صيا واملحيط الهادي

0.0%   -   -   -باقي دول العامل

26.6%47,81312,700 35,114املجموع 

 

القرو�س منخف�شة القيمة واملخ�ش�شات )ح�شب املنطقة اجلغرافية( كما يف 31 دي�شمرب 2020           )بالألف دينار كويتي(
قرو�س منخف�صة القيمة 
)قرو�س متعرثة الأداء(

الر�صيد القائم اجلزء املتاأخر
املخ�ص�صات املحددة

النقدية 
غطاء املخ�ص�صات 

املحددة

15.8%8,158 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 واملحيط الهادي

0.0%-   -   -   باقي دول العامل

15.8%8,158 51,479 43,321 املجموع 
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اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان قبل تخفيف خماطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2020            )بالألف دينار كويتي(
النك�شاف ملخاطر الئتمان قبل تخفيف خماطر الئتمانتخفيف خماطر الئتمان

انك�شاف ممول الإجمايلغري ممول ممول
ملخاطر الئتمان

انك�شاف غري 
ممول ملخاطر 

الئتمان
بعد معامل 

التحويل الئتماين

عقود حتويل
العمالت الأجنبية 

بعد معامل 
التحويل الئتماين

الإجمايل 
قبل تخفيف 

خماطر 
الئتمان

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

املطالبات على الدول 
955,784 29 3 955,752 955,757 5 955,752 ال�شيادية

املطالبات على موؤ�ش�شات 
291,652 -   8,554 283,098 300,837 17,739 283,098 القطاع العام

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

994,702 149 130,232 864,321 1,132,387 268,066 864,321 املطالبات على البنوك

2,702,258 236 489,418 2,212,604 3,312,212 1,099,608 2,212,604 املطالبات على ال�شركات

النك�شافات للخدمات 
1,607,817 -   244 1,607,573 1,608,061 488 1,607,573 امل�شرفية لالأفراد

النك�شافات للقرو�س 
46,974 -   3,653 43,321 50,627 7,306 43,321 املتاأخرة

338,111 -   138 337,973 338,248 275 337,973 انك�شافات اأخرى

7,000,075 414 632,242 6,367,419 7,760,906 1,393,487 6,367,419  املجموع 

تخفيف مخاطر االئتمان والموجودات المرجحة بأوزان مخاطر االئتمان

وفقا للمنهج القيا�شي اخلا�س مبعايري بازل 3 بخ�شو�س خماطر الئتمان، يتم تطبيق اأ�شاليب تخفيف خماطر الئتمان للحد من مقدار النك�شافات 
ملخاطر الئتمان املرجحة باأوزان املخاطر وذلك لأغرا�س كفاية راأ�س املال. يبني 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.
وفًقا ل�شيا�شة الئتمان لدى البنك �شيتم حتديد متطلبات ال�شمان والتغطية ورفع قيمة ال�شمان، اإن وجد، من خالل جلنة الئتمان امل�شئولة عن 
اعتماد الت�شهيالت الئتمانية ا�شتنادا على عدة عوامل منها القوة املالية للمقرت�س، وم�شادر التدفقات النقدية لل�شداد، و�شجالت التتبع، والدعم 
اجلماعي، والتقلب ... وغريها. اإذا كانت �شمانات الأ�شهم هي امل�شدر الوحيد لل�شداد، يجب الحتفاظ ببند رفع ال�شمان. ففي حالة انخفا�س 
قيمة ال�شمان املحتفظ به لقر�س معني باأقل من ن�شبة تغطية ال�شمان املقررة مبدئيا وت�شل اإىل حد ن�شبة رفع ال�شمان، يلتزم العميل بتقدمي �شمان 
اإ�شايف اأو ت�شوية النك�شاف ب�شكل جزئي وذلك لزيادة ن�شبة التغطية. كما يتم يوميًا تقييم الأ�شهم امل�شعرة من خالل اأ�شعار بور�شة الكويت واأ�شواق 
الأوراق املالية امل�شجلة. 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 راأ�س املال ملا هو مقرر 

�شمن تعليمات بازل. 
تكون القرو�س ال�شتهالكية ب�شفة عامة غري مكفولة ب�شمانات ولكن يتم التخفيف من خماطر الئتمان عن طريق تطبيق �شرط "حتويل الراتب" 
الذي يطالب �شاحب العمل للعميل بتحويل راتب العميل مبا�شرة اإىل ح�شابه لدى بنك اخلليج. كما اأن ال�شمان اأو التاأمني الذي يكون عادة على هيئة 
وديعة عميل حمجوزة لدى بنك اخلليج اأو �شمان �شخ�شي اأو اأوامر دائمة، يتم احل�شول عليه يف حالت نادرة عندما يتم منح القرو�س ال�شتهالكية 

دون اإجراء حتويل الراتب.

فيما يلي اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان بعد تطبيق معامل التحويل الئتماين املرتبط بالأ�شلوب القيا�شي اخلا�س مبعايري بازل 3، ولكن قبل 
تخفيف خماطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020 وقد مت حتليله وفًقا ملحفظة خماطر الئتمان القيا�شية:

اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان قبل تخفيف خماطر الئتمان كما يف 31 دي�صمرب 2021         )بالألف دينار كويتي(

النك�صاف ملخاطر الئتمان قبل تخفيف خماطر الئتماناإجمايل النك�صاف للمخاطر

الإجمايلغري ممول ممول

انك�صاف 
ممول 

ملخاطر 
الئتمان

انك�صاف غري 
ممول ملخاطر 

الئتمان
بعد معامل 

التحويل 
الئتماين

عقود حتويل
العملت 

الأجنبية 
بعد معامل 

التحويل 
الئتماين

الإجمايل 
قبل تخفيف 

خماطر 
الئتمان

 59,057   -   - 59,057 59,057   - 59,057بنود نقدية 

املطالبات على الدول 
ال�صيادية

980,721 118 980,839 980,721 59 22 980,802 

املطالبات على 
موؤ�ص�صات القطاع العام

380,381 11,480 391,861 380,381 5,740 -   386,121 

املطالبات على بنوك 
التنمية متعددة 

الأطراف
-   -   -   -   -   -   -   

 1,016,038 493 126,470 889,075 1,157,246 268,171 889,075املطالبات على البنوك

املطالبات على 
ال�صركات

2,371,425 1,181,883 3,553,308 2,371,425 533,145 354 2,904,924 

النك�صافات للخدمات 
امل�صرفية للأفراد

1,752,793 596 1,753,389 1,752,793 271 -   1,753,064 

النك�صافات للقرو�س 
املتاأخرة

35,114 5,259 40,373 35,114              
2,629 -   37,743 

 345,969   - 128 345,841 346,096 255 345,841انك�صافات اأخرى

 7,483,718 869 668,442 6,814,407 8,282,169 1,467,762 6,814,407املجموع
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محفظة المتاجرة

امليزانية  واإدارة  واملتاجرة  الت�شهيالت  من  العمالء  متطلبات  �شياق  يف  املفتوحة  العمالت  ملركز  معقول  مقدار  على  املتاجرة  حمفظة   تقت�شر 
العمومية للبنك. 

ي�شتخدم البنك املنهج القيا�شي لتحديد راأ�س املال املطلوب لتغطية خماطر ال�شوق. ويتم ربط ال�شجالت امل�شرفية للمتاجرة بال�شوق على اأ�شا�س 
ا  يومي كما ي�شتخدم البنك هيكل للحدود املو�شوعة لإدارة ومراقبة النك�شافات ملخاطر ال�شوق الناجتة من اأن�شطة املتاجرة. وي�شتخدم البنك اأي�شً
قيمة املتاجرة املعر�شة للمخاطر لتتبع ومراقبة 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�شوق يف ن�شبة 12.5. 
)بالألف دينار كويتي(

الفارق31 دي�شمرب 312020 دي�صمرب 2021خماطر ال�صوق 
-   -      -خماطر مركز اأ�شعار الفائدة

)33(167  134خماطر حتويل العمالت الأجنبية

)33(167  134اإجمايل راأ�س املال املحمل لتغطية خماطر ال�صوق

)413(2,088  1,675املوجودات املرجحة باأوزان خماطر ال�صوق

)44(219  176اإجمايل متطلبات راأ�س املال لتغطية خماطر ال�صوق بن�صبة %10.50 )2020: %10.50(

يف 31 دي�شمرب 2021، كان اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان خماطر ال�شوق مببلغ 1.68 مليون دينار كويتي )2020: 2 مليون دينار كويتي( وقدر 
اإجمايل املتطلبات الراأ�شمالية مببلغ 176 األف دينار كويتي )2020: 219 دينار كويتي(.

مخاطر التشغيل

مت ت�شنيف اأن�شطة الأعمال لدى البنك اإىل ثالث جمالت اأعمال كما يلي: املتاجرة واملبيعات اخلدمات امل�شرفية التجارية واخلدمات امل�شرفية 
الفوائد بني جمالت الأعمال  الفوائد وم�شروفات  اإيرادات  لتوزيع  البنك  الداخلية لدى  اأ�شلوب ت�شعري حتويالت الأموال  ا�شتخدام  لالأفراد. يتم 

املذكورة اأعاله. 
يبني اجلدول التايل تفا�شيل راأ�س املال املحمل لتغطية خماطر الت�شغيل بالن�شبة للبنك كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020:   

                )بالألف دينار كويتي(

خماطر الت�صغيل كما يف 31 دي�صمرب 2021
متو�صط 

اإجمايل الإيرادات 
عن مدة 3 �صنوات

معامل بيتا 
راأ�س املال 

املحمل لتغطية 
خماطر الت�صغيل

 185,320% 29,554املتاجرة واملبيعات 

 1510,610% 70,732اخلدمات امل�صرفية التجارية

 129,405% 78,372اخلدمات امل�صرفية للأفراد

 25,335 178,658الإجمايل

 316,688اإجمايل النك�صاف املرجح باأوزان خماطر الت�صغيل 

 33,252اإجمايل املتطلبات الراأ�صمالية لتغطية خماطر الت�صغيل )بن�صبة %10.50(

اإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان بعد تخفيف خماطر الئتمان واملوجودات الناجتة املرجحة باأوزان املخاطر

يقدم اجلدول التايل مزيًدا من التق�شيم لالنك�شاف بعد تخفيف خماطر الئتمان كما يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020 واملوجودات الناجتة 
املرجحة باأوزان خماطر الئتمان اإىل انك�شافات مقدرة وغري مقدرة: 

النك�صاف ملخاطر الئتمان بعد تخفيف خماطر الئتمان؛ واملوجودات املرجحة باأوزان املخاطر كما يف 31 دي�صمرب 2021  )بالألف دينار كويتي(

النك�صاف قبل 
تخفيف  خماطر 

الئتمان

تخفيف خماطر الئتمان
النك�صاف بعد 

تخفيف خماطر 
الئتمان

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

�صمان 
مايل موؤهل 

كفالت 
موؤهلة 

الإجمايلغري مقدرةمقدرة

   -   -   - 59,057   -   - 59,057بنود نقدية

 55,028   - 55,028 980,743   - 59 980,802املطالبات على الدول ال�صيادية

املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع 
العام

386,121 17,179 -   368,942 101,071 -   101,071 

املطالبات على بنوك التنمية 
متعددة الأطراف

-   -   -   -   -   -   -   

 384,935 2 384,933 1,014,203   - 1,835 1,016,038املطالبات على البنوك

 2,226,140 2,181,664 44,476 2,215,945   - 688,979 2,904,924املطالبات على ال�صركات

النك�صافات للخدمات امل�صرفية 
للأفراد

1,753,064 153,255 -   1,599,809 -   1,599,264 1,599,264 

 31,665 31,665   - 33,388   - 4,355 37,743النك�صافات للقرو�س املتاأخرة

 314,853 314,853   - 264,919   - 81,050 345,969انك�صافات اأخرى

 4,712,956 4,127,448 585,508 6,537,006   - 946,712 7,483,718 املجموع 

النك�شاف ملخاطر الئتمان بعد تخفيف خماطر الئتمان؛ واملوجودات املرجحة باأوزان املخاطر كما يف 31 دي�شمرب 2020      )بالألف دينار كويتي(

النك�صاف قبل 
تخفيف خماطر 

الئتمان

تخفيف خماطر الئتمان
النك�صاف بعد 

تخفيف خماطر 
الئتمان

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

�صمان 
مايل موؤهل 

كفالت 
موؤهلة 

الإجمايلغري مقدرةمقدرة

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

34,420 -   34,420 955,682 -   102 955,784 املطالبات على الدول ال�شيادية

املطالبات على موؤ�ش�شات 
52,156 -   52,156 258,185 -   33,467 291,652 القطاع العام

املطالبات على بنوك التنمية 
5,711 -   5,711 11,422 -   -   11,422 متعددة الأطراف

329,135 1 329,134 994,126 -   576 994,702 املطالبات على البنوك

2,194,881 2,192,987 1,894 2,196,775 -   505,483 2,702,258 املطالبات على ال�شركات

النك�شافات للخدمات 
1,448,289 1,448,289 -   1,448,853 -   158,964 1,607,817 امل�شرفية لالأفراد

41,131 41,131 -   42,034 -   4,940 46,974 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة

337,219 337,219 -   278,748 -59,363 338,111 انك�شافات اأخرى

4,442,942 4,019,627 423,315 6,237,180 -   762,895 7,000,075  املجموع 

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.
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املعلومات املتعلقة مبركز اأ�شهم البنك املرخ�س يف ال�شجل امل�شريف كما يف 31 دي�شمرب 2020         )بالألف دينار كويتي(

اأ�شهم متداولة علًنا
اأ�شهم 

متداولة ب�شورة 
غري علنية

اإجمايل 
ال�شتثمارات 

يف اأوراق مالية
38,161 26,057 12,104 اإجمايل القيمة العادلة للأوراق املالية 

3,685 2,254 1,431 اأرباح غري حمققة من الأوراق املالية )جزء من �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة 1(

   تفا�صيل راأ�س املال الرقابي

5,343 3,648 1,695 متطلبات راأ�س املال الرقابي 

 تفا�صيل البيع 

ال�شاملة  الإيرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  اأوراق مالية مدرجة  اأرباح حمققة من 
350 الأخرى

من  اأقل  مالية  موؤ�ش�شات  )ا�شتثمارات يف   %250 بن�شبة  كموزون خماطر  ت�شنيفه  مالية مت  موؤ�ش�شة  اأ�شهم يف  ا�شتثمار جوهري يف  البنك  لدى 
حدود القتطاع(.

مخاطر أسعار الفائدة في السجالت المصرفية 

يتاأثر �شايف اإيرادات الفوائد امل�شتقبلية بالتحركات يف اأ�شعار الفائدة. ويتمثل اجلزء الرئي�شي من اإدارة البنك ملخاطر ال�شوق يف ال�شجالت امل�شرفية 
)اأي لغري اأغرا�س املتاجرة( يف اإدارة ح�شا�شية �شايف اإيرادات البنك من الفوائد للتغريات يف معدلت الفائدة ال�شوقية. اإن ح�شا�شية �شايف اإيرادات 

الفائدة للتغريات يف �شعر الفائدة م�شفح عنها يف الإي�شاح 24)ب( حول البيانات املالية.

مخاطر االئتمان المتعلقة باألطراف المقابلة 

قام البنك بتطوير جمموعة من ال�شيا�شات والعمليات املرتبطة باملخاطر لتحديد وقيا�س ومراقبة خماطر الئتمان املتعلقة بالأطراف املقابلة ورفع 
التقارير عنها. تتكامل هذه ال�شيا�شات مع اإدارة خماطر الئتمان ومت تطبيقها لو�شع احلدود الداخلية فيما يتعلق باحلد الأق�شى ملن النك�شافات 
بناء على الت�شنيف الئتماين للطرف املقابل. حيث ترتبط الأطراف املقابلة ذات درجات الت�شنيف العالية بانك�شافات احلدود الأعلى، يف حني 
يقت�شر ارتباط العمالء ذوي درجات الت�شنيف الئتماين الأقل بانك�شافات امل�شتويات املنخف�شة. وقد مت حتديد هذه احلدود بناء على احتمالية 
التعرث املرتبطة بكل درجة من درجات املخاطر املتعلقة باملقرت�شني. ويف �شوء احتمالت التعرث، ي�شعى البنك اإىل احلد من تكبد خ�شائر غري متوقعة. 
بالن�شبة لعقود حتويل العمالت الأجنبية، فقد مت اإعداد هيكل احلدود بناء على اأجل العقد واملخاطر املرتتبة على التقلب املتعلق بالعقود الأ�شا�شية. 

وقد مت اإعداد هياكل احلدود املتعلقة بالأطراف املقابلة ح�شب املنتج مبا يف ذلك احلدود املو�شوعة لتحوط خماطر الت�شوية.  

سياسة المكافآت 
ملزيد من التفا�شيل يرجى الطالع على التقرير ال�شنوي - اجلزء الرابع من حوكمة ال�شركات.

نموذج اإلفصاحات العامة عن نسبة الرفع المالي
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي )التعميم ال�شادر من بنك الكويت املركزي رقم 2/ ب �س/ 342/ 2015(، يجب على البنوك الكويتية احلفاظ 
على ن�شبة رفع مايل قدرها 3% كحد اأدنى. يتم احت�شاب ن�شبة الرفع املايل كن�شبة من ال�شريحة 1 من راأ�س املال وفقا لقواعد بازل 3 اإىل اإجمايل 

النك�شاف. ميثل اإجمايل النك�شاف جمموع النك�شافات داخل وخارج امليزانية العمومية بعد تعديل معامل التحويل الئتماين. 

                  )بالألف دينار كويتي(

خماطر الت�شغيل كما يف 31 دي�شمرب 2020
متو�شط 

اإجمايل الإيرادات 
عن مدة 3 �شنوات

معامل بيتا
راأ�س املال 

املحمل لتغطية 
خماطر الت�شغيل

6,176 18%34,309 املتاجرة واملبيعات 

11,424 15%76,161 اخلدمات امل�شرفية التجارية

9,158 12%76,318 اخلدمات امل�شرفية لالأفراد

26,758  186,788الإجمايل

334,475 اإجمايل النك�شاف املرجح باأوزان خماطر الت�شغيل 

35,120 اإجمايل املتطلبات الراأ�شمالية لتغطية خماطر الت�شغيل )بن�شبة %10.50(

وفقا لتعليمات بازل 3، يحت�شب اإجمايل راأ�س املال املحمل لتغطية خماطر الت�شغيل عن طريق �شرب متو�شط اإجمايل الإيرادات عن مدة 3 �شنوات 
ملجالت الأعمال يف معامل بيتا املحدد م�شبًقا. ويحدد اإجمايل النك�شاف املرجح باأوزان خماطر الت�شغيل عن طريق �شرب راأ�س املال املحمل لتغطية 
خماطر الت�شغيل يف ن�شبة 12.5. ي�شمل اإجمايل الإيرادات �شايف اإيرادات الفوائد و�شايف الإيرادات التي ل حتمل فوائد.  يف 31 دي�شمرب 2021، بلغ 
املتو�شط املرجح لالنك�شاف ملخاطر الت�شغيل 316.7 مليون دينار كويتي )2020: 334.5 مليون دينار كويتي( وكان اإجمايل املتطلبات الراأ�شمالية 

لتغطية خماطر الت�شغيل بن�شبة 10.50% مببلغ 33 مليون دينار كويتي )2020: بن�شبة 13% مببلغ 35 مليون دينار كويتي(. 

مخاطر أسعار األسهم في السجالت المصرفية

ل يتداول بنك اخلليج يف الأ�شهم. يتم الحتفاظ بجميع ا�شتثمارات البنك يف الأ�شهم يف ال�شجالت امل�شرفية )اأي لغري اأغرا�س املتاجرة( ويتم 
ت�شنيفها كمدرجة "بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الخرى"، اأي اأنها متثل املوجودات التي يتم �شراوؤها لالحتفاظ بها ملدة زمنية غري 
حمددة والتي من املمكن بيعها اإذا دعت احلاجة لل�شيولة اأو يف حالة التغريات يف اأ�شعار الفائدة اأو اأ�شعار ال�شرف اأو اأ�شعار الأ�شهم. يتم اإدراج اأرباح 
وخ�شائر القيمة العادلة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى ول يتم اإعادة ت�شنيفها لحقًا اإىل بيان الدخل مبا يف ذلك عند البيع. يتم عند البيع اإعادة 
ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة من احتياطي القيمة العادلة اإىل الأرباح املرحلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية. اإن القيم العادلة لالأدوات 
امل�شعرة ت�شتند اإىل اأ�شعار ال�شراء عند الإقفال اأو با�شتخدام ال�شعر احلايل يف ال�شوق لتلك الأداة. مت حتديث القيم العادلة لالأدوات غري امل�شعرة 
التي يتم تقديرها من خالل معدلت ال�شعر /الربحية اأو با�شتخدام �شعر/ ن�شب التدفقات النقدية لتعك�س الظروف املحددة جلهة الإ�شدار. كما 
اأن القيمة العادلة لال�شتثمارات يف ال�شناديق امل�شرتكة اأو �شناديق وحدات ال�شتثمار اأو الأدوات ال�شتثمارية امل�شابهة ت�شتند اإىل اآخر �شعر �شراء 

معلن/اآخر �شايف قيمة موجودات معلن. ي�شتخدم البنك خدمات التقييم اخلارجي عند ال�شرورة.
يو�شح اجلدول التايل القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأوراق مالية املحتفظ بها يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020 وكذلك الأرباح غري املحققة 

املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة �شمن حقوق امللكية والتاأثريات على راأ�س املال الرقابي. 

املعلومات املتعلقة مبركز اأ�صهم البنك املرخ�س يف ال�صجل امل�صريف كما يف 31 دي�صمرب 2021        )بالألف دينار كويتي(

اأ�صهم متداولة 
علًنا 

اأ�صهم 
متداولة ب�صورة 

غري علنية

اإجمايل 
ال�صتثمارات 

يف اأوراق مالية

 34,870 23,832 11,038اإجمايل القيمة العادلة للأوراق املالية 

 2,373 793 1,580اأرباح غري حمققة من الأوراق املالية )جزء من �شريحة حقوق امل�شاهمني العامة 1(

   تفا�صيل راأ�س املال الرقابي

 4,010 2,741 1,269متطلبات راأ�س املال الرقابي 

 تفا�صيل البيع 

ال�شاملة  الإيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  اأوراق  من  حمققة  اأرباح 
 505الأخرى
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يعر�س اجلدول التايل مطابقة املوجودات داخل امليزانية العمومية وفقا للبيانات املالية امل�شدرة بالإ�شافة اإىل اإجمايل مبلغ النك�شاف �شمن قيا�س 
ن�شبة الرفع.

)بالألف دينار كويتي( )ملخ�س املقارنة بني املوجودات املحا�شبية وقيا�س النك�شاف لن�شبة الرفع( 
31 دي�صمرب 

2021
31 دي�شمرب 

2020
الفارق

443,202 6,112,708  6,555,910اإجمايل املوجودات املجمعة وفقا للبيانات املالية امل�شدرة 1.

.2
تعديل لال�شتثمارات يف املوؤ�ش�شات امل�شرفية اأو املالية اأو �شركات التاأمني 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.

.5
تعديل ملعامالت متويل الأوراق املالية )اأي التزام اإعادة ال�شراء واملعامالت املماثلة من 

-   -      -الإقرا�س املكفول ب�شمان(

.6
تعديل للبنود خارج امليزانية )اأي التحويل اإىل املبالغ الئتمانية املكافئة لالنك�شافات خارج 

59,788 736,066  795,854امليزانية(

-   -      -تعديالت اأخرى 7.

502,990 6,848,774  7,351,764النك�صاف لن�صبة الرفع 8.

)بالألف دينار كويتي(
31 دي�صمرب 

2021
31 دي�شمرب 

2020
الفارق

النك�صافات داخل امليزانية العمومية

.1
البنود داخل امليزانية )با�شتثناء امل�شتقات ومعامالت متويل الأوراق املالية ولكنها م�شتملة 

443,202 6,112,708  6,555,910على ال�شمانات(

-   -      -)مبالغ املوجودات املخ�شومة عند حتديد ال�شريحة 1 من راأ�س املال وفقا لقواعد بازل3(2.

 .3
اإجمايل النك�صافات داخل امليزانية )با�صتثناء امل�صتقات ومعاملت متويل الأوراق املالية( 

)جمموع البنود 1 و2(
6,555,910  6,112,708 443,202

   انك�صافات امل�صتقات 

.4
تكلفة ال�شتبدال املرتبطة بجميع معامالت امل�شتقات )اأي بال�شايف بعد هام�س فروق النقد 

-   -      -املوؤهلة(

-   -      -املبالغ امل�شافة اإىل النك�شاف املحتمل امل�شتقبلي 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�صافات امل�صتقات )جمموع البنود من 4 اإلى 10(11.

-     انك�صافات معاملت متويل الأوراق املالية

-   -      -اإجمايل موجودات معامالت متويل الأوراق املالية )دون اأي حتقق للمقا�شة(12. 

.13
)املبالغ املقا�صة للأر�صدة النقدية الدائنة واملدينة من اإجمايل موجودات معاملت متويل 

الأوراق املالية(
-      -   -

-   -      -انك�شافات الأطراف املقابلة املركزية ملوجودات معامالت متويل الأوراق املالية 14.

-   -      -انك�شافات معامالت الوكالء 15.

-   -      -اإجمايل انك�صافات معاملت متويل الأوراق املالية )جمموع البنود من 12 اإلى 15( 16.

  انك�صافات اأخرى خارج امليزانية 

66,851 2,359,585  2,426,436انك�شاف خارج امليزانية )قبل تطبيق معامل التحويل الئتماين(17.

)7,063()1,623,519()1,630,582()تعديالت لتعك�س التحويل اإىل املبالغ الئتمانية املكافئة(18.

59,788 736,066  795,854البنود خارج امليزانية )جمموع البندين 17 و18(19.

   راأ�س املال واإجمايل النك�صافات 

18,575 679,576  698,151ال�شريحة 1 من راأ�س املال 20.

502,990 6,848,774  7,351,764اإجمايل النك�شافات )جمموع البنود 3 و11 و16 و19(21.

  ن�صبة الرفع املايل

.22
ن�صبة الرفع املايل طبًقا لتعليمات بازل 3 )ال�صريحة 1 من راأ�س املال )20( / اإجمايل 

النك�صافات )21((
%9.50%9.92)%0.43(
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خسائر االئتمان للقروض والسلف
يتم ت�شجيل خ�شائر الئتمان للقرو�س وال�شلف)"الت�شهيالت الئتمانية"( املمنوحة اإىل العمالء والبنوك اإما ح�شب خ�شائر الئتمان املتوقعة املحددة 
وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية )"املعيار الدويل للتقارير املالية 9"( التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي اأو املخ�ش�س 
املطلوب وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى ا�شتنادا اإىل ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية واحت�شاب املخ�ش�س املتعلق بها )"قواعد بنك 

الكويت املركزي"(، كما هو مف�شح عنها يف ال�شيا�شات املحا�شبية و�شمن الإي�شاحني 2 و12 حول البيانات املالية.
اإن العرتاف بخ�شائر الئتمان املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي يعترب �شيا�شة حما�شبية معقدة 
وتتطلب اإ�شدار اأحكام جوهرية عند تطبيقها. ت�شتند خ�شائر الئتمان املتوقعة اإىل اأحكام الإدارة التي يتم اتخاذها لتقييم الزدياد امللحوظ يف 
خ�شائر الئتمان وت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية اإىل عدة مراحل وحتديد وقوع حالت التعرث واإعداد مناذج تقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير 
اأثرت جائحة كوفيد-19 ب�شورة   ،24 اإي�شاح  ال�شمانات. وكما هو مف�شح عنه يف  اأو حتقيق  اإجراءات ال�شرتداد  الناجتة من  النقدية  التدفقات 
الئتمان  ارتبطت خ�شائر  لذلك،  نتيجة  الأحكام.  من  عالية  درجة  تطبيق  ا�شتوجبت  كما  املتوقعة  الئتمان  الإدارة خل�شائر  على حتديد  جوهرية 
املتوقعة بدرجة كبرية من عدم التاأكد عما هو معتاد عليه كما تخ�شع املدخالت امل�شتخدمة للتغري ب�شكل كبري وهو ما قد يوؤدي اإىل تغري التقديرات 

يف الفرتات امل�شتقبلية ب�شورة جوهرية.
ي�شتند العرتاف باملخ�ش�س املحدد يف حالة الت�شهيل منخف�س القيمة طبقا لقواعد بنك الكويت املركزي اإىل تعليمات بنك الكويت املركزي حول 
احلد الأدنى للمخ�ش�س املعرتف به بالإ�شافة اإىل اأي خم�ش�س اإ�شايف يتم ت�شجيله ا�شتنادا اإىل تقدير الإدارة حول التدفقات النقدية املتوقعة 

املتعلقة بذلك الت�شهيل الئتماين.
نظرًا لأهمية الت�شهيالت الئتمانية وما يرتبط بها من عدم تاأكد حول التقديرات والأحكام التي يتم اإ�شدارها لحت�شاب انخفا�س القيمة وكذلك 

حالة عدم التاأكد الكبرية من التقديرات نتيجة لتاأثريات جائحة كوفيد-19، فاإنها تعترب اأحد اأمور التدقيق الرئي�شية.
ت�شمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم عملية و�شع وتنفيذ اأدوات الرقابة واملدخالت والفرتا�شات امل�شتخدمة من قبل البنك يف تطوير 
الئتمان. كما مت  الإدارة يف حتديد مدى مالءمة خ�شائر  اإليها  ت�شتند  والتي  واملراجعة  الرقابة اخلا�شة باحلوكمة  اأدوات  اإىل  بالإ�شافة  النماذج 
اإجراءات التدقيق لكي ت�شمل مراعاة ال�شطراب القت�شادي الناجت عن جائحة كوفيد-19 مبا فيها الرتكيز على الت�شهيالت الئتمانية  حتديث 

املعاد جدولتها.
بالن�شبة خل�شائر الئتمان املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 واملحددة طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، حددنا عينات من ت�شهيالت 
الئتمان القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية وقد ا�شتملت على الت�شهيالت الئتمانية املعاد جدولتها كما قمنا بتقييم كيفية قيام البنك بتحديد 
الزدياد امللحوظ يف خماطر الئتمان والأ�شا�س املرتتب على ذلك لت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية اإىل مراحل خمتلفة. ومت ال�شتعانة باملتخ�ش�شني 
توافقها مع متطلبات  للتحقق من  امل�شتخدمة  والطرق والفرتا�شات  الأ�شا�شية  البيانات  املتوقعة من حيث  الئتمان  لدينا ملراجعة منوذج خ�شائر 
البنك لعملية حتديد  بتقييم معايري  الت�شهيالت الئتمانية، قمنا  لعينة  بالن�شبة  الكويت املركزي.  9 وتعليمات بنك  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
املراحل وقيمة التعر�س عند التعرث واحتمالية التعرث ومعدل اخل�شارة عند التعرث مبا يف ذلك مالءمة وقيمة ال�شمان املحت�شب يف مناذج خ�شائر 
الئتمان املتوقعة امل�شتخدمة من قبل البنك بالإ�شافة اإىل التعليمات التي مت مراعاتها من قبل الإدارة يف �شوء جائحة كوفيد-19 احلالية لتحديد 
خ�شائر الئتمان املتوقعة مع مراعاة تعليمات بنك الكويت املركزي. كما قمنا بتقييم مدى تنا�شب خمتلف املدخالت والفرتا�شات امل�شتخدمة من 

قبل اإدارة البنك لتحديد خ�شائر الئتمان املتوقعة.
اإ�شافة اإىل ذلك، وبالن�شبة ملتطلبات املخ�ش�شات التي حددتها قواعد بنك الكويت املركزي، قمنا بتقييم معايري حتديد ما اإذا كان هناك �شرورة 
لحت�شاب اأية خ�شائر ائتمان طبقا للتعليمات ذات ال�شلة وما اإذا كان يتم احت�شابها طبقًا لذلك عند ال�شرورة. وبالن�شبة للعينات املختارة والتي 
القيمة.  انخفا�س  اأحداث  بتحديد كافة  البنك قد قامت  اإدارة  اإذا كانت  بالتحقق مما  املعاد جدولتها، قمنا  الئتمانية  الت�شهيالت  ا�شتملت على 
وبالن�شبة للعينات املختارة التي ا�شتملت اأي�شًا على ت�شهيالت ائتمانية منخف�شة القيمة، قمنا اأي�شًا بتقييم ال�شمان واأعدنا احت�شاب املخ�ش�شات 

الناجتة.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي 
الدخل  وبيانات   2021 دي�شمرب   31 كما يف  املايل  املركز  بيان  تتكون من  والتي  لبنك اخلليج �س.م.ك.ع. )"البنك"(،  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�شاحات حول البيانات املالية، مبا يف ذلك ملخ�س 

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة.
يف راأينا، اأن البيانات املالية املرفقة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للبنك كما يف 31 دي�شمرب 2021 وعن اأدائه املايل 

وتدفقاته النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املتبعة من قبل بنك الكويت املركزي واملطبقة يف دولة الكويت.

أساس الرأي 
ق�شم  يف  تقريرنا  يف  التفا�شيل  من  مبزيد  مو�شحة  املعايري  لتلك  طبًقا  م�شوؤولياتنا  اإن  الدولية.  التدقيق  ملعايري  وفقًا  التدقيق  باأعمال  قمنا  لقد 
"م�شوؤوليات مراقبي احل�شابات عن تدقيق البيانات املالية". ونحن م�شتقلون عن البنك وفقًا مليثاق الأخالقيات املهنية الدويل للمحا�شبني املهنيني 
ال�شادر عن املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�شبني املهنيني )مبا يف ذلك معايري ال�شتقاللية الدولية( )"امليثاق"(. وقد قمنا بالوفاء 
مب�شوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لهذه املتطلبات وامليثاق. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا 

من اإبداء راأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
اإن اأمور التدقيق الرئي�شية، يف حكمنا املهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية لل�شنة احلالية. ومت عر�س هذه 
الأمور يف �شياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�شل حول هذه الأمور. فيما يلي تفا�شيل اأمور التدقيق الرئي�شية 

وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه الأمور يف اإطار تدقيقنا له.

 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

بنك الخليج ش.م.ك.ع.
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ذات ال�شلة يف البيانات املالية اأو تعديل راأينا يف حالة عدم مالءمة الإف�شاحات. ت�شتند نتائج تدقيقنا اإىل اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها حتى 
تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات. على الرغم من ذلك، قد تت�شبب الأحداث اأو الظروف امل�شتقبلية يف توقف البنك عن موا�شلة اأعماله على اأ�شا�س 

مبداأ ال�شتمرارية.
• تقييم العر�س ال�شامل للبيانات املالية وهيكلها والبيانات املت�شمنة فيها مبا يف ذلك الإف�شاحات وتقييم ما اإذا كانت البيانات املالية تعرب عن 

املعامالت الأ�شا�شية والأحداث ذات ال�شلة باأ�شلوب يحقق العر�س العادل.
اإننا نتوا�شل مع امل�شوؤولني عن احلوكمة حول عدة اأمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك اأي 

اأوجه ق�شور جوهرية يف اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها اأثناء اأعمال التدقيق. 
ا بكافة العالقات  ا امل�شوؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�شلة فيما يخت�س بال�شتقاللية، ونبلغهم اأي�شً نزود اأي�شً
والأمور الأخرى التي نرى ب�شورة معقولة اأنها من املحتمل اأن توؤثر على ا�شتقالليتنا بالإ�شافة اإىل الإجراءات املتخذة للحد من التهديدات والتدابري 

املطبقة، متى كان ذلك منا�شبًا.  
اإبالغ امل�شوؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي ت�شكل الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية لل�شنة  ومن خالل الأمور التي يتم 
احلالية، ولذلك تعترب هي اأمور التدقيق الرئي�شية. اإننا نف�شح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�شابات اخلا�س بنا ما مل مينع القانون اأو اللوائح 
الإف�شاح العلني عن هذه الأمور اأو، يف اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�شل اإىل اأن اأمرا ما يجب عدم الإف�شاح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�شكل 

معقول اأن النتائج العك�شية املرتتبة على هذا الإف�شاح تتجاوز املكا�شب العامة له.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

اإدارة البنك فيما يتعلق بهذه  اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س  اأي�شًا  يف راأينا 
البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�س التدقيق، 
كما اأن البيانات املالية تت�شمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�س املال والتعليمات ب�شاأن 
معدل الرفع املايل والتي ين�س عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب إ/ 2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 والتعديالت الالحقة له 
ورقم 2/ ر ب /2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 والتعديالت الالحقة له على التوايل، وقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016 والتعديالت الالحقة له 
ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�شول 
املرعية. ح�شبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خمالفات للتعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�س املال والتعليمات ب�شاأن 
معدل الرفع املايل والتي ين�س عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب إ/ 2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 والتعديالت الالحقة له 
ورقم 2/ ر ب /2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 والتعديالت الالحقة له على التوايل، ولقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016 والتعديالت الالحقة 
له ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، اأو لعقد التاأ�شي�س وللنظام الأ�شا�شي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل ال�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2021 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل. 
نبني اأي�شًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات لأحكام القانون رقم 32 ل�شنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �شاأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�شرفية خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل.

طلل يو�صف املزينيعبدالكرمي عبداهلل ال�صمدان
�شجل مراقبي احل�شابات رقم 209 فئة اأ�شجل مراقبي احل�شابات رقم 208 فئة اأ
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الكويت

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للبنك لسنة 2021 

اإن الإدارة هي امل�شوؤولة عن هذه املعلومات الأخرى. يتكون ق�شم "املعلومات الأخرى" من املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي للبنك ل�شنة 2021، 
بخالف البيانات املالية وتقرير مراقبي احل�شابات حولها. لقد ح�شلنا على تقرير جمل�س اإدارة البنك، قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات، ونتوقع 

احل�شول على باقي اأق�شام التقرير ال�شنوي للبنك بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات.
اإن راأينا حول البيانات املالية ل يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية، فاإن م�شوؤوليتنا هي الطالع على املعلومات الأخرى املبينة اأعاله وحتديد ما اإذا كانت غري متوافقة ب�شورة 
مادية مع البيانات املالية اأو ح�شبما و�شل اإليه علمنا اأثناء التدقيق اأو وجود اأي اأخطاء مادية ب�شاأنها. 

واإذا ما تو�شلنا اإىل وجود اأي اأخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى، ا�شتنادًا اإىل الأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى والتي ح�شلنا عليها 
قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات، فاإنه يتعني علينا اإدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. لي�س لدينا ما ي�شتوجب اإدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�شاأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية 

اإن الإدارة هي امل�شوؤولة عن اإعداد وعر�س البيانات املالية ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت وعن اأدوات 
الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �شرورية لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء املادية �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية، تتحمل الإدارة م�شوؤولية تقييم قدرة البنك على متابعة اأعماله على اأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية مع الإف�شاح، متى كان ذلك 
منا�شبًا، عن الأمور املتعلقة باأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية وتطبيق مبداأ ال�شتمرارية املحا�شبي ما مل تعتزم الإدارة ت�شفية البنك اأو وقف اأعماله اأو يف 

حالة عدم توفر اأي بديل واقعي �شوى اتخاذ هذا الإجراء. 
يتحمل امل�شوؤولون عن احلوكمة م�شوؤولية الإ�شراف على عملية اإعداد البيانات املالية للبنك. 

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

اإن هدفنا هو احل�شول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية ككل خالية من الأخطاء املادية �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ، واإ�شدار تقرير 
مراقبي احل�شابات الذي يت�شمن راأينا. اإن التو�شل اإىل تاأكيد معقول ميثل درجة عالية من التاأكيد اإل اأنه ل ي�شمن اأن عملية التدقيق وفقًا ملعايري 
التدقيق الدولية �شوف تنتهي دائًما باكت�شاف الأخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تن�شاأ الأخطاء عن الغ�س اأو اخلطاأ وتعترب مادية اإذا كان من 
املتوقع ب�شورة معقولة اأن توؤثر ب�شورة فردية اأو جممعة على القرارات القت�شادية للم�شتخدمني والتي يتم اتخاذها على اأ�شا�س هذه البيانات املالية. 

كجزء من التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، اتخذنا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل اأعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ وو�شع وتنفيذ اإجراءات التدقيق املالئمة لتلك 
املخاطر، وكذلك احل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�شاف خطاأ مادي ناجت عن 
الغ�س تفوق خماطر عدم اكت�شاف ذلك الناجت عن اخلطاأ؛ حيث اإن الغ�س قد يت�شمن التواطوؤ اأو التزوير اأو الإهمال املتعمد اأو الت�شليل اأو جتاوز 

الرقابة الداخلية.
• فهم اأدوات الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بعملية التدقيق لو�شع اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية 

اأدوات الرقابة الداخلية لدى البنك. 
• تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�شبية والإف�شاحات ذات ال�شلة املقدمة من قبل الإدارة. 

• التو�شل اإىل مدى مالءمة ا�شتخدام الإدارة لأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية املحا�شبي والقيام، ا�شتنادًا اإىل اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها، بتحديد 
ما اإذا كان هناك عدم تاأكد مادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي ميكن اأن يثري �شًكا جوهريًا حول قدرة البنك على متابعة اأعماله على اأ�شا�س 
مبداأ ال�شتمرارية. ويف حالة التو�شل اإىل وجود عدم تاأكد مادي، يجب علينا اأن ناأخذ بعني العتبار، يف تقرير مراقبي احل�شابات، الإف�شاحات 

 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

بنك الخليج ش.م.ك.ع.
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 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021اي�شاحات
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

4185,994209,348اإيرادات فوائــد

)84,581()53,681(5م�شروفات فوائد

132,313124,767�صايف اإيرادات فوائد

627,42824,136�شايف اأتعاب وعمولت

9,0587,443�شايف اأرباح من التعامل بالعمالت الأجنبية 

679572اإيرادات توزيعات اأرباح

5801,350اإيرادات اأخرى 

170,058158,268اإيرادات الت�صغيل

47,71236,873م�شروفات موظفني

2,6282,765تكاليف اإ�شغال 

6,8237,618ا�شتهالك 

21,01816,670م�شروفات اأخرى 

78,18163,926م�صروفات الت�صغيل

91,87794,342ربح الت�صغيل قبل املخ�ص�صات/خ�صائر انخفا�س القيمة

حتميل خم�ش�شات:
755,83364,476 - حمددة

12,183,6034,218 - عامة

)5,512()11,943(12ا�شرتدادات قرو�س، بال�شايف بعد ال�شطب

)122(110�شايف خم�ش�س موجودات مالية اأخرى 

992-   14خ�شارة انخفا�س قيمة موجودات اأخرى

47,60364,052

44,27430,290ربح الت�صغيل

22179135مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

446302ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

1,098752�شريبة دعم العمالة الوطنية

446302الزكاة 

42,10528,799ربح ال�صنة

81410ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة )فل�س(

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

42,10528,799ربح ال�شنة 

اإيرادات �صاملة اأخرى

بنود لن يتم اإعادة ت�شنيفها لحقا اإىل بيان الدخل: 
)3,486()807(�شايف التغريات يف القيمة العادلة ل�شتثمارات يف اأوراق مالية - اأ�شهم

)256(25اإعادة تقييم مباين ومعدات 

)3,742()782(خ�صائر �صاملة اأخرى لل�صنة

41,32325,057اإجمايل الإيرادات ال�صاملة لل�صنة

 بيان الدخل الشامل بيان الدخل

اإن الإي�شاحات  املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية.اإن الإي�شاحات  املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

املوجودات
942,4951,105,925 9نقد ونقد معادل

74,000108,500 10�شندات خزينة حكومة الكويت

281,197280,724 11�شندات بنك الكويت املركزي 

124,6423,033 9ودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

278,451192,063 12قرو�س و�شلف للبنوك

4,558,0864,116,537 12قرو�س و�شـلف للعمالء

141,941174,855 13ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 

120,70597,018 14موجودات اأخرى 

34,39334,053 مباين ومعدات 

6,555,9106,112,708 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبـات

595,501550,543 15امل�شتحق للبنوك

673,169705,337 15ودائع من املوؤ�ش�شات املالية 

4,303,9954,033,719 16ودائع العمالء

215,000100,000 17اأموال مقرت�شة اأخرى

101,75385,745 18مطلوبات اأخرى 

5,889,4185,475,344 اإجمايل املطلوبـات

حقوق امللكية

304,813304,813 19راأ�س املال

- 15,241 22اأ�شهم منحة مقرتحة

46,56242,135 20احتياطي اإجباري

153,024153,024 20عالوة اإ�شدار اأ�شهم

18,19418,169 20احتياطي اإعادة تقييم عقارات

2,3743,686 احتياطي القيمة العادلة

144,441140,073 اأرباح مرحلة

 684,649661,900

 )24,536( )18,157(21اأ�شهم خزينة

666,492637,364 اإجمايل حقوق امللكية

6,555,9106,112,708 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

 بيان التدفقات النقدية بيان المركز المالي

اإن الإي�شاحات  املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية.اإن الإي�شاحات  املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

اأن�صطة الت�صغيل
42,10528,799ربح ال�شــنة
تعديـــالت:

)34(  -   تعديل معدل الفائدة الفعلي

)572()679(  اإيرادات توزيعات اأرباح 
6,8237,618  ا�شتهالك 

7,12,1859,43668,694  خم�ش�شات خ�شائر قرو�س 

)  122(110  �شايف خم�ش�س موجودات مالية اأخرى 

992  -   خ�شائر انخفا�س قيمة موجودات اأخرى 

التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل قبل التغريات يف 
107,795105,375موجودات ومطلوبات الت�صغيل

النق�س / )الزيادة( يف موجودات الت�شغيل:
34,500123,500�شندات خزينة حكومة الكويت

)2,049()473(�شندات بنك الكويت املركزي 

125,417)121,612(ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

20,838)86,767(قرو�س و�شلف للبنوك

)1,164()497,449(قرو�س و�شـلف للعمالء

13,495)21,274(موجودات اأخرى

الزيادة/)النق�س( يف مطلوبات الت�شـغيل:
44,958151,830امل�شتحق للبنوك

)313,150()32,168(ودائع من املوؤ�ش�شات املالية

270,27683,818ودائع عمــالء

)29,808(12,851مطلوبات اأخرى

278,102)289,363(�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف(/الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل

اأن�صطة ال�صتثمار
)14,371()22,498(�شراء ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

52,0858,808متح�شالت من بيع/ا�شتحقاق ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 
)5,263()7,138(�شراء مباين ومعدات 

679572اإيرادات توزيعات اأرباح م�شـتلمة

)10,254(23,128�صايف التدفقات النقدية الناجتة من/)امل�صتخدمة يف( اأن�صطة ال�صتثمار

اأن�صطة التمويل
-   17115,000�شايف املتح�شالت من اأموال مقرت�شة اأخرى

)31,947()15,056(22توزيعات اأرباح مدفوعة
2,86122,143متح�شالت من بيع اأ�شهم خزينة 

)9,804(102,805�صايف التدفقات النقدية الناجتة من/)امل�صتخدمة يف( اأن�صطة التمويل

258,044)163,430(�صايف )النق�س( الزيادة يف النقد والنقد املعادل 

1,105,925847,881النقد والنقد املعادل يف 1 يناير 

9942,4951,105,925النقد والنقد املعادل يف 31 دي�صمرب 

معلومات اإ�صافية عن التدفقات النقدية 
184,319217,055فوائد م�شتلمة
55,739101,520فوائد مدفوعة

انطوان �صاهرجا�صم م�صطفى بودي
)الرئي�س التنفيذي()رئي�س جمل�س الإدارة(
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 إيضاحات  حول البيانات المالية بيان التغيرات في حقوق الملكية

اإن الإي�شاحات  املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

1. التأسيس والتسجيلالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1960 وم�شجلة كم�شرف لدى بنك  اأكتوبر   29 بتاريخ  الكويت  تاأ�ش�شت يف  اإن بنك اخلليج �س.م.ك.ع. )"البنك"( هو �شركة م�شاهمة عامة 
الكويت املركزي، واأ�شهم البنك مدرجة ب�شوق الكويت لالأوراق املالية. يقع مكتب البنك امل�شجل يف �شارع مبارك الكبري، �س.ب. 3200 - 13032 

ال�شفاة، مدينة الكويت. 
2022. اإن اجلمعية  13 يناير  2021 وفًقا لقرار جمل�س اإدارة البنك يف  31 دي�شمرب  مت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 

العمومية ال�شنوية للم�شاهمني لديها �شالحية تعديل هذه البيانات املالية بعد اإ�شدارها.
مت تو�شيح الأن�شطة الرئي�شية للبنك يف الإي�شاح 27.

2. السياسات المحاسبية 

2.1 أساس اإلعداد 

الإيرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  اأوراق مالية  ال�شتثمارات يف  با�شتثناء  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقا  املالية  البيانات  اإعداد  يتم 
ال�شاملة الأخرى والأدوات املالية امل�شتقة والأر�س ملك حر واملباين املقا�شة بالقيمة العادلة. 

مت عر�س البيانات املالية بالدينار الكويتي، وهو العملة الرئي�شية للبنك، مقربة اإىل اأقرب األف )األف دينار كويتي(، ما مل يذكر خالف ذلك.

بيان االلتزام

مت اإعداد البيانات املالية وفقًا لتعليمات موؤ�ش�شات اخلدمات املالية ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي يف دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات 
من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى اخلا�شعة لرقابة بنك الكويت املركزي تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن جمل�س معايري 

املحا�شبة الدولية يف �شوء التعديالت التالية:
9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت  اأن يتم قيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة للت�شهيالت الئتمانية املقا�شة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية   •

املركزي اأو املخ�ش�شات املطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى؛ والتاأثري الناجت على الإف�شاحات ذات ال�شلة؛ و 
• اأن يتم العرتاف بخ�شائر التعديل للموجودات املالية الناجتة عن مهالت تاأجيل ال�شداد املقدمة اإىل العمالء نتيجة لفريو�س كوفيد-19 خالل 
ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020، على النحو املطلوب بتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/ رب اأ/2020/461. ينبغي العرتاف بخ�شائر 
التعديل املُ�شار اإليها يف التعميم يف الأرباح املرحلة بدًل من بيان الدخل بح�شب ما هو مطلوب باملعيار الدويل للتقارير املالية 9. ومع ذلك، ينبغي 
العرتاف بخ�شارة التعديل من املوجودات املالية الناجتة عن مهالت تاأجيل ال�شداد الأخرى املقدمة للعمالء يف بيان الدخل وفًقا للمعيار الدويل 
للتقارير املالية 9. يتم ت�شجيل كافة خ�شائر التعديل املتكبدة بعد ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 يف بيان الدخل. �شينتج عن تطبيق ال�شيا�شة 

تطبيق عر�س حما�شبي خمتلف خل�شائر التعديل يف �شنة 2020 مقارنًة ب�شنة 2021 )اإي�شاح 3(.
ي�شار اإىل الإطار املذكور اأعاله فيما يلي بـ "املعايري الدولية للتقارير املالية املتبعة من قبل بنك الكويت املركزي واملطبقة بدولة الكويت".

عرض البيانات المالية 

يقوم البنك بعر�س بيان مركزه املايل ح�شب ترتيب ال�شيولة ب�شكل عام. يرد يف الإي�شاح 24 )د( حتليل يتعلق بال�شرتداد اأو الت�شوية.

2.2 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة مماثلة لتلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة با�شتثناء ما هو مبني اأدناه. مل يقم البنك بالتطبيق املبكر لأي من 
املعايري اأو التف�شريات اأو التعديالت ال�شادرة ولكنها مل ت�شر بعد.

31 ديسمبر 2021
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اختبار العرتاف مبدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط 
التعاقدية  النقدية  التدفقات  اأو حت�شيل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتح�شيل  باملوجودات  بالحتفاظ  الأعمال مرتبطا  يكون منوذج  عندما 
والبيع معا، يقوم البنك بتقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية لالأدوات املالية متثل مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط )"اختبار العرتاف 
مبدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط"(. لأغرا�س هذا الختبار، ُيعرف "اأ�شل املبلغ" بالقيمة العادلة لالأ�شل املايل عند العرتاف املبدئي وقد 

يتغري على مدى عمر الأ�شل املايل )على �شبيل املثال، يف حالة املدفوعات مقدما لأ�شل املبلغ اأو اإطفاء الق�شط/اخل�شم(. 
عند اإجراء هذا التقييم، ي�شع البنك يف اعتباره ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متفقة مع ترتيب الإقرا�س الأ�شا�شي، اأي اأن الفائدة 
تت�شمن فقط املقابل النقدي للقيمة الزمنية لالأموال وخماطر الئتمان وخماطر الإقرا�س الأ�شا�شية الأخرى وما اإذا كان هام�س الربح متفقًا 
مع ترتيب الإقرا�س الأ�شا�شي. اإذا اأدت ال�شروط التعاقدية اإىل التعر�س للمخاطر اأو التقلب يف التدفقات النقدية التعاقدية مبا ل يتفق مع ترتيب 

الإقرا�س الأ�شا�شي، يتم ت�شنيف الأ�شل املايل ذي ال�شلة وقيا�شه وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر.
اإعادة الت�شنيف اعتبارا من بداية فرتة  يقوم البنك باإعادة الت�شنيف فقط عند تغري منوذج الأعمال املرتبط باإدارة تلك املوجودات. وتتم 

البيانات املالية الأوىل التالية للتغيري. من املتوقع اأن تكون مثل هذه التغريات متكررة ب�شكل كبري ومل يقع اأي منها خالل ال�شنة.

االعتراف/إلغاء االعتراف

اأو اللتزام املايل وفقًا للقيمة العادلة عندما ي�شبح البنك طرًفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. ت�شاف تكاليف  يتم العرتاف بالأ�شل املايل 
املعامالت اأو تخ�شم فقط بالن�شبة لتلك الأدوات املالية غري املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

ا�شتالم  تاريخ  اأي  الت�شوية؛  تاريخ  با�شتخدام طريقة املحا�شبة يف  بالطريقة العتيادية  املالية  املوجودات  اإدراج كافة م�شرتيات ومبيعات  يتم 
البنك اأو ت�شليمه للموجودات. ويتم اإدراج التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ املتاجرة وتاريخ الت�شوية يف بيان الدخل اأو يف بيان الدخل ال�شامل 
وفًقا لل�شيا�شة 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 وفًقا للوائح اأو الأعراف املتعامل بها يف ال�شوق. 
يتم اإلغاء العرتاف بالأ�شل املايل )كلًيا اأو جزئًيا(:

• عند انتهاء احلقوق التعاقدية يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل اأو 

• عندما يحتفظ البنك باحلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل ولكن يتحمل البنك التزاًما بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي 

اإىل طرف اآخر مبوجب ترتيب )القب�س والدفع( اأو
• عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل وعندما اإما )اأ( اأن يقوم البنك بتحويل كافة املخاطر واملزايا 

الهامة لالأ�شل اأو )ب( األ يقوم البنك بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�شل ولكنه يفقد ال�شيطرة على الأ�شل. 
اأو  اأو يقوم بالدخول يف ترتيب القب�س والدفع ومل يقم بتحويل  عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه يف ا�شتالم التدفقات النقدية من اأ�شل ما 
الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا اجلوهرية لالأ�شل ومل يفقد ال�شيطرة على الأ�شل، يتم العرتاف بالأ�شل اإىل احلد الذي ي�شتمر فيه البنك 
يف ال�شيطرة على الأ�شل. يتم قيا�س ال�شيطرة امل�شتمرة التي تاأخذ �شورة �شمان على الأ�شل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�شلية لالأ�شل اأو احلد 

الأق�شى للمقابل الذي ميكن اأن يطالب البنك بدفعه اأيهما اأقل.
اأو خم�ش�س مماثل( لالأ�شل  اأو م�شرتى )مبا يف ذلك اخليار الذي تتم ت�شويته نقًدا  عندما ياأخذ ا�شتمرار ال�شيطرة �شكل خيار مكتوب و/ 
املحول، فاإن مقدار ا�شتمرار البنك يف ال�شيطرة هو قيمة الأ�شل املحول الذي يجوز للبنك اإعادة �شرائه، وذلك با�شتثناء اإذا كان اخليار خيار 
�شراء مكتوب )مبا يف ذلك اخليار الذي تتم ت�شويته نقًدا اأو خم�ش�س مماثل( لأ�شل يتم قيا�شه وفًقا للقيمة العادلة، فاإن مدى ا�شتمرار البنك 

يف ال�شيطرة حمدد بالقيمة العادلة لالأ�شل املحول اأو �شعر ممار�شة اخليار، اأيهما اأقل. 
يتم اإلغاء العرتاف بالتزام مايل عند الإعفاء من اللتزام املرتبط باملطلوبات اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحيته. عند ا�شتبدال التزام مايل قائم 
بالتزام اآخر من نف�س املقر�س ب�شروط خمتلفة ب�شورة جوهرية اأو يتم تعديل �شروط اللتزام القائم ب�شورة جوهرية، يتم معاملة مثل هذا 
ال�شتبدال اأو التعديل كاإلغاء اعرتاف لاللتزام الأ�شلي واعرتاف بالتزام جديد ويتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل )اأو 
جزء من اللتزام املايل( املطفاأ اأو املحول اإىل طرف اآخر واملقابل املدفوع، مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمولة اأو مطلوبات مقدرة 

�شمن بيان الدخل.

الإ�صلح املعياري ملعدلت الفائدة - املرحلة 2: تعديلت على املعيار الدويل للتقارير املالية 9، ومعيار املحا�صبة الدويل 
39، واملعيار الدويل للتقارير املالية 7 واملعيار الدويل للتقارير املالية 4 واملعيار الدويل للتقارير املالية 16

تت�شمن التعديالت املربرات العملية التالية: 
• مربر عملي ي�شتلزم اإجراء تغريات تعاقدية اأو تغريات على التدفقات النقدية والتي تكون مطلوبة ب�شورة مبا�شرة لعملية الإ�شالح، والتي يتم 

معاملتها كتغريات يف �شعر الفائدة املتغرية، مبا يعادل احلركة يف �شعر الفائدة ال�شوقية.
• ال�شماح بتغيريات يتعني اإجراوؤها مبوجب متطلبات اإ�شالح معدل الليبور على ت�شنيفات التحوط وتوثيقات التحوط دون اإيقاف عالقة التحوط.

كما يف 31 دي�شمرب 2021، مل ينتقل البنك اإىل معيار �شعر فائدة بديل لأي من مراكزه و�شوف ينتقل ل�شتخدام معدلت مرجعية معيارية خالية 
من املخاطر يف تاريخ اأق�شاه يونيو 2023. وكما يف 31 دي�شمرب 2021، يقدر انك�شاف البنك ملخاطر املوجودات املالية والتي ت�شتند اإىل معدل 
الإيبور بالدولر الأمريكي وت�شتحق بعد يونيو 2023 مببلغ قدره 557,367 األف دينار كويتي. اأما انك�شاف البنك ملخاطر املطلوبات املالية املرتبطة 
مبعدل الإيبور بالدولر الأمريكي، فهو غري جوهري ن�شبيًا. تقدر النك�شافات ملعدل الفائدة املتغري بغري الدولر الأمريكي مببلغ 13,612 األف 
اأ�شحاب  التوا�شل مع  اأن�شطة النتقال و�شي�شتمر يف  اإدارة  البنك  الإيبور لدى  املتعلق مبعدلت  امل�شروع  دينار كويتي فقط. ويتوىل فريق عمل 
البنك يعمل على عقد املناق�شات لتحقيق عملية  انتقال منظمة وتخفيف املخاطر الناجتة من النتقال. كما  امل�شلحة املختلفني لدعم عملية 

انتقال منظمة لهذه النك�شافات حتى يتم ا�شتخدام املعدلت املرجعية املعيارية اخلالية من املخاطر ذات ال�شلة.
مل يكن للتعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�شري للفرتة املحا�شبية ال�شنوية التي تبداأ يف 1 يناير 2021 اأي تاأثري مادي 

على ال�شيا�شات املحا�شبية اأو املركز اأو الأداء املايل للبنك.

2.3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

أ. األدوات المالية 

تصنيف األدوات المالية 

يقوم البنك عند العرتاف املبدئي بت�شنيف موجوداته املالية لحقًا كالتايل: موجودات مالية مقا�شة بالتكلفة املطفاأة، وبالقيمة العادلة من 
خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى )مع اأو دون اإعادة اإدراج الأرباح او اخل�شائر اىل الأرباح اأو اخل�شائر عند اإلغاء العرتاف باأدوات الدين واأدوات 
حقوق امللكية على التوايل(، وبالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر. يحدد البنك ت�شنيف املوجودات املالية ا�شتنادا اإىل منوذج العمال 

الذي يتم من خالله اإدارة املوجودات وخ�شائ�س التدفقات النقدية التعاقدية اخلا�شة بها. 

تقييم منوذج العمال 
يعك�س منوذج الأعمال كيفية اإدارة البنك للموجودات املالية مبا يحقق تدفقات نقدية. ويق�شد بذلك ما اإذا كان هدف البنك يقت�شر فقط 
على حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات اأو حت�شيل كال من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناجتة من بيع 
املوجودات. ويف حالة عدم اإمكانية تطبيق اأي من الهدفني )كاأن يتم الحتفاظ باملوجودات املالية لأغرا�س املتاجرة(، يتم ت�شنيف املوجودات 
املالية كجزء من منوذج اأعمال )البيع( وقيا�شها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر. ل يتم تقييم منوذج اأعمال البنك على اأ�شا�س 

كل اأداة على حدة ولكن على م�شتوى اأعلى من املحافظ املجمعة وي�شتند اإىل عوامل ملحوظة مثل: 
• كيفية تقييم اأداء منوذج الأعمال واملوجودات املالية املحتفظ بها �شمن منوذج الأعمال وكيفية رفع التقارير حول اأدائها اإىل موظفي الإدارة 

العليا للمن�شاأة؛ و
• املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج الأعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها �شمن منوذج الأعمال( وبالأخ�س طريقة اإدارة تلك املخاطر.

ي�شتند تقييم منوذج الأعمال اإىل ال�شيناريوهات املتوقعة ب�شورة معقولة دون و�شع منوذج "ال�شيناريو الأ�شواأ" اأو "�شيناريو حالت ال�شغط"يف 
العتبار. يف حالة حتقيق التدفقات النقدية بعد العرتاف املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأ�شلية للبنك، لن يغري البنك من ت�شنيف 
املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها �شمن منوذج الأعمال، ولكنه �شيدرج هذه املعلومات عند تقييم املوجودات املالية امل�شتحدثة اأو امل�شرتاة 

موؤخرًا يف الفرتات الالحقة.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.2 التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية والإف�شاحات )تتمة(

إيضاحات  حول البيانات المالية
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أدوات حقوق الملكية المدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

اأي الأدوات التي ل ت�شمل التزامًا تعاقديًا  اأدوات حقوق امللكية هي الأدوات التي ت�شتويف تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر جهة الإ�شدار؛ 
بال�شداد والتي تثبت حقوق تخريدية يف �شايف موجودات جهة الإ�شدار.

يقي�س البنك لحقًا كافة اأدوات حقوق امللكية وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر با�شتثناء يف احلالت التي اختارت فيها اإدارة 
البنك - عند العرتاف املبدئي - ت�شنيف ال�شتثمار يف الأ�شهم كمدرج بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى على نحو غري قابل 
لالإلغاء. تقوم �شيا�شة البنك على ت�شنيف ال�شتثمارات يف الأ�شهم كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى عند الحتفاظ 
بتلك ال�شتثمارات لأغرا�س بخالف توليد عوائد ا�شتثمارية. يف حالة اللجوء اإىل ذلك الختيار، يتم ت�شجيل اأرباح وخ�شائر القيمة العادلة �شمن 
الإيرادات ال�شاملة الأخرى ول يتم اإعادة ت�شنيفها لحقًا اإىل بيان الدخل، مبا يف ذلك عند البيع. يتم حتديد هذا الت�شنيف لكل اأداة على حدة. 
ل تخ�شع اأدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الخرى لتقييم انخفا�س القيمة. وعند البيع، يتم اإعادة 
ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة من احتياطي القيمة العادلة اإىل الأرباح املرحلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية. ويتم ت�شجيل توزيعات 
الأرباح، عندما متثل عائدًا على تلك ال�شتثمارات، يف بيان الدخل كـ "اإيرادات توزيعات الأرباح" عندما يثبت حق البنك يف ا�شتالم املدفوعات. 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

يقوم البنك بت�شنيف املوجودات املالية كمحتفظ بها لغر�س املتاجرة اإذا مت �شراوؤها اأو اإ�شدارها ب�شورة رئي�شية لغر�س حتقيق اأرباح ق�شرية 
الأجل من خالل اأن�شطة املتاجرة اأو عندما ت�شكل جزءًا من حمفظة اأدوات مالية مدارة، يف حالة توافر دليل على وجود منط حديث لالعرتاف 
الأرباح ق�شرية الأجل. ويتم ت�شجيل وقيا�س املوجودات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة يف بيان املركز املايل وفقا للقيمة العادلة. اإ�شافة اإىل ذلك، 
قد يلجاأ البنك عند العرتاف املبدئي اإىل القيام على نحو غري قابل لالإلغاء بت�شنيف الأ�شل املايل الذي ل ي�شتويف متطلبات القيا�س وفقا 
للتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى كاأ�شل مايل مدرج بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر اإذا كان 

ذلك من �شاأنه اأن ي�شتبعد اأو يحد ب�شورة ملحوظة من اأي فروق حما�شبية قد تن�شاأ. 
يت�شمن هذا الت�شنيف امل�شتقات غري امل�شنفة كاأدوات حتوط يف عالقة حتوط، والتي مت حيازتها ب�شورة رئي�شية لغر�س البيع اأو اإعادة ال�شراء 

على املدى القريب. تدرج الإيرادات املعرتف بها من هذه املوجودات املالية حتت بند )�شايف الأرباح من التعامل بعمالت اأجنبية(. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية 

يقوم البنك باحت�شاب خ�شائر الئتمان املتوقعة على الأدوات املالية التالية التي ل يتم قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر: 
• القرو�س وال�شلف اإىل البنوك والعمالء مبا يف ذلك اللتزامات

• خطابات العتماد والقبولت وعقود ال�شمانات املالية مبا يف ذلك اللتزامات

• ال�شتثمار يف اأوراق الدين املالية املقا�شة وفقا للتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
• الأر�شدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

ي�شنف البنك انخفا�س قيمة املوجودات املالية ب�شورة رئي�شية اإىل الفئتني التاليتني: 

انخفا�س قيمة الت�شهيالت الئتمانية
تت�شمن الت�شهيالت الئتمانية القرو�س وال�شلف اإىل البنوك والقرو�س وال�شلف اإىل العمالء وال�شمانات وخطاب العتماد والقبولت واللتزامات 
غري امل�شحوبة. يتم ت�شجيل انخفا�س قيمة الت�شهيالت الئتمانية يف بيان املركز املايل مببلغ يعادل خ�شائر الئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل 

للتقارير املالية 9 التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي اأو املخ�ش�شات املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأيهما اأعلى.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية الأخرى )بخالف الت�شهيالت الئتمانية(
اأو القيمة العادلة من خالل الإيرادات  ي�شجل البنك خ�شائر الئتمان املتوقعة لال�شتثمار يف اأوراق الدين املالية املقا�شة وفقًا للتكلفة املطفاأة 

ال�شاملة الأخرى ولالأر�شدة والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى. ل تخ�شع ال�شتثمارات يف الأ�شهم خل�شائر الئتمان املتوقعة.
تعترب الأر�شدة لدى بنك الكويت املركزي و�شندات خزينة حكومة الكويت و�شندات بنك الكويت املركزي منخف�شة املخاطر وقابلة لال�شرتاداد 

بالكامل، وبالتايل، مل يتم ت�شجيل اأي خ�شائر ائتمان متوقعة.

قياس األدوات المالية 

بالقيمة  املقا�شة  املالية غري  الأدوات  لتلك  بالن�شبة  املعاملة فقط  العادلة. وتدرج تكاليف  بالقيمة  املالية  الأدوات  يتم مبدئيًا العرتاف بكافة 
العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر. 

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 المقاسة وفقا للتكلفة المطفأة

يقا�س الأ�شل املايل بالتكلفة املطفاأة يف حالة ا�شتيفائه لل�شروط التالية وعدم ت�شنيفه كمدرج بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر: 
• اأن يتم الحتفاظ بالأ�شل �شمن منوذج اأعمال الغر�س منه الحتفاظ باملوجودات لتح�شيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

• اأن توؤدي ال�شروط التعاقدية لالأ�شل املايل يف تواريخ حمددة اإىل تدفقات نقدية تتمثل يف مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط لأ�شل املبلغ 
القائم.

يتم ت�شنيف النقد والنقد املعادل و�شندات خزينة حكومة الكويت و�شندات بنك الكويت املركزي والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 
والقرو�س وال�شلف اىل البنوك والقرو�س وال�شلف اإىل العمالء، وبع�س ال�شتثمارات يف اأوراق دين مالية، وبع�س املوجودات الأخرى كموجودات 
مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة بوا�شطة طريقة معدل الفائدة الفعلي كما يتم عر�شها بال�شايف بعد خ�شائر الئتمان املتوقعة. يتم اإدراج اإيرادات 

الفوائد من هذه املوجودات املالية �شمن )اإيرادات فوائد( بوا�شطة طريقة معدل الفائدة الفعلي.

أدوات الدين المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

يتم قيا�س اأداة الدين وفقا للقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى يف حالة ا�شتيفاء ال�شرطني التاليني وعدم ت�شنيفها كمدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر:

• اأن يتم الحتفاظ بالأ�شل �شمن منوذج اأعمال يهدف اإىل حت�شيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛ و 
• اأن توؤدي ال�شروط التعاقدية لالأ�شل املايل يف تواريخ حمددة اإىل تدفقات نقدية تتمثل يف مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط لأ�شل املبلغ 

القائم.
يتم ت�شجيل احلركات يف القيمة الدفرتية من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى با�شتثناء العرتاف باأرباح اأو خ�شائر انخفا�س القيمة واإيرادات 
الفوائد واأرباح اأو خ�شائر حتويل العمالت الأجنبية للتكلفة املطفاأة لالأداة والتي يتم ت�شجيلها يف بيان الدخل. وعند اإلغاء العرتاف باأداة الدين، 
يعاد ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة امل�شجلة �شابقا �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى من حقوق امللكية اإىل بيان الدخل، ويتم ت�شجيلها �شمن 
"اأرباح حمققة من بيع ا�شتثمارات يف اأوراق مالية". ويتم اإدراج اإيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية �شمن "اإيرادات فوائد" بوا�شطة طريقة 

معدل الفائدة الفعلي.
اأو القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة  بالن�شبة لكافة املوجودات املالية الأخرى التي ل ت�شتويف معايري القيا�س وفقا للتكلفة املطفاأة 
الأخرى، فيتم قيا�شها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر. وبالن�شبة للربح او اخل�شارة الناجتة من اأدوات الدين التي تقا�س لحقا 
وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر والتي ل ت�شكل جزءا من عالقة حتوط، فيتم ت�شجيلها يف بيان الدخل وعر�شها يف بيان الدخل 

�شمن "�شايف اإيرادات املتاجرة" يف الفرتة التي تن�شاأ فيها. 

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(
إيضاحات  حول البيانات المالية
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• مواجهة املقرت�س اأو جهة الإ�شدار ل�شعوبة مالية جوهرية

• خمالفة بنود العقد مثل التعرث اأو التاأخر يف ال�شداد

• قيام البنك باإعادة هيكلة القرو�س اأو ال�شلف يف �شوء �شروط 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.

تتمثل املوجودات املالية امل�شرتاة اأو امل�شتحدثة منخف�شة القيمة الئتمانية يف تلك املوجودات املالية منخف�شة القيمة الئتمانية عند العرتاف 
املبدئي ويتم ت�شنيفها �شمن املرحلة 3.

ويف تاريخ البيانات املالية، اإذا مل ت�شجل خماطر الئتمان لالأ�شل املايل اأو جمموعة املوجودات املالية ارتفاعًا ملحوظًا منذ العرتاف املبدئي 
دون اأن تتعر�س لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية، يتم ت�شنيف هذه املوجودات املالية �شمن املرحلة 1. 

قيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة
اإن خ�شائر الئتمان املتوقعة هي الناجت املخ�شوم لتقدير احتمالت التعرث، واملخاطر يف حالة التعرث، واخل�شائر الناجتة من التعرث. اإن احتمالت 
التعرث متثل احتمالت تعرث املقرت�س يف الوفاء بالتزامه املايل �شواء على مدى 12 �شهرًا )"احتمالية التعرث على مدى 12 �شهرًا"( اأو على مدى 
املتوقعة يف  النك�شافات  التعرث متثل  املخاطر يف حالة  اإن  الإنتاجي"(.  العمر  التعرث على مدى  لاللتزام )"احتمالية  املتبقي  الإنتاجي  العمر 
حالة التعرث. يقوم البنك باحت�شاب املخاطر يف حالة التعرث، من النك�شافات احلالية املرتبطة بالطرف املقابل والتغريات املحتملة يف املبالغ 
احلالية وفقا للعقد مبا يف ذلك الإطفاء. اإن املخاطر يف حالة التعرث لأ�شل مايل متثل جممل قيمته الدفرتية. ومتثل اخل�شائر الناجتة من التعرث 
اخل�شائر املتوقعة نتيجة التعرث وقيمتها املتوقعة عند العرتاف والقيمة الزمنية لالأموال.  وتعادل خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى 12 �شهرًا 
املبلغ املخ�شوم على مدار فرتة الثني ع�شر �شهرًا التالية لحتمالية التعرث م�شروبًا يف قيمة اخل�شائر الناجتة من التعرث وقيمة املخاطر يف حالة 
اأما خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة، فيتم احت�شابها باملبلغ املخ�شوم لقيمة احتمالت التعرث على مدى العمر املتبقي  التعرث. 

الكامل م�شروبا يف قيمة اخل�شائر الناجتة من التعرث وقيمة املخاطر يف حالة التعرث. 
يعك�س قيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة قيا�س للمبالغ ب�شكل غري متحيز ومرجح بالحتمالت والتي يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من 
النتائج املحتملة والقيمة الزمنية لالأموال واملعلومات املعقولة واملوؤيدة املتاحة دون اأية تكلفة اأو جمهود غري مالئم يف تاريخ البيانات املالية حول 

الأحداث ال�شابقة والظروف احلالية والتوقعات بالظروف القت�شادية امل�شتقبلية. 
يقوم البنك بقيا�س خم�ش�شات اخل�شائر مببلغ م�شاوي خل�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة، با�شتثناء ملا يلي حيث يتم قيا�س خ�شائر 

الئتمان املتوقعة على مدى 12 �شهرًا: 
• ا�شتثمارات يف اأوراق الدين املالية املحددة على اأنها ذات خماطر ائتمان منخف�شة يف تاريخ البيانات املالية، و

• الأدوات املالية الأخرى التي مل يطراأ لها اأي زيادة يف خماطر الئتمان ب�شورة ملحوظة منذ العرتاف املبدئي.  
يتم ت�شجيل خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة للموجودات املالية التي تت�شمن ازدياد ملحوظ يف خماطر الئتمان منذ البداية او 

منخف�شة القيمة الئتمانية. 

ال�شطب
اأو كليًا( عندما يتو�شل البنك اإىل اأن املدين لي�س لديه موجودات اأو م�شادر  يتم �شطب جممل القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل )�شواء جزئيًا 
دخل ميكن اأن تنتج تدفقات نقدية كافية ل�شداد املبالغ. يف حالة اأن يزيد املبلغ امل�شطوب عن خم�ش�س انخفا�س القيمة، يتم معاملة الفرق يف 
البداية كاإ�شافة اإىل املخ�ش�س والذي يتم تطبيقه بعد ذلك على جممل القيمة الدفرتية. ومع ذلك، ل تزال املوجودات املالية امل�شطوبة خا�شعة 

لإجراءات اإنفاذ القانون لكي يتم المتثال لإجراءات البنك املتعلقة با�شرتداد املبالغ امل�شتحقة. 

اللتزامات 
عند تقدير خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة بالن�شبة لاللتزامات غري امل�شحوبة، يقوم البنك بتقدير اجلزء من اللتزام املتوقع اأن يتم 
�شحبه على مدى العمر املتوقع له. يتم احت�شاب املخاطر يف حالة التعرث بعد تطبيق معامل التحويل الئتماين طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي. 

يتم احت�شاب خ�شائر الئتمان املتوقعة لاللتزامات غري امل�شحوبة ا�شتنادا اإىل نف�س املنهجية املتبعة للت�شهيالت الئتمانية الأخرى امل�شحوبة.

املالية الأخرى والإيداعات لدى  واملوؤ�ش�شات  البنوك  12 �شهرًا عن احل�شابات اجلارية لدى  املتوقعة على مدى  البنك خ�شائر الئتمان  ي�شجل 
البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى واأوراق الدين املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة حيث مت حتديدها كاأدوات ذات خماطر ائتمان منخف�شة يف 

تاريخ البيانات املالية ومتثل هذه الأدوات املالية ا�شتثمارات يف �شركات و�شندات �شيادية ذات ت�شنيف جودة ائتمانية مرتفعة.

خسائر االئتمان المتوقعة

ي�شتند خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتوقعة اإىل خ�شائر الئتمان التي من املتوقع اأن تن�شاأ على مدى عمر الأ�شل )"خ�شائر الئتمان املتوقعة على 
مدى عمر الأ�شل"(، ما مل يحدث ارتفاع جوهري يف خماطر الئتمان منذ العرتاف بالأ�شل. ويف هذه احلالة، يتم احت�شاب املخ�ش�س على 

مدى 12 �شهرًا )"خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدار 12 �شهر"(. 
اإن خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى 12 �شهر متثل جزءًا من خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة وهي خ�شائر الئتمان املتوقعة التي 
تن�شاأ نتيجة حالت تعرث يف �شداد الت�شهيل الئتماين واملحتمل وقوعها خالل 12 �شهر بعد تاريخ البيانات املالية. يتم احت�شاب خ�شائر الئتمان 
اأ�شا�س فردي او جممع اخذا يف العتبار طبيعة حمفظة الت�شهيالت الئتمانية ذات  12 �شهرا على  املتوقعة على مدى عمر الأداة وعلى مدى 

ال�شلة. 
يطبق البنك طريقة مكونة من ثالث مراحل لقيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة. ويتم نقل املوجودات بني املراحل الثالثة التالية ا�شتنادا اإىل التغري 

يف اجلودة الئتمانية منذ العرتاف املبدئي. 

املرحلة 1: خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدار 12 �شهرًا
بالن�شبة لالنك�شافات التي ل ترتبط بزيادة ملحوظة يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي، يتم ت�شجيل جزء خ�شائر الئتمان املتوقعة على 
مدى عمر الأداة املالية واملرتبطة باحتمالية وقوع اأحداث تعرث خالل فرتة الثني ع�شر �شهرًا التالية. يعترب البنك الأ�شل املايل ذا خماطر ائتمان 

منخف�شة عندما يعادل ت�شنيف املخاطر الئتمانية التعريف املتعارف عليه عامليًا لـ "فئة ال�شتثمار".

املرحلة 2: خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة - دون التعر�س لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية
القيمة  يف  لالنخفا�س  التعر�س  دون  ولكن  املبدئي  العرتاف  منذ  الئتمان  خماطر  يف  ملحوظة  بزيادة  ترتبط  التي  لالنك�شافات  بالن�شبة 

الئتمانية، يتم ت�شجيل خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة املالية.

املرحلة 3: خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة - يف حالة التعر�س لالنخفا�س يف القيمة الئتمانية
اإن الت�شهيالت الئتمانية التي تعترب منخف�شة القيمة الئتمانية هي تلك الت�شهيالت التي تتعر�س للتاأخر يف �شداد اأ�شل املبلغ اأو الفوائد ملدة 
اأكرث من 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�شاب خ�شائر الئتمان املتوقعة لالأ�شل املايل منخف�س القيمة الئتمانية بن�شبة 100% من �شايف ر�شيد 

التعرث بعد ا�شتبعاد قيمة ال�شمان املوؤهل. 

حتديد الرتفاع اجلوهري يف خماطر الئتمان
وموؤ�شرات  والنوعية  الكمية  املعلومات  اعتباره  يف  البنك  ياأخذ  املبدئي،  العرتاف  منذ  التعرث  ملخاطر  اجلوهري  الرتفاع  مدى  حتديد  عند 
الرتاجع والتحليل بناء على اخلربة التاريخية للبنك والت�شنيف الئتماين الداخلي وتقييم خماطر الئتمان مبا يف ذلك املعلومات امل�شتقبلية 
لتحديد الرتفاع اجلوهري ملخاطر الئتمان للت�شهيل الئتماين. دون النظر اإىل التغري يف الدرجات الئتمانية، اإذا تاأخرت املدفوعات التعاقدية 
للت�شهيالت الئتمانية ملدة اأكرث من 30 يومًا فاإن ذلك يعترب ارتفاعا جوهريا يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي. يتم نقل كافة املوجودات 

املالية التي تعر�شت لرتفاع جوهري يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي اإىل املرحلة 2.
يقوم البنك بتاريخ كل بيانات مالية بتقييم ما اإذا كان الأ�شل املايل اأو جمموعة املوجودات املالية تعر�شت لنخفا�س يف القيمة الئتمانية. ويرى 
البنك اأن الأدلة 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 التدفقات النقدية مبا يف ذلك ا�شتدامة خطة اأعمال الطرف املقابل وتدين الت�شنيف الئتماين. 
ولأغرا�س قيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة، يتم ت�شنيف كافة املوجودات املالية منخف�شة القيمة الئتمانية �شمن املرحلة 3. ت�شتمل الأدلة على 

النخفا�س يف القيمة الئتمانية لالأ�شل املايل على البيانات امللحوظة التالية:

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(
إيضاحات  حول البيانات المالية
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عقود ال�شمانات وخطابات العتماد
الدخل  بيان  املدرج يف  املرتاكم  الإطفاء  ناق�شا  امل�شجل مبدئيا  املبلغ  بناًء على  اعتماد  اأو خطاب  البنك مقابل كل �شمان  التزام  قيا�س  يتم 
وخ�شائر الئتمان املتوقعة طبقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي واملخ�ش�شات املطلوبة طبقًا لتعليمات 
املتوقع  للمدفوعات  القيمة احلالية  بناًء على  املتوقعة  بتقدير خ�شائر الئتمان  البنك  الغر�س، يقوم  اأعلى. ولهذا  اأيهما  املركزي  الكويت  بنك 
�شدادها اىل مالك عقود ال�شمان مقابل خ�شائر الئتمان املتكبدة ارتباطا بها. ويتم خ�شم النق�س مقابل ن�شبة الفائدة املعدلة باملخاطر املتعلقة 

بهذا النوع من املخاطر. ويتم اجراء الحت�شاب بناًء على ترجيح ال�شيناريوهات الثالث لحتمالت التعرث. 

تعديل القرو�س وال�شلف اإىل العمالء
ال�شداد  ترتيبات  اأجل  ذلك متديد  يت�شمن  وقد  ال�شمانات.  بدل من متلك  القرو�س  هيكلة  اإعادة  اإىل  كان ذلك ممكنًا،  متى  البنك،  ي�شعى 
والتفاق على �شروط جديدة للقرو�س. بعد اإعادة التفاو�س على ال�شروط، ت�شري البنود وال�شروط للرتتيب التعاقدي اجلديد يف حتديد ما اإذا 
كان القر�س ما يزال متاأخر ال�شداد اأم ل. يف حالة اإذا كانت التعديالت جوهرية، يتم اإلغاء العرتاف بالت�شهيل ويتم العرتاف بت�شهيل جديد 
12 �شهرًا  املتوقعة على مدى  اإىل خ�شائر الئتمان  ا�شتنادا  للت�شهيل  بنود و�شروط خمتلفة ب�شكل جوهري. ويتم قيا�س خم�ش�س خ�شائر  ذي 
با�شتثناء يف احلالت النادرة التي يعترب فيها الت�شهيل اجلديد اأ�شال م�شتحدثا منخف�س القيمة الئتمانية. ويف حالة تعديل القرو�س وال�شلف اإىل 
العمالء دون اإلغاء العرتاف بها، يتم قيا�س اأي انخفا�س يف القيمة بوا�شطة معدل الفائدة الفعلي الأ�شلي كما مت احت�شابه قبل تعديل ال�شروط. 

تراجع الإدارة القرو�س املعاد التفاو�س عليها با�شتمرار ل�شمان اللتزام بكافة املعايري واإمكانية الوفاء بدفعات ال�شداد امل�شتقبلية. 

مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

يجب على البنك احت�شاب خم�ش�شات خ�شائر الئتمان املتوقعة للت�شهيالت الئتمانية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بت�شنيف 
الت�شهيالت الئتمانية واحت�شاب املخ�ش�شات. يتم ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية كمتاأخرة يف حالة عدم ا�شتالم املدفوعات يف تاريخ ال�شداد 
اأو اإذا جتاوز الت�شهيل املحددات املتفق عليها �شلفا. يتم ت�شنيف الت�شهيل الئتماين كمتاأخر ومنخف�س القيمة يف حالة التاأخر يف  التعاقدي، 
اإن القرو�س  90 يومًا وكانت القيمة الدفرتية للت�شهيل اأكرب من قيمته املتوقع ا�شرتدادها.  اأ�شل املبلغ ملدة اأكرث من  �شداد الفائدة/ الربح او 
املتاأخرة ولكن غري منخف�شة القيمة وتلك منخف�شة القيمة يتم ادارتها ومراقبتها كت�شهيالت غري منتظمة ويتم ت�شنيفها بني الفئات الأربع 

التالية والتي يتم ال�شتعانة بها لتحديد املخ�ش�شات: 

املخ�ص�صات املحددة % املعايريالفئة

-غري منتظمة ملدة ت�شل اإىل 90 يوم حتت املراقبة

%20غري منتظمة ملدة 91-180 يوم غري منتظمة

%50غري منتظمة ملدة 181-365 يومديون م�شكوك يف حت�شيلها 

%100غري منتظمة ملدة اأكرث من 365 يوم ديون معدومة 

يجوز اأن يدرج البنك ت�شهيل ائتماين يف �شمن اإحدى الفئات ال�شابقة بناًء على راأي الإدارة حول الظروف املالية و/اأو غري املالية للعميل. اإ�شافة 
اإىل خم�ش�شات حمددة، يتم احت�شاب احلد الأدنى للمخ�ش�شات العامة بن�شبة %1 للت�شهيالت النقدية و%0.5 للت�شهيالت غري النقدية على 

كافة الت�شهيالت الئتمانية ال�شارية، بال�شايف بعد بع�س فئات ال�شمان التي تنطبق عليها التعليمات ول تخ�شع ملخ�ش�س حمدد. 

قياس القيمة العادلة

اإن القيمة العادلة هي ال�شعر امل�شتلم لقاء بيع اأ�شل ما اأو املدفوع لتحويل التزام ما يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�س. 
للقيمة  الهرمي  املالية �شمن اجلدول  البيانات  الإف�شاح عنها يف  اأو  العادلة  يتم قيا�س قيمتها  التي  املوجودات واملطلوبات  يتم ت�شنيف كافة 

العادلة املبني كما يلي، ا�شتناًدا اإىل مدخالت امل�شتوى الأدنى والتي تعترب جوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل:
امل�شتوى 1: الأ�شعار املعلنة )غري املعدلة( يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة؛

امل�شتوى 2: اأ�شاليب التقييم والتي يكون فيها اأقل م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة ملحوًظا ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.
امل�شتوى 3: اأ�شاليب التقييم والتي يكون فيها اأقل م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة غري ملحوظ.

ي�شتند احت�شاب القيمة العادلة لالأدوات امل�شعرة اإىل اأ�شعار ال�شراء املعرو�شة عند الإقفال. ت�شتند القيمة العادلة لال�شتثمارات يف ال�شناديق 
املدارة اإىل اأحدث �شايف قيمة معلنة للموجودات. 

يتم تقدير القيمة العادلة لالأدوات غري امل�شعرة بناء على معدلت ال�شعار /الربحية اأو الأ�شعار/التدفقات النقدية املعمول بها بعد تعديلها لكي 
تعك�س الظروف املرتبطة باجلهة امل�شدرة. اإن القيمة العادلة لال�شتثمارات يف �شناديق م�شرتكة اأو �شركات ال�شمان اأو الأدوات ال�شتثمارية 

املماثلة ت�شتند اإىل اأحدث اأ�شعار �شراء معلنة/ �شايف قيمة الأ�شل.
يتم تقدير القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة عن طريق خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية وفًقا لالأ�شعار احلالية لأدوات 

مالية مماثلة.
اأ�شعار ال�شوق  اأو اخل�شارة غري املحققة الناجتة من ربط الأداة امل�شتقة بال�شوق با�شتخدام  تعادل القيمة العادلة لالأداة املالية امل�شتقة الربح 

ال�شائدة اأو مناذج الت�شعري الداخلية.

أرباح أو خسائر" اليوم األول" 

عندما يكون �شعر املعاملة خمتلًفا بالن�شبة للقيمة العادلة عن معامالت ال�شوق الأخرى املعرو�شة احلالية لنف�س الأداة، اأو ا�شتناًدا اإىل اأ�شلوب 
تقييم تت�شمن متغرياته فقط بيانات من الأ�شواق املعرو�شة، ي�شجل البنك مبا�شرًة الفرق بني �شعر املعاملة والقيمة العادلة )اأرباح اأو خ�شائر 
اليوم الأول( يف "�شايف اإيرادات املتاجرة". يف احلالت التي يتم فيها حتديد القيمة العادلة با�شتخدام بيانات غري معرو�شة، فاإن الفرق بني 

�شعر املعاملة وقيمة النموذج يتم ت�شجيله فقط يف بيان الدخل عندما ت�شبح املدخالت معرو�شة اأو عندما يتم اإلغاء العرتاف بالأداة. 

اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة البيع 

اإن املوجودات املباعة يف ظل التزام متزامن باإعادة ال�شراء يف تاريخ حمدد يف امل�شتقبل ب�شعر متفق عليه )التزام باإعادة �شراء )repos(( ل يتم 
اإلغاء العرتاف بها من بيان املركز املايل. وتدرج املبالغ امل�شتلمة مبوجب هذه التفاقيات كمطلوبات حتمل معدلت فائدة ويتم ت�شجيل الفرق 

بني املبيعات و�شعر اإعادة ال�شراء كم�شروف فوائد با�شتخدام طريقة العائد الفعلي.
ل يتم ت�شجيل املوجودات امل�شرتاة يف ظل التزام مقابل باإعادة البيع يف تاريخ حمدد يف امل�شتقبل ب�شعر متفق عليه – )التزام اإعادة �شراء عك�شي 
)reverse repos(( - يف بيان املركز املايل. اإن املبالغ املدفوعة مبوجب هذه التفاقيات تتم معاملتها كموجودات تكت�شب فائدة ويتم معاملة 

الفرق بني �شعر ال�شراء و�شعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد با�شتخدام طريقة العائد الفعلي.

المقاصة

تتم املقا�شة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية، ويدرج �شايف املبالغ يف بيان املركز املايل فقط اإذا كان هناك حق ملزم قانوًنا ملقا�شة 
املبالغ املحققة وينوي البنك اأما اأن ي�شدد على اأ�شا�س ال�شايف اأو حتقيق بند املوجودات و�شداد بند املطلوبات يف نف�س الوقت.

ب. األدوات المالية المشتقة والتحوط 

يدخل البنك، يف �شياق ن�شاطه املعتاد، يف اأنواع خمتلفة من املعامالت التي تت�شمن اأدوات مالية م�شتقة. تدرج امل�شتقات ذات القيم العادلة 
�شمن  حمققة(  غري  )خ�شائر  ال�شالبة  العادلة  القيمة  ذات  امل�شتقات  تدرج  بينما  الأخرى"  "املوجودات  �شمن  حمققة(  غري  )اأرباح  املوجبة 

"املطلوبات الأخرى" يف بيان املركز املايل.
يتم ف�شل امل�شتقات املت�شمنة يف التزام مايل اأو عقد رئي�شي غري مايل عن العقد الرئي�شي ويتم املحا�شبة عنها كم�شتقات منف�شلة اإذا كانت 
اخل�شائ�س واملخاطر القت�شادية غري مرتبطة عن كثب بالعقد الرئي�شي واإذا كانت الأداة املنف�شلة ذات نف�س ال�شروط التي لالأداة امل�شتقة 
ت�شتويف تعريف الأداة امل�شتقة. ول يتم قيا�س العقد املختلط وفقًا للقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم قيا�س هذه الأدوات امل�شتقة املت�شمنة 

وفًقا للقيمة العادلة مع ت�شجيل التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل. 

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

اأ. الأدوات املالية )تتمة(
إيضاحات  حول البيانات المالية
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يتم ب�شكل عام قيا�س القيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق املعلنة ومناذج التدفقات النقدية املخ�شومة ومناذج الت�شعري وفق املالئم. تدرج 
اأي تغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات املحتفظ بها بغر�س املتاجرة مبا�شرة يف بيان الدخل ويف�شح عنها �شمن اإيرادات الت�شغيل. تت�شمن 

ا تلك امل�شتقات التي ل تتاأهل ملحا�شبة التحوط املبينة اأدناه. امل�شتقات املحتفظ بها بغر�س املتاجرة اأي�شً
لأغرا�س حما�شبة التحوط، ت�شنف معامالت التحوط اىل فئتني )اأ( معامالت حتوط القيمة العادلة التي توفر التحوط �شد خماطر التغريات 
يف القيمة العادلة لأ�شل او التزام معرتف به، و )ب( معامالت حتوط التدفقات النقدية التي توفر التحوط من التغري يف التدفقات النقدية الذي 

اما ين�شب اىل خماطرة معينة مرتبطة باأ�شل او التزام معرتف به او معاملة متوقعة. 

متطلبات فعالية التحوط
تتاأهل عالقة التحوط ملحا�شبة التحوط عندما ت�شتويف كافة متطلبات الفعالية التالية: 

• هناك "عالقة اقت�شادية" بني البند الذي يتم التحوط له واأداة التحوط.

• لي�س ملخاطر الئتمان "تاأثري مهيمن على التغريات يف القيمة" والتي تنتج من العالقة القت�شادية.
• متاثل ن�شبة التحوط بعالقة التحوط تلك الناجتة من حجم البند الذي يتم التحوط له والذي يقوم البنك بالفعل بالتحوط له وكذلك حجم 

اأداة التحوط والذي ي�شتخدمه البنك فعليًا يف التحوط حلجم البند الذي يتم التحوط له.
يتم توثيق هدف واإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر، يف بداية التحوط، مبا يف ذلك تعريف اأداة التحوط والبند الذي يتم التحوط له املتعلق بها وطبيعة 
املخاطرة املتحوط لها وكيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط. لحًقا، يجب تقييم التحوط وحتديدها على اأنها معاملة حتوط فعالة 

على اأ�شا�س م�شتمر.
بالن�شبة ملعامالت حتوط القيمة العادلة التي ت�شتويف �شروط حما�شبة التحوط، ت�شجل اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة من اإعادة قيا�س اأداة التحوط 
وفًقا للقيمة العادلة مبا�شرة �شمن "موجودات اأخرى" اأو "مطلوبات اأخرى" ويف بيان الدخل. تعدل اأي اأرباح اأو خ�شائر ذات �شلة بالبند املتحوط 

له واملتعلقة باملخاطرة املتحوط لها مقابل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له وت�شجل يف بيان الدخل.
بالن�شبة ملعامالت حتوط التدفقات النقدية التي ت�شتويف �شروط حما�شبة التحوط، ي�شجل اجلزء من الأرباح اأو اخل�شائر من اأداة التحوط والذي 
حتدد اأنه حتوط فعال مبا�شرًة يف بيان الدخل ال�شامل كما يتم ت�شجيل اجلزء غري الفعال يف بيان الدخل. بالن�شبة لتحوط التدفقات النقدية 
التي توؤثر على معامالت م�شتقبلية توؤدي لحقًا اإىل العرتاف باأ�شل اأو التزام مايل، يتم اإعادة ت�شنيف الأرباح اأو اخل�شائر املتعلقة بها والتي مت 
ت�شجيلها يف بيان الدخل ال�شامل اإىل بيان الدخل يف نف�س الفرتة اأو الفرتات التي يوؤثر الأ�شل املايل اأو اللتزام املايل خاللها على بيان الدخل.

العادلة لأداة  القيمة  التغريات يف  اأو خ�شائر ناجتة عن  اأرباح  اأي  توؤخذ  التحوط،  التي ل ت�شتوفى معايري حما�شبة  التحوط  بالن�شبة ملعامالت 
التحوط مبا�شرًة اإىل بيان الدخل.

يتم اإيقاف حما�شبة التحوط م�شتقباًل عند انتهاء �شالحية اأداة التحوط اأو بيعها او انتهاء مدتها اأو ممار�شتها اأو عندما ل تعد م�شتوفية ل�شروط 
حما�شبة التحوط اأو عندما ل تعد املعامالت امل�شتقبلية متوقعة احلدوث اأو يف حالة اإلغاء الت�شنيف. يف ذلك الوقت، يتم الحتفاظ باأي اأرباح 
اأو خ�شائر تراكمية لأداة التحوط وامل�شجلة يف حقوق امللكية حتى يتم حدوث املعامالت املتوقعة. عندما ي�شبح من غري املتوقع حدوث املعامالت 
اإىل بيان الدخل. يف حالة  اأو اخل�شارة املرتاكمة امل�شجلة يف حقوق امللكية  اإلغاء الت�شنيف، يتم حتويل �شايف الربح  اأو عندما يتم  امل�شتقبلية 
معامالت حتوط القيمة العادلة لأدوات مالية حتمل فائدة، فاإن اأي تعديل على قيمتها الدفرتية فيما يتعلق بالتحوط املوقوف يتم اإطفاوؤه على 

مدى الفرتة املتبقية حتى ال�شتحقاق.

ج. الضمانات المعاد االحتفاظ بها

بالقيمة  الأ�شل  هذا  مثل  يدرج  ال�شلة.  ذات  وال�شلف  القرو�س  ت�شوية  �شمن  ك�شمانات  املقدمة  املوجودات  بع�س  بتملك  اأحياًنا  البنك  يقوم 
اأو اخل�شائر من البيع وخ�شائر  اأيهما اأقل. ت�شجل الأرباح  اأو القيمة العادلة احلالية لتلك املوجودات،  الدفرتية للقرو�س وال�شلف ذات ال�شلة 

اإعادة التقييم يف بيان الدخل.
يقوم البنك مبراجعة ال�شمانات املعاد حيازتها وامل�شنفة كـ "موجودات 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. مخصصات

ت�شجل املخ�ش�شات عندما يكون من املحتمل - نتيجة لأحداث �شابقة - ظهور حاجة اإىل تدفق املوارد القت�شادية خارج البنك من اأجل �شداد 
التزام حايل اأو قانوين اأو ا�شتدليل ويكون بالإمكان تقدير املبلغ ب�شكل موثوق منه. يتم عر�س امل�شروف املتعلق باأي خم�ش�س يف بيان الدخل 

بال�شايف بعد اأي ا�شرتداد. 

هـ. مكافأة نهاية الخدمة 

يلتزم البنك مبوجب قانون العمل الكويتي والعقود املحددة للموظفني، اإن وجدت، بدفع مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني عند نهاية اخلدمة. عادة 
ما ي�شتند ا�شتحقاق املكافاأة اإىل طول مدة خدمة املوظفني واإمتام احلد الأدنى من مدة اخلدمة. اإن التكلفة املتوقعة لهذه املزايا يتم ا�شتحقاقها 
تقييمات  �شنويا من خالل  املحددة  املزايا  للتزام  احلالية  القيمة  يتم حتديد  املحددة غري ممول.  املزايا  برنامج  اإن  التوظيف.  فرتة  خالل 
اإكتوارية بوا�شطة طريقة الوحدات الئتمانية املتوقعة. ويت�شمن التقييم الكتواري العديد من الفرتا�شات مثل معدل اخل�شم وزيادات الراتب 

امل�شتقبلية ومعدلت الوفيات. يتم مراجعة هذه الفرتا�شات يف تاريخ كل بيانات مالية.

و. أسهم الخزينة

تتكون اأ�شهم اخلزينة من اأ�شهم البنك ال�شادرة التي مت اإعادة �شرائها لحًقا من قبل البنك ومل يتم اإعادة اإ�شدارها اأو اإلغاوؤها بعد، مبا يف 
ذلك التكاليف املتعلقة بها مبا�شرة. يتم املحا�شبة عن اأ�شهم اخلزينة با�شتخدام طريقة التكلفة. وفًقا لهذه الطريقة، يتم اإدراج املتو�شط املرجح 
لتكلفة الأ�شهم املعاد �شرائها يف ح�شاب مقابل �شمن حقوق امللكية. عند بيع اأ�شهم اخلزينة يتم اإدراج الأرباح الناجتة �شمن ح�شاب م�شتقل يف 
حقوق امللكية )"احتياطي اأ�شهم اخلزينة "( وهو غري قابل للتوزيع. كما يتم حتميل اأي خ�شائر حمققة على نف�س احل�شاب يف حدود الر�شيد 
الدائن لذلك احل�شاب. ويتم حتميل اأية خ�شائر اإ�شافية على الأرباح املرحلة ثم على الحتياطي الإجباري والحتياطيات الأخرى. ل يتم دفع اأي 
توزيعات اأرباح نقدية عن اأ�شهم اخلزينة. ويوؤدي اإ�شدار اأ�شهم املنحة اإىل زيادة عدد اأ�شهم اخلزينة بالتنا�شب وتخفي�س متو�شط تكلفة ال�شهم 

بدون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�شهم اخلزينة.

ز. مباني ومعدات

تدرج الأر�س واملباين مبدئًيا بالتكلفة. بعد العرتاف املبدئي، تدرج الأر�س باملبلغ املعاد تقييمه، والذي يتمثل يف القيمة العادلة يف تاريخ 
اإعادة  من  الناجت  العجز  اأو  الفائ�س  ت�شجيل  يتم  متخ�ش�شني.  عقارات  مقيمي  قبل  من  دورية  ب�شورة  التقييم  اإعادة  تتم  التقييم.  اإعادة 
التقييم يف بيان الدخل ال�شامل اإىل احلد الذي ل يتجاوز معه العجز ذلك الفائ�س امل�شجل �شابًقا. يتم ت�شجيل اجلزء من العجز املرتبط 
التقييم  اإعادة  فائ�س  فيه  يعك�س  الذي  احلد  واإىل  الدخل.  بيان  يف  �شابقًا  امل�شجل  التقييم  اإعادة  فائ�س  عن  يزيد  والذي  التقييم  باإعادة 
التقييم  اإعادة  احتياطي  حتويل  يتم  البيع،  عند  الدخل.  بيان  يف  الزيادة  ت�شجيل  يتم  الدخل،  بيان  يف  �شابًقا  م�شجلة  تقييم  اإعادة  خ�شارة 

املتعلق بالأر�س املباعة مبا�شرًة اإىل الأرباح املرحلة. 
اإن وجدت. ل ت�شتهلك الأر�س. يحت�شب ا�شتهالك املباين  تدرج املعدات بالتكلفة ناق�شًا ال�شتهالك املرتاكم وخ�شائر النخفا�س يف القيمة، 

واملعدات على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها.
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�س احت�شاب ال�شتهالك: 

5 اإىل 10 �شنوات  مباين    
3 اإىل 5 �شنوات معدات    

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات لغر�س حتديد اأي انخفا�س يف القيمة عندما ت�شري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن 
باأكرث من مبلغها املقدر املمكن  القيمة الدفرتية م�شجلة  املوؤ�شر وعندما تكون  القيمة الدفرتية قد ل ميكن ا�شرتدادها. فاإذا توفر مثل ذلك 
ا�شرتداده، تخف�س املوجودات اإىل قيمها املمكن ا�شرتدادها. تتم مراجعة القيم التخريدية والأعمار الإنتاجية وطرق ال�شتهالك للموجودات، 

ويتم تعديلها متى كان ذلك مالئما، يف نهاية كل �شنة مالية.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

ب. الأدوات املالية امل�شتقة والتحوط )تتمة(

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

إيضاحات  حول البيانات المالية
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مبوجبها يف تاريخ البدء ملدة 12 �شهرًا اأو اأقل وعقود التاأجري التي تنخف�س فيها قيمة الأ�شل الأ�شا�شي. يتم ت�شجيل مدفوعات عقود التاأجري 
كم�شروفات ت�شغيل يف بيان الدخل على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى فرتة التاأجري.

موجودات حق ال�شتخدام 
تقا�س موجودات حق ال�شتخدام مبدئيا وفقًا للتكلفة والتي تت�شمن املبلغ املبدئي ملطلوبات عقود التاأجري معدلة باأي مدفوعات تاأجري م�شددة يف 
اأو قبل تاريخ البدء زائدا اأي تكاليف مبا�شرة مبدئية مت تكبدها. يتم ا�شتهالك اأ�شل حق ال�شتخدام لحقا بوا�شطة طريقة الق�شط الثابت على 
مدى فرتة عقد التاأجري. اإ�شافة اإىل ذلك، يتم تخفي�س اأ�شل حق ال�شتخدام ب�شورة دورية بخ�شائر انخفا�س القيمة اإن وجدت. ي�شجل البنك 

موجودات حق ال�شتخدام �شمن "ممتلكات ومعدات" يف بيان املركز املايل.

مطلوبات التاأجري
العقد خم�شومة مبعدل  تاريخ بدء  امل�شددة يف  التاأجري غري  للقيمة احلالية ملدفوعات عقود  التاأجري مبدئيا وفقا  يتم قيا�س مطلوبات عقود 
القرتا�س التزايدي للبنك. يتم لحقا قيا�س مطلوبات عقود التاأجري وفقا للتكلفة املطفاأة بوا�شطة طريقة الفائدة الفعلية. اإ�شافة اإىل ذلك، 
يعاد قيا�س القيمة الدفرتية ملطلوبات عقد التاأجري يف حالة اأن يطراأ تعديل اأو تغيري يف مدة عقد التاأجري اأو تغري يف مدفوعات عقد التاأجري. 

ي�شجل البنك مطلوبات عقود التاأجري �شمن "مطلوبات اأخرى" يف بيان املركز املايل.

م. موجودات بصفة األمانة 

اإن املوجودات املحتفظ بها ب�شفة الوكالة اأو الأمانة ل تعامل كموجودات او مطلوبات خا�شة بالبنك وبالتايل هي غري مدرجة يف بيان املركز 
املايل. تدرج الإيرادات من اأن�شطة الأمانة حتت بند "�شايف اتعاب وعمولت". 

ن. العمالت األجنبية

يجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية وفًقا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت 
الأجنبية اإىل الدينار الكويتي وفًقا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ البيانات املالية. يتم تقييم عقود العمالت الأجنبية الآجلة وفقا لالأ�شعار 

الآجلة ال�شائدة بتاريخ البيانات املالية. وتدرج الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة �شمن بيان الدخل.

يف حالة املوجودات غري النقدية التي يتم ت�شجيل التغري يف قيمتها العادلة مبا�شرًة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى، يتم ت�شجيل فروق حتويل 
العمالت الأجنبية مبا�شرًة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. وبالن�شبة للموجودات غري النقدية التي يتم ت�شجيل التغري يف قيمتها العادلة مبا�شرًة 

يف بيان الدخل، يتم ت�شجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية يف بيان الدخل. 

س. النقد والنقد المعادل

ي�شتمل النقد والنقد املعادل لأغرا�س بيان التدفقات النقدية على النقد يف ال�شندوق والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى )مبا يف 
ذلك بنك الكويت املركزي( ذات فرتات ال�شتحقاق الأ�شلية التي ل تزيد عن ثالثني يوًما من تاريخ الإيداع. 

ع. تقارير القطاعات

اإن القطاع هو جزء مميز من البنك يعمل يف اأن�شطة الأعمال التي ينتج عنها اكت�شاب اإيرادات وتكبد تكاليف. ت�شتخدم اإدارة البنك قطاعات 
الت�شغيل لتوزيع املوارد وتقييم الأداء. ويتم جتميع قطاعات الت�شغيل التي لها نف�س ال�شمات القت�شادية واملنتجات واخلدمات وفئة العمالء - 

متى كان ذلك مالئًما - واإعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة لإعداد التقارير حولها.

ح. انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

يقوم البنك بتاريخ كل بيانات مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�شر على اأن اأ�شال قد تنخف�س قيمته. فاإذا ما توفر مثل هذا 
املبلغ املمكن  اإن  املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل.  البنك بتقدير  ال�شنوي لالأ�شل، يقوم  القيمة  اإجراء اختبار انخفا�س  اأو عندما يجب  املوؤ�شر 
ا�شرتداده لالأ�شل هو القيمة العادلة لالأ�شل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�شا التكاليف حتى البيع اأو قيمته اأثناء ال�شتخدام اأيهما اأعلى. عندما تزيد 
القيمة الدفرتية لأ�شل ما اأو لوحدة اإنتاج نقد عن املبلغ املمكن ا�شرتداده، يعترب الأ�شل قد انخف�شت قيمته ويخف�س اإىل مبلغه املمكن ا�شرتداده. 
عند تقييم القيمة اأثناء ال�شتخدام، تخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية با�شتخدام معدل خ�شم يعك�س تقييمات 
ا التكاليف حتى البيع، يتم ا�شتخدام منوذج  ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املرتبطة بالأ�شل. عند حتديد القيمة العادلة ناق�شً

تقييم منا�شب. ويتم تاأييد هذه العمليات احل�شابية مب�شاعفات التقييم اأو التقييمات اخلارجية اأو موؤ�شرات القيمة العادلة الأخرى املتاحة.
بالن�شبة للموجودات ما عدا ال�شهرة، يتم اإجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية 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�شر، يقوم البنك بتقدير املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل اأو 
وحدة اإنتاج النقد. يتم رد خ�شارة انخفا�س القيمة امل�شجلة �شابقًا فقط اإذا كان هناك تغري يف الفرتا�شات امل�شتخدمة لتحديد املبلغ املمكن 
ا�شرتداده لالأ�شل منذ اأن مت اإدراج اآخر خ�شارة من انخفا�س القيمة. اإن رد خ�شارة انخفا�س القيمة حمدود بحيث ل ميكن اأن تتجاوز القيمة 
اأو القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها بال�شايف بعد ال�شتهالك فيما لو مل يتم ت�شجيل  الدفرتية لالأ�شل املبلغ املمكن ا�شرتداده 

خ�شارة انخفا�س القيمة لالأ�شل يف �شنوات �شابقة. وي�شجل هذا الرد يف بيان الدخل.
ل ميكن رد خ�شائر انخفا�س القيمة املتعلقة بال�شهرة يف الفرتات امل�شتقبلية. 

ط. االعتراف باإليرادات

يتم العرتاف بالإيرادات اإىل احلد الذي يحتمل معه تدفق املنافع القت�شادية اإىل البنك وميكن قيا�س الإيرادات ب�شورة موثوق منها.
يف  احلق  يثبت  عندما  الأرباح  توزيعات  باإيرادات  العرتاف  يتم  اخلدمات.  تقدمي  عند  الأخرى  والعمولت  الأتعاب  باإيرادات  العرتاف  يتم 

ا�شتالم املدفوعات.

ي. إيرادات ومصروفات فوائد

يتم العرتاف باإيرادات وم�شروفات الفوائد يف بيان الدخل لكافة الأدوات التي حتمل فائدة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. اإن معدل 
الفائدة الفعلية هو املعدل الذي يقوم بخ�شم التدفقات النقدية املقدرة امل�شتقبلية متامًا على مدار العمر املتوقع لالأداة املالية اأو، اإذا كان ذلك 
منا�شبًا، على مدار فرتة اأق�شر اإىل �شايف القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو اللتزام املايل. عند احت�شاب معدل الفائدة الفعلية، يتم مراعاة كافة 
الئتمان  با�شتثناء خ�شائر  ولكن  الأخرى،  اأو اخل�شومات  العالوات  وكافة  املعاملة  وتكاليف  العقد  اأطراف  املقبو�شة بني  اأو  املدفوعة  الأتعاب 
الفائدة  بوا�شطة معدل  الفوائد  اإيرادات  ت�شجيل  يتم  القيمة،  اأ�شل مايل من�شف كقرو�س و�شلف لالنخفا�س يف  امل�شتقبلية. ومبجرد تعر�س 

امل�شتخدم يف خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�س قيا�س خ�شارة انخفا�س القيمة.

ك. حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

يتم احت�شاب خم�ش�س حل�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وفًقا للوائح املالية يف دولة الكويت. 

ل. عقود التأجير 

العقد ينقل احلق يف  اإذا كان  تاأجري  العقد يف عقد  تاأجري. ويتمثل عقد  يتمثل يف عقد  العقد  اإذا كان  بتقييم ما  العقد  البنك يف بداية  يقوم 
ال�شيطرة على ا�شتخدام اأ�شل حمدد لفرتة زمنية لقاء مقابل نقدي. ويف حالة حتديد العقد كعقد تاأجري، ي�شجل البنك اأ�شل حق ال�شتخدام 
والتزام عقد التاأجري يف تاريخ بداية عقد التاأجري. كما اختار البنك ال�شتفادة من اإعفاءات العرتاف لعقود التاأجري التي متتد مدة التاأجري 
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2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(
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خسائر انخفاض القيمة لألدوات المالية 

اإن قيا�س خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتوقعة للموجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة وبالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى 
من  عدد  اتخاذ  يجب  كما  الئتماين.  وال�شلوك  امل�شتقبلية  القت�شادية  الظروف  حول  جوهرية  وافرتا�شات  معقدة  مناذج  ا�شتخدام  يتطلب 

الحكام اجلوهرية عند تطبيق متطلبات املحا�شبة لقيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة ومنها: 
• حتديد معايري 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. 

ال�شاملة الأخرى  الإيرادات  العادلة من خالل  بالتكلفة املطفاأة وبالقيمة  الدين املدرجة  املتوقعة لأدوات  البنك بتقدير خ�شائر الئتمان  يقوم 
الكويت  بنك  لتعليمات  وفقا  القيمة  انخفا�س  متطلبات  بتطبيق  ب�شاأنها  البنك  يقوم  حيث  والعمالء  البنوك  اىل  وال�شلف  القرو�س  با�شتثناء 
من  ملزيد  جوهرية.  ب�شورة  والداخلية  اخلارجية  والفرتا�شات  بالبيانات  ال�شتعانة  يت�شمن  املتوقعة  الئتمان  خ�شائر  حتديد  اإن  املركزي. 

املعلومات، يرجى الرجوع اىل الي�شاح 2،3. )اأ( حول انخفا�س قيمة الأدوات املالية.

تقييم األدوات المالية غير المسعرة

ي�شتند تقييم الأدوات املالية غري امل�شعرة عادًة اإىل اأحد العوامل التالية:
• معامالت حديثة يف ال�شوق ذات �شروط متكافئة. 

• التدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة باملعدلت احلالية املطبقة لبنود ذات �شروط و�شمات خماطر مماثلة.
• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري. 

• مناذج التقييم.

يراجع البنك اأ�شاليب التقييم ب�شورة دورية ويقوم باختبارها للتاأكد من مدى مالءمة هذه الأ�شاليب با�شتخدام اإما الأ�شعار من معامالت حالية 
مثبتة يف ال�شوق لنف�س الأداة املالية اأو اأي بيانات �شوقية اأخرى متاحة ملحوظة.

يتم احت�شاب القيم ا�شتناًدا اإىل الفرتا�شات الهامة مبا يف ذلك اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية واأ�شعار الفائدة والتقلبات ... اإىل غري ذلك. 
كما ي�شتند حجم التغريات يف هذه الأ�شعار والتقلبات اإىل حركات ال�شوق التي ل ميكن التنبوؤ بها ب�شكل موؤكد.

2.5 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد

مل يتم تطبيق عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�شريات التي ت�شري للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022 
ب�شكل مبكر عند اإعداد البيانات املالية لل�شركة. ينوي البنك تطبيق هذه املعايري - متى اأمكن ذلك- عندما ت�شبح �شارية املفعول.

 

إلغاء  حالة  في   "%10 "نسبة  اختبار  ضمن  الرسوم   - المالية  األدوات   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
االعتراف بالمطلوبات المالية

كجزء من التح�شينات ال�شنوية لل�شنوات 2018-2020 من عملية اإعداد املعايري الدولية للتقارير املالية، اأ�شدر جمل�س معايري املحا�شبة الدويل 
تعدياًل على املعيار الدويل للتقارير املالية 9. يت�شمن التعديل تو�شيحات حول الر�شوم التي تدرجها املن�شاأة �شمن التقييم الذي جتريه حول 
مدى اختالف �شروط اللتزام املايل اجلديد اأو املعدل ب�شورة جوهرية عن �شروط اللتزام املايل الأ�شلي. ت�شمل هذه الر�شوم فقط تلك املبالغ 
امل�شددة اأو امل�شتلمة فيما بني املقرت�س واملقر�س م�شتملًة على الر�شوم امل�شددة اأو امل�شتلمة اإما من قبل املقرت�س اأو املقر�س نيابًة عن الأخر. 
تطبق املن�شاأة هذا التعديل على املطلوبات املالية املعدلة اأو املتبادلة يف اأو بعد بداية فرتة البيانات املالية ال�شنوية التي تقوم فيها املن�شاأة بتطبيق 

التعديل لأول مرة. ل يتوقع البنك اأي تاأثري مادي على بياناته املالية.

ف. الضمانات المالية

مينح البنك يف �شياق اأعماله العادي �شمانات مالية تتكون من خطابات العتماد وال�شمانات واحلوالت املقبولة. يتم ت�شجيل ال�شمانات املالية 
يف البيانات املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة والتي تتمثل يف الق�شط امل�شتلم، �شمن بند "املطلوبات الأخرى". كما يتم قيد الق�شط امل�شتلم يف بيان 
الدخل �شمن بند "�شايف اأتعاب وعمولت" على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى فرتة ال�شمان. يتم قيا�س مطلوبات عقود ال�شمانات املالية 
مبدئيًا بالقيمة العادلة اإذا مل يتم ت�شنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر ول تن�شاأ من حتويل لأ�شل مقا�س مبدئيًا وفقا 

للقيمة الأعلى من بني: 
• مبلغ خم�ش�س اخل�شائر املحدد طبقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 )راجع بند املوجودات املالية اأعاله(

• املبلغ امل�شجل مبدئيا ناق�شا الإطفاء املرتاكم امل�شجل طبقا ل�شيا�شات العرتاف بالإيرادات املبينة اأعاله، ح�شبما هو مالئم.

ص. منح حكومية

ُت�شجل املنح احلكومية عندما يكون هناك تاأكيد معقول باأنه �شيتم ا�شتالم هذه املنح واللتزام بكافة ال�شروط املتعلقة بها. عندما تتعلق املنحة 
ببند م�شروفات فيتم العرتاف بها كاإيرادات على اأ�شا�س متماثل على مدى الفرتات التي يتم بها ت�شجيل التكاليف ذات ال�شلة كم�شروفات، 
والتي توجد نية للتعوي�س عنها باملقابل كما يتم اإدراجها �شمن نف�س البند ببيان الدخل. وعندما تتعلق املنحة باأ�شل ما، فيتم العرتاف بها 

كاإيرادات مببالغ مت�شاوية على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لالأ�شل ذي ال�شلة.

ق. أموال مقترضة أخرى

تت�شمن الأموال املقرت�شة الأخرى ال�شندات امل�شاندة بال�شريحة 2 والقرو�س متو�شطة الأجل. ومتثل هذه الأموال التزامات مالية ويتم العرتاف 
بالتكلفة املطفاأة بوا�شطة  العادلة والتي متثل متح�شالت الإ�شدار بال�شايف بعد تكاليف املعاملة ويتم قيا�شها لحقًا  للقيمة  بها مبدئيًا وفقًا 

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

2.4 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

البيانات  املدرجة يف  املبالغ  لتحديد  التالية  والتقديرات  الأحكام  با�شتخدام  الإدارة  قامت  للبنك،  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تطبيق  خالل عملية 
املالية. اإن اأهم ال�شتخدامات لالأحكام والتقديرات هي كما يلي: 

تصنيف األدوات المالية 

ي�شتند ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية اإىل نتائج اختبار حتقق مدفوعات اأ�شل املبلغ والفوائد واختبار منوذج الأعمال. يحدد البنك منوذج 
العمال على م�شتوى يعك�س كيفية اإدارة جمموعات املوجودات املالية لتحقيق هدف جتاري معني. يت�شمن هذا التقييم احكام تعك�س كافة الأدلة 
ذات ال�شلة مبا يف ذلك كيفية تقييم اأداء الأ�شل وقيا�شه، واملخاطر التي توؤثر على اأداء املوجودات وكيفية اإدارتها ومكافاأة مديري املوجودات. 
اإلغاء  مت  والتي  الأخرى  ال�شاملة  الإيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  او  املطفاأة  بالتكلفة  املقا�شة  املالية  املوجودات  مبراقبة  البنك  يقوم 
التي مت حيازة  الأعمال  الغر�س من  الأ�شباب مع  ات�شاق هذه  ا�شتبعادها ومدى  اأ�شباب  التعرف على  ا�شتحقاقها بغر�س  العرتاف بها قبل 
بباقي  الحتفاظ  خالله  من  يتم  الذي  العمال  منوذج  مالئمة  ملدى  للبنك  امل�شتمر  التقييم  من  جزءًا  املراقبة  متثل  اأجله.  من  الأ�شل 
املوجودات املالية. ويف حالة عدم مالئمة منوذج العمال، يتم حتديد ما اإذا وجد تغري يف منوذج العمال وبالتايل تغري متوقع يف ت�شنيف 
�شيتم  كان  اإذا  وما  العادلة،  بالقيمة  او  املطفاأة  بالتكلفة  او  بالتكلفة  قيا�شها  �شيتم لحقا  كان  اإذا  ما  الحكام  هذه  املوجودات. حتدد  هذه 
عر�س التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات يف بيان الدخل او بيان الدخل ال�شامل. للمزيد من املعلومات، يرجى الطالع على الي�شاح 2.3 

)اأ( ت�شنيف الأدوات املالية ملزيد من املعلومات. 

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.4 الأحكام والتقديرات والفرتا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

إيضاحات  حول البيانات المالية
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المنحة الحكومية لعام 2020

للتخفيف من تاأثري جائحة كوفيد-19، قامت حكومة دولة الكويت باتخاذ تدابري مل�شاعدة ال�شركات اخلا�شة ا�شتجابة للجائحة. وت�شمل هذه 
التدابري امل�شاعدة احلكومية املقدمة للقوى العاملة يف القطاع اخلا�س.

خالل �شنة 2020، تلقى البنك دعمًا ماليًا ملواجهة جائحة كوفيد-19 من الهيئة العامة للقوى العاملة بحكومة الكويت وقام بت�شجيله يف بيان 
اأ�شا�س متماثل على مدار فرتات قيام البنك بت�شجيل امل�شروفات عن م�شروفات املوظفني  "م�شروفات املوظفني" على  الدخل كاقتطاع اإىل 

ذات ال�شلة. 

إجراءات الدعم لمواجهة جائحة كوفيد-19

اتخذ بنك الكويت املركزي يف الثاين من اأبريل 2020 عدة اإجراءات يف اإطار جهوده لدعم القت�شاد املحلي والقطاع امل�شريف يف الكويت عن 
طريق تفعيل عدة اإجراءات لتعزيز قدرة البنوك على القيام بدور حيوي يف القت�شاد وزيادة قدرتها الإقرا�شية وتعزيز اإمكانياتها التمويلية 
دي�شمرب   31 ال�شارية حتى  الإجراءات  يلي  فيما  املت�شررين.  للعمالء  ال�شيولة  وتوفري  املنتجة  القت�شادية  القطاعات  اإقرا�س  على  وت�شجيعها 

:2021

• تخفي�س ن�شبة تغطية ال�شيولة من 100% اإىل 80% واعتبارًا من 1 يناير 2022: %90.
• تخفي�س ن�شبة �شايف التمويل امل�شتقر من 100% اإىل 80%، واعتبارًا من 1 يناير 2022: %90.

• تخفي�س ن�شبة ال�شيولة الرقابية من 18% اإىل 15%، واعتبارًا من 1 يناير 2022: %16.5.
• رفع احلد الأق�شى للفجوة الرتاكمية ال�شالبة املتعلقة بال�شيولة عرب النطاقات الزمنية املتعددة.

• زيادة احلد الأق�شى املتاح للتمويل من 90% اإىل 100 بالن�شبة للودائع، واعتبارًا من 1 يناير 2022: %95.

• الإفراج عن امل�شدة الراأ�شمالية التحوطية بن�شبة 2.5% من املوجودات املرجحة باملخاطر يف �شورة ال�شريحة 1 من حقوق ملكية امل�شاهمني، 
واعتبارًا من 1 يناير 2022: %1.5.  

• تخفي�س اأوزان املخاطر فيما يخ�س الإقرا�س للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من 75% اإىل 25% لأغرا�س كفاية راأ�س املال.

استمرارية األعمال

ا�شتجابًة للجائحة، قام البنك بتطبيق بروتوكولت العودة اإىل اأماكن العمل وال�شوابط الرقابية التي تعطي الأولوية ل�شحة العمالء واملوظفني 
وال�شركاء املجتمعيني عن طريق الإبقاء على بيئة العمل اآمنة قدر الإمكان. وهذه الإجراءات ت�شمل: فتح الفروع يف ظل اإر�شادات �شارمة للحفاظ 
وا�شرتاتيجيات  الأعمال  موا�شلة  وخطط  الإلكرتونية  العمل  من�شات  من  وال�شتفادة  بعد  عن  من  بالعمل  للموظفني  وال�شماح  ال�شالمة  على 
الطوارئ م�شبقة التخطيط للعمليات اجلوهرية 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 الأعمال طبقًا ل�شيا�شات اإدارة املخاطر.
راجع الإي�شاح 24 حول البيانات املالية لالطالع على م�شتجدات خماطر الئتمان وخماطر ال�شيولة الناجتة عن جائحة كوفيد-19.

3. تأثير جائحة كوفيد-19

جائحة كوفيد-19 خالل عام 2020

لقد ت�شببت جائحة كورونا )كوفيد-19( يف حالت من عدم التيقن بالبيئة القت�شادية على م�شتوى العامل، مما اأدى اإىل اتخاذ ال�شلطات العديد 
من الإجراءات ملحاولة احتواء انت�شار فريو�س كوفيد-19 وتاأثريه، مثل حظر رحالت الطريان وفر�س القيود على ال�شفر وتطبيق احلجر ال�شحي 
وفر�س القيود على الأن�شطة التجارية مبا يف ذلك قرارات الإغالق الكلي واجلزئي. وقد ت�شتمر جائحة كوفيد-19 يف التاأثري �شلبًا على الأعمال 

والأطراف املقابلة والعمالء لدى البنك، وكذلك دولة الكويت و/اأو القت�شاد العاملي لفرتة زمنية اأطول.

تأجيل القروض االستهالكية والمقسطة لعام 2021

اأعلنت البنوك الكويتية عن تاأجيل �شداد القرو�س ال�شتهالكية واملق�شطة للعمالء امل�شتحقني عند الطلب، وفًقا لتعميم بنك الكويت املركزي 
رقم 2 /رب/ رب اأ/ ر�س/ ر�س اأ/ رت/ 2021/476 املوؤرخ يف 18 اأبريل 2021 ب�شاأن تنفيذ اأحكام املادة )2( من القانون رقم )3( ل�شنة 2021 
)"القانون"( فيما يتعلق بتاأجيل اللتزامات املالية لفرتة �شتة اأ�شهر مع اإلغاء الفائدة الناجتة عن هذا التاأجيل )"برنامج 2021"(. وميثل تاأجيل 
الأق�شاط دعمًا ق�شري الأجل لل�شيولة ملعاجلة م�شكالت التدفقات النقدية املحتملة للمقرت�شني وتتحمل حكومة الكويت تكلفة تاأجيل الأق�شاط 

بالكامل وفًقا للقانون.
قام البنك بتنفيذ برنامج 2021 من خالل تاأجيل الأق�شاط لفرتة �شتة اأ�شهر بدءًا من تاريخ طلب العميل مع متديد فرتة الت�شهيل ذات ال�شلة. 
وقد اأدى تاأجيل الأق�شاط اإىل خ�شارة للبنك نتجت من تعديل التدفقات النقدية التعاقدية مببلغ 26,084 ألف دينار كويتي وفقًا للمعيار الدويل 
البنك  قام  للقانون.  وفقًا  الكويتية كمنحة حكومية  ا�شتالمه من احلكومة  امل�شتحق  باملبلغ  9. وقد متت مقا�شة هذه اخل�شارة  املالية  للتقارير 
بت�شجيل اإيرادات املنحة احلكومية عن طريق مقا�شتها مقابل خ�شائر التعديل الناجتة عن برنامج 2021. يتم ت�شمني اأر�شدة املنحة احلكومية 

املدينة �شمن املوجودات الأخرى يف بيان املركز املايل )اإي�شاح 14(.

تأجيل القروض االستهالكية والمقسطة لعام 2020

وكذلك  واملق�شطة  ال�شتهالكية  القرو�س  مدفوعات  حت�شيل  تاأجيل  عن  البنك  اأعلن  الكويت،  م�شارف  احتاد  اإدارة  جمل�س  لقرار  ا�شتجابًة 
مدفوعات بطاقات الئتمان لفرتة �شتة اأ�شهر اعتبارًا من 1 اأبريل 2020 دون حتميل فائدة اأو اأي ر�شوم اأخرى اإ�شافية نتيجًة لهذا التاأجيل. ويعترب 
تاأجيل الأق�شاط مبثابة دعم �شيولة ق�شري الأجل ملعاجلة م�شكالت التدفقات النقدية املحتملة لدى املقرت�شني من الأفراد. واأدى برنامج تاأجيل 
القرو�س اإىل خ�شائر تعديل على مدار اليوم الأول مببلغ 42,212 األف دينار كويتي نتيجة تعديل التدفقات النقدية التعاقدية كما يف 1 اأبريل 2020. 

ومت حتميل خ�شائر التعديل على الأرباح املرحلة طبقًا لل�شيا�شة املحا�شبية للبنك املبينة بالإي�شاح 2.1.  

الخدمات األخرى المتأثرة للعمالء من غير األفراد لعام 2020

تاأجيل الأق�شاط: ا�شتنادًا اإىل تعليمات بنك الكويت املركزي، اأتاح البنك للخدمات الأخرى املتاأثرة للعمالء من غري الأفراد خيار تاأجيل �شداد 
الفائدة مبعدلتها  ا�شتحقاق  ال�شتمرار يف  �شيتم  باأنه  العمالء  هوؤلء  البنك  اأفاد  كما  ور�شوم.  اأي غرامات  دون حتمل  اأ�شهر   6 ملدة  الأق�شاط 

التعاقدية احلالية خالل فرتة ال�شماح وكذلك تلك امل�شددة بعد انتهاء فرتة ال�شماح يف �شبتمرب 2020.
القرو�س املي�شرة اجلديدة: متا�شيًا مع تعليمات بنك الكويت املركزي حول القرو�س املي�شرة للعمالء املت�شررين نتيجة جائحة كوفيد-19 لتغطية 
عجز التدفقات النقدية، منح البنك قرو�شًا لعمالء امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة والعمالء من ال�شركات. ومدة القرو�س هي بحد اأق�شى 
3 �شنوات مع فرتة �شماح �شنة واحدة ب�شعر فائدة ثابت بن�شبة 2.5% �شنويًا. و�شوف تتحمل احلكومة الكويتية تكلفة الفائدة بالكامل عن ال�شنة 

الأوىل وبن�شبة 50% من تكلفة الفائدة عن ال�شنة الثانية.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(
2.3 ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

3. تاأثري جائحة كوفيد-19 )تتمة(
إيضاحات  حول البيانات المالية
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2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

42,10528,799ربح ال�شنة 

�شهم 3,927,815,660�صهم 3,008,509,602املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة، بال�شايف بعد اأ�شهم اخلزينة
فل�س 10فل�س 14ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة 

8. ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة )تتمة(

4. إيرادات فوائد

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

5,5739,425�شندات خزينة حكومة الكويت و�شندات بنك الكويت املركزي 

3,3394,692ا�شتثمارات يف اأوراق دين مالية

2,3335,902اإيداعات لدى البنوك 

174,749189,329قرو�س و�شلف اإىل البنوك والعمالء

185,994209,348

5. مصروفات فوائد

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

3,7113,483ح�شابات حتت الطلب وح�شابات ادخار

39,30465,293 ودائع حمددة الأجل

5,0779,208 قرو�س بنكية

5,5896,597 اأموال مقرت�شة اأخرى

 53,68184,581

6. صافي أتعاب وعموالت 

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

38,06031,715اإجمايل اإيرادات الأتعاب والعمولت 

)7,579( )10,632(اإجمايل م�شروفات الأتعاب والعمولت

27,42824,136

يت�شمن اإجمايل اإيرادات الأتعاب والعمولت مبلغ 537 ألف دينار كويتي )2020: 366 األف دينار كويتي( من الأن�شطة ب�شفة الأمانة.

7. مخصصات محددة 

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

قرو�س و�شلف للعمالء  
52,62862,360- نقدية )اإي�شاح 12(

3,2052,116- غري نقدية )اإي�شاح 18(

55,83364,476

9. النقد والنقد المعادل  

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

316,277303,156اأر�شدة لدى بنك الكويت املركزي

74,407220,517نقد يف ال�شندوق ويف ح�شابات جارية لدى بنوك اأخرى وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

551,878582,301ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى ت�شتحق خالل ثالثني يوًما

942,5621,105,974

ا: خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتوقعة )49()67(ناق�شً

942,4951,105,925

يف 31 دي�شمرب 2021، قدرت الودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى امل�شتحقة ملدة تزيد عن 30 يومًا مببلغ 124,645 األف دينار كويتي 
)2020: 3,033 األف دينار كويتي( وقد مت ت�شويتها مقابل خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتوقعة مببلغ 3 اآلف دينار كويتي )2020: ل �شيء دينار 

كويتي(. 
يف 31 دي�شمرب 2021 و2020، مت ت�شنيف النقد والنقد املعادل والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى �شمن املرحلة 1. خالل ال�شنة، مل 

تقع اأي حركات بني املراحل. 

10. سندات خزينة حكومة الكويت

يقوم بنك الكويت املركزي نيابة عن وزارة املالية باإ�شدار هذه الأدوات املالية.
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
52,00034,500ت�شتحق خالل �شنة واحدة 

22,00074,000ت�شتحق بعد �شنة

74,000108,500

اأي  1. خالل ال�شنة، مل تقع  2021 و2020، تعترب �شندات خزينة حكومة الكويت منخف�شة املخاطر ويتم ت�شنيفها �شمن املرحلة  31 دي�شمرب  يف 
حركات بني املراحل.

11. سندات 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.
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
281,197280,724�شندات بنك الكويت املركزي

يف 31 دي�شمرب 2021 و2020، تعترب �شندات بنك الكويت املركزي منخف�شة املخاطر ويتم ت�شنيفها �شمن املرحلة 1. خالل ال�شنة، مل تقع اأي حركات 
بني املراحل.

8. ربحية السهم األساسية 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�شب مبالغ ربحية ال�شهم املخففة عن طريق ق�شمة ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي البنك على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة 
اأ�شهم حمتملة  اأ�شهم. لي�س لدى البنك  اإ�شدارها عند حتويل كافة الأ�شهم املحتملة املخففة اإىل  زائًدا املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم التي �شيتم 

خمففة قائمة كما يف 31 دي�شمرب 2021.
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12. قروض وسلف للبنوك والعمالء 

الأ�شا�شي من  الغر�س  اإىل  ا�شتنادًا  البنك لرتكز خماطر الئتمان  تقييم  يلي  والعمالء. فيما  البنوك  اإىل  املدفوعة  املبالغ  وال�شلف  القرو�س  متثل 
القرو�س وال�شلف املمنوحة:

في 31 ديسمبر 2021:

أ. قروض وسلف للعمالء
الكويت 

األف دينار
كويتي

دول ال�صرق 
الأو�صط الأخرى  
األف دينار كويتي

غرب اأوربا 
األف دينار 

كويتي

اآ�صيا واملحيط 
الهادي األف دينار 

كويتي

باقي دول 
العامل األف 

دينار كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي
2,1062,071,166- - - 2,069,060�شخ�شية 

189,696- - - 115,86273,834مالية 

450,687- - 424,82610,01315,848جتارية

344,539- - - 299,16445,375نفط خام وغاز 

189,507- - - 179,5549,953اإن�شائية 

318,496- - - 304,88313,613�شناعية 

757,276- - - 726,51530,761عقارية 

516,961- - - 214,485302,476اأخرى 

2,1064,838,328- 4,334,349486,02515,848جممل القرو�س وال�شلف للعمالء

 )280,242(ناق�شًا: خم�ش�س انخفا�س القيمة 

4,558,086  قرو�س و�شلف للعمالء

ب. قروض وسلف للبنوك
60,606190,5759,0754,60615,125279,987جممل القرو�س وال�شلف للبنوك 

 )1,536(ناق�شًا: خم�ش�س انخفا�س القيمة 

278,451قرو�س و�شلف للبنوك

ب. قروض وسلف للبنوك
20,520193,220--30,729141,971جممل القرو�س وال�شلف للبنوك 

 )1,157(ناق�شًا: خم�ش�س انخفا�س القيمة 

192,063قرو�س و�شلف للبنوك

الحركة في مخصص انخفاض القيمة

2020 )ألف دينار كويتي(2021 )ألف دينار كويتي(

املجموععامحمدداملجموععامحمدد

14,888253,804268,69233,292249,030282,322يف 1 يناير

)80,764(    - )80,764()43,193(  - )43,193(مبالغ م�شطوبة 

52,6283,65156,27962,3604,77467,134املحمل على بيان الدخل 

 

24,323257,455281,77814,888253,804268,692يف 31 دي�شمرب 

التزاما   9 املالية  للتقارير  الدويل  واملعيار  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  �شمن  الواردة  املتطلبات  اإىل  ت�شتند  والعامة  املحددة  املخ�ش�شات  اإن 
بتعليمات بنك الكويت املركزي. راجع اإي�شاح 2.3 )اأ( انخفا�س قيمة الأدوات املالية لالطالع على املزيد من املعلومات.  

متثل ا�شرتدادات القرو�س، بال�شايف بعد ال�شطب، �شايف الفرق بني القرو�س امل�شطوبة خالل ال�شنة مببلغ 654 ألف دينار كويتي )2020: 5,846 
األف دينار كويتي( وال�شرتدادات بقيمة 12,597 ألف دينار كويتي )2020: 11,358 األف دينار كويتي(.

الحركة في مخصص انخفاض القيمة

اإن احلركة يف خم�ص�صات انخفا�س 
قيمة القرو�س وال�صلف ح�صب الفئة 

هي كما يلي:

2020 )ألف دينار كويتي(2021 )ألف دينار كويتي(

قرو�س 
لل�صركات 

قرو�س 
ا�صتهلكية

املجموع
قرو�س 

لل�صركات 
قرو�س 

ا�صتهلكية
املجموع

282,322 22,417 259,905 268,692 17,674 251,018 يف 1 يناير

)80,764()23,281()57,483()43,193()15,266()27,927(مبالغ م�شطوبة 

67,134 18,538 48,596 56,279 24,565 31,714 املحمل على بيان الدخل 

 

268,692 17,674 251,018 281,778 26,973 254,805 يف 31 دي�شمرب

راجع اإي�شاح 24 )اأ( حول املوجودات املالية منخف�شة القيمة ب�شكل منفرد ح�شب الفئة.
مت اإدراج خم�ش�س الت�شهيالت غري النقدية مببلغ 18,563 ألف دينار كويتي )2020: 15,406 األف دينار كويتي( �شمن مطلوبات اأخرى )اإي�شاح 18(.

مقارنة بني اإجمايل املخ�ص�صات وخ�صائر الئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 فيما يتعلق بالت�صهيلت 
الئتمانية: 

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

281,778268,692خم�ش�س الت�شهيالت النقدية 

18,56315,406خم�ش�س الت�شهيالت غري النقدية 

284,098 300,341اإجمايل خم�ص�صات الت�صهيلت الئتمانية

188,631171,978خ�شائر الئتمان املتوقعة للت�شهيالت الئتمانية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9

زيادة اإجمايل املخ�ش�شات عن خ�شائر الئتمان املتوقعة للت�شهيالت الئتمانية وفقا للمعيار الدويل 
111,710112,120للتقارير املالية 9

39%37%زيادة املخ�ش�شات كن�شبة من اإجمايل املخ�ش�شات 

في 31 ديسمبر 2020:

أ. قروض وسلف للعمالء
الكويت 

األف دينار
كويتي

دول ال�صرق 
الأو�صط الأخرى  
األف دينار كويتي

غرب اأوربا 
األف دينار 

كويتي

اآ�صيا واملحيط 
الهادي األف دينار 

كويتي

باقي دول 
العامل األف 

دينار كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي
7,1431,862,186- - - 1,855,043�شخ�شية 

140,556- - - 112,60727,949مالية 

420,074- - 3,03317,231 399,810جتارية

282,483- - - 259,73922,744نفط خام وغاز 

236,197- - - 225,63610,561اإن�شائية 

271,408- - - 270,1951,213�شناعية 

710,935- - - 694,95415,981عقارية 

460,233- - -247,284 212,949اأخرى 

7,1434,384,072- 4,030,933328,76517,231جممل القرو�س وال�شلف للعمالء

  )267,535(ناق�شًا: خم�ش�س انخفا�س القيمة 

4,116,537القرو�س وال�شلف للعمالء

12. قرو�س و�شلف للبنوك والعمالء )تتمة( 
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13. استثمارات في أوراق مالية 

 2021 2020

التكلفة 
املطفاأة 

األف 
دينار كويتي 

القيمة 
العادلة 

من خلل 
الإيرادات 

ال�صاملة 
الأخرى  األف  

دينار كويتي

املجموع 
األف

دينار كويتي

التكلفة املطفاأة 
األف دينار كويتي 

القيمة العادلة 
من خلل 

الإيرادات 
ال�صاملة 

الأخرى  األف 
دينار كويتي

املجموع 
األف

دينار كويتي

ا�صتثمارات م�صعرة 
81,620 - 71,62681,620   - 71,626 �شندات/ �شكوك �شيادية 

34,147 - 34,147 32,596   - 32,596 �شندات اأخرى 

12,104 12,104 - 11,038 11,038   - اأ�شهم 

104,22211,038 115,260 115,767 12,104 127,871

  ا�صتثمارات غري م�صعرة

21,008 201 3,0193,01920,807- �شندات اأخرى 

26,05726,057-23,83223,832 -اأ�شهم/اأخرى 

-26,85126,85120,80726,25847,065

ناق�شا: خم�ش�س خ�شائر الئتمان 
)81(- )81()170()4()166(املتوقعة 

104,05637,885141,941136,49338,362174,855يف 31 دي�صمرب 

يف 31 دي�شمرب 2021 و2020، مت ت�شنيف كافة ال�شتثمارات يف اأوراق الدين املالية �شمن املرحلة 1. خالل ال�شنة، مل يكن هناك اأي حركات بني املراحل. 

14. موجودات أخرى 

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

14,480 16,155 فوائد مدينة م�شتحقة

22,920 45,738 مدينون متنوعون واآخرون )اإي�شاح 3(

ا: خ�شائر النخفا�س يف القيمة ملدينني اآخرين  )620( )620(ناق�شً

60,238 59,432 �شمانات معاد حيازتها )راجع احلركة اأدناه(

120,70597,018

الحركة في الضمانات المعاد حيازتها:  
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
72,826 60,238 يف 1 يناير

 )12,216( )806(ا�شتبعادات

 )372(-   خ�شائر انخفا�س القيمة

59,43260,238يف 31 دي�شمرب

يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأوراق مالية مببلغ ل �صيء دينار كويتي )2020: 806 األف دينار كويتي( بوا�شطة اأ�شعار ال�شوق املعلنة 
العادلة من قبل مقيمني معتمدين  القيمة  للعقارات ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية. مت حتديد  العادلة  القيمة  اإن   .)1 )امل�شتوى 

ا�شتنادا اإىل طريقة املقارنة بال�شوق )امل�شتوى 3(.

15. المستحق إلى البنوك والودائع من المؤسسات المالية

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

امل�صتحق اإلى البنوك
11,79039,207ح�شابات جارية وودائع حتت الطلب 

583,711511,336ودائع حمددة الأجل 

595,501550,543

ودائع من موؤ�ص�صات مالية
100,96680,909ح�شابات جارية وودائع حتت الطلب

572,203624,428ودائع حمددة الأجل

673,169705,337

16. ودائع العمالء

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

1,404,1481,301,226ح�شابات جارية

410,168390,823ح�شابات ادخار

2,489,6792,341,670ودائع حمددة الأجل

4,303,9954,033,719

تت�شمن ودائع العمالء مبلغ 12,756 األف دينار كويتي )2020: 12,787 األف دينار كويتي( حمتفظ به ك�شمانات مقابل التزامات غري قابلة لالإلغاء 
مبوجب خطابات ائتمان و�شمانات )راجع اإي�شاح 26(.

17. أموال مقترضة أخرى

�صعر الفائدة الفعلي
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
- 25,000 4.00%�شندات م�شاندة - ال�شريحة 2 بالدينار الكويتي لعام 2031 )�شريحة ثابتة(

متغرية  )�شريحة   2031 لعام  الكويتي  بالدينار   2 ال�شريحة   - م�شاندة  �شندات 
بحد اأق�شى %5(

بنك الكويت املركزي  + 
%2.25

 25,000 -

- 165,000 2.50% اىل 2.70%قرو�س متو�شطة الأجل

50,000 - 6.00%�شندات م�شاندة - ال�شريحة 2 بالدينار الكويتي لعام 2026 )�شريحة ثابتة(*

متغرية  )�شريحة   2026 لعام  الكويتي  بالدينار   2 ال�شريحة   - م�شاندة  �شندات 
بحد اأق�شى %7(*

بنك الكويت املركزي  +  
%4.00

 - 50,000

 215,000 100,000

* مت �شداد ال�شندات امل�شاندة  -  ال�شريحة  2 بالكامل خالل ال�شنة. 
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18. مطلوبات أخرى

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

13,957 11,899فوائد دائنة م�شتحقة

4,118 3,855 اإيرادات موؤجلة

15,406 18,563خم�ش�شات ت�شهيالت غري نقدية )راجع احلركة اأدناه(

22,969 26,607 خم�ش�شات متعلقة باملوظفني

4,170 2,830 مطلوبات التاأجري 

25,125 37,999 اأخرى 

 101,75385,745 

احلركة يف خم�ش�شات الت�شهيالت غري النقدية:
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
13,846 15,406 يف 1 يناير

1,560 3,157 املحمل اإىل بيان الدخل 

15,406 18,563يف 31 دي�شمرب

19. رأس المال

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

304,813 304,813 الأ�شهم امل�شرح بها وامل�شدرة واملدفوعة بالكامل

 :2020( �شهم   3,048,127,898 لل�شهم  فل�س   100 بقيمة  بالكامل  واملدفوعة  وامل�شدرة  بها  امل�شرح  الأ�شهم  عدد  بلغ   ،2021 دي�شمرب   31 يف  كما 
3,048,127,898 �شهم(. 

20.  االحتياطيات

 اأ ( الحتياطي الإجباري 

وفقـًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�شا�شي للبنك مت اقتطاع 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 القتطاعات ال�شنوية عندما يعادل الحتياطي 

ن�شبة 50% من راأ�س املال املدفوع. 
اإن توزيع هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب ل�شداد توزيعات اأرباح بن�شبة 5% من راأ�س املال يف ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح املرتاكمة 

ب�شداد توزيعات اأرباح هذا املبلغ.

ب ( علوة اإ�صدار اأ�صهم

اإن الر�شيد يف ح�شاب عالوة اإ�شدار الأ�شهم غري متاح للتوزيع ولكن ميكن ا�شتخدامه لإعادة هيكلة راأ�س املال ملقا�شة اخل�شائر املرتاكمة. 

ج ( احتياطي اإعادة تقييم العقارات

اإن احتياطي اإعادة تقييم العقارات ميثل فائ�س القيمة ال�شوقية عن القيمة الدفرتية لالأر�س اململوكة للبنك. اإن الر�شيد يف هذا الحتياطي غري قابل 
للتوزيع ويتم اإدراجه مبا�شرة يف الأرباح املرحلة عندما يتم بيع املوجودات املتعلقة به. 

21. أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

50,000,000 37,000,000 عدد اأ�شهم اخلزينة 

1.64%1.21%الن�شبة املئوية لأ�شهم اخلزينة

24,536 18,157 تكلفة اأ�شهم اخلزينة )األف دينار كويتي(

11,450 8,695 املتو�شط املرجح للقيمة ال�شوقية لأ�شهم اخلزينة كما يف 31 دي�شمرب )األف دينار كويتي( 

اإن احلركة يف اأ�شهم اخلزينة كانت كما يلي: 
2021

عدد الأ�صهم
2020

عدد الأ�شهم
149,994,610 50,000,000 الر�شيد كما يف 1 يناير

)99,994,610()13,000,000(مبيعات

50,000,000 37,000,000الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

مت جتنيب املبلغ املكافئ لتكلفة اأ�شهم اخلزينة كغري قابل للتوزيع من الحتياطي الإجباري وعالوة اإ�شدار الأ�شهم والأرباح املرحلة على مدار فرتة 
الحتفاظ باأ�شهم اخلزينة. 

22. توزيعات أرباح مقترحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

اأو�شى جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 7 فل�س لل�شهم )2020: 5 فل�س( واأ�صهم منحة بن�صبة 5% )2020: ل �شيء( على راأ�س املال امل�شدر 
امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية  دينار كويتي )2020: ل �شيء( مبا يخ�شع ملوافقة  األف   15,241 باإجمايل مبلغ   2021 31 دي�شمرب  القائم كما يف 
العمومية ال�شنوية. يف حالة اعتمادها يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية، ت�شتحق توزيعات الأرباح النقدية واأ�شهم املنحة املقرتحة اإىل امل�شاهمني 

بعد احل�شول على املوافقات الرقابية ال�شرورية.
لل�شنة  لل�شهم  فل�س   5 بقيمة  نقدية  اأرباح  توزيعات   2021 27 مار�س  بتاريخ  املنعقدة  ال�شنوية  العمومية  باجلمعية  امل�شاهمون  اعتمد  ال�شنة،  خالل 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 )11 فل�س لل�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019(. مت ت�شجيل توزيعات الأرباح النقدية ومت دفعها لحقًا.
اإن مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة مببلغ 179 األف دينار كويتي )2020: 135 األف دينار كويتي( هي وفقًا للوائح املحلية وتخ�شع ملوافقة امل�شاهمني 

يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية. 

23. معامالت مع أطراف ذات عالقة

التي  البنك وعائالتهم وال�شركات  التنفيذية يف  الإدارة  الإدارة وم�شئولو  واأع�شاء جمل�س  الرئي�شيون  اإن بع�س الأطراف ذات عالقة )امل�شاهمون 
ميثلون املالكني الرئي�شيني لها( كانوا عمالء للبنك يف �شياق الأعمال الطبيعي. متت املوافقة على �شروط هذه املعامالت طبقا ل�شيا�شات البنك. 
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اإن املعامالت والأر�شدة املدرجة يف بيان الدخل وبيان املركز املايل هي كما يلي:

عدد اأع�صاء جمل�س الإدارة
اأو اأع�صاء الإدارة التنفيذية 

عدد الأطراف
ذات علقة

2021202020212020
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
اأع�صاء جمل�س الإدارة:

اأر�صدة
152,896 111012163,558 قرو�س و�شلف

19 224434 بطاقات ائتمان

30,774 87737272,124 ودائع

التزامات/م�صتقات
7,454 1097,898-- �شمانات / خطابات ائتمان

معاملت
5,783 4,147 121522اإيرادات فوائد

412 374 451320م�شروف فائدة

51 100 1211--�شايف الأتعاب والعمولت

1,654 1,257 1312--م�شروفات اأخرى

231 162 33--�شراء معدات 

الإدارة التنفيذية:
اأر�صدة

20783--43 قرو�س و�شلف

2019--1410بطاقات ائتمان

2,6311,695--1514 ودائع

املعاملت
93--513اإيرادات فوائد

2221--1616م�شروف فائدة

اإن القرو�س ال�شادرة اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة وم�شئويل الإدارة التنفيذية ت�شتحق ال�شداد وفقًا لل�شوابط الرقابية لبنك الكويت املركزي وحتمل معدلت 

فائدة ترتاوح ما بني 2% اإىل 5.5% )2020: 2% اإىل 6%( �شنويًا. اإن بع�س القرو�س املقدمة اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة والأطراف ذات عالقة بهم مكفولة 

ب�شمانات. ُقدرت القيمة العادلة لهذه ال�شمانات كما يف 31 دي�شمرب 2021 مببلغ 109,687 األف دينار كويتي )2020: 106,708 األف دينار كويتي(.

ت�شتمل مكافاأة موظفي الإدارة العليا مبا يف ذلك الإدارة التنفيذية على ما يلي:

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

3,6552,708رواتب ومزايا اأخرى ق�شرية الأجل

312636مكافاأة نهاية/ اإنهاء اخلدمة

3,9673,344

24. األدوات المالية

استراتيجية استخدام األدوات المالية

كبنك جتاري، تتعلق اأن�شطة البنك ب�شكل اأ�شا�شي با�شتخدام الأدوات املالية مبا يف ذلك امل�شتقات. يقبل البنك الودائع من العمالء مبعدلت ثابتة ومتغرية 
لفرتات متنوعة، وي�شعى اإىل اكت�شاب هوام�س فائدة فوق متو�شط �شعر الفائدة عن طريق ا�شتثمار هذه الأموال يف موجودات عالية اجلودة. كما ي�شعى 
البنك اإىل زيادة هذه الهوام�س بتجميع الأموال ق�شرية الأجل والإقرا�س لفرتات اأطول مبعدلت فائدة اأعلى، مع احلفاظ على ال�شيولة الكافية للوفاء 

بجميع املطالبات حمتملة ال�شتحقاق.
با�شتثناء ترتيبات التحوط املحددة، يتم عادًة مقا�شة النك�شافات ملخاطر العمالت الأجنبية واأ�شعار الفائدة املرتبطة بهذه الأدوات عن طريق الدخول يف 

مراكز مقابلة وبالتايل يتم ال�شيطرة على التباين يف �شايف املبالغ النقدية املطلوبة لت�شييل مراكز ال�شوق.

إدارة المخاطر 

ا اإىل التعر�س للمخاطر املرتبطة بها. ويدرك البنك العالقة بني العائدات واملخاطر ذات ال�شلة با�شتخدام  اإن ا�شتخدام الأدوات املالية يوؤدي اأي�شً
الأدوات املالية وت�شكل اإدارة املخاطر جزءًا ل يتجزاأ من اأهداف البنك الإ�شرتاتيجية.

تتمثل ا�شرتاتيجية البنك يف احلفاظ على مفهوم اإدارة قوية للمخاطر واإدارة العالقة بني املخاطر/العائدات �شمن وخالل كل ن�شاط رئي�شي من اأن�شطة 
اأعمال البنك. يقوم البنك با�شتمرار مبراجعة �شيا�شاته وممار�شاته يف اإدارة املخاطر للتاأكد من عدم تعر�س البنك لتقلبات كبرية يف قيمة املوجودات 

ويف ربحيته. 
قام البنك بت�شكيل جلنة للمخاطر تابعة ملجل�س الإدارة لتعزيز فاعلية مراقبة جمل�س الإدارة مل�شاكل املخاطر التي تواجه البنك ورفع تقارير دورية اإىل 
جمل�س الإدارة متى كان ذلك مالئًما.  تقوم هذه اللجنة بالإ�شراف على عملية اإدارة املخاطر لدى البنك على اأ�شا�س �شامل كما ت�شمن ا�شتقاللية ق�شم 
اإدارة املخاطر لدى البنك. كما تتوىل هذه اللجنة مراجعة كافة �شيا�شات اإدارة املخاطر وم�شتوى القدرة على حتمل املخاطر وتقدمي التو�شيات ب�شاأنها 
اإىل جمل�س الإدارة لعتمادها. تقوم جلنة املخاطر مبراجعة جميع املخاطر اجلوهرية واأي تعر�س كبري ل يفي مبعايري الإقرا�س العادية. ويرتاأ�س ق�شم 
ا جلنة املخاطر التنفيذية  اإدارة املخاطر رئي�س اإدارة املخاطر الذي يتوىل رفع التقارير اإىل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة. كما �شكل البنك اأي�شً
والتي يرتاأ�شها كل من الرئي�س التنفيذي ورئي�س اإدارة املخاطر، والتي تعترب اللجنة العليا حلوكمة املخاطر على م�شتوى الإدارة العليا. ويقوم ق�شم اإدارة 
املخاطر لدى البنك برفع تقارير منتظمة اإىل كل من جلنة املخاطر وجلنة املخاطر التنفيذية بحيث يكون اأع�شاء اللجان على دراية تامة بكافة اأ�شكال 

حالت التعر�س للمخاطر بالبنك.   
تعر�س الأق�شام التالية املخاطر املختلفة املرتبطة بالأعمال امل�شرفية وطبيعتها وكيفية اإدارتها. 

أ . مخاطر االئتمان 

تتمثل خماطر الئتمان يف احتمالية التعر�س خل�شائر مالية نتيجة عجز املقرت�شني اأو الأطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم بال�شداد للبنك طبًقا 
لل�شروط املتفق عليها. وتن�شاأ خماطر الئتمان ب�شورة اأ�شا�شية من اأن�شطة الإقرا�س والتمويل التجاري واأن�شطة اخلزينة. 

تن�شاأ تركزات خماطر الئتمان عندما يكون هناك احتمالية ل�شتداد اخل�شائر الناجتة عن حالت التعر�س للمخاطر املرتابطة على �شبيل املثال عندما 
حتتفظ جمموعة من الأطراف املقابلة بامللكية امل�شرتكة اأو تعمل يف اأن�شطة اأعمال متماثلة اأو ممار�شة اأعمال يف نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو من خالل 
تنفيذ اأن�شطة لها �شمات اقت�شادية مماثلة مما يوؤدي اإىل تاأثر قدرة هوؤلء الأطراف ب�شكل مماثل على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية يف حالة ظهور تغريات 

يف الظروف القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو اأي ظروف اأخرى. 
ت�شري تركزات خماطر الئتمان اإىل احل�شا�شية الن�شبية لأداء البنك جتاه التطورات التي قد توؤثر على قطاع اأعمال معني اأو منطقة جغرافية اأو ملكية 

معينة.

23. معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تتمة(
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تقوم جلنة ت�شويب الئتمان مبراجعة عمليات ت�شويب الئتمان الإدارية و/اأو العتماد اأو التو�شية مبوافقة جلنة الئتمان الإدارية اأو جلنة الئتمان 
التنفيذية. وتتم اإحالة كافة مقرتحات الت�شوية اأو اإعادة الهيكلة اأو اإعادة اجلدولة اأو وقف اإجراءات ال�شرتداد اأو �شطب الديون والتي تتجاوز نطاق 

ال�شالحيات املفو�شة للجنة ت�شويب الئتمان اإىل جلنة الئتمان املعنية.
اإليها يف حدود  اإدارة الرثوات املقدمة  اأو تعديل طلبات الئتمان الواردة من عمالء  اأو رف�س  لدى جلنة الئتمان لإدارة الرثوات �شالحية اعتماد 
جلنة  اإىل  الرثوات  لإدارة  الئتمان  للجنة  املفو�شة  ال�شالحيات  حدود  نطاق  �شمن  تقع  ل  التي  الطلبات  وحتال  املفو�شة.  �شالحياتها  م�شتويات 

الئتمان التنفيذية وجلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار ا�شتنادا اإىل التفوي�س ذي ال�شلة.
لت�شنيف  للبنك  الئتمانية  ال�شيا�شة  واإر�شادات  املركزي،  الكويت  بنك  ولوائح  قواعد  لأحكام  وفقا  باأعمالها  واملخ�ش�شات  الت�شنيف  تقوم جلنة 
الت�شهيالت الئتمانية واحت�شاب املخ�ش�شات واملحا�شبة عن الإيرادات الناجتة منها، ومراقبة ت�شنيف حمافظ الئتمان للبنك، وقرارات احت�شاب 
املخ�ش�شات. كما تتوىل اللجنة م�شئولية احت�شاب املخ�ش�شات وفقا لنماذج ومنهجيات املعيار الدويل للتقارير املالية 9 املطبقة من قبل البنك مبا 

يتفق مع اإر�شادات بنك الكويت املركزي.  
وفقًا ملدى وحجم التعر�س ملخاطر العمالء، يجوز مراجعة طلبات الئتمان بالن�شبة لإقرا�س ال�شركات والإقرا�س الدويل من قبل جمل�س الإدارة 
هذه  تت�شمن  ما  وعادة  الئتمان،  ت�شويب  وجلنة  الإدارية  الئتمان  وجلنة  التنفيذية  الئتمان  وجلنة  وال�شتثمار  لالئتمان  الإدارة  جمل�س  وجلنة 
الطلبات املعلومات التالية: ملخ�س تنفيذي وملف العميل وموجز باحلدود الئتمانية واملبالغ القائمة وت�شنيف املخاطر ومذكرة ائتمانية وحتليل 
ربحية العميل والتحليل املايل وحتليل التدفقات النقدية وتفا�شيل الغر�س من القر�س وال�شمانات وم�شدر ال�شداد وتفا�شيل ال�شامنني، اإن كان 

ذلك ممكنًا، والبيانات املالية املدققة و/اأو بيانات �شايف املوجودات ال�شخ�شية متى كان ذلك منا�شًبا. 
توجد لدى البنك حدود اإقرا�س قانونية وحدود تتعلق بالدول وكذلك حدود لقطاعات الأعمال ينبغي التقيد بها عند النظر يف العتماد فيما يتعلق 

بالطلبات اأو امل�شاركات الئتمانية ذات ال�شلة.
يوجد لدى البنك �شيا�شة ائتمان تف�شيلية معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ويتم مراجعتها ب�شكل دوري. يبني دليل �شيا�شة الئتمان املبادئ الإر�شادية 
ومعايري خماطر الئتمان التي حتدد حدود منح الئتمان وتقدم الهيكل الذي يجب اأن تكون على اأ�شا�شه الأعمال امل�شرفية مع التاأكد من توافق 
اعتماد  يتم  دولة.  بكل  اخلا�شة  الئتمان  ملخاطر  املقبول  بالتعر�س  اخلا�شة  البنك  �شيا�شة  يبني  كما  الإقرا�س.  اأن�شطة  كافة  مع  املتبع  الأ�شلوب 
ومراجعة احلدود الفردية للدول كل على حدة من قبل جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار. ي�شتند هذا العتماد اإىل حتليل الدول وتقييم 

متطلبات الأعمال والذي يقوم باإجرائه ق�شم املوؤ�ش�شات املالية للبنك وتو�شي به جلنة الئتمان الإدارية وجلنة الئتمان التنفيذية. 
يقوم ق�شم املوؤ�ش�شات املالية مبراجعة منتظمة للحدود العامة للدول املتعلقة بالبنك وتقييم حالت التعر�س للمخاطر. تركز املراجعة على احلجم 

الكلي للمخاطر على م�شتوى الدول مع اإبداء التو�شيات لتغيري حدود املخاطر الفردية للدول عند ال�شرورة. 
يعر�س تقرير احلد املقبول للمخاطر املعتمد من قبل جمل�س الإدارة اإطار عمل متوافق لفهم املخاطر على م�شتوى املوؤ�ش�شة و�شبل 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�شتوى كلي لالأعمال امل�شرفية لل�شركات واملعامالت الدولية ومعامالت اخلزينة والأعمال امل�شرفية للعمالء. 

يتم حتليل امل�شتوى املقبول للمخاطر يف قطاعات الأعمال التي متثل اأهمية لأعمال البنك.

منهجية خسائر االئتمان المتوقعة

ي�شتعني البنك بنظام ت�شنيف ائتماين داخلي وقام بتطوير مناذج للو�شول اإىل خ�شائر الئتمان املتوقعة ا�شتنادا اإىل متطلبات املعيار الدويل للتقارير 
املالية 9. يو�شح املعيار الدويل للتقارير املالية 9 منوذج من "ثالث مراحل" لنخفا�س القيمة بناءا على التغريات يف اجلودة الئتمانية منذ العرتاف 
املبدئي. حيث يتم بناءا عليه ت�شنيف الأداة املالية التي مل تنخف�س قيمتها الئتمانية عند العرتاف املبدئي �شمن املرحلة 1. يف حالة وجود زيادة 
2 ولكن ل تعترب بعد منخف�شة القيمة الئتمانية. ويف حالة  جوهرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي، تنتقل الأداة املالية اإىل املرحلة 
انخفا�س القيمة الئتمانية لالأداة املالية، تنتقل الأداة املالية اإىل املرحلة 3. راجع الإي�شاح 2.3 )اأ( حول انخفا�س قيمة الأدوات املالية لالطالع على 

املزيد من املعلومات املتعلقة بالت�شنيف �شمن املراحل.
قيمة  بعد  بال�شايف  للتعرث  التعر�س  من   %100 بن�شبة   3 املرحلة  �شمن  امل�شنفة  الئتمانية  للت�شهيالت  املتوقعة  الئتمان  خ�شائر  البنك  يحت�شب 

ال�شمانات املوؤهلة بعد تطبيق ال�شتقطاعات املقررة طبقا لإر�شادات بنك الكويت املركزي.

يطبق البنك �شيا�شات واإجراءات �شاملة لل�شيطرة على جميع هذه املخاطر ومراقبتها. يتم احلد من خماطر الئتمان من خالل و�شع حدود للمعامالت 
مع الأطراف املقابلة من الأفراد والأطراف املقابلة ذوي امللكية امل�شتركة ومن خالل مراقبة حالت التعر�س ملخاطر الئتمان يف �شوء هذه احلدود 

والتقييم امل�شتمر لتغطية / جودة ال�شمانات واجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة.
يتم تطبيق حدود املخاطر للعمالء من الأفراد وجمموعات العمالء وقطاعات الأعمال وحدود الدول لتنويع حمفظة الإقرا�س وجتنب الرتكزات 
غري املالئمة. يتم ال�شيطرة على حالت التعر�س ملخاطر الئتمان املتعلقة باأن�شطة التداول من خالل ا�شتخدام حدود �شارمة لالأطراف املقابلة 

واتفاقيات التقا�س الأ�شا�شية وترتيبات ال�شمانات )ح�شب املالئم( ومن خالل احلد من فرتات التعر�س للمخاطر. 
اإدارة املخاطر، م�شئولية توفري  اإىل رئي�س  اإدارات الئتمان امل�شتقلة التي ت�شمل خماطر ال�شركات وخماطر العمالء، والتي ترفع تقاريرها  تتوىل 
م�شتوى الإدارة املركزية ملخاطر الئتمان. تت�شمن م�شئوليات هذه املجموعات: مراقبة اللتزام بال�شيا�شات والإجراءات الئتمانية، وو�شع ال�شيا�شات 
املتعلقة بحالت التعر�س ملخاطر الئتمان الكربى التي ت�شمل احلد الأق�شى من التعر�س للمخاطر بالن�شبة للعمالء من الأفراد وجمموعات العمالء 
الت�شهيالت اجلديدة  لكل من  الئتمان  لتقييم خماطر  ومو�شوعية  م�شتقلة  ائتمانية  وتنفيذ مراجعة  عليها؛  واحلفاظ  الأخرى  املخاطر  وتركزات 
والت�شهيالت املجددة، ومراقبة التعر�س للمخاطر بالن�شبة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى، ومراقبة حالت التعر�س اخلارجي للمخاطر، ومراقبة 
حالت التعر�س ملخاطر جمموعات قطاعات اأعمال معينة، واملحافظة على عملية ت�شنيف ت�شهيالت البنك وتطويرها وذلك بهدف ت�شنيف حالت 
التعر�س للمخاطر وجتزئة حالت التعر�س للمخاطر اإىل قطاعات وا�شحة، واإعداد تقارير منتظمة يتم رفعها لالإدارة العليا يف جوانب عمل معينة 

مثل تركزات خماطر العمالء/ القطاعات وحدود الدول وحالت التعر�س اخلارجي للمخاطر واحل�شابات متعرثة ال�شداد واملخ�ش�شات.
ا معايري مف�شلة لعتماد الئتمان لكل منتج من منتجات القرو�س لالأفراد. تتنوع معايري ال�شتحقاق وفقًا ملنتج القر�س املحدد  يوجد لدى البنك اأي�شً
ولكنها تت�شمن بنود مثل احلد الأدنى من مدة اخلدمة واحلد الأدنى للراتب وما اإىل ذلك. ينبغي على املتقدم للح�شول على قرو�س اأي�شًا تقدمي 
وثيقة �شادرة من �شاحب العمل تو�شح الراتب وطول مدة اخلدمة ويف معظم احلالت يتم تقدمي التزام من �شاحب العمل بتحويل الراتب مبا�شرة 
اإىل احل�شاب اجلاري اخلا�س باملتقدم لدى البنك. وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي يجب األ تتجاوز ن�شبة اإجمايل مدفوعات الديون ال�شهرية 

للمتقدم اإىل الدخل احلدود املقررة.  
بخالف جلنة املخاطر، يوجد لدى البنك �شت جلان خا�شة بالئتمان هي: جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار، وجلنة الئتمان التنفيذية 
وجلنة الئتمان الإدارية واللجنة الئتمانية للعمالء الأفراد وجلنة ت�شويب الئتمان وجلنة الئتمان لإدارة الرثوات وجلنة الت�شنيف واملخ�ش�شات.
الإدارة  لأع�شاء جمل�س  الئتمانية  الت�شهيالت  )با�شتثناء  ال�شالحيات  كافة  وال�شتثمار  لالئتمان  الإدارة  اإىل جلنة جمل�س  الإدارة  فو�س جمل�س 
والأطراف ذات عالقة بهم( يف اتخاذ قرارات الئتمان يف �شوء تعليمات بنك الكويت املركزي. تتمثل م�شئوليات جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان 
البنك  لدى  القانوين  الإقرا�س  اإطار حد  الئتمان يف  على طلبات  امل�شروطة  املوافقة  اأو  التعديل  اأو  الرف�س  اأو  والعتماد  املراجعة  وال�شتثمار يف 
وفقًا لل�شيا�شات الئتمانية للبنك. كما يحق للجنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار منح تفوي�س الئتمان للجنة الئتمان التنفيذية على النحو 

املن�شو�س عليه من قبل جمل�س الإدارة. 
للجنة  لها. كما ميكن  واملعتمدة  املفو�شة  ال�شالحيات  نطاق  الئتمانية يف  الت�شهيالت  تعديل  اأو  اأو رف�س  املوافقة  التنفيذية  الئتمان  للجنة  يحق 
الئتمان التنفيذية املوافقة على معايري وبرامج الئتمان وحدود اخلزينة يف �شوء م�شتوى حتمل املخاطر املعتمد لدى البنك. وللجنة �شلطة ت�شكيل 
اأو تعديل جلان الئتمان احلالية يف نطاق ال�شالحيات القانونية العامة للجنة. ويتم رفع ملخ�س قرارات جلنة الئتمان التنفيذية اإىل جلنة املخاطر 

التابعة ملجل�س الإدارة.
جتتمع جلنة الئتمان الإدارية ذات امل�شتوى الأدنى من ال�شالحيات املفو�شة لها ب�شفة منتظمة من اأجل اعتماد اأو رف�س اأو تعديل طلبات الئتمان 
املقدمة اإليها. وحتال الطلبات التي تخرج عن نطاق حدود �شالحيات جلنة الئتمان الإدارية اإىل جلنة الئتمان التنفيذية وجلنة جمل�س الإدارة 
لالئتمان وال�شتثمار بناًء على ال�شلطات ذات ال�شلة. وتتم مراجعة كافة قرارات جلنة الئتمان الإدارية ب�شورة دورية من قبل رئي�س اإدارة املخاطر.
جتتمع اللجنة الئتمانية للعمالء الأفراد متى تقت�شي ال�شرورة ولديها �شالحية اعتماد اأو رف�س اأو تعديل الطلبات الئتمانية املقدمة من العمالء الأفراد 
والتي يتم تقدميها اإىل اللجنة �شمن م�شتويات ال�شالحيات املفو�شة اإليها. وت�شمن اإحدى عمليات �شمان اجلودة امل�شتقلة واملركزية اكتمال ودقة 
م�شتندات طلبات القرو�س مع اإجراء مراقبة ائتمانية ومراجعة "القائمة ال�شوداء" ومراقبة التزامات اأوامر ال�شداد القائمة والتزامات �شداد القرو�س 

الأخرى. وتخ�شع طلبات القرو�س لعملية تقييم ت�شمل اتخاذ القرارات على اأ�شا�س "بطاقة درجات" والتي يعاد التحقق من �شحتها ب�شورة دورية. 
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مراجعة املراحل
من املوؤ�شرات الرئي�شية للتغريات يف جودة الئتمان ملحفظة القرو�س مقدار النقل بني املراحل، حيث ي�شري ذلك اإىل ما اإذا كانت حمفظة القرو�س 
قد تعر�شت لزيادة كبرية يف خماطر الئتمان. مع و�شع هذا الراأي يف العتبار، اأجرى البنك مراجعة نوعية للمحفظة لتعك�س زيادة خماطر الئتمان 
للعمالء امل�شاركني يف القطاعات املتاأثرة ب�شدة. مت حتديد مراجعة نوعية للعمالء �شمن الدرجة "6" حيث يكون تاأثري القطاع �شديًدا ونقلها اإىل 

املرحلة 2، لتعك�س زيادة خماطر الئتمان.
اأي من  3 عندما مل يعد ي�شتويف  "بال تعرث" )اأي مل يعد منخف�س القيمة( وبالتايل يعيد ت�شنيفه من املرحلة  يراعي البنك الأ�شل املايل كاأ�شل 
معايري انخفا�س القيمة الئتمانية. وبالن�شبة للت�شهيالت منخف�شة القيمة التي يتم ت�شنيفها �شمن املرحلة 3، فينبغي اجتياز فرتة التاأخر يف �شداد 
اللتزامات )اإن وجدت( والوفاء باملدفوعات املجدولة )على اأ�شا�س جاري لها جميعًا( ملدة �شنة واحدة على الأقل اأو كما هي حمددة من قبل البنك 
لكي يتم النظر يف ت�شنيف الت�شهيل �شمن املرحلة 2/املرحلة 1. كما ياأخذ البنك يف اعتباره اإر�شادات بنك الكويت املركزي ذات ال�شلة قبل اإعادة 

ت�شنيف اأي ت�شهيل ائتماين بني املراحل. اإن فرتة الت�شحيح املقدرة مبدة �شنة واحدة ل تنطبق على الت�شهيالت ال�شتهالكية واملق�شطة. 
9 طبقا  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقا  املتوقعة  الئتمان  والعمالء يف خ�شائر  البنوك  اإىل  وال�شلف  للقرو�س  املتوقعة  الئتمان  تتمثل خ�شائر 

لإر�شادات بنك الكويت املركزي اأو املخ�ش�شات املطلوبة طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى. 

احتمالية التعثر

تق�شي �شيا�شة البنك بتقييم خماطر الئتمان للخدمات امل�شرفية التجارية من خالل عملية ت�شنيف املخاطر. ت�شتند العملية اإىل اأف�شل املمار�شات 
العاملية وت�شمن ال�شفافية والت�شاق مبا يتيح املقارنة بني امللتزمني. ي�شتخدم البنك اأداة موديز لت�شنيف املخاطر بغر�س ت�شنيف املقرت�شني من 
ال�شركات. وفقا لأداة موديز لت�شنيف املخاطر، يتم ت�شنيف كافة املقرت�شني بناءا على تقييمات مالية وجتارية. ياأخذ التقييم املايل يف العتبار 

الأداء الت�شغيلي وال�شيولة وهيكل راأ�س املال وتغطية الدين، يف حني ي�شتند التقييم التجاري اإىل خماطر القطاع وجودة الإدارة وو�شع ال�شركة. 
ي�شتند الإطار املطبق من قبل البنك يف احت�شاب احتمالية التعرث اإىل ت�شنيف خماطر امللتزم والتعرث الداخلي وبيانات القت�شاد الكلي. وطبقا 
لبيانات القت�شاد الكلي، مت مراعاة ثالثة �شيناريوهات )�شيناريو اأ�شا�شي، �شيناريو متزايد، �شيناريو منخف�س(. وي�شتعني البنك باأدوات ت�شنيف 
قيا�شية خا�شة بقطاع الأعمال لتقييم الت�شنيفات/الدرجات التي يتم ال�شتفادة منها يف عملية تقدير احتمالية التعرث. وتتيح هذه الأداة القدرة على 
حتليل الأعمال وا�شتنتاج ت�شنيفات املخاطر على م�شتوى امللتزم والت�شهيل على حد �شواء. يدعم هذا التحليل ا�شتخدام عوامل مالية وكذلك عوامل 

ذاتية غري مالية. كما ي�شتعني البنك بت�شنيفات خارجية من قبل وكالت ت�شنيف معروفة للمحافظ امل�شنفة خارجيًا. 
اإن احتمالية التعرث هي احتمالية تعرث امللتزم يف الوفاء بالتزاماته يف امل�شتقبل. يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية 9 ا�شتخدام عامل منف�شل 
لحتمالية التعرث عن ال�شداد على مدى 12 �شهرًا وعلى مدى فرتة عمر الأداة، وذلك ا�شتناًدا اإىل تخ�شي�س املرحلة اخلا�س بامللتزم. وينبغي اأن 
يعك�س عامل احتمالية التعرث طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 تقدير البنك جلودة املوجودات امل�شتقبلية. تنتج احتمالية التعرث عن ال�شداد على 
مدى عمر الأ�شل من اأداة الت�شنيف ا�شتنادا اإىل الت�شنيفات الئتمانية الداخلية/اخلارجية. كما يقوم البنك بتحويل هيكل �شروط ال�شداد املرتبطة 

باحتمالية التعرث عن ال�شداد على مدى عمر الأ�شل اإىل احتمالية التعرث عن ال�شداد يف فرتة زمنية معينة با�شتخدام النماذج والآليات املنا�شبة.
بالن�شبة للخدمات امل�شرفية ال�شتهالكية، يتم مراقبة �شلوك املقرت�س يف ال�شداد ب�شفة دورية. اإن القرو�س ال�شتهالكية غري مكفولة ب�شمان ب�شكل 
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 يتم قيد الرواتب ومل تكن هناك اأموال يف احل�شابات، فاإن احل�شابات ت�شبح متاأخرة ال�شداد. يتم 
ال�شتعانة باأيام التاأخر يف ال�شداد لتحديد خماطر الئتمان بالن�شبة للعمالء من الأفراد. كما تخ�شع طلبات القرو�س لعملية تقييم تت�شمن "بطاقة 
الدرجات" بناًء على قرارات البنك التي يعاد التحقق منها بانتظام. اإ�شافة اإىل ذلك، تخ�شع كافة طلبات الئتمان ال�شتهالكي للفح�س الئتماين  
من خالل وكالت الت�شنيف الئتماين ملعلومات الئتمان لتقييم اجلدارة الئتمانية ومديونية املتقدم لالئتمان. مت ت�شنيف احتمالية التعرث بالن�شبة 

للت�شهيالت الئتمانية للعمالء من الأفراد اإىل جمموعات تت�شارك خ�شائ�س املخاطر املتماثلة.
 بالن�شبة لالأدوات املالية يف اخلزينة وال�شتثمار يف الأوراق املالية واأدوات ال�شوق النقدي وحمافظ املوجودات الأخرى، يتم ال�شتعانة بالت�شنيفات 

الئتمانية ال�شادرة من وكالت الت�شنيف الئتماين اخلارجية. ويتم مراقبة وحتديث الت�شنيفات املعلنة تلك با�شتمرار. 

تتحدد خ�شائر الئتمان املتوقعة على اأ�شا�س احتمالية التعرث للت�شنيف الئتماين املقابل للت�شهيل واخل�شائر الناجتة عن التعرث والتعر�س للمخاطر 
يف حالة التعرث. يتم تقدمي املزيد من التفا�شيل يف الفقرات التالية من ق�شم منهجية اخل�شائر الئتمانية املتوقعة. يقوم البنك بتقدير هذه العنا�شر 
بوا�شطة مناذج مالئمة ملخاطر الئتمان تراعي الت�شنيفات الئتمانية الداخلية واخلارجية للموجودات وطبيعة وقيمة ال�شمانات وال�شيناريوهات 

امل�شتقبلية املتعلقة بالقت�شاد الكلي وغريها. فيما يلي ملخ�س طريقة خ�شائر الئتمان املتوقعة:
• املرحلة 1: يتم احت�شاب خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى 12 �شهرًا بذلك اجلزء من خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة الناجت عن 
اأحداث التعرث يف �شداد ت�شهيل ائتماين والتي من املحتمل وقوعها خالل 12 �شهر بعد تاريخ البيانات املالية. يقوم البنك باحت�شاب خم�ش�س خ�شائر 

الئتمان املتوقعة على مدى 12 �شهر بناءا على توقعات التعرث املحتمل وقوعها خالل 12 �شهًرا التالية لتاريخ البيانات املالية. 
• املرحلة 2: عندما ي�شجل ت�شهيل ائتماين زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان منذ ا�شتحداثه ب�شبب عوامل كمية ونوعية، ي�شجل البنك خم�ش�س 
خ�شائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة. اإن الآليات مماثلة لتلك املو�شحة اأعاله، اإل اأنه يتم تقدير احتمالت التعرث واخل�شائر الناجتة من 

التعرث على مدى عمر الأداة. ويتم خ�شم اأوجه العجز النقدي املتوقعة بالن�شبة التقريبية ملعدل الفائدة الفعلي الأ�شلي. 
• املرحلة 3: بالن�شبة للت�شهيل الئتماين الذي يعترب منخف�س القيمة الئتمانية؛ اأي وجود دليل مو�شوعي على التعرث، يقوم البنك باحت�شاب خ�شائر 
الئتمان املتوقعة للت�شهيالت الئتمانية امل�شنفة �شمن املرحلة 3 بن�شبة 100% من التعر�س ملخاطر التعرث بال�شايف بعد قيمة ال�شمانات املوؤهلة بعد 

تطبيق احلد الأدنى لال�شتقطاع وفقا لإر�شادات بنك الكويت املركزي. 

الزدياد امللحوظ يف خماطر الئتمان 
يتم  ال�شتثمار".  "درجة  لــ  املقبول عامليا  التعريف  الئتمان  يعادل ت�شنيف خماطر  الئتمانية عندما  القيمة  املايل منخف�س  الأ�شل  البنك  يعترب 
للملتزم  املخاطر  ت�شنيف  تخفي�س  يتم  عندما   2 املرحلة  �شمن  املق�شطة(  ال�شتهالكية/  الت�شهيالت  )بخالف  الئتمانية  الت�شهيالت  ت�شنيف 

بدرجتني للت�شهيالت الئتمانية �شمن درجة ال�شتثمار وبدرجة واحدة بالن�شبة للت�شهيالت املدرجة �شمن الفئة غري ال�شتثمارية. 
يطبق البنك معايري كمية متنا�شقة بالن�شبة للمحفظة امل�شنفة داخليا عند تقييم الرتفاع اجلوهري يف خماطر الئتمان. ويف حالة غياب الت�شنيفات 
يف البداية، يراعي البنك الت�شنيف احلايل يف تاريخ البيانات املالية، وطريقة احل�شاب وامل�شتحقات لتحديد املرحلة التي يتم ت�شنيف الت�شهيالت 

�شمنها. اإ�شافة اإىل ذلك، ي�شنف البنك كافة الت�شهيالت الئتمانية املعاد هيكلتها وغري منخف�شة القيمة الئتمانية �شمن املرحلة 2. 
م�شتجدات كوفيد-19: ياأخذ البنك يف اعتباره خربته ال�شابقة باخل�شائر امل�شتجدة لتعك�س الظروف احلالية وكذلك توقعات الظروف القت�شادية 
امل�شتقبلية لتقييم ما اإذا كانت هناك زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان اأو دليل مو�شوعي على انخفا�س القيمة يف �شوء اأزمة فريو�س كوفيد-19. اإن 
اجلوانب الرئي�شية التي ركز عليها البنك لحت�شاب خ�شائر الئتمان املتوقعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 لكي تعك�س زيادة م�شتوى املخاطر 

هي كما يلي:
• مراجعة املراحل ا�شتناًدا اإىل تاأثري القطاع

• حتديث منوذج احتمالية التعرث واخل�شائر الناجتة عن التعرث يف �شوء �شيناريوهات القت�شاد الكلي

• ال�شعوبات املالية املوؤقتة للمقرت�شني مقابل التاأثري طويل الأجل اأو الدائم
• حتليل قطاعي لقرو�س الأفراد التي ترتبط بها زيادة احتمالية فقدان الوظائف وخف�س الأجور وعدم قدرة غري الكويتيني على العودة اإىل البالد 

ويف بع�س احلالت انتهاء فرتة �شريان الإقامة اخلا�شة بهم
• تقييم تعر�س ال�شركات للمخاطر ب�شورة جوهرية ب�شكل فردي لتحديد الزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان عندما تتوفر بيانات موثوقة

• لن يوؤدي تاأجيل الأق�شاط تلقائًيا اإىل زيادة كبرية يف خماطر الئتمان 
اأدى التقييم املذكور اأعاله اإىل تخفي�س مرحلي لبع�س حالت التعر�س للمخاطر والزيادة املقابلة يف خ�شائر الئتمان املتوقعة.

لهذه  يكن  املرحلة 2 ما مل  امل�شنفة �شمن  ال�شركات  العمالء من  اإىل  الئتمانية  للت�شهيالت  �شنوات   7 تبلغ  ا�شتحقاق متوقعة  البنك فرتة  يراعي 
الت�شهيالت تاريخ ا�شتحقاق تعاقدي غري قابل للتمديد وجدول دوري للمدفوعات دون اأن يتجاوز مبلغ ال�شداد النهائي ن�شبة 50% من الت�شهيالت 
بينما يحدد فرتة  للتمويل ال�شتهالكي وبطاقات الئتمان  بالن�شبة  5 �شنوات  اأدنى  ا�شتحقاق متوقعة بحد  البنك فرتة  الأ�شلية. ويحدد  الئتمانية 

ا�شتحقاق تبلغ 15 �شنة بالن�شبة للقرو�س ال�شكنية والتمويل.
ياأخذ البنك يف اإعتباره كافة الت�شهيالت املتعرثة والتي مت ت�شنيفها بدرجة ترتاوح ما بني 8 اإىل 10 �شمن احل�شابات باملرحلة 3.

إيضاحات  حول البيانات المالية
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الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 

ي�شتعني البنك مبجموعة كبرية من الأدوات للحد من خماطر الئتمان. ي�شعى البنك للح�شول على غطاء من ال�شمانات وعوائد التنازل عن العقود 
ا ترتيبات املقا�شة  وغري ذلك من اأ�شكال احلماية ل�شمان القرو�س واحلد من خماطر الئتمان متى اأمكن ذلك. تت�شمن اتفاقيات قرو�س البنك اأي�شً
امللزمة قانونيًا بالن�شبة للقرو�س والودائع بحيث يتمكن البنك من جتميع احل�شابات املختلفة للعميل لدى البنك وحتويل الأر�شدة الئتمانية لتغطية 

اأي قرو�س قائمة اأو جتميد الأر�شدة الئتمانية حتى قيام العميل بت�شوية التزاماته القائمة جتاه البنك. 
يتم �شمان الت�شهيالت الئتمانية للبنك، عند ال�شرورة، من خالل ال�شمانات التي تتكون ب�شورة اأ�شا�شية من: الأ�شهم املدرجة يف �شوق الكويت 
لالأوراق املالية والأ�شهم غري امل�شعرة والعقارات )اأرا�شي ومباين( والودائع الثابتة حمددة الأجل والأر�شدة النقدية لدى البنك التي مت جتميدها 

ورهنها ب�شورة قانونية ل�شالح البنك وال�شمانات البنكية املبا�شرة ال�شريحة وغري القابلة لالإلغاء وغري امل�شروطة. 
اأو كلي من  ل�شمان جزئي  العمالء  اإىل  القائمة  وال�شلف  القرو�س  اإجمايل  27% )2020: 26%( من  ن�شبة  2021، خ�شعت  31 دي�شمرب  كما يف 

ال�شمانات. خالل 
يتبع البنك اإجراءات للتاأكد من عدم وجود تركز زائد لأي فئة معينة من املوجودات �شمن ال�شمانات.

الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان 

يو�شح اجلدول التايل احلد الأق�شى من التعر�س ملخاطر الئتمان بال�شايف بعد املخ�ش�س املحت�شب للبنود الواردة يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك 
القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات دون احت�شاب اأي �شمان وتعزيزات ائتمانية اأخرى. اإن احلد الأق�شى من تركز خماطر الئتمان اخلا�شة بطرف مقابل 

واحد اأو جمموعة من الأطراف املقابلة ذات ال�شلة حمدود بن�شبة 15% من راأ�س املال ال�شامل للبنك ح�شبما هو حمدد من قبل التعليمات الرقابية. 

وفًقا لفئة املوجودات املالية  

احلد الأق�صى 
للتعر�س 

2021
األف دينار كويتي

احلد الأق�شى للتعر�س 
2020

األف دينار كويتي

883,4381,054,570النقد والنقد املعادل )با�شتثناء النقد يف ال�شندوق(

74,000108,500�شندات خزينة حكومة الكويت

281,197280,724�شندات بنك الكويت املركزي 

124,6423,033ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

278,451192,063قرو�س و�شلف للبنوك

قرو�س و�شلف للعمالء:
2,694,3322,449,947- قرو�س لل�شركات

1,863,7541,666,590- قرو�س ا�شتهالكية  

107,071136,694ا�شتثمارات يف اأوراق دين مالية )اإي�شاح 13(  

61,27336,780موجودات اأخرى 

6,368,1585,928,901الإجمايل

2,404,8302,361,808مطلوبات حمتملة والتزامات 

35,0508,017عقود حتويل العمالت الأجنبية )مبا يف ذلك العقود الفورية(

2,439,8802,369,825الإجمايل 

8,808,0388,298,726اإجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان 

ا نتيجة الرتكز اجلوهري ملوجودات البنك بالن�شبة لأي طرف مقابل فردي ويتم اإدارة هذه املخاطر من خالل  ميكن اأن تن�شاأ خماطر الئتمان اأي�شً
تنويع املحفظة. ت�شجل اأكرب 20 حالة تعر�س اإجمالية ملخاطر القرو�س القائمة كن�شبة مئوية من اإجمايل حالت التعر�س ملخاطر الئتمان كما يف 31 

دي�شمرب 2021 ن�شبة %12.4 )2020: %12.2(. 

يطبق البنك حدود دنيا لحتمالية التعرث على مدى 12 �شهرًا بن�شبة 1% للت�شهيالت الئتمانية غري املندرجة �شمن فئة ال�شتثمار وبن�شبة %0.75.
والتمويل وكذلك على  وال�شكنية  القرو�س ال�شتهالكية  الدنيا على  الئتمانية �شمن فئة ال�شتثمار. ومع ذلك، ل تنطبق هذه احلدود  للت�شهيالت 

الت�شهيالت الئتمانية اإىل احلكومات والبنوك ذات ت�شنيف ائتماين خارجي لفئة ال�شتثمار.

الخسائر الناتجة عن التعثر

اإن اخل�شائر الناجتة عن التعرث هي حجم اخل�شائر املحتملة يف حالة التعرث. ويقوم البنك بتقدير معامالت اخل�شائر الناجتة عن التعرث ا�شتنادا 
اإىل تاريخ معدلت ال�شرتداد املتعلقة باملطالبات مقابل الأطراف املقابلة املتعرثة. وبالن�شبة للت�شهيالت املكفولة ب�شمانات، يطبق البنك حد اأدنى 
لال�شتقطاع اإىل قيمة ال�شمان املن�شو�س عليها طبقا لإر�شادات بنك الكويت املركزي. وبالن�شبة للت�شهيالت الئتمانية غري املكفولة ب�شمان، ياأخذ 
البنك يف اإعتباره ن�شبة 50% كحد اأدنى من اخل�شائر الناجتة عن التعرث يف حالة الديون ذات الأولوية ون�شبة 75% من اخل�شائر الناجتة عن التعرث 

يف حالة الديون امل�شاندة املن�شو�س عليها طبقا لإر�شادات بنك الكويت املركزي.
م�شتجدات كوفيد-19: قام البنك باإجراء حتديث على مناذج احتمالية التعرث واخل�شائر الناجتة عن التعرث امل�شتخدمة لحت�شاب خ�شائر الئتمان املتوقعة 
مع اخلربة ال�شابقة لتحديد الروابط بني التغريات يف الظروف القت�شادية و�شلوك العمالء. طبق البنك اأحدث التوجيهات حول بيانات القت�شاد الكلي 
ا بتطبيق توجيهات الإدارة يف تقييم  لتعك�س الظروف القت�شادية احلالية يف منوذج احتمالية التعرث واخل�شائر الناجتة عن التعرث. قام البنك اأي�شً
خ�شائر الئتمان املتوقعة لقطاع الأفراد نظًرا لأنه من املتوقع اأن يتاأثر موظفو قطاعات اأعمال حمددة يف القطاع اخلا�س اأكرث من غريهم ب�شبب فريو�س 

كوفيد-19. تنعك�س هذه التعديالت وتوجيهات الإدارة يف متطلبات خ�شائر الئتمان املتوقعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021.

التعرض للمخاطر عند التعثر

ميثل التعر�س للمخاطر عند التعرث املبلغ الذي يدين به امللتزم اإىل البنك يف تاريخ التعرث. يراعي البنك حالت التعر�س للمخاطر املتغرية التي قد تزيد 
من حالت التعر�س للمخاطر بالإ�شافة اإىل الئتمان امل�شحوب. وتن�شاأ حالت التعر�س هذه عن احلدود غري امل�شحوبة واملطلوبات املحتملة. وبالتايل، 

�شيت�شمن التعر�س القيم داخل وخارج امليزانية العمومية طبقا لعامل حتويل الئتمان املن�شو�س عليه طبقا لإر�شادات بنك الكويت املركزي. 

اإدراج املعلومات امل�شتقبلية
يقوم البنك باإدراج املعلومات امل�شتقبلية يف تقييمه لتحديد ما اإذا كانت هناك زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان لالأداة منذ العرتاف املبدئي، 
وقيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة لها. واأجرى البنك حتلياًل �شابقًا وحدد املتغريات القت�شادية الرئي�شية التي توؤثر على خماطر الئتمان وخ�شائر 
الئتمان املتوقعة لكل حمفظة. ويتم تطبيق تعديالت القت�شاد الكلي ذات ال�شلة لتحديد الختالفات بني ال�شيناريوهات القت�شادية. ويعك�س ذلك 
التقديرات املعقولة واملوؤيدة لظروف القت�شاد الكلي امل�شتقبلية والتي مل يتم مراعاتها عند الحت�شاب الأ�شا�شي خل�شائر الئتمان املتوقعة. تت�شمن 
عوامل القت�شاد الكلي التي مت مراعاتها، على �شبيل املثال ولي�س احل�شر، الناجت الإجمايل املحلي، وموؤ�شر اأ�شعار امل�شتهلك، والنفاق احلكومي، 
كما تتطلب تقييم كل من التوجهات احلالية واملتوقعة لدورة القت�شاد الكلي. اإن ال�شتناد اإىل املعلومات امل�شتقبلية يوؤدي اإىل زيادة درجة الأحكام 
املطلوبة حول مدى تاأثري التغريات يف عوامل القت�شاد الكلي على خ�شائر الئتمان املتوقعة. ويتم بانتظام مراجعة املنهجيات والفرتا�شات مبا يف 

ذلك تقديرات الظروف القت�شادية امل�شتقبلية. 

م�شتجدات كوفيد-19: نظًرا لكون منوذج انخفا�س القيمة الوارد �شمن املعيار الدويل للتقارير املالية 9 منوذجًا م�شتقبليًا، يجب على البنك مراعاة 
تاأثرت  و2021،   2020 �شنة  خالل  املتوقعة.  الئتمان  خ�شائر  لحت�شاب  واحتماليتها  املحتملة  امل�شتقبلية  القت�شادية  ال�شيناريوهات  من  جمموعة 
تقييم  يف  �شعوبات  البنك  واجه  وعليه  القت�شادية،  الأن�شطة  واجهتها  التي  التيقن  عدم  وحالت  الإغالق  لإجراءات  نتيجة  القت�شادية  البيئات 
مدى تاأثري ذلك يف �شوء النماذج امل�شتقبلية احلالية املطبقة.  لذلك، مت اإجراء التعديالت على النماذج، ح�شبما هو مالئم، ا�شتناًدا اإىل الأحكام 

الئتمانية ال�شادرة عن اخلرباء.
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بالن�شبة لل�شركات اجلديدة اأو معامالت متويل امل�شاريع، تنتج خماطر امللتزمني عن ا�شتخدام توقعات ت�شمل فرتة القر�س. 
التالية بالن�شبة للت�شهيل  الـ 12 �شهرًا  اأو ال�شمان( على مدى  يعك�س ت�شنيف خماطر امللتزمني احتمالية تعرث امللتزم )غري املتعلق بنوع الت�شهيل 

الرئي�شي غري املكفول ب�شمان. 
اإن ت�شنيفات خماطر امللتزمني للموجودات املنتظمة تندرج ب�شورة عامة يف ثالث فئات وهي بالتحديد: "مرتفعة" و"قيا�شية" و"مقبولة". اإن حالت 
التعر�س ملخاطر الئتمان امل�شنفة �شمن فئة "مرتفعة" تتمثل يف تقييم املخاطر ال�شاملة لتكبد خ�شائر مالية نتيجة عجز امللتزم عن الوفاء بالتزامه 
على اأنها منخف�شة. اإن حالت التعر�س ملخاطر الئتمان امل�شنفة �شمن فئة "قيا�شية" تتمثل يف تلك الت�شهيالت ذات امل�شتوى املر�شي من حيث 
الو�شع املايل وموؤ�شرات املخاطر والقدرة على ال�شداد. اإن حالت التعر�س ملخاطر الئتمان امل�شنفة �شمن فئة "مقبولة" تتمثل يف تلك احل�شابات 
املنتظمة والتي يكون فيها ال�شداد وفقًا لل�شروط التعاقدية بالكامل. يتم تقييم املخاطر ال�شاملة للخ�شائر املالية امل�شنفة كفئة "مقبولة" على اأنها 

اأعلى من حالت التعر�س للمخاطر امل�شنفة �شمن فئة "مرتفعة" اأو "قيا�شية". 

تصنيف مخاطر التسهيالت
لدى البنك اأي�شًا اإطار عمل معتمد لت�شنيفات خماطر الت�شهيالت. بينما ل ياأخذ ت�شنيف خماطر امللتزمني يف العتبار عوامل مثل توفر ال�شمان 
اأخذ  بعد  التعرث  املتوقعة يف حالة  اإىل اخل�شائر  ا�شتنادًا  الئتمان  التعر�س ملخاطر  الت�شهيالت هو مقيا�س جلودة  ت�شنيف خماطر  فاإن  والدعم، 
ال�شمان والدعم يف العتبار. اإن توفر ال�شمان اأو الدعم املوؤهل يخف�س ب�شكل جوهري من مقدار اخل�شائر يف حالة التعرث ويعك�س ت�شنيف خماطر 

الت�شهيالت عوامل تخفيف تلك املخاطر. 

نظام أمريكا الشمالية لتصنيف قطاعات األعمال
ي�شنف البنك تعر�س البنك للمخاطر وفقًا لنظام اأمريكا ال�شمالية لت�شنيف قطاعات الأعمال. اإن هذه الت�شنيفات تاأتي اإ�شافة اإىل الت�شنيف 

الذي ي�شتند اإىل رموز اأغرا�س ال�شداد كما يحددها بنك الكويت املركزي.
الت�شهيالت  ال�شركات  قرو�س  تت�شمن  ال�شتهالكية.  والقرو�س  ال�شركات  قرو�س  فئتني:  �شمن  لعمالئه  وال�شلف  القرو�س  بت�شنيف  البنك  يقوم 
الئتمانية ومنتجات التمويل التجاري لعمالء البنك من ال�شركات واملوؤ�ش�شات. كما تت�شمن القرو�س ال�شتهالكية ت�شهيالك ا�شتهالكية ومق�شطة 
وبطاقات ائتمانية وت�شهيالت ائتمانية اأخرى لالأفراد ذوي روؤو�س الأموال الكبرية وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. ويتيح ذلك للبنك اإمكانية تنويع 

حمفظته لقطاعات فرعية متنوعة لت�شهيل حتليل وتعزيز اإدارة الرتكزات، اإن وجدت. 

تصنيف مخاطر المحفظة
يقوم البنك باحت�شاب املتو�شط املرجح ملعدل ت�شنيف املخاطر الذي يتم من خالله اإجراء تقييم �شامل جلودة املحفظة على فرتات زمنية فا�شلة 

منتظمة ويتم مناق�شتها يف جلنة الئتمان التنفيذية وجلنة جمل�س الإدارة للمخاطر. 

نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر
يقوم البنك بتطبيق منوذج العائد على راأ�س املال املعدل باملخاطر لتقييم �شايف القيمة املدرجة يف احل�شاب بعد الأخذ يف العتبار تكلفة راأ�س املال. 

ت�شاعد النماذج على اتخاذ القرارات الئتمانية ال�شليمة وتعزيز وزيادة القيمة التي يح�شل عليها امل�شاهمون.

البنية التحتية لالئتمان
لدى البنك وحدة متخ�ش�شة هدفها الأ�شا�شي هو دعم تطوير واعتماد ومراقبة منتجات الئتمان واإدارة البنية التحتية ملخاطر الئتمان واإعداد 
تقارير نظم معلومات الإدارة. تقوم الوحدة بدعم نظم اإدارة الئتمان/املخاطر ونظم طلبات الئتمان ومناذج ت�شنيف املخاطر ومنوذج العائد على 
راأ�س املال املعدل باملخاطر وال�شيا�شات املتعلقة بالئتمان للبنك. لدى البنك حالًيا نظام اإ�شدار ن�شرة الئتمان الإلكرتونية ملنتجات الئتمان اإىل 

اأع�شاء جلنة الئتمان والتي مبوجبها يتم حت�شني كفاءة عملية اعتماد الئتمان.

20212020

املوجودات
األف  دينار كويتي

بنود خارج امليزانية 
العمومية

األف  دينار كويتي

املوجودات
األف دينار كويتي

بنود خارج امليزانية 
العمومية

األف  دينار كويتي
املنطقة اجلغرافية:

4,692,8551,958,911 1,922,166 4,983,925داخلية )الكويت(

785,26178,627 202,455 1,161,217منطقة ال�شرق الأو�شط الأخرى

378,11699,087 105,329 131,637 اأوروبا

26,72324,501 24,288 49,942 الوليات املتحدة الأمريكية وكندا

18,309208,699 185,642 24,345 اآ�شيا واملحيط الهادي

  -   27,637 -   17,092 بقية دول العامل

 6,368,158 2,439,880 5,928,9012,369,825

20212020

املوجودات
األف  دينار كويتي

بنود خارج امليزانية 
العمومية

األف  دينار كويتي

املوجودات
األف دينار كويتي

بنود خارج امليزانية 
العمومية

األف  دينار كويتي
قطاع الأعمال:

2,042,57046,3621,843,0415,179�شخ�شية

1,194,003494,1061,140,810501,593مالية

446,317622,861414,557574,196جتارة

125,76297,450103,36592,411نفط خام وغاز

187,089621,214228,849586,051اإن�شاءات

1,162,55567,8581,030,747122,682حكومية

311,845116,887265,089134,668�شناعية

746,350135,802703,38486,448عقارات

151,667237,340199,059266,597اأخرى

6,368,1582,439,8805,928,9012,369,825

تصنيف الجودة االئتمانية الداخلية 

اأف�شل  اإىل  العملية  ت�شتند  التجارية من خالل عملية ت�شنيف املخاطر.  الأن�شطة امل�شرفية  اإىل تقييم خماطر الئتمان يف  البنك  تهدف �شيا�شة 
ال�شيا�شات الدولية وتتيح ال�شفافية والت�شاق بحيث ميكن املقارنة بني امللتزمني. 

يتم ت�شنيف كافة  الت�شنيف موديز،  وفقًا لربنامج  ال�شركات.  املقرت�شني من  لت�شنيف  املخاطر وذلك  لت�شنيف  برنامج موديز  البنك  ي�شتخدم 
املقرت�شني ا�شتنادًا اإىل التقييم املايل وتقييم الأعمال. يراعي التقييم املايل الأداء الت�شغيلي وال�شيولة وهيكل راأ�س املال وتغطية الديون بينما ي�شتند 

تقييم الأعمال اإىل خماطر قطاع الأعمال وجودة الإدارة ومركز ال�شركات. 
الأداء  الت�شنيف على عوامل مثل:  الت�شهيالت. تركز منهجية  امللتزمني وت�شنيف خماطر  اإىل ت�شنيف خماطر  املخاطر  تنق�شم عملية ت�شنيف 
يتعلق بتغري  ن�شبة على مدى فرتات متعددة فيما  الن�شب يت�شمن تقييم اجتاه كل  اإن حتليل  املال.  راأ�س  الدين وهيكل  وال�شيولة وخدمة  الت�شغيلي 
الن�شبة وتغري الجتاه. كما اأن حتليل الن�شب يقارن اأي�شًا بني قيمة الن�شبة لأحدث فرتة وقيم املجموعة املماثلة القابلة ملقارنتها. يت�شمن التقييم 

اأي�شًا التقييم النوعي للعمليات وال�شيولة وهيكل راأ�س املال.

24. الأدوات املالية )تتمة(
اأ . خماطر الئتمان )تتمة(

إيضاحات  حول البيانات المالية

24. الأدوات املالية )تتمة(
اأ . خماطر الئتمان )تتمة(
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يو�شح اجلدول التايل اجلودة الئتمانية ح�شب فئة املوجودات املالية لبنود بيان املركز املايل ا�شتنادا اإىل نظام الت�شنيف الئتماين اخلا�س بالبنك.

2021

غري متاأخرة ال�صداد اأو منخف�صة القيمة

مرتفعة 
األف دينار كويتي

قيا�صية 
األف دينار كويتي

مقبولة 
األف دينار كويتي

متاأخرة ولكن غري 
منخف�صة القيمة
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

يف  النقد  )با�شتثناء  املعادل  والنقد  النقد 
883,505- - 848,71534,790ال�شندوق( 

74,000- - - 74,000�شندات خزينة حكومة الكويت

281,197- - - 281,197�شندات بنك الكويت املركزي 

124,645- - - 124,645ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

279,987- - 246,74233,245قرو�س و�شلف للبنوك 

قرو�س و�شلف للعمالء:
2,130,475703,52378,9065,6402,918,544- قرو�س �شركات 

131,3301,871,971- 1,683,99556,646- قرو�س ا�شتهالكية   

107,241- - - 107,241 ا�شتثمارات يف اأوراق دين مالية )اإي�شاح 13( 

61,273- - - 61,273موجودات اأخرى 

5,558,283828,20478,906136,9706,602,363

2020

غري متاأخرة ال�صداد اأو منخف�صة القيمة

مرتفعة 
األف دينار كويتي

قيا�صية 
األف دينار كويتي

مقبولة 
األف دينار كويتي

متاأخرة ولكن غري 
منخف�صة القيمة
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

يف  النقد  )با�شتثناء  املعادل  والنقد  النقد 
1,054,619- - 1,009,13245,487 ال�شندوق( 

108,500- - - 108,500 �شندات خزينة حكومة الكويت

280,724- - - 280,724 �شندات بنك الكويت املركزي 

3,033- - - 3,033 ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

193,220- - 22,958 170,262 قرو�س و�شلف للبنوك 

قرو�س و�شلف للعمالء:
22,6642,650,098 30,341 591,203 2,005,890 - قرو�س �شركات 

84,6291,682,495 - 42,686 1,555,180 - قرو�س ا�شتهالكية   

136,775- - - 136,775  ا�شتثمارات يف اأوراق دين مالية )اإي�شاح 13( 

36,780- - - 36,780 موجودات اأخرى 

 5,306,276 702,334 30,341 107,2936,146,244

24. الأدوات املالية )تتمة(
اأ . خماطر الئتمان )تتمة(

مت تاأخري �شداد ن�شبة 91% )2020: 70%( من الأر�شدة متاأخرة ال�شداد ولكن غري منخف�شة القيمة لأقل من 60 يوًما ون�شبة %9 )2020: %30( 
ترتاوح ما بني 60 - 90 يوًما.

املوجودات املالية التي انخف�صت قيمتها ب�صورة فردية وفًقا للفئة

2021
جممل التعر�س 

األف دينار كويتي
خم�ص�س انخفا�س القيمة 

األف دينار كويتي
القيمة العادلة لل�صمانات 

األف دينار كويتي

قرو�س و�شلف للعمالء:
29,0574,26824,089- قرو�س �شركات 

18,7568,432339- قرو�س ا�شتهالكية   

47,81312,70024,428

2020
جممل التعر�س 

األف دينار كويتي
خم�ش�س انخفا�س القيمة 

األف دينار كويتي
القيمة العادلة لل�شمانات 

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

املطلوبات املحتملة واللتزامات هي اأدوات مالية مببالغ تعاقدية متثل خماطر الئتمان 

اإن الغر�س الأ�شا�شي من هذه الأدوات هو التاأكد من توفر الأموال لعميل ما عند ال�شرورة. ومع ذلك فاإن جمموع املبالغ التعاقدية لاللتزامات بتقدمي 
الئتمان ل ميثل بال�شرورة الحتياجات النقدية امل�شتقبلية، حيث اإن كثريًا 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�صتقة مببالغ تعاقدية اأو ا�صمية خا�صعة ملخاطر 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 
اأحجامها  التعبري عن  امل�شتخدمة يف  ال�شمية  اأو  التعاقدية  املبالغ  ب�شيطًا فقط من  تعترب جزءًا  والتي  البنك،  التي مت حتديدها ل�شالح  لالأدوات 

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.

النقدية:  غري  والت�شهيالت  والعمالء  البنوك  اإىل  وال�شلف  القرو�س  النقدية:  )الت�شهيالت  الئتمانية  للت�شهيالت  الدفرتية  القيم  حتليل  يلي  فيما 
املطلوبات املحتملة واللتزامات( وخ�شائر الئتمان املتوقعة املقابلة ا�شتنادًا اإىل معايري الت�شنيف اإىل مراحل وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 

التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي: 

إيضاحات  حول البيانات المالية

24. الأدوات املالية )تتمة(
اأ . خماطر الئتمان )تتمة(
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املرحلة 1يف 31 دي�صمرب 2021
األف دينار كويتي

املرحلة 2
األف دينار كويتي

املرحلة 3 
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

قرو�س و�صلف للبنوك والعملء:
4,059,375 - 13,547 4,045,828 - مرتفعة

793,414 - 611,039182,375- قيا�شية   

78,906 - 78,906 - - مقبولة

136,970 - 42,840 94,130 - متاأخرة ال�شداد ولكن غري منخف�شة القيمة

49,650 49,650 - - - منخف�شة القيمة

 4,750,997 317,668 49,650 5,118,315

املرحلة 1يف 31 دي�شمرب 2020
األف دينار كويتي

املرحلة 2
األف دينار كويتي

املرحلة 3 
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

قرو�س و�شلف للبنوك والعمالء:
3,730,260 - 51,742 3,678,518 - مرتفعة

656,847 - 180,140 476,707 - قيا�شية  

30,341 - 30,341 - - مقبولة

107,293 - 15,854 91,439 - متاأخرة ال�شداد ولكن غري منخف�شة القيمة

52,551 52,551 - - - منخف�شة القيمة

4,246,664 278,077 52,5514,577,292

املرحلة 1يف 31 دي�صمرب 2021
األف دينار كويتي

املرحلة 2
األف دينار كويتي

املرحلة 3 
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

مطلوبات حمتملة والتزامات:
1,968,230 - 1,953,11015,120- مرتفعة 

385,541 - 151,009 234,532 - قيا�شية   

31,718 - 31,718 - - مقبولة

19,341 19,341 - - - منخف�شة القيمة

2,187,642197,84719,3412,404,830

املرحلة 1يف 31 دي�شمرب 2020
األف دينار كويتي

املرحلة 2
األف دينار كويتي

املرحلة 3 
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

مطلوبات حمتملة والتزامات:
2,033,846 - 11,034 2,022,812 - مرتفعة 

279,026 - 80,615 198,411 - قيا�شية   

30,547 - 30,547 - - مقبولة

18,389 18,389 - - - منخف�شة القيمة

2,221,223122,196 18,3892,361,808

24. الأدوات املالية )تتمة(
اأ . خماطر الئتمان )تتمة(

24. الأدوات املالية )تتمة(
اأ . خماطر الئتمان )تتمة(

فيما يلي حتليل احلركة يف خ�شائر الئتمان املتوقعة املتعلقة بالت�شهيالت الئتمانية )الت�شهيالت النقدية وغري النقدية( املحت�شبة ا�شتنادا اإىل املعيار 
الدويل للتقارير املالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي:

املرحلة 1يف 31 دي�صمرب 2021
األف دينار كويتي

املرحلة 2
األف دينار كويتي

املرحلة 3 
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

171,978 55,810 75,196 40,972 ر�شيد خ�شائر الئتمان املتوقعة كما يف 1 يناير 2021

    التاأثري الناجت عن التحويل بني املراحل

-)3,587()1,483(5,070- التحويل اإىل املرحلة 1

-)2,980(5,485)2,505(- التحويل اإىل املرحلة 2

-2,079)1,845()234(- التحويل اإىل املرحلة 3

59,846 42,506 18,919 )1,579(خ�شائر/)الإفراج( الئتمان املتوقعة املحملة لل�شنة

)43,193()43,193(- - الإفراج عن خ�شائر الئتمان املتوقعة للت�شهيالت امل�شطوبة

50,635188,631 96,272 41,724 ر�شيد خ�شائر الئتمان املتوقعة كما يف 31 دي�شمرب 2021

املرحلة 1يف 31 دي�شمرب 2020
األف دينار كويتي

املرحلة 2
األف دينار كويتي

املرحلة 3 
األف دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

189,942 48,625 107,625 33,692 ر�شيد خ�شائر الئتمان املتوقعة كما يف 1 يناير 2020

التاأثري الناجت عن التحويل بني املراحل
- )4,865()1,243(6,108- التحويل اإىل املرحلة 1

- )2,425(3,719)1,294(- التحويل اإىل املرحلة 2

-36,627)36,546()81(- التحويل اإىل املرحلة 3

62,800 58,612 1,641 2,547 خ�شائر الئتمان املتوقعة املحملة لل�شنة

)80,764()80,764(- - الإفراج عن خ�شائر الئتمان املتوقعة للت�شهيالت امل�شطوبة

40,97275,19655,810171,978ر�شيد خ�شائر الئتمان املتوقعة كما يف 31 دي�شمرب 2020

حساسية خسائر االئتمان المتوقعة

لقد و�شعت الإدارة يف اعتبارها ح�شا�شية نتائج خ�شائر الئتمان املتوقعة للتوقعات القت�شادية كجزء من عملية حوكمة خ�شائر الئتمان املتوقعة. ويف 
�شوء حالت عدم التيقن املت�شمنة بها والتاأثري القت�شادي للجائحة احلالية، ا�شتخدم البنك على اأ�شا�س حتفظي ترجيحًا اأعلى لل�شيناريو التنازيل 
املطروح ملتغريات القت�شاد الكلي الرئي�شية امل�شتخدمة يف تقدير خ�شائر الئتمان املتوقعة. وينعك�س الرتجيح يف قيا�س خ�شائر الئتمان املتوقعة. 
وبالتايل، يتم التطرق للبنك بال�شكل الكايف فيما يخ�س اأي حتليل للح�شا�شية يف حالة ا�شتخدام البنك لل�شيناريو التنازيل فقط. عالوًة على ذلك، 
يدرج البنك خم�ش�س اإجمايل بن�شبة 37% زائد عن خ�شائر الئتمان املتوقعة فيما يتعلق بالت�شهيالت الئتمانية )اإي�شاح 12( لأية زيادة يف خ�شائر 

الئتمان املتوقعة الناجتة عن احل�شا�شية.

ب. مخاطر أسعار الفائدة 

تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة من اإمكانية اأن توؤثر التغريات يف اأ�شعار الفائدة على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية. يتعر�س القطاع 
امل�شريف عادًة ملخاطر اأ�شعار الفائدة نتيجة لأوجه عدم التطابق اأو وجود فجوات يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج امليزانية العمومية التي 
ت�شتحق اأو يعاد ت�شعريها يف فرتة حمددة. يدير البنك هذه املخاطر مبطابقة اإعادة ت�شعري املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر. 

ويعاد ت�شعري اأغلبية املوجودات واملطلوبات التي حتمل فائدة خالل �شنة واحدة. وبالتايل يتعر�س البنك ملخاطر اأ�شعار الفائدة ب�شكل حمدود.
اإن ح�شا�شية بيان الدخل لأ�شعار الفائدة تقي�س تاأثري التغريات املقدرة يف اأ�شعار الفائدة على �شايف اإيرادات الفائدة ل�شنة واحدة ا�شتنادًا اإىل املوجودات 
واملطلوبات املالية ذات الفائدة املحتفظ بها يف نهاية ال�شنة. وح�شا�شية اأ�شعار الفائدة على حقوق امللكية )الدخل ال�شامل( هي تاأثري التغريات يف اأ�شعار 

الفائدة على القيمة العادلة لالإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شندات ذات معدلت الفائدة الثابتة/املتغرية املحتفظ بها يف نهاية ال�شنة.

إيضاحات  حول البيانات المالية
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يعك�س اجلدول التايل تاأثريات التغري مبقدار 25 نقطة اأ�شا�شية يف اأ�شعار الفائدة على بيان الدخل وحقوق امللكية )الدخل ال�شامل(، مع الحتفاظ 
بكافة املتغريات الأخرى ثابتة: 

العملة

20212020

التغري يف 
�صعر الفائدة 
بعدد لنقاط 

الأ�صا�صية

التاأثري على 
بيان الدخل 

األف دينار 
كويتي 

التاأثري على 
بيان الدخل 
ال�صامل  األف 
دينار كويتي

التغري يف 
�شعر الفائدة 
بعدد النقاط 

الأ�شا�شية

التاأثري على 
بيان الدخل 

األف دينار كويتي

التاأثري على 
بيان الدخل 
ال�شامل األف 
دينار كويتي

-   2,180  25 )+()2(2,154  25 )+(دينار كويتي

-   699  25 )+(-   797  25 )+(دولر اأمريكي

ج.    مخاطر العمالت 

اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلب القيمة العادلة لأداة مالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. يعترب البنك نف�شه موؤ�ش�شة 
كويتية وعملته الرئي�شية هي الدينار الكويتي. ويلتزم البنك باحلدود املقررة من قبل بنك الكويت املركزي وكافة احلدود املعتمدة داخلًيا. ويتم 

مراقبة املراكز على اأ�شا�س يومي للتاأكد من الإبقاء على املراكز �شمن احلدود املقررة.
ا�شتنادا اإىل املوجودات واملطلوبات املالية للبنك املحتفظ بها يف تاريخ بيان املركز املايل، ويف حالة التغري يف حركات العمالت الأجنبية مع 

الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة، يكون التاأثري على بيان الدخل والإيرادات ال�شاملة الأخرى للبنك كما يلي:

العملة

20212020

ن�صبة التغري 
يف �صعر 

العملة %

التاأثري على 
بيان الدخل 

األف دينار 
كويتي 

التاأثري على 
بيان الدخل 
ال�صامل  األف 
دينار كويتي

ن�شبة التغري يف 
�شعر العملة %

التاأثري على 
بيان الدخل 

األف دينار كويتي

التاأثري على 
بيان الدخل 
ال�شامل األف 
دينار كويتي

107)178(5+107)171(5+دولر اأمريكي

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 خمتلفة والتي ل ميكن قيا�س اأدائها بال�شرورة بالرتباط مع احلركة يف �شعر �شرف عملة بعينها. مل يتم مراعاة �شوى 

التاأثري على القيمة الدفرتية لهذه الأوراق املالية يف حتليل احل�شا�شية. 

د.  مخاطر السيولة

اإن خماطر ال�شيولة هي املخاطر الناجتة عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية يف الوقت املحدد دون تكبد خ�شائر جوهرية. وخماطر 
ال�شيولة 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 بتنويع م�شادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�شيولة يف العتبار، والحتفاظ بر�شيد كاف 

من النقد والنقد املعادل والأوراق املالية التي ي�شهل حتويلها اإىل نقد.
اأن�شطة التمويل العامة للبنك. بناء على توجيهات جلنة املوجودات واملطلوبات تقوم جمموعة اخلزينة باإدارة ال�شيولة  تن�شاأ خماطر ال�شيولة من 
وعمليات التمويل لدى البنك ل�شمان توافر الأموال الكافية للوفاء مبتطلبات التمويل النقدية املعروفة للبنك وكذلك اأي احتياجات غري متوقعة ميكن 
اأن تطراأ. يحتفظ البنك يف جميع الأوقات مب�شتويات منا�شبة من ال�شيولة وفقا ملا يراه منا�شبًا للوفاء مب�شحوبات الودائع و�شداد القرو�س ومتويل 

القرو�س اجلديدة حتى يف ظل الظروف ال�شعبة. 
يقوم البنك بقيا�س ومراقبة ن�شب ال�شيولة ق�شرية الأجل وطويلة الأجل القائمة على تعليمات بازل 3 فيما يخ�س ن�شبة تغطية ال�شيولة ون�شبة �شايف 
التمويل امل�شتقر. اإن الغر�س من ن�شبة تغطية ال�شيولة هو حت�شني قائمة ال�شيولة ق�شرية الأجل لدى البنك عن طريق التاأكد من احتفاظ البنك 
مبجموعة كافية من املوجودات ال�شائلة ذات اجلودة العالية لت�شمل فرتة 30 يوًما من التدفقات النقدية ال�شادرة. وعلى نحو مماثل، تهدف ن�شبة 
�شايف التمويل امل�شتقر اإىل حت�شني قائمة ال�شيولة طويلة الأجل عن طريق التاأكد من احتفاظ البنك مب�شادر متويل م�شتقرة لتغطية متطلبات التمويل 

على املدى الق�شري والطويل.  

24. الأدوات املالية )تتمة(
ب. خماطر اأ�شعار الفائدة  )تتمة(

24. الأدوات املالية )تتمة(
د. خماطر ال�شيولة )تتمة(

تت�شمن عملية اإدارة ال�شيولة والتمويل ما يلي: توقع التدفقات النقدية ح�شب العملة الرئي�شية ومراقبة املركز املايل ومعدلت ال�شيولة مقابل املتطلبات 
الداخلية والتنظيمية والحتفاظ مب�شادر متويل متنوعة ومراقبة تركز املودعني لتجنب العتماد غري املالئم على كبار املودعني من الأفراد و�شمان 
الأ�شا�شية اخلا�شة  الودائع  وم�شتقرة من  بقاعدة متويل متنوعة  البنك  الدين. يحتفظ  احتياجات متويل  واإدارة  وجود مزيج متويلي عام مر�س؛ 
بالأفراد وال�شركات كما اأن جمموعة اخلزينة حتتفظ بخطط طوارئ لل�شيولة والتمويل وذلك ملواكبة ال�شعوبات املحتملة التي ميكن اأن تن�شاأ عن 

ال�شوق املحلي اأو الإقليمي اأو وقوع اأحداث جغرافية و�شيا�شية.
لتف�شي فريو�س  ا�شتجابة  املركزي.  الكويت  ببنك  اخلا�شة  ال�شارمة  ال�شيولة  اللتزام مبتطلبات  ال�شيولة من خالل  ا احلد من خماطر  اأي�شً يتم 
كوفيد-19، طبق بنك الكويت املركزي تخفيًفا موؤقًتا على معدلت ال�شيولة الرقابية حتى 31 دي�شمرب 2021، يتمثل يف: احلد الأدنى من ن�شبة تغطية 
مقيا�س  تطابق  80%(؛ وحدود عدم   :2020( %80 امل�شتقر مبعدل  التمويل  ن�شبة �شايف  الأدنى من  واحلد   )%80 :2020( %80 ال�شيولة مبعدل 
ال�شتحقاقات لفرتات زمنية حمددة مبعدل: -20% ملدة 7 اأيام اأو اأقل )2020: -20%(؛ و-30% ملدة �شهر واحد اأو اأقل )2020: -30%(؛ و-%40 
ملدة 3 اأ�شهر اأو اأقل )2020: -40%(؛ و-50% ملدة 6 اأ�شهر اأو اأقل )2020: -50%(؛ وفر�س �شرط الحتفاظ بن�شبة 15% )2020: 15%( من ودائع 
العمالء بالدينار الكويتي يف �شندات خزينة حكومة الكويت واأر�شدة احل�شاب اجلاري / الودائع لدى بنك الكويت املركزي و / اأو اأي اأدوات مالية 

اأخرى ي�شدرها بنك الكويت املركزي والمتثال لن�شبة القر�س اإىل الودائع مبعدل %100 )2020: %100(.
ويف �شبيل مواجهة تف�شي فريو�س كوفيد-19، قام البنك بتقييم مركز ال�شيولة وو�شع التمويل من خالل مراقبة تدفقاته النقدية وتوقعاته عن كثب 
وتعزيز احتياطي ال�شيولة من خالل املدفوعات النتقائية وزيادة الودائع املحلية. يوا�شل البنك مراقبة مركز ال�شيولة لديه واملخاطر الناجتة عن 

اأزمة كوفيد-19.
يلخ�س اجلدول التايل قائمة ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات يف نهاية ال�شنة ا�شتنادا اإىل ترتيبات ال�شداد التعاقدية املتبقية )املوجودات واملطلوبات 

التي لي�س لها فرتة ا�شتحقاق تعاقدي ت�شتند اإىل توقعات الإدارة(: 

يف 31 دي�صمرب 2021:
حتى  �صهر 
واحد األف

دينار كويتي

من 1  اإلى 3 
اأ�صهر األف

دينار كويتي

من 3 اإلى 
6 اأ�صهر

األف دينار 
كويتي

من 6 اإلى 
12 �صهرًا األف 

دينار كويتي

من 1 اإلى
3 �صنوات

األف دينار 
كويتي

اأكرث من 
3 �صنوات

األف دينار 
كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي

املوجودات:
942,495 - - - - - 942,495 النقد والنقد املعادل

74,000 2,500 19,500 26,000 - 11,00015,000 �شندات خزينة حكومة الكويت

281,197 - - - 109,480 123,232 48,485 �شندات بنك الكويت املركزي 

ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
124,642 - - - - 124,642 - مالية اأخرى

278,451 - 189,855 67,928 15,001 5,434 233 قرو�س و�شلف للبنوك

4,558,086 2,235,293 603,203 656,986 225,010 597,624 239,970 قرو�س و�شلف للعمالء

141,941 38,888 50,215 13,561 25,684 13,593 - ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

120,705 385 60,319 2,371 30,507 935 26,188 موجودات اأخرى 

34,393 34,393 - - - - - مباين ومعدات 

6,555,910 2,311,459 923,092 766,846 405,682 880,460 1,268,371 جمموع املوجودات

املطلوبات:
595,501 - - 123,028 248,689 163,934 59,850 امل�شتحق للبنوك

673,169 - 42,97514,369 157,335 201,403 257,087 ودائع من املوؤ�ش�شات املالية 

4,303,995 - 41,591 497,863 498,483 776,486 2,489,572 ودائع العمالء

215,000 50,000 165,000 - - - - اأموال مقرت�شة اأخرى

101,753 - 22,519 7,449 8,934 30,604 32,247 مطلوبات اأخرى 

5,889,418 50,000 243,479 671,315 913,441 1,172,427 2,838,756 اإجمايل املطلوبـات
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يف 31 دي�صمرب 2020
حتى  �شهر 
واحد األف

دينار كويتي

من 1  اإىل 3 
اأ�شهر األف

دينار كويتي

من 3 اإىل 
6 اأ�شهر األف 

دينار كويتي

من 6 اإىل 
12 �شهرًا األف 

دينار كويتي

من 1 اإىل
3 �شنوات األف 

دينار كويتي

اأكرث من 
3 �شنوات األف 

دينار كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي
املوجودات:

1,105,925 - - - - - 1,105,925 النقد والنقد املعادل

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 املركزي 

ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
3,033 - - - - 3,033 - مالية اأخرى

192,063 - 149,791 41,171 26 442 633 قرو�س و�شلف للبنوك

4,116,537 1,963,828 577,383 473,023 239,945 679,930 182,428 قرو�س و�شلف للعمالء

174,855 68,345 74,175 9,001 15,144 - 8,190 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

97,018 383 59,772 2,511 5,723 1,165 27,464 موجودات اأخرى 

34,053 34,05334,053  - - - - - مباين ومعدات 

6,112,708 2,083,109 918,621 542,706 372,869 1,387,613807,790 جمموع املوجودات

   املطلوبات:

550,543 -- 122,039 218,826 72,744 136,934 امل�شتحق للبنوك

705,337 - - 98,469 126,045 220,557 260,266 ودائع من املوؤ�ش�شات املالية 

4,033,719 - 11,554 463,464 431,114 929,904 2,197,683 ودائع العمالء

100,000- 100,000 - - - - اأموال مقرت�شة اأخرى

85,745- 22,081 8,478 8,355 23,466 23,365 مطلوبات اأخرى 

5,475,344- 2,618,2481,246,671784,340692,450133,635اإجمايل املطلوبـات

يلخ�س اجلدول التايل قائمة ال�شتحقاق اخلا�شة باملطلوبات املالية واملطلوبات املحتملة واللتزامات واملطلوبات املالية غري امل�شتقة لدى البنك يف 
31 دي�شمرب ا�شتنادا اإىل التزامات ال�شداد التعاقدية غري املخ�شومة. بالن�شبة لدفعات ال�شداد التي تخ�شع لالإخطار، يتم التعامل معها كما لو مت 

ار�شال الإخطار فورًا.

يف 31 دي�صمرب 2021
اأقل من   �صهر 

واحد األف
دينار كويتي

من 1  اإلى 3 
�صهور األف

دينار كويتي

من 3 اإلى 
12 �صهرًا

األف دينار 
كويتي

من 1 اإلى
5 �صنوات

األف دينار 
كويتي

اأكرث من 
5 �صنوات

األف دينار 
كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي

املطلوبات املالية:
598,420- - 59,999164,603373,818امل�شتحق للبنوك 

678,206- 257,539202,886203,17014,611ودائع من املوؤ�ش�شات املالية

4,325,895- 2,491,250782,4521,009,71542,478ودائع العمالء

234,346- 5129914,566228,277اأموال مقرت�شة اأخرى

101,753- 32,24730,60416,38322,519مطلوبات اأخرى 

5,938,620- 2,841,5471,181,5361,607,652307,885اإجمايل املطلوبات غري املخ�صومة 

24. الأدوات املالية )تتمة(
د. خماطر ال�شيولة )تتمة(

يف 31 دي�صمرب 2020
اأقل من �شهر 

واحد األف
دينار كويتي

من 1  اإىل 3 
�شهور األف

دينار كويتي

من 3 اإىل 
12 �شهرًا

األف دينار 
كويتي

من 1 اإىل
5 �شنوات

األف دينار 
كويتي

اأكرث من 
5 �شنوات

األف دينار 
كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي

املطلوبات املالية:
556,060 - 51,571 432,713 5,003 66,773 امل�شتحق للبنوك 

710,169 - 67,439 354,670 202,602 85,458 ودائع من املوؤ�ش�شات املالية

4,053,111 - 235,288 1,824,113 251,169 1,742,541 ودائع العمالء

108,482 - 102,482 4,521 1,479 - اأموال مقرت�شة اأخرى

85,745 - 22,081 16,833 23,466 23,365 مطلوبات اأخرى 

5,513,567- 1,918,137483,7192,632,850478,861 اإجمايل املطلوبات غري املخ�صومة 

يو�شح اجلدول التايل فرتة انتهاء ال�شتحقاق التعاقدي اخلا�شة باملطلوبات املحتملة لدى البنك:

يف 31 دي�صمرب 2021
اأقل من �شهر 

واحد األف
دينار كويتي

من 1  اإىل 3 
�شهور األف

دينار كويتي

من 3 اإىل 
12 �شهرًا

األف دينار 
كويتي

من 1 اإىل
5 �شنوات

األف دينار 
كويتي

اأكرث من 
5 �شنوات

األف دينار 
كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي

1,463,662 682,276 440,062 285,325 37,240 18,759 مطلوبات حمتملة

941,168 531,810 281,053 113,132 9,417 5,756 التزامات

 24,515 46,657 398,457 721,115 1,214,086 2,404,830

يف 31 دي�شمرب 2020
اأقل من �شهر 

واحد األف
دينار كويتي

من 1  اإىل 3 
�شهور األف

دينار كويتي

من 3 اإىل 
12 �شهرًا

األف دينار 
كويتي

من 1 اإىل
5 �شنوات

األف دينار 
كويتي

اأكرث من 
5 �شنوات

األف دينار 
كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي

1,379,779 601,020 528,585 212,903 13,948 23,323 مطلوبات حمتملة

982,029 606,764 298,995 65,901 4,131 6,238 التزامات

29,56118,079278,804827,5801,207,7842,361,808

يو�شح اجلدول التايل انتهاء فرتة ال�شتحقاق التعاقدي اخلا�شة مبراكز عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة لدى البنك:

امل�صتقات 
اأقل من   �صهر 

واحد األف
دينار كويتي

من 1  اإلى 3 
�صهور األف

دينار كويتي

من 3 اإلى 
12 �صهرًا

األف دينار 
كويتي

املجموع
األف دينار 

كويتي

يف 31 دي�صمرب 2021:
حتويل العملت الأجنبية الآجلة

   - - 6,851 6,851

يف 31 دي�شمرب 2020:
3832,8741,9785,235 حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

هـ.  مخاطر التشغيل

اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شائر الناجتة عن اأدوات رقابة داخلية غري كافية اأو توؤدي اإىل الف�شل اأو الأخطاء الب�شرية اأو ف�شل الأنظمة 
اأو الأحداث اخلارجية. ولدى البنك جمموعة من ال�شيا�شات والإجراءات التي اأقرها جمل�س الإدارة ويتم تطبيقها ب�شاأن حتديد وتقييم ومراقبة 

خماطر الت�شغيل اإىل جانب الأنواع الأخرى من املخاطر املرتبطة بالن�شاط امل�شريف واملايل للبنك. 

إيضاحات  حول البيانات المالية

24. الأدوات املالية )تتمة(
د. خماطر ال�شيولة )تتمة(
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يتم مراقبة خماطر الت�شغيل من خالل وحدة اإدارة املخاطر الت�شغيلية داخل الق�شم املخت�س باإدارة املخاطر. تتوىل الإدارة التحقق من اللتزام 
بال�شيا�شات 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 نوفمرب 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 أسعار األسهم

نتيجة  التغريات  تلك  �شواء كانت  ال�شوق  اأ�شعار  التغريات يف  نتيجة  الأ�شهم  ال�شتثمارات يف  تقلب قيمة  الأ�شهم هي خماطر  اأ�شعار  اإن خماطر 
اأو عوامل توؤثر على كافة الأدوات املتداولة بال�شوق. يدير البنك هذه املخاطر من خالل  اأو اجلهة امل�شدرة لها  عوامل متعلقة بالأداة الفردية 

ا�شتثماراته.  تنويع 
اإن جزءًا من ا�شتثمارات البنك يتم الحتفاظ به يف حمفظة متنوعة من �شناديق مدارة والتي ت�شتثمر يف جمموعة متنوعة من الأوراق املالية التي ل 

ميكن بال�شرورة قيا�س اأدائها فيما يتعلق باحلركة يف اأي موؤ�شر اأ�شهم حمدد. 
فيما يلي التاأثري على حقوق امللكية )نتيجة التغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املحتفظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى( يف نهاية ال�شنة ب�شبب التغري املقدر بن�شبة 5% يف موؤ�شرات ال�شوق )بافرتا�س تغري ال�شتثمارات يف اأ�شهم املدرجة مبا يتفق مع 

اأ�شواق الأ�شهم(، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة: 

موؤ�صرات ال�صوق
ن�شبة التغري يف اأ�شعار 

الأ�شهم %

 2021
التاأثري على بيان 

الدخل ال�صامل
األف  دينار كويتي 

2020
التاأثري على بيان الدخل 

ال�شامل األف دينار كويتي 

605 552 5+%�شوق الكويت لالأوراق املالية 

ز.  مخاطر المدفوعات مقدمًا 

اإن خماطر املدفوعات مقدمًا هي خماطر اأن يتكبد البنك خ�شارة مالية ب�شبب قيام عمالئه والأطراف املقابلة بال�شداد اأو طلب ال�شداد قبل اأو بعد 
التاريخ املتوقع مثل القرو�س ذات املعدلت الثابتة عند انخفا�س اأ�شعار الفائدة. 

اإن معظم املوجودات املالية للبنك حتمل فائدة ذات اأ�شعار متغرية. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن معظم املطلوبات املالية التي حتمل فائدة حيث يحتفظ 
البنك بخيار ال�شداد، لها فرتة ا�شتحقاق اأقل من �شنة واحدة وبالتايل فاإن البنك ل يتعر�س ملخاطر املدفوعات مقدمًا ب�شورة جوهرية. 

25. القيمة العادلة لألدوات المالية 

اإن القيمة العادلة جلميع الأدوات املالية ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية. بالن�شبة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ال�شائلة اأو ذات 
ا على الودائع حتت الطلب  فرتة ا�شتحقاق ق�شرية الأجل )اأقل من ثالثة اأ�شهر(، فاإن القيمة الدفرتية تعادل قيمتها العادلة تقريًبا، وينطبق هذا اأي�شً
وح�شابات الدخار التي لي�س لها فرتة ا�شتحقاق حمددة وكذلك الأدوات املالية ذات معدلت فائدة متغرية. مل يتم اإجراء اأي تغيري على اأ�شاليب 

وطرق التقييم امل�شتخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة مقارنة بفرتة البيانات املالية ال�شابقة.
 

يو�شح اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�شجلة بالقيمة العادلة وفًقا مل�شتوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

يف 31 دي�صمرب 2021
امل�صتوى 1

األف دينار كويتي
امل�صتوى 2 

األف دينار كويتي
امل�صتوى 3

األف  دينار كويتي
الإجمايل

األف دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلل 
الإيرادات ال�صاملة الأخرى:

34,870 23,146 686 11,038 اأوراق مالية

3,015 -   3,015 -   اأوراق دين مالية

 11,038 3,701 23,146 37,885

امل�شتوى 1يف 31 دي�شمرب 2020
األف دينار كويتي

امل�شتوى 2 
األف دينار كويتي

امل�شتوى 3
األف  دينار كويتي

الإجمايل
األف دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى:

38,161 25,415 642 12,104 اأوراق مالية

201 -   201 -   اأوراق دين مالية

 12,104 843 25,415 38,362

يحلل اجلدول التايل احلركة �شمن امل�شتوى 3 من املوجودات املالية:

يف 1 يناير 
األف دينار كويتي

التغري يف القيمة 
العادلة األف 
دينار كويتي

اإ�صافات
األف دينار كويتي

احلركات يف اأ�صعار 
�صرف العملت 

الأجنبية
األف دينار كويتي

يف 31 دي�صمرب
األف دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:

اأ�شهم
2021 25,415)1,627()632()10( 23,146

2020 17,128)648( 8,919 16 25,415

مت ت�شنيف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأوراق مالية اأعاله امل�شنفة �شمن امل�شتوى 1 وامل�شتوى 2 وامل�شتوى 3 طبقا ل�شيا�شة قيا�س القيمة العادلة 
املبينة يف اإي�شاح 2. خالل ال�شنة، مل يتم اإجراء اأي حتويالت ما بني 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.

كما يف 31 دي�شمرب 2021، ُقدرت التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة لال�شتثمارات يف الأوراق املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة مببلغ 104,056 األف دينار 
كويتي )2020: 136,493 األف دينار كويتي(، ومبلغ 105,235 األف دينار كويتي )امل�شتوى 1( )2020: 118,551 األف دينار كويتي( ومبلغ ل �صيء 

األف دينار كويتي )امل�شتوى 2( )2020: 20,800 األف دينار كويتي( على التوايل.

 يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى املدرجة بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام مناذج تقييم تت�شمن جمموعة من افرتا�شات 
املدخالت. قد 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�شاركني 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�س هناك اأي تاأثري جوهري.
اإن القيمة العادلة لهذه املوجودات واملطلوبات املالية ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ البيانات املالية. ويعاد ت�شعري معدلت 
الفائدة على هذه املوجودات واملطلوبات املالية على الفور ا�شتناًدا اإىل حركات ال�شوق. مت ت�شنيف القيمة العادلة لهذه الأدوات املالية �شمن امل�شتوى 
3 ومت حتديدها ا�شتناًدا اإىل التدفقات النقدية املخ�شومة حيث تتمثل املدخالت الأكرث جوهرية يف معدل اخل�شم الذي يعك�س خماطر الئتمان 

لالأطراف املقابلة.

24. الأدوات املالية )تتمة(
هـ. خماطر الت�شغيل )تتمة(

25. القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

إيضاحات  حول البيانات المالية
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26. المطلوبات المحتملة وااللتزامات 

للوفاء باحتياجات العمالء من التمويل، يقوم البنك باإبرام اتفاقيات حول العديد من املطلوبات املحتملة واللتزامات غري القابلة لالإلغاء. بالرغم 
من 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: 
2021

األف دينار كويتي
2020

األف دينار كويتي
1,135,900 1,177,918 �شمانات

243,879 285,744 خطابات ائتمان وحوالت مقبولة 

23,947 17,542 التزامات غري م�شحوبة وغري قابلة لالإلغاء

958,082 923,626 التزامات غري م�شحوبة وقابلة لالإلغاء

 2,404,830 2,361,808

تتيح ال�شروط التعاقدية للبنك احلق يف �شحب هذه الت�شهيالت يف اأي وقت. 

27. تحليل القطاعات 

اأ . وفًقا لوحدة الأعمال
قبول الودائع من العمالء من الأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات وتقدمي القرو�س ال�شتهالكية واحل�شابات املك�شوفة الأعمال امل�شرفية التجارية

لدى البنوك وت�شهيالت بطاقات الئتمان وحتويل الأموال اإىل الأفراد والت�شهيالت الئتمانية الأخرى للعمالء من 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

ا�شتخدام اخلزينة وال�شتثمارات بالبنك عن طريق  التمويل  عمليات  اإدارة  وكذلك  واخلزينة  واملتاجرة  النقدي  ال�شوق  تقدمي خدمات 
الأخرى.  البنوك  لدى  املقبولة  والإيداعات واحلوالت  املالية احلكومية  والأوراق  الكويت  �شندات خزينة حكومة 

ُتدار ال�شتثمارات اخلا�شة للبنك من قبل وحدة ال�شتثمارات.

فيما يلي معلومات القطاعات لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب:
املجموعاخلزينة وال�صتثماراتالأعمال امل�صرفية التجارية

2021
األف دينار 

كويتي

 2020
األف دينار 

كويتي

2021
األف دينار 

كويتي

 2020
األف دينار 

كويتي

2021
األف دينار 

كويتي

 2020
األف دينار 

كويتي
136,870 155,826 )239(12,492 137,109  143,334اإيرادات )خ�شائر( ت�شغيل 

50,369 77,452 )1,646(10,708 52,015  66,744نتيجة القطاع

21,398 14,232 اإيرادات غري موزعة

)42,968()49,579(م�شروف غري موزع

28,799 42,105 ربح ال�صنة

6,041,875 6,460,243   1,509,6331,642,198 4,399,677  4,950,610موجودات القطاعات

70,833 95,667 موجودات غري موزعة

6,112,708 6,555,910 اإجمايل املوجودات

5,341,420 5,744,862  2,345,7602,207,827 3,133,593  3,399,102مطلوبات القطاعات

771,288 811,048 مطلوبات وحقوق ملكية غري موزعة 

6,112,708 6,555,910 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

27. حتليل القطاعات )تتمة(

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 اأكرث من اإجمايل اإيرادات البنك يف �شنة 
2021 اأو 2020.  

28. المشتقات

يقوم البنك �شمن �شياق اأعماله العادي باإجراء اأنواع خمتلفة من املعامالت التي تت�شمن الأدوات املالية امل�شتقة. اإن الأداة املالية امل�شتقة هي عقد 
مايل بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على احلركات يف �شعر واحدة اأو اأكرث من الأدوات املالية الأ�شا�شية اأو معدل اأو موؤ�شر ال�شوق املرجعي.

يعر�س اجلدول التايل القيمة العادلة املوجبة وال�شالبة لالأدوات املالية امل�شتقة بالإ�شافة اإىل املبالغ ال�شمية التي مت حتليلها وفقًا للمدة حتى فرتة 
ال�شتحقاق. اإن املبلغ ال�شمي هو مبلغ الأ�شل الأ�شا�شي لالأداة امل�شتقة اأو معدل اأو موؤ�شر ال�شوق املرجعي وهو الأ�شا�س الذي تقا�س بناًء عليه التغريات 

يف قيمة امل�شتقات. 
ت�شري املبالغ ال�شمية اإىل حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة ول متثل موؤ�شرًا ملخاطر ال�شوق اأو خماطر الئتمان. يتم اإدراج كافة عقود امل�شتقات 

بالقيمة العادلة ا�شتنادًا اإىل بيانات ال�شوق املعرو�شة.

يف 31 دي�صمرب 2021:

 املبالغ ال�صمية وفًقا للمدة حتى 
تاريخ ال�صتحقاق

القيمة العادلة
املوجبة األف 
دينار كويتي

القيمة 
العادلة

ال�صالبة األف
دينار كويتي

اإجمايل 
املبلغ ال�صمي

األف دينار 
كويتي

خلل  3 اأ�صهر
األف دينار 

كويتي

12-3
�صهرًا األف

دينار كويتي

اأدوات مالية م�صتقة حمتفظ بها بغر�س:
املتاجرة )وعمليات التحوط غري املوؤهلة(

6,851-6,851)4(7عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

يف 31 دي�شمرب 2020:

 املبالغ ال�شمية وفًقا للمدة حتى تاريخ 
ال�شتحقاق

القيمة العادلة
املوجبة األف دينار 

كويتي

القيمة العادلة
ال�شالبة األف
دينار كويتي

اإجمايل املبلغ 
ال�شمي

األف دينار 
كويتي

خالل  3 اأ�شهر
األف دينار كويتي

12-3
�شهرًا األف

دينار كويتي

م�شتقات حمتفظ بها بغر�س:
املتاجرة )وعمليات التحوط غري املوؤهلة(

5,2353,2571,978 )28(25عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة 

اأنواع منتجات امل�صتقات

يتم اإبرام العقود الآجلة وامل�شتقبلية ل�شراء اأو بيع عملة اأو �شلعة اأو اأداة مالية حمددة ب�شعر حمدد ويف تاريخ حمدد يف امل�شتقبل. اإن عقود تبادل 
العمالت 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 املبادلت هي ترتيبات تعاقدية بني طرفني لتبادل الفائدة اأو فروق العمالت الأجنبية ا�شتنادًا اإىل مبلغ ا�شمي حمدد اأو لتحويل خماطر الئتمان 

اخلا�شة بطرف اآخر ا�شتنادًا اإىل مبلغ اأ�شا�شي متفق عليه وفائدة قائمة ذات �شلة. 
بالن�شبة لعقود مبادلة العمالت الأجنبية يتم تبادل مدفوعات الفائدة الثابتة اأو املتغرية واأي�شًا املبالغ ال�شمية بعمالت خمتلفة.

إيضاحات  حول البيانات المالية
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م�صتقات حمتفظ بها اأو �صادرة لأغرا�س املتاجرة

تتعلق معظم اأن�شطة املتاجرة امل�شتقة لدى البنك باملبيعات واتخاذ املراكز واملوازنة. تت�شمن اأن�شطة املبيعات عر�س املنتجات للعمالء لتمكينهم من 
حتويل اأو تعديل اأو تخفي�س املخاطر احلالية واملتوقعة. ويت�شمن اتخاذ املراكز اإدارة املراكز مع توقع حتقيق ربح من احلركات الإيجابية يف الأ�شعار 

اأو املعدلت اأو املوؤ�شرات. تت�شمن املوازنة حتديد فروق الأ�شعار بني الأ�شواق اأو املنتجات وال�شتفادة منها.

29. كفاية وإدارة رأس المال

اإدارة راأ�س املال 

اإن اأهداف البنك الرئي�شية من اإدارة راأ�س املال هو �شمان التزام البنك باملتطلبات التنظيمية لراأ�س املال واملحافظة على معدلت راأ�س املال اجليدة 
لدعم الأعمال التي يقوم بها وحتقيق اأعلى قيمة يح�شل عليها امل�شاهمني. 

يقوم البنك باإدارة قاعدة راأ�س املال بفاعلية للتحوط من املخاطر املتعلقة بالأعمال. كما يتم مراقبة مدى كفاية راأ�شمال البنك من خالل تنفيذ 
عدة اإجراءات من بينها تطبيق القواعد واملعدلت ال�شادرة من جلنة بازل للرقابة امل�شرفية التي ي�شتعني بها بنك الكويت املركزي للرقابة على البنك.  
اإن الإف�شاحات املتعلقة بتعليمات كفاية راأ�س املال ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�س عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب، ر 
ب اإ/ 2014/336 مت اإدراجها �شمن ق�شم " اإدارة راأ�س املال والتوزيع " يف التقرير ال�شنوي. مت احت�شاب املعدلت الواردة اأدناه دون اأي تاأثري على 

توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة.
مت احت�شاب راأ�س املال الرقابي ومعدلت مدى كفاية راأ�س املال لدى البنك لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020 وفقا لتعميم 

بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب اإ/ 2014/336 بتاريخ 24 يونيو 2014 على النحو التايل:

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

4,827,6564,576,070املوجودات املرجحة باملخاطر 

555,180526,248راأ�س املال املطلوب: 11.5% )2020: 11.5%( )اإي�شاح 3(

راأ�س املال املتاح 
698,151679,576ال�شريحة 1 من راأ�س املال 

108,912155,537ال�شريحة 2 من راأ�س املال 

807,063835,113اإجمايل راأ�س املال 

14.85%14.46%معدل كفاية ال�شريحة 1 من راأ�س املال 

18.25%16.72%اإجمايل معدل كفاية راأ�س املال 

29. كفاية واإدارة راأ�س املال )تتمة(28. امل�شتقات )تتمة(

معدل الرافعة املالية 

مت احت�شاب معدل الرافعة املالية لدى البنك لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020 وفقا لتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/
رب/ 2014/342 بتاريخ 21 اأكتوبر 2014 على النحو التايل:

2021
األف دينار كويتي

2020
األف دينار كويتي

698,151679,576ال�شريحة 1 من راأ�س املال 

7,351,7646,848,774اإجمايل التعر�س

9.92%9.50%معدل الرافعة املالية 

اإن الإف�شاحات املتعلقة بلوائح كفاية راأ�س املال ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�س عليها التعميم ال�شادر من بنك الكويت املركزي رقم 
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/ رب/ 2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 و31 دي�شمرب 2020، مت اإدراجها �شمن فقرة "اإدارة 
املخاطر" بالتقرير ال�شنوي.

إيضاحات  حول البيانات المالية
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العا�صمة
الدعية 

داخلي: 6378 / 6370
فاك�س: 990 729 22 965+

ال�صرة
داخلي: 6101 / 6100

فاك�س: 002 314 25 965+

ال�صرق - �صارع اأحمد اجلابر
داخلي: 6687 / 6680

فاك�س: 406 478 22 965+

العديلية
داخلي: 6029 / 6020

فاك�س: 031 564 22 965+

الغزايل
داخلي: 6422 / 6420

فاك�س: 470 827 24 965+

املن�صورية
داخلي: 6126 / 6120

فاك�س: 379 555 22 965+

النزهة
داخلي: 6369 / 6360

فاك�س: 338 571 22 965+

ITM برج كري�صتال 
داخلي: 6840 / 6841

جابر الأحمد
داخلي: 6744 / 6740

�صاحية عبداهلل ال�صامل
داخلي: 6034 / 6030

فاك�س: 256 529 22 965+

فهد ال�صامل
داخلي: 6827 / 6279

فاك�س: 313 428 22 965+

ITM مبارك الكبري 
داخلي: 2717 / 2002

فاك�س: 240 445 22 965+

جممع الوزارات
داخلي: 6176 / 6170

فاك�س: 217 464 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+

 ITM الفحيحيل - �صارع الدبو�س 
داخلي: 6049 / 6040

فاك�س: 761 910 23 965+

 الفحيحيل - 
جممع الكرتونيات الغامن 

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
افنيوز

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 - جمعية الفروانية
 داخلي: 6609 / 6600

فاك�س: 562 720 24 965+

الفروانية - جممع مرتو
الفروانية - جممع مرتو 

داخلي: 6163 / 6160
فاك�س: 545 732 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+
 T1 مطار الكويت الدويل

داخلي: 6861 / 6869

ميناء ال�صويخ
داخلي: 6083 / 6080

فاك�س: 350 813 24 965+

اجلهراء
اجلهراء - جنوب غرب اجلهراء

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: 6785 

حويل
 ITM 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+
ITM ال�صعب 

داخلي: 6078 / 6070
فاك�س: 176 664 22 965+

جمعية ال�صاملية
داخلي: 6051 / 6050

فاك�س: 842 716 25 965+

ITM جنوب ال�صرة 
داخلي: 6419 / 6410

فاك�س: 073 213 25 965+

حويل
داخلي: 6289 / 6280

فاك�س: 941 653 22 965+

جممع كيوب
داخلي: 6830 / 6831

م�صرف
داخلي: 6209 / 6200

فاك�س: 812 392 25 965+

ميدان حويل
داخلي: 6709 / 6700

فاك�س: 504 628 25 965+

ITM بيان 
داخلي: 6181 / 6180

فاك�س: 031 389 25 965+

مبارك الكبري
 ITM العدان 

داخلي: 6099 / 6090
فاك�س: 689 425 25 965+

�صباح ال�صامل
داخلي: 6679 / 6670

فاك�س: 160 512 25 965+

 قائمة الفروع
1885588
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