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الـمـقـدمـة

الثبات ....في مواجهة التحديات

عل ــى الرغ ــم م ــن اس ــتمرار تأثي ــر جائح ــة ( )Covid-19عل ــى البيئ ــة التش ــغيلية ،وكذل ــك الظ ــروف االس ــتثنائية الت ــي م ــر به ــا العال ــم بأس ــره
نتيجــة حــاالت االغــاق ومــا تبعهــا مــن تراجــع فــي وتيــرة منــو األعمــال ،إال أن البنــك التجــاري الكويتــي  -ومــن خــال رؤيتــه االســتراتيجية
واســتثماره فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة  -قــد متكــن مــن تأكيــد وترســيخ تواجــده فــي مصــاف البنــوك الرائــدة بدولــة الكويــت.
وف ــي خض ــم التط ــورات الهائل ــة الت ــي تش ــهدها بيئ ــة العم ــل املصرف ــي عل ــى األصع ــدة احمللي ــة واإلقليمي ــة والعاملي ــة ،تب ــرز أهمي ــة الرؤي ــة
االس ــتراتيجية والسياس ــة الرصين ــة إلدارة البن ــك م ــن أج ــل اقتن ــاص كاف ــة الف ــرص املتاح ــة للنم ــو وتطوي ــر املنتج ــات واخلدم ــات املقدم ــة
للعمــاء مــن جهــة ،وكذلــك إدارة املخاطــر التــي تكتنــف الصناعــة املصرفيــة مــن جهــة أخــرى وهــو مــا ترتــب عليــه حتقيــق حالــة مــن الثبــات
واالس ــتقرار للبن ــك ف ــي مواجه ــة التحدي ــات.
ومــع التطــورات الرقميــة الهائلــة التــي تشــهدها الصناعــة املصرفيــة ،كان للتجــاري بصمــة واضحــة بتقدميــه وطرحــه للعديــد مــن اخلدمــات
املصرفيــة الرقميــة املتطــورة فــي الكويــت عبــر تطبيقاتــه املصرفيــة علــى شــبكة اإلنترنــت والهواتــف واأللــواح الذكيــة ،بــل وكان البنــك ســباقاً
فــي توفيــر وســائل دفــع متطــورة غيــر تالمســية عبــر الســاعات الذكيــة والســاعات العاديــة والتــي مكنــت العمــاء مــن التســوق وســداد قيمــة
مش ــترياتهم ب ــدون احلاج ــة لبطاق ــة بحوزته ــم ،يض ــاف إل ــى ذل ــك ،اخلدم ــات الذاتي ــة املتط ــورة داخ ــل ف ــروع التج ــاري والت ــي تواك ــب أح ــدث
التطــورات فــي الصناعــة املصرفيــة ليبقــى التجــاري دوام ـاً االختيــار املفضــل للعمــاء.
والبن ــك التج ــاري الكويت ــي ،بتاريخ ــه العري ــق ومس ــتقبله املض ــيء وبصمت ــه الواضح ــة ف ــي مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة واالس ــتدامة ،س ــوف
يواص ــل جه ــوده الرامي ــة إل ــى إح ــداث نقل ــة نوعي ــة ف ــي الصناع ــة املصرفي ــة بتق ــدمي خدم ــات وحل ــول مصرفي ــة مبتك ــرة للعم ــاء م ــن خ ــال
فريــق عمــل علــى قــدر كبيــر مــن املهنيــة واالحترافيــة ،مــع تأكيــد التزامــه باملبــادئ التــي أرســتها اإلدارة العليــا بالبنــك واملتمثلــة فــي املواطنــة
والريادي ــة واملس ــؤولية االجتماعي ــة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وبه نستعني
مساهمينا الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يســعدني ويشــرفني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للبنــك التجــاري الكويتــي حيــث نســتعرض ســوياً أبــرز اإلجنــازات التــي حققهــا مصرفنــا
فــي عــام .2021
لق ــد ش ــهد ع ــام  2021اس ــتمرار تداعي ــات في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19وحال ــة الضبابي ــة وع ــدم اليق ــن الت ــي تلق ــي بظالله ــا
عل ــى املش ــهد االقتص ــادي تخلله ــا عق ــد محادث ــات ومؤمت ــرات محوري ــة ح ــول أس ــعار النف ــط وتغي ــر املن ــاخ .وف ــي خض ــم ه ــذه الظ ــروف
الصعب ــة ،متكن ــت إدارة البن ــك  -م ــرة أخ ــرى -م ــن مواجه ــة التحدي ــات وتوجي ــه دف ــه القي ــادة جلمي ــع أصح ــاب املصال ــح نح ــو العم ــل ب ــكل
كف ــاءة وفعالي ــة .وق ــد كان البن ــك التج ــاري حاض ــراً كعه ــده دوم ـاً لتق ــدمي جمي ــع اخلدم ــات لعمالئ ــه بتوظيف ــه ألفض ــل األدوات التكنولوجي ــة
والرقمي ــة األكث ــر تط ــوراً ملوظف ــي اخلط ــوط األمامي ــة مب ــا ٌمٌيكنه ــم م ــن تق ــدمي جترب ــة مصرفي ــة متمي ــزة لعمالئن ــا عب ــر نق ــاط اخلدم ــات
املختلف ــة .ولق ــد واصلن ــا التركي ــز عل ــى تطوي ــر وحتدي ــث اخلدم ــات واملنتج ــات املصرفي ــة مب ــا يدف ــع نح ــو تعزي ــز وإث ــراء العالق ــات م ــع
العم ــاء .ولق ــد أثم ــرت جهودن ــا ف ــي تق ــدمي جترب ــة مصرفي ــة متمي ــزة لعمالئن ــا م ــع احملافظ ــة عل ــى عوام ــل الق ــوة املالي ــة ومنظوم ــة إدارة
املخاطــر احلصيفــة .إن أســاس تقــدم البنــك يكمــن فــي التركيــز املســتمر علــى أهــداف البنــك االســتراتيجية والتــي مــن أهمهــا زيــادة وتعزيــز
حصــة مصرفنــا الســوقية وحتســن اخلدمــات وجــودة األصــول وزيــادة االســتثمار فــي مواردنــا البشــرية والتطــور التكنولوجــي والرقمــي فــي
ظ ــل التركي ــز عل ــى أهمي ــة احلوكم ــة والبيئ ــة واخلدم ــة املجتمعي ــة.
إن إجنازاتن ــا احملقق ــة ه ــذا الع ــام وطموحاتن ــا للمس ــتقبل ق ــد أصبح ــت ممكن ــة التحقي ــق بفض ــل فري ــق العم ــل املتمي ــز واملتع ــاون .إن مهني ــة
فري ــق اإلدارة وتفانيه ــم ف ــي العم ــل كان ــت الركي ــزة األساس ــية ل ــكل م ــا حتق ــق م ــن اجن ــازات ،وس ــوف نس ــتمر ف ــي البن ــاء عل ــى ه ــذا الزخ ــم
فــي الســنوات القادمــة ،مــن خــال االســتثمار فــي مواردنــا البشــرية وذلــك علــى مســتوى جميــع القطاعــات واإلدارات لتمكــن موظفينــا مــن
تطويــر مســيرتهم املهنيــة .وجتــدر اإلشــارة فــي هــذا اخلصــوص إلــى أن منصــة ثابــر للتعليــم االلكترونــي  Thaberاخلاصــة مبصرفنــا قــد
حصل ــت عل ــى جائ ــزة اس ــتراتيجية التعل ــم والتطوي ــر األكث ــر متي ــزاً وذل ــك خ ــال مؤمت ــر القم ــة احلكومي ــة التاس ــعة للم ــوارد البش ــرية الت ــي
ترعاه ــا حكوم ــة إم ــارة دب ــي.
إن تركيزنــا االســتراتيجي علــى تســهيل وضبــط وتنويــع اخلدمــات املصرفيــة قــد وضــع البنــك فــي مكانــة جيــدة لتحقيــق النمــو فــي املنتجــات
والتكنولوجي ــا والرقمن ــة املصرفي ــة .وف ــي ظ ــل التح ــوالت الرقمي ــة املتزاي ــدة الت ــي يش ــهدها العال ــم الي ــوم ،ف ــإن ثق ــة العم ــاء تعتب ــر م ــن أه ــم
الضروري ــات ،ولتأكي ــد ه ــذه الثق ــة واص ــل مصرفن ــا االس ــتثمار بش ــكل اس ــتباقي ف ــي توفي ــر برام ــج احلماي ــة االلكتروني ــة لتحقي ــق األم ــن
الس ــيبراني وتطبي ــق أفض ــل املمارس ــات ف ــي إدارة املخاط ــر به ــدف حماي ــة بيان ــات العم ــاء وضم ــان حصوله ــم عل ــى جترب ــة مصرفي ــة آمن ــة
عن ــد التعام ــل م ــع التج ــاري.
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عل ــى مس ــتوى األعم ــال ،ق ــام البن ــك بتموي ــل مش ــاريع جدي ــدة له ــا أهمي ــة وطني ــة بنح ــو  480ملي ــون دين ــار كويت ــي ،حي ــث مت من ــح متوي ــل
مباش ــر ملش ــروع جدي ــد ضم ــن جه ــود الش ــراكة ب ــن القطاع ــن الع ــام و اخل ــاص ( )PPPوبرعاي ــة الهيئ ــة العام ــة للرعاي ــة الس ــكنية .ع ــاوة
عل ــى ذل ــك ،كان البن ــك أح ــد املديري ــن الرئيس ــيني لق ــرض مش ــترك يتعل ــق مبش ــروع مرف ــق إنت ــاج حق ــول النف ــط بقيم ــة متوقع ــة تبل ــغ حوال ــي
 398ملي ــون دوالر أمريك ــي.
كمــا مت خــال العــام التوســع فــي شــبكة الفــروع مــن خــال افتتــاح فــرع جديــد فــي مجمــع األفنيــوز مجهــزاً بأحــدث املعــدات والتكنولوجيــا
مب ــا يوف ــر لعمالئن ــا التمت ــع بتجرب ــة مصرفي ــة رقمي ــة .ويفخ ــر التج ــاري ب ــأن ل ــه أس ــبقية ف ــي إط ــاق بع ــض املنتج ــات واخلدم ــات املصرفي ــة
املتمي ــزة .وسيس ــتمر البن ــك بإضاف ــة املزي ــد م ــن اخلدم ــات واملنتج ــات املمي ــزة لعمالئ ــه ف ــي املس ــتقبل.
وفــي إطــار جهــود البنــك فــي مجــاالت املســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة واألعمــال اإلنســانية واخليريــة املبتكــرة لتحقيــق التنميــة املجتمعيــة
املســتدامة للوطــن ،يواصــل البنــك حملــة «ضاعــف أجــرك مــع التجــاري» الهادفــة إلــى حتقيــق التكافــل االجتماعــي عــن طريــق قيــام البنــك
بالتب ــرع مببل ــغ مماث ــل مل ــا يقدم ــه أي متب ــرع للجمعي ــات واجله ــات املش ــاركة ف ــي احلمل ــة والت ــي حتتف ــظ بحس ــاباتها ل ــدى البن ــك التج ــاري
الكويت ــي .كم ــا واص ــل البن ــك فعالي ــات حمل ــة "ه ــون عليه ــم" وه ــي احلمل ــة املبتك ــرة احلائ ــزة عل ــى جائ ــزة املش ــروع االجتماع ــي الرائ ــد عل ــى
مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .هــذا ،كمــا يشــارك البنــك فــي العديــد مــن املبــادرات ويتبنــي نهــج احملافظــة علــى البيئــة بالتحــول
األخضـــر " "Go Greenحيـــث يشـــجع موظفيـــه علـــى االهتمـــام بالبيئـــة وترشـــيد اســـتهالك امليـــاه والطاقـــة ويقـــوم برعايـــة األنشـــطة
التطوعي ــة الت ــي ته ــدف إل ــى تنظي ــف البيئ ــة البحري ــة والبري ــة وغيره ــا م ــن اجله ــود واملب ــادرات الرامي ــة إل ــى احملافظ ــة عل ــى البيئ ــة.
وكجــزء مــن مســئوليته االجتماعيــة ،يواصــل البنــك دعمــه حلملــة "لنكــن علــى درايــة" التــي أطلقهــا بنــك الكويــت املركــزي بالتعــاون مــع احتــاد
مصــارف الكوي ــت وذلــك بنشــر رســائل توعويــة متنوع ــة لتثقيــف العمــاء وجمهــور املتعاملــن مــع القطــاع املصرفــي بالعديــد مــن املعلومــات
املالي ــة واملصرفي ــة والنصائ ــح التحذيري ــة م ــن عملي ــات االحتي ــال وذل ــك م ــن خ ــال موق ــع البن ــك االلكترون ــي وتطبيق ــه االلكترون ــي عل ــى
الهواتــف احملمولــة وفروعــه املنتشــرة وحســاباته علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وقســم األســئلة الشــائعة علــى البوابــة االلكترونيــة للبنــك.
ملخص البيانات املالية لعام 2021
يواصــل البنــك حتقيــق نتائــج طيبــة علــى مســتوى األربــاح التشــغيلية حيــث بلغــت نســبة العائــد علــى حقــوق امللكيــة قبــل املخصصــات .%11
ومن ــذ ع ــام  ، 2018تبن ــى مصرفن ــا تطبي ــق سياس ــة اس ــتباقية تقض ــي باالعت ــراف املبك ــر بح ــاالت اإلخ ــال والتعث ــر ،ونتيج ــة لذل ــك ف ــإن
القــروض غيــر املنتظمــة قــد بلغــت "صفــر" للعــام الرابــع علــى التوالــي .وهــذا يعكــس التــزام مصرفنــا بالعمــل ضمــن نزعــة املخاطــر املعتمــدة
م ــع احلف ــاظ عل ــى مراك ــز قوي ــة م ــن حي ــث رأس امل ــال والس ــيولة .كم ــا قمن ــا ً
أيض ــا بتخصي ــص ج ــزء مناس ــب م ــن األرب ــاح التش ــغيلية لتكوي ــن
مخصصــات تقديريــة مقابــل بعــض القــروض.

وس ــجل مصرفن ــا أرب ــاح صافي ــة مقداره ــا  54.6ملي ــون دين ــار كويت ــي للس ــنة املنتهي ــة ف ــي  31ديس ــمبر  2021مقارن ــة مببل ــغ "صف ــر" ع ــن
العــام املاضــي .ويعــود االرتفــاع امللحــوظ فــي األربــاح الصافيــة مبقــدار  54.6مليــون دينــار كويتــي خــال العــام احلالــي بشــكل رئيســي إلــى
انخفــاض املخصصــات مقارنــة بالعــام املاضــي .ومــع ذلــك ،انخفضــت األربــاح التشــغيلية إلــى  81.3مليــون دينــار كويتــي أو بنســبة %11.1
( 91.5 :2020مليــون دينــار كويتــي) ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى أســعار الفائــدة املنخفضــة التــي ســيطرت علــى املشــهد االقتصــادي.
م ــن اجلدي ــر بالذك ــر أن األرب ــاح التش ــغيلية للع ــام املاض ــي تضمن ــت منح ــة حكومي ــة وأرب ــاح ملموس ــة م ــن إع ــادة التقيي ــم بالقيم ــة العادل ــة
لبع ــض املش ــتقات ذات الطبيع ــة غي ــر املتك ــررة.
وجدير بالذكر أنه بنهاية عام  ،2021بلغ إجمالي االحتياطيات احملتفظ بها لدى البنك ملواجهة خسائر القروض  216.2مليون دينار كويتي.
املؤشرات املالية:
• بلغ ــت اإلي ــرادات التش ــغيلية  124.8ملي ــون دين ــار كويت ــي ،بينم ــا بلغ ــت األرب ــاح التش ــغيلية  81.3ملي ــون دين ــار كويت ــي للس ــنة املنتهي ــة
فــي  31ديســمبر  ،2021بانخفــاض بنســبة  %5.1و %11.1علــى التوالــي مقارنــة بالســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020وبلغــت
نس ــبة التكالي ــف إل ــى اإلي ــرادات .%34.9
• ارتفعــت قــروض وســلف العمــاء لتبلــغ  2,278.1مليــون دينــار كويتــي وهــي فــي نفــس مســتوي عــام  ،2020إال أن إجمالــي األصــول
البال ــغ  4,289.7ملي ــون دين ــار كويت ــي ق ــد انخف ــض بش ــكل طفي ــف بنس ــبة  %0.2عل ــى أس ــاس س ــنوي مق ــارن.
• احتفــظ البنــك بنســب رقابيــة قويــة ،جتــاوزت بشــكل مريــح املتطلبــات الرقابيــة احملــددة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي ،حيــث بلغــت
نس ــبة كفاي ــة رأس امل ــال  ،%19.0ونس ــبة تغطي ــة الس ــيولة  ،%130.0ونس ــبة صاف ــي التموي ــل املس ــتقر  %104.2ونس ــبة الرف ــع
املال ــي  .%12.2ه ــذا وجت ــدر اإلش ــارة إل ــى أن البن ــك التج ــاري الكويت ــي ل ــم يضط ــر الس ــتخدام التعدي ــات املخفف ــة الت ــي أصدره ــا
بن ــك الكوي ــت املرك ــزي مش ــكوراً عل ــى بع ــض التعليم ــات الرقابي ــة وأدوات وسياس ــة التح ــوط الكل ــي ف ــي ظ ــل الظ ــروف االس ــتثنائية
الناجت ــة ع ــن تفش ــي وب ــاء ( )Covid-19ف ــي س ــبيل تق ــدمي الدع ــم ال ــازم للبن ــوك واالقتص ــاد احملل ــي.
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استشراف املستقبل  -عام  2022وما بعده
يحدون ــا األم ــل والتف ــاؤل ف ــي ع ــام  ،2022فعل ــى الرغ ــم م ــن حتدي ــات العام ــن املاضي ــن ،ق ــام البن ــك التج ــاري بتس ــريع ض ــخ اس ــتثماراته
ف ــي مب ــادرات النم ــو الت ــي تدع ــم اس ــتراتيجيتنا املرتك ــزة عل ــى العم ــاء وأصح ــاب املصال ــح ،وه ــذا يضعن ــا ف ــي مكان ــة جي ــدة لتحقي ــق النم ــو
فــي املســتقبل .وبينمــا نضــع العمــاء فــي بــؤرة اهتمــام البنــك حيــث أنهــم أصحــاب مصالــح وعالقــات جوهريــة وهامــة مــع مصرفنــا ،يبقــى
هدفنــا املشــترك هــو املســاعدة فــي حتويــل طموحــات العمــاء إلــى حقيقــة ملموســة عــن طريــق االســتثمار فــي موظفينــا وضمــان اكتســابهم
املع ــارف وامله ــارات املرتبط ــة بالتقني ــات احلديث ــة واخلدم ــات املصرفي ــة الرقمي ــة ملس ــاعدتهم عل ــى حتقي ــق أهدافه ــم.
س ــوف نواص ــل مواءم ــة أهدافن ــا حس ــب مس ــتويات األداء ،بحي ــث يتمك ــن التج ــاري م ــن اقتن ــاص املزي ــد م ــن ف ــرص النم ــو بص ــورة أكث ــر
ش ــمولية واس ــتدامة .وس ــوف نواص ــل التركي ــز عل ــى إدارة التكالي ــف مب ــا يدع ــم اس ــتمرارية املرون ــة املالي ــة واالس ــتراتيجية الت ــي يتمت ــع به ــا
مصرفن ــا .ون ــرى ف ــي البن ــك التج ــاري أن املزي ــج الفري ــد ال ــذي يتمت ــع ب ــه مصرفن ــا م ــن االمكاني ــات البش ــرية والتكنولوجي ــة س ــيظل مبثاب ــة
العام ــل احلاس ــم ف ــي حتقي ــق النج ــاح.
وف ــي اخلت ــام ،يس ــرني أن أعب ــر ع ــن خال ــص الش ــكر والتقدي ــر حلكوم ــة دول ــة الكوي ــت واجله ــات الرقابي ــة ممثل ــة ف ــي بن ــك الكوي ــت املرك ــزي
لدعم ــه املس ــتمر للقط ــاع املصرف ــي ،وم ــن مس ــاهمي مصرفن ــا وفري ــق اإلدارة التنفيذي ــة وجمي ــع موظف ــي البن ــك عل ــى تفانيه ــم وجهوده ــم
احلثيث ــة خلدم ــة العم ــاء.

الشيخ  /أحمد دعيج الصباح
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اإلدارة التنفيذية
واإلشرافية
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اإلدارة التنفيذية واإلشرافية

إلهام يسري محفوظ

الشيخة /نوف سالم العلي الصباح

حسين على العريان

بدر محمد مصلح قمحية

رئيس الجهاز التنفيذي

مدير عام  -قطاع التواصل المؤسسي

مدير عام  -قطاع الخزينة واالستثمار

مدير عام  -قطاع تكنولوجيا المعلومات

مسعود الحسن خالد

عمرو محمد القصبي

رئيس المدراء الماليين  -قطاع الرقابة المالية والتخطيط

رئيس قطاع التدقيق الداخلي

بول عبد النور داود

ابتسام باقر الحداد

مدير عام  -قطاع العمليات

مدير عام  -قطاع التخطيط االستراتيجي والمتابعة

تان تات ثونج

كونال سينج

رئيس مدراء المخاطر  -قطاع إدارة المخاطر

مدير عام  -قطاع الخدمات المصرفية الدولية

َّ
عبدالله
صادق جعفر

أحمد حامد بوعباس

مدير عام  -قطاع الموارد البشرية

تميم خالد الميعان

مدير عام  -قطاع الخدمات المصرفية للشركات (بالوكالة)

عبدالعزيز صالح الزعابي

مدير عام  -قطاع االلتزام والحوكمة

مدير عام  -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد (بالوكالة)

منير عبدالسالم صالح

طالل رياض النصار

المستشار القانوني لرئيس مجلس االدارة
ومدير عام  -القطاع القانوني

رئيس قطاع الخدمات العامة
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لألوضاع االقتصادية
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االقتصاد العالمي
ال ي ــزال التعاف ــي االقتص ــادي العامل ــي مس ــتمراً ،حت ــى م ــع اس ــتمرار متح ــورات اجلائح ــة .ويتوق ــع خب ــراء صن ــدوق النق ــد الدول ــي من ــو
االقتص ــاد العامل ــي بنس ــبة  %5.9ف ــي ع ــام  2021و  %4.4ف ــي ع ــام  ،2022وأن تتأث ــر االقتص ــادات املتقدم ــة بص ــورة س ــلبية ج ــراء
االنقط ــاع ف ــي سالس ــل اإلم ــداد والتوري ــد واالرتف ــاع ف ــي أس ــعار الطاق ــة.
عل ــى الرغ ــم م ــن االرتفاع ــات األخي ــرة ف ــي مع ــدالت التضخ ــم الرئيس ــية ف ــي كل م ــن االقتص ــادات املتقدم ــة والصاع ــدة ،إال أن توقع ــات
التضخــم طويلــة األجــل ال تــزال ثابتــة .وباســتقراء املســتقبل ،مــن املتوقــع أن يصــل التضخــم الرئيســي إلــى ذروتــه فــي األشــهر األخيــرة مــن
ع ــام  ، 2021وم ــع ذل ــك م ــن املتوق ــع أن يع ــود إل ــى مس ــتويات م ــا قب ــل اجلائح ــة بحل ــول منتص ــف ع ــام  2022ملعظ ــم االقتص ــادات .ولك ــن
نظــراً لطبيعــة التعافــي التــي تســيطر عليهــا حالــة مــن الضبابيــة ،ال يــزال هنــاك قــدراً كبيــراً مــن حالــة عــدم اليقــن  ،وقــد تتجــاوز معــدالت
التضخ ــم التوقع ــات بش ــأنها وذل ــك نتيج ــة ملجموع ــة م ــن األس ــباب.

االقتصاد الكويتي
أظه ــر االقتص ــاد الكويت ــي نوعــاً م ــن التعاف ــي ف ــي الرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام  ، 2021حي ــث تراج ــع االنخف ــاض الس ــنوي ف ــي إنت ــاج النف ــط،
ف ــي ح ــن اس ــتفاد القط ــاع غي ــر النفط ــي م ــن النم ــو الق ــوي ف ــي اإلنف ــاق االس ــتهالكي .ويرج ــع ذل ــك جزئي ـاً إل ــى التأثي ــر نتيج ــة املقارن ــة م ــع
حالــة األســاس املنخفــض ،ولكــن يرجــع النمــو أيض ـاً إلــى الدعــم مــن خــال متديــد برنامــج تأجيــل أقســاط الديــون وحــزم التيســير املاليــة.
وم ــع االنتق ــال إل ــى الرب ــع الثال ــث ،ف ــإن النش ــاط االقتص ــادي ق ــد فق ــد الزخ ــم املصاح ــب عل ــى أس ــاس س ــنوي ف ــي خض ــم تالش ــي تأثي ــر
فتــرة األســاس ،وكان مــن املفتــرض أن تتحســن الظــروف بشــكل تسلســلي حيــث :انتعــش إنتــاج النفــط اخلــام مــرة أخــرى فــي شــهري يوليــو
وأغس ــطس ،وظ ــل اإلنف ــاق عب ــر اإلنترن ــت محموم ـاً ف ــي نف ــس الفت ــرة وكان م ــن املفت ــرض أن ينعك ــس ذل ــك ايجابي ـاً جت ــاه مع ــدل النم ــو ف ــي
حج ــم ق ــروض األف ــراد عل ــى خلفي ــة حتس ــن ثق ــة املس ــتهلكني .وف ــي ذات الوق ــت ،اعتم ــدت احلكوم ــة مؤخ ــراً خط ــة إع ــادة هيكل ــة القط ــاع
الع ــام للفت ــرة  ،2025-2022الت ــي ته ــدف إل ــى إلغ ــاء بع ــض ال ــوزارات ،وتعدي ــل قوان ــن االس ــتثمار وامللكي ــة األجنبي ــة واإلف ــاس والش ــراكة
بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،ومــن املفتــرض أن تدعــم هــذه اخلطــة املؤشــرات املاليــة علــى املــدى املتوســط .هــذا ،ويتوقــع خبــراء الســوق
من ــو الن ــاجت احملل ــي اإلجمال ــي بنس ــبة  %2.1ف ــي ع ــام  2021و  %4.80ف ــي ع ــام  .2022ويرج ــع ارتف ــاع مع ــدل النم ــو ف ــي ع ــام 2022
إل ــى زي ــادة إنت ــاج النف ــط وارتف ــاع الطل ــب احملل ــي بش ــكل كبي ــر.
ومــع امتــاك الكويــت احتياطيــات نفطيــة ضخمــة ،فــإن الصناعــة بدولــة الكويــت تعتمــد علــى االســتغالل األمثــل للنفــط ومشــتقاته .وميثــل
ه ــذا القط ــاع  %48.4م ــن إجمال ــي الن ــاجت احملل ــي وأكث ــر م ــن  %90م ــن ص ــادرات الكوي ــت .وبحل ــول ع ــام  ،2030تخط ــط دول ــة الكوي ــت
الس ــتثمار أكث ــر م ــن  87ملي ــار دوالر أمريك ــي ف ــي قط ــاع النف ــط وباألخ ــص ف ــي إنش ــاء مصاف ــي جدي ــدة للتكري ــر .وبش ــكل ع ــام ،يس ــاهم
القطــاع النفطــي بأكثــر مــن نصــف النــاجت احمللــي اإلجمالــي ( )%59.6ويعمــل بــه  %25.4مــن إجمالــي القــوى العاملــة.
ميث ــل قط ــاع اخلدم ــات حوال ــي  %51.1م ــن إجمال ــي الن ــاجت احملل ــي ويعم ــل ب ــه  %72.4م ــن ع ــدد الس ــكان العامل ــن .وم ــن املتوق ــع أن
تس ــجل الكوي ــت عج ــزاً ق ــدره  12.1ملي ــار دين ــار كويت ــي ف ــي ع ــام .2021
ظلــت أســعار الفائــدة علــى ودائــع العمــاء وكذلــك الودائــع فيمــا بــن البنــوك بالدينــار الكويتــي مســتقرة خــال العــام نتيجــة التدابيــر التــي
تبناهــا بنــك الكويــت املركــزي للتيســير املالــي وتخفيــف األعبــاء واملتطلبــات والنســب الرقابيــة.
قام ــت وكال ــة س ــتاندرد آن ــد ب ــورز بتصني ــف دول ــة الكوي ــت عن ــد مس ــتوى  A+ووكال ــة فيت ــش عن ــد مس ــتوى  AAووكال ــة مودي ــز عن ــد مس ــتوى
 A1وجميعه ــم بنظ ــرة مس ــتقبلية مس ــتقرة.
خ ــال ع ــام  ،2021كان س ــعر ص ــرف ال ــدوالر األمريك ــي أم ــام الدين ــار الكويت ــي ضم ــن نط ــاق ت ــراوح م ــا ب ــن  0.300إل ــى  0.303دين ــار
كويت ــي ل ــكل دوالر أمريك ــي ،وذل ــك ف ــي ض ــوء التقلب ــات الت ــي ش ــهدها س ــوق ص ــرف العم ــات .وق ــد ش ــهدت أس ــعار النف ــط قف ــزة بس ــبب
التعاف ــي املس ــتمر م ــن جائح ــة في ــروس كورون ــا ،وق ــد ش ــكل ه ــذا عام ــل ق ــوة للدين ــار الكويت ــي مقاب ــل ال ــدوالر األمريك ــي.

سوق الكويت لألوراق المالية
تف ــوق أداء س ــوق الكوي ــت ل ــأوراق املالي ــة عل ــى الكثي ــر م ــن املؤش ــرات اإلقليمي ــة مدعومــاً بش ــكل رئيس ــي بالطل ــب الق ــوي م ــن املس ــتثمرين
األجانــب .وســجل مؤشــر الســوق الرئيســي فــي الكويــت مكاســب بلغــت  ،%29وســجل مؤشــر الســوق األول مكاســب بنســبة  %27فــي عــام
 .2021وبعــد إدراج بورصــة الكويــت علــى مؤشــر  ،MSCIشــهد الســوق تدفقــات نقديــة كبيــرة داخلــة مــن األســواق الدوليــة ،ومــن املتوقــع
حتقيــق املزيــد مــن املكاســب علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار النفــط ومنــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي األشــهر املقبلــة .أمــا مــن
حي ــث التهدي ــدات الرئيس ــية الت ــي ق ــد يتع ــرض له ــا س ــوق الكوي ــت ل ــأوراق املالي ــة ،فه ــي تتمث ــل ف ــي ارتف ــاع التضخ ــم عل ــى مس ــتوى العال ــم
مم ــا ق ــد يضغ ــط عل ــى البن ــوك املركزي ــة التخ ــاذ تدابي ــر س ــريعة بش ــأن السياس ــة النقدي ــة ع ــن طري ــق رف ــع أس ــعار الفائ ــدة.
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نشاطات البنك
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قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
يعتب ــر قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد مبثاب ــة احمل ــرك الرئيس ــي لعملي ــة التطوي ــر املس ــتمرة للمنتج ــات واخلدم ــات الت ــي يطرحه ــا
البن ــك التج ــاري  ،حي ــث يق ــدم القط ــاع مجموع ــة واس ــعة م ــن املنتج ــات واخلدم ــات واحلل ــول املصمم ــة خصيص ـاً لتلبي ــة احتياج ــات العم ــاء
األف ــراد م ــن خ ــال باق ــات متكامل ــة م ــن احلس ــابات والودائ ــع والبطاق ــات .يتمث ــل ه ــدف قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد ف ــي الوص ــول
إل ــى جمي ــع ش ــرائح املجتم ــع لضم ــان من ــو محفظ ــة متوي ــل األف ــراد ،وتوس ــيع قاع ــدة العم ــاء ،والتواج ــد الق ــوي  ،واقتن ــاص حص ــة تس ــوقية
كبي ــرة  ،وترس ــيخ العالم ــة التجاري ــة  ،واملس ــاعدة ف ــي حتقي ــق الش ــمول املال ــي .ولتحقي ــق ه ــذا اله ــدف ،يواك ــب القط ــاع عملي ــات التط ــور
العامليــة واحملليــة الهائلــة فــي ضــوء التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة التــي تشــهدها الصناعــة املصرفيــة .إن دفــع عجلــة التطبيــق الســريع
للمعام ــات املصرفي ــة الرقمي ــة عل ــى مس ــتوى جمي ــع الش ــرائح كان عل ــى رأس األولوي ــات ف ــي ع ــام .2021
يواصــل قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد تقــدمي مجموعــة مــن اخلدمــات اجلديــدة واملتنوعــة بشــكل مبتكــر يتواكــب مــع التطــور الرقمــي
مب ــا يلب ــي احتياج ــات العم ــاء ويرتق ــي ملس ــتوى تطلعاته ــم .وق ــد أثم ــر اس ــتثمار التج ــاري ف ــي البني ــة التكنولوجي ــة الرقمي ــة ع ــن خدم ــات
متمي ــزة ح ــازت عل ــى ثق ــة جمه ــور العم ــاء ليبق ــى التج ــاري ه ــو االختي ــار املفض ــل للعم ــاء .ه ــذا ،وق ــد ش ــهد ع ــام  2021إط ــاق العدي ــد
م ــن اخلدم ــات املصرفي ــة املبتك ــرة ،منه ــا م ــا يل ــي:
اخلدمات اجلديدة:
إطالق خدمات الدفع عبر Swatch Pay
وه ــي وس ــيلة دف ــع غي ــر تالمس ــية مت ّك ــن العمي ــل م ــن إج ــراء عملي ــات ش ــراء ف ــي املتاج ــر باس ــتخدام س ــاعات عادي ــة م ــن ش ــركة Swatch

وتواك ــب ه ــذه اخلدم ــة التق ــدم احلاص ــل ف ــي تطوي ــر وس ــائل الدف ــع وه ــي وس ــيلة دف ــع آمن ــة ،س ــريعة وس ــهلة ،وتُغن ــي العمي ــل ع ــن حم ــل
النقــود وعــن اســتخدام البطاقــات البالســتيكية وحتــد مــن عمليــات االحتيــال فــي الوقــت نفســه ،ويســتطيع العميــل تعريــف أي مــن بطاقاتــه
االئتماني ــة واملس ــبقة الدف ــع باإلضاف ــة إل ــى بطاق ــات الس ــحب اآلل ــي عل ــى س ــاعات  Swatchواالس ــتفادة م ــن ه ــذه اخلدم ــة ف ــي جمي ــع
األماك ــن الت ــي تتي ــح خدم ــة الدف ــع عب ــر أجه ــزة نق ــاط البي ــع محلي ـاً ودولي ـاً.
إطالق بطاقة الدفع املسبق املتعددة العمالت Multi currency prepaid
أطل ــق التج ــاري بطاق ــة ماس ــتر كارد املس ــبقة الدف ــع متع ــددة العم ــات الت ــي تضم ــن للعم ــاء االس ــتفادة م ــن أس ــعار ص ــرف آمن ــة وفق ــا
لس ــعر ص ــرف العم ــات ف ــي تاري ــخ عملي ــة الش ــراء ،علم ـاً بأنه ــا تُص ــدر بـــــ  10عم ــات مختلف ــة وميك ــن للعمي ــل التحك ــم ف ــي اس ــتخدامها
دون احلاجــة حلمــل بطاقــات متعــددة أو مبالــغ نقديــة بعمــات مختلفــة وهــي بطاقــة قابلــة للتعبئــة مت تصميمهــا خصيص ـاً للعمــاء محبــي
الســفر والعمــاء الذيــن يقومــون بالتســوق عبــر اإلنترنــت وكذلــك الطلبــة الذيــن يدرســون باخلــارج حيــث أن هــذه البطاقــات تســاعد العمــاء
عل ــى إج ــراء معامالته ــم بس ــهولة ويس ــر.
يس ــتطيع العم ــاء االختي ــار م ــن مجموع ــة متنوع ــة م ــن العم ــات األجنبي ــة م ــن خ ــال اخلدم ــة املصرفي ــة عب ــر موق ــع التج ــاري أون الي ــن
واالس ــتفادة م ــن أس ــعار الص ــرف بش ــكل آم ــن.
خدمة إصدار بطاقة مسبقة الدفع عبر تطبيق البنك
مت تطوي ــر اخلدم ــات االلكتروني ــة لتس ــهيل جترب ــة العمي ــل املصرفي ــة بحي ــث أصب ــح بإم ــكان العم ــاء إص ــدار بطاق ــة جدي ــدة مس ــبقة الدف ــع
أو جتدي ــد بطاقته ــم مباش ــرة عب ــر تطبي ــق البن ــك عل ــى الهات ــف احملم ــول ،وتأت ــي ه ــذه اخلدم ــة لتوس ــيع قاع ــدة العم ــاء حامل ــي البطاق ــات
مس ــبقة الدف ــع وتس ــهيل تعامله ــم م ــع البن ــك ب ــدون احلاج ــة لزي ــارة الف ــرع حي ــث ميك ــن للعمي ــل اختي ــار توصي ــل البطاق ــة للعن ــوان املخت ــار أو
اس ــتالمها م ــن الف ــرع ال ــذي يرغ ــب ب ــه.
فتح حساب التوفير عبر تطبيق البنك
مت إضافة حساب التوفير للحسابات املمكن فتحها للعمالء اجلدد عبر تطبيق البنك CBK Mobile App

خدمة إصدار شهادة IBAN
مت اطــاق خدمــة جديــدة تســمح للعميــل بإصــدار شــهادة رقــم احلســاب املصرفــي  IBANمجانـاً مــن داخــل تطبيــق البنــك وتصــدر الشــهادة
موقعــة إلكترونيـاً مــن قبــل البنــك ومعــززة برمــز االســتجابة الســريع QR Code
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إصدار كشف حساب الكتروني
مت اط ــاق خدم ــة إص ــدار كش ــف احلس ــاب االلكترون ــي مجانــاً ولغاي ــة خم ــس س ــنوات مباش ــرة م ــن خ ــال تطبي ــق البن ــك التج ــاري عل ــى
الهواتـــف الذكيـــة CBK Mobile App
خدمة جتديد معلومات البطاقة املدنية عبر تطبيق "هويتي" من الهيئة العامة للمعلومات املدنية Kuwait ID
مت اطــاق خدمــة جديــدة تتيــح للعمــاء املنتهيــة بطاقاتهــم املدنيــة لــدى البنــك حتديــث معلومــات البطاقــة بــدون احلاجــة إلــى زيــارة البنــك
حيــث يقــوم البنــك بإرســال طلــب مصادقــة للعميــل مــن خــال تطبيــق "هويتــي" مــن الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة  ،Kuwait IDوعنــد
املوافقــة مــن قبــل العميــل علــى هــذا الطلــب ،تتــم عمليــة حتديــث معلوماتــه إلكتروني ـاً لــدى البنــك.
خدمة فتح احلساب للعمالء اجلدد عبر تطبيق هويتي
مت تطوي ــر عملي ــة فت ــح احلس ــاب للعم ــاء اجل ــدد بحي ــث يس ــتطيع العمي ــل اس ــتخدام البطاق ــة الرقمي ــة عب ــر تطبي ــق "هويت ــي" م ــن الهيئ ــة
العام ــة للمعلوم ــات املدني ــة  Kuwait IDإلج ــراء عملي ــة فت ــح احلس ــاب ل ــدى البن ــك.
تطوير خدمة االشعارات
مت تطوي ــر خدم ــة االش ــعارات املصرفي ــة بحي ــث مت تقس ــيمها إل ــى اش ــعارات خاص ــة بالعملي ــات املصرفي ــة واش ــعارات منفصل ــة خاص ــة
بالتوعيــة والتســويق ،هــذا كمــا مت إضافتهــا إلــى القائمــة األساســية الثابتــة فــي أعلــى صفحــة تطبيــق التجــاري بحيــث تظهــر دوم ـاً تســهي ً
ال
للوص ــول إليه ــا.
التواصل مع أجهزة السحب وااليداع الذكية بست لغات عاملية
مت إضاف ــة أرب ــع لغ ــات أساس ــية ( الهندي ــة ،الباكس ــتانية ،الفليبيني ــة واإليراني ــة) لواجه ــة املس ــتخدم اخل ــاص بأجه ــزة الس ــحب واالي ــداع
الذكي ــة املوج ــودة ف ــي جمي ــع الف ــروع وه ــذه مي ــزة فري ــدة تق ــدم ألول م ــرة ف ــي الكوي ــت وتس ــهل عل ــى العم ــاء م ــن مختل ــف اجلنس ــيات
اس ــتعمال أجه ــزة البن ــك والوص ــول إل ــى حس ــاباتهم املصرفي ــة وتنفي ــذ مجموع ــة م ــن اخلدم ــات املالي ــة وغي ــر املالي ــة.
تطوير أجهزة السحب وااليداع الذكية
مت تطوي ــر ط ــرق اس ــتعمال أجه ــزة الس ــحب الذكي ــة بحي ــث أصب ــح بإم ــكان العمي ــل تعري ــف نفس ــه واس ــتخدام اجله ــاز عب ــر تطبي ــق الهيئ ــة
العام ــة للمعلوم ــات املدني ــة  ،Kuwait IDباإلضاف ــة إل ــى تطوي ــر برام ــج تش ــغيل اجله ــاز بحي ــث أصب ــح متاحـ ـاً لعم ــاء البن ــوك األخ ــرى
اســتخدام اجلهــاز للقيــام بعمليــات ســحب مــن خــال بطاقــات الســحب االلــي اخلاصــة بجميــع البنــوك فــي الكويــت وليــس حصــراً لعمــاء
البن ــك التج ــاري.
تدشني أجهزة الصرف اآللية للمبالغ الكبيرة “”BTM
يفخ ــر قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد بأن ــه أول بن ــك ف ــي الكوي ــت يق ــدم أجه ــزة الص ــرف اآللي ــة للمبال ــغ الكبي ــرة “ ”BTMحي ــث
ميك ــن للعم ــاء (م ــن الش ــركات واألف ــراد) س ــحب مبال ــغ كبي ــرة  5000دين ــار كويت ــي ومضاعفاته ــا ،وميك ــن أن يص ــل املبل ــغ املس ــحوب إل ــى
 50,000دينــار كويتــي .وطريقــة الســحب ســهلة للغايــة حيــث يجــب علــى العميــل إنشــاء طلــب الســحب عبــر جهــاز اخلدمــة الذاتيــة ،ثــم
احلص ــول عل ــى املوافق ــة عل ــى الس ــحب النق ــدي م ــن مكت ــب خدم ــة العم ــاء وبع ــد ذل ــك يق ــوم مبس ــح الرم ــز املوج ــود عل ــى إيص ــال املعامل ــة
ضوئي ـاً ،ث ــم يدخ ــل رم ــز  OTPاملرس ــل إل ــى الهات ــف احملم ــول لص ــرف املبال ــغ املطلوب ــة.
افتتاح فرع األفنيوز
لتحقي ــق االنتش ــار والتواج ــد الفع ــال لف ــروع مصرفن ــا ف ــي الكوي ــت ،مت افتت ــاح ف ــرع ف ــي مجم ــع األفني ــوز وق ــد مت تزوي ــد الف ــرع بأح ــدث
أســاليب التكنولوجيــا الرقميــة مبــا فــي ذلــك شاشــات تفاعليــة تعمــل باللمــس ،وخدمــات التواصــل عبــر احملادثــة مــن خــال خدمــة الفيديــو
املباش ــر م ــع مرك ــز االتص ــال مب ــا ميك ــن العم ــاء م ــن إمت ــام جمي ــع معامالته ــم بس ــرعة وس ــهولة.
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مركز االتصال
يلعــب مركــز االتصــال دوراً هام ـاً وحيوي ـاً لتقــدمي املســاعدة للعمــاء الذيــن يتعاملــون مــع البنــك التجــاري خاصــة فــي غيــر ســاعات العمــل
الرس ــمية وعل ــى م ــدار الس ــاعة م ــن خ ــال احملادث ــة الفوري ــة م ــع توف ــر خي ــارات املكامل ــات الصوتي ــة أو املرئي ــة ومس ــاعدتهم ف ــي التصف ــح
واس ــتعراض أح ــدث املنتج ــات واخلدم ــات املصرفي ــة عل ــى صفح ــة البن ــك اإللكتروني ــة.
حمالت تسويقية
مت القي ــام بالعدي ــد م ــن احلم ــات واإلعالن ــات الترويجي ــة والتوعوي ــة ملنتج ــات وع ــروض البن ــك واخلدم ــات اجلدي ــدة املس ــتحدثة وخاص ــة
حســـاب النجمـــة وخدمـــات الدفـــع احلديثـــة وحملـــة حتويـــل الراتـــب التـــي تخللهـــا تقـــدمي قـــرض بـــدون فوائـــد لفتـــرة محـــددة لغايـــة
 70,000د.ك كمـــا مت اطـــاق حملـــة تســـويقية حتـــت عنـــوان "بر/بحـــر" ملـــدة أربعـــة أشـــهر حلملـــة البطاقـــات االئتمانيـــة لتشـــجيع
اس ــتخدامهم لبطاق ــات البن ــك ف ــي الكوي ــت وعن ــد الس ــفر إل ــى اخل ــارج م ــع ع ــودة احلي ــاة الطبيعي ــة بحي ــث مت تخصي ــص  20جائ ــزة قيم ــة
تضمن ــت العدي ــد م ــن مع ــدات البح ــر والب ــر باإلضاف ــة إل ــى س ــيارتني م ــن ن ــوع بوالري ــس .Polaris
وســوف يواصــل قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد مســيرته وجهــوده الراميــة إلــى جعــل التجــاري "االختيــار املفضــل للعمــاء" عــن طريــق
طــرح وتطويــر العديــد مــن اخلدمــات واملنتجــات املصرفيــة املبتكــرة.

قطاع الخدمات المصرفية للشركات
ميث ــل قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات أح ــد أه ــم قطاع ــات النش ــاط الرئيس ــية بالبن ــك ،حي ــث يس ــاهم بنس ــبة كبي ــرة ف ــي أداء البن ــك
باعتب ــاره أح ــد الرواف ــد األساس ــية لإلي ــرادات والربحي ــة .ويه ــدف القط ــاع إل ــى تعظي ــم عوائ ــد البن ــك ف ــي إط ــار مجموع ــة م ــن املعايي ــر
املقبول ــة والت ــي ق ــد تنط ــوي عل ــى مخاط ــر مح ــدودة وذل ــك م ــن خ ــال اهتمام ــه بتموي ــل أص ــول ذات قيم ــة وج ــودة عالي ــة عل ــى مس ــتوى
قطاع ــات النش ــاط االقتص ــادي املتنوع ــة .وق ــد انص ــب تركي ــز قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات بالبن ــك عل ــى حتس ــن ج ــودة احملفظ ــة
االئتماني ــة وخف ــض نس ــبة الق ــروض غي ــر املنتظم ــة .وف ــي ظ ــل التحدي ــات الت ــي ش ــهدتها بيئ ــة العم ــل خ ــال الع ــام اجل ــاري نتيج ــة جلائح ــة
في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19الت ــي أث ــرت س ــلباً عل ــى التدفق ــات النقدي ــة للعم ــاء م ــن الش ــركات ،فق ــد واص ــل قط ــاع اخلدم ــات
املصرفي ــة للش ــركات جه ــوده نح ــو تق ــدمي الدع ــم واملس ــاعدة لعمالئ ــه ملعاجل ــة الفج ــوات الت ــي ق ــد تط ــرأ بش ــكل مؤق ــت عل ــى التدفق ــات
النقدي ــة للعم ــاء م ــع العم ــل عل ــى تلبي ــة متطلباته ــم التمويلي ــة.
ويعم ــل بقط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات فري ــق عم ــل متمي ــز م ــن ذوي امله ــارات والكف ــاءة واخلب ــرة العالي ــة ف ــي إدارة عالق ــات العم ــل
م ــع العم ــاء وتق ــدمي احلل ــول املتعلق ــة مبنتج ــات التموي ــل املهي ــكل .وق ــد مت خ ــال ع ــام  2021إع ــادة هيكل ــة قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة
للشــركات حيــث أصبــح يضــم ســت وحــدات متخصصــة هــي :وحــدة املقــاوالت ،ووحــدة النفــط والغــاز ،ووحــدة اخلدمــات ،ووحــدة التمويــل
التج ــاري ( ،)1ووح ــدة التموي ــل التج ــاري ( ،)2ووح ــدة إدارة الث ــروات ،وتعم ــل تل ــك الوح ــدات مجتمع ــة عل ــى تلبي ــة املتطلب ــات االئتماني ــة
والتمويلي ــة ملختل ــف قطاع ــات النش ــاط .وملح ــق بقط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات وح ــدة متخصص ــة ف ــي مج ــال التحلي ــل االئتمان ــي
والتــي يتركــز عملهــا فــي إجــراء حتليــات تفصيليــة حــول األنشــطة واألوضــاع املاليــة ومجــاالت وقطاعــات النشــاطات االقتصاديــة واملخاطــر
العامــة املرتبطــة بالعمــاء ،وكذلــك تعمــل هــذه الوحــدة عــن كثــب وتتعــاون بشــكل فعــال مــع الوحــدات الســت املذكــورة أعــاه إلعــداد عــروض
ائتماني ــة ش ــاملة وأيض ـاً تق ــدمي املس ــاعدة الالزم ــة ف ــي هيكل ــة املنتج ــات االئتماني ــة مب ــا يتناس ــب م ــع املتطلب ــات التمويلي ــة لعم ــاء القط ــاع.
هــذا ،ويتــم منــح التســهيالت االئتمانيــة مــن خــال تقــدمي التســهيالت قصيــرة األجــل اخلاصــة بــرأس املــال العامــل بغــرض متويــل العمليــات
اليومي ــة وكذل ــك من ــح التس ــهيالت متوس ــطة وطويل ــة األج ــل املتعلق ــة بالنفق ــات الرأس ــمالية ومتطلب ــات االس ــتثمار .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك،
يحــرص القطــاع علــى املســاهمة فــي دعــم منــو االقتصــاد الوطنــي عــن طريــق منــح تســهيالت ائتمانيــة مــن خــال التمويــل املباشــر أو عــن
طري ــق املس ــاهمة ف ــي الق ــروض املش ــتركة لتموي ــل العدي ــد م ــن املش ــاريع احلكومي ــة والش ــبة حكومي ــة العمالق ــة ومش ــروعات الش ــراكة ب ــن
القطاع ــن الع ــام واخل ــاص .إل ــى جان ــب ذل ــك ،يق ــوم القط ــاع أيض ـاً بالتركي ــز عل ــى متوي ــل القطاع ــات االقتصادي ــة باألس ــواق الناش ــئة.
ـا عــن قيــام القطــاع أيضـاً
وقــد جنــح البنــك خــال العــام فــي متويــل مشــروعات جديــدة بقيمــة تبلــغ حوالــي  480مليــون دينــار كويتــي فضـ ً
بتق ــدمي متوي ــل مباش ــر بإجمال ــي  44ملي ــون دين ــار كويت ــي ملش ــروع جدي ــد ضم ــن مش ــاريع الش ــراكة ب ــن القطاع ــن الع ــام واخل ــاص برعاي ــة
املؤسس ــة العام ــة للرعاي ــة الس ــكنية .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،عم ــل البن ــك خ ــال الع ــام بصفت ــه أح ــد مدي ــري االكتت ــاب املفوض ــن عل ــى ترتي ــب
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ق ــرض مش ــترك يتعل ــق مبراف ــق إنت ــاج حق ــول النف ــط بقيم ــة متوقع ــة تبل ــغ حوال ــي  310ملي ــون دوالر أمريك ــي وتبل ــغ حص ــة البن ــك التج ــاري
الكويت ــي ف ــي ه ــذا التموي ــل نس ــبة .%25
ه ــذا ،وضم ــن إط ــار برنام ــج املس ــؤولية االجتماعي ــة ،ق ــدم قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات خ ــال الع ــام الدع ــم للمؤسس ــات الصغي ــرة
واملتوس ــطة املتأث ــرة ج ــراء تداعي ــات جائح ــة في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19وذل ــك حت ــت مظل ــة القان ــون رق ــم  .2021/2وحس ــب
بحــوث ومعلومــات الســوق ،فقــد قــدم البنــك التجــاري الكويتــي أكبــر قــدر مــن الدعــم مقارنــة بنظرائــه مــن البنــوك وفقـاً للقانــون املذكــور أعــاه.
ويســعى قطــاع اخلدمــات املصرفيــة للشــركات جاهــداً وبشــكل مســتمر إلــى تقــدمي منتجــات ائتمانيــة يتــم طرحهــا خصيصـاً لتلبيــة احتياجــات
عمالئــه وتهــدف إلــى تعزيــز عالقــات العمــل معهــم.

قطاع الخدمات المصرفية الدولية
يحتفــظ البنــك التجــاري الكويتــي بعالقــات عمــل متميــزة ووطيــدة مــع البنــوك واملؤسســات املاليــة ســواء علــى الصعيــد احمللــي أو اإلقليمــي
أو الدولــي وهــو مــا يعــزز جهــود ومســاعي البنــك جتــاه دعــم عمالئــه واملتعاملــن معــه وتوســيع نطــاق أعمالــه املصرفيــة خــارج احلــدود.
ويعمــل قطــاع اخلدمــات املصرفيــة الدوليــة علــى تيســير وتيــرة املعامــات املصرفيــة التــي تتــم خــارج احلــدود ســواء تلــك التــي تتــم لصالــح
البن ــك أو لصال ــح العم ــاء وذل ــك ع ــن طري ــق االحتف ــاظ بقاع ــدة كبي ــرة م ــن األنش ــطة واألعم ــال املتبادل ــة م ــع كل م ــن البن ــوك واملؤسس ــات
املاليــة احملليــة واألجنبيــة .ويســاهم القطــاع فــي إعــداد السياســات واخلطــط االســتراتيجية للبنــك لتنويــع مخاطــر االنكشــافات االئتمانيــة
جغرافي ـاً وقطاعي ـاً مــن خــال املشــاركة فــي مجموعــة متنوعــة مــن عمليــات اإلقــراض املشــتركة خــارج الكويــت .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم
القطــاع بدعــم االحتياجــات املصرفيــة املختلفــة للشــركات متعــددة اجلنســيات مــن خــال منحهــم تســهيالت ائتمانيــة معــدة خصيص ـاً لتلبيــة
متطلباتهــم التمويليــة املتعلقــة بأعمالهــم داخــل الكويــت.
عل ــى الرغ ــم م ــن اس ــتمرار ظ ــروف البيئ ــة التش ــغيلية الصعب ــة الت ــي تتس ــم بوف ــرة الس ــيولة عل ــى مس ــتوى العال ــم وضع ــف هوام ــش الربحي ــة
ف ــي ع ــام  ، 2021اس ــتمرت مس ــاهمة القط ــاع ف ــي حتقي ــق الربحي ــة العام ــة للبن ــك .واس ــتمر التركي ــز خ ــال الع ــام عل ــى إدارة األص ــول
وجن ــح القط ــاع بص ــورة اس ــتباقية ،م ــن خ ــال مجموع ــة م ــن املعام ــات املمول ــة وغي ــر املمول ــة ،ف ــي إدارة محفظ ــة األص ــول م ــع احلف ــاظ
علــى جودتهــا ،حيــث أدار القطــاع بنجــاح عالقاتــه التجاريــة الهامــة وتقــدمي املســاعدة للعديــد مــن العمــاء واملشــروعات بغــرض اســتمرارية
وانتظــام هــذه األعمــال فــي خضــم هــذه الظــروف الصعبــة والتحديــات الكبيــرة .واصــل القطــاع مناقشــاته املفصلــة مــع اجلهــات املقترضــة
واألط ــراف املقابل ــة األخ ــرى لقي ــاس وتقيي ــم م ــدى تأثي ــر حال ــة اإلغ ــاق الت ــي س ــادت العال ــم عل ــى م ــدار عام ــي  2020و 2021وق ــدم
تيســيرات للعمــاء مــن خــال تأجيــل أقســاط القــروض وعمليــات تنــازل جزئيــة ودعــم التمويــل ،كمــا واصــل القطــاع عالقاتــه مــع العمــاء
ف ــي افريقي ــا وجن ــوب آس ــيا ودول الش ــرق األقص ــى.
وبع ــد تنفي ــذ مش ــروع أم الهيم ــان بالش ــراكة ب ــن القطاع ــن الع ــام واخل ــاص ( )PPPف ــي الكوي ــت بنج ــاح ،يواص ــل القط ــاع اقتن ــاص ف ــرص
املش ــاركة ف ــي مش ــروعات الش ــراكة ب ــن القطاع ــن الع ــام واخل ــاص لتحقي ــق دخ ــل ثاب ــت ف ــي الس ــنوات املقبل ــة .إال أن اإلع ــان ع ــن ط ــرح
املشــاريع الكبــرى قــد تأخــر ،علــى خلفيــة مواجهــة الدولــة لتأثيــرات انتشــار فيــروس كورونــا وعمليــات اإلغــاق .كمــا قــام القطــاع بإصــدار
محجــوزات ضمــان األداء ملشــروع ضخــم للبنيــة التحتيــة فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي الكويــت وواصــل تطويــر عالقــات أعمــال جديــدة مــع
ش ــركات م ــن منطق ــة الش ــرق األقص ــى وتركي ــا وأوروب ــا تق ــوم عل ــى تنفي ــذ مش ــاريع ف ــي دول ــة الكوي ــت.
ه ــذا ،وق ــد أعل ــن بن ــك االحتياط ــي الفيدرال ــي األمريك ــي أن ــه س ــوف يضاع ــف وتي ــرة التقش ــف ،أي تقلي ــل املش ــتريات الش ــهرية م ــن األص ــول
وأشــار إلــى نيــة القيــام برفــع أســعار الفائــدة عــدة مــرات علــى مــدى عــام  .2022وقــد قامــت الكثيــر مــن اجلهــات التنظيميــة بالفعــل برفــع
أســعار الفائــدة بغــرض كبــح جمــاح التضخــم.
يواصــل القطــاع جهــوده نحــو منــو محفظــة األصــول بالبنــاء علــى الزخــم الناجــم عــن التوفيــر واملشــاركة فــي املعامــات والصفقــات الدوليــة
علــى أســاس اقتنــاص الفــرص بنــا ًء علــى التحليــل الشــامل للمخاطــر والعائــد .وســوف يســعى القطــاع أيض ـاً نحــو حتديــد عوامــل ومصــادر
جديــدة ومحتملــة لإليــرادات للبنــك مــع التركيــز علــى التحســن املســتمر للقــدرات التشــغيلية للقطــاع.

قطاع الخزينة واالستثمار
جن ــح قط ــاع اخلزين ــة ف ــي احملافظ ــة عل ــى املس ــتوى األمث ــل عل ــى صعي ــد جمي ــع نس ــب الس ــيولة خ ــال ع ــام  2021مدعوم ـاً بنج ــاح جه ــوده
ف ــي توفي ــر التموي ــل طوي ــل األج ــل م ــن خ ــال الق ــروض الثنائي ــة وعق ــود إع ــادة الش ــراء ألج ــل .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،فق ــد مت تعزي ــز وحتس ــن
مســتوى كفــاءة امليزانيــة العموميــة للبنــك مــن خــال اســتبدال ودائــع العمــاء  /الودائــع قصيــرة األجــل فيمــا بــن البنــوك والتــي تعــد مكلفــة
إلــى حــد بعيــد .كمــا أن بنــك الكويــت املركــزي قــد أبقــى علــى تدابيــر التخفيــف مــن حيــث نســبة الســيولة دون تغييــر ،وهــذا ســاعد البنــوك
علــى خفــض تكلفــة التمويــل بشــكل فعــال.
22

متك ــن قط ــاع اخلزين ــة واالس ــتثمار ،ضم ــن خط ــة البن ــك لتنوي ــع قاع ــدة العم ــاء والتوس ــع ،م ــن ج ــذب عم ــاء ج ــدد غي ــر مقيم ــن وتخفي ــف
التركــز جتــاه العمــاء املقيمــن .كمــا قــام قطــاع اخلزينــة واالســتثمار بضــم مجموعــة مــن الوســطاء عبــر منصــة إلكترونيــة جديــدة للعمــل علــى
جــذب املزيــد مــن ودائــع العمــاء مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة حــول العالــم .إن إدارة البنــك ملركــز الســيولة بصــورة اســتباقية قــد ســاعدت
علــى الوصــول إلــى متويــل منخفــض التكلفــة ومســتقر علــى مــدار العــام .يعمــل البنــك مــن خــال قطــاع اخلزينــة علــى تقليــل تكلفــة التمويــل
ف ــي املس ــتقبل املنظ ــور م ــن خ ــال إضاف ــة أدوات متوي ــل جدي ــدة مث ــل اتفاقي ــات إع ــادة الش ــراء مس ــتخدماً ف ــي ذل ــك محاف ــظ الس ــندات.
لغ ــرض اإلدارة الفعال ــة للس ــيولة ،اس ــتثمر البن ــك املزي ــد م ــن األم ــوال ف ــي الس ــندات الس ــيادية املقوم ــة بال ــدوالر األمريك ــي بعائ ــد معق ــول
أفضــل مــن الســعر احلالــي الســائد فــي ســوق املــال .وقــد مت خفــض حجــم محفظــة الســندات بحوالــي  %20ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية
إلــى تواريــخ اســتحقاق الســندات وانخفــاض هامــش الربــح الســائد فــي الســوق بالنســبة لهــذا النــوع مــن االســتثمار .إن عمليــات االقتــراض
طويل ــة األج ــل املضمون ــة م ــن خ ــال إع ــادة الش ــراء ألج ــل اس ــتخدام س ــندات مصنف ــة عن ــد الدرج ــة "االس ــتثمارية" ف ــي محفظ ــة البن ــك ق ــد
ســاعدت علــى حتقيــق منــو بنســبة  %19تقريب ـاً فــي جانــب عمليــات االقتــراض طويلــة األجــل .إن معــدل التمويــل املضمــون هــذا كان أقــل
تكلفــة علــى البنــك بصــورة نســبية مبقــدار  50نقطــة أســاس مقارنــة مبعــدل االقتــراض غيــر املضمــون.
وبه ــدف تعزي ــز اخلدم ــات املقدم ــة م ــن قط ــاع اخلزين ــة واالس ــتثمار للعم ــاء بع ــد س ــاعات العم ــل املق ــررة بالس ــوق (بخ ــاف س ــاعات العم ــل
املق ــررة لتق ــدمي اخلدم ــات واملنتج ــات املصرفي ــة) ،فق ــد ق ــام القط ــاع بتطوي ــر منص ــة إلكتروني ــة لعملي ــات القط ــع األجنب ــي ودمجه ــا ف ــي
النظ ــام املصرف ــي األساس ــي ،حي ــث توف ــر ه ــذه املنص ــة للعم ــاء وبص ــورة آلي ــة حلظي ــة مع ــدالت ص ــرف القط ــع األجنب ــي بهوام ــش ربحي ــة
جذاب ــة .إن خاصي ــة التح ــوط التلقائي ــة الت ــي توفره ــا ه ــذه املنص ــة س ــوف تس ــاعد البن ــك عل ــى إدارة مخاط ــر الس ــوق بص ــورة فعال ــة.
يعم ــل قط ــاع اخلزين ــة واالس ــتثمار م ــن خ ــال منظوم ــة تعتم ــد عل ــى أح ــدث التقني ــات املتعلق ــة ببواب ــات الت ــداول اإللكترون ــي الت ــي تتس ــم
بســرعة تنفيــذ أعمــال املتاجــرة مثــل  Reuters FX tradingو Bloombergو ،360Tوكذلــك املنصــات اإللكترونيــة الرئيســية اخلاصــة
الت ــي تتوف ــر ل ــدى البن ــوك الكب ــرى .وبفض ــل كف ــاءة نظ ــم قط ــاع اخلزين ــة واالس ــتثمار وخصائ ــص وس ــمات التحك ــم والرقاب ــة املتعلق ــة بتل ــك
النظ ــم ،فق ــد متك ــن القط ــاع م ــن القي ــام بأعم ــال الت ــداول م ــن خ ــال بيئ ــة عم ــل حت ــد م ــن اس ــتخدام املطبوع ــات الورقي ــة وتس ــاهم ف ــي
حتس ــن كف ــاءة األعم ــال.
ويعمــل لــدى قطــاع اخلزينــة واالســتثمار مجموعــة مــن املتداولــن املهنيــن أصحــاب اخلبــرات املتميــزة الذيــن يقومــون بــأداء املهــام والوظائــف
األساســية لــدى القطــاع مــن خــال:
• مكت ــب عملي ــات القط ــع األجنب ــي :ويتضم ــن أنش ــطة الت ــداول وأعم ــال التغطي ــة فيم ــا يتعل ــق بالعملي ــات الفوري ــة والعملي ــات اآلجل ــة
وعملي ــات مقايض ــة القط ــع األجنب ــي.
• مكت ــب س ــوق النق ــد والدخ ــل الثاب ــت :ويتن ــاول االهتم ــام ب ــإدارة تدف ــق النقدي ــة حلس ــابات النوس ــترو وعملي ــات اإلق ــراض واالقت ــراض
فيم ــا ب ــن البن ــوك واألوراق املالي ــة ذات العائ ــد الثاب ــت ،والس ــيولة ،وإدارة النس ــب الرقابي ــة األخ ــرى ذات الصل ــة ،والتح ــوط ض ــد مخاط ــر
الس ــوق باس ــتخدام عملي ــات املقايض ــة ،واحملفظ ــة االس ــتثمارية ،والق ــروض الثنائي ــة (عملي ــات االقت ــراض).
• مكتــب مبيعــات اخلزينــة واالســتثمار :ويعمــل علــى االهتمــام بتلبيــة متطلبــات العمــاء مــن الشــركات وتقــدمي أنــواع مختلفــة مــن منتجــات
اخلزينــة مثــل الودائــع والعمليــات الفوريــة والعمليــات اآلجلــة وعمليــات مقايضــة القطــع األجنبــي وكذلــك عمليــات مقايضــة أســعار الفائــدة
وغيرهــا مــن املنتجــات األخــرى ،كمــا يقــوم املكتــب بــإدارة احملفظــة االســتثمارية مثــل األســهم املســعرة وغيــر املســعرة واألصــول اجلاهــزة للبيــع.
وقــد حقــق البنــك  -مــن خــال جهــود قطــاع اخلزينــة واالســتثمار  -منــواً فــي ودائــع العمــاء والقــروض الثنائيــة واتفاقيــات إعــادة الشــراء
ألجــل ومحفظــة الســندات الســيادية بالــدوالر األمريكــي واألربــاح الناشــئة عــن التعامــات بالقطــع األجنبــي فيمــا بــن البنــوك.
ومم ــا الش ــك في ــه ،ف ــإن ارتف ــاع مع ــدل الكف ــاءة اإلنتاجي ــة وااللت ــزام الت ــام باملتطلب ــات الرقابي ــة وأفض ــل املس ــتويات واملمارس ــات املهني ــة
واألخالقي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى إتب ــاع أح ــدث الوس ــائل التكنولوجي ــة كان ل ــه أكب ــر األث ــر ف ــي حتقي ــق أه ــداف قط ــاع اخلزين ــة واالس ــتثمار.

قطاع إدارة المخاطر
ي ــرى البن ــك التج ــاري الكويت ــي أهمي ــة العم ــل الدائ ــم عل ــى إدارة املخاط ــر الت ــي تكتن ــف أنش ــطة أعمال ــه وذل ــك بع ــد قي ــام البن ــك ،وعل ــى
النحــو املناســب واملالئــم ،بتحديــد وتقييــم وإدارة وتخفيــف عوامــل املخاطــر احملتملــة التــي قــد تتعــرض لهــا أعمــال البنــك .وتشــمل املخاطــر
اجلوهري ــة الت ــي ق ــد يتع ــرض له ــا البن ــك املخاط ــر االئتماني ــة ومخاط ــر الس ــوق واملخاط ــر التش ــغيلية ومخاط ــر الس ــيولة ومخاط ــر أس ــعار
الفائ ــدة ومخاط ــر الس ــمعة واملخاط ــر االس ــتراتيجية ومخاط ــر أم ــن املعلوم ــات.
هيكل قطاع إدارة املخاطر واستقاللية أعماله
يعــد قطــاع إدارة املخاطــر بالبنــك قطــاع مســتقل بذاتــه ويختــص بــإدارة املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك حيــث يعمــل بتبعيــة وظيفيــة
مباش ــرة للجن ــة إدارة املخاط ــر املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة ويتب ــع بصف ــة إداري ــة وتنظيمي ــة لرئي ــس مجل ــس اإلدارة .ويضطل ــع قط ــاع إدارة
املخاط ــر مبس ــؤولية تقيي ــم ومتابع ــة ورف ــع توصي ــات بش ــأن االس ــتراتيجيات الالزم ــة إلع ــداد الضواب ــط املرتبط ــة باملخاط ــر االئتماني ــة
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ومخاط ــر الس ــوق ومخاط ــر الس ــيولة واملخاط ــر التش ــغيلية ومخاط ــر أم ــن املعلوم ــات .وين ــاط مبوظف ــن محددي ــن بقط ــاع إدارة املخاط ــر
مســؤولية مراقبــة ومتابعــة جميــع هــذه املخاطــر كل حســب نــوع املخاطــر املختــص بهــا .ومــن ضمــن العوامــل التــي تعكــس اســتقاللية أعمــال
قط ــاع إدارة املخاط ــر وال ــدور املرك ــزي واحمل ــوري ال ــذي يضطل ــع ب ــه داخ ــل البن ــك ه ــو ع ــدم وج ــود أي ش ــكل م ــن أش ــكال التبعي ــة الوظيفي ــة
س ــواء املباش ــرة أو غي ــر املباش ــرة للقطاع ــات/اإلدارات األخ ــرى داخ ــل البن ــك والعضوي ــة الدائم ــة لقط ــاع إدارة املخاط ــر ف ــي كاف ــة اللج ــان
التنفيذي ــة ل ــدى البن ــك .ولتطوي ــر ودم ــج عملي ــات إدارة املخاط ــر عل ــى مس ــتوى البن ــك بحي ــث يت ــم اتخ ــاذ الق ــرارات بع ــد دراس ــة مس ــتنيرة،
مت خ ــال الع ــام تنظي ــم وجتمي ــع أدوار ومه ــام قط ــاع إدارة املخاط ــر ضم ــن ث ــاث إدارات رئيس ــية للمخاط ــر ه ــي :إدارة املخاط ــر االئتماني ــة
()CRM؛ وإدارة املخاط ــر التش ــغيلية واالحتي ــال وأم ــن املعلوم ــات ( ، )OFISRMوإدارة املخاط ــر املؤسس ــية (.)ERM
إدارة املخاطر االئتمانية تضم الوحدات التالية:
 .1وح ــدة مراجع ــة االئتم ــان واالس ــتثمار :تضطل ــع ه ــذه الوح ــدة بص ــورة أساس ــية مبس ــؤولية املراجع ــة والتقييم ــات الس ــابقة ملرحل ــة قي ــام
قطاع ــات النش ــاط بالبن ــك مبن ــح التس ــهيالت االئتماني ــة املتمثل ــة ف ــي قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات وقط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة
الدولي ــة والق ــروض املجمع ــة وم ــن ضم ــن امله ــام املوكل ــة له ــذه الوح ــدة تقيي ــم خط ــوط االئتم ــان املرتبط ــة بالعدي ــد م ــن ال ــدول واملص ــارف
والعــروض االســتثمارية وفق ـاً للسياســة االئتمانيــة وسياســة االســتثمار .كمــا تضطلــع الوحــدة مبســؤولية حتديــث درجــات تصنيــف مخاطــر
االنكشــاف املتعلقــة باالئتمــان التجــاري واالحتفــاظ بتلــك التصنيفــات .كمــا تتولــى الوحــدة مســؤولية مراجعــة وحتديــث السياســية االئتمانيــة
للبنــك بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أن السياســة االئتمانيــة تتماشــى مــع البيئــة التشــغيلية وتتوافــق مــع اإلرشــادات والتعليمــات الرقابيــة .وقــد
قام ــت الوح ــدة خ ــال الع ــام بإع ــداد سياس ــات تتس ــق م ــع اإلرش ــادات والتوجيه ــات الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي لدع ــم املش ــروعات
الصغي ــرة واملتوس ــطة واألف ــراد والكيان ــات االقتصادي ــة األخ ــرى م ــن القط ــاع اخل ــاص احملل ــي والت ــي تض ــررت س ــلباً ج ــراء تداعي ــات أزم ــة
في ــروس كورون ــا ( )Covid-19وم ــا نت ــج ع ــن تل ــك التداعي ــات م ــن إغ ــاق للعدي ــد م ــن أنش ــطة األعم ــال ،فض ـ ً
ـا ع ــن قي ــام الوح ــدة بتحلي ــل
وتق ــدمي بيان ــات دوري ــة لبن ــك الكوي ــت املرك ــزي ح ــول الدع ــم املال ــي املق ــدم له ــؤالء املقترض ــن.
 .2وح ــدة مراجع ــة الق ــروض والرقاب ــة عل ــى احملفظ ــة االئتماني ــة :ه ــذه الوح ــدة مس ــؤولة ع ــن (أ) تقيي ــم تركيب ــة املخاط ــر الكلي ــة املرتبط ــة
بالعم ــاء املقترض ــن عل ــى أس ــاس املراجع ــة الالحق ــة ملن ــح االئتم ــان وذل ــك بن ــا ًء عل ــى مجموع ــة مخت ــارة م ــن املعايي ــر املعتم ــدة م ــن اإلدارة
والت ــي تتضم ــن بش ــكل رئيس ــي ااإلنكشافات/التس ــهيالت االئتماني ــة البال ــغ قيمته ــا  20ملي ــون دين ــار كويت ــي أو أكث ــر واإلنكش ــافات املصنف ــة
كإنكش ــافات عالي ــة املخاط ــر( ،ب) متابع ــة احملفظ ــة االئتماني ــة التجاري ــة للبن ــك طبقــاً للمعايي ــر  /احل ــدود العام ــة املنص ــوص عليه ــا ف ــي
السياس ــات املختلف ــة ؛ (ج) إع ــداد تقاري ــر ش ــهرية بش ــأن الرقاب ــة عل ــى الق ــروض واحملفظ ــة االئتماني ــة والت ــي تتن ــاول أه ــم املالحظ ــات
املتعلقــة مبخاطــر اإلنكشــافات والتســهيالت االئتمانيــة املقدمــة مــن قبــل قطــاع اخلدمــات املصرفيــة للشــركات وقطــاع اخلدمــات املصرفيــة
الدولي ــة( ،د) إج ــراء مراجع ــة وحتلي ــل ش ــاملني للمحاف ــظ املتعلق ــة بقط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات وقط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة
الدوليــة والقــروض املجمعــة وقطــاع اخلزينــة واالســتثمار وقطــاع اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينــاط بوحــدة مراجعــة
الق ــروض والرقاب ــة عل ــى احملفظ ــة االئتماني ــة مس ــؤولية تزوي ــد إدارة البن ــك ب ــرأي مس ــتقل بش ــأن املخاط ــر به ــدف حتس ــن األداء الكل ــي
للتس ــهيالت االئتماني ــة وصياغ ــة وإع ــداد اإلج ــراءات التصويبي ــة  /اإلج ــراءات املتعلق ــة باس ــترداد الق ــروض (بن ــا ًء عل ــى توجيه ــات اإلدارة)
واتخ ــاذ اإلج ــراءات االحترازي ــة الالزم ــة لتجن ــب أي خس ــائر ائتماني ــة محتمل ــة ف ــي املس ــتقبل.
إدارة املخاطر التشغيلية واالحتيال وأمن املعلومات ( )OFISRMتضم الوحدات التالية:
 .1وح ــدة املخاط ــر التش ــغيلية  :ه ــي الت ــي ين ــاط به ــا مس ــؤولية متابع ــة وقي ــاس وإع ــداد التقاري ــر املتعلق ــة باملخاط ــر التش ــغيلية للبن ــك،
حي ــث تق ــوم وح ــدة املخاط ــر التش ــغيلية بجم ــع البيان ــات املتعلق ــة باملخاط ــر التش ــغيلية م ــن خ ــال التقيي ــم الذات ــي للمخاط ــر ونظ ــم الرقاب ــة
( )RCSAومؤشــرات املخاطــر الرئيســية ( )KRIوأعمــال مراجعــة اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا علــى نطــاق البنــك والعمليــات التــي انطــوت
علــى مخاطــر ومت اإلبــاغ عنهــا .ويتــم االحتفــاظ بقاعــدة البيانــات املرتبطــة باخلســائر وإعــداد تقاريــر بشــأنها مــن خــال التقاريــر الدوريــة
اخلاص ــة ب ــإدارة املخاط ــر .كم ــا تضطل ــع وح ــدة املخاط ــر التش ــغيلية مبس ــؤولية إدارة النواح ــي التأميني ــة املرتبط ــة بأعم ــال البن ــك والتنس ــيق
بش ــأن خط ــة اس ــتمرارية األعم ــال ( )BCPعل ــى نط ــاق البن ــك والتأك ــد م ــن إج ــراء االختب ــارات ذات الصل ــة بتل ــك اخلط ــة بصف ــة منتظم ــة.
 .2وح ــدة مخاط ــر أم ــن املعلوم ــات  :ه ــذه الوح ــدة مس ــؤولة ع ــن مراقب ــة وقي ــاس ورف ــع تقاري ــر بش ــأن كاف ــة املخاط ــر املرتبط ــة بأم ــن
املعلوم ــات عل ــى نط ــاق البن ــك  -التهدي ــدات الداخلي ــة واخلارجي ــة الت ــي ق ــد يتع ــرض له ــا البن ــك س ــواء كان ــت بش ــكل متعم ــد أو بص ــورة غي ــر
مقص ــودة  -لضم ــان تواف ــر معايي ــر األم ــان لألص ــول املعلوماتي ــة للبن ــك .كم ــا تعم ــل الوح ــدة عل ــى ضم ــان تقيي ــم مخاط ــر أم ــن املعلوم ــات
وحتدي ــد الفج ــوات والتأك ــد م ــن أن الضواب ــط واألدوات الرقابي ــة الت ــي مت ــت التوصي ــة به ــا بش ــأن أم ــن املعلوم ــات تتماش ــى م ــع متطلب ــات
اجله ــات الرقابي ــة وأفض ــل املمارس ــات املعم ــول به ــا ف ــي ه ــذا الش ــأن ،ويت ــم رف ــع تل ــك التوصي ــات إل ــى اإلدارات الت ــي تنط ــوي مج ــاالت
أعمالهــا علــى مخاطــر معلوماتيــة بهــدف حمايــة األصــول املعلوماتيــة للبنــك ضــد االســتخدام غيــر املصــرح بــه أو اإلفصــاح غيــر الصحيــح
ع ــن تل ــك املعلوم ــات .كم ــا تق ــوم وح ــدة مخاط ــر أم ــن املعلوم ــات بإع ــداد واالحتف ــاظ بالسياس ــات واإلج ــراءات املتعلق ــة بأم ــن املعلوم ــات
م ــع إج ــراء االختب ــارات الالزم ــة للتحق ــق م ــن م ــدى فاعلي ــة الضواب ــط واألدوات الرقابي ــة وذل ــك به ــدف حماي ــة األص ــول املعلوماتي ــة ،وم ــن
كل م ــن جلن ــة إدارة املخاط ــر املنبثق ــة ع ــن مجل ــس
ث ــم يت ــم حتدي ــد املخاط ــر ورف ــع تقاري ــر بش ــأن خط ــط التعام ــل م ــع تل ــك املخاط ــر إل ــى ٍ
اإلدارة ومجل ــس اإلدارة .وتق ــوم وح ــدة مخاط ــر أم ــن املعلوم ــات بالتع ــاون م ــع مختل ــف الوح ــدات واإلدارات بالبن ــك وتزويده ــا بالنصائ ــح
واإلرش ــادات والتوجيه ــات الالزم ــة لتحقي ــق االلت ــزام باملتطلب ــات الرقابي ــة وإتب ــاع أفض ــل املمارس ــات عل ــى مس ــتوى البن ــك به ــدف حماي ــة
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األصــول املعلوماتيــة للبنــك .وحرصـاً علــى حتســن كفــاءة وفعاليــة مفهــوم أمــن املعلومــات بالبنــك ،قامــت الوحــدة فــي العــام املاضــي باتخــاذ
العديــد مــن املبــادرات فــي هــذا الشــأن حيــث قامــت ،بالتعــاون مــع قطــاع املــوارد البشــرية ،بتقــدمي دورات معــدة خصيص ـاً جلميــع موظفــي
البن ــك لترس ــيخ ثقاف ــة الوع ــي بأم ــن املعلوم ــات عل ــى مس ــتوى البن ــك .ه ــذا ،وق ــد عمل ــت الوح ــدة أيضــاً م ــع قط ــاع تكنولوجي ــا املعلوم ــات
لتنفي ــذ الضواب ــط الكافي ــة ألم ــن املعلوم ــات حي ــث أثم ــر ذل ــك ع ــن حص ــول البن ــك مج ــدداً عل ــى ش ــهادة االعتم ــاد وااللت ــزام مبعايي ــر أم ــن
املعلومــات فــي صناعــة بطاقــات الدفــع  PCI-DSSحلمايــة بيانــات العمــاء مــن أصحــاب البطاقــات الصــادرة عــن البنــك التجــاري وكذلــك
احلص ــول عل ــى ش ــهادة األي ــزو  . ISO 27001كم ــا قام ــت الوح ــدة بإنش ــاء وإدارة مرك ــز رقاب ــة العملي ــات األمني ــة وال ــذي يعم ــل عل ــى م ــدار
الســاعة طيلــة أيــام األســبوع ملراقبــة أي حــاالت غيــر اعتياديــة تتعلــق بأمــن املعلومــات واتخــاذ اإلجــراءات التصويبيــة الالزمــة بشــأنها .كمــا
مت تطبيــق أعلــى معاييــر وبرامــج احلمايــة املتقدمــة ضــد البرمجيــات اخلبيثــة وذلــك بهــدف حمايــة أجهــزة احلاســب اآللــي ضــد الهجمــات
الس ــيبرانية املعق ــدة الت ــي تس ــتهدف املس ــتخدمني النهائي ــن بالبن ــك.
إدارة املخاطر املؤسسية ()ERM
ه ــذه اإلدارة ه ــي املس ــؤولة ع ــن تق ــدمي منظ ــور متكام ــل وش ــامل عل ــى مس ــتوى احملفظ ــة للمخاط ــر اجلوهري ــة الت ــي يتع ــرض له ــا البن ــك م ــن
خ ــال تطوي ــر رؤي ــة مؤسس ــية ش ــاملة جلمي ــع املخاط ــر اجلوهري ــة الت ــي ق ــد تؤث ــر عل ــى األه ــداف االس ــتراتيجية وج ــدوى أعم ــال البن ــك.
تتك ــون ه ــذه اإلدارة م ــن ثالث ــة وح ــدات مترابط ــة ومتداخل ــة وه ــي:

 .1وح ــدة سياس ــات املخاط ــر وأمان ــة الس ــر  -ترك ــز بش ــكل أساس ــي عل ــى تقيي ــم التعليم ــات اجلدي ــدة /التغيي ــرات عل ــى التعليم ــات القائم ــة
 ،وبالتال ــي وض ــع  /تطوي ــر منه ــج الس ــتجابة سياس ــة إدارة املخاط ــر له ــذه التغي ــرات.
 .2وح ــدة تقاري ــر املخاط ــر واملكت ــب األوس ــط  -مس ــؤولة ع ــن إع ــداد تقاري ــر إدارة املخاط ــر بش ــكل س ــليم وف ــي الوق ــت املناس ــب م ــع تق ــدمي
بيان ــات وتفاصي ــل تس ــتند إل ــى حتلي ــات وصفي ــة.
 .3وحــدة التحليــات واحملــاكاة  -تركــز علــى التحليــات التطلعيــة (رؤيــة مســتقبلية) والوصفيــة (للمحــاكاة والتحســن)  ،وتطويــر النمــاذج
املاليــة لتقــدمي رؤى تطلعيــة واســتباقية.
خ ــال الع ــام ،اضطلع ــت إدارة املخاط ــر املؤسس ــية م ــن خ ــال وحداته ــا املترابط ــة ،باملس ــؤولية ع ــن مراقب ــة عملي ــات االحتس ــاب الدوري ــة
للنس ــب املالي ــة ،ورف ــع التقاري ــر بش ــأن وح ــدات قي ــاس املخاط ــر املتعلق ــة مبخاط ــر الس ــوق  ،والس ــيولة ومع ــدالت أس ــعار الفائ ــدة  ،باإلضاف ــة
إل ــى مختل ــف معايي ــر ومقايي ــس نزع ــة املخاط ــر مب ــا ف ــي ذل ــك متغي ــرات االقتص ــاد الكل ــي الحتس ــاب رأس امل ــال الداخل ــي املطل ــوب ملواجه ــة
املخاط ــر املختلف ــة وفقـ ـاً خلط ــة التقيي ــم الداخل ــي لكفاي ــة رأس امل ــال ل ــدى البن ــك  ICAAP؛ وكذل ــك املس ــؤولية ع ــن إج ــراء اختب ــارات
الضغ ــط ورف ــع تقاري ــر بش ــأنها إل ــى جلن ــة املوج ــودات واملطلوب ــات  ALCOوجلن ــة إدارة املخاط ــر املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة  BRMCو
مجل ــس اإلدارة وبن ــك الكوي ــت املرك ــزي ؛ كم ــا أن الوح ــدة مس ــؤولة ع ــن حتدي ــث سياس ــات إدارة املخاط ــر؛ وع ــن عق ــد اجتماع ــات دوري ــة
للجن ــة املوج ــودات واملطلوب ــات وجلن ــة االئتم ــان واالس ــتثمار بش ــأن البن ــود املتعلق ــة باألنش ــطة االس ــتثمارية للبن ــك ،وع ــن تق ــدمي املدخ ــات/
البيان ــات الكمي ــة األساس ــية الالزم ــة مث ــل احتمالي ــة التعث ــر ع ــن الس ــداد وقيم ــة اخلس ــارة عن ــد التعث ــر الحتس ــاب اخلس ــائر االئتماني ــة
املتوقعـــة  ECLمبوجـــب املعيـــار الدولـــي للتقاريـــر املاليـــة  . IFRS9وتقـــوم اإلدارة أيضـ ـاً بإعـــداد تقري ــر شـــهري بش ــأن إدارة املخاطـــر
وال ــذي يت ــم تعميم ــه عل ــى أعض ــاء جلن ــة املوج ــودات واملطلوب ــات .كم ــا نف ــذت اإلدارة الكثي ــر م ــن املش ــاريع اخلاص ــة ذات الصل ــة ب ــإدارة
املخاطــر التــي تتضمــن حتليــات املخاطــر واحملــاكاة بهــدف تقييــم املخاطــر مــن منظــور كمــي ؛ هــذا مــع إجنــاز مشــروع التحقــق مــن صحــة
النم ــاذج اخلاص ــة باحتمالي ــة التعث ــر ع ــن الس ــداد وقيم ــة اخلس ــارة عن ــد التعث ــر ( IFRS9 (PD / LGDبالتع ــاون م ــع مستش ــار مس ــتقل.
وإلــى جانــب األدوار والوظائــف املنوطــة بقطــاع إدارة املخاطــر ،فــإن إطــار إدارة املخاطــر لــدى البنــك يشــكل هيــكل هرمــي علــى قمتــه مجلــس
اإلدارة ويض ــم ع ــدداً م ــن اللج ــان التابع ــة ملجل ــس اإلدارة مث ــل جلن ــة إدارة املخاط ــر املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة وجلن ــة الق ــروض املنبثق ــة
عــن مجلــس اإلدارة وكذلــك اإلدارة التنفيذيــة لغــرض منــح املوافقــات االئتمانيــة الالزمــة ورفــع وإعــداد التقاريــر .ويشــتمل التقريــر الســنوي
للبنــك ،ضمــن قســم احلوكمــة  ،علــى شــرح مفصــل لهيــكل احلوكمــة املطبــق لــدى البنــك.
التعامل مع مختلف أنواع املخاطر ومعاجلتها:
تعرض املعلومات املبينة أدناه أنواع املخاطر التي قد يتعرض لها البنك وكيفية التعامل معها:
أ) املخاطر االئتمانية
تضــع كل مــن السياســة االئتمانيــة وسياســة إدارة املخاطــر االئتمانيــة املبــادئ اإلرشــادية ألنشــطة اإلقــراض وأســس قيــاس ومراقبــة وإدارة
املخاطــر االئتمانيــة ،وتبــن السياســة االئتمانيــة اإلرشــادات الالزمــة لتحديــد معاييــر اإلقــراض وكافــة القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا وتكــون
ذات صلــة بالنواحــي االئتمانيــة بعــد دراســة متطلبــات السياســة االئتمانيــة .وتتــم مراجعــة وحتديــث السياســة االئتمانيــة علــى نحــو مســتمر
وبشــكل يتوافــق مــع متطلبــات اجلهــات الرقابيــة وكذلــك متطلبــات العمــل.
إن السياســة االئتمانيــة تدعمهــا وتكملهــا سياســة إدارة املخاطــر االئتمانيــة التــي تضــع البنيــة األساســية إلدارة املخاطــر االئتمانيــة وتتضمــن
أدوات تقيي ــم املخاط ــر وحتلي ــل احملفظ ــة االئتماني ــة وإج ــراء مراجع ــات مس ــتقلة .كم ــا يت ــم وض ــع ح ــدود داخلي ــة للترك ــز االئتمان ــي وج ــودة
االئتم ــان .وال يت ــم من ــح املوافق ــات االئتماني ــة إال بع ــد إج ــراء دراس ــة تفصيلي ــة نافي ــة للجهال ــة للع ــروض االئتماني ــة وتأخ ــذ ف ــي احلس ــبان
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عمليــات املراجعــة التــي تتــم بصــورة مســتقلة عــن وحــدات األعمــال التــي تنطــوي أنشــطتها علــى بعــض املخاطــر .وتتضمــن الدراســة النافيــة
للجهال ــة تقييمـ ـاً لنوعي ــة املعلوم ــات املالي ــة واألداء املال ــي الس ــابق للمنش ــأة الراغب ــة ف ــي احلص ــول عل ــى االئتم ــان والتوقع ــات املس ــتقبلية
وهي ــكل التس ــهيالت االئتماني ــة وارتباطه ــا باحتياج ــات العم ــل واخلب ــرة الت ــي متتلكه ــا إدارة املنش ــأة ومص ــادر الس ــداد احمل ــددة والضمان ــات
املتاح ــة وعملي ــات الدع ــم اإلضافي ــة املتوف ــرة وخالف ــه .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،يت ــم إج ــراء مراجع ــات ش ــاملة الحق ــة للموافق ــة عل ــى االئتم ــان
س ــواء عل ــى مس ــتوى األف ــراد أو عل ــى مس ــتوى احملفظ ــة االئتماني ــة وذل ــك به ــدف متابع ــة ومراقب ــة احملفظ ــة االئتماني ــة القائم ــة عل ــى نح ــو
فعــال .ويتــم رفــع التقاريــر اخلاصــة باحملفظــة االئتمانيــة واملراجعــات الالحقــة لعمليــة املوافقــة علــى االئتمــان إلــى اإلدارة ورئيــس مجلــس
اإلدارة و/أو مجل ــس اإلدارة.
يس ــتخدم البن ــك من ــوذج تصني ــف املخاط ــر املتعلق ــة باملقترض ــن وال ــذي مت حتديث ــه ويت ــم التأك ــد م ــن صالحيت ــه وج ــدوى تطبيق ــه بص ــورة
دوري ــة م ــن قب ــل جه ــات استش ــارية خارجي ــة تتمت ــع مبهني ــة عالي ــة .ويس ــتخدم التصني ــف نظ ــام حس ــابي متط ــور يعتم ــد عل ــى معايي ــر مالي ــة
وغي ــر مالي ــة لتحدي ــد مع ــدل املخاط ــر املرتبط ــة بالعمي ــل .ويس ــتخدم النظ ــام ج ــدول قي ــاس بدرج ــات م ــن  1حت ــى  11حي ــث متث ــل الدرج ــة
( )1أفض ــل املخاط ــر ،بينم ــا متث ــل الدرج ــة ( )11أس ــوأ املخاط ــر .ويت ــم اس ــتخدام عملي ــة تصني ــف املخاط ــر الداخلي ــة للوص ــول إل ــى أس ــس
منطقي ــة ح ــول عملي ــات من ــح املوافق ــة االئتماني ــة .كم ــا ق ــام البن ــك بتعزي ــز منهجيت ــه املتعلق ــة بالتصني ــف االئتمان ــي اخل ــاص بالعم ــاء ذوي
املــاءة املاليــة العاليــة ،ويتــم التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن العمــاء علــى أســاس إفــرادي بنــا ًء علــى املعاييــر املاليــة واملعاييــر املتعلقــة بتوجهــات
ه ــؤالء العم ــاء جت ــاه املواق ــف املرتبط ــة بأنش ــطة أعماله ــم ،والت ــي مت تطويره ــا بالتش ــاور والتع ــاون م ــع جه ــة استش ــارية مس ــتقلة .وكذل ــك
يت ــم حتدي ــد وقي ــاس املخاط ــر املرتبط ــة باملقترض ــن وفقـ ـاً الحتمالي ــة التعثر/التخل ــف ع ــن الس ــداد .وبالنس ــبة لالعتب ــارات غي ــر املالي ــة
فه ــي مح ــددة ف ــي أي قط ــاع وه ــو م ــا يس ــمح بإج ــراء تقيي ــم يتس ــم مبزي ــد م ــن الوض ــوح والدق ــة للمخاط ــر ف ــي مختل ــف قطاع ــات النش ــاط
االقتصــادي .كمــا يتــم تطبيــق احلــدود القصــوى لإلقــراض املوجــه لألطــراف املقابلــة  /املجموعــة وفقـاً ملخاطــر االنكشــاف وطبقـاً للقواعــد
واملمارس ــات الرقابي ــة املتعلق ــة بالترك ــز االئتمان ــي.
إن القي ــام بعملي ــة حتلي ــل مناس ــبة للمخاط ــر يضم ــن تواف ــق وتناس ــب احل ــدود املعتم ــدة م ــع تركيب ــة املخاط ــر املرتبط ــة باملقت ــرض .وبخ ــاف
احل ــدود املس ــموح به ــا لإلق ــراض ،عل ــى أس ــاس إف ــرادي ،أي بالنس ــبة ل ــكل عمي ــل عل ــى ح ــدة ،فق ــد مت حتدي ــد ح ــدود مخاط ــر االنكش ــاف
علــى مســتوى احملافــظ االئتمانيــة الكبيــرة بالنســبة للقطاعــات التــي تنطــوي أنشــطتها علــى مخاطــر عاليــة وتتــم متابعــة ومراقبــة مخاطــر
االنكش ــاف عل ــى ه ــذه القطاع ــات بص ــورة مس ــتمرة .ويت ــم وض ــع ح ــدود اإلق ــراض املرتبط ــة بال ــدول اس ــتناداً إل ــى تقيي ــم املخاط ــر الداخلي ــة
وتقيي ــم املخاط ــر الس ــيادية م ــن قب ــل وكاالت التصني ــف االئتمان ــي اخلارجي ــة مث ــل مودي ــز وس ــتاندرد آن ــد ب ــورز ،لضم ــان التن ــوع والتوزي ــع
املناســب للمحفظــة فيمــا يرتبــط بالتصنيفــات الســيادية ومخاطــر االنكشــافات اجلغرافيــة املرتبطــة بالــدول .كمــا قــام قطــاع إدارة املخاطــر
بتطبي ــق من ــوذج تقيي ــم مخاط ــر القطاع ــات وال ــذي يوف ــر مزي ــداً م ــن الدق ــة عن ــد تصني ــف قطاع ــات النش ــاط االقتص ــادي.
ويق ــوم البن ــك بقي ــاس رأس امل ــال الداخل ــي املع ــرض ملخاط ــر االئتم ــان وكذل ــك مخاط ــر اإلق ــراض للعمي ــل املقت ــرض وترك ــز الضمان ــات وفق ـاً
للرك ــن الثان ــي م ــن معايي ــر "ب ــازل ."3ويت ــم قي ــاس مخاط ــر الترك ــز االئتمان ــي باس ــتخدام من ــوذج يح ــدد وبش ــكل ش ــامل مخاط ــر الترك ــز
االئتمان ــي عل ــى أس ــاس االس ــم والقط ــاع والتوزي ــع اجلغراف ــي.
ب) مخاطر السوق
إن اإلنكش ــاف عل ــى مخاط ــر الس ــوق يب ــدو واضح ـاً للبن ــك فيم ــا يتعل ــق مبحاف ــظ األس ــهم والقط ــع األجنب ــي الت ــي يت ــم الت ــداول فيه ــا بص ــورة
كبي ــرة وكذل ــك املراك ــز األخ ــرى الت ــي تس ــتمد قيمه ــا العادل ــة مباش ــرة م ــن معايي ــر الس ــوق.
ويق ــوم البن ــك بتطبي ــق مجموع ــة م ــن احل ــدود املتعلق ــة مبخاط ــر الس ــوق للتحك ــم ف ــي مخاط ــر األس ــهم والقط ــع األجنب ــي ،حي ــث يت ــم مراقب ــة
مخاط ــر القط ــع األجنب ــي بش ــكل يوم ــي والتحك ــم فيه ــا م ــن خ ــال احل ــدود األساس ــية املتعلق ــة بالعم ــات وكذل ــك ح ــدود إيق ــاف اخلس ــائر.
كم ــا يت ــم تطبي ــق احل ــدود الرقابي ــة لعملي ــات الت ــداول لليل ــة واح ــدة والت ــي تش ــتمل عل ــى ح ــدود كلي ــة مطلق ــة.
كم ــا يق ــوم البن ــك بتقيي ــم مخاط ــر الس ــوق م ــن خ ــال قياس ــات القيم ــة املعرض ــة للمخاط ــر ( )VaRالت ــي مت تطويره ــا داخلي ـاً ،حي ــث تعتم ــد
القيم ــة املعرض ــة للمخاط ــر عل ــى احمل ــاكاة التاريخي ــة خ ــال الفت ــرة الت ــي تضمن ــت املالحظ ــات ذات الصل ــة بتل ــك القيم ــة ويت ــم احتس ــابها
علــى أســاس احلــد األقصــى احملتمــل للخســائر خــال فتــرة االحتفــاظ أو التملــك ذات الصلــة عنــد حــد  .99th percentileويتــم تطبيــق
احل ــدود املتعلق ــة باحل ــد األقص ــى املس ــموح ب ــه للقيم ــة املعرض ــة للمخاط ــر بالنس ــبة ملراك ــز القط ــع األجنب ــي واألس ــهم .ويت ــم فح ــص من ــاذج
القيمــة املعرضــة للمخاطــر ســنوياً بصــورة الحقــة لتأكيــد مــدى فاعليتهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم احتســاب رأس املــال الداخلــي ملخاطــر
الس ــوق وكذل ــك الترك ــزات الت ــي تتضمنه ــا تل ــك املخاط ــر بص ــورة منتظم ــة .إن عملي ــات احتس ــاب رأس امل ــال الداخل ــي ملخاط ــر الس ــوق يت ــم
احتس ــابها م ــن خ ــال "اخلس ــائر املتوقع ــة" وفق ـاً لتعليم ــات وقواع ــد بن ــك التس ــويات الدولي ــة الص ــادرة ف ــي ه ــذا الش ــأن.
وتخضــع العــروض االســتثمارية للدراســات النافيــة للجهالــة التــي تتضمــن إجــراء مراجعــات مســتقلة ومنفصلــة عــن وحــدات األعمــال مقدمــة
العــروض .ويتــم تصنيــف االســتثمارات ضمــن فئــات األصــول احملــددة ســلفاً وتخضــع للحــدود املعتمــدة مســبقاً لكافــة فئــات االســتثمار .كمــا أن
الطاقة/القدرة االستثمارية الكلية للمجموعة وتلك اخلاصة بالبنك تلتزم باحلدود املقررة والتعليمات الصادرة من قبل بنك الكويت املركزي.
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ج) مخاطر السيولة
يديــر البنــك مخاطــر الســيولة والتــي تتمثــل بصــورة واضحــة فــي الفجــوات بــن فتــرات االســتحقاق وتركــز اإليداعــات ضمــن بنــد املطلوبــات.
ويض ــع البن ــك مجموع ــة م ــن احل ــدود للتحك ــم ف ــي مخاط ــر الس ــيولة وتش ــتمل ه ــذه احل ــدود عل ــى احل ــد األقص ــى املس ــموح ب ــه للفج ــوات
التراكمي ــة .كم ــا مت وض ــع ح ــدود داخلي ــة لتوخ ــي احليط ــة واحل ــذر ولضم ــان االلت ــزام باحل ــدود الرقابي ــة بصف ــة مس ــتمرة .وق ــد ق ــام قط ــاع
إدارة املخاط ــر بتعزي ــز إدارة مخاط ــر الس ــيولة م ــن خ ــال وض ــع ح ــدود ته ــدف إل ــى تخفي ــض ترك ــز الودائ ــع م ــن العم ــاء الرئيس ــيني ذوي
املراك ــز احلساس ــة م ــع تخفي ــض حج ــم الترك ــز ف ــي منتج ــات الودائ ــع .كم ــا يت ــم تطبي ــق ح ــدود للفج ــوات لفت ــرات زمني ــة مختلف ــة لضم ــان
اس ــتمرار مالءم ــة فت ــرات االس ــتحقاق ل ــكل بن ــد م ــن بن ــود املوج ــودات واملطلوب ــات .ويت ــم إج ــراء حتلي ــل تفصيل ــي للمطلوب ــات عل ــى أس ــاس
دوري ملعرف ــة أمن ــاط جتدي ــد فت ــرات الودائ ــع وحتدي ــد الودائ ــع الكبي ــرة وتوجه ــات األف ــراد واملؤسس ــات ف ــي التص ــرف باألم ــوال بإش ــعارات
قصي ــرة األج ــل وارتب ــاط ذل ــك مبتغي ــرات االقتص ــاد الكل ــي.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،تتطل ــب سياس ــة إدارة مخاط ــر الس ــيولة ل ــدى البن ــك إع ــداد تخطي ــط مالئ ــم للس ــيولة بش ــكل دوري وإج ــراء اختب ــارات
الضغ ــط الت ــي تعتم ــد عل ــى حتلي ــات للس ــيناريوهات احمل ــددة م ــن البن ــك .كم ــا تش ــكل اخلط ــة التفصيلي ــة حل ــاالت الط ــوارئ واس ــتمرارية
األعمــال جــزءاً مــن اإلطــار العــام إلدارة املخاطــر .ووفقـاً للركــن الثانــي مــن معاييــر بــازل  ،3يتــم قيــاس رأس املــال الداخلــي املتعلــق مبخاطــر
الس ــيولة بص ــورة منتظم ــة باس ــتخدام منهجي ــة يت ــم تطويره ــا داخلي ـاً.
ويت ــم قي ــاس ومراقب ــة معي ــار تغطي ــة الس ــيولة ( )LCRومعي ــار صاف ــي التموي ــل املس ــتقر ( )NSFRبصف ــة منتظم ــة مقاب ــل احل ــدود الرقابي ــة
واحل ــدود الداخلي ــة.
د) مخاطر أسعار الفائدة
ً
يت ــم إدارة مخاط ــر أس ــعار الفائ ــدة وفقــا لإلرش ــادات احمل ــددة بسياس ــة إدارة مخاط ــر أس ــعار الفائ ــدة .إن معظ ــم املوج ــودات واملطلوب ــات
ل ــدى البن ــك يت ــم اس ــتحقاقها أو يت ــم إع ــادة تس ــعيرها خ ــال س ــنة واح ــدة ،وم ــن ث ــم يوج ــد إنكش ــاف مح ــدود ملخاط ــر أس ــعار الفائ ــدة .ويت ــم
متابعــة مخاطــر أســعار الفائــدة مبســاعدة نظــام مراقبــة حساســية معــدالت الفائــدة ( )IRSMوالــذي يتــم فيــه توزيــع املوجــودات واملطلوبــات
عل ــى فت ــرات اس ــتحقاق مح ــددة س ــلفاً وفت ــرات زمني ــة يت ــم خالله ــا إع ــادة التس ــعير .ويت ــم احتس ــاب الربحي ــة املعرض ــة للمخاط ــر ()EaR
بتطبي ــق أس ــلوب مح ــدد س ــلفاً يأخ ــذ بع ــن االعتب ــار الصدم ــات الت ــي ق ــد تتع ــرض له ــا مع ــدالت الفائ ــدة وفقــاً لنظ ــام مراقب ــة حساس ــية
معــدالت الفائــدة ويتــم مقارنــة ذلــك مقابــل احلــدود الداخليــة التــي حتــدد نزعــة البنــك جتــاه تلــك املخاطــر .ووفق ـاً لتعليمــات بــازل ،يقــوم
البن ــك باس ــتخدام أس ــلوب الصدم ــات املختلف ــة واملتع ــددة الت ــي ق ــد تتع ــرض له ــا مع ــدالت الفائ ــدة عل ــى فت ــرات زمني ــة مختلف ــة أو بعم ــات
مختلف ــة به ــدف احتس ــاب الربحي ــة املعرض ــة للمخاط ــر .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فإن ــه يت ــم أيض ـاً احتس ــاب مع ــدل حساس ــية القيم ــة املعرض ــة
للمخاط ــر بالنس ــبة لألس ــهم .ووفقــاً للرك ــن الثان ــي م ــن معايي ــر ب ــازل  ،3يت ــم قي ــاس رأس امل ــال الداخل ــي املتعل ــق مبخاط ــر س ــعر الفائ ــدة
بص ــورة منتظم ــة.
هـ) املخاطر التشغيلية
ترك ــز إدارة املخاط ــر التش ــغيلية عل ــى حتدي ــد وتقيي ــم واحل ــد م ــن تأثي ــر املخاط ــر الت ــي ق ــد تنش ــأ ع ــن التمري ــر غي ــر املناس ــب لألعم ــال
واألخط ــاء البش ــرية وأعط ــال النظ ــام والعوام ــل اخلارجي ــة وذل ــك باس ــتخدام مجموع ــة م ــن أس ــاليب التقيي ــم الت ــي تتضم ــن إع ــداد التقيي ــم
الذات ــي للمخاط ــر ونظ ــم الرقاب ــة عليه ــا ( )RCSAوإج ــراء مراجع ــة ش ــاملة لإلج ــراءات الت ــي يت ــم اتخاذه ــا عل ــى نط ــاق البن ــك .كم ــا يت ــم
مراقب ــة مؤش ــرات املخاط ــر الرئيس ــية  KRIsبصف ــة منتظم ــة .ويت ــم اس ــتخدام بطاق ــة تس ــجيل النق ــاط بص ــورة موضوعي ــة لتقيي ــم املخاط ــر
التش ــغيلية املختلف ــة ف ــي كاف ــة اإلدارات بن ــا ًء عل ــى معايي ــر مح ــددة مس ــبقاً وذل ــك لك ــي يت ــم تصنيفه ــا ضم ــن فئ ــات معين ــة.
ويت ــم اس ــتخدام ه ــذا التصني ــف ف ــي قي ــاس رأس امل ــال الداخل ــي املتعل ــق باملخاط ــر التش ــغيلية واملخاط ــر القانوني ــة .كم ــا أن قاع ــدة البيان ــات
احملتفــظ بهــا داخليـاً فيمــا يتعلــق باألحــداث املرتبطــة باملخاطــر توفــر وتقــدم معلومــات حــول مــدى تكــرار تلــك األحــداث وأثرهــا والتــي أدت
إلــى نشــوء املخاطــر التشــغيلية .ويتوافــر لــدى البنــك سياســة وخطــة اســتمرارية األعمــال وذلــك ملعاجلــة أي حــاالت طارئــة غيــر متوقعــة مبــا
يضمــن مواصلــة و اســتمرارية األعمــال وعــدم حــدوث أي اختــاالت للنظــم والعمليــات الهامــة للبنــك.
وتس ــاعد التغطي ــة التأميني ــة املتوف ــرة ل ــدى البن ــك ف ــي التخفي ــف م ــن املخاط ــر التش ــغيلية وذل ــك ع ــن طري ــق حتوي ــل ونق ــل املخاط ــر بص ــورة
حصيفــة .وتضــع سياســة إدارة املخاطــر التشــغيلية إرشــادات عامــة إلدارة النواحــي التأمينيــة املرتبطــة بأعمــال البنــك مبــا فــي ذلــك عوامــل يتم
مراعاتهــا فــي هيكلــة وثائــق التأمــن وبيــان حــدود الوثائــق التأمينيــة واملبالــغ املســتقطعة ومراجعــات الوثائــق التأمينيــة ومعاجلــة املطالبــات.
و) املخاطر األخرى
لـــدى البنـــك مجموعـــة مـــن السياســـات املرتبطـــة باملخاطـــر األخـــرى ومـــن ضمنهـــا املخاطـــر االســـتراتيجية ومخاطـــر الســـمعة .وهـــذه
السياس ــات حت ــدد األدوار واملس ــئوليات ملختل ــف األط ــراف املتداخل ــة ف ــي إدارة ه ــذه املخاط ــر والرقاب ــة عليه ــا .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،يت ــم
تطبي ــق األس ــاليب الكمي ــة لقي ــاس رأس امل ــال الداخل ــي املطل ــوب ملواجه ــة ه ــذه املخاط ــر.
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قطاع تكنولوجيا المعلومات
أصبحــت تكنولوجيــا املعلومــات أحــد اجلوانــب األكثــر تأثيــراً علــى كل مناحــي احليــاة وذلــك بالنســبة لألفــراد والشــركات علــى حــد ســواء،
وم ــن ه ــذا املنطل ــق يكتس ــب قط ــاع تكنولوجي ــا املعلوم ــات أهمي ــة جوهري ــة عل ــى نط ــاق البن ــك ويس ــعى إل ــى توفي ــر وق ــت وجه ــد العم ــاء
واملوظف ــن بش ــكل واض ــح؛ ويقل ــل م ــن النفق ــات ويس ــهل متري ــر العملي ــات واملعام ــات عب ــر الش ــبكات االلكتروني ــة.
لقــد أصبــح قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات فــي طليعــة اســتراتيجية االبتــكار الرقمــي للبنــك ،حيــث مت تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات
لــدى البنــك لدعــم األعمــال التجاريــة وتعزيــز اخلدمــات واملنتجــات املقدمــة للعمــاء.
لقــد قمنــا بترقيــة خــوادم شــبكة البيانــات بأحــدث نظــم التشــغيل بهــدف الوصــول إلــى مســتويات أفضــل مــن حيــث األداء واألمــان لتحســن
عمليــة معاجلــة ومتريــر املعامــات التــي يقــوم بهــا النظــام والوفــاء وااللتــزام مبتطلبــات هيئــات وجهــات منــح شــهادات االعتمــاد .لقــد أكملنــا
بنج ــاح تنفي ــذ منظوم ــة أم ــن بيئ ــة اإلنت ــاج ل ــدي البن ــك ،وه ــذا يح ــد م ــن احتم ــاالت الهج ــوم عل ــى أنظمتن ــا م ــن قب ــل احملتال ــن والقراصن ــة
احملتمل ــن .يت ــم حاليــاً إرس ــال نتائ ــج عملي ــة مراقب ــة األح ــداث األمني ــة ألجه ــزة تكنولوجي ــا املعلوم ــات ،الت ــي تش ــمل اخل ــوادم والش ــبكات
وأجه ــزة األم ــن ،إل ــى نظ ــام تس ــجيل األح ــداث املرتبط ــة بأم ــن املعلوم ــات ال ــذي يجم ــع ويرب ــط كل األح ــداث وذل ــك لتحقي ــق رؤي ــة أفض ــل
ألم ــن البني ــة التحتي ــة للبن ــك.
وبهــدف دعــم اســتراتيجية البنــك فــي تعزيــز جتربــة العمــاء ،قــام قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات باســتقدام أنظمــة جديــدة وحتســن األنظمــة
القائم ــة .وق ــد ش ــمل ه ــذا حتدي ــث أجه ــزة الس ــحب اآلل ــي الذكي ــة ( )STMوأجه ــزة اإلي ــداع اآلل ــي الذكي ــة ( )SDMبحي ــث أصب ــح بإم ــكان
العمي ــل اختي ــار اس ــتخدام اللغ ــة الت ــي يفضله ــا (العربي ــة واإلجنليزي ــة والهندي ــة والفلبيني ــة واألوردي ــة والفارس ــية) .كم ــا ميك ــن للعمي ــل اختي ــار
احلصــول علــى إيصــال للمعاملــة مــن عدمــه ،وقــد قــام البنــك بتوفيــر هــذه اخلاصيــة لدعــم التوجهــات الســاعية نحــو ترســيخ نظــام صديــق
للبيئ ــة ،وق ــد ح ــرص البن ــك عل ــى أن يك ــون أم ــن املعلوم ــات الش ــخصية للعمي ــل ،عن ــد اس ــتخدامه أي م ــن اجلهازي ــن ،متوافقــاً م ــع معايي ــر
االعتمــاد املطبقــة ألمــن البطاقــات املصرفيــة .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قمنــا بتوســيع مظلــة اســتخدام هــذه األجهــزة مبــا ُمُيكــن عمــاء البنــوك
األخ ــرى م ــن الس ــحب م ــن ه ــذه األجه ــزة ،مم ــا يس ــمح له ــم التمت ــع واالس ــتفادة م ــن ه ــذه التقني ــات واخلصائ ــص الت ــي يتمت ــع به ــا عمالؤن ــا.
لقــد قمنــا بإضفــاء املزيــد مــن التحســينات علــى تطبيــق التجــاري علــى الهواتــف الذكيــة بحيــث تصبــح اخلدمــات املتاحــة فــي الفــروع متوفــرة
أيض ــا عل ــى تطبيقن ــا االلكترون ــي م ــن خ ــال تق ــدمي خدم ــات مث ــل طل ــب فت ــح حس ــاب ،وحتدي ــث بيان ــات أع ــرف عميل ــك ( )KYCوبيان ــات
البطاق ــة املدني ــة ،ومن ــح العم ــاء الفرص ــة لتهيئ ــة وتفعي ــل بطاقاته ــم االئتماني ــة بحي ــث تك ــون بعم ــات متع ــددة ومتكينه ــم م ــن تغيي ــر االس ــم
املع ــروض لبطاقاته ــم لتمك ــن العم ــاء م ــن إدارة ه ــذه البطاق ــات بص ــورة أفض ــل .فض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك ،ميك ــن للعمي ــل اآلن تنزي ــل ومعرف ــة رق ــم
اآليب ــان  IBANاخل ــاص ب ــه الس ــتخدامه عن ــد احلاج ــة.
كم ــا ق ــام قط ــاع تكنولوجي ــا املعلوم ــات بتطوي ــر اجلوان ــب التقني ــة اخلاص ــة بإدخ ــال أجه ــزة الس ــحب اآلل ــي للمبال ــغ الكبي ــرة “ ”BTMحي ــث
تدع ــم أجه ــزة الس ــحب اآلل ــي الذكي ــة وترك ــز عل ــى العم ــاء مم ــن لديه ــم متطلب ــات س ــحب أو إي ــداع ملبال ــغ نقدي ــة كبي ــرة.
بالنس ــبة ملعام ــات القط ــع األجنب ــي املس ــتلمة م ــن القن ــوات املتنوع ــة ،فإن ــه يت ــم إرس ــالها تلقائي ـاً إل ــى منص ــة  T360إلج ــراء عملي ــة التحق ــق
الالزم ــة به ــدف تقلي ــل املخاط ــر الت ــي ق ــد يتع ــرض له ــا البن ــك.
وعل ــى صعي ــد االلت ــزام الرقاب ــي ،فق ــد مت تنفي ــذ تصني ــف ووض ــع درج ــات للمخاط ــر مب ــا يغط ــي جمي ــع حس ــابات األف ــراد .باإلضاف ــة إل ــى
ذل ــك  ،يت ــم اآلن تنفي ــذ عملي ــة حتدي ــث لبيان ــات "اع ــرف عميل ــك" عل ــى جمي ــع احلس ــابات يوم ًي ــا بع ــد أن كان يت ــم ف ــي الس ــابق م ــرة واح ــدة
ف ــي الش ــهر .به ــذه املمارس ــة ،يت ــم حتدي ــث تصني ــف املخاط ــر للعم ــاء األف ــراد بن ــا ًء عل ــى املعايي ــر املنص ــوص عليه ــا ف ــي تعليم ــات ومتطلب ــات
بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ويت ــم حتدي ــث تاري ــخ مراجع ــة بيان ــات أع ــرف عميل ــك ( )KYCذات الصل ــة بص ــورة منتظم ــة .فض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك  ،قمن ــا
أيض ـاً بتطبي ــق نظ ــام  World Checkوه ــو نظ ــام لفح ــص االس ــماء ويس ــاعد البن ــك عل ــى التحق ــق م ــن حال ــة العم ــاء احلالي ــن واحملتمل ــن
بالنس ــبة للقوائ ــم الس ــوداء.
وســوف يواصــل قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات فــي البنــك مســاعيه الراميــة نحــو متكــن عمليــة تطويــر املنتجــات املبتكــرة  ،وتوفيــر بنيــة حتتيــة
أفضــل خلدمــة عمالئنــا ،وتنفيــذ تقنيــات موثوقــة للرقابــة علــى املخاطــر ،وبذلــك يقــوم القطــاع بــدوره احليــوي بصفتــه وســيط هــام وجوهــري
فــي تقــدمي املنتجــات واخلدمــات املصرفيــة.

قطاع العمليات
إن قط ــاع العملي ــات ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي ه ــو فري ــق دع ــم خلف ــي مس ــؤول ع ــن تنفي ــذ وتس ــوية املعام ــات الت ــي تضطل ــع به ــا الف ــرق
األماميــة العاملــة فــي خدمــة العمــاء مــع ضمــان االلتــزام بالتوجيهــات الرقابيــة وحــدود املخاطــر  .يعتبــر قطــاع العمليــات محوريـاً بالنســبة
للبن ــك نظ ــراً لل ــدور ال ــذي يضطل ــع ب ــه كمكت ــب مس ــاند يؤث ــر عل ــى التجرب ــة املصرفي ــة للعم ــاء ف ــي عملي ــات فت ــح احلس ــابات اجلدي ــدة،
ومتابعــة احلســابات القائمــة ،ومتريــر طلبــات القــروض وغيرهــا مــن املعامــات اليوميــة .عمــل القطــاع علــى االنتقــال بصــورة أكثــر سالســة
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إل ــى ع ــام  2021بع ــد التحدي ــات الت ــي واجهه ــا نتيج ــة تفش ــي جائح ــة في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19ف ــي ع ــام  .2020وق ــد ق ــام
القطــاع باالضطــاع مبهامــه الرئيســية مــن خــال التحســن املســتمر واالســتغالل األمثــل للمــوارد وضبــط ســير العمــل وحتقيــق االنســيابية
وتعزي ــز عملي ــات املتابع ــة والرقاب ــة.
مركز إدارة النقدية
يضم ــن مرك ــز إدارة النقدي ــة تواف ــر النق ــد عل ــى م ــدار الس ــاعة ط ــوال أي ــام األس ــبوع للعم ــاء وخاص ــة خ ــال فت ــرات ال ــذروة املصاحب ــة
لص ــرف الروات ــب وعط ــات نهاي ــة األس ــبوع والعط ــات الرس ــمية مب ــا ف ــي ذل ــك عملي ــات خدم ــة توصي ــل النقدي ــة  .Cash Expressوق ــد
ق ــام مرك ــز إدارة النقدي ــة بإع ــادة ضب ــط تسلس ــل وس ــير العم ــل للوف ــاء مبتطلب ــات إع ــادة التعبئ ــة لع ــدد أكب ــر م ــن أجه ــزة الس ــحب اآلل ــي
مقارن ــة بالس ــنوات الس ــابقة وذل ــك به ــدف حتقي ــق الكف ــاءة التش ــغيلية.
ويعمــل مركــز إدارة النقديــة بالتعــاون مــع قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات وإدارة اإلنشــاءات واملمتلــكات علــى اســتكمال وإمتــام عمليــات تركيــب
وتشــغيل أجهــزة الســحب واإليــداع للمبالــغ الكبيــرة  BTMفــي فــروع مختــارة.
إدارة عمليات اخلزينة واالستثمار
جنح ــت إدارة عملي ــات اخلزين ــة واالس ــتثمار ف ــي االنتق ــال إل ــى نظ ــام الدف ــع احملل ــي اجلدي ــد ( )PayHubمب ــا يتماش ــى م ــع متطلب ــات بن ــك
الكوي ــت املرك ــزي .ه ــذا ،وق ــد مت نق ــل محفظ ــة الس ــندات بنج ــاح إل ــى حس ــاب األمان ــة اجلدي ــد مم ــا أدى إل ــى توفي ــر التكالي ــف عل ــى رس ــوم
احملفظ ــة وتقلي ــل مخاط ــر الترك ــز نتيج ــة تنوي ــع احملفظ ــة.
وحدة مراقبة العمليات االحتيالية واملخاطر
تقــع علــى عاتــق وحــدة مراقبــة العمليــات االحتياليــة واملخاطــر ،املكلفــة بالعمــل علــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام األســبوع ،مســؤولية دعــم خدمــة
ســويفت لفــرز ومراجعــة األســماء الــواردة فــي قائمــة العمــاء املفــروض عليهــم عقوبــات مــن قبــل ســويفت ،Swift Sanctions Screening
بحيــث ال يتــم متريــر معامالتهــم ،فضـ ً
ـا عــن قيــام الوحــدة بفحــص ومراجعــة إجــراءات فتــح احلســابات وفحــص الشــيكات املقدمــة للبنــك مــن
غيــر عمــاء البنــك التجــاري وفحــص بيانــات أعــرف عميلــك ومراقبــة العمليــات االحتياليــة ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاعد وبشــكل فعــال علــى
حتديــد أي انحرافــات ويهــدف فــي نهايــة املطــاف إلــى حمايــة العمــاء والتجــار الذيــن يتعاملــون مــع البنــك بــل ويحــد مــن املخاطــر املرتبطــة
بالعملي ــات االحتيالي ــة .إن تطوي ــر نظ ــام كش ــف االحتي ــال "  " Detect TAق ــد ع ــزز آلي ــة املراقب ــة حي ــث يوج ــد بالنظ ــام خاصي ــة إص ــدار
حتذيــرات ذاتيــة.
مت تعزيــز أنظمــة تســوية املطالبــات اخلاصــة ببطاقــات فيــرا وماســتركارد  Visa & MasterCardبوضــع قواعــد راســخة حلــل املنازعــات،
وضبــط العمليــة ضمــن أطــر زمنيــة قصيــرة وتقــدمي أدوات محســنة للوصــول إلــى حلــول اســتباقية .وهــذا يتماشــى مــع الهــدف االســتراتيجي
املتمثــل فــي تســوية املنازعــات بشــكل أســرع مــن ذي قبــل ،وبأقــل قــدر مــن األخطــاء.
إن االنتقــال الناجــح إلــى اخلدمــات املصرفيــة اإللكترونيــة بالنســبة للمهــام املتعلقــة بوحــدة مراقبــة العمليــات االحتياليــة واملخاطــر FRMU

يضمــن توافــر اخلدمــات علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع لعمــاء البنــك مــن الشــركات دون احلاجــة إلــى زيــارة الفــروع.

وحدة إعداد أدلة اإلجراءات
قام ــت الوح ــدة بدع ــم البن ــك ف ــي حتدي ــث وإص ــدار املس ــتندات الت ــي تص ــف العملي ــات واإلج ــراءات والت ــي مت إع ــادة صياغته ــا وضبطه ــا
خ ــال الع ــام وذل ــك حس ــب متطلب ــات اجله ــات الرقابي ــة وقطاع ــات األعم ــال املختلف ــة عل ــى مس ــتوى البن ــك.
إدارة شئون العمليات
تضـــم اإلدارة وحـــدة الرقابـــة علـــى متريـــر العمليـــات ووحـــدة إدارة الســـجالت ووحـــدة العمليـــات القانونيـــة وإدارة البيانـــات واإلجـــراءات
( .)DPMUتقــوم وحــدة العمليــات القانونيــة وإدارة البيانــات واإلجــراءات باالضطــاع باملهــام املتعلقــة بحســابات العمــاء املتوفــن بــكل كفــاءة.
وتضطل ــع وح ــدة إدارة الس ــجالت ( )RMUباملس ــؤولية ع ــن أعم ــال األرش ــفة واحلف ــظ الكامل ــة لوثائ ــق البن ــك .وحلف ــظ وتخزي ــن الوثائ ــق
بصــورة أفضــل ،مت إنشــاء نظــام آلــي جديــد لنقــل املســتندات مــن الفــروع  /القطاعــات إلــى وحــدات التخزيــن وأخيــراً القيــام بإتالفهــا بعــد
م ــرور فت ــرة احلف ــظ اإللزامي ــة املنص ــوص عليه ــا حس ــب التعليم ــات الرقابي ــة واإلج ــراءات الداخلي ــة .فض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك ،تعم ــل إدارة ش ــئون
العملي ــات كأح ــد إدارات املكت ــب اخللف ــي (الدع ــم واملس ــاندة) املتخصص ــة ف ــي تق ــدمي الدع ــم ال ــازم للف ــروع.
إدارة شئون االئتمان ومترير القروض لعمالء التجزئة
قام ــت إدارة ش ــئون االئتم ــان ومتري ــر الق ــروض لعم ــاء التجزئ ــة بإج ــراء تعدي ــات ف ــي نظ ــام املعلوم ــات اإلداري ــة تتعل ــق بالق ــروض املع ــاد
جدولته ــا والق ــروض اجلدي ــدة والتس ــويات لضم ــان تلق ــي معلوم ــات أكث ــر دق ــة لدع ــم عملي ــة اتخ ــاذ الق ــرار.
إدارة اخلدمات التجارية
تُعــد إدارة اخلدمــات التجاريــة أحــد اإلدارات املتخصصــة التــي تقــدم الدعــم واملســاعدة لعمــاء البنــك فــي إجنــاز معامالتهــم مثــل إصــدار
خطاب ــات االعتم ــاد اخلاص ــة باالس ــتيراد والتصدي ــر ومس ــتندات التحصي ــل والضمان ــات (احمللي ــة واخلارجي ــة وكذل ــك الضمان ــات الص ــادرة
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محليــاً بن ــا ًء عل ــى طل ــب البن ــوك األجنبي ــة) .وتق ــوم إدارة اخلدم ــات التجاري ــة أيضــاً بتق ــدمي التموي ــل قصي ــر األج ــل لعملي ــات االس ــتيراد
مقاب ــل التزام ــات جتاري ــة وكذل ــك ترتي ــب عملي ــات اخلص ــم لل ــذمم املدين ــة املتعلق ــة بعملي ــات التصدي ــر.
إدارة شئون االئتمان
تضطل ــع ه ــذه اإلدارة مبس ــؤولية إع ــداد وتوفي ــر املس ــتندات االئتماني ــة وتس ــجيل ومراجع ــة البيان ــات املتعلق ــة بالضمان ــات ومتري ــر وإج ــراء
اإلع ــدادات املرتبط ــة بالتس ــهيالت االئتماني ــة واحل ــدود اخلاص ــة به ــا ف ــي النظ ــام املصرف ــي األساس ــي فض ـ ً
ـا ع ــن التحدي ــث ال ــدوري
للتقييم ــات اخلاص ــة بالضمان ــات .كم ــا تضطل ــع ب ــدور ه ــام ف ــي تق ــدمي الدع ــم ال ــازم لقطاع ــات أنش ــطة األعم ــال مب ــا يضم ــن حماي ــة
مصال ــح البن ــك م ــن الناحي ــة القانوني ــة واس ــتمرار س ــامة احملفظ ــة االئتماني ــة م ــن خ ــال االلت ــزام بالش ــروط واألح ــكام االئتماني ــة املعتم ــدة
والتعليم ــات الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ف ــي ه ــذا الش ــأن ومتطلب ــات السياس ــة الداخلي ــة وغيره ــا م ــن الش ــروط واملتطلب ــات
األخ ــرى .وتعم ــل اإلدارة عل ــى ضم ــان أن أعم ــال متري ــر التس ــهيالت االئتماني ــة والعملي ــات اخلاص ــة به ــا للعم ــاء م ــن الش ــركات تتماش ــى
بش ــكل ت ــام م ــع الش ــروط االئتماني ــة املعتم ــدة م ــع ضم ــان حماي ــة مصال ــح ك ً
ال م ــن البن ــك والعم ــاء.
إدارة متابعة القروض والتحصيل
تتألـــف اإلدارة مـــن وحـــدة التنفيـــذ ووحـــدة القضايـــا ووحـــدة متابعـــة واســـترداد القـــروض ( .)LFRUوتضطلـــع اإلدارة بشـــكل أساســـي
مبس ــؤولية حتصي ــل األم ــوال غي ــر املس ــددة م ــن العم ــاء األف ــراد ومتابع ــة اإلج ــراءات القانوني ــة ،عن ــد احلاج ــة إل ــى ذل ــك.
جنحــت اإلدارة فــي اســترداد أصــول رديئــة خاصــة بالقــروض وبطاقــات االئتمــان املمنوحــة فــي إطــار اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد ،وحققــت
منــواً كبيــراً فــي عمليــة االســترداد بلغــت نســبته  %97خــال عــام .2021
وس ــوف يواص ــل القط ــاع االس ــتفادة م ــن أمتت ــة النظ ــم لتعزي ــز العملي ــات والرقاب ــة عل ــى التكالي ــف وتق ــدمي مس ــتويات مس ــتدامة م ــن اجل ــودة
ف ــي الس ــنوات املقبل ــة.

قطاع التخطيط االستراتيجي والمتابعة
مت إنشــاء القطــاع اســتجابة لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ويعمــل بتبعيــة وظيفيــة مباشــرة لرئيــس مجلــس اإلدارة بالتنســيق مــع الرئيــس
التنفيــذي لضمــان صياغــة وتنفيــذ ناجحــن لـــ "اســتراتيجية صياغــة املســتقبل" خلمســة ســنوات قادمــة بهــدف دعــم التحــول فــي الصناعــة
املصرفي ــة الكويتي ــة نح ــو التح ــول الرقم ــي ،والتركي ــز عل ــى العم ــاء والتمك ــن الوطن ــي مل ــا لذل ــك م ــن آث ــار إيجابي ــة عل ــى البيئ ــة واملجتم ــع
واحلوكم ــة كج ــزء ال يتج ــزأ م ــن رؤي ــة الكوي ــت .2035
عل ــى ه ــذا النح ــو ،ق ــام القط ــاع ،بالتع ــاون م ــع جمي ــع اإلدارات واألقس ــام ذات الصل ــة بالبن ــك بوض ــع اس ــتراتيجية التج ــاري نح ــو صياغ ــة
املس ــتقبل م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــار الرؤي ــة والتوجه ــات عل ــى مس ــتوى الدول ــة والت ــي كان ــت واضح ــة وحاض ــرة عن ــد حتدي ــد األه ــداف
االس ــتراتيجية الرئيس ــية للبن ــك عل ــى م ــدى الس ــنوات اخلم ــس القادم ــة.
ويق ــوم القط ــاع أيضــاً مبتابع ــة تنفي ــذ اس ــتراتيجية البن ــك املعتم ــدة ،والوق ــوف عل ــى حتقي ــق نس ــب التنفي ــذ والتطبي ــق املق ــررة ف ــي اخلط ــة
االســتراتيجية ،مــع تقييــم األداء املنجــز ،مــن خــال مؤشــرات قيــاس األداء وحتقيــق األهــداف ،وذلــك بالتنســيق مــع كافــة األطــراف املعنيــة.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن القط ــاع يع ــد مس ــئوالً ع ــن إع ــداد تقاري ــر دوري ــة مفصل ــة تُرف ــع لرئي ــس مجل ــس االدارة ،تتضم ــن حتدي ــد جمي ــع
اإلجنــازات ،واإلخفاقــات ،واألهــداف غيــر احملققــة ،مــع تبيــان أســباب القصــور ،واملســؤول عنهــا ،وذلــك أخــذاً باالعتبــار البرنامــج الزمنــي
الش ــامل لتنفي ــذ كل املش ــاريع ،والبرام ــج ف ــي توقيتاته ــا احمل ــددة ،م ــع ذك ــر اآلث ــار املترتب ــة عل ــى تنفي ــذ كل منه ــا ،س ــوا ًء عل ــى مس ــتوى البن ــك
أو املجتم ــع أو العم ــاء.
وأخي ــراً يراع ــي القط ــاع ش ــمولية التقاري ــر االس ــتراتيجية للبن ــك ورؤيت ــه ،م ــع حتلي ــل للمخاط ــر والتحدي ــات والف ــرص ،إضاف ــة إل ــى جوان ــب
الق ــوة والضع ــف ،ومتابع ــة املنهجي ــة واإلج ــراءات املتبع ــة ف ــي تنفي ــذ املش ــاريع والبرام ــج ،الت ــي تظه ــر كيفي ــة االس ــتمرار ف ــي خدم ــة العم ــاء
واملجتم ــع م ــن خ ــال تق ــدمي اخلدم ــات واملنتج ــات املصرفي ــة الرقمي ــة ذات اجل ــودة العالي ــة واآلمن ــة بتكلف ــة منخفض ــة.

قطاع الموارد البشرية
إدارة التوظيف
شــارك البنــك التجــاري الكويتــي فــي معــارض الفــرص الوظيفيــة االفتراضيــة املتعــددة خــال فتــرة انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد
( ،)Covid-19حيـــث تأتـــي رعايـــة ومشـــاركة البنـــك فـــي معـــارض الفـــرص الوظيفيـــة االفتراضيـــة التـــي نظمتهـــا اجلامعـــات واملعاهـــد
التعليمي ــة ف ــي إط ــار برنام ــج البن ــك للمس ــؤولية االجتماعي ــة ولتنفي ــذ اس ــتراتيجيته الرامي ــة نح ــو توط ــن الوظائ ــف وتوفي ــر ف ــرص عم ــل
مس ــتقرة للخريج ــن الكويتي ــن.
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ويــرى البنــك التجــاري أن االســتثمار فــي اخلريجــن الكويتيــن يســاهم فــي حتقيــق التنميــة املســتدامة للبــاد ،لــذا يحــرص علــى اســتقطاب
الش ــباب الكويت ــي الطم ــوح وتأهيل ــه وتدريب ــه للعم ــل ف ــي القطاع ــات واإلدارات املتنوع ــة عل ــى مس ــتوى البن ــك مب ــا يزي ــد م ــن نس ــبة العمال ــة
الوطنيــة فــي البنــك ويســاهم فــي إعــداد جيــل مــن املصرفيــن الكويتيــن اجلــدد فــي إطــار رســالة البنــك الهادفــة إلــى "بنــاء املســتقبل معـاً".
برنامج التجاري للخريجني الكويتيني
إن قطــاع املــوارد البشــرية ،فــي محاولــة منــه للمحافظــة علــى التوافــق مــع رؤيــة ورســالة البنــك وخططــه االســتراتيجية الشــاملة ،قــد بــذل
جهــو ًدا كبيــرة موجهــة نحــو حتســن عملياتــه العامــة وأنشــطته اليوميــة.
ومــع وضــع رســالة البنــك فــي االعتبــار ،يقــوم قطــاع املــوارد البشــرية بالتوســع فــي برنامــج التجــاري للخريجــن الكويتيــن داخــل قطاعــات
البن ــك م ــن خ ــال اس ــتهداف واس ــتقطاب اخلريج ــن الكويتي ــن اجل ــدد احلاصل ــن عل ــى مع ــدل درج ــات مرتف ــع م ــن اجلامع ــات املرموق ــة
إلعداده ــم وتطويره ــم ليكون ــوا مؤهل ــن للعم ــل ف ــي مختل ــف القطاع ــات داخ ــل البن ــك مب ــا ف ــي ذل ــك اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات،
واخلدم ــات املصرفي ــة الدولي ــة  ،وقط ــاع إدارة املخاط ــر  ،وقط ــاع الرقاب ــة املالي ــة والتخطي ــط.
منصات التوظيف
مــن املالحــظ زيــادة الوعــي بالعالمــة التجاريــة للبنــك وهــذا نتيجــة مشــاركة إدارة التوظيــف فــي منصــات التوظيــف عبــر اإلنترنــت مثــل بيــت.
ك ــوم  Bayt.comوخب ــرة  Khibraولينك ــدان  . LinkedIn.لق ــد قمن ــا بإج ــراء حتس ــينات عل ــى جترب ــة املتقدم ــن للحص ــول عل ــى وظائ ــف
لــدى البنــك مــن خــال تعديــل جوانــب هامــة علــى الصفحــة االلكترونيــة اخلاصــة بالوظائــف بطريقــة توفــر للمرشــحني طر ًقــا ســهلة ومبســطة
لتقــدمي طلــب التوظيــف .ونتيجــة لذلــك ،شــهدت صفحــة "الوظائــف" علــى موقــع البنــك االلكترونــي زيــادة فــي عــدد املتقدمــن علــى مــدار العــام
ومت ــت تصفي ــة وف ــرز وإدارة قاع ــدة البيان ــات املش ــتملة عل ــى ه ــؤالء املتقدم ــن مبس ــاعدة وس ــيلة تقني ــة  TalentEraوه ــي أح ــدى منتج ــات
منصــة بيت.كــوم للتوظيــف ومتكنــا مــن الوصــول إلــى العديــد مــن اخلريجــن اجلــدد مــن خــال منصــة التوظيــف الكويتيــة "خبــرة ."Khibra
وق ــد وص ــل ع ــدد متابع ــي حس ــاب البن ــك عل ــى منص ــة لينك ــدان  Linked-Inإل ــى  24000متاب ــع  ،وه ــو م ــا ميث ــل زي ــادة بنس ــبة  %30ع ــن
الع ــام املاض ــي نتيج ــة جله ــود البن ــك ف ــي ج ــذب املواه ــب املتاح ــة عل ــى منص ــة  LinkedInليكون ــوا ج ــز ًءا م ــن مصرفن ــا املس ــتهدف للنم ــو
والتطــور علــى كافــة األصعــدة.
إدارة التعليم والتطوير
ف ــي ظ ــل املنافس ــة الشرس ــة الت ــي تواج ــه املؤسس ــات الي ــوم ،يتع ــن عل ــى املؤسس ــات ب ــذل املزي ــد م ــن اجله ــد باس ــتغالل امل ــوارد املتوف ــرة لديه ــا
أو  -فــي كثيــر مــن احلــاالت  -القيــام باملزيــد مــن األعمــال مبــوارد أقــل مــع تقــدمي املزيــد مــن اخلدمــات بشــكل أســرع وإضافــة قيمــة أكبــر؛
وعلــي املؤسســات ضبــط جتربــة العمــل مــع العميــل و توفيــر التعليــم والتدريــب املســتمر ملوظفيهــا مــع حتقيــق التــوازن بــن متطلبــات العمــل مــن
جهــة واحليــاة اخلاصــة باملوظفــن مــن جهــة أخــرى ،وحتويــل كافــة العمليــات واخلدمــات لتكــون متاحــة عبــر اإلنترنــت و فــي متنــاول العمــاء،
مــع توفيــر اخلصوصيــة وأمــن املعلومــات واملعامــات.
ي ــرى قط ــاع امل ــوارد البش ــرية إن اجله ــود املبذول ــة لتحقي ــق ه ــذا التمي ــز م ــن خ ــال التركي ــز عل ــى التعل ــم واجل ــودة والعم ــل اجلماع ــي وإع ــادة
التنظيــم متثــل جوانــب وأولويــات أساســية لــدى القطــاع ،ولذلــك مت تضمينهــا فــي مبــادرات املــوارد البشــرية املتنوعــة لضمــان توافقهــا مــع
التوج ــه االس ــتراتيجي للبن ــك بصف ــة عام ــة.
مبادرة السالمة  -برنامج "نبض" “”PULSE
يعتم ــد جن ــاح البن ــك بش ــكل أساس ــي عل ــى إنتاجي ــة وأداء موظفي ــه ،ويت ــم تعزي ــز ق ــدرات املوظف ــن عل ــى العم ــل وحس ــن األداء باس ــتمرار م ــن
خ ــال برام ــج ترك ــز بص ــورة عام ــة عل ــى س ــامة وصح ــة املوظف ــن .وه ــذه البرام ــج له ــا نتائ ــج ايجابي ــة ل ــكل م ــن املوظف ــن والبن ــك بصف ــة
عام ــة به ــدف زي ــادة اإلنتاجي ــة ورف ــع معنوي ــات املوظف ــن.

وعلــى ذلــك ،مت توفيــر الكثيــر مــن املــوارد التعليميــة (مثــل مقاطــع الفيديــو واملقــاالت والنصائــح البســيطة للتوعيــة والــدورات التدريبيــة عــن
بعــد ( )Onlineلتزويــد املســتخدمني باملعلومــات والوســائل العمليــة املطلوبــة للتعامــل مــع هــذه األمــور.
وإلعــداد جيــل مــن املتطوعــن القادريــن علــى التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ واتخــاذ تدابيــر الســامة الالزمــة ،قامــت إدارة التعليــم والتطويــر
بالتع ــاون م ــع معه ــد دس ــمان للس ــكري بتنظي ــم دورات داخلي ــة متع ــددة ح ــول "اإلنع ــاش القلب ــي الرئ ــوي واإلس ــعافات األولي ــة" حي ــث حص ــل
احلاضــرون علــى رخصــة دوليــة مــن جمعيــة القلــب األمريكيــة.
برنامج (نظم إدارة األداء :تطوير  -أداء  -جناح )”GPS
مت إعــداد هــذه املبــادرة لتمكــن املدربــن مــن تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم القياديــة وممارســة ونقــل هــذه القــدرات واملهــارات واخلبــرات إلــى
املوظفــن واملتدربــن اجلــدد مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،يحصــل املتدربــون علــى فرصــة ســانحة للتعلــم ،واكتســاب املعرفــة وتعلــم مهــارات
القيــادة مــن مدربــن رواد فــي املجــاالت املتنوعــة للعمــل املصرفــي.
ولتحقي ــق النتائ ــج املرج ــوة ،ف ــإن املب ــادرة مت ــزج بعناي ــة ب ــن العدي ــد م ــن أدوات وتقني ــات تطوي ــر املواه ــب ،مث ــل التقييم ــات الش ــخصية
واالجتماعيـــة باإلضافـــة إلـــى الـــدورات التدريبيـــة.
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إدارة املهارات
تس ــمح ه ــذه املب ــادرة للبن ــك التج ــاري الكويت ــي بالكش ــف ع ــن إمكاني ــات أصح ــاب الكف ــاءات وامله ــارات العالي ــة وذل ــك باس ــتخدام أدوات
معروف ــة به ــدف حتقي ــق التطوي ــر املس ــتهدف ألصح ــاب ه ــذه الكف ــاءات .كم ــا تس ــمح املب ــادرة للبن ــك باالحتف ــاظ باملواه ــب وضم ــان التطوي ــر
املس ــتمر والتق ــدم الوظيف ــي.
ومــن ثــم ،يخضــع أصحــاب الكفــاءات واملهــارات العاليــة لسلســلة مــن نظــم وأدوات التقييــم بهــدف تقييــم مهاراتهــم وقدراتهــم بالقيــاس علــى
كفــاءات قياديــة محــددة .والغــرض مــن ذلــك هــو الكشــف عــن إمكاناتهــم وبالتالــي تزويدهــم بــأدوات التطويــر املطلوبــة.
إجراءات األمن والسالمة
بالتع ــاون م ــع قط ــاع اخلدم ــات العام ــة ،يعم ــل قط ــاع امل ــوارد البش ــرية عل ــى حتدي ــث محت ــوى "إج ــراءات األم ــن والس ــامة للبن ــك التج ــاري
الكويتــي " وتصميــم مقاطــع فيديــو توضيحيــة بالرســوم البيانيــة "إنفوجرافيــك" لتلــك اجلوانــب .الغــرض مــن هــذا املشــروع هــو زيــادة الوعــي
باإلج ــراءات األمني ــة املطبق ــة ف ــي البن ــك فيم ــا يتعل ــق مبن ــع احلرائ ــق ،وأس ــاليب وط ــرق اإلس ــعافات األولي ــة ،والس ــامة داخ ــل البن ــك وذل ــك
عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر.
التحقق من صحة التوقيع
لضم ــان تزوي ــد املوظف ــن بامله ــارات الالزم ــة لكش ــف التزوي ــر ف ــي األوراق الرس ــمية والش ــهادات والفواتي ــر والش ــيكات ،عق ــدت إدارة التعلي ــم
والتطوي ــر برنام ــج "التحق ــق م ــن صح ــة التوقي ــع" .وق ــد حض ــر التدري ــب الش ــامل  170موظ ًفــا م ــن قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد.
البرامج اإللزامية على تطبيق ثابر ""THABER
قــام البنــك ،كجــزء مــن البرامــج التدريبيــة اإللزاميــة حســب متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي ،بإطــاق دورات تدريبيــة حــول مكافحــة غســل
األمــوال والتوعيــة بأمــن املعلومــات ودليــل حمايــة العمــاء ومنــع االحتيــال علــى منصــة ثابــر االلكترونيــة اخلاصــة بالبنــك.
جنــح البنــك فــي إمتــام جميــع البرامــج األربعــة بنســبة  %100نتيجــة احلمــات املوجهــة مــن قطــاع املــوارد البشــرية واحلــرص علــى توفيــر
الدعــم الكامــل ملنصــة التعلــم اإللكترونــي.
القمة احلكومية التاسعة للموارد البشرية وجائزة "استراتيجية التعلم والتطوير األكثر متيزً ا"
شــارك الســيد /صــادق عبــد اهلل  -مديــر عــام قطــاع املــوارد البشــرية  -كأحــد املتحدثــن فــي القمــة احلكوميــة للمــوارد البشــرية التاســعة
 GOV HR Summit 9th Annualوالتــي تعتبــر أكبــر منصــة للمــوارد البشــرية للقطــاع العــام فــي اخلليــج والتــي ترعاهــا دائــرة املــوارد
البش ــرية حلكوم ــة دب ــي  -اإلم ــارات العربي ــة ف ــي الفت ــرة م ــن  25إل ــى  26أكتوب ــر  2021ممث ـ ً
ـا ع ــن البن ــك التج ــاري الكويت ــي وأح ــد
املتحدث ــن ف ــي حلق ــة نقاش ــية لرؤس ــاء امل ــوارد البش ــرية.
وق ــد حص ــل البن ــك التج ــاري الكويت ــي عل ــى جائ ــزة «اس ــتراتيجية التعل ــم والتطوي ــر األكث ــر متي ــزا» ف ــي القم ــة احلكومي ــة للم ــوارد البش ــرية
التاســـعة .GOV HR Summit 9th Annual
ومــن بــن  250شــركة ومؤسســة مرشــحة ،حصــد البنــك التجــاري هــذه اجلائــزة املرموقــة عــن اســتراتيجية التعلــم والتطويــر األكثــر متيــزاً
تقدي ــراً جله ــوده املتمي ــزة ف ــي مج ــال تدري ــب وتطوي ــر موظفي ــه لصق ــل مهاراته ــم املصرفي ــة والش ــخصية والتط ــور الوظيف ــي وإدارة األداء
وتلت ــزم االس ــتراتيجية بأه ــداف النش ــاط وج ــاءت اجلائ ــزة أيضـ ـاً لتثم ــن مب ــادرات إدارة التدري ــب والتطوي ــر وتوظيفه ــا أفض ــل التقني ــات
الرائ ــدة ف ــي عال ــم التدري ــب والتطوي ــر.
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قطاع التدقيق الداخلي
ه ــدف قط ــاع التدقي ــق الداخل ــي ه ــو تق ــدمي خدم ــات تأكي ــد وإستش ــارات موضوعي ــة و مس ــتقلة صمم ــت م ــن أج ــل إضاف ــة قيم ــة وتطوي ــر
عمليــات البنــك  ،ويســاعد ذلــك علــى حتقيــق أهــداف البنــك عــن طريــق تبنــي أســلوب منهجــي منظــم مبنــي علــى املخاطــر لتقييــم وحتســن
فاعلي ــة إدارة املخاط ــر والرقاب ــة وإج ــراءات احلوكم ــة .
يت ــم إص ــدار تقاري ــر التدقي ــق املختلف ــة الت ــي تلخ ــص النتائ ــج م ــن كل مهم ــة تدقي ــق مت إجراؤه ــا حي ــث ترس ــل إل ــى رؤس ــاء املجموع ــات
والقطاع ــات واإلدارات املعني ــة  .توف ــر ه ــذه التقاري ــر أدل ــة لدع ــم التقيي ــم الس ــنوي ع ــن الفاعلي ــة الش ــاملة لبيئ ــة الرقاب ــة الداخلي ــة .
وم ــع ذل ــك  ،ف ــإن أي نظ ــام رقاب ــة داخلي ــة يس ــتطيع فق ــط توفي ــر تأكي ــد معق ــول ولي ــس تأكي ــد مطل ــق ع ــن حتقي ــق أه ــداف نظ ــام الرقاب ــة .
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك  ،يج ــب أن يعك ــس تصمي ــم نظ ــام الرقاب ــة حقيق ــة وج ــود قي ــود ومح ــددات عل ــى امل ــوارد وأن فوائ ــد الرقاب ــة يج ــب أن
تؤخ ــذ بع ــن االعتب ــار باملقارن ــة م ــع تكاليفه ــا.
يلت ــزم قط ــاع التدقي ــق الداخل ــي مبعايي ــر وإرش ــادات معه ــد املدقق ــن الداخلي ــن ( )IIAوجمعي ــة التدقي ــق والرقاب ــة عل ــى نظ ــم املعلوم ــات
( )ISACAباإلضاف ــة إل ــى جمعي ــة فاحص ــي الغ ــش واالحتي ــال ( )ACFEكم ــا تتواف ــق ممارس ــاتها م ــع أفض ــل املمارس ــات املهني ــة العاملي ــة
اخلاص ــة مبج ــال التدقي ــق الداخل ــي.

قطاع االلتزام والحوكمة
قطــاع االلتــزام واحلوكمــة هــو قطــاع مســتقل يتبــع مباشــرة جلنــة احلوكمــة املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،ويعمــل بشــكل أساســي علــى مراقبــة
االلتــزام بالتعليمــات واملتطلبــات الرقابيــة احملليــة ذات الصلــة بأنشــطة وأعمــال البنــك وجتنيــب البنــك ملخاطــر عــدم االلتــزام.
ويعمــل القطــاع كمرجــع داخــل البنــك بشــأن االستفســارات املتعلقــة بااللتــزام بالتعليمــات الرقابيــة ،حيــث يقــوم القطــاع مبســاعدة القطاعــات/
اإلدارات املختلفة في البنك على الفهم الصحيح لتعليمات اجلهات الرقابية عن طريق تفسيرها وتوضيحها مبا يضمن التطبيق الصحيح لها.
كم ــا يعم ــل القط ــاع عل ــى توطي ــد س ــبل التع ــاون م ــع كاف ــة قطاع ــات وإدارات البن ــك املختلف ــة ،ويعم ــل كحلق ــة وص ــل ب ــن البن ــك واجله ــات
الرقابيــة فيمــا يتعلــق بالتعليمــات الصــادرة واملســائل ذات الصلــة بااللتــزام؛ فضـ ً
ـا عــن مســاندة املجلــس واإلدارة التنفيذيــة علــى تعزيــز بيئــة
وثقافــة االلتــزام واحلوكمــة لــدى كافــة العاملــن فــي البنــك .ويضطلــع القطــاع بــدور هــام نحــو املســاهمة فــي تدريــب وتوعيــة العاملــن فــي
البن ــك ب ــكل م ــا يتعل ــق بااللت ــزام واحلوكم ــة.
إن قط ــاع االلت ــزام واحلوكم ــة معن ــي بالتحق ــق م ــن االلت ــزام بتعليم ــات ومتطلب ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي مب ــا فيه ــا قواع ــد احلوكم ــة وكذل ــك
القواع ــد والضواب ــط ال ــواردة ف ــي دلي ــل احلوكم ــة ،مب ــا تش ــمله م ــن قواع ــد للحوكم ــة ومعايي ــر اإلفص ــاح والش ــفافية والت ــي يح ــرص البن ــك
عل ــى القي ــام به ــا بالص ــورة املطلوب ــة وف ــق تعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي وهيئ ــة أس ــواق امل ــال وقواع ــد البورص ــة.
ويح ــرص القط ــاع عل ــى إع ــداد وحتدي ــث سياس ــة االلت ــزام اخلاص ــة بالبن ــك ،ومراجع ــة السياس ــات واإلج ــراءات اخلاص ــة بكاف ــة قطاع ــات
البنــك للتحقــق مــن توافقهــا مــع تعليمــات اجلهــات الرقابيــة مــع مراجعــة وحتديــث دليــل احلوكمــة والنظــم الداخليــة والسياســات اخلاصــة
باحلوكم ــة للتحق ــق م ــن توافقه ــا م ــع متطلب ــات قواع ــد احلوكم ــة واإلفص ــاح وف ــق تعليم ــات اجله ــات الرقابي ــة احمللي ــة ،إضاف ــة إل ــى االلت ــزام
مبتطلب ــات اإلفص ــاح والش ــفافية وف ــق القواع ــد املق ــررة واتخ ــاذ اإلج ــراءات الالزم ــة ملتابع ــة تعليم ــات ومتطلب ــات البن ــك املرك ــزي م ــن خ ــال
أعم ــال التحق ــق الرقاب ــي ورف ــع التقاري ــر بش ــأنها.
كم ــا يق ــوم قط ــاع االلت ــزام واحلوكم ــة بالبن ــك مبتابع ــة الش ــركات التابع ــة فيم ــا يتعل ــق بوض ــع االلت ــزام لديه ــا والتحق ــق م ــن م ــدى اس ــتيفاءها
ملتطلب ــات احلوكم ــة.
يقــوم القطــاع بشــكل دوري بإعــداد التقاريــر الســنوية حــول إطــار االلتــزام واحلوكمــة فــي البنــك وتقدميهــا إلــى جلنــة احلوكمــة ومنهــا إلــى
مجلــس اإلدارة .ويقــوم القطــاع بكافــة املهــام املوكلــة إليــه بهــدف حتقيــق االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة وجتنيــب البنــك مخاطــر عــدم االلتــزام.
هــذا ،وخــال عــام  2021قــام القطــاع بالتعامــل مــع جميــع املتطلبــات املتعلقــة بســير العمــل بالبنــك لتأكيــد التــزام البنــك بجميــع التعليمــات
الرقابي ــة احمل ــددة م ــن قب ــل بن ــك الكوي ــت املرك ــزي وكذل ــك متطلب ــات وتعليم ــات هيئ ــة أس ــواق امل ــال وقواع ــد البورص ــة بش ــأن اإلفص ــاح
والتعام ــل م ــع الظ ــروف االس ــتثنائية الت ــي فرضته ــا جائح ــة كورون ــا.
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إدارة مكافحة غسل األموال
يســعى البنــك التجــاري الكويتــي دوم ـاً حلمايــة خدماتــه وعملياتــه ومراقبــة وكشــف األنشــطة املشــبوهة وتعطيــل الدعــم املقــدم للمجرمــن
ومنعه ــم م ــن الدخ ــول إل ــى النظ ــام املال ــي ،وإج ــراء تقيي ــم املخاط ــر للعم ــاء م ــن حي ــث املناط ــق اجلغرافي ــة أو البل ــدان واخلدم ــات املقدم ــة
وطبيع ــة املنتج ــات ،وضم ــان من ــع اج ــراء أي معام ــات بأس ــماء مجهول ــة الهوي ــة أو بأس ــماء وهمي ــة مب ــا يتس ــق م ــع املب ــادئ املنص ــوص عليه ــا
م ــن قب ــل الس ــلطات التنظيمي ــة ولتأكي ــد االلت ــزام باملتطلب ــات الرقابي ــة ح ــول مكافح ــة غس ــل األم ــوال ومتوي ــل اإلره ــاب وكذل ــك التوصي ــات
الص ــادرة ع ــن مجموع ــة العم ــل املال ــي  ،FATFق ــام البن ــك مب ــا يل ــي:
< إنش ــاء إدارة مختص ــة مبكافح ــة غس ــل األم ــوال ومتوي ــل اإلره ــاب م ــع توفي ــر كاف ــة اإلمكاني ــات البش ــرية واملادي ــة م ــن موظف ــن مدرب ــن
وأكفــاء يتمتعــون باخلبــرة الالزمــة ويخضعــون بشــكل دوري لبرامــج تدريبيــة متخصصــة للتأكــد مــن أنهــم علــى درايــة واطــاع مســتمر علــى
أفض ــل املمارس ــات الدولي ــة املعم ــول به ــا ف ــي ه ــذا املج ــال.
< وضــع وحتديــث واعتمــاد سياســة وإجــراءات االلتــزام مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مبــا يتماشــى مــع متطلبــات القانــون رقــم
 106لس ــنة  2013والئحت ــه التنفيذي ــة رق ــم ( )37لس ــنة  2013وتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي رق ــم  /2ر ب  ،ر ب أ 2019 / 432 /
 ،وم ــا يص ــدر ع ــن مجل ــس ال ــوزراء م ــن ق ــرارات لتنفي ــذ ق ــرارات مجل ــس األم ــن التاب ــع ل ــأمم املتح ــدة املتعلق ــة بتموي ــل اإلره ــاب ومتوي ــل
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق مجلــس األمــن ،وتُطبــق هــذه السياســة علــى املجموعــة املصرفيــة للبنــك
التج ــاري الكويت ــي مب ــا ف ــي ذل ــك الش ــركة التابع ــة.
< توفيــر برامــج ونظــم تكنولوجيــة متطــورة تعطــي تنبيهــات تلقائيــة بشــأن العمليــات واملعامــات املشــبوهة علــى حســابات العمــاء بغــرض
متابعتهــا والتأكــد مــن اتســاقها مــع املعلومــات املتوافــرة عــن هــؤالء العمــاء.
< االلتــزام بإخطــار وحــدة التحريــات املاليــة الكويتيــة بــأي معاملــة أو محاولــة إلجــراء معاملــة ،فــور توفــر الدالئــل الكافيــة لالشــتباه فيهــا،
وفق ـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي فــي هــذا الشــأن وحرص ـاً علــى تطبيــق منظومــة متكاملــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
< توفيــر البرامــج التدريبيــة املتخصصــة واملتطــورة وإحلــاق موظفــي إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بهــذه البرامــج للحصــول
علــى التدريــب الــازم مبــا يتيــح لهــم التعــرف علــى وكشــف أمنــاط العمليــات املشــبوهة واملســتحدثة املرتبطــة بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

القطـاع القانوني
القط ــاع القانون ــي بالبن ــك ه ــو أح ــد أجهزت ــه الفاعل ــة والق ــادرة عل ــى إم ــداده بأفض ــل اخلدم ــات القانوني ــة عل ــى نح ــو يلب ــي احتياجات ــه ،
ويحم ــي مصاحل ــه ومصال ــح مس ــاهميه وعمالئ ــه ،ويحف ــظ مكانت ــه ويحق ــق طموحات ــه ب ــن منافس ــيه .وم ــن ه ــذا املنطل ــق ،ف ــإن القط ــاع
القانوني بالبنك ميثل بيئة عمل مهنية واضحة األهداف ،تعكف على تقدمي اخلدمات القانونية املطلوبة منه بشكل محترف  ،وبالسرعة املمكنة.
ه ــذا وق ــد جن ــح البن ــك ،م ــن خ ــال القط ــاع القانون ــي والتع ــاون املثم ــر م ــع جمي ــع القطاع ــات واإلدارات ،ف ــي الدخ ــول ف ــي مفاوض ــات
وم ــداوالت متع ــددة م ــن ع ــدد م ــن العم ــاء املتعثري ــن أدت إل ــى تس ــويات مالي ــة جي ــدة س ــاهمت ف ــي تدعي ــم املرك ــز القانون ــي واملال ــي للبن ــك.
كمــا اســتحصل البنــك علــى أحــكام قضائيــة متعــددة لصاحلــه إن دلــت علــى شــيء فإمنــا تــدل علــى قــدرات قانونيــة وفنيــة متميــزة تتشــكل
منهــا عناصــر القطــاع.
كمــا يحــرص القطــاع القانونــي علــى توفيــر الدقــة والســرعة واحلداثــة واملرونــة فــي تقــدمي الفتــاوى واآلراء القانونيــة ملجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة واإلدارات والفــروع املختلفــة فــي البنــك ،ومبــا يتوافــق وأحــكام القانــون والنظــم الالئحيــة والتعليمــات الرقابيــة الســارية ومــا يلحــق
بهــا مــن تغييــرات مــن وقــت إلــى آخــر.
وال ش ــك أيضــاً أن إح ــكام عق ــود البن ــك ومس ــتنداته تق ــع دومــاً ضم ــن أولوي ــات القط ــاع القانون ــي ،لتنظي ــم العالق ــات الت ــي ترب ــط البن ــك
مبــن يتعامــل معــه علــى نحــو منضبــط وبأســلوب متــوازن ،مــع الســعي لتحديــث منــاذج املســتندات املســتخدمة كلمــا اقتضــت احلاجــة ،حتــى
تتواك ــب م ــع التط ــورات املتالحق ــة ف ــي الصناع ــة املصرفي ــة ،وتلب ــي احتياج ــات البن ــك ورغب ــات عمالئ ــه.
كم ــا يش ــكل التمثي ــل الواف ــي واملش ــرف للبن ــك أم ــام جه ــات القض ــاء والتحقي ــق بدول ــة الكوي ــت وس ــائر اجله ــات احلكومي ــة وغي ــر احلكومي ــة
ذات العالق ــة دوراً أصي ـ ً
ـا يس ــعى القط ــاع القانون ــي بالبن ــك إل ــى حتقيق ــه بنج ــاح.
باإلضاف ــة إل ــى م ــا تق ــدم ،يلت ــزم القط ــاع القانون ــي ب ــدوره الرام ــي إل ــى إرس ــاء آلي ــة فعال ــة وس ــريعة ف ــي التعام ــل م ــع طلب ــات القطاع ــات
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واإلدارات املختلفــة فــي البنــك والتــي تتطلــع إلــى احلصــول علــى اخلدمــات القانونيــة الالزمــة وإرشــادها إلــى احللــول املناســبة ،مــع األخــذ
فــي االعتبــار القواعــد القانونيــة والالئحيــة ذات العالقــة ،ودون إغفــال لتحديــات النشــاط املصرفــي املتطــور واعتبــارات املنافســة املتزايــدة.
وأخيــراً يولــي القطــاع القانونــي أهميــة خاصــة لإلســهام اجلــاد فــي نشــر وتعميــق املعــارف القانونيــة املصرفيــة للعاملــن فــي إدارات وفــروع
البنــك املختلفــة ،وبصفــة خاصــة امللتحقــن اجلــدد بــه .وفــى هــذا الصــدد ،فقــد أصــدر القطــاع القانونــي الكتيــب األول املتضمــن معلومــات
أساســية وهامــة للعاملــن باحلقــل املصرفــي ملســاعدتهم فــي تعميــق الثقافــة القانونيــة املصرفيــة وللمســاعدة علــى ســرعة إجنــاز أعمالهــم.

قطاع التواصل المؤسسي
كان عــام  2021عامـاً آخــر مــن النجــاح والتحــدي بالنســبة لقطــاع التواصــل املؤسســي ،حيــث واصــل القطــاع االضطــاع بــدوره املعهــود فــي
مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة رغ ــم اس ــتمرار القي ــود الت ــي فرضته ــا جائح ــة كورون ــا والت ــي ل ــم تق ــف عائق ـاً أم ــام جه ــود القط ــاع ب ــل زادت
وأك ــدت مكان ــة البن ــك ف ــي مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة ،مم ــا س ــاهم ف ــي إب ــراز الص ــورة العام ــة للبن ــك كمؤسس ــة مصرفي ــة ت ــدرك أهمي ــة
املس ــؤولية املجتمعي ــة م ــن خ ــال تق ــدمي الرعاي ــة واملش ــاركة ف ــي الفعالي ــات االجتماعي ــة املختلف ــة ،وكذل ــك األنش ــطة املتنوع ــة الت ــي تغط ــي
ش ــتى مج ــاالت العم ــل اإلنس ــاني واخلي ــري.
إن احترافي ــة التعام ــل م ــع اجلائح ــة -الت ــي امت ــد تأثيره ــا للع ــام الثان ــي عل ــى التوال ــي  -ج ــاءت ع ــن طري ــق تضاف ــر جه ــود كاف ــة القطاع ــات
واإلدارات ف ــي التعام ــل م ــع ه ــذه الظ ــروف االس ــتثنائية وكان لقط ــاع التواص ــل املؤسس ــي دوراً فع ــاالً ب ــدءاً م ــن ح ــث جمي ــع املوظف ــن عل ــى
اتب ــاع كاف ــة اإلرش ــادات االحترازي ــة الصحي ــة والتباع ــد االجتماع ــي واط ــاع املوظف ــن عل ــى التحديث ــات اخلاص ــة باالش ــتراطات الصحي ــة
الواج ــب اتباعه ــا ف ــي مق ــر البن ــك وفروع ــه .وإميانــاً م ــن البن ــك بض ــرورة مش ــاركة وزارة الصح ــة جهوده ــا الرامي ــة ال ــى تش ــجيع جمي ــع
أطي ــاف املجتم ــع عل ــى تلق ــي اللق ــاح م ــن أج ــل احلف ــاظ عل ــى صح ــة اجلمي ــع ولتس ــريع عملي ــة الع ــودة إل ــى احلي ــاة الطبيعي ــة واحل ــد م ــن
انتش ــار الوب ــاء والقض ــاء علي ــه ،ق ــام القط ــاع بتنظي ــم حمل ــة تطعي ــم موس ــعة ش ــملت جمي ــع موظف ــي البن ــك ،حي ــث تواج ــد فري ــق التطعي ــم
ض ــد في ــروس كورون ــا والتاب ــع ل ــوزارة الصح ــة ف ــي املبن ــى الرئيس ــي للبن ــك لتطعي ــم املوظف ــن الذي ــن قام ــوا بالتس ــجيل عب ــر منص ــة وزارة
الصحــة .وجــاءت هــذه اخلطــوة مــن جانــب البنــك لتشــجيع املوظفــن وحتفيزهــم علــى تلقــي اللقــاح حفاظـاً علــى صحتهــم وســعياً مــن البنــك
للمس ــاهمة ف ــي رف ــع املناع ــة املجتمعي ــة ض ــد في ــروس كورون ــا .كم ــا ق ــام موظف ــي قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي بزي ــارة ملرك ــز الكوي ــت للتطعي ــم
التاب ــع ل ــوزارة الصح ــة ف ــي أرض املع ــارض لتش ــجيع املواطن ــن واملقيم ــن عل ــى تلق ــي اللق ــاح.
منصــات التواصــل االجتماعــي ،اســتمر قطــاع التواصــل املؤسســي فــي تفعيــل كافــة وســائل التواصــل مــع العمــاء واجلمهــور مــن
ونظــراً ألهميــة ّ
خالل مواقع التواصل االجتماعي (االنســتغرام  -الفيســبوك  -تويتر  -ســناب شــات  -لينكد إن ويوتيوب) خالل أزمة كورونا ،حيث قام البنك
وســبل الوقاية منه ،إلى جانب احلمالت االعالنيــة املوجهة لهذا الغرض.
ببــث العديــد مــن الرســائل التوعويــة اخلاصــة بجائحــة فيــروس كورونا ُ
واس ــتمر قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي بالتج ــاوب الس ــريع م ــع األح ــداث الت ــي مت ــر به ــا الكوي ــت ،حي ــث ق ــام باإلش ــراف عل ــى إط ــاق حمل ــة
"ضاعــف أجــرك مــع التجــاري" التــي متــت املوافقــة علــى جتديدهــا مــن قبــل وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل والتــي تهــدف إلــى حتقيــق
التكاف ــل االجتماع ــي ع ــن طري ــق قي ــام البن ــك بالتب ــرع مببل ــغ مماث ــل مل ــا يقدم ــه أي متب ــرع م ــن عم ــاء البن ــك للجمعي ــات واجله ــات اخليري ــة
املش ــاركة ف ــي احلمل ــة م ــن خ ــال حس ــاباتهم ل ــدى البن ــك التج ــاري الكويت ــي.
ومــن منطلــق أهميــة الرياضــة واألنشــطة الرياضيــة واصــل قطــاع التواصــل املؤسســي بالبنــك التجــاري تقــدمي الرعايــة لألنشــطة الرياضيــة
لدعــم فريــق كــرة القــدم التابــع للهيئــة العامــة للصناعــة ،وقــد جــاءت هــذه الرعايــة مــن قبــل "التجــاري" إدراكاً منــه بأهميــة دعــم الفعاليــات
الرياضيــة التــي تقــوم مؤسســات وهيئــات املجتمــع املدنــي علــى تنظيمهــا ،فضـ ً
ـا عــن مســاندة الهيئــات واملؤسســات الصناعيــة ،وليؤكــد مــن
جدي ــد ال ــدور احمل ــوري ال ــذي يلعب ــه ف ــي مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة ،وحرص ــه عل ــى دع ــم مؤسس ــات الدول ــة م ــن أج ــل حتقي ــق التنمي ــة
املجتمعيــة املســتدامة.
وف ــي نف ــس الس ــياق واص ــل البن ــك ،م ــن خ ــال قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي ،اهتمام ــه ب ــذوي الهم ــم ومتح ــدي اإلعاق ــة ،حي ــث ق ــام برعاي ــة
مس ــابقة الس ــباحة ل ــذوي الهم ــم ومتح ــدي اإلعاق ــة مبش ــاركة أقرانه ــم األصح ــاء والت ــي نظمته ــا حمل ــة "كان" حت ــت ش ــعار "الرياض ــة وقاي ــة
"وج ــاءت رعاي ــة البن ــك له ــذه الفعالي ــة اس ــتكماالً ل ــدوره املمي ــز ف ــي دع ــم مختل ــف أنش ــطة ذوي الهم ــم ومتح ــدي اإلعاق ــة.
ومبناس ــبة االحتف ــاالت بالعي ــد الوطن ــي وي ــوم التحري ــر ،ق ــام قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي بتزي ــن مبن ــى البن ــك الرئيس ــي ببع ــض الص ــور
والزخ ــارف الت ــي تعك ــس الت ــراث الكويت ــي الق ــدمي مب ــا يؤك ــد توج ــه البن ــك نح ــو إحي ــاء الت ــراث الكويت ــي وكذل ــك االحتف ــال به ــذه الذك ــرى
العزي ــزة عل ــى قل ــب كل مواط ــن ومقي ــم عل ــى ه ــذه األرض الطيب ــة.
كم ــا اس ــتمر قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي ف ــي تعزي ــز دور البن ــك االجتماع ــي بتق ــدمي الرعاي ــة والدع ــم لألنش ــطة والفعالي ــات املجتمعي ــة
املختلفــة التــي تنظمهــا محافظــات الكويــت الســتة لقاطنيهــا ،حيــث واصــل القطــاع تقــدمي كافــة ســبل الدعــم والرعايــة للفعاليــات الرياضيــة
واالجتماعي ــة والتربوي ــة والتوعوي ــة والبيئي ــة الت ــي تنظمه ــا محافظ ــات الكوي ــت م ــن أج ــل خدم ــة كاف ــة أطي ــاف املجتم ــع.
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أم ــا فيم ــا يتعل ــق بأوج ــه الدع ــم والرعاي ــة الت ــي يقدمه ــا البن ــك ف ــي املناس ــبات املختلف ــة ومنه ــا ش ــهر رمض ــان املب ــارك وعي ــد الفط ــر وعي ــد
األضح ــى ،فق ــد واص ــل قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي برنامج ــه االجتماع ــي ف ــي ش ــهر رمض ــان .وبالرغ ــم م ــن الظ ــروف االس ــتثنائية الت ــي
فرضته ــا جائح ــة كورون ــا إال أن فري ــق قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي ق ــد اس ــتمر ف ــي تق ــدمي كاف ــة أوج ــه الدع ــم واملس ــاندة للفئ ــات املس ــتحقة
ودع ــم العدي ــد م ــن الفعالي ــات م ــع االلت ــزام بكاف ــة اإلج ــراءات واالش ــتراطات الصحي ــة حفاظــاً عل ــى صح ــة اجلمي ــع.
ومبناس ــبة االحتف ــال بعي ــد الفط ــر الس ــعيد ق ــام فري ــق التواص ــل املؤسس ــي بزي ــارة خاص ــة لرج ــال اإلطف ــاء ف ــي مرك ــز إطف ــاء مش ــرف،
لتهنئته ــم بعي ــد الفط ــر الس ــعيد تقدي ــراً جلهوده ــم ف ــي احملافظ ــة عل ــى الوط ــن واملواط ــن ،وق ــام أيضــاً بتوزي ــع كس ــوة العي ــد عل ــى عم ــال
النظاف ــة والبن ــاء ضم ــن حمل ــة "ه ــون عليه ــم".
كم ــا ح ــرص فري ــق قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي عل ــى دع ــم حمل ــة "لنك ــن عل ــى دراي ــة" الت ــي أطلقه ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بالتع ــاون م ــع
احتــاد مصــارف الكويــت وذلــك بنشــر رســائل توعويــة متنوعــة بــن موظفــي البنــك والعمــاء واملواطنــن واملقيمــن مــن خــال موقــع البنــك
االلكترون ــي وتطبيق ــه االلكترون ــي عل ــى الهوات ــف الذكي ــة وفروع ــه املنتش ــرة وحس ــاباته عل ــى منص ــات التواص ــل االجتماع ــي وقس ــم األس ــئلة
الش ــائعة عل ــى البواب ــة االلكتروني ــة للبن ــك.
ومــع إطاللــة كل عــام جديــد ،حــرص قطــاع التواصــل املؤسســي علــى إصــدار رزنامــة البنــك التجــاري الســنوية التــي عــاد ًة مــا حتتــوي علــى
ص ــوراً جتس ــد الت ــراث الكويت ــي الق ــدمي حي ــث أخ ــذ البن ــك التج ــاري الكويت ــي زم ــام املب ــادرة إلحي ــاء الت ــراث الكويت ــي الق ــدمي إدراكاً م ــن
البنــك أن التــراث الكويتــي غنــي باملعانــي والعبــر التــي يجــب أن تظــل حاضــرة فــي األذهــان وال تندثــر مــع دوران عجلــة الزمــان .وقــد جــاءت
فكــرة رزنامــة التجــاري للعــام  ،2021لتجســد حقبــة تاريخيــة عــن الفــن الكويتــي التقليــدي الــذي اعتمــد فــي مجملــه علــى عــدد مــن اآلالت
املوســيقية والفــن الفلكلــوري األصيــل واالحتفــاالت الشــعبية فــي املجتمــع الكويتــي.
ومل ــا كان ــت أنش ــطة البن ــك التج ــاري ف ــي مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة متنوع ــة وش ــاملة ،فق ــد أص ــدر البن ــك كتيب ــه اخل ــاص ع ــن جمي ــع
األنش ــطة والفعالي ــات املتنوع ــة الت ــي ق ــام قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي بتنظيمه ــا ورعايته ــا ودعمه ــا خ ــال ع ــام .2021

قطاع الخدمات العامة
يتمث ــل اله ــدف األساس ــي لقط ــاع اخلدم ــات العام ــة ف ــي تق ــدمي خدم ــات الدع ــم الالزم ــة ألنش ــطة أعم ــال البن ــك وكذل ــك اإلدارات املختلف ــة
م ــع احملافظ ــة عل ــى املهني ــة العالي ــة والعدال ــة وع ــدم التحي ــز ومب ــا يتماش ــى م ــع السياس ــات واإلج ــراءات املعتم ــدة ل ــدى البن ــك .يلب ــي قط ــاع
اخلدم ــات العام ــة مجموع ــة واس ــعة م ــن املتطلب ــات عل ــى مس ــتوى البن ــك وذل ــك فيم ــا يتعل ــق بعق ــود اخلدم ــات مث ــل خدم ــات النظاف ــة
واملراســـلني (املندوبـــن) ،واحلراســـة ،والتعقيـــم ،والبريـــد الســـريع ،والتوريـــدات واملشـــتريات وإدارة األصـــول الثابتـــة للبنـــك ،واألعمـــال
الكهربائي ــة وامليكانيكي ــة مب ــا ف ــي ذل ــك مع ــدات مكافح ــة احلرائ ــق واألم ــن ،وأعم ــال الصيان ــة والتجدي ــد واإلنش ــاءات .نب ــن فيم ــا يل ــي
اإلدارات التابع ــة للقط ــاع ومهامه ــا املختلف ــة:
أ .إدارة املشتريات والقرطاسية
تعم ــل إدارة املش ــتريات والقرطاس ــية التابع ــة لقط ــاع اخلدم ــات العام ــة عل ــى تزوي ــد املس ــتخدمني النهائي ــن مب ــواد وخدم ــات عالي ــة اجل ــودة
لتعظي ــم قيم ــة األعم ــال م ــع احلف ــاظ عل ــى خف ــض التكلف ــة مب ــا يص ــب ف ــي مصلح ــة البن ــك.
تســتخدم إدارة املشــتريات نظــام التذاكــر مــن خــال تطبيــق الرابــط الذكــي  .CBK Smart Linkوســوف تطبــق طريقــة "معاجلــة التوقيــع
الرقم ــي" للطلب ــات اإللكتروني ــة قريب ـاً .وبالتال ــي ،ف ــإن إدارة املش ــتريات والقرطاس ــية تعم ــل دائ ًم ــا ،حت ــى ف ــي ظ ــل ظ ــروف الط ــوارئ ،عل ــى
تق ــدمي أفض ــل اخلدم ــات للف ــروع والقطاع ــات  /اإلدارات لضم ــان حس ــن س ــير العم ــل ب ــكل س ــهولة وسالس ــة.
ب .إدارة اإلنشاءات واملمتلكات
تتك ــون إدارة اإلنش ــاءات واملمتل ــكات م ــن فري ــق عم ــل متكام ــل م ــن املوظف ــن امله ــرة وذوي اخلب ــرة .وته ــدف اإلدارة إل ــى تق ــدمي خدم ــات
هندس ــية عالي ــة اجل ــودة م ــن حي ــث اإلنش ــاءات وإدارة املواق ــع والتخطي ــط وتصمي ــم الف ــروع اجلدي ــدة وجتدي ــد وحتدي ــث الف ــروع القائم ــة
وعمليــات التشــغيل مبــا تتضمــن مــن تخطيــط للمشــاريع وإدارة التكلفــة واجلــودة وتقييــم املخاطــر علــى املمتلــكات .تعمــل اإلدارة ً
أيضــا علــى
توفي ــر خدم ــات الصيان ــة الفعال ــة ف ــي الوق ــت املناس ــب واملطلوب ــة ف ــي مختل ــف منش ــآت وف ــروع البن ــك لضم ــان س ــير العم ــل بص ــورة مرن ــة.
قامــت إدارة اإلنشــاءات واملمتلــكات بإمتــام عمليــات جتديــد وحتديــث جميــع الفــروع بنجــاح بطــرح تصميــم جديــد للخدمــة الذاتيــة واملكاتــب
املمي ــزة .فض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك ،مت تركي ــب نظ ــام جدي ــد ملتابع ــة بيئ ــة اخلدم ــة .وم ــن ذل ــك أن ه ــذا النظ ــام مي ّك ــن البن ــك م ــن متابع ــة ومراقب ــة
اخلدم ــات الهام ــة ملرك ــز البيان ــات وموق ــع التعام ــل م ــع الك ــوارث  DRواألجه ــزة البديل ــة إلم ــدادات الطاق ــة  / UPSنظ ــام اإلن ــذار م ــن
احلرائ ــق  /مول ــدات الدي ــزل.
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ج .إدارة األمن
بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا املعلومات والقطاعات واإلدارات األخرى في البنك ،تقوم إدارة األمن على تشغيل النظم التالية:
 .1نظ ــام إدارة املفاتي ــح :نظ ــام إدارة املفاتي ــح يضب ــط عملي ــة املس ــؤولية واملس ــاءلة ،ويحق ــق إنتاجي ــة أفض ــل ،وخف ــض ف ــي التكلف ــة ،وتعزي ــز
األمــان ،وســهولة التتبــع .حيــث أن هــذا النظــام الذكــي يؤمــن ويديــر ويدقــق علــى اســتخدام كل مفتــاح وكل نظــام ويضمــن الســماح بالوصــول
لألف ــراد املص ــرح له ــم فق ــط .كم ــا يوف ــر ه ــذا النظ ــام مس ــار تدقي ــق كام ــل وبالتال ــي ميك ــن محاس ــبة جمي ــع املس ــتخدمني بصف ــة دائم ــة ف ــي
جمي ــع األوق ــات.
 .2نظ ــام متابع ــة ال ــزوار :ه ــذا النظ ــام مي ّك ــن البن ــك م ــن رقمن ــة الزي ــارات وذل ــك باس ــتخدام ماس ــح ضوئ ــي حلف ــظ مس ــتندات إثب ــات هوي ــة
ال ــزوار ب ــدالً م ــن األوراق .لذل ــك فه ــذا النظ ــام يوف ــر األوراق حي ــث يت ــم تخزي ــن البيان ــات عل ــى الق ــرص الصل ــب.
 .3إدارة احلض ــور :حت ــول البن ــك إل ــى نظ ــام إثب ــات احلض ــور بالبصم ــة س ــواء بالي ــد أو بصم ــة الوج ــه .وق ــد كان قط ــاع اخلدم ــات العام ــة –

إدارة األم ــن ش ــريكاً اساس ــياً م ــع قطاع ــي امل ــوارد البش ــرية وتكنولوجي ــا املعلوم ــات ف ــي ه ــذا املش ــروع اله ــام.

 .4ترقيــة البرمجيــات :قــام البنــك بتحديــث برنامــج نظــام األمــن املتكامــل وهــذا البرنامــج يســاعدنا فــي احملافظــة علــى اســتمرارية العمــل
وجتنــب األعطــال قــدر املســتطاع.
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مقدمة
يســتند البنــك التجــاري الكويتــي فــي تطبيقــه لقواعــد احلوكمــة إلــى التعليمــات الصــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي وإلــى املعاييــر الدوليــة
الصــادرة مــن جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة فــي هــذا اخلصــوص ،وذلــك إرســا ًء ألفضــل املمارســات فــي كافــة مجــاالت احلوكمــة الرشــيدة،
حي ــث يق ــوم البن ــك بتطبي ــق مجموع ــة م ــن النظ ــم الداخلي ــة والسياس ــات واملمارس ــات الت ــي تس ــتهدف تأصي ــل أس ــس اإلدارة الس ــليمة ف ــي
البن ــك وتعزي ــز ثقافت ــه ف ــي ه ــذا املج ــال.
وخــال عــام  2021إســتمر البنــك بتعزيــز سياســاته وإجراءاتــه وممارســاته مســتهدفاً التطبيــق الفعــال للتعليمــات واملعاييــر الصــادرة بشــأن
قواع ــد احلوكم ــة ،وذل ــك حماي ــة للبن ــك ومصاحل ــه ومصال ــح مس ــاهميه ومودعي ــه ودائني ــه وعم ــاؤه والعامل ــن في ــه وغيره ــم م ــن أصح ــاب
املصال ــح ،كم ــا مت إتخ ــاذ م ــا يل ــزم م ــن إج ــراءات وحتدي ــث النظ ــم الداخلي ــة والسياس ــات القائم ــة ف ــي البن ــك لتتواف ــق م ــع متطلب ــات بن ــك
الكوي ــت املرك ــزي.
يواص ــل البن ــك التج ــاري الكويت ــي موائم ــة أوضاع ــه وفقــاً للتحديث ــات الت ــي أصدره ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ف ــي س ــبتمبر  2019عل ــى
تعليم ــات قواع ــد ونظ ــم احلوكم ــة وذل ــك وف ــق اإلط ــار الزمن ــي احمل ــدد ف ــي التعليم ــات ،كم ــا يس ــتمر ف ــي العم ــل عل ــى إس ــتكمال تطبيقه ــا
وحتقي ــق مب ــادئ اإلدارة الس ــليمة.
كم ــا يح ــرص البن ــك عل ــى التعام ــل بأقص ــى درج ــات الش ــفافية واإلفص ــاح ع ــن كاف ــة املعلوم ــات اجلوهري ــة الت ــي تتعل ــق بالبن ــك ،وذل ــك
باإلفص ــاح عنه ــا وف ــق التعليم ــات الص ــادرة م ــن هيئ ــة أس ــواق امل ــال وقواع ــد البورص ــة ،فض ـ ً
ـا ع ــن نش ــرها عل ــى املوق ــع اإللكترون ــي للبن ــك
وال ــذي يتضم ــن كذل ــك دلي ــل احلوكم ــة املعتم ــد ل ــدى البن ــك.

المساهمين الرئيسيين
فيما يلي بيان باملساهمني الذين تتجاوز ملكيتهم  %5من رأس مال البنك كما في نهاية عام .2021
%23.918

شركة الشرق القابضة			

هيكل الحوكمة
ق ــام البن ــك بوض ــع هي ــكل واض ــح للحوكم ــة يه ــدف إل ــى توفي ــر معايي ــر وممارس ــات حوكم ــة كافي ــة وفعال ــة ملجموع ــة البن ــك ،وق ــد مت مراع ــاة
أن يتضم ــن هي ــكل احلوكم ــة أش ــكاالً مناس ــبة م ــن الرقاب ــة الفعال ــة عل ــى أنش ــطة املجموع ــة مب ــا يحق ــق احلوكم ــة الرش ــيدة ،ويت ــم مراجع ــة
ه ــذا الهي ــكل بش ــكل دوري للتحق ــق م ــن إس ــتمرار مالئمت ــه وليعك ــس أي ــة تط ــورات ف ــي ه ــذا الش ــأن .ويب ــن الش ــكل التال ــي الهي ــكل الع ــام
إلط ــار احلوكم ــة.
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مجلس اإلدارة ومسئولياته الرئيسية وأبرز إنجازاته
وفقـاً لقانــون الشــركات والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد احلوكمــة وكذلــك النظــام األساســي للبنــك ،يتــم إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل
املســاهمني فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة بالتصويــت الســري وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات بعــد احلصــول علــى موافقــة بنــك الكويــت املركــزي.
وقــد مت خــال عــام  2021انتخــاب مجلــس اإلدارة احلالــي لفتــرة ممتــدة مــن  2021إلــى  ،2023والــذي يتكــون مــن إحــدى عشــر عضــواً
يتضمنه ــم عضوي ــن مس ــتقلني عل ــى أن يت ــم إس ــتكمال ع ــدد األعض ــاء املس ــتقلني التزام ــا بالتعليم ــات وكم ــا ه ــو منص ــوص ف ــي النظ ــام
األساس ــي للبن ــك خ ــال النص ــف األول م ــن ع ــام .2022
املهام واملسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة
يتحم ــل مجل ــس اإلدارة املس ــؤولية الش ــاملة ع ــن البن ــك بش ــكل ع ــام مب ــا ف ــي ذل ــك وض ــع األه ــداف اإلس ــتراتيجية ،وإعتم ــاد خط ــط العم ــل،
وحتدي ــد إس ــتراتيجية ونزع ــة املخاط ــر ،وتطوي ــر معايي ــر احلوكم ــة ،وإعتم ــاد السياس ــات ،وتطوي ــر الثق ــة العام ــة ف ــي إدارة البن ــك باإلضاف ــة
إل ــى املش ــاركة الفعال ــة ف ــي تنظي ــم أعم ــال البن ــك وحتم ــل كاف ــة املس ــؤوليات املتعلق ــة بس ــامته املالي ــة ،واحلف ــاظ عل ــى مصال ــح املس ــاهمني
وأصحــاب املصالــح ،والتركيــز علــى إدارة املخاطــر وحوكمتهــا مبــا فــي ذلــك مخاطــر أمــن املعلومــات واألمــن الســيبراني ،وحوكمــة اإللتــزام،
وتعزي ــز نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة وأعم ــال التدقي ــق الداخل ــي واخلارج ــي ،وغي ــر ذل ــك م ــن مس ــؤوليات ومه ــام ملق ــاة عل ــى عات ــق املجل ــس
مبوج ــب القوان ــن واللوائ ــح وق ــرارات وتعليم ــات اجله ــات الرقابي ــة.
ويولــي مجلــس اإلدارة أهميــة كبيــرة لتطبيقــات احلوكمــة ،حيــث يحــرص علــى خلــق ثقافــة القيــم املؤسســية لــدى كافــة العاملــن فــي البنــك
مــن خــال الســعي الدائــم نحــو حتقيــق األهــداف اإلســتراتيجية وحتســن معــدالت األداء واإللتــزام بالقوانــن والتعليمــات الرقابيــة خاصــة
قواع ــد ونظ ــم احلوكم ــة .وعل ــى ذل ــك ،يتبن ــى املجل ــس حزم ــة م ــن النظ ــم والسياس ــات والتقاري ــر الت ــي يس ــعى إل ــى تطبيقه ــا بش ــكل فع ــال
كثقاف ــة مؤسس ــية ولي ــس كتعليم ــات رقابي ــة.
ويتس ــم هي ــكل مجل ــس اإلدارة بصف ــة جماعي ــة بالتن ــوع ف ــي املؤه ــات العلمي ــة واخلب ــرات العملي ــة وامله ــارات املتخصص ــة واملعرف ــة املناس ــبة
فــي مجــاالت التمويــل واحملاســبة واإلقــراض والعمليــات املصرفيــة والتخطيــط اإلســتراتيجي واحلوكمــة وإدارة املخاطــر والرقابــة الداخليــة
والبيئ ــة التنظيمي ــة والرقابي ــة ،فض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك ف ــإن املجل ــس عل ــى اط ــاع مس ــتمر بالتط ــورات اإلقتصادي ــة احمللي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة.
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
الشيخ /أحمد دعيج جابر الصباح – رئيس مجلس اإلدارة
حاص ــل عل ــى بكالوري ــوس العل ــوم  -تخص ــص متوي ــل ع ــام  2000م ــن جامع ــة بنتل ــي  /الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،وعل ــى ماجس ــتير ف ــي
إدارة األعم ــال  -تخص ــص إدارة عام ــة واس ــتراتيجية ع ــام  2008م ــن كلي ــة كوي ــت ماس ــترخت إلدارة األعم ــال ،للش ــيخ أحم ــد خب ــرة طويل ــة
ومتنوع ــة م ــن خ ــال ش ــغله املناص ــب والوظائ ــف القيادي ــة التالي ــة:
تولى الشيخ /أحمد املناصب التالية:
رئيس مجلس إدارة شركة التجاري للوساطة املاليــة من  2014حتى .2020
•
نائب رئيس مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت من فبراير  2019حتى تاريخه.
•
ً
عضو مجلس إدارة في معهد الدراسات املصرفية ممثال عن البنك التجاري الكويتي من  2018حتى تاريخه.
•
عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية للمقاصة ممث ً
ال عن البنك التجاري الكويتي من  2018حتى .2019
•
كما شغل الشيخ /أحمد الوظائف التالية:
مدير استثمار في شركة التجاري لالستثمار من  2010حتى .2012
•
مدير استثمار في شركة مجموعة األوراق املالية من  2012حتى تاريخه.
•
محلل ائتمان في البنك التجاري الكويتي في وحدة خدمات املساهمني من  2005حتى .2010
•
مخطط في مؤسسة البترول الكويتية من  2001حتى .2003
•
ويش ــغل الش ــيخ /أحم ــد حالي ـاً منص ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي من ــذ  31م ــارس  ،2018كم ــا أن ــه رئي ــس جلن ــة
الق ــروض املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة .وق ــد س ــبق أن ش ــغل منص ــب نائ ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة م ــن  2015/4/4إل ــى 2018/3/31
وعضوي ــة مجلـ ــس اإلدارة م ــن  2012/4/29إل ــى .2015/4/3
السيد /عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن العلي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
حاص ــل عل ــى بكالوري ــوس هندس ــة ميكانيكي ــة ع ــام  1975وعل ــى ماجس ــتير إدارة أعم ــال  /متوي ــل واس ــتثمار ع ــام  1979م ــن جامع ــة
ويسكونســـون ماديســـون  /الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.
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ل ــدى الس ــيد /عبدالرحم ــن خب ــرة كبي ــرة تناه ــز الثالث ــن عام ـاً ف ــي مج ــال االس ــتثمار ومتوي ــل املش ــاريع ،وق ــد ج ــاء جانب ـاً كبي ــراً م ــن خ ــال
ش ــغله املناص ــب والعضوي ــات التالي ــة:
نائب رئيس أول في مؤسسة اخلليج لالستثمارمن  1985حتى .2002
•
عضو مجلس إدارة في البنك الصناعي من  2010حتى .2011
•
عضو مجلس إدارة في الشركة املتحدة للحديد من  1998حتى .2015
•
عضو مجلس إدارة في الشركة املتحدة القابضة من  1998حتى .2006
•
عضوية جلنة أخالقيات البحوث في مركز دسمان للسكر منذ عام  2010حتى تاريخه.
•
وباإلضافــة إلــى كونــه عضــواً فــي مجلــس إدارة البنــك منــذ  29أبريــل  ،2012فــإن الســيد /عبــد الرحمــن يشــغل حاليـاً منصــب نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة منــذ شــهر أكتوبــر  ،2020كمــا أنــه يشــغل عضويــة جلنــة إدارة املخاطــر وعضويــة جلنــة القــروض املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
السيد /بدر سليمان عبداهلل األحمد
حاصــل علــى البكالوريــوس فــي تخصــص احملاســبة عــام  1980مــن جامعــة الكويــت ،كمــا حصــل علــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال
عــام  1983مــن أمريــكان إنترناشــيونال كولــج /الواليــات املتحــدة األمريكيــة .ومتتــد خبــرة الســيد /بــدر إلــى ســنوات عديــدة شــغل خاللهــا
عــدة مناصــب منهــا:
مراقب احملاسبة ديوان املوظفني من  1983حتى .1985
•
مقيد في جدول احملاسبني القانونيني في اململكة العربية السعودية حتت رقم  212في  1407/9/14هجري.
•
مدقق حسابات  -سوق الكويت لألوراق املالية من  1985حتى .1986
•
نائب مدير إدارة التموين  -الشركة الكويتية خلدمات الطيران من  1986حتى .2002
•
مدير عام  -الشركة املتحدة للدواجن من  2006حتى .2007
•
مدير مؤسسة سيفواي للتجارة العامة واملقاوالت منذ  1989حتى تاريخه.
•
كما شغل السيد بدر العضويات التالية:
نائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك التجاري الكويتي خالل العام .2010
•
رئيس مجلس اإلدارة في البنك التجاري الكويتي من  2010حتى .2011
•
عضومجلس االدارة في البنك التجاري الكويتي من  2011حتى .2012
•
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة األوراق املالية من  2013حتى .2019
•
وباإلضاف ــة إل ــى ذل ــك فه ــو عض ــواً ف ــي مجل ــس إدارة البن ــك من ــذ  25يوني ــو  ،2013ويتول ــى حالي ـاً رئاس ــة جلن ــة احلوكم ــة وعضوي ــة جلن ــة
التدقي ــق املنبثقت ــن ع ــن مجل ــس اإلدارة.
الدكتور /أرشيد عبدالهادي زيد مبارك احلوري
حاصـــل علـــى ليســـانس حقـــوق وشـــريعة ســـنه  1987مـــن جامعـــة الكويـــت ،كمـــا حصـــل علـــى دبلـــوم عالـــي بالقانـــون اإلداري عـــام
1994/1993م ــن أكادميي ــة الش ــرطة  /مص ــر ،وماجس ــتير حق ــوق قان ــون إداري ع ــام  1996م ــن جامع ــة القاه ــرة  /مص ــر ،ودكت ــوراه ف ــي
احلقــوق (القانــون العــام -إداري) عــام  2001مــن جامعــة عــن شــمس  /مصــر .ومتتــد خبــرة الدكتــور /أرشــيد إلــى ســنوات عديــدة شــغل
خالله ــا ع ــدة وظائ ــف ومناص ــب منه ــا:
مدير اإلدارة القانونية في احلرس الوطني من  1994حتى .1997
•
مستشار سمو رئيس احلرس الوطني من  2007حتى .2008
•
عضو مجلس إدارة شركة التجاري لالستثمار خالل الفتـرة من عام  2010حتى .2013
•
نائب رئيس مجلس إدارة شركة ياكو الطبية وحالياً رئيس مجلس إدارتها.
•
منتدب للتدريس بكلية احلقوق  /جامعة الكويت خالل الفترة من  2012حتى تاريخه.
•
وباإلضافــة إلــى عضويتــه فــي مجلــس إدارة البنــك منــذ  6يوليــو  ،2013فــإن الدكتــور /أرشــيد يشــغل حاليـاً عضويــة كل مــن جلنــة التدقيــق
وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
السيد /محمد عبد الرزاق الكندري
حاص ــل عل ــى بكالوري ــوس إدارة أعم ــال ع ــام  2000م ــن جامع ــة ريتش ــموند ف ــي فرجيني ــا ،وخ ــال مس ــيرته العملي ــة ش ــغل عضوي ــة مجال ــس
إدارات الش ــركات التالي ــة:
شركة أجيال العقارية الترفيهية من  2014حتى تاريخه.
•
شركة تكنولوجيا إلنتاج الغازات الصناعية من  2014حتى تاريخه.
•
الشركة األولى لالستثمار من  2014حتى تاريخه.
•
فينشر كابيتال بنك (البحرين) من  2012حتى تاريخه.
•
شركة إياس للتعليم األكادميي والتقني من  2016حتى .2019
•
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نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية من  2012حتى .2019
•
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة اخلليج للطاقة القابضة من  2011حتى تاريخه.
•
وللسيد /محمد الكندري خبرات متنوعة من خالل شغله الوظائف القيادية التالية:
نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار املباشر في شركة مجموعة األوراق املالية من  2017حتى تاريخه.
•
مدير تنفيذي لالستثمار املباشر في شركة مجموعة األوراق املالية من  2011حتى .2017
•
نائب رئيس إدارة األصول في شركة الرؤيا لالستثمار واإلجارة من  2007حتى .2009
•
وباإلضافــة إلــى كونــه عضــواً فــي مجلــس إدارة البنــك منــذ  28ينايــر  ،2020فــإن الســيد /محمــد الكنــدري يشــغل حالي ـاً عضويــة كل مــن
جلنــة إدارة املخاطــر وجلنــة التدقيــق املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
الشيخ /طالل محمد السلمان الصباح
حاص ــل عل ــى بكالوري ــوس العل ــوم ف ــي إدارة األعم ــال ع ــام  2001م ــن اجلامع ــة األمريكي ــة  /واش ــنطن دي س ــي ،ويعم ــل الش ــيخ /ط ــال
الصب ــاح حاليــاً ف ــي ش ــركة مجموع ــة األوراق املالي ــة ،كم ــا ش ــغل عضوي ــة مجال ــس إدارات الش ــركات التالي ــة:
شركة اخلليج لصناعة الزجاج من  2005حتى .2006
•
شركة صناعات التبريد والتخزين من  2003حتى .2008
•
وباإلضافــة إلــى كونــه عضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري الكويتــي منــذ  31مــارس  ،2018فــإن الشــيخ /طــال يشــغل حالي ـاً عضويــة كل
مــن جلنــة الترشــيحات واملكافــآت وجلنــة القــروض املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
السيد /مناف محمد علي املهنا
حاص ــل عل ــى بكالوري ــوس هندس ــة معماري ــة ع ــام  1989م ــن جامع ــة ميام ــي  /الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،وعل ــى ماجس ــتير ف ــي إدارة
املش ــاريع ع ــام  1997م ــن جامع ــة الكوي ــت .وللس ــيد /من ــاف خب ــرات متنوع ــة س ــواء م ــن خ ــال عمل ــه ف ــي القط ــاع الع ــام والقط ــاع اخل ــاص
وعل ــى مس ــتوى مجل ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــة ف ــي اجله ــات التالي ــة:
وزارة الدفــاع  -هندســة املنشــآت العســكرية  -مراقــب للمشــاريع اخلاصــة (مشــاريع قــوات التحالــف) مــن عــام  1991إلــى عــام .2008
•
رئي ــس مجل ــس اإلدارة والرئي ــس التنفي ــذي ف ــي ش ــركة اخللي ــج لإلنش ــاءات واألعم ــال البحري ــة واملق ــاوالت العام ــة م ــن ع ــام 2006
•
إلــى عــام .2018
عضو مجلس إدارة الشركة األولى لتسويق الوقود من  2009حتى .2010
•
عضو مجلس إدارة شركة اخلليج الوطنية القابضة من  2010حتى .2017
•
عضو مجلس إدارة شركة االمتيازات اخلليجية القابضة من  2010حتى .2018
•
املدير التنفيذي لشركة بالتينيوم املتحدة من  2003حتى تاريخه.
•
وباإلضافــة إلــى كونــه عضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري الكويتــي منــذ  31مــارس  ،2018فــإن الســيد /منــاف يشــغل حالي ـاً عضويــة كل
مــن جلنــة القــروض وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
السيد /يوسف يعقوب العوضي
حاص ــل عل ــى البكالوري ــوس ف ــي تخص ــص احملاس ــبة ع ــام  2004م ــن جامع ــة الكوي ــت .ومتت ــد خب ــرة الس ــيد /يوس ــف إل ــى س ــنوات عدي ــدة
ش ــغل خالله ــا ع ــدة وظائ ــف ف ــي ش ــركات متع ــددة عل ــى النح ــو التال ــي:
نائ ــب الرئي ــس التنفي ــذي -إدارة الصنادي ــق االس ــتثمارية ومحاف ــظ العم ــاء ف ــي ش ــركة مجموع ــة األوراق املالي ــة من ــذ 2016/7/17
•
حتــى تاريخــه.
مدير تنفيذي  -إدارة االستثمار في شركة مجموعة األوراق املالية من  2014حتى .2016
•
مدير استثمار في شركة مجموعة األوراق املالية من  2011حتى .2014
•
مساعد مدير  -إدارة االستثمار العقاري في شركة أعيان لإلجارة واالستثمار خالل العام .2010
•
مدير استثمار  -إدارة االستثمار املباشر في الشركة األهلية القابضة من  2007حتى .2009
•
محاسب في شركة وفرة لالستثمار الدولي من  2004حتى .2007
•
كما شغل عضوية مجالس إدارات الشركات التالية:
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية من  2012حتى .2019
•
رئيس مجلس إدارة شركة إياس للتعليم األكادميي والتقني من  2014حتى .2017
•
نائب رئيس مجلس إدارة املجموعة التعليمية القابضة من  2014حتى .2017
•
عضو مجلس إدارة املجموعة التعليمية القابضة خالل العام .2017
•
عضو مجلس إدارة شركة سما التعليمية من  2015حتى .2017
•
عضو مجلس إدارة شركة آفاق للخدمات التربوية من  2016حتى .2017
•
عضو مجلس إدارة الشركة التعليمية املتطورة في اململكة العربية السعودية من  2015حتى .2016
•
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عضو مجلس إدارة شركة ألفا أطالنتيك للصحراء املغربية في مملكة املغرب من  2015حتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة بوابة األهلية العقارية من  2008حتى .2009
عضو مجلس إدارة (مستقل) شركة االمتيازات اخلليجية القابضة من عام  2018حتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية من إبريل  2021حتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة توازن القابضة من يناير  2021حتى تاريخه.

وباإلضافــة إلــى كونــه عضــواً فــي مجلــس إدارة البنــك منــذ  9نوفمبــر  ،2020فــإن الســيد /يوســف يشــغل حالي ـاً عضويــة جلنــة احلوكمــة
وعضوي ــة جلن ــة إدارة املخاط ــر املنبثقت ــن ع ــن مجل ــس اإلدارة.
السيد /ضاري على عبد اهلل املضف
حاصــل علــى بكالوريــوس احملاســبة عــام  2012مــن جامعــة الكويــت ،لديــه خبــرات عمليــة فــي كل مــن مجــال التأمــن والوســاطة وفــي أمــن
املعلوم ــات وأم ــن املنش ــآت واحملاس ــبة ،ق ــام ف ــي ع ــام  2012بتأس ــيس ش ــركة اجلزي ــرة العربي ــة لوس ــاطة التأم ــن كش ــريك مف ــوض والت ــي
تعم ــل ف ــي مج ــال التأم ــن وحتس ــن أداء الوس ــيط ،الت ــي تع ــد اآلن م ــن الش ــركات الرائ ــدة ف ــي مجاله ــا ،ولدي ــه خب ــرات عملي ــة ف ــي مج ــال
األم ــن (أم ــن املعلوم ــات  -أم ــن املنش ــآت) وف ــي مج ــال احملاس ــبة ،وش ــغل الس ــيد  /ض ــاري املناص ــب التالي ــة:
في وزارة الدفاع خالل األعوام من  1997حتى :2021
•
 هيئة احلرس األميري  -مكتب مساعد رئيس هيئة احلرس األميري  /فرع العمليات والتدريب هيئة االستخبارات واألمن  -مديرية األمن  /فرع األمن الوقائي هيئة اإلمداد والتموين  -رئيس فرع برمجة ميزانية هيئة االستخبارات واألمن  -مساعد امللحق العسكري للشئون املالية  /واشنطن مديرية برمجة امليزانية  -رئيس فرع برمجة ميزانية هيئة التسليح والتجهيزمساعد الرئيس التنفيذي في شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع من تاريخ  2021/6/1وحتى تاريخه.
•
وقــد مت انتخابــه لعضويــة مجلــس إدارة البنــك كعضــو غيــر مســتقل فــي  31مــارس  ،2021ويشــغل عضويــة كل مــن جلنــة القــروض وجلنــة
احلوكمــة املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
الدكتور /محمود عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني  -عضو مستقل
حاصــل علــى دكتــوراه فــي التأمــن واالقتصــاد عــام  1998مــن جامعــة ســكوتالند  -اململكــة املتحــدة ،وماجســتير فــي العلــوم االكتواريــة عــام
 1994مــن جامعــة اندايانــا  -الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومتتــد خبــرة الدكتــور /محمــود إلــى ســنوات عديــدة شــغل خاللهــا املناصــب التالية:
أستاذ مشارك في جامعة الكويت  -كلية العلوم اإلدارية قسم التمويل منذ عام 1990حتى تاريخه.
•
مدخل بيانات في الهيئة العامة للمعلومات املدنية من  1984حتى .1986
•
مستشار اكتواري ملجلس األمة لعدة سنوات.
•
وق ــد ش ــغل س ــابقاً عضوي ــة مجل ــس إدارة البن ــك التج ــاري الكويت ــي م ــن  2012حت ــى  2015إل ــى أن مت انتخاب ــه مج ــدداً ف ــي  31م ــارس
 2021لعضوي ــة مجل ــس إدارة البن ــك كعض ــو مس ــتقل ،ويتول ــى رئاس ــة كل م ــن جلن ــة التدقي ــق وجلن ــة الترش ــيحات واملكاف ــآت املنبثقت ــن ع ــن
مجل ــس اإلدارة.
السيد /فهد زهير بدر البدر  -عضو مستقل

حاصــل علــى ماجســتير إدارة أعمــال عــام  2015مــن جامعــة ديــوك  /الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبكالوريــوس العلــوم فــي اإلدارة عــام 2000

مــن جامعــة بيــردو /الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــد شــغل الســيد /فهــد البــدر عــدة مناصــب علــى النحــو التالــي:
مستشار الرئيس التنفيذي في شركة املصالح االستثمارية من  2020/2حتى تاريخه.
•
رئيس إدارة الصناديق املدارة خارجياً في مؤسسة اخلليج لالستثمار من  2015حتى .2019
•
رئيس الشرق األوسط في شركة اليوجنيت كابيتال من  2009حتى .2015
•
رئيس قسم صناديق التحوط في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية من  2007حتى .2008
•

وقــد مت انتخابــه لعضويــة مجلــس إدارة البنــك كعضــو مســتقل فــي  31مــارس  ،2021ويتولــى رئاســة جلنــة إدارة املخاطــر وعضويــة جلنــة
احلوكمــة املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
أبرز إجنازات مجلس اإلدارة خالل عام 2021
•
•
•

املوافقة على استراتيجية البنك (صياغة املستقبل .)2026-2022
املراجعة الدورية لتقارير إستراتيجية إدارة املخاطر (.)2024-2020
مراجعة وإعتماد البيانات املالية الربع سنوية والسنوية للبنك.
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مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك وإعتماد التعديالت عليه وكذلك مراجعة هيكل احلوكمة ومجلس اإلدارة وهيكل قطاع إدارة املخاطر.
مراجعة التقارير اخلاصة بكفاية رأس املال وإختبارات الضغط والتقارير الدورية إلدارة املخاطر.
مراجعة تقارير قطاع إدارة املخاطر بشأن كفاية رأس املال اخلاصة بالشركة التابعة.
مراجعة التقاريرالدورية اخلاصة بإدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
اعتماد الدورات التدريبية بشأن املوظفني بإدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
مراجعة التقارير الدورية اخلاصة بأعمال القطاع القانوني.
مراجعة واعتماد املنهجية املتعلقة بإختبارات الضغط.
إعتماد امليزانية التقديرية للبنك لعام .2022
اعتماد خطة رأس املال (.)2025-2021
االطالع على تقرير اإلطار االستراتيجي لألمن السيبراني.
املوافقة على إعادة تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة مبا يتوافق مع تشكيلة املجلس اجلديد وتعليمات احلوكمة.
إعتماد التحديثات على سياسات قطاع إدارة املخاطر لدى البنك.
إعتماد التحديثات على السياسات املختلفة التي تقوم عليها أنشطة البنك التي تقدمها القطاعات املختلفة.
املوافقة على التعديالت املقترحة على مناذج تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة ككل ورئيس اجلهاز التنفيذي.
إعتمـــاد تقييـــم أداء مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء املجلـــس ورئيـــس اجلهـــاز التنفيـــذي وإعتماد خطـــة التدريب املقترحـــة ألعضاء مجلس
اإلدارة لعـــام .2021
املوافقة على خطة استقطاب اخلريجني األكفاء واملتميزين من اجلامعات احلكومية واخلاصة من الكوادر الوطنية وتوظيفهم.
مراجعة التقارير الدورية اخلاصة بأنشطة البنك ووظائفه املختلفة.
مراجعة التقرير السنوي حول االلتزام بدليل حماية العمالء.
االطالع على تقييم قياس مستوى رضى العمالء عن اخلدمات املقدمة لهم من قبل مصرفنا.
مراجعة التقارير السنوية حول االلتزام وإطار ممارسات احلوكمة واإلفصاح في البنك.
املراجعة السنوية لسياسة املكافآت واالطالع على تقرير قطاع التدقيق الداخلي بشأن املزايا وسياسة املكافآت.
مراجعة التقارير الدورية اخلاصة بأعمال مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس.
مراجعة وتقييم أداء احملافظ اإلئتمانية واإلستثمارية والقروض.
مراجعــة ومتابعــة أحــدث املســتجدات بشــأن خطــة التدقيــق الداخلــي عــن  2021واعتمــاد خطــة التدقيــق الداخلــي اجلديــدة لعــام 2022
واعتمــاد هيــكل تنظيمــي جديــد للقطــاع.
مراجعة واعتماد خطة التدقيق االستراتيجية (.)2024-2022
متابعة مالحظات ومخالفات اجلهات الرقابية واإلجراءات املتخذة بشأنها.
مراجعة تقرير مراقب احلسابات اخلارجي بشأن أنظمة الرقابة الداخلية لعام  2020وتقاريراملتابعة املعدة في هذا الشأن.
مراجعة خطاب اإلدارة املعد من قبل مراقبي احلسابات اخلارجي.
االضطالع على منوذج تقييم مراقبي احلسابات اخلارجيني.
املوافقـــة علـــى تعيـــن مكاتـــب التدقيـــق اخلارجي للبنـــك للتدقيق على البيانـــات املالية وتعيني بعـــض املكاتب للقيـــام ببعض األعمال
املختلفـــة بالبنـــك مثـــل تقييـــم مـــدى كفاية أنظمـــة الرقابـــة الداخلية والتدقيـــق على آليـــة تطبيق البنـــك لإلطار االســـتراتيجي لألمن
الســـيبراني والتدقيـــق على تطبيـــق متطلبات الفاتـــكا ومعايير اإلبالغ املشـــترك.
مراجعة خطة إستمرارية األعمال والتقرير اخلاص بإختبار هذه اخلطة.
االطـــاع علـــى تعميـــم بنـــك الكويت املركزي بشـــأن التعديـــات التي أجريت على التعليمـــات الرقابية ملواجهة تداعيـــات أزمة فايروس
كورونا املستجد.
املوافقة على فتح باب الترشيح الستكمال عدد األعضاء املستقلني لعضوية مجلس اإلدارة احلالي للدورة .2023-2021

اللجـــان المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة ومهامهـــا ومســـؤولياتها الرئيســـية وأبـــرز
إنجازاتهـــا خـــال عـــام 2021
ف ــي إط ــار تأصي ــل قواع ــد احلوكم ــة الس ــليمة ف ــي البن ــك فق ــد مت تش ــكيل خم ــس جل ــان منبثق ــة ع ــن املجل ــس وذل ــك لتعزي ــز رقاب ــة املجل ــس
عل ــى العملي ــات املهم ــة ف ــي املجموع ــة ،ل ــكل منه ــا نظ ــام داخل ــي يوض ــح مهامه ــا ومس ــؤولياتها وينظ ــم عمله ــا وم ــا يتعل ــق بإع ــداد التقاري ــر
الدوريــة فــي ضــوء طبيعــة مهامهــا ومســؤولياتها ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة فضـ ً
ـا عــن تقاريــر املتابعــة املرفوعــة إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة.
م ــن ه ــذه اللج ــان أرب ــع جل ــان تتول ــى املس ــاعدة ف ــي اإلش ــراف عل ــى تطبيق ــات قواع ــد احلوكم ــة مبحاوره ــا املختلف ــة ،باإلضاف ــة إل ــى جلن ــة
القــروض املعنيــة مبحفظــة التســهيالت اإلئتمانيــة ،وبعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة اجلديــد بتاريــخ  31مــارس ،2021مت إعــادة تشــكيل اللجــان
ملتزمــن مبــا نصــت عليــه تعليمــات قواعــد ونظــم احلوكمــة مــن حيــث أن يكــون ضمــن تشــكيلها أعضــاء مســتقلني ،علــى أن يتــرأس كل مــن
جلن ــة التدقي ــق وجلن ــة إدارة املخاط ــر وجلن ــة الترش ــيحات واملكاف ــآت عض ــواً مس ــتق ً
ال ،وذل ــك وفق ـاً مل ــا يل ــي:
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جلنة احلوكمة

تشكيل اللجنة

املهام واملسئوليات
الرئيسية للجنة

السيد /بدر سليمان األحمد
السيد /فهد زهير البدر
السيد /يوسف يعقوب العوضي
السيد /ضاري علي املضف
•

إع ــداد وحتدي ــث دلي ــل حوكم ــة يت ــم إعتم ــاده م ــن مجل ــس اإلدارة عل ــى أن يتضم ــن القواع ــد والضواب ــط ال ــواردة ف ــي
تعليم ــات البن ــك املرك ــزي بش ــأن قواع ــد ونظ ــم احلوكم ــة كح ــد أدن ــى .عل ــى أن يت ــم نش ــره عل ــى املوق ــع اإللكترون ــي للبن ــك.
مراجعــة التقاريــر الســنوية املقدمــة مــن إدارة اإللتــزام فــي البنــك حــول إلتــزام البنــك بالتشــريعات والتعليمــات الرقابيــة
ذات الصلــة وآخــر التطــورات فــي هــذا املجــال .وكفــاءة إدارة البنــك ملخاطــر عــدم اإللتــزام التــي تواجــه البنــك فــي ضــوء
قيــام إدارة االلتــزام  -مــرة علــى األقــل ســنوياً  -بتحديــد وتقييــم املواضيــع املتعلقــة بتلــك املخاطــر وخطــط البنــك بشــأن
كفــاءة إدارة هــذه املخاطــر مــع االخــذ باإلعتبــار أوضــاع الشــركة التابعــة .وعــرض هــذه التقاريــر علــى مجلــس اإلدارة.
مراجعــة التقاريــر الســنوية املقدمــة مــن إدارة احلوكمــة واإلفصــاح فــي البنــك بغــرض متابعــة تنفيــذ مــا يتضمنــه دليــل
احلوكمــة مــن قواعــد وضوابــط ،ومتابعــة ممارســات احلوكمــة فــي البنــك للتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا وإقتــراح مــا يلــزم
مــن حتســينات بشــأنها ،ومتابعــة مــدى قــدرة الشــركات التابعــة علــى إســتيفاء متطلبــات احلوكمــة املعمــول بهــا .وعــرض
ه ــذه التقاري ــر عل ــى مجل ــس اإلدارة.
مراجع ــة تقري ــر احلوكم ــة (ضم ــن التقري ــر الس ــنوي للبن ــك) ح ــول م ــدى إلت ــزام البن ــك بتطبي ــق تعليم ــات وبن ــود دلي ــل
احلوكمـــة ،وبيـــان أســـباب عـــدم اإللتـــزام (إن وجـــدت) بتطبيـــق أي مـــن تلـــك التعليمـــات والبنـــود.
تقيي ــم هي ــكل احلوكم ــة بص ــورة س ــنوية للتأك ــد م ــن إس ــتمرارية مالءمت ــه ،والتحق ــق م ــن أن ه ــذا الهي ــكل يس ــهم ف ــي
الرقابـــة الفعالـــة علـــى الشـــركات التابعـــة ،وعـــرض ذلـــك علـــى مجلـــس اإلدارة بشـــكل ســـنوي.
إقتراح/مراجعة أي تعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك مرتبط بقواعد ونظم احلوكمة.
مراجع ــة النظ ــام الداخل ــي ملجل ــس اإلدارة وسياس ــات احلوكم ــة املختلف ــة وغي ــر ذل ــك م ــن النظ ــم الداخلي ــة وسياس ــات
ومتطلبـــات احلوكمـــة وفقـــاً لتعليمـــات اجلهـــات الرقابيـــة أو حســـب طلـــب مجلـــس اإلدارة.

-

مراجعة تقرير احلوكمة ضمن التقرير السنوي للبنك عن عام .2020
مراجعة التقارير السنوية اخلاصة بإدارة اإللتزام وإدارة احلوكمة واإلفصاح في البنك لعام .2020
مراجعة التحديثات التي متت على ميثاق السلوك املهني.
مراجعة التعديالت املقترحة على النظام األساسي للبنك قبل عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
مراجعة حتديث النظام الداخلي ملجلس اإلدارة.

•

•

•
•
•
•
أبرز إجنازات اللجنة

رئيساً للجنة
عضو مستقل
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جلنة التدقيق

تشكيل اللجنة

املهام واملسئوليات
الرئيسية للجنة

الدكتور /محمود عبدالرسول بهبهاني
الدكتور /أرشيد عبد الهادي احلوري
السيــــد /بدر سليمان األحمد
السيـــــد /محمد عبد الرزاق الكندري
•
•
•
•
•
•

مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
مراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من كفاية املوارد املخصصة للوظائف الرقابية.
اإلشراف على ودعم إستقاللية وظيفة التدقيق الداخلي.
مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،مبا في ذلك التأكد من مدى كفاية املخصصات.
التحقــق مــن إلتــزام البنــك بالقوانــن والقــرارات والتعليمــات الرقابيــة ذات العالقــة بأنشــطة وأعمــال البنــك والصــادرة
م ــن اجله ــات الرس ــمية ف ــي الدول ــة.
تقييم أداء رئيس التدقيق الداخلي سنوياً وحتديد مكافآته ومكافآت املدققني الداخليني.
تقــدمي التوصيــة إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن تعيــن ،إنهــاء عمــل ،وحتديــد أتعــاب مراقبــي احلســابات اخلارجيــن ،وأيــة
شــروط تعاقديــة أخــرى تتعلــق بهــم ،وذلــك بنــا ًء علــى مراجعــة خطابــات التعاقــد معهــم ،ويتعــن علــى اللجنــة اإلجتمــاع
م ــرة واح ــدة عل ــى األق ــل خ ــال الع ــام املي ــادي وب ــدون حض ــور اإلدارة التنفيذي ــة م ــع كل م ــن مراقب ــي احلس ــابات
اخلارجي ــن ،رئي ــس التدقي ــق الداخل ــي ،رئي ــس اإللت ــزام واحلوكم ــة.
اإللتزام باملهام واملسؤوليات األخرى ذات الصلة بالتدقيق الداخلي واخلارجي ونظم الرقابة الداخلية.

أبرز إجنازات اللجنة -

املراجعــة الدوريــة للبيانــات املاليــة الربــع ســنوية والســنوية للبنــك وتقريــر مراقبــي احلســابات اخلارجيــن حــول تدقيــق
تل ــك البيان ــات.
مراجع ــة تقري ــر مراق ــب احلس ــابات اخلارج ــي بش ــأن أنظم ــة الرقاب ــة الداخلي ــة لع ــام  2020وتقاري ــر املتابع ــة املع ــدة
ف ــي ه ــذا الش ــأن.
مراجعة خطاب اإلدارة املعد من قبل مراقبي احلسابات اخلارجي.
التوصية بإعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني ومراجعة الشروط التعاقدية املتعلقة بهم.
التوصي ــة بتكلي ــف مكات ــب تدقي ــق احلس ــابات اخلارجي ــن لفح ــص أنظم ــة الرقاب ــة الداخلي ــة والتحق ــق م ــن اإللت ــزام
بتطبيـــق قانـــون اإلمتثـــال الضريبـــي وإتفاقيـــة معاييـــر اإلبـــاغ املشـــترك لعـــام .2020
تكليف مكتب تدقيق خارجي للتدقيق على قطاع تكنولوجيا املعلومات.
مراجعة تقرير مراقب احلسابات اخلارجي املكلف إلجراء تقييم شامل ألوضاع البنك وتوظيفاته.
مراجعة تقرير مراقب احلسابات بشأن تقييم اإلطار اإلستراتيجي لألمن السيبراني للبنك.
اإلط ــاع عل ــى نتائ ــج التفتي ــش الت ــي ق ــام به ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي والت ــي مت إس ــتالم التقاري ــر اخلاص ــة به ــا والعم ــل
عل ــى متابعته ــا.
مراجعة ومتابعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي وتقارير جلنة التدقيق بشأن أعمال وأنشطة التدقيق الداخلي.
متابعة تنفيذ خطة التدقيق املعتمدة لعامي  2021/2020وآخر املستجدات املرتبطه بها.
مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع التدقيق الداخلي.
تقييم أداء رئيس التدقيق الداخلي.
مراجعة خطة التدقيق الداخلي للعام .2022
مراجعــة التقريرالســنوي بشــأن تقييــم مراقبــي احلســابات اخلارجيــن مــن قبل جلنة التدقيــق موضوعيا عن عام .2021
مراجعة خطة التدقيق االستراتيجية لألعوام من .2024-2022
االجتماع مع املدققني اخلارجيني ومدير عام قطاع االلتزام واحلوكمة دون حضور اإلدارة التنفيذية.

•
•

•

-
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عضو مستقل ورئيساً للجنة

جلنة إدارة املخاطر
تشكيل اللجنة

املهام واملسئوليات
الرئيسية للجنة

السيد /فهد زهير البدر
السيد /عبد الرحمن عبد اهلل العلي
السيد /يوسف يعقوب العوضي
السيد /محمد عبد الرزاق الكندري

عضو مستقل ورئيساً للجنة

•
•

مراجعة إستراتيجية ونزعة املخاطر للبنك قبل إعتمادها من مجلس اإلدارة.
مراجعــة سياســات إدارة املخاطــر فــي البنــك قبــل إعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة والتحقــق مــن تعميــم هــذه السياســات
عل ــى القطاع ــات  /اإلدارات املعني ــة ف ــي البن ــك ع ــن طري ــق قط ــاع إدارة املخاط ــر.
التحق ــق م ــن تطبي ــق تعليم ــات البن ــك املرك ــزي اخلاص ــة مبعايي ــر كفاي ــة رأس امل ــال (ب ــازل) والتقيي ــم الداخل ــي له ــا
وإختبـــارات الضغـــط.
مراجعة نظام تقييم (قياس) اإلئتمان وما شابهه متهيداً إلعتماده من مجلس اإلدارة.
التحق ــق م ــن قي ــام إدارة املخاط ــر بتنفي ــذ إس ــتراتيجية ونزع ــة املخاط ــر وتطوي ــر منهجي ــات لتحدي ــد وقي ــاس ومراقب ــة
وتخفي ــف املخاط ــر ،باإلضاف ــة إل ــى قيامه ــا بوض ــع وتطوي ــر أنظم ــة وإج ــراءات قوي ــة وش ــاملة إلدارة مختل ــف أن ــواع
املخاط ــر ،ونش ــر ثقاف ــة حوكم ــة املخاط ــر داخ ــل البن ــك.
التحقق من قيام اإلدارة التنفيذية بتطبيق إستراتيجية ونزعة سياسات املخاطر.
مراجعــة التقاريــر اخلاصــة باملخاطــر املتصلــة بالشــركات التابعــة وإتخــاذ الــازم بشــأنها ،ومراجعــة السياســات املتصلــة
بتل ــك املخاط ــر متهي ــداً لعرضه ــا عل ــى مجل ــس اإلدارة.
مراجع ــة التقاري ــر الدوري ــة املقدم ــة م ــن قب ــل قط ــاع إدارة املخاط ــر ح ــول إنكش ــافات البن ــك عل ــى املخاط ــر واإللت ــزام
باحلـــدود املعمـــول بهـــا ملختلـــف املخاطـــر وعمليـــات إحتســـاب كفايـــة رأس املـــال وتقييـــم رأس املـــال الداخلـــي.
مناقش ــة نتائ ــج إختب ــارات الضغ ــط بش ــكل دوري لقي ــاس ق ــدرة البن ــك عل ــى حتم ــل الصدم ــات واملخاط ــر املرتفع ــة
واإلجــراءات الواجــب إتخاذهــا بنــا ًء علــى هــذه النتائــج ،باإلضافــة إلــى مناقشــة الفرضيــات والســيناريوهات املســتخدمة
ف ــي تل ــك اإلختب ــارات ،وع ــرض ذل ــك عل ــى مجل ــس اإلدارة.
التأك ــد م ــن إنش ــاء وظيف ــة ألم ــن املعلوم ــات ل ــدى البن ــك وم ــن إس ــتمرارية تواف ــر املعايي ــر الالزم ــة له ــذه الوظيف ــة عل ــى
النح ــو ال ــوارد ف ــي تعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ،وع ــرض ذل ــك عل ــى مجل ــس اإلدارة.
مراجع ــة اإلس ــتراتيجيات والسياس ــات والضواب ــط اخلاص ــة بنظ ــم أم ــن املعلوم ــات واألم ــن الس ــيبراني والت ــي يتع ــن أن
تتماش ــى م ــع إس ــتراتيجية وأه ــداف البن ــك ونزع ــة املخاط ــر ،وعرضه ــا عل ــى مجل ــس اإلدارة ،ومراجع ــة تقاري ــر املتابع ــة
الت ــي تعده ــا اإلدارة التنفيذي ــة ف ــي ه ــذا الش ــأن.

أبرز إجنازات اللجنة -
-

املراجعة الدورية لتقارير إستراتيجية إدارة املخاطر (نزعة املخاطر) املعتمدة .2024-2020
مراجعة خطة استمرارية األعمال.
مراجعة املنهجية املتعلقة بإختبارات الضغط.
مراجعة التقارير اخلاصة بكفاية رأس املال وإختبارات الضغط والتقارير الدورية إلدارة املخاطر.
مراجعة التقارير الدورية املتعلقة مبؤشرات املخاطر الرئيسية ومخاطر السمعة واملخاطر التشغيلية.
مراجعة حتليل محافظ اإلئتمان التجاري واخلدمات املصرفية الدولية وإئتمان األفراد واإلستثمارات.
مراجعة حتديث عملية البحث اخلاصة باآللية الكمية للمخصصات التقديرية املستقبلية.
مراجعة التقارير اخلاصة باملخاطر املتصلة بالشركات التابعة.
مراجعة التحديثات التي متت على سياسات إدارة املخاطر قبل تقدميها إلى مجلس اإلدارة لإلعتماد.
مراجعة لوحة متابعة وعرض البيانات وقاعدة معلومات أمن املعلومات.
مراجعة مدى االلتزام باإلطار االستراتيجي لألمن السيبراني ألمن املعلومات (.)CSF
مراجعة سياسة املخاطر التشغيلية.
مراجعة سياسة أمن وحماية األصول املادية واملعلوماتية وتلك املتعلقة ببيئة العمل بالبنك.
مراجعـــة سياســـة إدارة مخاطـــر الســـوق وسياســـة إدارة مخاطـــر أســـعار الفائـــدة وسياســـة إدارة مخاطـــر االئتمـــان
وسياســـة إدارة املخاطـــر االســـتراتيجية.
مراجعة سياسة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال وإختبارات الضغط واملنهجية املتعلقة بها.
مراجعة سياسة تصنيف املعلومات.
مراجعة سياسة قطاع التواصل املؤسسي.
مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع إدارة املخاطر.
مراجعة مدى كفاية عدد املوظفني العاملني بقطاع إدارة املخاطر والدورات التدربيبة املقدمة لهم.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-
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جلنة الترشيحات واملكافآت
تشكيل اللجنة

املهام واملسئوليات
الرئيسية للجنة

الدكتور /محمود عبدالرسول بهبهاني
الشيـــخ /طالل محمد الصباح
الدكتور /أرشيد عبد الهادي احلوري
السيــــد /مناف محمد املهنا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

أبرز إجنازات اللجنة -
-
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عضو مستقل ورئيساً للجنة

إع ــداد وحتدي ــث معايي ــر الترش ــح لعضوي ــة مجل ــس اإلدارة متضمن ــة الش ــروط واملتطلب ــات الالزم ــة وفقــاً للتش ــريعات
ذات الصلـــة وتعليمـــات بنـــك الكويـــت املركـــزي فـــي هـــذا الشـــأن ،وتقدميهـــا إلـــى مجلـــس اإلدارة لإلعتمـــاد.
تقــدمي التوصيــات ملجلــس اإلدارة بشــأن املرشــحني لعضويــة املجلــس وفق ـاً ملعاييرالترشــح املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة
والتشــريعات ذات الصلــة والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي فــي هــذا الشــأن ويشــمل ذلــك التحقــق مــن
الش ــروط واملتطلب ــات الالزم ــة لضم ــان إس ــتقاللية األعض ــاء املس ــتقلني.
إج ــراء مراجع ــة س ــنوية لإلحتياج ــات التدريبي ــة املناس ــبة والالزم ــة ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة بغ ــرض تنمي ــة خبراته ــم
ومهاراتهـــم ومعرفتهـــم التـــي تتطلبهـــا عضويـــة مجلـــس اإلدارة ،وتقـــدمي التوصيـــات إلـــى املجلـــس بشـــأن ذلـــك.
إجــراء مراجعــة ســنوية لهيــكل مجلــس اإلدارة ،وتقــدمي التوصيــات إلــى املجلــس بشــأن التغييــرات التــي ميكــن إجراؤهــا
عل ــى ذل ــك الهي ــكل.
التأك ــد بش ــكل س ــنوي م ــن إس ــتمرار تواف ــر ش ــروط اإلس ــتقاللية ف ــي األعض ــاء املس ــتقلني ط ــوال فت ــرة عضويته ــم ف ــي
مجلـــس اإلدارة.
إجـــراء تقييـــم س ــنوي ألداء مجل ــس اإلدارة ككل وأداء كل عضـــو عل ــى حـــدة ويش ــمل ه ــذا التقييـــم م ــا يتواف ــر لـــدى
األعضـــاء مـــن خبـــرة ومعرفـــة وتقييـــم صالحيتهـــم وســـلطاتهم ومـــا يتوافـــر لديهـــم مـــن صفـــات قياديـــة.
تزوي ــد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة اجل ــدد عن ــد اإلنتخاب/التعي ــن بكتيب/دلي ــل يوض ــح حق ــوق وواجب ــات ومس ــؤوليات
العضـــو .ويتولـــى أمـــن ســـر اللجنـــة متابعـــة ذلـــك.
التأك ــد م ــن أن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ميكنه ــم الوص ــول إل ــى املعلوم ــات والتقاري ــر ح ــول املواضي ــع الهام ــة ع ــن البن ــك،
ويتول ــى أم ــن س ــر اللجن ــة متابع ــة ذل ــك.
التأكــد مــن أن أعضــاء املجلــس علــى إطــاع مســتمر حــول أحــدث املواضيــع ذات العالقــة بالعمــل املصرفــي ،وذلــك مــن
خ ــال الوس ــائل املناس ــبة.
إعداد سياسة املكافآت ،وتقدميها إلى مجلس اإلدارة لإلعتماد.
اإلش ــراف عل ــى تطبي ــق سياس ــة ونظ ــام املكاف ــآت م ــن خ ــال املعلوم ــات والتقاري ــر الت ــي تق ــدم م ــن اإلدارة إل ــى اللجن ــة
بش ــكل رب ــع س ــنوي ،وع ــرض ذل ــك عل ــى مجل ــس اإلدارة.
مراجع ــة سياس ــة املكاف ــآت عل ــى أس ــاس س ــنوي عل ــى األق ــل أو حس ــب طل ــب مجل ــس اإلدارة ،وتق ــدمي التوصي ــات إل ــى
مجل ــس اإلدارة بش ــأن أي ــة تعديالت/حتديث ــات وال يعم ــل به ــذه التعديالت/التحديث ــات إال بع ــد إعتماده ــا م ــن مجل ــس
اإلدارة وتش ــمل ه ــذه املراجع ــة إج ــراء تقيي ــم س ــنوي مل ــدى كفاي ــة وفاعلي ــة سياس ــة املكاف ــآت لضم ــان حتقي ــق أهدافه ــا
وفقــاً للمعلوم ــات اخلاص ــة بس ــير عم ــل نظ ــام املكاف ــآت والت ــي تع ــرض عل ــى اللجن ــة ،وع ــرض ذل ــك عل ــى مجل ــس اإلدارة.
تق ــدمي التوصي ــات إل ــى مجل ــس اإلدارة بش ــأن مس ــتوى ومكون ــات املكاف ــآت املقترح ــة لرئي ــس اجله ــاز التنفي ــذي ونواب ــه
ومس ــاعديه وم ــن ه ــم مبس ــتوى ه ــذه الوظائ ــف م ــن املس ــؤولني التنفيذي ــن ف ــي البن ــك ،وال يعم ــل به ــذه التوصي ــات إال
بع ــد إعتماده ــا م ــن املجل ــس.
التحق ــق م ــن ان اإلدارة التنفيذي ــة ق ــد تبن ــت األنظم ــة واإلج ــراءات واآللي ــات الفعال ــة لضم ــان اإللت ــزام بتطبي ــق سياس ــة
املكاف ــآت املعتم ــدة وع ــرض ذل ــك عل ــى مجل ــس اإلدارة.
التحق ــق م ــن أن سياس ــات وممارس ــات من ــح املكاف ــآت ل ــدى الش ــركات املالي ــة التابع ــة للبن ــك والف ــروع اخلارجي ــة (إن
وجـــدت) تتماشـــى مـــع سياســـة املكافـــآت لـــدى البنـــك ومـــع تعليمـــات بنـــك الكويـــت املركـــزي بشـــأن قواعـــد احلوكمـــة.
التحقــق مــن إجــراء مراجعــة ســنوية مســتقلة لسياســة املكافــآت ،وميكــن إجــراء ذلــك عــن طريــق إدارة التدقيــق الداخلــي
ف ــي البن ــك أو جه ــة إستش ــارية خارجي ــة ويك ــون اله ــدف م ــن ه ــذه املراجع ــة ه ــو تقيي ــم م ــدى إلت ــزام البن ــك بسياس ــة
وممارس ــات من ــح املكاف ــآت .وتق ــوم اللجن ــة بع ــرض نتائ ــج ه ــذا التقيي ــم عل ــى مجل ــس اإلدارة.
تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل وأعضاء املجلس كل على حدة.
مراجعة مناذج تقييم األداء اخلاصة مبجلس اإلدارة وأعضاء املجلس والرئيس التنفيذي.
مراجعة خطة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة لعام .2021
مراجعة مقترح إجراء تعديالت على الهيكل التنظيمي للبنك.
املراجعة الدورية لسياسة املكافآت قبل تقدميها إلى مجلس اإلدارة لإلعتماد.
مراجعة حتديثات سياسة املوارد البشرية.
مراجعة خطة استقطاب اخلريجني األكفاء واملتميزين من اجلامعات احلكومية واخلاصة من الكوادر الوطنية وتوظيفهم.
مراجعة تقرير التدقيق الداخلي بشأن سياسة املكافآت.
مراجعة التقارير واملعلومات الدورية املقدمة من قطاع املوارد البشرية.
املراجعة الدورية لسياسة املكافآت اخلاصة بالشركة التابعة.

جلنة القروض

تشكيل اللجنة

املهام واملسئوليات
الرئيسية للجنة

الشيخ /أحمد دعيج الصباح
السيد /مناف محمد املهنا
السيد /عبد الرحمن عبد اهلل العلي
الشيخ /طالل محمد الصباح
السيد /ضاري علي املضف
•
•
•
•
•

أبرز إجنازات اللجنة -
-

رئيساً للجنة

مراجع ــة السياس ــة اإلئتماني ــة والتعدي ــات املقترح ــة عليه ــا قب ــل إعتماده ــا م ــن مجل ــس اإلدارة وذل ــك مب ــا يتف ــق م ــع
تعليمـــات البنـــك املركـــزي ذات الصلـــة.
مراجع ــة وتعدي ــل واعتم ــاد احل ــدود اإلئتماني ــة املق ــررة لل ــدول ،وح ــدود التعام ــل املق ــررة لألط ــراف املقابل ــة احمل ــددة
للبنـــوك.
مراجعة وتعديل واعتماد حدود التعامل بالقطع األجنبي ضمن احلدود املقررة من البنك املركزي.
مراجع ــة وتعدي ــل واملوافق ــة عل ــى من ــح وجتدي ــد التس ــهيالت اإلئتماني ــة بن ــا ًء عل ــى توصي ــة جلن ــة االئتم ــان واإلس ــتثمار
ضم ــن احل ــدود املق ــررة م ــن البن ــك املرك ــزي.
منــح املوافقــات علــى إجــراءات رد األمــوال وعكــس الفوائــد والرســوم وإدراج البنــود خــارج امليزانيــة العموميــة والتســوية
النهائي ــة للمبال ــغ املش ــطوبة وجت ــاوز ومتدي ــد احل ــدود اإلئتماني ــة عل ــى النح ــو املب ــن ف ــي السياس ــة اإلئتماني ــة ومبوج ــب
التعليم ــات والتوجيه ــات الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي.
مراجعة وتعديل السياسة اإلئتمانية.
مراجعة وإعتماد التسهيالت اإلئتمانية ضمن احلدود املقررة لها من مجلس اإلدارة.
متابعة أوضاع احملفظة اإلئتمانية للبنك واملخاطر املتصلة بها.

إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والحضور
يوضــح اجلــدول التالــي عــدد إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه خــال عــام  2021مــع بيــان مشــاركة األعضــاء فــي حضــور
اإلجتماعــات:
إجمالي عدد اإلجتماعات
املنعقدة خالل عام 2021

اجتماعات
مجلس
اإلدارة
17

أعضاء مجلس اإلدارة
الشيخ /أحمد الصباح
السيد /عبدالرحمن العلي
السيد /بدر األحمد
الدكتور /أرشيد احلوري
الشيخ /طالل الصباح
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مالحظة:
* عضو جديد مت انتخابه ضمن املجلس اجلديد املنتخب بتاريخ  31مارس 2021للدورة احلالية .2023-2021
** عضو منتهية عضويته بتاريخ  30مارس 2021بانتهاء دورة مجلس اإلدارة السابق .2021-2018
خالل عام :2021
بلغ إجمالي عدد القرارات بالتمريرالصادرة من قبل مجلس اإلدارة عدد ( )10قرارات.
بلغ إجمالي عدد التوصيات/املوافقات بالتمرير الصادرة من قبل جلنة القروض عدد ( )11قرار.
لم يصدر أي توصية/موافقة بالتمرير عن كل من جلنة احلوكمة وجلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة إدارة املخاطر خالل العام.
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مت اعتمــاد تشــكيل اللجــان احلالــي فــي تاريــخ  31مــارس  2021مــع انتخــاب مجلــس اإلدارة اجلديــد مراعيــن توافقهــا مــع تعليمــات بنــك
الكويــت املركــزي الصــادرة بشــأن قواعــد ونظــم احلوكمــة ،كمــا نشــير إلــى أن اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه التــي انعقــدت
خ ــال ع ــام  2021تتواف ــق م ــع تل ــك التعليم ــات والنظ ــم الداخلي ــة املنظم ــة ألعم ــال املجل ــس وجلان ــه ،وذل ــك م ــن حي ــث ع ــدد اإلجتماع ــات،
ودوريتهــا ،والنصــاب القانونــي للحضــور ،واملوضوعــات التــي يتــم مراجعتهــا ومناقشــتها مــن قبــل األعضــاء.
يجــدر التنويــه أن البنــك التجــاري حريــص علــى أن يتــم التطبيــق الكامــل للتحديثــات التــي متــت علــى تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن
قواعــد ونظــم احلوكمــة وفقـاً لإلطــار الزمنــي الــذي حددتــه التعليمــات وذلــك فيمــا يخــص عــدد األعضــاء املســتقلني ضمــن تشــكيلة مجلــس
إدارتــه واللجــان املنبثقــة عنــه بحيــث ال يقــل عددهــم عــن أربعــة أعضــاء بدايــة مــن  30يونيــو  ،2022حيــث أعلــن البنــك التجــاري عــن فتــح
بــاب الترشــيح الســتكمال عــدد األعضــاء املســتقلني خــال الفتــرة الزمنيــة مــن  9ينايــر  2022حتــى  3فبرايــر .2022

تقييم مجلس اإلدارة
تطبيقـاً لقواعــد احلوكمــة ،تقــوم جلنــة الترشــيحات واملكافــآت -مــن خــال منهجيــة التقييــم الذاتــي وفــق مجموعــة مــن النمــاذج واملؤشــرات
املعتم ــدة ف ــي ه ــذا الش ــأن بتقيي ــم أداء مجل ــس اإلدارة وأعض ــاء املجل ــس بش ــكل س ــنوي ،ويت ــم ع ــرض ه ــذا التقيي ــم عل ــى مجل ــس اإلدارة
للمراجع ــة واإلعتم ــاد وتبن ــي التوصي ــات الالزم ــة ف ــي ه ــذا اخلص ــوص والت ــي تس ــتهدف ف ــي النهاي ــة تعزي ــز ق ــدرات املجل ــس وأعض ــاؤه ف ــي
املج ــاالت املتصل ــة بعم ــل املجل ــس وجوان ــب التطوي ــر والتدري ــب الالزم ــة لألعض ــاء .وق ــد ج ــاءت نتائ ــج التقيي ــم إيجابي ــة فيم ــا يتعل ــق ب ــأداء
وأعمــال املجلــس .كمــا تقــوم اللجنــة مبراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فــي شــأن التغييــرات التــي ميكــن
إجراؤه ــا مب ــا يتف ــق م ــع مصلح ــة البن ــك.

بيان مجلس اإلدارة عن مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تتضمــن مســؤوليات مجلــس اإلدارة التحقــق مــن أن أعمالــه تتــم فــي إطــار التشــريعات ذات الصلــة والتعليمــات الرقابيــة خاصــة الصــادرة مــن
بنــك الكويــت املركــزي ،كمــا أنــه مســؤول عــن ســامة البنــك املاليــة وأن البنــك يــدار بشــكل حصيــف وفــي حــدود مقبولــة مــن املخاطــر ومبــا
ال يُعــرض البنــك أليــة مخاطــر غيــر محســوبة قــد تــؤدي إلــى خســائر ماديــة وغيــر ماديــة ،بجانــب توافــر نظــم الرقابــة الداخليــة املناســبة.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار فق ــد اعتم ــد املجل ــس هي ــك ً
ال تنظيمي ـاً مالئم ـاً لطبيع ــة وأنش ــطة البن ــك ولتنفي ــذ إس ــتراتيجيات البن ــك وأهداف ــه والقي ــام
بأعمالــه فــي إطــار قواعــد احلوكمــة الرشــيدة ،يتضمــن أشــكاالً مــن الرقابــة علــى أنشــطة البنــك باإلضافــة إلــى وظائــف للتدقيــق الداخلــي
وإدارة املخاط ــر واإللت ــزام واحلوكم ــة ،م ــع مراع ــاة حتدي ــد امله ــام واملس ــؤوليات والصالحي ــات ل ــكل القطاع ــات واإلدارات الت ــي يش ــملها ذل ــك
الهي ــكل ،م ــع األخ ــذ باإلعتب ــار نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة مب ــا تش ــتمله م ــن الرقاب ــة الثنائي ــة والفص ــل ف ــي املس ــؤوليات وتواف ــر السياس ــات
واإلج ــراءات وتوصي ــف مختل ــف الوظائ ــف.
وف ــي إط ــار التحق ــق م ــن كفاي ــة وفاعلي ــة نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة ف ــي البن ــك وذل ــك حلماي ــة أصول ــه وس ــامته املالي ــة وكف ــاءة عمليات ــه ،يق ــوم
املجلــس بالتحقــق بصــورة منتظمــة مــن السياســات والضوابــط ووظائــف الرقابــة الداخليــة (مبــا فيهــا التدقيــق الداخلــي  /إدارة املخاطــر /
اإللتـــزام واحلوكمــة) مــن أجــل حتديــد املجــاالت التــي تتطلــب التحســن ،باإلضافــة إلــى حتديــد ومعاجلــة املخاطــر والقضايــا الهامــة ،فضـ ً
ـا
ع ــن أن موض ــوع نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة يعتب ــر أح ــد البن ــود املتك ــررة ف ــي ج ــدول أعم ــال مجل ــس اإلدارة ،حي ــث يت ــم مناقش ــة أي ــة تط ــورات
فــي هــذا املجــال والتحقــق مــن معاجلــة أي مالحظــات مثــارة بشــأنها.
يق ــوم املجل ــس م ــن خ ــال إنش ــاء هي ــكل حوكم ــة عل ــى مس ــتوى املجموع ــة والتقيي ــم ال ــدوري له ــذا الهي ــكل وم ــن خ ــال التقاري ــر الدوري ــة
املقدم ــة ل ــه م ــن اللج ــان املنبثق ــة عن ــه ،مبراجع ــة وإعتم ــاد سياس ــات ولوائ ــح ومتطلب ــات ودلي ــل احلوكم ــة ونظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة املناس ــبة
لعم ــل وأنش ــطة البن ــك م ــع األخ ــذ باإلعتب ــار كاف ــة فروع ــه وش ــركته التابع ــة ،كم ــا يق ــوم بالتحق ــق م ــن فاعلي ــة تل ــك السياس ــات واللوائ ــح
واملتطلبــات والدليــل وتطويرهــا وفقـاً للتطــورات التــي تطــرأ عليهــا ،كل ذلــك مبــا يتماشــى مــع تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن قواعــد
ونظــم احلوكمــة ،وتشــتمل التقاريــر املنــوه عنهــا أي مالحظــات تثــار مــن قبــل اجلهــات اإلشــرافية ومراقبــي احلســابات اخلارجيــن باإلضافــة
إل ــى التدقي ــق الداخل ــي.
في إطار ما تقدم فإن مجلس اإلدارة يرى أن نظم الرقابة الداخلية في البنك مناسبة.

تقرير المدقق الخارجي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
وفقــاً لتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي يت ــم تكلي ــف مراق ــب حس ــابات مس ــتقل لتقيي ــم نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة ف ــي البن ــك ،وخ ــال ع ــام
 2021وبع ــد موافق ــة بن ــك الكوي ــت املرك ــزي مت تكلي ــف مكت ــب ب ــي دي أو النص ــف وش ــركاه ،لتقيي ــم نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة للبن ــك لع ــام
 ،2020حيــث أفــاد وفــق تقريــره املــؤرخ  2021/9/28أن الســجالت احملاســبية والســجالت األخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة
ف ــي األج ــزاء الت ــي مت فحصه ــا ق ــد مت إنش ــاؤها واإلحتف ــاظ به ــا آخذي ــن باإلعتب ــار متطلب ــات التعمي ــم الص ــادر ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي
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بتاري ــخ  7يناي ــر  2021ومتطلب ــات دلي ــل اإلرش ــادات العام ــة الص ــادر ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بتاري ــخ  14نوفمب ــر  ،1996واحمل ــور
الراب ــع م ــن تعليم ــات قواع ــد ونظ ــم احلوكم ــة واملتعلق ــة ب ــإدارة املخاط ــر وضواب ــط الرقاب ــة الداخلي ــة الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي
بتاريــخ  20يونيــو  2012وتعديالتهــا الصــادرة بتاريــخ  10ســبتمبر  ،2019والتعليمــات الصــادرة بتاريــخ  14مايــو  2019بشــأن مكافحــة
غس ــل األم ــوال ومتوي ــل اإلره ــاب والتعليم ــات الص ــادرة بتاري ــخ  9فبراي ــر  2012بش ــأن س ــرية معلوم ــات العم ــاء وأنش ــطة األوراق املالي ــة
للمجموع ــة والتعليم ــات اخلاص ــة بالرقاب ــة الداخلي ــة فيم ــا يتعل ــق بالوقاي ــة واإلب ــاغ ع ــن ح ــاالت اإلحتي ــال واإلخت ــاس.
وعل ــى ذل ــك ،ف ــإن املالحظ ــات الت ــي مت رفعه ــا بش ــأن فح ــص وتقيي ــم الرقاب ــة الداخلي ــة ال تؤث ــر بش ــكل جوه ــري عل ــى مصداقي ــة ع ــرض
القوائــم املاليــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2020وأضــاف التقريــر أن اإلجــراءات التــي مت إتخاذهــا مــن قبــل املجموعــة
ملعاجل ــة املالحظ ــات املذك ــورة مب ــا ف ــي ذل ــك مالحظ ــات الس ــنوات الس ــابقة تعتب ــر مرضي ــة .وفيم ــا يل ــي التقري ــر املذك ــور.
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سياسات وميثاق السلوك المهني وأخالقيات العمل
يس ــتمر البن ــك ف ــي تطبي ــق املمارس ــات الس ــليمة للحوكم ــة بإعتباره ــا مب ــادئ أساس ــية وج ــزء ه ــام م ــن ثقافت ــه العام ــة ،ولق ــد ق ــام البن ــك
خ ــال الع ــام باجله ــود الالزم ــة الت ــي م ــن ش ــأنها تعزي ــز اإللت ــزام بالقي ــم الس ــلوكية ورف ــع مس ــتوى الوع ــي بتل ــك القي ــم ل ــدى املوظف ــن.
وق ــد إلت ــزم البن ــك بتحقي ــق القي ــم املؤسس ــية ومت إرس ــاء ه ــذه القي ــم ضم ــن ع ــدد م ــن الركائ ــز الت ــي تبل ــورت م ــن خ ــال مجموع ــة م ــن
السياس ــات واإلج ــراءات واملمارس ــات املتبع ــة ف ــي البن ــك والت ــي يت ــم تعميمه ــا عل ــى جمي ــع املوظف ــن اجل ــدد واحلالي ــن ومنه ــا م ــا يل ــي:
ميثاق السلوك املهني
يعتبــر ميثــاق الســلوك املهنــي املعتمــد مــن مجلــس اإلدارة أحــد الركائــز األساســية للحوكمــة لــدى البنــك ،حيــث يحــرص مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذي ــة عل ــى ض ــرورة اإللت ــزام بذل ــك امليث ــاق ضم ــن س ــير األعم ــال اليومي ــة للبن ــك وف ــي تعامل ــه م ــع العم ــاء وكاف ــة األط ــراف األخ ــرى.
ويتــم مراجعــة هــذا امليثــاق بصــورة دوريــة للتحقــق مــن مواكبتــه لكافــة التطــورات فــي مجــاالت احلوكمــة وضبــط الســلوك املهنــي وأخالقيــات
العمــل ،كمــا يشــرف مجلــس اإلدارة علــى كفــاءة تطبيــق امليثــاق مــن خــال أعمــال التدقيــق والرقابــة الداخليــة لتحديــد أيــة فجــوات ميكــن
الوقــوف عليهــا وإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
تعارض املصالح
يعم ــل البن ــك عل ــى تطبي ــق سياس ــة تع ــارض املصال ــح املعتم ــدة م ــن مجل ــس اإلدارة ،كم ــا يق ــوم البن ــك وبإش ــراف جلن ــة احلوكم ــة ومجل ــس
اإلدارة مبراجعــة هــذه السياســة بشــكل دوري مبــا يتناســب مــع طبيعــة أعمــال البنــك والتطــورات التشــريعية والرقابيــة ،باإلضافــة إلــى تبنــي
مجموع ــة م ــن اإلج ــراءات والنم ــاذج والس ــجالت املنظم ــة لإلفص ــاح ع ــن ح ــاالت تع ــارض املصال ــح وآلي ــة التعام ــل معه ــا وتف ــادي وجوده ــا،
وق ــد وضح ــت السياس ــة املعتم ــدة اإلج ــراءات املتبع ــة ف ــي ح ــاالت ع ــدم االلت ــزام ل ــكل م ــن اإلدارة التنفيذي ــة وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة.
التعامل مع األطراف ذات العالقة
يح ــرص البن ــك عل ــى أن يت ــم إج ــراء كاف ــة التعام ــات م ــع األط ــراف ذات العالق ــة عل ــى أس ــس متس ــاوية/جتارية بحت ــة وتخض ــع للش ــروط
واألح ــكام الت ــي تنطب ــق عل ــى التعام ــات املماثل ــة م ــع الغي ــر دون وج ــود أي ش ــروط تفضيلي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال تطبي ــق سياس ــة التعام ــل
م ــع األط ــراف ذات العالق ــة املعتم ــدة م ــن مجل ــس اإلدارة ،كذل ــك يق ــوم البن ــك وبإش ــراف جلن ــة احلوكم ــة ومجل ــس اإلدارة مبراجع ــة ه ــذه
السياس ــة بش ــكل دوري مب ــا يتناس ــب م ــع طبيع ــة أعم ــال البن ــك والتط ــورات التش ــريعية والرقابي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى تواف ــر قائم ــة باألط ــراف
ذات العالق ــة بالبن ــك وتبن ــي مجموع ــة م ــن اإلج ــراءات والنم ــاذج والس ــجالت املنظم ــة ملعام ــات األط ــراف ذات العالق ــة ،وق ــد وضح ــت
السياس ــة املعتم ــدة اإلج ــراءات املتبع ــة ف ــي ح ــاالت ع ــدم االلت ــزام ل ــكل م ــن اإلدارة التنفيذي ــة وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة.
اإلفصاح والشفافية
يول ــي البن ــك أهمي ــة كبي ــرة لإلفص ــاح والش ــفافية عل ــى اعتب ــار أن ــه يع ــد أح ــد الوس ــائل الهام ــة ملمارس ــة املس ــاهمني حلقوقه ــم ،وعل ــى ذل ــك
فق ــد ح ــرص البن ــك عل ــى توفي ــر سياس ــة معتم ــدة بش ــأن اإلفص ــاح والش ــفافية توض ــح املعلوم ــات اجلوهري ــة الت ــي يتع ــن اإلفص ــاح عنه ــا
وآلي ــة تصنيفه ــا وتوقي ــت اإلفص ــاح والت ــي تك ــون متواف ــرة ل ــدى مجل ــس اإلدارة أواإلدارة التنفيذي ــة مب ــا ف ــي ذل ــك أي قط ــاع/إدارة داخ ــل
البن ــك والت ــي يتع ــن اإلفص ــاح عنه ــا للجه ــات الرقابي ــة احمللي ــة واجله ــات األخ ــرى واجلمه ــور ،وته ــدف ه ــذه السياس ــة بش ــكل أساس ــي إل ــى
تق ــدمي إط ــار عم ــل لعملي ــة اإلفص ــاح ف ــي البن ــك وضم ــان اإللت ــزام بالقوان ــن واللوائ ــح والتعليم ــات الص ــادرة م ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي
وهيئ ــة أس ــواق امل ــال وقواع ــد البورص ــة املتعلق ــة باإلفص ــاح والش ــفافية .وق ــد وضح ــت السياس ــة املعتم ــدة اإلج ــراءات املتبع ــة ف ــي ح ــاالت
ع ــدم االلت ــزام ل ــكل م ــن اإلدارة التنفيذي ــة وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة.
األشخاص املطلعني
مــن منطلــق حــرص البنــك علــى احلفــاظ علــى ســرية املعلومــات الداخليــة اخلاصــة بالبنــك وعمــاؤه واحلــد مــن إمكانيــة إســاءة اســتخدام
تل ــك املعلوم ــات ،مت توفي ــر سياس ــة لتنظي ــم التعام ــل ف ــي األوراق املالي ــة لألش ــخاص املطلع ــن بع ــد مراجعته ــا م ــن قب ــل جلن ــة احلوكم ــة
واعتماده ــا م ــن مجل ــس اإلدارة ،كم ــا مت اتخ ــاذ مجموع ــة م ــن اإلج ــراءات ومنه ــا احلص ــول عل ــى اإلق ــرارات والتعه ــدات املطلوب ــة م ــن
األش ــخاص املطلع ــن وكذل ــك وض ــع الترتيب ــات التعاقدي ــة املناس ــبة م ــع اجله ــات األخ ــرى املطلع ــة وإع ــداد قائم ــة باألش ــخاص املطلع ــن
وحتديثه ــا بإس ــتمرار فض ـ ً
ـا ع ــن إع ــداد النم ــاذج والس ــجالت الالزم ــة ف ــي ه ــذا الش ــأن.
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السرية املصرفية
يح ــرص مجل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــة واملوظف ــن عل ــى س ــرية املعلوم ــات والبيان ــات املتعلق ــة بالبن ــك وعم ــاؤه وغيره ــم م ــن أصح ــاب
املصال ــح وفقـ ـاً ألح ــكام القوان ــن والقواع ــد والتعليم ــات الص ــادرة م ــن قب ــل بن ــك الكوي ــت املرك ــزي واجله ــات الرقابي ــة األخ ــرى .كذل ــك
يح ــرص البن ــك عل ــى إس ــتمرار تطبي ــق الضواب ــط الكفيل ــة باحلف ــاظ عل ــى س ــرية املعلوم ــات وفق ـاً للسياس ــات املعتم ــدة م ــن مجل ــس اإلدارة
ف ــي ه ــذا الش ــأن ونظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة والت ــي تقض ــي باحملافظ ــة عل ــى الس ــرية املصرفي ــة.
أمن املعلومات واألمن السيبراني
فــي ضــوء األهميــة املتزايــدة ألمــن املعلومــات فــي العمــل املصرفــي وفــي ظــل التحديــات املترتبــة علــى املخاطــر الناجتــة عــن التطــور املتســارع
للتقني ــات احلديث ــة املس ــتخدمة ف ــي ه ــذا املج ــال ،ف ــإن البن ــك يح ــرص عل ــى ب ــذل كل اجله ــود الت ــي م ــن ش ــأنها تعزي ــز نظ ــم حماي ــة أم ــن
املعلومــات وتفــادي تلــك املخاطــر مبــا يتماشــى مــع أحــدث التطــورات واملمارســات ،وذلــك مــن خــال إعــداد وإعتمــاد السياســات والضوابــط
اخلاص ــة بنظ ــم أم ــن املعلوم ــات واألم ــن الس ــيبراني وإنش ــاء إدارة مس ــتقلة ومتخصص ــة م ــزودة بالك ــوادر وامل ــوارد الالزم ــة لتنفي ــذ ومراقب ــة
تلــك السياســات والضوابــط ورفــع التقاريــر اخلاصــة بذلــك إلــى جلنــة املخاطــر ومجلــس اإلدارة ،فضـ ً
ـا عــن نشــر الوعــي فــي هــذا املجــال.
اإلبالغ عن املخالفات والتجاوزات
يهــدف البنــك مــن تطبيــق سياســة اإلبــاغ عــن املخالفــات والتجــاوزات املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة إلــى تعزيــز ثقافــة اإلنفتــاح علــى موظفيــه
وأي أش ــخاص آخري ــن ،وتوفي ــر وس ــيلة يت ــم م ــن خالله ــا إش ــراكهم ف ــي حماي ــة البن ــك ومصاحل ــه ،فض ـ ً
ـا ع ــن إيج ــاد آلي ــة يت ــم م ــن خالله ــا
متكينه ــم م ــن اإلب ــاغ ع ــن املعلوم ــات املتواف ــرة لديه ــم إل ــى البن ــك ،بش ــأن أي ــة معام ــات أو تصرف ــات داخ ــل البن ــك يش ــتبه ف ــي مخالفته ــا/
تخالــف بالفعــل القوانــن أو التعليمــات الرقابيــة أو السياســات الداخليــة ،أو بشــأن أيــة عمليــات أخــرى تتــم فــي البنــك بشــكل يثيــر شــبهات
أو مخ ــاوف معين ــة ،وإمكاني ــة التواص ــل م ــع رئي ــس مجل ــس اإلدارة مباش ــرة بش ــأن ذل ــك ،ومب ــا يوف ــر احلماي ــة الالزم ــة له ــؤالء املبلغ ــن.

إطار وسياسة المكافآت
يتوافــر لــدى البنــك سياســة معتمــدة ملنــح املكافــآت تشــمل جوانــب ومكونــات منــح املكافــآت لــدى البنــك ،يتــم مراجعتهــا ســنوياً مــن قبــل جلنــة
الترش ــيحات واملكاف ــآت قب ــل عرضه ــا عل ــى مجل ــس اإلدارة لإلعتم ــاد .علم ـاً ب ــأن آخ ــر مراجع ــة له ــذه السياس ــة مت بتاري ــخ .2021/8/17
أهم أهداف سياسة املكافآت
 .1تعزيز احلوكمة الفعالة واملمارســات الســليمة لنظام منح املكافآت املالية مبا يتماشــى مع إســتراتيجية املخاطر.
 .2اســتقطاب واحلفاظ على املوظفني املؤهلني ذوي الكفاءة وأصحاب املهارات واخلبرات الالزمة.
 .3التحقــق مــن ربــط املكافــآت املاليــة بــاألداء العــام للبنــك واملــدى الزمنــي للمخاطــر ،مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار إمكانيــة تعديــل املكافــآت املالية
التــي قــد متنــح للموظفــن فــي حــال األداء الضعيف/الســلبي للبنــك ومبــا يتوافــق مــع املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك على املــدى الطويل.
أهم مالمح سياسة املكافآت
 .1يتبنــى البنــك سياســة مكافــآت تشــمل كافــة العاملــن فــي البنــك عــن طريــق تطبيــق نظــام التقييم/التــدرج الوظيفــي ومــن خــال هيــكل
معتمــد للرواتــب واملزايــا يضمــن تســكني املوظفــن بصــورة مناســبة.
 .2عن ــد حتدي ــد مس ــتوى الروات ــب واملكاف ــآت ف ــي البن ــك ،يت ــم األخ ــذ باإلعتب ــار املتطلب ــات القانوني ــة والرقابي ــة باإلضاف ــة إل ــى النظ ــم
املعم ــول به ــا ف ــي دول ــة الكوي ــت ،وكذل ــك مس ــتوى الروات ــب واملكاف ــآت ف ــي القط ــاع املصرف ــي احملل ــي.
 .3تنقس ــم املكاف ــآت وفقــاً للسياس ــة إل ــى :مكاف ــآت ثابت ــة وتش ــمل الرات ــب األساس ــي والب ــدالت والع ــاوات الثابتة/التكميلي ــة .ومكاف ــآت
متغي ــرة وه ــي املكاف ــآت املتعلق ــة ب ــاألداء ،وتعتم ــد عل ــى األداء املال ــي للبن ــك ومس ــاهمة القطاع ــات/اإلدارات ف ــي ه ــذا األداء باإلضاف ــة إل ــى
تقييــم أداء املوظفــن ،وتنقســم هــذه املكافــآت إلــى مكافــآت مســتحقة الدفــع (احلافــز الســنوي) وهــي التــي قــد يتــم دفعهــا للموظفــن بعــد
نهايــة كل ســنة ماليــة بنــا ًء علــى األداء املالــي للبنــك وتقييــم أداء املوظفــن خــال تلــك الســنة ،ومكافــآت مؤجلــة الدفــع وهــي التــي قــد يتــم
دفعه ــا للموظف ــن عل ــى م ــدى يص ــل إل ــى ث ــاث س ــنوات كح ــد أقص ــى وفق ـاً لألس ــلوب والنس ــب والفئ ــات احمل ــددة م ــن قب ــل مجل ــس اإلدارة،
ووفق ـاً للمتطلب ــات الرقابي ــة يت ــم تطبي ــق مب ــدأ اإلس ــترداد ( )Claw backله ــذا الن ــوع م ــن املكاف ــآت بحي ــث ميك ــن تعديله ــا أو إس ــترجاعها
عن ــد احل ــاالت اإلس ــتثنائية عل ــى س ــبيل املث ــال األداء املال ــي الضعيف/الس ــلبي للبن ــك.
 .4وفقــاً للهي ــكل التنظيم ــي للبن ــك وقواع ــد احلوكم ــة ،ف ــإن قط ــاع اإللت ــزام واحلوكم ــة وقط ــاع إدارة املخاط ــر وقط ــاع التدقي ــق الداخل ــي
تتبــع كل مــن جلنــة احلوكمــة وجلنــة إدارة املخاطــر وجلنــة التدقيــق علــى التوالــي ،ومــن الناحيــة اإلداريــة فــإن اإلدارات الثــاث تتبــع رئيــس
مجل ــس اإلدارة وال ــذي يق ــوم ب ــدوره بتقيي ــم رؤس ــاء قطاع ــي اإللت ــزام واحلوكم ــة وإدارة املخاط ــر فيم ــا تق ــوم جلن ــة التدقي ــق بتقيي ــم أداء
رئيــس قطــاع التدقيــق الداخلــي ،وليــس لــإدارة التنفيذيــة أي دور فــي هــذا التقييــم أو الترقيــات أو املكافــآت لرؤســاء القطاعــات املذكــورة.
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اإلفصاح عن المكافآت خالل عام 2021
مجلس اإلدارة:

بلغ ــت مكاف ــآت رئي ــس وأعض ــاء مجل ــس إدارة البن ــك خ ــال ع ــام  2021م ــا مجموع ــه نح ــو  465أل ــف دين ــار كويت ــي .ويت ــم اإلفص ــاح ع ــن
مكاف ــآت مجل ــس اإلدارة ف ــي القوائ ــم املالي ــة الس ــنوية للبن ــك والت ــي تخض ــع إل ــى موافق ــة اجلمعي ــة العام ــة للمس ــاهمني.

كبار التنفيذيين:

بلغ ــت مكاف ــآت خمســ ًة م ــن كب ــار التنفيذي ــن ف ــي البن ــك مم ــن تلق ــوا أعل ــى املكاف ــآت خ ــال ع ــام  2021يض ــاف إليه ــم رئي ــس اجله ــاز
التنفي ــذي ورئي ــس امل ــدراء املالي ــن ورئي ــس التدقي ــق الداخل ــي ورئي ــس إدارة املخاط ــر م ــا مجموع ــه  1,078,962دين ــار كويت ــي.

فئات الموظفين:

-

الفئة
اإلدارة التنفيذية واإلشرافية
(العليا)

عدد املوظفني

إجمالي املكافآت

11

 1,292,325د.ك

املوظفني ذوي صالحيات إتخاذ
قرارات بشأن إنكشافات للمخاطر

5

 718,617د.ك

املوظفني املسؤولني عن الرقابة
املالية وإدارة املخاطر

5

 518,263د.ك

مالحظات
هــي الوظائــف التــي يخضــع تعيينهــا ملوافقــة بنــك
الكويــت املركــزي.
تشــمل رئيــس اجلهــاز التنفيــذي ومديــر عــام قطاع
اخلدمــات املصرفيــة للشــركات بالوكالــة ومديــر
عــام قطــاع اخلدمــات املصرفيــة الدوليــة ،ومديــر
عــام قطــاع اخلزينــة واإلســتثمار ،ومديــر عــام
قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد بالوكالــة.
تشــمل رؤســاء كل مــن قطــاع الرقابــة املاليــة
والتخطيــط ،قطــاع التدقيــق الداخلــي ،قطاع إدارة
املخاطــر ،ومديــر عــام قطــاع اإللتــزام واحلوكمــة،
ومديــر عــام القطــاع القانونــي.

تتمثل املكافآت في الراتب األساسي وبدل درجة وظيفية وعالوة املواصالت والعالوة التكميلية ،وغيرها من املكافآت األخرى (البدالت
والعــاوات واملزايــا األخــرى) مثــل بــدل تذاكــر الســفر والتأمــن الصحــي واملســاعدات التعليميــة ومكافــأة نهايــة اخلدمــة  ...وغيــر ذلــك.
املكافآت التي يقدمها البنك حالياً ملوظفيه تشتمل على املكافآت الثابتة واملكافآت املتغيرة إن وجدت.
تدفع املكافآت عن طريق حتويلها إلى حسابات املوظفني لدى البنك.

التعاقب الوظيفي
مــن منطلــق احلــرص علــى حســن ســير العمــل داخــل البنــك ،قــام مجلــس اإلدارة بإعتمــاد خطــة للتعاقــب الوظيفــي بغــرض تطويــر مســتوى
إداري ثان ــي داخ ــل قطاع ــات البن ــك املختلف ــة وجتهي ــز الك ــوادر الفني ــة الالزم ــة لش ــغل الوظائ ــف التنفيذي ــة الرئيس ــية املختلف ــة ل ــدى البن ــك
بالســرعة املطلوبــة لــدرء أيــة مخاطــر فــي هــذا الشــأن ،ويتــم حتديــث هــذه اخلطــة كلمــا تطلــب األمــر ذلــك .وبنــاء علــى اخلطــة املوضوعــة
يت ــم إج ــراء تقيي ــم للموظف ــن املناس ــبني الذي ــن يت ــم إختياره ــم والت ــي تتواف ــر فيه ــم املؤه ــات واملتطلب ــات الواجب ــة وفقــاً لتعليم ــات بن ــك
الكوي ــت املرك ــزي ذات الصل ــة ،وبالتال ــي حتدي ــد إحتياجاته ــم التدريبي ــة حس ــب خط ــة وبرنام ــج مح ــدد.

االلتزام بتعليمات ودليل الحوكمة
•
•
•
•
•
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التــزم البنــك بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن بقواعــد ونظــم احلوكمــة وكذلــك دليــل احلوكمــة املعتمــد ،وذلــك باإلنتهــاء مــن إعــداد واعتمــاد
النظــم والسياســات واملتطلبــات اخلاصــة بقواعــد احلوكمــة كمــا يتــم حتديــث هــذه النظــم والسياســات بشــكل دوري.
مت اتخــاذ اإلجــراءات التــي تكفــل التطبيــق املناســب لقواعــد احلوكمــة ومــن ضمنهــا تشــكيل جلــان منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تقــوم بتعزيــز فاعليــة
إشــراف املجلــس علــى العمليــات املهمــة فــي البنــك ومتابعــة تنفيــذ متطلبــات احلوكمــة مبحاورهــا املختلفــة.
يت ــم تعمي ــم ميث ــاق وسياس ــات الس ــلوك املهن ــي وأخالقي ــات العم ــل عل ــى أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وكاف ــة موظف ــي البن ــك واحلص ــول عل ــى توقيعه ــم
باإللت ــزام مب ــا ج ــاء به ــا.
يتضم ــن الهي ــكل التنظيم ــي املعتم ــد للبن ــك أش ــكاالً مناس ــبة م ــن الرقاب ــة عل ــى أنش ــطة املجموع ــة باإلضاف ــة إل ــى وظائ ــف للتدقي ــق الداخل ــي وإدارة
املخاط ــر وااللت ــزام واحلوكم ــة ،لتحقي ــق احلوكم ــة الرش ــيدة.
يقــوم قطــاع التدقيــق الداخلــي  -كجهــة مســتقلة عــن اإلدارة التنفيذيــة -بالتدقيــق علــى مــدى التطبيــق الصحيــح لقواعــد احلوكمــة وتقــدمي تقريرهــا
فــي هــذا الشــأن إلــى جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ومنهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

•
•

يتــم بشــكل ســنوي تكليــف مراقــب حســابات خارجــي مســتقل بتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة وإعــداد تقريــر يتــم تقدميــه إلــى بنــك الكويــت املركــزي
ف ــي ه ــذا الش ــأن يتضم ــن ج ــزءاً خاصـ ـاً ح ــول م ــدى إلت ــزام البن ــك بتطبي ــق تعليم ــات وقواع ــد احلوكم ــة .علمـ ـاً ب ــأن تقري ــر مراق ــب احلس ــابات
اخلارج ــي لع ــام  2020ل ــم يتضم ــن أي مالحظ ــة بش ــأن قواع ــد احلوكم ــة.
كمــا عمــل البنــك علــى موائمــة أوضاعــه مــع التحديثــات التــي صــدرت علــى تعليمــات قواعــد ونظــم احلوكمــة التــي أصدرهــا بنــك الكويــت املركــزي
ف ــي ش ــهر س ــبتمبر ع ــام  ،2019حي ــث مت إج ــراء التعدي ــل ال ــازم عل ــى النظ ــام األساس ــي للبن ــك م ــن حي ــث زي ــادة ع ــدد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة
وإضاف ــة أعض ــاء مس ــتقلني وس ــوف يص ــل البن ــك ال ــى االلت ــزام الكام ــل بتل ــك التحديث ــات بداي ــة م ــن  30يوني ــو  2022وذل ــك باس ــتكمال ع ــدد
األعض ــاء املس ــتقلني ضم ــن مجل ــس إدارت ــه إل ــى أربع ــة أعض ــاء حي ــث مت فت ــح ب ــاب الترش ــيح مل ــن يرغ ــب بالترش ــح .كم ــا مت تعدي ــل النظ ــم الداخلي ــة
للمجلــس واللجــان املنبثقــة عنــه وغيرهــا مــن سياســات ومتطلبــات احلوكمــة األخــرى ويســتمر البنــك فــي العمــل علــى تطبيــق تلــك القواعــد إلتزام ـاً
بالتعليم ــات وحتقيق ـاً ملب ــادئ اإلدارة الس ــليمة.

إطار حوكمة المخاطر
إدارة املخاطر
ق ــام البن ــك بوض ــع وتطوي ــر أنظم ــة وإج ــراءات قوي ــة ش ــاملة إلدارة املخاط ــر بحي ــث تك ــون ق ــادرة عل ــى التع ــرف عل ــى طبيع ــة جمي ــع املخاط ــر
املؤثــرة التــي يتعــرض لهــا البنــك مــع نشــر ثقافــة حوكمــة املخاطــر .ويقــوم البنــك بتعريــف وحتديــد املخاطــر والرقابــة عليهــا علــى مســتوى
كل وح ــدة وعل ــى مس ــتوى البن ــك ككل ،وتق ــوم إدارة املخاط ــر بتنفي ــذ إس ــتراتيجية املخاط ــر وتطوي ــر منهجي ــات لتحدي ــد املخاط ــر األساس ــية
ف ــي البن ــك وتقييمه ــا ،وقي ــاس انكش ــاف البن ــك عل ــى تل ــك املخاط ــر وإع ــداد التقاري ــر الالزم ــة ،ومراقب ــة ه ــذا االنكش ــاف ف ــي إط ــار نزع ــة
املخاط ــر ل ــدى البن ــك ،وحتدي ــد اإلحتياج ــات الرأس ــمالية عل ــى أس ــاس مس ــتمر ،ومراقب ــة وتقيي ــم الق ــرارات املتعلق ــة بقب ــول أن ــواع معين ــة
مــن املخاطــر .ويتضمــن إطــار حوكمــة املخاطــر مســؤوليات تنظيميــة معرفــة بشــكل جيــد بالنســبة إلدارة املخاطــر والتــي تنقســم إلــى ثــاث
خط ــوط دف ــاع ،وه ــي كالتال ــي:
 خــط الدفــاع األول :يتمث ــل ف ــي وح ــدة األعم ــال والت ــي تنط ــوي وظائفه ــا ونش ــاطها عل ــى إحتمالي ــة خل ــق مخاط ــر للبن ــك وتك ــون مس ــؤوليةه ــذه املجموع ــات تقيي ــم وإدارة ه ــذه املخاط ــر.
 خــط الدفــاع الثانــي :وال ــذي يش ــمل وظيفت ــي إدارة املخاط ــر واإللت ــزام الت ــي تك ــون مس ــتقلة ع ــن خ ــط الدف ــاع األول ،تق ــوم إدارة املخاط ــرمبراقب ــة ورف ــع التقاري ــر ل ــإدارة واإلش ــراف عل ــى أوج ــه مخاط ــر البن ــك وتقييمه ــا بش ــكل مس ــتقل ع ــن خ ــط الدف ــاع األول بحي ــث تع ــزز
وظيفت ــه وتكمله ــا .وتق ــوم إدارة اإللت ــزام مبراقب ــة اإللت ــزام بالقوان ــن والتعليم ــات الرقابي ــة وقواع ــد احلوكم ــة.
 خط الدفاع الثالث :يتمثل في وظيفة التدقيق الداخلي وهي وظيفة مستقلة عن خطي الدفاع األول والثاني.حوكمة االلتزام
يؤم ــن البن ــك أن وظيف ــة اإللت ــزام م ــن العناص ــر األساس ــية ف ــي إط ــار إدارة املخاط ــر للبن ــوك نظ ــراً للطبيع ــة اخلاص ــة ملخاط ــر ع ــدم اإللت ــزام
والتــي تشــمل مخاطــر العقوبــات القانونيــة ،أو الرقابيــة ،أو املخاطــر املاليــة ،أو مخاطــر الســمعة وغيرهــا التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك فــي
ح ــال ع ــدم اإللت ــزام بالقوان ــن واألنظم ــة والتعليم ــات وقواع ــد الس ــلوك املهن ــي واملمارس ــات املصرفي ــة الس ــليمة .وعل ــى ذل ــك يتواف ــر ل ــدى
البنــك وظيفــة مســتقلة وفعالــة لإللتــزام تعمــل فــي إطــار سياســة اإللتــزام ومهامهــا ومســؤولياتها املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ،وتقــوم علــى
ضمــان اســتيفاء البنــك ملتطلبــات التشــريعات والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة املتعلقــة بأنشــطة البنــك ،ورفــع التقاريــر الدوريــة إلــى جلنــة
احلوكم ــة ومجل ــس اإلدارة ف ــي ه ــذا الش ــأن.
التدقيق الداخلي واخلارجي:
يحــرص كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى التأكيــد علــى إســتقاللية كل مــن التدقيــق اخلارجــي والتدقيــق الداخلــي واإلســتفادة
بشــكل فعــال مــن أعمــال ومالحظــات التدقيــق الداخلــي واخلارجــي وتقاريــر تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،بإعتبارهــا مراجعــة مســتقلة
للمعلومــات املرفوعــة مــن اإلدارة التنفيذيــة إلــى مجلــس اإلدارة.
التدقيق الداخلي:
يوج ــد ل ــدى البن ــك قط ــاع للتدقي ــق الداخل ــي يتمت ــع باإلس ــتقاللية واألهلي ــة حي ــث أن موظفي ــه يضطلع ــون مبس ــؤولياتهم بش ــكل مس ــتقل
وفعــال ،كمــا لهــم حــق احلصــول علــى أيــة معلومــة واإلتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك ،كمــا أعطيــت كافــة الصالحيــات التــي متكنهــا مــن
أداء امله ــام املوكل ــة إليه ــا وعل ــى النح ــو املطل ــوب.
التدقيق اخلارجي:
تت ــم عملي ــات التدقي ــق اخلارج ــي ف ــي البن ــك وفق ـاً للمعايي ــر الدولي ــة والقوان ــن احمللي ــة وتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ذات الصل ــة ،تق ــوم
جلن ــة التدقي ــق باإلجتم ــاع م ــع مراقب ــي احلس ــابات اخلارجي ــن ومناقش ــة تقاري ــر التدقي ــق وأي ــة مالحظ ــات أخ ــرى مهم ــة ح ــول أم ــور البن ــك
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بحضــور اإلدارة التنفيذيــة ،كمــا جتتمــع اللجنــة مــع مراقبــي احلســابات اخلارجيــن مــرة علــى األقــل ســنوياً بــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة،
تتــم عمليــة التدقيــق اخلارجــي باألســلوب الــذي يحقــق مبــدأ التدقيــق املــزدوج ( )Dual Auditوفــي اإلطــار الــذي يحقــق الغــرض مــن تعيــن
اثنــن مــن مراقبــي احلســابات اخلارجيــن.

شكاوي العمالء
حرص ـاً علــى إيجــاد احللــول املناســبة للشــكاوى التــي يتقــدم بهــا العمــاء وتلبيــة للمتطلبــات الرقابيــة ،قــام البنــك بإنشــاء إدارة متخصصــة
للتعام ــل م ــع ش ــكاوى العم ــاء تعم ــل بتبعي ــة مباش ــرة لرئي ــس اجله ــاز التنفي ــذي .ويتواف ــر له ــذه اإلدارة سياس ــة وإج ــراءات معتم ــدة تنظ ــم
عملهــا فضـ ً
ـا عــن اآلليــات املناســبة للتعامــل مــع الشــكاوى ،كمــا تقــوم هــذه اإلدارة باإلشــراف علــى التطبيــق الفعــال لدليــل حمايــة العمــاء،
كل ذل ــك مب ــا يتواف ــق م ــع تعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ذات الصل ــة.

حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
يعكــس النظــام الداخلــي للبنــك ولوائــح عمــل البنــك وسياســاته وممارســاته مــا تتضمنــه القوانــن والنظــم والتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات
الرقابيــة مــن ضوابــط وإجــراءات بشــأن حمايــة حقــوق املســاهمني وأصحــاب املصالــح وتتضمــن معاملتهــم بصــورة متســاوية مبــا فــي ذلــك
صغــار املســاهمني واملســاهمني األجانــب ،وإتاحــة الفرصــة لهــم ملســاءلة املجلــس وتصويــب أي جتــاوزات حلقوقهــم وذلــك عــن طريــق توفيــر
معلومــات وافيــة ودقيقــة دون التمييــز بــن املســاهمني.
وحرص ـاً مــن البنــك علــى ترســيخ مبــدأ حمايــة حقــوق املســاهمني وخصوصــا األقليــة منهــم ،ومــن مبــدأ تعزيــز أفضــل ممارســات احلوكمــة
الت ــي تق ــوم عل ــى اإلدارة الس ــليمة والت ــي تتحق ــق م ــن خ ــال مراع ــاة العدال ــة والت ــوازن ف ــي متثي ــل امللكي ــة وتوزي ــع العضوي ــة ب ــن ش ــرائح
املس ــاهمني عن ــد انتخ ــاب أعض ــاء مجل ــس اإلدارة فق ــد اقت ــرح مجل ــس إدارة البن ــك إج ــراء تعدي ــل عل ــى نظ ــام التصوي ــت املعتم ــد ف ــي البن ــك
العتم ــاد نظ ــام التصوي ــت التراكم ــي ،وق ــد وافق ــت اجلمعي ــة العام ــة الغي ــر العادي ــة الت ــي انعق ــدت بتاري ــخ  31م ــارس  2021عل ــى ذل ــك
اإلقتــراح حيــث مت إضافــة املــادة رقــم  49مكــرر علــى النظــام األساســي والتــي تنــص علــى أنــه "يتــم تطبيــق نظــام التصويــت التراكمــي بشــأن
انتخ ــاب أعض ــاء مجل ــس إدارة الش ــركة ،وال ــذي مين ــح كل مس ــاهم ق ــدرة تصويتي ــة بع ــدد األس ــهم الت ــي ميلكه ــا ،بحي ــث يح ــق ل ــه التصوي ــت
به ــا ملرش ــح واح ــد أو توزيعه ــا ب ــن م ــن يختاره ــم م ــن املرش ــحني دون تك ــرار له ــذه األص ــوات ،".وق ــد تبن ــى البن ــك ذل ــك اخلي ــار م ــع العل ــم أن
التصوي ــت التراكم ــي لي ــس نظام ـاً إلزامي ـاً ف ــي دول ــة الكوي ــت.
كم ــا يع ــي البن ــك أن حماي ــة حق ــوق األط ــراف ذات املصال ــح م ــع البن ــك متث ــل ركائ ــز احلوكم ــة اجلي ــدة وأن النج ــاح النهائ ــي للبن ــك إمن ــا ه ــو
ثمــرة العمــل املشــترك فيمــا بــن األطــراف املختلفــة ،وتشــمل األطــراف أصحــاب املصالــح علــى أي شــخص أو جهــة لديهــا عالقــة مــع البنــك
مثــل املودعــن ،املســاهمني ،العاملــن فــي البنــك ،الدائنــن ،العمــاء ،املورديــن ،واملجتمــع وأي جهــة أخــرى ذات عالقــة بالبنــك.

اإلدارة التنفيذية واإلشرافية والمسؤوليات الرئيسية لها:
تتأل ــف اإلدارة التنفيذي ــة العلي ــا م ــن مجموع ــة األش ــخاص املعين ــن م ــن قب ــل مجل ــس اإلدارة لإلضط ــاع مبس ــؤولياتهم ف ــي إدارة عملي ــات
البن ــك ،وه ــو رئي ــس اجله ــاز التنفي ــذي ونواب ــه ومس ــاعديه .ويتمت ــع ه ــؤالء األف ــراد بامت ــاك التأهي ــل العلم ــي واخلب ــرة الالزم ــة والكف ــاءة
والنزاه ــة إلدارة أعم ــال البن ــك.
•
•
•
•
•
•
•
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تق ــوم اإلدارة التنفيذي ــة ،وبإش ــراف مجل ــس اإلدارة ،التأك ــد م ــن أن أنش ــطة البن ــك تتس ــق م ــع اس ــتراتيجية النش ــاط ،ونزع ــة املخاط ــر ،والسياس ــات
املعتم ــدة م ــن مجل ــس اإلدارة.
تساهم اإلدارة التنفيذية بشكل أساسي في احلوكمة السليمة للبنك.
إن اإلدارة التنفيذية هي املسؤولة عن تفويض وإسناد املهام والواجبات للموظفني وإنشاء هيكل إدارة يعزز املساءلة والشفافية.
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة ،مبــا يتفــق مــع توجــه مجلــس اإلدارة ،بوضــع النظــم املالئمــة إلدارة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك ،ســواء املاليــة أو غيــر
املالي ــة ،ووض ــع نظ ــم رقاب ــة داخلي ــة فعال ــة ،والعم ــل عل ــى تنفي ــذ أنش ــطة البن ــك بص ــورة منس ــجمة م ــع إس ــتراتيجية أعمال ــه واملخاط ــر املس ــموح به ــا
والسياس ــات الت ــي أقره ــا مجل ــس اإلدارة ،واملس ــاهمة ف ــي وض ــع املقترح ــات املتعلق ــة بإس ــتراتيجية عم ــل البن ــك وميزانيت ــه الس ــنوية.
اإلدارة التنفيذي ــة مس ــؤولة ع ــن اإلش ــراف عل ــى أعم ــال البن ــك وبصف ــة خاص ــة فيم ــا يتعل ــق بالتحق ــق م ــن وظيف ــة اإللت ــزام ومراقب ــة املخاط ــر
واســـتقاللية الوظائـــف والفصـــل فـــي املهـــام.
على اإلدارة التنفيذية ممارسة النشاط وفقاً ملعايير السلوك املهني.
يقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة إعــداد القوائــم املاليــة وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة واملعاييــر املعتمــدة األخــرى مبــا فــي ذلــك التعليمــات الصــادرة عــن
بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ف ــي ه ــذا الش ــأن.

نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية واإلشرافية
إلهام يسري محفوظ
رئيس اجلهاز التنفيذي
حاصل ــة عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس ف ــي إدارة األعم ــال م ــع مرتب ــة الش ــرف ع ــام  1984م ــن اجلامع ــة األمريكي ــة  /مص ــر وحض ــرت العدي ــد
م ــن ال ــدورات واحللق ــات التدريبي ــة ف ــي مج ــال العم ــل املصرف ــي التنفي ــذي داخ ــل الكوي ــت وخارجه ــا ،كم ــا أنه ــا تش ــارك ف ــي العدي ــد م ــن
الن ــدوات واألنش ــطة املرتبط ــة بالعم ــل املصرف ــي واملال ــي.
وهــي مصرفيــة تنفيذيــة بخبــرة مكثفــة فــي مجــاالت العمــل املصرفــي املختلفــة ،التحقــت بالعمــل لــدى البنــك التجــاري الكويتــي عــام 2000

كمدي ــر إدارة اخلدم ــات املصرفي ــة الدولي ــة ،وتدرج ــت ف ــي ع ــدة مناص ــب قيادي ــة لتش ــغل منص ــب مدي ــر ع ــام ف ــرع البن ــك ف ــي نيوي ــورك ،ث ــم
مدي ــر ع ــام بالوكال ــة ل ــإدارة املصرفي ــة الدولي ــة ،ث ــم مدي ــر ع ــام اإلدارة املصرفي ــة الدولي ــة من ــذ ديس ــمبر  2010ورئي ــس اجله ــاز التنفي ــذي
بالوكالــة منــذ يونيــو  2010حتــى فبرايــر  .2012وفــي ابريــل  2012متــت ترقيتهــا إلــى منصــب نائــب رئيــس اجلهــاز التنفيــذي فــي البنــك،
ومت تعيينهــا رئيس ـاً للجهــاز التنفيــذي منــذ  20نوفمبــر .2014
وقبــل التحاقهــا بالعمــل لــدى البنــك التجــاري الكويتــي ،عملــت الســيدة /إلهــام لــدى العديــد مــن املؤسســات املاليــة الكويتيــة أكســبتها درايــة
واســعة بكافــة مجــاالت العمــل املصرفــي وتوجهــات القطــاع املصرفــي فــي الكويــت نظــراً خلبرتهــا الطويلــة فــي القطــاع التــي تناهــز  37عامـاً.
مسعود احلسن خالد
رئيس املدراء املاليني  -قطاع الرقابة املالية والتخطيط
حاص ــل عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس ف ــي التج ــارة ع ــام  1981م ــن جامع ــة بنج ــاب  /اله ــور  -باكس ــتان ،وحاص ــل عل ــى دبل ــوم ف ــي املعايي ــر
الدولي ــة للتقاري ــر املالي ــة وعض ــو منتس ــب ف ــي معه ــد محاس ــبي التكالي ــف واحلس ــابات املالي ــة ف ــي باكس ــتان .يعم ــل الس ــيد /مس ــعود بالبن ــك
التج ــاري الكويت ــي من ــذ  30عام ـاً تقل ــد خالله ــا مه ــام مختلف ــة.
وه ــو لدي ــه الق ــدرة عل ــى إدارة األعم ــال مب ــا يتناس ــب م ــع إس ــتراتيجية البن ــك ودعامت ــه املالي ــة ،كم ــا ميتل ــك مه ــارات ف ــي التواص ــل وتق ــدمي
املعلومــات وتطويــر العالقــات ،كذلــك فهــو علــى إســتعداد إلســتيعاب التطــورات املهنيــة املســتمرة ويؤمــن بخطــط التعاقــب الوظيفــي وجــذب
الش ــباب الكويت ــي والتدري ــب املهن ــي ويش ــجع علي ــه به ــدف حتس ــن أداء فري ــق العم ــل.
حسني علي العريان
مدير عام  -قطاع اخلزينة واإلستثمار
حاص ــل عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس ف ــي عل ــوم احلاس ــوب وإدارة األعم ــال (التس ــويق) ع ــام  1992م ــن جامع ــة والي ــة كاليفورني ــا س ــاكرمانتو
 /الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،ولدي ــه خب ــرة مصرفي ــة تتج ــاوز  27عام ـاً ف ــي أنش ــطة اخلزين ــة املختلف ــة ومج ــاالت التموي ــل والس ــيولة ف ــي
البن ــوك الكويتي ــة ،وق ــد ت ــدرج ف ــي ع ــدة وظائ ــف قيادي ــة خ ــال فت ــرة عمل ــه.

التح ــق للعم ــل ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي بتاري ــخ  18فبراي ــر  2018كمدي ــر ع ــام إلدارة اخلزين ــة ث ــم ش ــغل بتاري ــخ  23س ــبتمبر 2018

وظيف ــة مدي ــر ع ــام قط ــاع اخلزين ــة واإلس ــتثمار.

إبتسام باقر احلداد
مدير عام  -التخطيط االستراتيجي واملتابعة
حاصلــة علــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال عــام  .2003ولديهــا خبــرة تقــارب  20عامــا فــي مجــال التخطيــط املالــي واالســتراتيجي
علــى مســتوى القطاعــن العــام واخلــاص ،متتلــك مهــارات إداريــة وتنظيميــة متميــزة إلجــراء وتنفيــذ التغييــرات الالزمــة علــى مســتوى بيئــة
العمــل ومــا تشــهده مــن حتديــات وذلــك مــن خــال التطويــر عــن طريــق نقــل اخلبــرة واملعرفــة وتعزيــز التواصــل وروح الفريــق.
التحق ــت للعم ــل ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي ف ــي ع ــام  2019كمستش ــار مكت ــب رئي ــس اجله ــاز التنفي ــذي إلدارة املش ــاريع ،حي ــث قام ــت
باالش ــراف عل ــى املش ــاريع ذات األولوي ــة العالي ــة واملتعلق ــة بتحس ــن وتطوي ــر األداء التش ــغيلي واملال ــي ،وتدرج ــت إل ــى أن ش ــغلت منص ــب
املديــر العــام للتخطيــط االســتراتيجي واملتابعــة بتاريــخ  1ســبتمبر ،2021وتســعى الســيدة ابتســام لتحقيــق التحــول املؤسســي نحــو اجلــودة
الش ــاملة وحتس ــن كف ــاءة األعم ــال م ــن خ ــال تعزي ــز األدوات الالزم ــة للقي ــادة ورف ــع مس ــتوى الدافعي ــة والتواص ــل الفع ــال والتنس ــيق.
أحمد حامد بوعباس
مدير عام -قطاع اخلدمات املصرفية للشركات (بالوكالة)
حاص ــل عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس ف ــي احملاس ــبة ع ــام  2006م ــن جامع ــة الكوي ــت ،كم ــا أن ــه حاص ــل عل ــى ش ــهادة املس ــتوى املتق ــدم كمدي ــر
ائتمــان معتمــد باإلضافــة إلــى العديــد مــن الشــهادات املهنيــة فــي مختلــف املجــاالت ،للســيد /أحمــد خبــرة مصرفيــة متتــد إلــى  18عام ـاً،
حيــث ابتــدأ حياتــه املهنيــة كموظــف يعمــل بنظــام العمــل اجلزئــي فــي مركــز اإلتصــال فــي البنــك التجــاري الكويتــي وتــدرج وظيفيــا إلــى أن
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انتقــل إلــى قطــاع اخلدمــات املصرفيــة للشــركات حيــث عمــل الســيد أحمــد مــع فريــق العمــل التابــع لــه بــإدارة احملفظــة االئتمانيــة التجاريــة
بالبن ــك إل ــى أن تقل ــد ف ــي فبراي ــر  2021منص ــب مدي ــر ع ــام بالوكال ــة  -لقط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة للش ــركات وذل ــك مل ــا يتمت ــع ب ــه م ــن
مه ــارات قيادي ــة واس ــتراتيجية والق ــدرة عل ــى بن ــاء روح الفري ــق ضم ــن بيئ ــة تنافس ــية.
كونال سينج
مدير عام  -قطاع اخلدمات املصرفية الدولية
حاصــل علــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة إدارة األعمــال  / ICFAIالهنــد كمــا لديــه شــهادة احمللــل املالــي املعتمــد ،CFA
كم ــا لدي ــه العدي ــد م ــن الش ــهادات ف ــي مج ــال املش ــتقات والتقييم ــات وصنادي ــق االس ــتثمار ومؤخ ــرا اجت ــاز برنام ــج متق ــدم ف ــي التكنولوجي ــا
املالي ــة وسلس ــلة الكت ــل املالي ــة ،لدي ــه خب ــرة متت ــد ألكث ــر م ــن  18عام ــا ف ــي مج ــاالت األعم ــال املصرفي ــة الدولي ــة وق ــروض الدي ــون ومتوي ــل
املش ــاريع واخلدم ــات املصرفي ــة االس ــتثمارية وعملي ــات االندم ــاج واالس ــتحواذ وإع ــادة هيكل ــة الدي ــون وأس ــواق رأس امل ــال وأبح ــاث األس ــهم
ف ــي مختل ــف القطاع ــات.
التح ــق للعم ــل ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي ف ــي ع ــام  2015ف ــي قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة الدولي ــة وت ــدرج وظيفي ــا إل ــى أن ش ــغل ف ــي
تاري ــخ  15نوفمب ــر  2021منص ــب مدي ــر ع ــام قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة الدولي ــة.
عبدالعزيز صالح الزعابي
مدير عام  -قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد (بالوكالة)
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل عــام  2005مــن جامعــة ســاوث فلوريــدا -الواليــات املتحــدة األميركيــة .للســيد عبدالعزيــز
خب ــرة مصرفي ــة تتج ــاوز الـــ  15عامـ ـاً ف ــي مج ــال اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد واجلوان ــب التش ــغيلية والرقمي ــة املرتبط ــة في ــه ويتمت ــع
مبهــارات وقــدرات متميــزة وكفــاءة مهنيــة عاليــة فــي حتقيــق معــدالت منــو مرتفعــة حيــث حضرالعديــد مــن برامــج برامــج اإلدارة التنفيذيــة
بجامع ــة هارف ــارد ف ــي الوالي ــات املتح ــدة األميركي ــة ،وغيره ــا ف ــي اململك ــة املتح ــدة.
ت ــدرج الس ــيد عبدالعزي ــز ف ــي عمل ــه ل ــدى البن ــك التج ــاري الكويت ــي حي ــث ش ــغل ع ــدة مناص ــب وظيفي ــة ف ــي قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة
لألف ــراد حت ــى ش ــغل ف ــي تاري ــخ  11فبراي ــر  2021منص ــب مدي ــر ع ــام قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة لالف ــراد بالوكال ــة.
بول عبدالنور داود
مدير عام  -قطاع العمليات
حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال عام  2006من جامعة كندي ويسترن  -الواليات املتحدة األمريكية.
للســيد /بــول خبــرة تصــل إلــى  40ســنة فــي البنــك التجــاري الكويتــي حيــث إنضــم للعمــل بالبنــك فــي عــام  .1981وقــد عمــل فــي مجــال
اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد ،إذ ت ــدرج ليش ــغل العدي ــد م ــن الوظائ ــف ف ــي قط ــاع اخلدم ــات املصرفي ــة لألف ــراد حت ــى ش ــغل منص ــب مدي ــر
ع ــام ف ــي نف ــس القط ــاع ،وإعتب ــاراً م ــن  9ديس ــمبر  2015مت تكلي ــف الس ــيد /ب ــول مبه ــام مدي ــر ع ــام قط ــاع العملي ــات بالوكال ــة ،ث ــم مدي ــراً
عام ـاً باألصال ــة إبت ــدا ًء م ــن  28يوني ــو .2016
منير عبدالسالم صالح
املستشار القانوني لرئيس مجلس اإلدارة و مدير عام القطاع القانوني
حاص ــل عل ــى ليس ــانس ف ــي احلق ــوق ع ــام  1990م ــن جامع ــة القاه ــرة ،وه ــو مح ــام ُمقي ــد للتراف ــع أم ــام محكم ــة النق ــض واإلداري ــة ال ُعلي ــا
والدســتورية ال ُعليــاُ ،محكــم دولــي ُمقيــد مبركــز التحكيــم لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي وعضــو إحتــاد احملامــن العــرب  -عضــو اجلمعيــة
املصريــة للقانــون الدولــي.
وق ــد م ــارس العم ــل القانون ــي اخل ــاص من ــذ ع ــام  1990ف ــي جمهوري ــة مص ــر العربي ــة ث ــم ف ــي دول ــة الكوي ــت من ــذ ع ــام  1998ل ــدى أح ــد
أكب ــر مكات ــب ُ
احُملام ــاة وتول ــى خالله ــا (منتدبــاً لفت ــرة مح ــددة) أعم ــال املستش ــار القانون ــي ألح ــد البن ــوك الكويتي ــة ،ث ــم تول ــى مه ــام مدي ــر
اإلدارة القانوني ــة بش ــركة مجموع ــة األوراق املالي ــة من ــذ ع ــام  2001وحت ــى ع ــام  2019إل ــى أن تب ــوأ منصب ــه بالبن ــك التج ــاري الكويت ــي
ف ــي ماي ــو  .2019وخ ــال مس ــيرته اس ــتصدر العدي ــد م ــن األح ــكام لصال ــح املؤسس ــات الت ــي عم ــل به ــا فض ـ ً
ـا ع ــن اس ــهاماته ف ــي العدي ــد
ً
ً
ً
م ــن جل ــان س ــن القوان ــن واللوائ ــح التنفيذي ــة كم ــا أص ــدر العدي ــد م ــن أح ــكام هيئ ــات التحكي ــم س ــوا ًء كان محكم ـا ف ــردا مفوض ـا بالصل ــح أم
عض ــوا بهيئ ــة التحكي ــم.
عمرو محمد سامي القصبي
رئيس التدقيق الداخلي
حاص ــل عل ــى ش ــهادة بكالوري ــوس جت ــارة  -تخص ــص احملاس ــبة والتدقي ــق م ــن جامع ــة الكوي ــت ،وحاص ــل عل ــى ع ــدة ش ــهادات مهني ــة منه ــا
( )CPFAو( )CPIAو( )CCGOو( ،)CICAباإلضاف ــة إل ــى ش ــهادة احملاس ــب القانون ــي املعتم ــد م ــن والي ــة أوريج ــون بالوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة ع ــام .1993
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ولديــه خبــرة تتجــاوز ال  32عامـاً فــي مجــاالت التدقيــق اخلارجــي والداخلــي وغيرهــا وقــد التحــق الســيد/عمرو للعمــل فــي البنــك التجــاري
بتاريــخ  22أغســطس  2021كرئيــس التدقيــق الداخلــي بالوكالــة .إلــى أن شــغل منصــب رئيــس قطــاع التدقيق الداخلي فــي  24أكتوبر .2021
تان تات ثوجن
رئيس مدراء املخاطر
حاص ــل عل ــى بكالوري ــوس م ــع مرتب ــة الش ــرف ف ــي الرياضي ــات واالقتص ــاد ع ــام  1991م ــن جامع ــة كين ــت ف ــي كانتري ــري  /إجنلت ــرا ،كم ــا
لدي ــه ش ــهادة  FRMوش ــهادة  ERP.للس ــيد ث ــوجن خب ــرة تزي ــد ع ــن ثالث ــن عام ــا ف ــي القط ــاع املال ــي وف ــي مج ــال االستش ــارات ل ــإدراة
العليــا واخلدمــات املصرفيــة التجاريــة واالســتثمارية وإدارة األصــول والـــتأمني فــي الكويــت واخلليــج العربــي وماليزيــا وســنغافورة .كمــا لديــه
معرف ــة متنوع ــة ف ــي مج ــاالت اإلدارة والتخطي ــط االس ــتراتيجي واالبت ــكار ف ــي املنتج ــات.
التح ــق الس ــيد ث ــوجن للعم ــل ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي بتاري ــخ  1فبراي ــر  2021كرئي ــس م ــدراء املخاط ــر علم ــا أن ــه لدي ــه خب ــرة س ــابقة
م ــع البن ــك التج ــاري الكويت ــي م ــا ب ــن عام ــن  2012و 2016تقل ــد خالله ــا مناص ــب عدي ــدة منه ــا مستش ــار رئي ــس مجل ــس اإلدارة ،مدي ــر
ع ــام االس ــتراتيجية والتخطي ــط ،ومدي ــر ع ــام اخلدم ــات املصرفي ــة الدولي ــة والق ــروض املش ــتركة.
متيم خالد امليعان
مدير عام  -قطاع االلتزام واحلوكمة
حاص ــل عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس ف ــي احملاس ــبة ع ــام  2000م ــن جامع ــة الكوي ــت ،وش ــهادة اختصاص ــي مكافح ــة غس ــل األم ــوال املعتم ــد
( .)CAMSيتمت ــع بخب ــرة مصرفي ــة تف ــوق  21عام ـاً ف ــي مج ــال اإلش ــراف وااللت ــزام الرقاب ــي م ــن خ ــال عمل ــه ل ــدى كل م ــن بن ــك الكوي ــت
املرك ــزي وع ــدة بن ــوك تقليدي ــة وإس ــامية محلي ــة وأجنبي ــة.
انضم السيد /متيم للعمل في البنك التجاري الكويتي كمدير عام قطاع االلتزام واحلوكمة منذ  24يونيو .2018
أحمد أكبر حسني أشكناني
مساعد مدير عام  -إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي احملاســبة عــام  1995مــن جامعــة الكويــت .عمــل الســيد  /أحمــد فــي عــدة بنــوك محليــة وتــدرج فــي
عــدة مناصــب ،التحــق بالعمــل فــي البنــك التجــاري الكويتــي عــام  2019كمســاعد مديــر عــام إلدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
الس ــيد /أحم ــد لدي ــه الق ــدرة عل ــى إدارة األعم ــال مب ــا يتناس ــب م ــع متطلب ــات قان ــون مكافح ــة غس ــل األم ــوال ومتوي ــل اإلره ــاب وتعليم ــات
اجلهــات الرقابيــة بهــذا اخلصــوص ،كمــا ميتلــك مهــارات فــي التواصــل وتقــدمي املعلومــات وتطويــر العالقــات ،وهوعلــى اســتعداد الســتيعاب
التط ــورات املهني ــة املس ــتمرة ويؤم ــن بالتدري ــب املهن ــي ويش ــجع علي ــه به ــدف حتس ــن أداء فري ــق العم ــل.
الشيخة /نوف سالم الصباح
مدير عام – قطاع التواصل املؤسسي
تتمت ــع بخب ــرة تزي ــد ع ــن  24عامــاً ف ــي مج ــال العم ــل املصرف ــي اإلعالم ــي ،انضم ــت للعم ــل ف ــي البن ــك التج ــاري كمدي ــر إلدارة اإلع ــان
والعالق ــات العام ــة وتدرج ــت ف ــي مراك ــز وظيفي ــة ع ــدة حت ــى ش ــغلت منص ــب مدي ــر ع ــام قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي ف ــي ع ــام .2018
حرص ــت الش ــيخة /ن ــوف خ ــال مس ــيرتها العملي ــة وبالتع ــاون م ــع فري ــق العم ــل ف ــي قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي عل ــى إب ــراز الص ــورة العام ــة
للبن ــك وكذل ــك وض ــع برام ــج املس ــؤولية االجتماعي ــة ل ــدى البن ــك م ــع العم ــل عل ــى التواص ــل املس ــتمر م ــع جمه ــور العم ــاء عب ــر قن ــوات
التواص ــل املعت ــادة وكذل ــك قن ــوات التواص ــل االجتماع ــي احلديث ــة.
بدر محمد مصلح قمحية
مدير عام  -قطاع تكنولوجيا املعلومات
حاصــل علــى بكالوريــوس علــوم الكمبيوتــر عــام  2000مــن جامعــة آل البيــت فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،ولديــه خبــرة عمليــة تزيــد عــن
 20عام ـاً .انضــم للعمــل بالبنــك التجــاري الكويتــي عــام  2007كمســاعد مديــر تطويــر البرمجيــات فــي إدارة تكنولوجيــا املعلومــات وتــدرج
مبهامــه إلـــى أن عيـــن فـــي فبرايــر  2017مديـــراً عـــاماً بالوكالـــة للقطــاع وفــي فبرايــر مــن عــام  2021شــغل الســيد بــدر منصــب مديــر عــام
قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات باألصالــة.
خـــال عملـــه بالبنـــك التجـــاري قــام الســيد /بــدر وفريــق عملــه بتطويــر وإنشــاء العديــد مــن األنظمــة والبرمجيــات التــي ســاهمت فــي تطويــر
ســير أعمــال البنــك وتطويــر كافــة القطاعــات ابتــداء مــن تطويــر النظــام املصرفــي الرئيســي واخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت وتطبيــق
أجه ــزة الهات ــف وتطوي ــر مرك ــز االتص ــاالت والرس ــائل النصي ــة وبرمجي ــات البطاق ــات الذكي ــة ،وق ــد توج ــت ه ــذه اإلجن ــازات بتحوي ــل أف ــرع
البن ــك إل ــى أف ــرع ذاتي ــة اخلدم ــة ،وإع ــادة بن ــاء البني ــة التحتي ــة و ش ــبكات االتص ــال داخ ــل البن ــك و خارج ــه و مراك ــز البيان ــات ف ــي بيئت ــي
اإلنت ــاج واالحتي ــاط بأح ــدث التقني ــات واألجه ــزة ومب ــا يتواف ــق م ــع أعل ــى معايي ــر األم ــن والس ــامة املتبع ــة عاملي ـاً.
61

صادق جعفر عبداهلل
مدير عام  -قطاع املوارد البشرية
حاص ــل عل ــى ش ــهادة بكالوري ــوس إدارة األعم ــال ع ــام  2004م ــن جامع ــة الكوي ــت ،ودرج ــة املاجس ــتير م ــن كلي ــة ماس ــترخت إلدارة األعم ــال
ف ــي ع ــام  ،2007لدي ــه  17عام ـاً م ــن اخلب ــرة ف ــي املج ــال املصرف ــي بدول ــة الكوي ــت ،حي ــث ت ــدرج وظيفي ـاً م ــن إدارة خدم ــة العم ــاء ،إل ــى
التحلي ــل املال ــي واالس ــتراتيجي ،وص ــوالً إل ــى إدارة امل ــوارد البش ــرية ،وق ــد انض ــم للعم ــل بالبن ــك التج ــاري الكويت ــي ع ــام  2016كمدي ــر
تنفي ــذي بقط ــاع امل ــوارد البش ــرية ومن ــذ  2ديس ــمبر  2018مت تكليف ــه بالقي ــام مبه ــام مدي ــر ع ــام قط ــاع امل ــوارد البش ــرية.
طالل رياض النصار
مساعد مدير عام  -قطاع اخلدمات العامة
حاصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس فـــي اإلدارة والســـلوك التنظيمـــي عـــام  2014مـــن جامعـــة اخلليـــج للعلـــوم والتكنولوجيـــا /الكويـــت
لديه خبرة مصرفية متتد ألكثر من  15عاما.
التح ــق الس ــيد ط ــال للعم ــل ف ــي البن ــك التج ــاري الكويت ــي ع ــام  2015ف ــي قط ــاع اخلدم ــات العام ــة وت ــدرج وظيفي ــا إل ــى أن ش ــغل منص ــب
مس ــاعد مدي ــر ع ــام القط ــاع ف ــي  ،2021خ ــال تولي ــه منصب ــه ف ــي القط ــاع أج ــرى تغيي ــرات ملحوظ ــة لتحس ــن آلي ــات العم ــل.
للســيد طــال خبــرة ســابقة لــدى البنــك التجــاري الكويتــي خــال الفتــرة مــن عــام  2005إلــى عــام  2011فــي قطــاع اخلدمــات املصرفيــة
لألفــراد فــي إدارة اجلــودة عمــل خاللهــا علــى حتقيــق رضــى العمــاء مــن خــال قدراتــه التحليليــة ممــا أدى إلــى منــو ملحــوظ فــي مســتوى
اجلــودة لألعمــال التجاريــة.

اللجان التنفيذية
يتوافر لدى البنك ثمانية جلان تنفيذية/إدارية تتبع رئيس اجلهاز التنفيذي ،وذلك على النحو التالي:
 .1جلنة االئتمان واالستثمار:
تتضم ــن مهامه ــا مراجع ــة كاف ــة ح ــاالت الق ــروض والطلب ــات االئتماني ــة واالس ــتثمارية وتق ــدمي التوصي ــات إل ــى جلن ــة الق ــروض املنبثق ــة ع ــن
املجل ــس واتخ ــاذ الق ــرارات الالزم ــة بش ــأنها وفق ـاً للصالحي ــات القائم ــة ف ــي البن ــك.
 .2جلنة املوجودات واملطلوبات:
تتضم ــن مهامه ــا اتخ ــاذ الق ــرارات الالزم ــة بش ــأن هي ــكل امليزاني ــة العمومي ــة وأس ــعار الفائ ــدة وإدارة الس ــيولة ،م ــع األخ ــذ باالعتب ــار كاف ــة
املخاط ــر ذات الصل ــة ومراجع ــة كاف ــة التقاري ــر املتعلق ــة ب ــإدارة املخاط ــر.
 .3جلنة املخصصات:
تتضم ــن مهامه ــا دراس ــة وتقيي ــم التس ــهيالت االئتماني ــة املس ــتحقة ل ــكل عمي ــل وحتدي ــد املخصص ــات املطلوب ــة مقاب ــل ه ــذه التس ــهيالت
االئتماني ــة وفقـ ـاً للتعليم ــات الص ــادرة م ــن اجله ــات الرقابي ــة واملعايي ــر الدولي ــة ذات الصل ــة.
 .4جلنة تكنولوجيا املعلومات ومخاطر العمليات:
تتضم ــن مهامه ــا وض ــع اس ــتراتيجية وسياس ــات البن ــك بش ــأن تكنولوجي ــا املعلوم ــات وأم ــن تكنولوجي ــا املعلوم ــات وضم ــان توافقه ــا م ــع
اس ــتراتيجية أعم ــال البن ــك ،ومتابع ــة اإلج ــراءات اخلاص ــة بتنفيذه ــا ،كم ــا س ــتكون مس ــؤولة ع ــن اإلش ــراف ومناقش ــة ومراجع ــة قضاي ــا
املخاط ــر التش ــغيلية عل ــى مس ــتوى البن ــك.
 .5جلنة املشتريات والعطاءات:
تتضمــن مهامهــا النظــر فــي املشــتريات واختيــار العطــاءات البالــغ قيمتهــا تســعة آالف دينــار كويتــي أو أكثــر قبــل عرضهــا علــى اإلدارة العليــا
فــي البنــك للموافقــة وفقـاً للصالحيــات.
 .6جلنة اإلدارة:
يش ــارك به ــا كاف ــة رؤس ــاء القطاع ــات/اإلدارات ف ــي البن ــك ،وتتضم ــن مهامه ــا إح ــداث التنس ــيق ال ــازم ب ــن كاف ــة قطاع ــات/إدارات البن ــك
لتحقي ــق األه ــداف املذك ــورة ف ــي اس ــتراتيجية البن ــك وخطط ــه وسياس ــاته املعتم ــدة وتنفيذه ــا ،وضم ــان تب ــادل املعلوم ــات وتدفقه ــا ب ــن
قطاع ــات/إدارات البن ــك م ــن جه ــة ،واإلدارة التنفيذي ــة ومجل ــس اإلدارة واللج ــان املنبثق ــة عن ــه م ــن جه ــة أخ ــرى.
 .7جلنة اإلخطار عن املعامالت املشبوهة:
مت تشــكيل هــذه اللجنــة بنــا ًء علــى تعميــم بنــك الكويــت املركــزي املــؤرخ  12أغســطس  ،2019وذلــك بهــدف اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن
ح ــاالت اإلخط ــار ع ــن املعام ــات املش ــبوهة ،وحتدي ــد عم ــا إذا كان س ــيتم إب ــاغ وح ــدة التحري ــات املالي ــة الكويتي ــة ( )KFIUبش ــأن كل حال ــة
مــن هــذه احلــاالت مــن عدمــه.
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 .8جلنة األصول اخلاصة:
مت تش ــكيل ه ــذه اللجن ــة بغ ــرض تعزي ــز الق ــرارات الت ــي يت ــم اتخاذه ــا م ــن قب ــل إدارة البن ــك بش ــأن الفوائ ــد و/أو املديوني ــات الت ــي ل ــم يت ــم
حتصيله ــا وذل ــك به ــدف حف ــظ حق ــوق البن ــك ومس ــاهميه.

إفصاح اإلدارة التنفيذية عن أداء البنك وخططه المستقبلية
بن ــا ًء عل ــى تعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي الص ــادرة بش ــأن قواع ــد ونظ ــم احلوكم ــة ف ــي البن ــوك الكويتي ــة ،ف ــإن اإلدارة التنفيذي ــة بالبن ــك
وإذ س ــاهمت بكاف ــة األعم ــال واألنش ــطة التش ــغيلية والعملي ــات املصرفي ــة احلالي ــة وقام ــت بتق ــدمي رؤيته ــا خلط ــط البن ــك املس ــتقبلية ،فإنه ــا
تؤك ــد أن اإليضاح ــات والبيان ــات ال ــواردة أدن ــاه ه ــي بيان ــات كامل ــة ق ــد ق ــام مجل ــس اإلدارة باعتماده ــا وتس ــتند عل ــى البيان ــات املالي ــة الت ــي
مت نش ــرها وكذل ــك عل ــى رؤي ــة اإلدارة التنفيذي ــة للبن ــك.
وفــي هــذا الســياق ،تــرى اإلدارة التنفيذيــة أن البنــك التجــاري الكويتــي مؤسســة ماليــة مســتقرة ،مرتكــز ًة فــي ذلــك علــى مــا يتمتــع بــه البنــك مــن
جــودة أصولــه وإمكانيــة النمــو الكبيــرة احملتملــة إليراداتــه ،هــذا إلــى جانــب متانــة قاعــدة رأس مــال البنــك ونســب الســيولة املرتفعــة .وتعــرض
البيانــات أدنــاه موجــزاً عــن املركــز املالــي للبنــك .ويتعــن قــراءة إفصــاح اإلدارة التنفيذيــة عــن أداء البنــك وخططــه املســتقبلية مقترنـاً بالبيانــات
املاليــة املجمعــة ملصرفنــا للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2021إن كافــة املبالــغ املذكــورة هــي بالدينــار الكويتــي وقــد مت اســتخراجها مــن
البيان ــات املالي ــة املجمع ــة الت ــي مت إعداده ــا وفق ـاً للوائ ــح والتعليم ــات الص ــادرة م ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي إل ــى مؤسس ــات اخلدم ــات املالي ــة
والتــي تتطلــب مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى اخلاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي أن تطبــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
األهداف املالية
يهــدف البنــك إلــى تقــدمي جتربــة مصرفيــة متميــزة للعمــاء وحتقيــق ربحيــة جيــدة للمســاهمني مــع احملافظــة علــى أساســيات وركائــز القــوة
املاليــة للبنــك .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،يقــوم البنــك بتنفيــذ خمــس أولويــات اســتراتيجية هــي:
•
•
•
•
•

التركيــز على العمالء.
التحــول الرقمــي في عمليات البنك.
تقــدمي حلول مصرفية مبتكرة.
االســتثمار في رأس املال البشري.
مراعاة اجلوانب البيئية واالجتماعية وتطبيق مبادئ احلوكمة املؤسســية.

تُبــن الفقــرات أدنــاه األهــداف املاليــة للبنــك علــى املــدى املتوســط مــن خــال بعــض معايير قيــاس األداء املالي للبنك .وتعمل تلــك األهداف على
وضع مجموعة من املعايير واألطر ملستويات األداء املالي املتوقع للبنك خالل الفترات املقبلة .ويرى البنك أن لديه القدرة على حتقيق أهدافه
املالية من خالل تعزيز الكفاءة التشغيلية واستحداث قنوات مبتكرة لتقدمي ورقمنة اخلدمات املصرفية وحتديد وتنفيذ أولوياته االستراتيجية.
يتســم منــوذج تخطيــط أعمــال البنــك بالدقــة والوضــوح وبشــكل يضــع مجموعــة مــن األهــداف احملــددة لــكل شــريحة مــن العمــاء أو منتــج
/خدمــة مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا البنــك مــع األخــذ فــي احلســبان الظــروف االقتصاديــة الســائدة ونزعــة البنــك جتــاه املخاطــر وتنامــي
احتياج ــات عم ــاء البن ــك وف ــرص النم ــو املتاح ــة عل ــى نط ــاق قطاع ــات األعم ــال والنش ــاط بالبن ــك .ويس ــعى البن ــك ،م ــن خ ــال أهداف ــه
املاليــة متوســطة األجــل ،إلــى حتقيــق متوســط عائــد ســنوي علــى حقــوق املســاهمني (قبــل احتســاب املخصصــات) يزيــد عــن  %12.5مــع
احلفــاظ علــى نســب رأس املــال التــي تتجــاوز املتطلبــات الرقابيــة .وســوف يواصــل البنــك البنــاء علــى هــذا الزخــم لتعزيــز جــودة اخلدمــات
املقدم ــة للعم ــاء واالس ــتمرار ف ــي ه ــذا التوج ــه مب ــا يدع ــم ثقاف ــة البن ــك املرتك ــزة عل ــى حتقي ــق األه ــداف ومواكب ــة التط ــور احلدي ــث ف ــي
القط ــاع املصرف ــي وتبن ــي معايي ــر االبت ــكار ف ــي مج ــال العالق ــات املصرفي ــة م ــع عمالئ ــه.
أساسيات وركائز القوة املالية
تنــوع أنشــطة األعمــال التــي تســاهم بشــكل مســتمر فــي حتقيــق معــدالت ربحيــة قويــة وتنامــي معدالتهــا وحتقيــق أربــاح مميــزة للمســاهمني
علــى املــدى البعيــد.
توافر ركيزة قوية لنمو األعمال وحتديد وتعزيز نواحي القوة التي متنح امليزة التنافســية للبنك من خالل:
•
•
•
•
•
•
•

توفير منوذج لألعمال املصرفية املتميزة على مستوى الكويت.
القيام بأنشطة تشغيلية متنوعة ومتميزة القتناص فرص النمو املتاحة.
التحــول نحــو اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة والقــدرات املعلوماتيــة والرقميــة مبــا يســاهم فــي تعزيــز اخلدمــات املقدمــة للعمــاء وحتقيــق
قيم ــة مضاف ــة ألعم ــال البن ــك بش ــكل ع ــام.
توافر قاعدة رأسمالية متينة ومخصصات جيدة المتصاص اخلسائر االئتمانية.
قاعدة ودائع مستقرة وتوافر مصدات كبيرة من السيولة.
العم ــل عل ــى إرس ــاء مب ــادئ الكف ــاءة التش ــغيلية املس ــتدامة م ــع الق ــدرة عل ــى إع ــادة االس ــتثمار م ــن خ ــال االس ــتخدام األمث ــل للم ــوارد وتبس ــيط
وحتســـن وتيـــرة إجنـــاز األعمـــال مـــع االبتـــكار.
تعيني املوظفني أصحاب املهارات والكفاءات وخلق ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز خطط اإلحالل.
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الرؤية العامة للنتائج املالية
تســببت اجلهــود املبذولــة الحتــواء تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد ( )Covid-19فــي حــدوث تأثيــراً عميق ـاً علــى كافــة اقتصــادات
دول العالــم .وعليــه ،قــام القطــاع املصرفــي فــي دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة بتنفيــذ حزمــة متنوعــة مــن اإلجــراءات لتخفيــف
الضغ ــط عل ــى العم ــاء م ــن األف ــراد والش ــركات .وبه ــذا الص ــدد ،قدم ــت احلكوم ــات ،م ــن خ ــال البن ــوك املركزي ــة ،برام ــج للتخفي ــف م ــن
تداعي ــات األزم ــة ودع ــم فاعلي ــة أداء األس ــواق املالي ــة .إن تخفي ــف القي ــود املفروض ــة عل ــى الس ــفر ،وزي ــادة أس ــعار النف ــط الناجت ــة ع ــن
أزم ــة الطاق ــة ،واجله ــود احلثيث ــة لتوفي ــر وتوزي ــع اللقاح ــات الت ــي تبذله ــا احلكوم ــة الكويتي ــة متث ــل عوام ــل أساس ــية أدت إل ــى تعاف ــي ومن ــو
األعم ــال واألنش ــطة ،إال أن الطري ــق م ــا زال طوي ـ ً
ـا قب ــل الوص ــول إل ــى مس ــتويات م ــا قب ــل اجلائح ــة .وحس ــب تط ــورات األوض ــاع األخي ــرة
ح ــول العال ــم ،ال ي ــزال العال ــم ف ــي قبض ــة الوب ــاء ال ــذي يترب ــص بالبش ــرية مبجموع ــة م ــن الس ــاالت واملتح ــورات اجلدي ــدة تلق ــي بظ ــال
م ــن الضبابي ــة وع ــدم اليق ــن ح ــول ج ــدوى مب ــادرات التيس ــير الت ــي تقوده ــا احلكوم ــات وجه ــود ع ــودة احلي ــاة إل ــى طبيعته ــا .س ــوف تس ــتمر
التداعيـــات الســـلبية لألزمـــة احلاليـــة -بصـــورة أو بأخـــرى -فـــي التأثيـــر علـــى اســـتمرارية األعمـــال والربحيـــة فـــي املســـتقبل القريـــب.
ونتيجـــة لذلـــك ،يـــرى البنـــك أنـــه مـــن األهميـــة مبـــكان تدعيـــم األربـــاح عـــن العـــام  2022بنســـب منخفضـــة مـــن املخصصـــات،
وحتس ــن األنش ــطة املوجه ــة خلدم ــة العم ــاء ،واس ــتمرارية الكف ــاءة التش ــغيلية .ونظ ــراً ملتان ــة النس ــب الرأس ــمالية للبن ــك واملس ــتويات
املرتفعـــة مـــن الســـيولة واالحتياطيـــات الضخمـــة فـــي مواجهـــة خســـائر القـــروض ،والتواجـــد الواســـع املنصـــب علـــى خدمـــة العمـــاء
مـــن األفـــراد والشـــركات ،تـــرى اإلدارة أن البنـــك فـــي مركـــز جيـــد ميكنـــه مـــن إدارة كافـــة أنـــواع املخاطـــر وتنفيـــذ خطـــط النمـــو.
متانة امليزانية العمومية
إن اجل ــودة املرتفع ــة ألص ــول البن ــك والس ــيولة الكافي ــة واملص ــدات الرأس ــمالية متث ــل الركائ ــز األساس ــية للنج ــاح ،ل ــذا يح ــرص البن ــك عل ــى
احملافظــة علــى قــوة ومتانــة مراكــز رأس املــال والســيولة .ويتطلــع البنــك إلــى حتقيــق التــوازن املســتمر بــن أهدافــه املتمثلــة فــي االحتفــاظ
بفائ ــض جي ــد م ــن رأس امل ــال لتحص ــن البن ــك ض ــد أي ظ ــروف غي ــر متوقع ــة ف ــي مواجه ــة حال ــة الضبابي ــة الت ــي تس ــيطر عل ــى البيئ ــة
التش ــغيلية م ــن جه ــة ،واالس ــتثمار ف ــي أعمالن ــا األساس ــية ،والتح ــول الرقم ــي وتنمي ــة مواردن ــا البش ــرية م ــن ناحي ــة أخ ــرى.
نسبة حقوق املساهمني-الشريحة األولى من رأس املال CET1
•
بلغــت نســبة حقــوق املســاهمني  CET1مــن الشــريحة األولــى لــرأس املــال  %17.8كمــا فــي نهايــة عــام  2021والتــي تتجــاوز بشــكل كبيــر
النس ــبة املق ــررة م ــن قب ــل بن ــك الكوي ــت املرك ــزي البالغ ــة  .%9.5كم ــا بلغ ــت نس ــبة رأس امل ــال الش ــامل  %19.0مقارن ــة بالنس ــبة الرقابي ــة
املقــررة بـــ .%13.5

نسبة تغطية السيولة
•
يت ــم قي ــاس ق ــدرة البن ــك عل ــى الوف ــاء بالتزامات ــه املالي ــة م ــن خ ــال نس ــبة تغطي ــة الس ــيولة  LCRحي ــث يت ــم قي ــاس األص ــول الس ــائلة عالي ــة
اجلــودة غيــر املرهونــة ( )HQLAالتــي ميكــن حتويلهــا إلــى نقــد تلبيــة الحتياجــات الســيولة ضمــن ســيناريو ضغــط الســيولة لفتــرة  30يومـاً.
يتطلــب معيــار نســبة تغطيــة الســيولة  LCRأال تقــل النســبة عــن  %100فــي حالــة انعــدام الضغــوط املاليــة.
بالنس ــبة للس ــنة املنتهي ــة ف ــي  31ديس ــمبر  ،2021بل ــغ متوس ــط نس ــبة تغطي ــة الس ــيولة اليوم ــي خ ــال الس ــنة  %168مقارن ــة باملتطلب ــات
الرقابي ــة البالغ ــة .%100
• نسبة صافي التمويل املستقر
تق ــاس ق ــدرة البن ــك ف ــي احلص ــول عل ــى التموي ــل طوي ــل ومتوس ــط األج ــل به ــدف متوي ــل أصول ــه طويل ــة ومتوس ــطة األج ــل باس ــتخدام نس ــبة
صافــي التمويــل املســتقر  .NSFRيتطلــب معيــار نســبة صافــي التمويــل املســتقر مــن البنــوك االحتفــاظ مبصــادر التمويــل املســتقر ملواجهــة
تركيبــة األصــول والبنــود خــارج امليزانيــة العموميــة .يهــدف هيــكل التمويــل املســتقر إلــى تقليــل احتماليــة أن تــؤدي االضطرابــات فــي مصــادر
التمويــل املعتــادة للبنــك إلــى تــآكل مركــز الســيولة بطريقــة تزيــد مــن مخاطــر االخفــاق وقــد تــؤدي إلــى ضغــوط نظاميــة أوســع.
بالنســبة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2021كان نطــاق نســبة صافــي التمويــل املســتقر بــن  %102.1و %108.3مقارنــة باملتطلبــات
الرقابيــة البالغــة .%100
بل ــغ إجمال ــي املوج ــودات  4.3ملي ــار دين ــار كويت ــي كم ــا ف ــي نهاي ــة ع ــام  2021بانخف ــاض ق ــدره  %2.3مقارن ــة بالع ــام املاض ــي .ومتث ــل
الق ــروض والس ــلفيات نس ــبة قدره ــا  %53.1م ــن إجمال ــي املوج ــودات ،فيم ــا متث ــل االس ــتثمارات ف ــي األوراق املالي ــة  %12.8واالس ــتثمار
ف ــي األذون ــات والس ــندات الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي م ــا نس ــبته  .%4.1وم ــن اجلدي ــر بالذك ــر أن نس ــبة الق ــروض غي ــر املُنتظم ــة
ظل ــت عن ــد نس ــبة "صف ــر" للع ــام الراب ــع عل ــى التوال ــي.
بلــغ إجمالــي املطلوبــات  3.5مليــار دينــار كويتــي مــن ضمنهــا ودائــع العمــاء التــي بلغــت  2.1مليــار دينــار كويتــي .وقــد بلــغ إجمالــي حقــوق
املســاهمني  820.6مليــون دينــار كويتــي.
بيان الدخل
بلغ ــت اإلي ــرادات التش ــغيلية  124.9ملي ــون دين ــار كويت ــي ع ــن ع ــام ( 2021بانخف ــاض بنس ــبة  %5.1ع ــن الع ــام الس ــابق) .وق ــد حتقق ــت
اإلي ــرادات التش ــغيلية بش ــكل أساس ــي م ــن صاف ــي إي ــرادات الفوائ ــد والت ــي بلغ ــت  74.3ملي ــون دين ــار كويت ــي والرس ــوم والعم ــوالت والت ــي
بلغ ــت  38.9ملي ــون دين ــار كويت ــي وإي ــرادات التعام ــل بالقط ــع األجنب ــي الت ــي بلغ ــت  6.4ملي ــون دين ــار كويت ــي وإي ــرادات توزيع ــات األرب ــاح
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والت ــي بلغ ــت  3.6ملي ــون دين ــار كويت ــي .ه ــذا ،وق ــد بلغ ــت قيم ــة الق ــروض الت ــي مت ش ــطبها خ ــال الع ــام  11.9ملي ــون دين ــار كويت ــي فيم ــا
بلغــت املبالــغ املســتردة مقابــل القــروض املشــطوبة ســابقاً  26.1مليــون دينــار كويتــي .ومتاشــياً مــع السياســة املتحفظــة التــي يتبناهــا البنــك
وتعامل ــه احلصي ــف والفع ــال م ــع املش ــاكل الت ــي ق ــد تكتن ــف أنش ــطة أعمال ــه ،مت حتوي ــل مبل ــغ  45.5م ــن األرب ــاح إل ــى املخصص ــات احمل ــددة
مقاب ــل بع ــض الق ــروض الت ــي متث ــل مخ ــاوف مس ــتقبلية ل ــإدارة .وعلي ــه ،ف ــإن صاف ــي الرب ــح الن ــاجت واخل ــاص باملس ــاهمني ق ــد بل ــغ 54.6
ملي ــون دين ــار كويت ــي للس ــنة املنتهي ــة ف ــي  31ديس ــمبر  2021مقارن ــة مببل ــغ ال ش ــيء لع ــام  .2020علم ـاً ب ــأن اجلان ــب األكب ــر م ــن إي ــرادات
البن ــك ج ــاء م ــن اخلدم ــات املصرفي ــة املُقدم ــة ل ــكل م ــن الش ــركات واألف ــراد .وال ت ــزال عملي ــة إدارة املصاري ــف والتحك ــم فيه ــا ه ــي إح ــدى
نق ــاط الق ــوة ل ــدى البن ــك حي ــث بلغ ــت نس ــبة التكالي ــف إل ــى اإلي ــرادات  %34.9وه ــي م ــن أق ــل املع ــدالت الس ــائدة ف ــي اجله ــاز املصرف ــي
بدول ــة الكوي ــت.
استعراض البيئة التشغيلية
وفق ـاً لصن ــدوق النق ــد الدول ــي ( ،)IMFم ــن املتوق ــع أن يش ــهد االقتص ــاد العامل ــي حال ــة كبي ــرة م ــن التعاف ــي وحتقي ــق من ــو بنس ــبة  %6ف ــي
ع ــام  2021و %4.4ف ــي ع ــام  ،2022بع ــد انكم ــاش بنس ــبة  %3.3ف ــي ع ــام .2020
بــدأ عــام  2021بدايــة إيجابيــة وســط آمــال بحــدوث تعـ ٍ
ـاف اقتصــادي شــبه تــام نتيجــة طــرح وتوزيــع اللقاحــات واســتمرار الدعــم الرقابــي،
إال أن املوج ــات املتك ــررة لتفش ــي اجلائح ــة ق ــد أدت إل ــى إضع ــاف التعاف ــي ،حي ــث خيم ــت حال ــة م ــن الضبابي ــة وع ــدم اليق ــن عل ــى النص ــف
الثان ــي م ــن الع ــام ج ــراء تفش ــي س ــاالت جدي ــدة ورمب ــا أكث ــر خط ــورة م ــن الفي ــروس .بص ــورة عام ــة ،ش ــهد ع ــام  2021تع ـ ٍ
ـاف اقتص ــادي
يتس ــم بالتباي ــن الش ــديد ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم.
ومــن بــن االقتصــادات املتقدمــة ،مــن املتوقــع أن تتجــاوز الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي  2021مســتويات إجمالــي النــاجت احمللــي الســائدة
قب ــل تفش ــي جائح ــة في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( ،)Covid-19بينم ــا س ــتعود غيره ــا م ــن ال ــدول إل ــى مس ــتويات إجمال ــي الن ــاجت احملل ــي
املس ــجل قب ــل اجلائح ــة فق ــط ف ــي ع ــام  .2022وم ــن ب ــن اقتص ــادات األس ــواق الناش ــئة وال ــدول النامي ــة ،ع ــادت الص ــن ف ــي ع ــام 2020
إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي املســجل قبــل اجلائحــة ،بينمــا يتوقــع خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي عــدم رجــوع الــدول األخــرى إلــى مســتويات
إجمال ــي الن ــاجت احملل ــي املس ــجلة قب ــل اجلائح ــة حت ــى ع ــام .2023
تشــير التقديــرات إلــى منــو إجمالــي النــاجت احمللــي لدولــة الكويــت بنســبة أقــل قليـ ً
ـا مــن  %1فــي عــام  2021بعــد انخفــاض بنســبة %9
تقريب ـاً ف ــي ع ــام ( 2020عل ــى أس ــاس الس ــنة املالي ــة املنتهي ــة ف ــي  31م ــارس) .وكان ارتف ــاع أس ــعار النف ــط والتعاف ــي الكبي ــر ال ــذي ش ــهده
اإلنفــاق االســتهالكي مــن العوامــل الرئيســية احملركــة لعجلــة النمــو .وقــد تعافــى اإلنفــاق االســتهالكي بشــكل كبيــر خــال عــام  2021حيــث
ش ــهد من ــواً بأكث ــر م ــن  %35ف ــي اإلنف ــاق االس ــتهالكي قياس ـاً عل ــى نف ــس املعي ــار ف ــي ع ــام  .2020ظ ــل اإلنف ــاق االس ــتهالكي قوي ـاً عل ــى
م ــدار الع ــام عل ــى الرغ ــم م ــن التخفي ــف الكبي ــر ف ــي قي ــود الس ــفر خ ــال الرب ــع األخي ــر م ــن ع ــام .2021
إن اإلنفــاق االســتهالكي القــوي قــد أدى إلــى حــدوث منــو كبيــر فــي االئتمــان املقــدم لألفــراد ،حيــث ســجلت القــروض املقســطة (اإلســكانية)
والق ــروض االس ــتهالكية من ــواً عش ــرياً (عل ــى أس ــاس س ــنوي مق ــارن) .وم ــع ذل ــك ،كان النم ــو اإلجمال ــي لالئتم ــان ف ــي ح ــدود  %5-6مم ــا
يش ــير إل ــى أن من ــو االئتم ــان املمن ــوح للش ــركات كان أبط ــأ بكثي ــر مقارن ــة بنم ــو االئتم ــان املمن ــوح لألف ــراد.
أدت القيــود املفروضــة علــى الســفر التــي جــرى تطبيقهــا ملــدة  18شــهراً بدايــة مــن مــارس  2020باإلضافــة إلــى إجــراءات تأجيــل ســداد
أقس ــاط الق ــروض الت ــي اتخذته ــا احلكوم ــة إل ــى من ــو إجمال ــي الودائ ــع بحوال ــي  %22لع ــام  .2020وظل ــت الودائ ــع حت ــت الطل ــب بالدين ــار
الكويتــي مســتقرة حيــث منــت بنســبة  %2فــي عــام  2021مبعنــى أنهــا حافظــت علــى املســتويات املرتفعــة املســجلة فــي نهايــة عــام .2020
واصــل بنــك الكويــت املركــزي اإلبقــاء علــى ســعر اخلصــم عنــد  %1.5بعــد اخلصــم مــن معــدل  %2.5فــي  2020وذلــك لتفــادي التقلبــات
املرتفع ــة ف ــي أس ــعار ص ــرف العم ــات األجنبي ــة أم ــام الدين ــار الكويت ــي وملواجه ــة األث ــار الس ــلبية لتفش ــي جائح ــة في ــروس كورون ــا املس ــتجد
( .)Covid-19وق ــد ج ــاء الق ــرار ف ــي ع ــام  2020عق ــب االنخف ــاض احل ــاد ال ــذي ش ــهدته مؤش ــرات الس ــلع عل ــى مس ــتوى العال ــم وق ــرار
مجل ــس االحتياط ــي الفيدرال ــي األمريك ــي بخف ــض أس ــعار الفائ ــدة.
بل ــغ التضخ ــم  %1.1بنهاي ــة ع ــام  2019وارتف ــع ليص ــل إل ــى  %2.1ع ــام  2020وم ــن املتوق ــع أن يص ــل إل ــى  %3.2ف ــي ع ــام  2021ث ــم
يتراج ــع إل ــى  %3ف ــي الس ــنوات التالي ــة ،وق ــد بلغ ــت نس ــبة البطال ــة  %1.2-1.3عل ــى م ــدار تل ــك الس ــنوات .وتع ــود الزي ــادة ف ــي مع ــدالت
التضخــم بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة واملــواد االنشــائية الالزمــة للصيانــة املنزليــة نتيجــة اضطــراب سالســل اإلمــداد
العاملي ــة نتيج ــة القي ــود املفروض ــة عل ــى األنش ــطة للح ــد م ــن انتش ــار الوب ــاء وكذل ــك نتيج ــة وض ــع الس ــيولة املرتفع ــة الس ــائدة.
تدهــورت املاليــة العامــة لدولــة الكويــت بشــكل حــاد فــي الســنة املاليــة  .2020حيــث تراجعــت اإليــرادات احلكوميــة بنســبة  %39ووصلــت إلــى
 10.5مليــار دينــار كويتــي ،مدفوعــة باالنخفــاض احلــاد فــي أســعار النفــط وكــذا انخفــاض إنتــاج النفــط ،حيــث يأتــي حوالــي  %90-80مــن
اإليــرادات احلكوميــة مــن قطــاع الهيدروكربونــات .ومــع ذلــك ،مــن املتوقــع أن يتقلــص العجــز املالــي إلــى حوالــي  %15مــن إجمالــي النــاجت احمللــي
فــي الســنة املاليــة  ،2022/2021ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إلــى االنتعــاش الســريع فــي أســعار النفــط خالل النصــف الثاني من عــام .2021
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فــي يونيــو  ،2021أقــرت احلكومــة والبرملــان موازنــة العــام املالــي  ،2022/2021والتــي تضمنــت مخصصــات لعمليــات متويليــة مســتقبلية
كب ــرى ملش ــاريع اس ــتراتيجية .توقع ــت التقدي ــرات ف ــي امليزاني ــة أيضــاً ح ــدوث عج ــز يبل ــغ  36ملي ــار دوالر أمريك ــي .وبع ــد جت ــاوز جائح ــة
كورونــا ( ،)Covid-19يأتــي علــى رأس أولويــات احلكومــة الكويتيــة تســريع برنامــج تنويــع مصــادر الدخــل واإلصــاح االقتصــادي الهيكلــي
ال ــوارد ف ــي رؤي ــة  2035وال ــذي يه ــدف إل ــى جل ــب االس ــتثمارات اخلاص ــة والصناع ــات اجلدي ــدة مب ــا يخل ــق ف ــرص عم ــل.
إن االنتعــاش فــي أســعار النفــط فــي النصــف الثانــي مــن عــام  2021يخفــف بشــكل كبيــر مــن الضغــط علــى املــوارد املاليــة للكويــت ويعطــي
ســبباً للتفــاؤل بشــأن آفــاق اإلنفــاق علــى املشــاريع املخطــط لهــا أو قيــد التنفيــذ فــي البــاد بقيمــة تبلــغ حوالــي  200مليــار دوالر أمريكــي،
وهــذا يدعــم توافــر الفــرص احملتملــة فــي الكويــت.
بل ــغ إنت ــاج النف ــط  2.69ملي ــون برمي ــل يومي ـاً ف ــي ع ــام  ،2020وه ــو م ــا ميث ــل انخفاض ـاً بنس ــبة  %9.7مقارن ــة م ــع إنتاجي ــة بلغ ــت 2.98
ملي ــون برمي ــل يومي ـاً ف ــي ع ــام  .2019وم ــع ذل ــك ،س ــوف يس ــتمر صاف ــي الص ــادرات ف ــي التأثي ــر عل ــى النم ــو ،ويرج ــع ذل ــك إل ــى ح ــد كبي ــر
بســبب انخفــاض متوســط إنتــاج النفــط فــي عــام  2021إلــى جانــب زي ــادة الطلــب علــى الــواردات وارتفــاع أســعار النفــط .متثــل صــادرات

النفــط أكبــر عنصــر فــي إجمالــي النــاجت احمللــي لدولــة الكويــت وســوف تســتمر هــذه الصــادرات النفطيــة فــي االرتفــاع علــى املــدى املتوســط
م ــع تخفي ــف قي ــود خف ــض اإلنت ــاج الت ــي تقوده ــا منظم ــة أوب ــك ،مم ــا ميه ــد الطري ــق نح ــو زي ــادة تدريجي ــة ف ــي إنت ــاج النف ــط اخل ــام .م ــن
املتوق ــع أن ترتف ــع ص ــادرات النف ــط اخل ــام بش ــكل مط ــرد إل ــى  2.33ملي ــون برمي ــل ف ــي الي ــوم ف ــي ع ــام  2030م ــع ب ــدء تش ــغيل وانضم ــام
العديــد مــن مشــاريع النفــط والغــاز اجلديــدة إلــى منظومــة االنتــاج .تبــدو اآلفــاق املســتقبلية مشــرقة بالنســبة للصــادرات مــن الوقــود املكــرر؛
وم ــع ذل ــك ،س ــوف تش ــهد الص ــادرات دفع ــة كبي ــرة م ــع تش ــغيل مصف ــاة ال ــزور ،والت ــي م ــن املتوق ــع أن تب ــدأ العم ــل ف ــي ع ــام .2022

ال يــزال طــرح املشــاريع فــي الكويــت يتأثــر بالتأخيــر املفــرط فــي صــدور القــرارات ألســباب بيروقراطيــة وسياســية .ومــع ذلــك ،وافــق البرملــان
الكويت ــي ف ــي يوني ــو  2021عل ــى ميزاني ــة الدول ــة للع ــام  - 2022 - 2021مم ــا س ــمح بإح ــراز تق ــدم ف ــي بع ــض مش ــاريع البني ــة التحتي ــة
الرئيســية حيــث خصصــت امليزانيــة مبلــغ  19.6مليــار دينــار كويتــي لعــدد  19مشــروعاً اســتراتيجياً للبنيــة التحتيــة فــي القطاعــات املختلفــة.
تش ــمل ه ــذه املش ــاريع توس ــعة مط ــار الكوي ــت الدول ــي وم ــدرج ثال ــث للطائ ــرات وطري ــق جدي ــد خلدم ــة املط ــار ومدين ــة صب ــاح الس ــالم
اجلامعي ــة ومش ــروع مدين ــة املط ــاع الس ــكنية وخط ــط ش ــبكة الس ــكك احلديدي ــة ف ــي الب ــاد.
ف ــي ع ــام  ،2021ل ــم يح ــدث أي إلغ ــاء أو تأخي ــر للمش ــاريع ،ومت ترس ــية عق ــود بقيم ــة  3ملي ــارات دوالر أمريك ــي ف ــي مختل ــف القطاع ــات،
وكان أكث ــر م ــن  %60م ــن ه ــذه املش ــاريع ف ــي قط ــاع البن ــاء .ومت ترس ــية العق ــود الرئيس ــية املتبقي ــة ف ــي مج ــاالت الطاق ــة والنق ــل والنف ــط
والغ ــاز .وكان أكب ــر عق ــد مت ترس ــيته ف ــي ع ــام  2021ه ــو بن ــاء مدين ــة صب ــاح األحم ــد :ال ــذي ميث ــل مجم ــع س ــكني (يض ــم  587من ــزالً).
إن وتي ــرة ط ــرح املش ــاريع ف ــي الكوي ــت تب ــدو واع ــدة ،حي ــث بلغ ــت قيم ــة املش ــاريع ف ــي مرحل ــة التخطي ــط حوال ــي  131ملي ــار دوالر أمريك ــي،
منهــا حوالــي  %17أو مــا يعــادل  22.5مليــار دوالر أمريكــي فــي مرحلــة العطــاءات .أمــا نســبة املشــاريع التــي فــي مرحلــة الدراســة فتبلــغ
 %64.1أو  84.4ملي ــار دوالر أمريك ــي؛ وتبل ــغ املش ــاريع الت ــي ف ــي مرحل ــة التصمي ــم نس ــبة  %15.3أو  20.1ملي ــار دوالر أمريك ــي؛ وتبل ــغ
املشــاريع التــي فــي مرحلــة التصميــم الهندســي الشــامل نســبة  %3.5أو  4.6مليــار دوالر أمريكــي.
النظرة املستقبلية -املخاطر والتحديات
املخاطر والتحديات النظامية
ضبابية األوضاع العاملية واإلقليمية
إن تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد ( )Covid-19والســالة املتحــورة منــه املعروفــة باســم أوميكــرون " "Omicronواضــح للعيــان
ف ــي االقتص ــاد العامل ــي ،ولك ــن ال ي ــزال تأثي ــره الس ــلبي األعم ــق عل ــى الش ــركات والقطاع ــات الصناعي ــة ل ــم يتض ــح بع ــد .وبينم ــا ب ــدأت
الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي التعافــي فــي عــام  ،2021وإن كان ذلــك بشــكل غيــر متســاوي ،بعــد عمليــات اإلغــاق نتيجــة تفشــي
جائح ــة كورون ــا ،إال أن التعاف ــي الت ــام يظ ــل يش ــوبه درج ــة مرتفع ــة م ــن ع ــدم اليق ــن والضبابي ــة.
م ــع ط ــرح اللقاح ــات ،م ــن املتوق ــع أن تتحس ــن أرب ــاح الش ــركات وأن يرتف ــع اإلنت ــاج العامل ــي بش ــكل ع ــام .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ع ــودة األم ــور إل ــى
طبيعته ــا س ــوف يعتم ــد إل ــى ح ــد كبي ــر عل ــى س ــرعة تق ــدمي وتلق ــي اللقاح ــات وه ــو م ــا م ــن ش ــأنه تخفي ــف ح ــدة املخاط ــر .بس ــبب الوب ــاء،
جلــأت البنــوك املركزيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى تبنــي سياســات التيســير املالــي ومنــح القــروض ممــا أدى إلــى خفــض أســعار الفائــدة
إلــى مســتويات قياســية .ومــع دوران عجلــة الســلع واخلــروج مــن دوامــة هبــوط وتراجــع األســواق ،قــد نشــهد ضغوطـاً تضخميــة قويــة تــؤدي
إل ــى ارتف ــاع العوائ ــد ،يقابله ــا بالتال ــي تع ــرض احلكوم ــات لضغ ــوط لتقلي ــل العج ــز بع ــد ارتف ــاع عائ ــدات الس ــندات بش ــكل ملم ــوس وه ــو م ــا
يثي ــر املزي ــد م ــن الش ــكوك ح ــول اس ــتدامة عملي ــات االقت ــراض وم ــدى الق ــدرة عل ــى حتم ــل الدي ــون.
إن الظــروف واألوضــاع العامــة تســتوجب مــن البنــوك العمــل علــى تعزيــز عمليــة مراقبــة املخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتخفيــف مــن
املخاط ــر به ــدف حماي ــة احملاف ــظ االئتماني ــة ومع ــدالت الربحي ــة .وم ــع قي ــام البن ــك مبواصل ــة سياس ــته املتحفظ ــة القائم ــة عل ــى زي ــادة من ــو
املوجــودات اآلمنــة نســبياً ،فــإن عليــه أن يقــوم وعلــى نحــو فعــال مبتابعــة التطــورات املتعلقــة مبحفظــة األصــول احلاليــة واتخــاذ اإلجــراءات
املالئمــة بشــأنها وتطبيــق مخففــات املخاطــر.
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يق ــوم البن ــك بتطبي ــق مجموع ــة م ــن املعايي ــر االس ــتراتيجية وتتضم ــن تل ــك املعايي ــر بش ــكل ع ــام ع ــدداً م ــن االعتب ــارات واملؤش ــرات املتعلق ــة
باالقتص ــاد الكل ــي واملتغي ــرات احمللي ــة وامل ــاءة املالي ــة ومخاط ــر االئتم ــان ومخاط ــر الس ــيولة ومخاط ــر التش ــغيل ومخاط ــر أس ــعار الفائ ــدة.
ويعم ــل البن ــك عل ــى متابع ــة تل ــك االعتب ــارات واملؤش ــرات واملتغي ــرات األساس ــية وكذل ــك املؤش ــرات املرتبط ــة باالقتص ــاد الكل ــي عل ــى نح ــو
مس ــتمر لتحدي ــد جوان ــب التحس ــن املرتبط ــة ب ــكل منه ــا.
يــرى البنــك أن أداء ومنــو احملفظــة االئتمانيــة بشــكل عــام يرتبــط بنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي لدولــة الكويــت والــذي يعتمــد بشــكل رئيســي
علــى أســعار النفــط ،حيــث أن اإليــرادات النفطيــة تظــل املصــدر األكبــر واألهــم ضمــن مصــادر إجمالــي النــاجت احمللــي العــام لدولــة الكويــت.
وفــي ضــوء مــا تقــدم ،يســعى البنــك ،مــن خــال اســتراتيجيته القائمــة علــى مبــدأ احليطــة واحلــذر ،إلــى البحــث عــن فــرص منــو حملفظتــه
االئتمانيــة تــوازن بــن العوائــد واملخاطــر بصــورة دقيقــة مــع التركيــز أيضـاً علــى االســتردادات املتعلقــة بالقــروض التــي مت اســتنزالها أو شــطبها.
العوامل احمللية غير املستقرة
تزاي ــد الزخ ــم ح ــول ارتف ــاع أس ــعار النف ــط اخل ــام عل ــى مس ــتوى العال ــم ف ــي الرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام  2021حي ــث اس ــتعاد النف ــط مس ــتوى
ســعر أعلــى مــن  80دوالر أمريكــي للبرميــل .وكان هــذا االرتفــاع مدعومـاً بارتفــاع الطلــب مــع حــدوث التعافــي االقتصــادي امللحــوظ .تشــهد
البدائ ــل مث ــل الدي ــزل وزي ــت الوق ــود طلبــاً متزاي ــداً ،خاص ــة ف ــي الس ــوق اآلس ــيوية ،مم ــا أدى إل ــى نق ــص الع ــرض ف ــي أوروب ــا .م ــن ناحي ــة
أخ ــرى ،ظ ــل الع ــرض منخفضــاً ،حي ــث قام ــت أوب ــك بزي ــادة اإلنت ــاج بنس ــبة ضئيل ــة وكذل ــك حتف ــظ املنتج ــون األمريكي ــون وش ــهد اإلنت ــاج
األمريك ــي م ــن النف ــط من ــواً متواضعـ ـاً .م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،ف ــإن التركي ــز املتج ــدد للمجموع ــات االقتصادي ــة الكب ــرى (الوالي ــات املتح ــدة
وأوروب ــا والص ــن) عل ــى اس ــتخدام مص ــادر الطاق ــة املتج ــددة ملكافح ــة تغي ــر املن ــاخ يش ــكل مخاط ــر تراج ــع وهب ــوط للقط ــاع النفط ــي.
ارتفع ــت وتي ــرة ط ــرح العط ــاءات واملش ــاريع اجلدي ــدة خ ــال النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2021؛ وم ــع ذل ــك ،م ــن املتوق ــع أن تنخف ــض ه ــذه
الوتيــرة وأن تصبــح بيئــة التشــغيل العامــة صعبــة بســبب التداعيــات الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد ( )Covid-19والعجــز
الضخ ــم ف ــي امليزاني ــة احلكومي ــة دون بل ــورة اس ــتراتيجية واضح ــة لتوفي ــر التموي ــل.
تركز املوجودات واملطلوبات
واص ــل البن ــك سياس ــته ف ــي تخفي ــض محفظ ــة التس ــهيالت  /اإلنكش ــافات جت ــاه القطاع ــات املعرض ــة للمخاط ــر واحلساس ــة للغاي ــة ،بينم ــا
ارتفع ــت االنكش ــافات املوجه ــة لقطاع ــي املق ــاوالت واإلنش ــاءات بص ــورة ضئيل ــة نتيج ــة متوي ــل املش ــاريع اجلدي ــدة الت ــي تتمت ــع برعاي ــة
احلكوم ــة ،بالرغ ــم م ــن ط ــرح ع ــدد مح ــدود م ــن العط ــاءات خ ــال الع ــام.
بالنس ــبة جلان ــب املطلوب ــات بامليزاني ــة العمومي ــة ،ل ــدى البن ــك نس ــبة كبي ــرة م ــن اإليداع ــات م ــن اجله ــات احلكومي ــة وش ــبه احلكومي ــة وه ــذا
أم ــر منطق ــي نتيج ــة الس ــيولة املرتفع ــة ل ــدى ه ــذه اجله ــات .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن نس ــبة ترك ــز الودائ ــع تعتب ــر جي ــدة وضم ــن ح ــدود نزع ــة البن ــك
جت ــاه املخاط ــر فيم ــا يتعل ــق باألط ــراف املقابل ــة واملنتج ــات الهام ــة .ه ــذا ،وق ــد وض ــع البن ــك اس ــتراتيجية إدارة املخاط ــر للفت ــرة م ــن 2020
حت ــى  2024والت ــي أخ ــذت ف ــي االعتب ــار معايي ــر ومح ــددات قب ــول ونزع ــة املخاط ــر ل ــدى البن ــك.
مخاطر وحتديات ذات طبيعة خاصة
نوعية املوجودات
إن تركي ــز البن ــك عل ــى العوام ــل واملؤش ــرات النوعي ــة واس ــتراتيجيته املتحفظ ــة لتحقي ــق النم ــو ف ــي أنش ــطة أعمال ــه ق ــد أس ــفرت ع ــن نتائ ــج
إيجابي ــة ،حي ــث تبل ــغ النس ــبة احلالي ــة للق ــروض غي ــر املنتظم ــة «صف ــر».
مخاطر التشغيل
يتواف ــر ل ــدى البن ــك الدراي ــة التام ــة بكاف ــة األم ــور املتعلق ــة مبخاط ــر التش ــغيل الت ــي يت ــم حتديده ــا م ــن خ ــال الوقائ ــع واحل ــاالت الت ــي يت ــم
اإلبــاغ عنهــا وبيانــات خســائر التشــغيل التــي يتــم جتميعهــا وكذلــك مــن خــال إجــراء عمليــات التقييــم الذاتيــة للمخاطــر واألدوات الرقابيــة
لكافــة قطاعــات البنــك .ومــن خــال تطبيــق منــوذج موحــد إلجــراء عمليــات التقييــم هــذه ،يحــدد لــكل قطــاع وإدارة بالبنــك درجــة مخاطــر
معينــة تأخــذ فــي االعتبــار كافــة العوامــل التــي تؤثــر علــى مخاطــر التشــغيل بالبنــك ومــدى جــودة نظــم الرقابــة املطبقــة بهــا.
وق ــد كان هن ــاك حتس ــناً ملحوظ ـاً فيم ــا يتعل ــق مبعاجل ــة مخاط ــر التش ــغيل الت ــي كان ق ــد مت حتديده ــا ف ــي وق ــت س ــابق ،فض ـ ً
ـا ع ــن تعزي ــز
األدوات الرقابي ــة املرتبط ــة باألعم ــال التش ــغيلية.
فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،قــام البنــك بوضــع إطــار عــام ملؤشــرات املخاطــر الرئيســية ( )KRIإلعــداد ومتابعــة تلــك املؤشــرات وجتميــع النتائــج املتعلقــة
به ــا م ــن مختل ــف القطاع ــات س ــواء قطاع ــات النش ــاط واألعم ــال أو القطاع ــات املس ــاندة األخ ــرى .وكذل ــك تق ــوم إدارة مخاط ــر التش ــغيل
عل ــى أس ــاس س ــنوي بإج ــراء حتلي ــل تأثي ــر املخاط ــر  Business Impact Analysisبه ــدف حتدي ــد وتقيي ــم العملي ــات واإلج ــراءات الت ــي
متث ــل أهمي ــة ألعم ــال البن ــك وتق ــوم أيض ـاً بإج ــراء اختب ــار س ــنوي بش ــأن اس ــتمرارية األعم ــال لضم ــان حتدي ــث خط ــط اس ــتمرارية األعم ــال
وتطبيقه ــا بش ــكل فع ــال وبكف ــاءة عالي ــة.
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ع ــزز البن ــك خط ــة اس ــتمرارية األعم ــال بحي ــث تتضم ــن س ــيناريو خ ــاص ف ــي حال ــة وج ــود «وب ــاء» ال ــذي يتن ــاول كيفي ــة تش ــغيل اخلدم ــات
األساس ــية وخدم ــة العم ــاء م ــن خ ــال قن ــوات مختلف ــة ومتك ــن موظف ــي البن ــك بالعم ــل ع ــن بُع ــد وبأم ــان.
أمن املعلومات
مــع التحــول الرقمــي للخدمــات املصرفيــة ،يــدرك البنــك أهميــة األمــن الســيبراني ويلتــزم بتنفيــذ آليــة متقدمــة لألمــن الســيبراني لضمــان
جاهزي ــة البن ــك ملواجه ــة أي تهدي ــدات إلكتروني ــة .لذل ــك ،اس ــتمر البن ــك ف ــي االحتف ــاظ بش ــهادة االي ــزو  ،ISO27001: 20013وش ــهادة
االعتمـــاد اخلاصـــة باملعاييـــر األمنيـــة للبطاقـــات املصرفيـــة  PCI-DSSوشـــهادة ســـويفت  SWIFT CSPإلـــى جانـــب حتديـــث مركـــز
العملي ــات األمني ــة ال ــذي يعم ــل عل ــى م ــدار الس ــاعة ط ــوال أي ــام األس ــبوع ( )24/7لرص ــد أي هجم ــات إلكتروني ــة.
كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يح ــرص مصرفن ــا عل ــى وج ــود نظ ــم رقاب ــة داخلي ــة فعال ــة عل ــى نط ــاق البن ــك وتس ــعى إدارة مصرفن ــا دوم ـاً إل ــى تأكي ــد اس ــتقاللية قطاع ــات
الرقاب ــة واإلش ــراف ل ــدى البن ــك.
وم ــن ه ــذا املنطل ــق حت ــرص اإلدارة التنفيذي ــة عل ــى تنفي ــذ أعم ــال البن ــك بص ــورة منس ــجمة م ــع اس ــتراتيجية أعم ــال البن ــك ونزع ــة املخاط ــر
املســموح بهــا ،وهــي تعتبــر مســؤولة عــن اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال البنــك وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحقــق مــن وظيفــة االلتــزام
ومراقب ــة املخاط ــر واس ــتقاللية الوظائ ــف والفص ــل ف ــي امله ــام واالس ــتفادة م ــن أعم ــال التدقي ــق الداخل ــي ومراقب ــي احلس ــابات اخلارجي ــن
وم ــا يص ــدر م ــن تقاري ــر ح ــول تقيي ــم نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة.
وفيم ــا يخ ــص إط ــار العم ــل ال ــذي قام ــت اإلدارة التنفيذي ــة باس ــتخدامه لتقيي ــم فعالي ــة أنظم ــة الضب ــط والرقاب ــة الداخلي ــة فه ــي تس ــعى
ملتابع ــة تطبي ــق وتصحي ــح املالحظ ــات والتوصي ــات الت ــي تتضمنه ــا التقاري ــر الص ــادرة م ــن قط ــاع التدقي ــق الداخل ــي خ ــال الفت ــرة الزمني ــة
احمل ــددة نظ ــراً ألن ه ــذه التقاري ــر ع ــادة م ــا تدع ــم التقيي ــم الس ــنوي لبيئ ــة الرقاب ــة الداخلي ــة ل ــدى البن ــك ،كم ــا تس ــعى ملتابع ــة تطبي ــق
وتصحي ــح املالحظ ــات والتوصي ــات الت ــي تضمنته ــا التقاري ــر الص ــادرة م ــن اجله ــات اخلارجي ــة واالس ــتفادة منه ــا عل ــى س ــبيل املث ــال تقري ــر
مراق ـ�ب احلس ـ�ابات اخلارج ـ�ي ح ـ�ول الس ـ�جالت احملاس ـ�بية والس ـ�جالت األخ ـ�رى وأنظم ـ�ة الرقاب ـ�ة الداخلي ـ�ة  ICRوخط ــاب اإلدارة �Man
 agement Letterالص ــادر ع ــن مراقب ــي احلس ــابات اخلارجي ــن عن ــد إمت ــام عملي ــة التدقي ــق للبيان ــات املالي ــة ملصرفن ــا.
وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،ف ــإن اإلدارة التنفيذي ــة تعم ــل ع ــن كث ــب م ــع كل م ــن ،وظيف ــة االلت ــزام مبصرفن ــا الت ــي تق ــوم بعم ــل تقيي ــم ملخاط ــر ع ــدم
االلتــزام واالمتثــال للتعليمــات الرقابيــة بهــدف حتســن وتعزيــز أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى البنــك ،وقطــاع إدارة املخاطــر حيــث أن قطــاع
إدارة املخاط ــر يق ــوم بتطبي ــق برنام ــج التقيي ــم الذات ــي للمخاط ــر والرقاب ــة ( )RCSAوه ــو برنام ــج يت ــم م ــن خالل ــه حتدي ــد وتقيي ــم املخاط ــر
الكامن ــة ف ــي مج ــاالت العم ــل عل ــى نط ــاق البن ــك.

المسؤولية اإلجتماعية
يؤك ــد البن ــك التج ــاري دوره املعه ــود ف ــي مج ــال املس ــؤولية االجتماعي ــة ع ــن طري ــق التعام ــل باحترافي ــة م ــع الظ ــروف احمليط ــة ببيئ ــة العم ــل
فيم ــا بع ــد انتش ــار اجلائح ــة به ــدف الس ــيطرة احملافظ ــة عل ــى س ــامة املوظف ــن والعم ــاء عل ــى ح ــد س ــواء .وف ــي ه ــذا الس ــياق ق ــام البن ــك
بتنظي ــم حمل ــة تطعي ــم موس ــعة ش ــملت جمي ــع موظف ــي البن ــك ،حي ــث تواج ــد فري ــق التطعي ــم التاب ــع ل ــوزارة الصح ــة ف ــي املبن ــى الرئيس ــي
للبنــك ،وجــاءت هــذه اخلطــوة مــن جانــب البنــك لتشــجيع املوظفــن وحتفيزهــم علــى أخــذ اللقــاح حفاظ ـاً علــى صحتهــم وســعياً مــن البنــك
للمس ــاهمة ف ــي رف ــع املناع ــة املجتمعي ــة حي ــث الق ــت ه ــذه احلمل ــة تفاع ــا كبي ـ ًرا م ــن قب ــل موظف ــي البن ــك .كم ــا ق ــام البن ــك بترتي ــب زي ــارة
ملرك ــز الكوي ــت للتطعي ــم التاب ــع ل ــوزارة الصح ــة ف ــي أرض املع ــارض لتش ــجيع املواطن ــن واملقيم ــن عل ــى تلق ــي اللق ــاح.
منصــات التواصــل االجتماعــي ،اســتمر قطــاع التواصــل املؤسســي فــي تفعيــل كافــة وســائل التواصــل مــع عمالئــه واجلمهــور
ونظــراً ألهميــة ّ
م ــن خ ــال مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي (االنس ــتغرام  −الفيس ــبوك  −تويت ــر  −س ــناب ش ــات  −لينك ــد إن ويوتي ــوب) خ ــال ازم ــة كورون ــا،
وســبل الوقايــة منــه ،إلــى جانــب احلملــة االعالنيــة.
حيــث قــام البنــك ببــث العديــد مــن الرســائل التوعويــة اخلاصــة بجائحــة فيــروس كورونــا ُ
واســتمر البنــك بحمالتــه املوجهــة خلدمــة فئــات املجتمــع ومنهــا حملــة "ضاعــف أجــرك مــع التجــاري" التــي متــت املوافقــة علــى جتديدهــا
م ــن قب ــل وزارة الش ــئون االجتماعي ــة والعم ــل والهادف ــة إل ــى حتقي ــق التكاف ــل االجتماع ــي ع ــن طري ــق قي ــام البن ــك بالتب ــرع مببل ــغ مماث ــل مل ــا
يقدم ــه أي متب ــرع للجمعي ــات واجله ــات اخليري ــة املش ــاركة ف ــي احلمل ــة م ــن خ ــال حس ــاباتها ل ــدى البن ــك التج ــاري.
وكان للبنــك دوراً رائــداً فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن خــال حملتــه املســتمرة وجهــوده الدائمــة للمحافظــة علــى البيئــة  ،Go Greenومــن
هــذا املنطلــق قــام البنــك برعايــة ودعــم ومســاندة العديــد مــن الفعاليــات الراميــة إلــى احملافظــة علــى البيئــة بشــقيها البــري والبحــري.
وق ــد اس ــتمر البن ــك ف ــي تعزي ــز دوره االجتماع ــي الرائ ــد بتق ــدمي الرعاي ــة والدع ــم لألنش ــطة والفعالي ــات املجتمعي ــة املختلف ــة الت ــي تنظمه ــا
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محافظــات الكويــت الســتة لقاطنيهــا ،وذلــك اســتكماالً للترتيبــات التــي قــام بهــا البنــك مســبقاً مــع محافظــات الكويــت وبهــدف تقــدمي كافــة
ســبل الرعايــة والدعــم واملســاندة للفعاليــات املجتمعيــة التــي تصــب جميعهــا فــي خدمــة املجتمــع واملواطــن.
ومــن منطلــق أهميــة تقــدمي الرعايــة جلميــع األنشــطة والفعاليــات املجتمعيــة الرياضيــة والتربويــة وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي تخــدم فئــات
املجتمــع قــام البنــك ،مــن خــال قطــاع التواصــل املؤسســي ،بتقــدمي الرعايــة البالتينيــة لألنشــطة الرياضيــة لدعــم فريــق كــرة القــدم التابــع
للهيئــة العامــة للصناعــة كمــا واصــل رعايتــه ملســابقات الســباحة لــذوي الهمــم ومتحــدي اإلعاقــة مبشــاركة أقرانهــم األصحــاء والتــي نظمتهــا
حملــة "كان" حتــت شــعار "الرياضــة وقايــة" وتأتــي اســتكماالً لــدوره املميــز فــي دعــم مختلــف أنشــطة ذوي الهمــم ومتحــدي اإلعاقــة .علم ـاً
بــأن البنــك يضــع ذوي الهمــم ومتحــدي اإلعاقــة فــي بــؤرة اهتمامــه منــذ زمــن بعيــد.
وعلى الرغم من الظروف التي فرضتها اجلائحة ،إال أن البنك ومبناسبة االحتفاالت بالعيد الوطني ويوم التحرير ،قام بتزيني مبناه الرئيسي
بطابــع مختلــف وبلوحــات مــن التــراث الكويتــي القــدمي متاشــياً مــع هــذه الذكــرى العزيــزة علــى قلــب كل مواطــن ومقيم على هــذه األرض الطيبة.
ه ــذا وق ــد واص ــل البن ــك ممث ـ ً
ـا بفري ــق قط ــاع التواص ــل املؤسس ــي حملت ــه اخليري ــة (ه ــون عليه ــم) املوجه ــة لفئ ــة عم ــال التنظي ــف والبن ــاء،
حي ــث اس ــتمر البن ــك ف ــي ترتي ــب الزي ــارات للعم ــال ف ــي املناس ــبات املختلف ــة به ــدف توزي ــع الهداي ــا عليه ــم ف ــي مواق ــع عمله ــم تقدي ــراً
جلهوده ــم ف ــي احملافظ ــة عل ــى البيئ ــة الكويتي ــة نظيف ــة وصحي ــة.
وكم ــا ج ــرت الع ــادة ،كان للبن ــك حض ــور الف ــت ف ــي املناس ــبات حي ــث أطل ــق البن ــك برنامج ــه االجتماع ــي لش ــهر رمض ــان به ــدف إب ــراز
روح التكاف ــل والتواص ــل االجتماع ــي ب ــن اف ــراد املجتم ــع .ورغ ــم الظ ــروف االس ــتثنائية الت ــي مي ــر به ــا العال ــم والت ــي فرضته ــا اجلائح ــة إال
أن البن ــك ممث ـ ً
ـا بفري ــق التواص ــل املؤسس ــي ق ــد اس ــتمر ف ــي تق ــدمي كاف ــة أوج ــه الدع ــم واملس ــاندة للفئ ــات املس ــتحقة ودع ــم العدي ــد م ــن
الفعالي ــات ،منه ــا زي ــارة لن ــزالء مستش ــفى اب ــن س ــينا – قس ــم جراح ــة االعص ــاب و توزي ــع وجب ــات اإلفط ــار عل ــى عم ــال البن ــاء والتنظي ــف
اس ــتكماالً حلمل ــة "ه ــون عليه ــم" ،م ــع ترتي ــب زي ــارات ل ــكل م ــن أبن ــاء مؤسس ــة الرعاي ــة املتكامل ــة ل ــذوي اإلعاق ــة وأطف ــال مستش ــفى الط ــب
منص ــات التواص ــل االجتماع ــي حاض ــرة ف ــي
الطبيع ــي والتأهي ــل الصح ــي ملش ــاركتهم احتفالي ــة فرح ــة "القرقيع ــان" ،ه ــذا وق ــد كان ــت ّ
نش ــاطات البن ــك االجتماعي ــة حي ــث أطل ــق البن ــك سلس ــلة م ــن النصائ ــح الصحي ــة والرياضي ــة ورس ــائل توعوي ــة بالتع ــاون م ــع مستش ــفى
املواس ــاة ون ــادي س ــبارتن كوي ــت ،باإلضاف ــة إل ــى املس ــابقات الت ــي أطلقه ــا خ ــال ش ــهر رمض ــان ورص ــد له ــا العدي ــد م ــن اجلوائ ــز النقدي ــة
ملتابع ــي وجمه ــور ه ــذه املنص ــات .
كم ــا ح ــرص البن ــك عل ــى دع ــم حمل ــة "لنك ــن عل ــى دراي ــة" الت ــي أطلقه ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بالتع ــاون م ــع احت ــاد مص ــارف الكوي ــت وذل ــك
بنشــر رســائل توعويــة متنوعــة بــن موظفيــه وعمالئــه واملواطنــن واملقيمــن مــن خــال موقــع البنــك االلكترونــي والتطبيــق االلكترونــي علــى
الهواتــف الذكيــة وفروعــه املنتشــرة وحســاباته علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
م ــع إطالل ــة كل ع ــام جدي ــد ،يح ــرص البن ــك عل ــى إص ــدار رزنام ــة البن ــك التج ــاري الس ــنوية الت ــي ع ــاد ًة م ــا حتت ــوي عل ــى ص ــوراً جتس ــد
الت ــراث الكويت ــي الق ــدمي حي ــث أخ ــذ البن ــك التج ــاري الكويت ــي زم ــام املب ــادرة إلحي ــاء الت ــراث الكويت ــي الق ــدمي إدراكاً م ــن البن ــك أن الت ــراث
الكويتــي غنــي باملعانــي والعبــر التــي يجــب أن تظــل حاضــرة فــي االذهــان .وقــد جــاءت فكــرة رزنامــة التجــاري للعــام  ،2021لتجســد حقبــة
تاريخي ــة ع ــن الف ــن الكويت ــي التقلي ــدي ال ــذي اعتم ــد ف ــي مجمل ــه عل ــى ع ــدد م ــن اآلالت املوس ــيقية والف ــن الفلكل ــوري األصي ــل واالحتف ــاالت
الش ــعبية ف ــي املجتم ــع الكويت ــي.
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لق ــد كان ع ــام  2021عامــاً آخ ــر م ــن التحدي ــات الكب ــرى نظ ــراً لالس ــتمرارية جائح ــة في ــروس كورون ــا املس ــتجد ( )Covid-19وبالرغ ــم
م ــن تخفي ــف القي ــود املفروض ــة عل ــى الس ــفر ،إال أن الزي ــادة ف ــي أس ــعار النف ــط الناجم ــة ع ــن أزم ــة الطاق ــة واجله ــود احلثيث ــة الت ــي تبذله ــا
احلكومــة لتحصــن ســكان الكويــت مــن مواطنــن ووافديــن قــد أدى إلــى إنعــاش وتعافــي منــو األعمــال واألنشــطة .ومــع ذلــك ،فــإن الطريــق
م ــازال طوي ـ ً
ـا حت ــى تع ــود األم ــور إل ــى مس ــتويات م ــا قب ــل اجلائح ــة.
بيان الدخل لعام 2021
•

صافي إيرادات الفوائد
يتكون صافي إيرادات الفوائد من العوائد على املوجودات مثل القروض واألوراق املالية مطروحاً منه مصاريف الفوائد املسددة لبند
املطلوبات مثل الودائع .وقد سجل صافي إيرادات الفوائد البالغ  74.3مليون دينار كويتي انخفاضاً مبقدار  4.7مليون دينار كويتي أو
بنسبة قدرها  %6.0مقارنة بعام  2020الذي بلغ فيه صافي إيرادات الفوائد  79.0مليون دينار كويتي .وقد انخفض معدل العائد
على املوجودات املدرة للفوائد خالل عام  2021لتبلغ نسبته  %2.45مقارنة بنسبة مقدارها  %2.89في عام  .2020كما انخفض
أيضاً متوسط تكاليف املطلوبات احململة بفوائد من نسبة  %1.24إلى  %0.71خالل عام  .2021وقد بلغ صافي هامش الفوائد
لدى البنك بشكل عام نسبة مقدارها  %1.85مرتفعاً مبعدل  3نقطة أساس نتيجة اإلدارة الفعالة لتكلفة االقتراض.

•

اإليرادات غير الناجتة عن فوائد
بلغت اإليرادات غير الناجتة عن فوائد  50.6مليون دينار كويتي والتي تتكون من كافة اإليرادات بخالف صافي إيرادات الفوائد ،وقد
سجلت اإليرادات غير الناجتة عن فوائد انخفاضاً مبقدار  2.0مليون دينار كويتي (أو بنسبة قدرها  .)%3.8وانخفضت إيرادات
الرسوم والعموالت مبقدار  1.9مليون دينار كويتي وكذلك اإليرادات األخرى مبقدار  4.2مليون دينار كويتي.

•

املصاريف غير الناجتة عن فوائد
بلغت مصاريف املوظفني  27.1مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره  4.4مليون دينار كويتي (أو بنسبة قدرها  )%19.2مقارنة بعام ،2020
ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع حوافز املوظفني .وخالل عام  ،2021بلغت املصاريف العمومية واإلدارية  14.4مليون دينار كويتي
مسجلة انخفاضاً مبقدار  0.7مليون دينار كويتي (أو بنسبة  ،)%4.6وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع املصاريف اخلاصة بالتسويق
واملصاريف املتعلقة بالبنك ،وكذلك انخفضت مصاريف اإلهالك واإلطفاء مبقدار  0.3مليون دينار كويتي (أو  )%11.6ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى انخفاض النفقات الرأسمالية.

•

مخصصات هبوط القيمة واملخصصات األخرى
بلغت مخصصات هبوط القيمة واملخصصات األخرى  24.1مليون دينار كويتي في عام  ،2021منخفضة مببلغ  67.2مليون دينار
كويتي مقارنة بعام  .2020كما أن املبلغ الذي مت احتسابه بشأن مخصصات هبوط القيمة واملخصصات األخرى هو بالصافي بعد
خصم االستردادات البالغة  26.1مليون دينار كويتي مقابل الديون التي مت استنزالها في وقت سابق .ويحتفظ البنك مبخصصات

•

صافي األرباح
بلغ صافي ربح سنة  2021اخلاص مبساهمي البنك  54.6مليون دينار كويتي مقارنة مببلغ صفر للسنة السابقة .ومتاشياً مع السياسة
احلصيفة التي يتبناها البنك وتعامله االستباقي مع املشاكل التي قد تكتنف أنشطة أعماله ،خصص البنك مبلغ  45.8مليون دينار كويتي
كمخصصات إضافية خالل عام  2021مت إضافتها إلى مجموع املخصصات االحترازية.

•

امليزانية العمومية لعام 2021

قيمتها  216.2مليون دينار كويتي منها مخصصات احترازية مببلغ  151.4مليون دينار كويتي كما في نهاية  ،2021هذا وقد بلغت
نسبة القروض غير املنتظمة "صفر" للعام الرابع على التوالي.

بلغ مجموع املوجودات  4,289.6مليون دينار كويتي بانخفاض قدره  99.2مليون دينار كويتي مقارنة بعام  ،2020وقد متثلت النسبة
األكبر من هذا االنخفاض في إيداعات البنك لدى البنوك األخرى ضمن أنشطة قطاع اخلزينة ذات الصلة بإدارة السيولة .انخفضت
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االستثمارات في األوراق املالية مببلغ قدره  17.6مليون دينار كويتي ،وانخفضت القروض والسلفيات  -بالصافي بعد خصم املخصصات
 مببلغ قدره  1مليون دينار كويتي.انخفضت ودائع العمالء مببلغ قدره  249.3مليون دينار كويتي وكذلك ودائع البنوك واملؤسسات املالية مببلغ  62.2مليون دينار كويتي،
بينما ارتفعت األموال املقترضة األخرى مببلغ وقدرة  75.8مليون دينار كويتي.
بلغت حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك  781.0مليون دينار كويتي بزيادة مقدارها  89.1مليون دينار كويتي خالل عام .2021
• توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى املقترحة
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح الصافية البالغة  54.6مليون دينار كويتي اخلاصة مبساهمي البنك عن عام  2021على النحو
الوارد أدناه ،وتخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية العامة السنوية ملساهمي البنك:
 .1توزيع أرباح نقدية مببلغ  20فلس لكل سهم بإجمالي  39.6مليون دينار كويتي ( :2020ال شيء)؛
 .2عدم توزيع أسهم منحة ( :2020أسهم منحة بنسبة  %3من أسهم اخلزينة احملتفظ بها لدى البنك)؛
 .3حتويل مبلغ  15.0مليون دينار كويتي إلى بند األرباح احملتفظ بها.
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بيان المركز المالي المجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021

املوجـــودات
نقد وأرصدة قصيرة األجل
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات
استثمارات في أوراق مالية
عقارات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
املستحق إلى البنوك
املستحق إلى املؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
أموال مقترضة أخرى
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

إيضاح

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

4

177,452

186,522

3
5
6
7
9

10

11
12

الشيخ  /أحمد دعيج اجلابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

482,586

581,622

2,278,078
28,922

29,177

551,303
3,506

40,206

4,289,566

568,919
3,506

18,546

4,388,757

360,526

215,925

2,119,614

2,368,873

223,427

214,984

519,459

3,468,702

452,499
443,652

3,695,933

199,206

199,206

()5,233

()32,340

27,107

427,372

353,710

780,959

691,891

159,614

13

721,408

2,279,057

-

توزيعات أرباح مقترحة




727,513

245,676

حقوق امللكية
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
رأس املال
توزيعات أسهم منحة مقترحة
أسهم اخلزينة
احتياطيات
أرباح محتفظ بها

احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

2021

2020

39,618
820,577
287
820,864

4,289,566

144,208
691,891
933

692,824

4,388,757

إلهام يسري محفوظ
رئيس اجلهاز التنفيذي

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1الى ( )25تشكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل المجمع

للسنة املنتهية في31ديسمبر2021

إيضاح
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
صافي إيرادات الفوائد

ألف دينار كويتي
()23,925

()45,973

38,895

37,044

791

532

98,180
74,255

أتعاب وعموالت
صافي ربح التعامل بالعمالت األجنبية
صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية
إيرادات توزيعات أرباح
خسارة إستبعاد موجودات معلقة للبيع
إيرادات تشغيل أخرى
إيرادات التشغيل

6,368

907

5,109

()55

124,862

131,594

()27,148

()22,773

()1,994

()2,256

()15,109

()43,559

()40,138

81,303

91,456

14

()24,147

15

()2,421

()16

54,638

-

54,735

49

27.8

-

57,156
54,735

97

16
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6,375

()91,391

اخلاص بـ :
مساهمي البنك
احلصص غير املسيطرة

ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي البنك (فلس)

78,984

3,646

()14,417

ربح التشغيل قبل املخصصات
إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى
الربح قبل الضرائب
ضرائب
صافي ربح السنة

124,957

3,605

-

مصاريف املوظفون
مصاريف عمومية وإدارية
استهالك وإطفاء
مصاريف التشغيل



2021

2020

ألف دينار كويتي

65

49

49

مجموعة البنك التجاري الكويتي

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021

2021

ألف دينار كويتي
54,735

صافي ربح السنة

2020

ألف دينار كويتي
49

الدخل الشامل األخر :
بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل املجمع
أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
صافي التغير بالقيمة العادلة
خسارة إعادة تقييم عقار

73,280
()42

()17,470
()788

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل املجمع
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:
صافي التغير بالقيمة العادلة
صافي اخلسارة الناجتة عن استبعاد محول الى بيان الدخل



811

()378

73,671

1,954
()210

()16,514

اجمالي الدخل الشامل (اخلسارة الشاملة) للسنة

128,406

()16,465

اخلاص بـ :
مساهمي البنك
احلصص غير املسيطرة

128,300

()16,509

128,406

()16,465

106

44

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1الى ( )25تشكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

889

املجموع
اجلزئي
731,828
()16,509
()10,650
()12,778
691,891
128,300

توزيعات أرباح
مقترحة
-

أرباح
محتفظ بها
184,093
()27,107
()12,778
144,208
54,638

مجموع
اإلحتياطيات
370,219
()16,509
353,710
73,662

احتياطي
تقييم استثمار
144,641
()15,721
128,920
73,714

احتياطي إعادة
تقييم عقار
24,883
()788
24,095
()52

احتياطي أسهم
اخلزينة
-

احتياطي
عام
17,927
17,927
-

احتياطي
قانوني
115,977
115,977
-

عالوة
إصدا ر
66,791
66,791
-

أسهم
اخلزينة

()21,690
-

()10,650
-

()32,340
-

27,107
-

توزيعات أسهم
منحة مقترحة

-

-

-

27,107

-

27,107

-

()27,107

-

رأس
املال

199,206

-

-

-

-

199,206

-

-

-

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021

اخلاص مبساهمي البنك

ألــف دينار كويتي

احلصص غير
املسيطرة
44
933
106

-

احتياطيـــــات
املجمـوع
732,717
()16,465
()10,650
()12,778
692,824
128,406

-

-

199,206

-

-

-

-

-

()5,233

-

66,791

-

115,977

-

17,927

()39,618

-

-

24,043

39,618

202,634

-

427,372

386
159,614

39,618

()33
386
820,577

()719
287

()33
()333
820,864

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1الى ( )25تشكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.

يتضمن احتياطي تقييم استثمار خسارة مببلغ  5,434ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  :2020خسارة مببلغ  5,450ألف دينار كويتي) ناجتة عن ترجمة عملة أجنبية إلستثمار البنك في شركته الزميلة.

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

تغيرات احلصص في شركة زميلة

توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح ( 13ز))

توزيعات أرباح مدفوعة

إجمالي (اخلسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

تعديل اخلسارة على تأجيل القروض واالقساط

توزيعات أسهم منحة مقترحة (إيضاح ( 13ز))

شراء أسهم خزينة

إجمالي (اخلسارة الشاملة) الدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في  1يناير 2020

82
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاح
األنشطة التشغيلية :
الربح قبل الضرائب
تعديالت :
إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى
أرباح استثمارات في أوراق مالية
خسائر فروقات حتويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية
استهالك وإطفاء
الربح قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

14

57,156

65

24,147

()4,437
1,994

2,256

9,070

99,016

87,338

62,284

298,806

()30,428
144,601

()369,457

9,919

()206,823

()256,608

16,144

()10,165

()249,259
()160,320

125,084

()37,812

3,646
468

()84,057

()362,119

114,040

()133,513

3,605
3

()415

()547

90,638

()16,412

()333

-

75,807

253,708

()33

-

-

3

()2,237

()100,179

()21,660

األنشطة التمويلية :
أموال مقترضة أخرى
شراء أسهم اخلزينة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير املسيطرة
صافي النقد الناجت من األنشطة التمويلية

91,391

()4,137

79,019

األنشطة االستثمارية :
احملصل من استبعاد استثمارات في أوراق مالية
اقتناء استثمارات في أوراق مالية
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية
احملصل من استبعاد عقارات ومعدات
اقتناء عقارات ومعدات
زيادة الوحدات اململوكة في الشركة الزميلة
صافي النقد الناجت من (املستخدم في) األنشطة االستثمارية



ألف دينار كويتي

159

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية :
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات
موجودات أخرى
املستحق إلى البنوك
املستحق إلى املؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

صافي الزيادة (النقص) في النقد واألرصدة القصيرة األجل
نقد وأرصدة قصيرة األجل كما في  1يناير
نقد وأرصدة قصيرة األجل كما في  31ديسمبر

2021

2020

ألف دينار كويتي

()10,650

75,774

243,058

6,092

()135,473

721,440

727,532

856,913

721,440

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1الى ( )25تشكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021

 .1التأسيس والتسجيل

إن البن ــك التج ــاري الكويت ــي  -ش.م.ك.ع( .البن ــك) ه ــو ش ــركة مس ــاهمة عام ــة تأسس ــت ف ــي دول ــة الكوي ــت ومس ــجلة كمص ــرف لـ ــدى بن ــك
الكويــت املركــزي ومـــدرجة فـــي بورصــة الكويــت .إن عنــوان املكتــب املســجل للبنــك هـــو ص.ب 13029 - 2861 :الصفــاة ،دولــة الكويــت.
البنك وشركته التابعة يشار إليهما معاً "املجموعة" ضمن هذه البيانات املالية املجمعة.
مت ــت املوافق ــة عل ــى إص ــدار البيان ــات املالي ــة املجمع ــة للمجموع ــة طبق ـاً لق ــرار مجل ــس االدارة الص ــادر بتاري ــخ  22فبراي ــر  .2022وق ــد مت
إصدارهــا العتمادهــا مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة الســنوية ملســاهمي البنــك .إن اجلمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمني لديهــا صالحيــة
تعديــل هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد إصدارهــا.
مت عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح .22

 .2السياسات المحاسبية الهامة
أ  -أسس اإلعـداد
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقـاً للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي ملؤسســات اخلدمــات املاليــة فــي دولــة الكويــت .وتتضمــن
ه ــذه التعليم ــات التعميم ــات احلديث ــة الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بش ــأن اإلج ــراءات التنظيمي ــة اس ــتجابة لفي ــروس ()Covid-19
واتص ــاالت بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ذات الصل ــة ،يتطل ــب م ــن البن ــوك واملؤسس ــات املالي ــة األخ ــرى الت ــي ينظمه ــا بن ــك الكوي ــت املرك ــزي تطبي ــق
املعايي ــر الدولي ــة التقاري ــر املالي ــة م ــع التعدي ــات التالي ــة:
 .1احتســاب مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9واحملــددة طبقــا
لقواع ــد البن ــك املرك ــزي أو املخصص ــات طبق ــا لتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي اخلاص ــة ،أيهم ــا أعل ــى.
 .2خســائر التعديــل علــى موجــودات املاليــة ،الناشــئة عــن ســداد أجــازات للعمــاء املمتــدة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2020نتيج ــة لفي ــروس ( ،)Covid-19ليت ــم اإلعت ــراف به ــا ف ــي األرب ــاح املرحل ــة كم ــا ه ــو مطل ــوب مبوج ــب تعمي ــم بن ــك الكوي ــت
املرك ــزي رق ــم 2/BS/IBS/461/2020 .ب ــدالً م ــن بي ــان الدخ ــل املجم ــع وف ًق ــا للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة  .9عل ــى الرغ ــم م ــن
ذل ــك ،تس ــجل خس ــائر التعدي ــل للموج ــودات املالي ــة الناجت ــة م ــن فت ــرات تأجي ــل س ــداد األخ ــرى املقدم ــة إل ــى العم ــاء مب ــا ف ــي ذل ــك
فت ــرات تأجي ــل س ــداد املمت ــدة خ ــال الفت ــرة املنتهي ــة ف ــي  30س ــبتمبر  2021ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع .ي ــؤدي تطبي ــق السياس ــة إل ــى
تطبي ــق ع ــرض أن ــواع احملاس ــبة املختلف ــة خلس ــائر التعدي ــل ف ــي س ــنة  2020مقارن ــة بس ــنة .2021
يشــار إلــي األطــار إعــاه فيمــا يلــي ب "املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة" كما اعتمادها بنك الكويت املركزي إلســتخدامها مــن قبل دولة الكويت.
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء القيــاس بالقيمــة العادلــة للمشــتقات واالســتثمارات فــي
أوراق ماليــة واألراضــي ملــك ُحــر.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي .حيث انها عملة العرض للمجموعة.
إن السياســات احملاســبية املطبقــة تتفــق مــع تلــك املســتخدمة فــي الســنة الســابقة باســتثناء تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة اعتبــاراً
مــن  1ينايــر  2021كمــا هــو موضــح أدنــاه.
معايير صادرة وجارية التأثير:
إصــاح معــدل الفائــدة املعيــاري  -املرحلــة  2تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار احملاســبة الدولــي 39
واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  7واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  4واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 16
فــي أغســطس  ،2020أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة (املجلــس) إصــاح معــدل الفائــدة املعيــاري  -املرحلــة  2تعديــات علــى املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار احملاســبة الدولــي  39واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  7واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  4واملعيــار الدولــي
ـال مــن املخاطــر.
للتقاريــر املاليــة ( 16إصــاح آيبــور املرحلــة  .)2ملعاجلــة املســائل احملاســبية الناشــئة عــن اســتبدال معــدل اآليبــور مبعــدل خـ ٍ
يتضمــن إصــاح آيبــور املرحلــة  2عــد ًدا مــن اإلعفــاءات واإلفصاحــات اإلضافيــة .تطبــق اإلعفــاءات عنــد انتقــال أداة ماليــة مــن اســتخدام
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 31ديسمبر 2021

مع ــدل اآليب ــور إل ــى املع ــدل اخلال ــي م ــن املخاط ــر .كوس ــيلة عملي ــة ،ف ــإن التغي ــرات عل ــى األس ــاس املس ــتخدم لتحدي ــد التدفق ــات النقدي ــة
التعاقديــة نتيجــة إلصــاح معــدل الفائــدة املعيــاري ينبغــي معاجلتهــا كتغيــرات علــى معــدل الفائــدة املتغيــر شــريطة أن يحــدث انتقــال األداة
املالي ــة م ــن مع ــدل آيب ــور املعي ــاري إل ــى املع ــدل اخلال ــي م ــن املخاط ــر عل ــى أس ــاس متكاف ــئ اقتصاد ًي ــا.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  16إلعفاءات اإليجار املتعلقة بجائحة ()Covid-19
أص ــدر مجل ــس معايي ــر احملاس ــبة الدولي ــة ف ــي  28ماي ــو  2020إعف ــاءات اإليج ــار املتعلق ــة بجائح ــة (( )Covid-19تعدي ــل عل ــى املعي ــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  )16التــي تقــدم تخفي ًفــا عمل ًيــا للمســتأجرين عنــد احملاســبة عــن إعفــاءات اإليجــار التــي حتــدث كنتيجــة مباشــرة
جلائح ــة( ،)Covid-19م ــن خ ــال تق ــدمي وس ــيلة عملي ــة ف ــي املعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة  .16تس ــمح الوس ــيلة العملي ــة للمس ــتأجر
باختي ــار ع ــدم تقيي ــم م ــا إذا كان إعف ــاء اإليج ــار املتعل ــق بجائح ــة ( )Covid-19يع ــد تعدي ـ ًـا لعق ــد اإليج ــار .يتع ــن عل ــى املس ــتأجر ال ــذي
يطب ــق ه ــذا االختي ــار أن يق ــوم باحملاس ــبة ع ــن أي تغيي ــر ف ــي دفع ــات اإليج ــار نتيج ــة إعف ــاء اإليج ــار املتعل ــق بجائح ــة ( )Covid-19بنف ــس
طريق ــة احملاس ــبة ع ــن ه ــذا التغيي ــر تطبي ًق ــا للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة  16إذا ل ــم ميث ــل التغيي ــر تعدي ـ ً
ـا لعق ــد اإليج ــار.
كان مـــن املقـــرر تطبيـــق التعديـــل حتـــى  30يونيـــو  ،2021ولكـــن مـــع اســـتمرار تأثيـــر جائحـــة ( ،)Covid-19فـــي  31مـــارس ،2021
م ــدد مجل ــس معايي ــر احملاس ــبة الدولي ــة ( )IASBفت ــرة تطبي ــق الوس ــيلة العملي ــة حت ــى  30يوني ــو  .2022تطب ــق التعدي ــات عل ــى فت ــرات
التقري ــر الس ــنوية الت ــي تب ــدأ ف ــي أو بع ــد 1أبري ــل .2021عل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك ،ل ــم تتل ــق املجموع ــة إعف ــاءات اإليج ــار املتعلق ــة بجائح ــة
( ،)Covid-19ولكنه ــا تخط ــط لتطبي ــق الوس ــيلة العملي ــة إذا أصبح ــت قابل ــة للتطبي ــق خ ــال الفت ــرة املس ــموح به ــا م ــن التطبي ــق.
لــم يكــن للتعديــات األخــرى علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تســري للفتــرة احملاســبية الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2021

أي تأثيــر مــادي علــى السياســات احملاســبية أو املركــز املالــي أو األداء املالــي للمجموعــة.

املعايير اجلديدة واملعدلة الصادرة لكن لم يسر مفعولها
إن املعاييــر والتعديــات األخــرى ســارية املفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2022لــم تُطبــق بشــكل مبكــر عنــد
إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .وليــس مــن املتوقــع أن ينشــأ عــن أي منهــا أثــر جوهــري فــي البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
ب  -أسس التجميع
تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للبنك والشركة التابعة (إيضاح  )17كما في  31ديسمبر من كل سنة.
إن الشــركات التابعــة هــي الشــركات التــي يســيطر عليهــا البنــك .وتوجــد الســيطرة عندمــا يكــون لــدى البنــك ســلطة علــى الشــركة املســتثمر
به ــا( .عل ــى س ــبيل املث ــال :احلق ــوق احلالي ــة الت ــي تعطي ــه الق ــدرة العملي ــة لتوجي ــه األنش ــطة ذات الصل ــة للش ــركة املس ــتثمر به ــا) ،أو يك ــون
قابــل للتعــرض مــن العائــدات املتغيــرة أو امتــاك حقــوق بهــا نتيجــة املشــاركة فــي الشــركة املســتثمر بهــا ويكــون لديــه املقــدرة علــى إســتخدام
الســلطة فــي التأثيــر علــى عوائــد الشــركة املســتثمر فيهــا .يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم مــا إذا كان أو لــم يكــن يســيطر علــى الشــركة املســتثمر
فيهــا إذا أشــارت احلقائــق والظــروف إلــى أن هنــاك تغييــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة .تتضمــن البيانــات املاليــة
املجمع ــة للمجموع ــة ،البيان ــات املالي ــة للش ــركات التابع ــة عل ــى اس ــاس الظ ــروف املتش ــابهة م ــن تاري ــخ نق ــل الس ــيطرة الفعلي ــة إل ــى املجموع ــة
وحتــى تاريــخ زوال الســيطرة الفعليــة.
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة باســتخدام سياســات محاســبية موحــدة للمعامــات املتماثلــة ولألحــداث األخــرى التــي تتــم فــي ظــروف
متش ــابهة اعتم ــاداً عل ــى املعلوم ــات املالي ــة للش ــركات التابع ــة .يت ــم اس ــتبعاد األرص ــدة واملعام ــات واإلي ــرادات واملصروف ــات ب ــن ش ــركات
املجموع ــة بالكام ــل .وكذل ــك يت ــم إس ــتبعاد األرب ــاح واخلس ــائر الناجت ــة ع ــن املعام ــات ب ــن ش ــركات املجموع ــة بالكام ــل.
متث ــل احلص ــص غي ــر املس ــيطرة حق ــوق امللكي ــة ف ــي الش ــركات التابع ــة الت ــي ال تتعل ــق بص ــورة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة مبس ــاهمي البن ــك.
تع ــرض حق ــوق امللكي ــة وصاف ــي األرب ــاح املتعلق ــة باحلص ــص غي ــر املس ــيطرة بص ــورة منفصل ــة ف ــي بيان ــات املرك ــز املال ــي والـ ــدخل والدخ ــل
الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمعــة .إن اخلســائر داخــل الشــركة التابعــة تكــون خاصــة باحلصــص غيــر املســيطرة حتــى لــو كان
الن ــاجت رصي ــد عج ــز.
يتــم احملاســبة عــن التغيــر فــي حصــة امللكيــة لشــركة تابعــة مــع عــدم خســارة الســيطرة ضمــن حقــوق امللكيــة .إذا فقــدت املجموعــة الســيطرة
علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تقــوم باآلتــي:
•
•

إستبعاد موجودات (مبا في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير املسيطرة.
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•
•
•
•
•

إستبعاد فروق حتويل العمالت األجنبية املتراكمة املسجلة في حقوق امللكية.
إدراج القيمة العادلة للمقابل املستلم.
إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو اخلسائر.
إعادة تصنيف حصة البنك من البنود املسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو اخلسائر أواألرباح احملتفظ بها طبقا ملا يلزم لهذه البنود.

ج  -شركات زميلة
إن الش ــركات الزميل ــة ه ــي تل ــك الش ــركات الت ــي يك ــون للمجموع ــة تأثي ــر جوه ــري عليه ــا ،ولي ــس س ــيطرة ،والت ــي تتمث ــل ف ــي صالحي ــة
املش ــاركة ف ــي ق ــرارات السياس ــات املالي ــة والتش ــغيلية للش ــركة الزميل ــة.
تت ــم املعاجل ــة احملاس ــبية لإلس ــتثمارات ف ــي الش ــركات الزميل ــة بإس ــتخدام طريق ــة حق ــوق امللكي ــة ويعت ــرف به ــا مبدئيـ ـاً بالتكلف ــة .ويت ــم
إس ــتبعاد األرب ــاح الناجت ــة م ــن معام ــات ش ــركات املجموع ــة م ــع ش ــركاتها الزميل ــة حل ــدود حص ــة املجموع ــة ف ــي ه ــذه الش ــركات .كذل ــك
يت ــم إس ــتبعاد اخلس ــائر م ــا ل ــم تب ــن املعامل ــة ع ــن وج ــود إنخف ــاض ف ــي قيم ــة املوج ــودات املنقول ــة .إلع ــداد البيان ــات املاليـ ــة املجمع ــة ،يت ــم
اس ــتخدام نف ــس السياس ــات احملاس ــبية للمعام ــات املتماثل ــة واألح ــداث األخ ــرى الت ــي تت ــم ف ــي ظ ــروف متش ــابهة.
إن حصــة املجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركات الزميلــة يعتــرف بهــا بعــد عمليــة اإلقتنــاء فــي بيــان الدخــل املجمــع ،ويعتــرف بحصتهــا
م ــن التغي ــرات ف ــي اإلحتياطي ــات ،يت ــم تعدي ــل التغي ــرات املتراكم ــة مقاب ــل القيم ــة الدفتري ــة لإلس ــتثمار .إذا تس ــاوت أو جت ــاوزت حص ــة
املجموعــة فــي خســائر شــركة زميلــة حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة ،مبــا فــي ذلــك أي مســتحقات أخــرى غيــر مضمونــة ،ال تعتــرف املجموعــة
ب ــأي خس ــائر الحق ــة إال إذا تكب ــدت إلتزام ــات ودفع ــات نياب ــة ع ــن الش ــركة الزميل ــة.
إن أي زي ــادة ف ــي تكلف ــة االقتن ــاء ع ــن حص ــة املجموع ــة ف ــي صاف ــي القيم ــة العادل ــة للموج ــودات واملطلوب ــات احمل ــددة وااللتزام ــات احملتمل ــة
املعت ــرف به ــا للش ــركة الزميل ــة كم ــا ف ــي تاري ــخ عملي ــة االقتن ــاء ،يت ــم االعت ــراف به ــا كش ــهرة .وتظه ــر الش ــهرة كج ــزء م ــن القيم ــة الدفتري ــة
لالس ــتثمار ف ــي الش ــركات الزميل ــة حي ــث يت ــم تقييمه ــا س ــنويا لتحدي ــد م ــا إذا كان ــت انخفض ــت قيمته ــا باعتباره ــا ج ــزء م ــن االس ــتثمار.
عن ــد فق ــدان التأثي ــر اجلوه ــري عل ــى الش ــركة الزميل ــة ،تق ــوم املجموع ــة بقي ــاس واالعت ــراف ب ــأي اس ــتثمار محتف ــظ ب ــه بقيمت ــه العادل ــة .إن
أي فــرق بــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد زوال التأثيــر اجلوهــري والقيمــة العادلــة للجــزء احملتفــظ بــه مــن اإلستثمـــار واحملصــل
مــن االســتبعاد ،يتــم االعتــراف بــه فــي بيــان الدخــل املجمــع.
بع ــد تطبي ــق طريق ــة حق ــوق امللكي ــة ،حت ــدد املجموع ــة م ــا إذا كان ضروريــاً االعت ــراف باخلس ــارة الناجت ــة ع ــن انخف ــاض قيم ــة اس ــتثمار
املجموع ــة ف ــي ش ــركتها الزميل ــة .ف ــي تاري ــخ كل تقري ــر ،حت ــدد املجموع ــة م ــا إذا كان هن ــاك أي دلي ــل موضوع ــي عل ــى انخف ــاض قيم ــة
االس ــتثمار ف ــي الش ــركة الزميل ــة .وف ــي مث ــل ه ــذه احلال ــة ،تق ــوم املجموع ــة باحتس ــاب مبل ــغ انخف ــاض القيم ــة بأن ــه الف ــرق ب ــن القيم ــة
االس ــتردادية للش ــركة الزميل ــة وقيمته ــا الدفتري ــة ،وتس ــجل املبل ــغ ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
د  -األدوات املالية
تتكون األدوات املالية من "املوجودات املالية" و"املطلوبات املالية".
( )1التصنيف والقياس
املوجودات املالية
يس ــتند تصني ــف كاف ــة املوج ــودات املالي ــة وحتدي ــد فئ ــة قياس ــها ،باس ــتثناء أدوات حق ــوق امللكي ــة واملش ــتقات ،إل ــى مجموع ــة م ــن من ــاذج
األعم ــال الت ــي تس ــتخدمها املجموع ــة ف ــي إدارة املوج ــودات وخصائ ــص التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة للموج ــودات.
أ  -تقييم منوذج األعمال
حتــدد املجموعــة منــوذج أعمالهــا عنــد املســتوى الــذي يعكــس أفضــل طريقــة إلدارتهــا ملجموعــة مــن املوجــودات املاليــة كــي حتقــق الغــرض
م ــن األعم ــال ولتولي ــد التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة .وذل ــك س ــواء كان ه ــدف املجموع ــة ه ــو فق ــط حتصي ــل التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة
م ــن املوج ــودات أو حتصي ــل كل م ــن التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة والتدفق ــات النقدي ــة الناجت ــة م ــن بي ــع املوج ــودات .إذا ل ــم ينطب ــق أي م ــن
الغرضــن (علــى ســبيل املثــال أن يتــم االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة ألغــراض املتاجــرة) ،عندئــذ يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة كجــزء مــن
من ــوذج أعم ــال "البي ــع" ويت ــم قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو اخلس ــارة .وال يت ــم تقيي ــم من ــوذج أعم ــال املجموع ــة عل ــى أس ــاس
كل أداة عل ــى ح ــدة ،وإمن ــا يت ــم تقييم ــه عن ــد مس ــتوى أعل ــى للمحاف ــظ مجتمع ــة ويس ــتند إل ــى عوام ــل ملحوظ ــة مث ــل:
• طريقة تقييم أداء منوذج األعمال واملوجودات املالية احملتفظ بها ضمن هذا النموذج ورفع تقارير عنها ملوظفي اإلدارة العليا باملجموعة.
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•
•
•

املخاطــر التــي تؤثــر فــي أداء منــوذج األعمــال (واملوجــودات املاليــة احملتفــظ بهــا ضمــن هذا النمــوذج) وحتديدًا طريقــة إدارة تلك املخاطر؛
طريقــة مكافــأة مــدراء األعمــال (علــى ســبيل املثــال ،مــا اذا كانــت املكافــأة تســتند إلــى القيمــة العادلــة لهــذه املوجــودات املــدارة أو إلــى
التدفقات النقدية التعاقدية احملصلة).
معدل التكرار املتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها في الفترات السابقة وأسباب تلك املبيعات والتوقعات حول نشاط املبيعات في املستقبل.

يســتند تقييــم منــوذج العمــل إلــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون أخــذ "أســوأ األحــوال" أو "حالــة الضغــط" فــي عــن االعتبــار .فــي
حال ــة حتقي ــق التدفق ــات النقدي ــة بع ــد التحق ــق املبدئ ــي بطريق ــة تختل ــف ع ــن التوقع ــات األصلي ــة للمجموع ــة ،ل ــن تغي ــر املجموع ــة تصني ــف
املوجــودات املاليــة املتبقيــة احملتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعمــال ،وفــي املقابــل ســتقوم بــإدراج هــذه املعلومــات عنــد تقييــم املوجــودات املاليــة
املســتحدثة أو املشــتراة مؤخ ـ ًرا فــي الفتــرات الالحقــة.
ب  -حتدي ــد م ــا إذا كان ــت التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة متث ــل دفع ــات املبل ــغ األساس ــي والفائ ــدة فق ــط (اختب ــار حتقي ــق
دفع ــات املبل ــغ األساس ــي والفائ ــدة فق ــط)
تق ــوم املجموع ــة بتقيي ــم الش ــروط التعاقدي ــة للموج ــودات املالي ــة لتحدي ــد م ــا إذا كان ــت تس ــتوفي اختب ــار حتقي ــق دفع ــات املبل ــغ األساس ــي
والفائــدة فقــط .لغــرض هــذا االختبــار ،يتــم تعريــف " املبلــغ األساســي" علــى أنــه ميثــل القيمــة العادلــة لألصــل املالــي عنــد التحقــق املبدئــي
وق ــد تتغي ــر عل ــى م ــدى عم ــر األص ــل املال ــي .ويت ــم تعري ــف الفائ ــدة عل ــى أنه ــا متث ــل مقاب ــل القيم ــة الزمني ــة لألم ــوال ومخاط ــر االئتم ــان
املتعلقــة باملبلــغ األساســي وكذلــك مقابــل مخاطــر االقــراض األساســية األخــرى والتكاليــف إلــى جانــب هامــش الربــح .فــي ســبيل حتديــد مــا
إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة متثــل دفعــات املبلــغ األساســي أو الفائــدة فقــط ،تضــع املجموعــة فــي اعتبارهــا مــا إذا كان األصــل
املال ــي يتضم ــن ش ــرط تعاق ــدي م ــن ش ــأنه أن ي ــؤدي إل ــى تغيي ــر ف ــي توقي ــت وقيم ــة التدفق ــات النقدي ــة التعاقدي ــة مب ــا ق ــد ي ــؤدي إل ــى ع ــدم
اس ــتيفاء ذل ــك الش ــرط .تراع ــي املجموع ــة م ــا يل ــي:
•
•
•
•
•

األحداث احملتملة التي قد تؤدي إلى تغيير في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
خصائص الرفع املالي؛
شروط السداد املبكر والتمديد؛
الش ــروط الت ــي حت ــد م ــن ح ــق املجموع ــة ف ــي املطالب ــة بالتدفق ــات النقدي ــة الناجت ــة م ــن موج ــودات مح ــددة (أي ،ترتيب ــات املوج ــودات
الت ــي ال تتضم ــن ح ــق الرج ــوع)؛ و
اخلصائص التي تؤدي إلى تعديل مقابل القيمة الزمنية لألموال ،أي التحديد الدوري املسبق ملعدالت الفائدة.

إن الشــروط التعاقديــة التــي تســمح بأكثــر مــن احلــد األدنــى للتعــرض للمخاطــر أو التقلــب فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر املرتبطــة
بترتي ــب إق ــراض أساس ــي ال ت ــؤدي إل ــى تدفق ــات نقدي ــة تعاقدي ــة تتمث ــل ف ــي مدفوع ــات املبل ــغ األساس ــي والفائ ــدة فق ــط .وف ــي مث ــل تل ــك
احل ــاالت ،يت ــم قي ــاس األص ــل املال ــي بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو اخلس ــارة.
اســتنا ًدا إلى تقييم منوذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية ،تصنف املجموعة املوجودات املالية عند التحقق املبدئي إلى الفئات التالية:
•
•
•

املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

أ  -املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة:
يدرج األصل املالي بالتكلفة املطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية:
•
•

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن "منوذج أعمال" الغرض منه االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
أن ت ــؤدي الش ــروط التعاقدي ــة لألص ــل املال ــي ف ــي تواري ــخ مح ــددة إل ــى تدفق ــات نقدي ــة تتمث ــل ف ــي دفع ــات للمبل ــغ األساس ــي والفائ ــدة
فق ــط عل ــى املبل ــغ األساس ــي القائ ــم.

يتــم الحقــا قيــاس املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة وفقــا للتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .تســجل إيــرادات
الفوائ ــد وأرب ــاح وخس ــائر ص ــرف العم ــات األجنبي ــة واخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع .كم ــا تس ــجل أي أرب ــاح او
خس ــائر ناجت ــة ع ــن االس ــتبعاد ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
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ب  -املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .1أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تدرج أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفائها للشروط التالية:
• أن يكون محتفظ بها في إطار منوذج أعمال مت حتقيق هدفه من خالل ً
كاًل من حتصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع املوجودات املالية ،و
• ينتــج عــن شــروطه التعاقديــة ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تعتبــر فقــط دفعــات ألصــل الديــن وفائــدة علــى أصــل الديــن القائــم.
يتــم قيــاس أدوات الديــن املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر الح ًقــا وفقــا للقيمــة العادلــة .يتــم تســجيل إيــرادات الفوائد
احملتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل املجمع.
إن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي ال تعتبــر جــز ًءا مــن عالقــة التحــوط الفعلــي مت تســجيلها فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم عرضهــا
فــي التغيــرات املتراكمــة فــي القيــم العادلــة كجــزء مــن حقــوق امللكيــة إلــى أن يتــم اســتبعاد األصل أو إعــادة تصنيفه .عند اســتبعاد األصل املالي،
يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو اخلســارة املتراكمــة التــي ســبق تســجيلها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن حقــوق امللكيــة إلــى بيــان الدخــل املجمــع.
 .2أسهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عن ــد التحق ــق املبدئ ــي ،تخت ــار املجموع ــة تصني ــف بع ــض االس ــتثمارات ف ــي األس ــهم عل ــى نح ــو غي ــر قاب ــل لإللغ ــاء كاس ــتثمارات ف ــي أس ــهم
حقــوق ملكيــة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق امللكيــة طبقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي
 32األدوات املالي ــة :الع ــرض ،وال يت ــم االحتف ــاظ به ــا لغ ــرض املتاج ــرة .يت ــم حتدي ــد مث ــل ه ــذا التصني ــف عل ــى أس ــاس كل أداة عل ــى ح ــدة.
يت ــم قي ــاس أس ــهم حق ــوق امللكي ــة املدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر الح ًق ــا وفق ــا للقيم ــة العادل ــة .ويت ــم تس ــجيل
التغي ــرات ف ــي القي ــم العادل ــة مب ــا ف ــي ذل ــك بن ــد ص ــرف العم ــات األجنبي ــة ف ــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر املجم ــع وعرضه ــا ضم ــن التغي ــرات
املتراكم ــة ف ــي القيم ــة العادل ــة كج ــزء م ــن حق ــوق امللكي ــة .ويت ــم حتوي ــل األرب ــاح واخلس ــائر املتراكم ــة املس ــجلة ف ــي وق ــت س ــابق ف ــي الدخ ــل
الش ــامل اآلخ ــر إل ــى االرب ــاح احملتف ــظ به ــا عن ــد االس ــتبعاد ،وال يت ــم تس ــجيلها ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع .وبالنس ــبة إلي ــرادات التوزيع ــات
الناجتــة مــن أســهم حقــوق امللكيــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فيتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل املجمــع مــا
ل ــم متث ــل بش ــكل واض ــح اس ــترداداً جل ــزء م ــن تكلف ــة االس ــتثمار ،وف ــي ه ــذه احلال ــة يت ــم تس ــجيلها ف ــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر .وال تخض ــع
االس ــتثمارات ف ــي األس ــهم املدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر لتقيي ــم انخف ــاض القيم ــة.
ج  -املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
إن املوج ــودات املالي ــة املدرج ــة ضم ــن ه ــذه الفئ ــة ه ــي إم ــا تل ــك املوج ــودات الت ــي مت تصنيفه ــا م ــن قب ــل اإلدارة عن ــد التحق ــق املبدئ ــي أو
تل ــك الت ــي يتوج ــب قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة مبوج ــب املعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة  .9تصن ــف اإلدارة األداة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال
الرب ــح أو اخلس ــارة الت ــي ال تس ــتوفي متطلب ــات قياس ــها بالتكلف ــة املطف ــأة أو بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر فق ــط
إذا كان ــت تس ــتبعد أو حت ــد بص ــورة ملحوظ ــة م ــن أي ع ــدم تتطاب ــق محاس ــبي ق ــد ينش ــأ .إن املوج ــودات املالي ــة ذات التدفق ــات النقدي ــة
التعاقدي ــة الت ــي ال متث ــل مدفوع ــات املبل ــغ األساس ــي والفائ ــدة فق ــط يتوج ــب قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو اخلس ــارة.
إن املوج ــودات املالي ــة املدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو اخلس ــارة يت ــم قياس ــها الحق ــا بالقيم ــة العادل ــة .يت ــم إثب ــات التغي ــرات
ف ــي القيم ــة العادل ــة ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
مت تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة كما يلي:
 .1النقد وأرصدة قصيرة األجل
يشــتمل النقــد والودائــع قصيــرة األجــل علــى النقــد فــي الصنــدوق واحلســابات اجلاريــة والنقــد فــي احلســابات حتــت الطلــب لــدى البنــوك
األخ ــرى والودائ ــع ل ــدى البن ــوك الت ــي تس ــتحق خ ــال س ــبعة أي ــام .ويت ــم تصني ــف وإدراج النق ــد والودائ ــع قصي ــرة األج ــل بالتكلف ــة املطف ــأة
باس ــتخدام طريق ــة الفائ ــدة الفعلي ــة.
 .2سندات اخلزينة وسندات لدى البنك املركزي
تدرج سندات اخلزينة وسندات لدى البنك املركزي بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 .3املستحق من بنوك ومؤسسات مالية االخرى
ت ــدرج الودائ ــع ل ــدى بن ــوك بالتكلف ــة املطف ــأة باس ــتخدام طريق ــة الفائ ــدة الفعلي ــة .يت ــم تعدي ــل القي ــم الدفتري ــة لتل ــك املوج ــودات الت ــي يت ــم
تغطيتهــا بشــكل فعــال مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة العادلــة اخلاصــة باملخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.
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 .4قروض وسلفيات
تــدرج القــروض والســلفيات بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات التــي يتــم
تغطيتهــا بشــكل فعــال مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة العادلــة اخلاصــة باملخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.
 .5استثمارات في أوراق مالية
تتكون االستثمارات في أوراق مالية لدى املجموعة من أوراق دين وأسهم حقوق ملكية واستثمارات أخرى.
تصنــف أدوات الديــن التــي تتوفــر بهــا شــروط "دفعــات املبلــغ األساســي والفائــدة فقــط" إمــا بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر اســتناداً إلــى منــوذج األعمــال الــذي يتــم مــن خاللــه إدارة تلــك األوراق املاليــة.
تصن ــف أس ــهم حق ــوق ملكي ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو اخلس ــارة م ــا ع ــدا تل ــك األس ــهم الت ــي مت تصنيفه ــا م ــن املجموع ــة عل ــى
نحــو غيــر قابــل لإللغــاء كإســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر كمــا تاريــخ فــي التطبيــق املبدئــي للمعيــار الدولــي
للتقاري ــر املالي ــة رق ــم ( )9أو كم ــا ف ــي األعت ــراف املبدئ ــي لألس ــهم.
تــدرج االســتثمارات األخــرى والتــي ال تتوفــر فيهــا شــروط دفعــات املبلــغ األساســي والفائــدة فقــط بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو اخلســارة.
 .6موجودات آخرى
متثــل الرســوم والعمــوالت املســتحقة املدرجــة ضمــن املوجــودات اآلخــرى حــق البنــك فــي مبلــغ غيــر مشــروط (أي يلــزم مــرور الوقــت فقــط
قبــل اســتحقاق املبلــغ) .يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة وتخضــع ملخصصــات انخفــاض القيمــة طبقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم (.)9
ب  -املطلوبات املالية
تُصنــف املطلوبــات املاليــة علــى أنهــا "غيــر تلــك املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل" حيــث يتــم إعــادة قياســها الحقــا بالتكلفــة
املطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.
تتضم ــن املطلوب ــات املالي ــة املدرج ــة ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع املس ــتحق إل ــى البن ــوك واملؤسس ــات املالي ــة األخ ــرى وودائ ــع العم ــاء
واألم ــوال املقترض ــة األخ ــرى وبع ــض األرص ــدة املدرج ــة ضم ــن املطلوب ــات األخ ــرى.
ج  -التحقق وعدم التحقق
تتحق ــق املوج ــودات املالي ــة واملطلوب ــات املالي ــة عندم ــا تصب ــح املجموع ــة طرف ــا ف ــي األح ــكام التعاقدي ــة ل ــأداة .ويت ــم إدراج كاف ــة عمليـ ــات
الش ــراء والبي ــع اإلعتيادي ــة للموج ــودات املالي ــة باس ــتخدام تاري ــخ التس ــوية احملاس ــبية .ويت ــم إدراج التغي ــرات ف ــي القيم ــة العادل ــة ب ــن تاري ــخ
املتاج ــرة وتاري ــخ التس ــوية ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع وفق ــا للسياس ــة احملاس ــبية املطبق ــة واخلاص ــة ب ــكل أداة مالي ــة .إن عملي ــات الش ــراء
والبيــع اإلعتياديــة هــي عمليــات شــراء أو بيــع موجــودات ماليــة تتطلــب تســليم املوجــودات فــي خــال فتــرة زمنيــة يتــم حتديدهــا عامــة وفقــا
للقوان ــن أو األع ــراف املتعام ــل به ــا ف ــي الس ــوق.
عدم التحقق باملوجودات املالية عندما:
 .1تنقضي احلقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية؛ أو
 .2تقوم املجموعة بنقل كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصل بشكل فعلي؛ أو
 .3ال تقــوم املجموعــة بتحويــل أو اإلحتفــاظ بكافــة املخاطــر أو املنافــع املرتبطــة مبلكيــة األصــل بشــكل فعلــي ،ولــم تعــد متتلــك الســيطرة
عل ــى األص ــل أو ج ــزء م ــن األص ــل.
في حالة إحتفاظ املجموعة بالسيطرة ،فإنها تستمر في اإلعتراف باألصل املالي طوال مدة مشاركتها املستمرة في األصل املالي.
يتم عدم التحقق باملطلوبات املالية عندما يتم الوفاء باإللتزامات املنصوص عليها في العقد.
د -مشتقات األدوات املالية ومحاسبة التحوط
قام ــت املجموع ــة بتطبي ــق سياس ــة حت ــوط جدي ــدة طبقـ ـاً للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة رق ــم  .9يتطل ــب م ــن املجموع ــة أن تتأك ــد أن
محاس ــبة التح ــوط تتماش ــي م ــع أه ــداف وأس ــتراتيجية إدارة املخاط ــر وأن تطب ــق منه ــج نوع ــي وتطلع ــي أكث ــر لتقيي ــم فعالي ــة التح ــوط .إن
املجموع ــة تق ــوم بإحتس ــابها باس ــتخدام مب ــادئ محاس ــبة التح ــوط ،ش ــريطة اس ــتيفاؤها لش ــروط معين ــة.
يت ــم تعدي ــل القيم ــة الدفتري ــة للبن ــد احمل ــوط ال ــذي ل ــم يت ــم قياس ــه بالقيم ــة العادل ــة م ــن أج ــل تغيي ــر القيم ــة اخلاص ــة بالتح ــوط مقاب ــل
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مخاطــر التحــوط ويتــم قيــده فــي بيــان الدخــل املجمــع .بالنســبة ألدوات الديــن املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
فأن ــه ال يت ــم تعدي ــل القيم ــة الدفتري ــة حي ــث أنه ــا مدرج ــة بالقيم ــة العادل ــة بينم ــا يت ــم إدراج أرب ــاح أو خس ــائر التح ــوط ف ــي بي ــان الدخ ــل
املجم ــع ب ــدال م ــن بي ــان الدخ ــل الش ــامل األخ ــر .عندم ــا يك ــون البن ــد احمل ــوط أس ــهم حق ــوق امللكي ــة الت ــي يت ــم إدراجه ــا بالقيم ــة العادل ــة م ــن
خ ــال الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر ،ف ــإن أرب ــاح أو خس ــائر التح ــوط تبق ــي ف ــي بي ــان الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر ملقابلت ــه ب ــاألداة احملوط ــة.
تتوق ــف املجموع ــة ع ــن محاس ــبة التح ــوط فق ــط عندم ــا تتوق ــف عالق ــة التح ــوط (أو ج ــزء منه ــا) ع ــن مواف ــاة املعاييراملؤهل ــة (بع ــد عملي ــة
إعــادة الترصيــد ،إن وجــدت) .ويشــمل ذلــك احلــاالت التــي تســتحق أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها .يتــم احملاســبة عــن
التوق ــف بأثرمس ــتقبلي .ف ــي حال ــة إج ــراء عملي ــة حت ــوط للقيم ــة العادل ــة ،فإن ــه يت ــم إطف ــاء أي تعدي ــل عل ــى القيم ــة العادل ــة مقاب ــل القيم ــة
الدفتري ــة لبن ــد التح ــوط الناش ــئ ع ــن مخاط ــر التح ــوط ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع م ــن ذل ــك التاري ــخ.
بالنســبة لتحــوط التدفقــات النقديــة ،فــإن أي أربــاح أو خســارة يتــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم تراكمهــا فــي احتياطــي
حتــوط التدفقــات النقديــة فــي ذلــك الوقــت تظــل فــي حقــوق امللكيــة ويتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان الدخــل عنــد حــدوث املعاملــة املتوقعــة.
عندم ــا ل ــم يع ــد م ــن املتوق ــع ح ــدوث تل ــك املعامل ــة املتوقع ــة ،فأن ــه يت ــم إع ــادة تصني ــف الرب ــح أو اخلس ــارة املتراكم ــة ف ــي احتياط ــي حت ــوط
التدفقــات النقديــة علــى الفــور إلــى بيــان الدخــل املجمــع.
إذا لــم تســتوفي عقــود املشــتقات شــروط معاجلتهــا محاســبياً وفق ـاً "حملاســبة التحــوط" بنــا ًء علــى مبــادئ محاســبة املجموعــة ،فإنهــا تُعامــل
كمشتقـ ــات محتف ــظ به ــا للمتاج ــرة .يت ــم تس ــجيل املش ــتقات ذات القيم ــة الس ــوقية املوجب ــة (أرب ــاح غي ــر محقق ــة) ف ــي املوج ــودات األخ ــرى
واملشــتقات ذات القيمــة الســوقية الســالبة (خســائر غيــر محققــة) ضمــن املطلوبــات األخــرى فـــي بيـــان املركـــز املالـــي املجمــع .يتــم تســجيل
األرب ــاح واخلس ــائر الناجت ــة ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
هـ  -الضمانات املالية
ف ــي إط ــار املس ــار االعتي ــادي لألعم ــال ،متن ــح املجموع ــة ضمان ــات مالي ــة لصال ــح عمالئه ــا وتش ــمل إعتم ــادات مس ــتندية وخطاب ــات ضم ــان
وقب ــوالت مصرفي ــة .يت ــم االعت ــراف مبدئي ـاً بالضمان ــات املالي ــة كمطلوب ــات ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع بالقيم ــة العادل ــة وه ــي األتع ــاب
والعم ــوالت املس ــتلمة .يت ــم إطف ــاء األتع ــاب والعم ــوالت املس ــتلمة خ ــال م ــدة الضم ــان ويت ــم إدراجه ــا ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع .يت ــم الحق ـاً
إدراج مطلوب ــات الضم ــان بالقيم ــة املبدئي ــة مخصومــاً من ــه اإلطف ــاء .عندم ــا يصب ــح املدف ــوع م ــن مطلوب ــات الضم ــان دائنــاً ،يت ــم حتمي ــل
صاف ــي القيم ــة احلالي ــة للتدفق ــات النقدي ــة املتوقع ــة مخصومــاً منه ــا األتع ــاب والعم ــوالت غي ــر املطف ــأة إل ــى بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
و  -مقاصة األدوات املالية
يت ــم مقاص ــة املوج ــودات واملطلوب ــات املالي ــة وت ــدرج بالصاف ــي ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع ،عندم ــا يك ــون هن ــاك ح ــق قانون ــي ف ــي إدراج
املبال ــغ بالصاف ــي وعندم ــا يك ــون هن ــاك ني ــة للس ــداد بالصاف ــي أو يت ــم حتق ــق األص ــل وس ــداد اإللت ــزام ف ــي آن واح ــد.
ز  -موجودات معلقة للبيع
تس ــتحوذ املجموع ــة أحيانـ ـاً عل ــى موج ــودات مقاب ــل تس ــوية ق ــروض وس ــلف .يت ــم تس ــجيل ه ــذه املوج ــودات بالقيم ــة الدفتري ــة للق ــروض
والس ــلف ذات العالق ــة أو بالقيم ــة العادل ــة احلالي ــة ملوجوداته ــا ،أيهم ــا أق ــل .يت ــم اإلعت ــراف بأرب ــاح أو خس ــائر اإلس ــتبعاد وخس ــائر إع ــادة
التقيي ــم ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
ح  -القيم العادلة
متثــل القيمــة العادلــة املبلــغ املمكــن إســتالمه مــن بيــع األصــل أو املمكــن دفعــه لســداد اإللتــزام مــن خــال عمليــة جتاريــة بحتــة بــن أطــراف
الســوق كمــا فــي تاريــخ القيــاس.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة املتعامــل بهــا فــي ســوق نشــط مــن خــال اســتخدام أســعار الســوق املعلنــة .يتــم اســتخدام ســعر
آخ ــر طل ــب ش ــراء للموج ــودات وس ــعر آخ ــر ع ــرض بي ــع للمطلوب ــات .يت ــم تقدي ــر القيم ــة العادل ــة لالس ــتثمارات ف ــي الصناديـ ــق التبادليـ ــة أو
وحـــدات األمانـــة أو االســتثمارات املماثلــة اســتنادا إلــى ســعر آخــر طلــب شــراء معلــن أو صافــي قيمــة األصــل.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة الغيــر متعامــل بهــا فــي ســوق نشــط و التــي حتمــل فائــدة اســتنادا إلــى منــوذج التدفقــات النقديـــة
املخصومــة مســتخدما أســعار الفائــدة ألدوات متاثلهــا مــن حيــث املخاطــر والشــروط .إن القيمــة العادلــة املقــدرة لإليداعــات التــي ليــس لهــا
تواريــخ اســتحقاق ،والتــي تتضمــن اإليداعــات التــي ال حتمــل فائــدة ،هــي املبالــغ املســتحقة عنــد الطلــب.
إن القيمــة العادلــة للمشــتقات تســاوي األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة مــن املشــتقات عنــد تقييمهــا علــى أســاس الســوق بإســتخدام املعــدل
الســوقي الســائد أو منــاذج التســعير الداخلــي.
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يت ــم قي ــاس القيم ــة العادل ــة ألدوات امللكي ــة غي ــر املس ــعرة م ــن خ ــال إس ــتخدام القيم ــة الس ــوقية الس ــتثمار مماث ــل إس ــتنادا إل ــى من ــوذج
التدفق ــات النقدي ــة املتوقع ــة املخصوم ــة وقيم ــة صاف ــي املوج ــودات املعدل ــة وط ــرق التقيي ــم األخ ــرى املالئم ــة أو أس ــعار الوس ــطاء .عندم ــا ال
ميك ــن قي ــاس القي ــم العادل ــة لالس ــتثمارات غي ــر املس ــعرة بص ــورة موثوق ــة ،يت ــم إدراجه ــا بالتكلف ــة ناقص ـاً خس ــائر االنخف ــاض ف ــى القيم ــة،
إن وج ــدت.
تس ــتخدم املجموع ــة أس ــاليب التقيي ــم املالئم ــة للظ ــروف الت ــي تك ــون فيه ــا البيان ــات املتوف ــرة كافي ــة لقي ــاس القيم ــة العادل ــة ولتعظي ــم
اســـتخدام املدخـــات امللحوظـــة ذات الصلـــة ولتقليـــل اســـتخدام املدخـــات غيـــر امللحوظـــة.
إن جمي ــع املوج ــودات واملطلوب ــات الت ــي يق ــاس أو يفص ــح ع ــن قيمه ــا العادل ــة ف ــي البيان ــات املالي ــة املجمع ــة يت ــم تصنيفه ــا حس ــب اجل ــدول
الهرم ــي للقيم ــة العادل ــة املوض ــح كالتال ــي بن ــا ًء عل ــى مدخ ــات املس ــتوى األدن ــى والت ــي تك ــون جوهري ــة لقي ــاس القيم ــة العادل ــة ككل :
املستوى  :1أسعار (غير معدلة) معلنة في سوق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
املس ــتوى  :2أس ــاليب تقيي ــم ملدخ ــات أدن ــى مس ــتوى والت ــي تك ــون جوهري ــة لقي ــاس القيم ــة العادل ــة والت ــي يت ــم مالحظته ــا إم ــا بص ــورة
مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة؛ و
املستوى  :3أساليب تقييم ملدخالت أدنى مستوى والتي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة املسجلة والتي ال يتم مالحظتها.
بالنس ــبة للموج ــودات واملطلوب ــات املدرج ــة ف ــي البيان ــات املرك ــز املال ــي املجم ــع بن ــا ًء عل ــى أس ــاس االس ــتحقاق .تق ــوم املجموع ــة بتحدي ــد م ــا
إذا حــدث حتويــات بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف (بنــا ًء علــى مدخــات املســتوى األدنــى والتــي تكــون
جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
ط  -التكلفة املطفأة
يت ــم احتس ــاب التكلف ــة املطف ــأة باألخ ــذ ف ــي اإلعتب ــار أي خص ــم أو ع ــاوة عل ــى اقتن ــاء األداة املالي ــة واألتع ــاب والتكالي ــف الت ــي متث ــل ج ــزءاً
م ــن مع ــدل الفائ ــدة الفعل ــي.
ي  -االنخفاض في قيمة املوجودات املالية
حتتســب املجموعــة اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى األدوات املاليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو اخلســارة:
•
•
•

القروض والسلفيات للعمالء ،عقود ضمانات مالية والتزامات القروض (تسهيالت إئتمانية)
استثمار في أدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
األرصدة والودائع لدى البنوك

ال تطبق اخلسارة االئتمانية املتوقعة على االستثمارات في حقوق امللكية.
وفق ــا للتعليم ــات الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ،فإن ــه يت ــم احتس ــاب اخلس ــارة االئتماني ــة املتوقع ــة عل ــى التس ــهيالت االئتماني ــة .وفق ــا
لتل ــك التعليم ــات ،متث ــل اخلس ــائر االئتماني ــة املق ــرر االعت ــراف به ــا أي م ــن احلالت ــن التاليت ــن أيهم ــا أعل ــى:
• مخصــص اخلســائر االئتمانيــة التــي يتــم احتســابها وفقـاً لتعليمــات البنــك املركزي الكويتــي املتعلقة باملعيار الدولي للتقاريــر املالية ( ،)9أو
• مخصص اخلســائر االئتمانية التي يتم احتســابها اســتنا ًدا إلى سياســة بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بتصنيف التســهيالت االئتمانية.
يتــم احتســاب االنخفــاض فــي قيمــة املوجــودات املاليــة عــدا التســهيالت االئتمانيــة وفقـاً ملتطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم (.)9
 .1اخلسارة االئتمانية املتوقعة
تطبق املجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كما يلي:
أ  -تصنيف املرحلة
تصن ــف املجموع ــة األدوات املالي ــة إل ــى ث ــاث فئ ــات ه ــي املرحل ــة  1واملرحل ــة  2واملرحل ــة  3اس ــتنا ًدا إل ــى تقيي ــم الزي ــادة ف ــي املخاط ــر
االئتماني ــة من ــذ التحق ــق املبدئ ــي:
فــي تاريــخ كل فتــرة تقريــر ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي املخاطــر االئتمانيــة منــذ التحقــق املبدئــي مــن
خ ــال مقارن ــة مخاط ــر التعث ــر الت ــي حدث ــت عل ــى م ــدى العم ــر املتوق ــع املتبق ــي اعتب ــاراً م ــن تاري ــخ البيان ــات املالي ــة املجمع ــة م ــع مخاط ــر
التعث ــر ف ــي تاري ــخ التحق ــق املبدئ ــي.
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عنــد حتديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التعثــر قــد زادت بصــورة ملحوظــة منــذ التحقــق املبدئــي ،تراعــي املجموعــة املعلومــات النوعيــة والكميــة
ومؤشــرات التوقــف عــن الســداد والتحليــل اســتنا ًدا إلــى التجــارب التاريخيــة للمجموعــة وتقييــم اخلبــراء للمخاطــر االئتمانيــة مبــا فــي ذلــك
املعلومــات املســتقبلية.
إن املعايي ــر الكمي ــة املس ــتخدمة لتحدي ــد الزي ــادة امللحوظ ــة ف ــي املخاط ــر االئتماني ــة متث ــل سلس ــلة م ــن احل ــدود النس ــبية واملج ــردة مب ــا ف ــي
ذل ــك تصني ــف التس ــهيالت االئتماني ــة كتس ــهيالت ذات ج ــودة ائتماني ــة عالي ــة ومنخفض ــة .ملزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول تصني ــف التس ــهيالت
االئتماني ــة ،يُرج ــى الرج ــوع إل ــى إيض ــاح ( 20د).
تخضع املعايير الكمية الواردة أعاله للحدود الدنيا التالية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي.
• يتــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة ضمــن املرحلــة  2التــي تتضمــن التعثــر فــي ســداد املبلــغ األصلــي أو الفائــدة ملــدة تزيــد عــن  30يومـاً.
• يتـــم تصنيـــف التســـهيالت االئتمانيـــة ضمـــن املرحلـــة  2عندمـــا يكـــون هنـــاك تدنـــي فـــي التصنيـــف االئتمانـــي للتســـهيل بدرجتـــن
بالنســـبة للتســـهيالت ذات اجلـــودة االئتمانيـــة العاليـــة وبدرجـــة واحـــدة بالنســـبة للتســـهيالت ذات اجلـــودة االئتمانيـــة املنخفضـــة.
• يتـــم تصنيـــف كافـــة التســـهيالت االئتمانيـــة املعـــاد جدولتهـــا ضمـــن املرحلـــة  2مـــا لـــم تتأهـــل للتصنيـــف ضمـــن املرحلـــة .3
شهرا
املرحلة  :1اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى ً 12
تقــوم املجموعــة بقيــاس مخصصــات اخلســائر مببلــغ يســاوي خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً مــن املوجــودات املاليــة التــي
لــم يكــن بهــا زيــادة ملحوظــة فــي خســائر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي أو حــاالت التعــرض للمخاطــر التــي مت التحديــد بأنهــا حتتــوي علــى
مس ــتوى منخف ــض م ــن املخاط ــر االئتماني ــة ف ــي تاري ــخ التقري ــر .تض ــع املجموع ــة ف ــي اعتباره ــا األص ــل املال ــي ال ــذي يحت ــوي عل ــى مس ــتوى
منخفــض مــن املخاطــر االئتمانيــة عندمــا يكــون معــدل تلــك املخاطــر االئتمانيــة يســتوفي تعريــف "فئــة االســتثمار" املتعــارف عليــه دولي ـاً.
املرحلة  :2اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى عمر األداة  -دون التعرض لالنخفاض في اجلدارة االئتمانية
عندم ــا يظه ــر التس ــهيل االئتمان ــي زي ــادة ملحوظ ــة ف ــي املخاط ــر االئتماني ــة من ــذ النش ــأة ،دون أن يك ــون منخف ــض اجل ــدارة االئتماني ــة ،تق ــوم
املجموع ــة بتس ــجيل مخص ــص خس ــارة للخس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة عل ــى م ــدى عم ــر التس ــهيل االئتمان ــي.
إن اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى العمــر تســاوي النــاجت مــن كافــة أحــداث التعثــر احملتملــة علــى مــدى العمــر املتوقــع ألصــل مالــي.
ومتثــل اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً جــزءا مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة والتــي تنتــج مــن
أحــداث التعثــر احملتملــة خــال  12شــهر بعــد تاريــخ التقريــر.
ولغــرض تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة ،مت تطبيــق احلــدود الدنيــا التاليــة ألجــل االســتحقاق املقــررة مــن قبــل
بنــك الكويــت املركــزي.
نوع التسهيالت
تســـهيل ائتمـــان الشـــركات ،بخـــاف تلـــك التـــي لديهـــا تدفقـــات نقديـــة
وأج ــل اس ــتحقاق غي ــر قاب ــل للتمدي ــد ش ــريطة آال تش ــكل الدفع ــة النهائي ــة
أكث ــر م ــن  %50م ــن إجمال ــي مبل ــغ التس ــهيل.
التسهيالت االئتمانية االستهالكية والبطاقات االئتمانية
متويل إسكاني

احلد األدنى ألجل االستحقاق
 7سنوات
 5سنوات
 15سنة

ويتــم احتســاب كال مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة واخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً إمــا علــى
أس ــاس ف ــردي أو مجم ــع باالعتم ــاد عل ــى طبيع ــة احملفظ ــة األساس ــية للموج ــودات املالي ــة.
املرحلة  :3اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى عمر األداة  -التي تعرضت لالنخفاض في اجلدارة االئتمانية
ف ــي ح ــال انخف ــاض قيم ــة التس ــهيالت االئتماني ــة ،تق ــوم املجموع ــة بقي ــاس مخصص ــات اخلس ــارة مببل ــغ يس ــاوي صاف ــي قيم ــة التع ــرض
(رصيــد املوجــودات بالصافــي مــن قيمــة الضمــان املســتحق) .يتــم اعتبــار التســهيالت االئتمانيــة كمنخفضــة اجلــودة االئتمانيــة عندمــا يتــم
التأخ ــر ف ــي س ــداد أي مدفوع ــات للمبل ــغ األساس ــي أو الفائ ــدة ألكث ــر م ــن  90يومــاً أو ف ــي ح ــال وج ــود دلي ــل موضوع ــي عل ــى انخف ــاض
القيم ــة مث ــل صعوب ــات ف ــي التدفق ــات النقدي ــة مب ــا ف ــي ذل ــك اس ــتدامة خط ــة أعم ــال الط ــرف املقاب ــل وتدن ــي درج ــات التصني ــف االئتمان ــي
ومخالف ــة الش ــروط األصلي ــة املنص ــوص عليه ــا بالعق ــد واالفتق ــار إل ــى الق ــدرة عل ــى حتس ــن مس ــتوى األداء مبج ــرد أن تط ــرأ أي صعوب ــة
مالي ــة وتده ــور قيم ــة الضم ــان وغيره ــا.
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ب  -قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
إن اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي الناجت املخصوم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل اخلسارة عند التعثر.
 - 1تقدير احتمالية التعثر
تتمثــل احتماليــة التعثــر فــي احتماليــة تعثــر املقتــرض فــي الوفــاء بالتزاماتــه املاليــة إمــا علــى مــدى فتــرة  12شــهر (احتماليــة التعثــر علــى
مــدى  12شــهر) أو علــى مــدى املــدة املتبقيــة مــن االلتــزام (احتماليــة التعثــر علــى مــدى مــدة االلتــزام).
إن تقديــر املجموع ــة الحتمالي ــة التعثــر فيم ــا يخ ــص تســهيالت ائتم ــان الشــركات يســتند إلــى تصنيــف مخاطــر االئتمــان املتعلقــة بالعمــاء،
واحتماليـــة التعثـــر الداخلـــي وبيانـــات االقتصـــاد الكلـــي .وفقـــاً لبيانـــات االقتصـــاد الكلـــي ،مت األخـــذ فـــي االعتبـــار ثالثـــة ســـيناريوهات
(ســـيناريو أساســـي ،ســـيناريو متزايـــد ،ســـيناريو منخفـــض) .أمـــا فيمـــا يخـــص تســـهيالت ائتمـــان األفـــراد ،مت تقســـيم التســـهيالت إلـــى
مجموع ــات تتش ــارك ف ــي خصائ ــص مماثل ــة للمخاط ــر.
قام ــت املجموع ــة بتطبي ــق احل ــد األدن ــى م ــن احتمالي ــة التعث ــر وفقــاً لتوجيه ــات البن ــك املرك ــزي بواق ــع  100نقط ــة أس ــاس ( )%1لكاف ــة
التســهيالت االئتمانيــة املصنفــة أقــل مــن "ذات التصنيــف االئتمانــي املرتفــع" ،وبواقــع  75نقطــة أســاس ( )%0.75للتســهيالت املصنفــة كـــ
"ذات التصني ــف االئتمان ــي املرتف ــع" أو أعل ــى .غي ــر أن ــه ل ــم يت ــم تطبي ــق احل ــد األدن ــى الحتمالي ــة التعث ــر بالنس ــبة مل ــا يل ــي:
• التسهيالت االئتمانية االستهالكية (دون البطاقات االئتمانية) ،والتمويل اإلسكاني
• التس ــهيالت االئتماني ــة املمنوح ــة للحكوم ــات والبن ــوك املصنف ــة م ــن إح ــدى مؤسس ــات التقيي ــم االئتمان ــي اخلارج ــي ك ــذات ج ــودة
ائتمانيـــة عاليـــة أو أفضـــل.
 - 2التعرض عند التعثر
ً
ميثــل هــذا البنــد التعــرض املتوقــع فــي حالــة وقــوع حــدث للتعثــر .تتوصــل املجموعــة ملقــدار قيمــة التعــرض عنــد التعثــر اســتنادا إلــى درجــة
التع ــرض االئتمان ــي احلال ــي بالنس ــبة للموج ــودات املالي ــة والتغي ــرات احملتمل ــة الت ــي ق ــد تط ــرأ عل ــى املبال ــغ احلالي ــة وفق ـاً لش ــروط التعاق ــد
مبــا فــي ذلــك اإلطفــاء .إن التعــرض عنــد التعثــر بالنســبة للموجــودات املاليــة ميثــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة باإلضافــة إلــى الفائــدة.
يت ــم احتس ــاب قيم ــة التع ــرض عن ــد التعث ــر بالنس ــبة للتس ــهيالت املالي ــة غي ــر املمول ــة م ــن خ ــال تطبي ــق معام ــل التحوي ــل االئتمان ــي بنس ــبة
 .%100وبالنســبة للرصيــد غيــر املســتخدم يتــم تطبيــق معامــل التحويــل االئتمانــي وفق ـاً ملتطلبــات تعليمــات معيــار الرفــع املالــي الصــادرة
ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بتاري ــخ  21أكتوب ــر .2014
 - 3معدل اخلسارة عند التعثر
ميث ــل مع ــدل اخلس ــارة عن ــد التعث ــر قيم ــة اخلس ــارة االئتماني ــة املتوقع ــة ف ــي حال ــة وق ــوع ح ــدث تعث ــر ،وقيمته ــا املتوقع ــة عن ــد التحق ــق
باإلضاف ــة إل ــى القيم ــة الزمني ــة لألم ــوال .بالنس ــبة للتس ــيهالت االئتماني ــة للمرحل ــة  1واملرحل ــة  2فأن ــه يت ــم اس ــتخدام التقدي ــر الداخل ــي
للمجموعــة ملعــدل اخلســارة عنــد التعثــر إذا كانــت أعلــى مــن احلــد األدنــى ملعــدل اخلســارة عنــد التعثــر وفق ـاً للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك
الكويــت املركــزي .تراعــى منــاذج معــدل اخلســارة عنــد التعثــر احلــد األدنــى لنســب االســتقطاع لقيــم الضمانــات وفق ـاً للتعليمــات الصــادرة
عــن بنــك الكويــت املركــزي .ووفقـاً لتعليمــال البنــك املركــزي يســتخدم البنــك نســبة معــدل اخلســائر عنــد التعثــر بنســبة  %100للتســهيالت
املصنف ــة ضم ــن املرحل ــة .3
جتميع املعلومات املستقبلية
تأخــذ املجموعــة فــي اعتبارهــا املتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية املتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر على مخاطــر االئتمان واخلســائر االئتمانية املتوقعة
لغــرض ادراج املعلومــات املســتقبلية ضمــن منــاذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة .وتعكــس تلــك املتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات املعقولــة
واملؤيدة لظروف االقتصاد الكلي املستقبلية .إن مراعاة هذه العوامل يؤدي الى رفع درجة االحكام املستخدمة في حتديد اخلسائر االئتمانية
املتوقعــة .وتقــوم اإلدارة مبراجعــة املنهجيــات واالفتراضــات مبــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة املســتقبلية علــى أســاس منتظــم.
 - 4االعتمادات املستندية وخطابات الضمان
ناقص ــا اإلطف ــاء املتراك ــم املعت ــرف
ـا
ـ
ي
مبدئ
ـه
ـ
ب
ـرف
ـ
املعت
ـغ
ـ
باملبل
ـان
ـ
ضم
ـاب
ـ
وخط
ـتندي
ـ
مس
يُق ــاس الت ــزام املجموع ــة الناش ــئ ع ــن كل اعتم ــاد
ً
ً
بــه فــي بيــان الدخــل ومخصــص اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ،أيهمــا أعلــى .ولهــذا الغــرض ،تقــدر املجموعــة اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة
اســتنا ًدا إلــى القيمــة احلاليــة للدفعــات املتوقعــة لتعويــض حامــل األداة عــن اخلســارة االئتمانيــة التــي يتكبدهــا .يُخصــم العجــز بســعر الفائــدة
املع ــدل حس ــب املخاط ــر ذي الصل ــة باالنكش ــافُ .جُت ــرى عملي ــة االحتس ــاب باس ــتخدام الس ــيناريوهات الثالث ــة املرجح ــة باحتمالي ــة التعث ــر.
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ج  -مراجعة جدولة القروض والسلفيات للعمالء
ف ــي ظ ــل ظ ــروف معين ــة ،تق ــوم املجموع ــة بإع ــادة التف ــاوض أو مراجع ــة الق ــروض والس ــلفيات للعم ــاء .وق ــد يش ــمل ذل ــك متدي ــد فت ــرة
الس ــداد ،تق ــدمي امتي ــازات ف ــي س ــعر الفائ ــدة .أذا كان مراجع ــة اجلدول ــة جوهري ــة ،يت ــم ع ــدم حتق ــق التس ــهيالت عل ــى أن يت ــم التحق ــق
بتس ــهيل جدي ــد طبقــاً للش ــروط اجلدي ــدة .يت ــم احتس ــاب خس ــارة ائتماني ــة عل ــى م ــدى  12ش ــه ًرا للتس ــهيل اجلدي ــد ،فيم ــا ع ــدا إذا كان
التس ــهيل اجلدي ــد ق ــد تع ــرض لالنخف ــاض ف ــي اجل ــدارة .عندم ــا يت ــم مراجع ــة جدول ــة الق ــروض والس ــلفيات للعم ــاء ب ــدون ع ــدم التحق ــق
فأن ــه يت ــم أحتس ــاب إنخف ــاض القيم ــة باس ــتخدام مع ــدل الفائ ــدة الفعل ــي .تواص ــل اإلدارة مراجع ــة الق ــروض املع ــاد جدولته ــا للتأك ــد م ــن
اس ــتيفاء جمي ــع املعايي ــر وأن الدفع ــات املس ــتقبلية مرجح ــة احلص ــول .وتُقي ــم اإلدارة إذا م ــا ازدادت مخاط ــر اإلئتم ــان بش ــكل ملح ــوظ وإذا
م ــا اس ــتوجب تصني ــف التس ــهيل ضم ــن املرحل ــة .3
استنادا إلى سياسة التصنيف االئتماني من قبل تعليمات البنك املركزي الكويتي.
 - 2مخصص اخلسائر االئتمانية
ً
حتــدد سياســة التصنيــف االئتمانــي املقــررة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي طريقــة مكونــة مــن شــريحتني لتقديــر قيمــة اخلســارة االئتمانيــة.
وميثــل إجمالــي اخلســارة االئتمانيــة املقــرر االعتــراف بهــا مجمــوع املخصصــن العــام واحملــدد.
أ .مخصص عام
مت احتس ــاب املخص ــص الع ــام بواق ــع  %1بالنس ــبة للرصي ــد القائ ــم م ــن التس ــهيل النق ــدي وبواق ــع  %0.5بالنس ــبة للرصي ــد القائ ــم م ــن
التس ــهيل غي ــر النق ــدي بالصاف ــي م ــن بع ــض الفئ ــات احمل ــددة للضمان ــات.
ب .مخصص محدد
مت احتس ــاب املخص ــص احمل ــدد م ــن خ ــال تطبي ــق نس ــبة خس ــارة عل ــى مبل ــغ التع ــرض بالصاف ــي م ــن الضمان ــات املؤهل ــة .تس ــتند نس ــبة
اخلس ــارة املق ــرر تطبيقه ــا إل ــى ع ــدد األي ــام املنقضي ــة بع ــد االس ــتحقاق كم ــا ه ــو مب ــن ف ــي اجل ــدول أدن ــاه.
عدد األيام املنقضية بعد االستحقاق
أكثر من  90يوماً وأقل من  180يوماً
أكثر من  180يوماً وأقل من  365يوماً
أكثر من  365يوماً

نسبة اخلسارة
%20
%50

%100

تصنــف التســهيالت اإلئتمانيــة ضمــن التصنيفــات املذكــورة أعــاه عنــد وجــود دليــل موضوعــي إلنخفــاض قيمتهــا بنــا ًء علــى أســس محــددة
تتضمــن تقديــرات إداريــة لزيــادة املخاطــر اإلئتمانيــة.
املشطوبات
يتــم شــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل املالــي (إمــا جزئي ـاً أو بالكامــل) إلــى احلــد الــذي ال ميكــن مــن خاللــه وجــود احتمــال واقعــي
لإلس ــترداد .ويتمث ــل ه ــذا األم ــر بش ــكل ع ــام عندم ــا تق ــرر املجموع ــة أن املدين ــن لي ــس لديه ــم موج ــودات أو مص ــادر دخ ــل ق ــد ت ــؤدي إل ــى
انت ــاج تدفق ــات نقدي ــة كافي ــة لس ــداد املبال ــغ اخلاضع ــة للش ــطب .غي ــر أن املوج ــودات املالي ــة الت ــي يت ــم ش ــطبها ال ت ــزال عرض ــة لالس ــتفادة
منه ــا لغ ــرض االلت ــزام بسياس ــة املجموع ــة املتبع ــة الس ــترداد املبال ــغ املس ــتحقة .إليضاح ــات اكث ــر تفصي ــا ح ــول التع ــرض اإلئتمان ــي يرج ــى
الرج ــوع إل ــى إيض ــاح رق ــم  6م ــن اإلفصاح ــات العام ــة ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
عرض املخصص احملتسب خلسائر االئتمان املتوقعة في بيان املركز املالي
يت ــم ع ــرض املخصص ــات احملتس ــبة للخس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة كاس ــتقطاع م ــن إجمال ــي القيم ــة الدفتري ــة للموج ــودات املالي ــة املدرج ــة
بالتكلفــة املطفــأة .وفــي حالــة أدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،تقــوم املجموعــة بتســجيل مخصــص
اخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة ف ــي بي ــان الدخ ــل املجم ــع ويت ــم تس ــجيل مبل ــغ مقاب ــل ضم ــن اإلي ــرادات الش ــاملة األخ ــرى دون أي تخفي ــض
ف ــي القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل املال ــي ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي .ويت ــم تس ــجيل اخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة اللتزام ــات الق ــروض وخطاب ــات
االعتم ــاد وعق ــود الضم ــان املال ــي ضم ــن املطلوب ــات األخ ــرى.
ك  -انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
ال يتــم إطفــاء املوجــودات غيــر امللموســة وعقــارات ومعــدات ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملددة ويتم إختبارها ســنوياً لغــرض حتديد انخفاض
القيمــة .يتــم مراجعــة املوجــودات غيــر املاليــة األخــرى لغــرض حتديــد إنخفــاض القيمــة عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير
إلــى عــدم إمكانيــة إســترداد القيمــة الدفتريــة .تــدرج خســارة إنخفــاض القيمــة باملبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة لألصــل املبلــغ املكــن
إســترداده .إن املبلــغ املمكــن إســترداده هــو القيمــة العادلــة لألصــل ناقــص أي تكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء األســتخدام أيهمــا أكبــر.
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ل  -عقارات ومعدات
يتــم إحتســاب األراضــي ملــك حــر بالقيمــة العادلــة وال يحتســب لهــا اســتهالك .يتــم احتســاب القيمــة العادلــة علــى أســاس تقييمــات ســنوية
للقيمــة الســوقية باالســتعانة بخبــراء مســتقلني .إن أي ارتفــاع فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل كنتيجــة العــادة التقييــم يتــم إضافتــه مباشــرة إلــى
بيــان الدخــل الشــامل املجمــع حتـــت بنــد احتياطــي إعــادة تقييــم عقــارات .يتــم حتميــل انخفــاض التقييــم مباشــرة إلــى احتياطــي إعــادة تقييــم
عقــارات إلــى احلــد الــذي ال يتجــاوز رصيــد االحتياطــي لذلــك األصــل .أي انخفاض إضافي في القيمـــة الدفترية لألصـــل نتيجــة إعادة التقييم
تســجل كمصروفـــات فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم أخــذ الرصيــد فــي هــذا اإلحتياطــي الــى االربــاح احملتفــظ بهــا مباشــرة عنــد بيــع العقــار.
يت ــم تس ــجيل املبان ــي واملوج ــودات األخ ــرى عل ــى أس ــاس التكلف ــة التاريخي ــة ناقص ــا اإلس ــتهالك املتراك ــم .يحتس ــب اإلس ــتهالك بطريق ــة
القس ــط الثاب ــت لتخفي ــض تكلف ــة تل ــك املوج ــودات عل ــى م ــدى األعم ــار اإلنتاجي ــة املق ــدرة له ــا عل ــى النح ــو التال ــي:
حتى  20سنة
مباني
حتى  3سنوات
حتسينات عقارات مستأجرة
حتى  5سنوات
أثاث ومعدات
حتى  5سنوات
حاسبات آلية وبرامج
حتى  5سنوات
مركبات
يتــم مراجعــة قيــم العقــارات واملعــدات دوريــا لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة ،وفــي حــال توفــر أي دليــل علــى زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن
القيم ــة االس ــتردادية ،يت ــم تخفي ــض قيم ــة املوج ــودات إل ــى قيمته ــا االس ــتردادية ،ويت ــم اإلعت ــراف بخس ــارة اإلنخف ــاض ف ــي القيم ــة الناجت ــة
فــي بيــان الدخــل املجمــع.
م  -التأجير
عنــد بــدء العقــد ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يحتــوي علــى إيجــار .مبعنــي آخــر ،ســتقوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد
يتضمــن احلــق فــي الســيطرة علــى واســتخدام أصــول محــددة لفتــرة مــن الزمــن مبقابــل.
طبق ــت املجموع ــة نهج ــا موح ــدا لالعت ــراف ولقي ــاس جمي ــع عق ــود اإليج ــار والت ــي تك ــون فيه ــا املجموع ــة املس ــتأجر ،باس ــتثناء اإليج ــارات
قصيــرة املــدى واإليجــارات املرتبطــة باملوجــودات قصيــرة األجــل واملوجــودات ذات القيمــة املنخفضــة .تعتــرف املجموعــة مبطلوبــات العقــود
لألعت ــراف مبدفوع ــات عق ــد التأجي ــر وموج ــودات ح ــق األس ــتخدام والت ــي متث ــل ح ــق أس ــتخدام األص ــل املس ــتخدم.
أ) موجودات حق االستخدام:
تعت ــرف املجموع ــة مبوج ــودات ح ــق االس ــتخدام ف ــي تاري ــخ بداي ــة عق ــد التأجي ــر (أي ،التاري ــخ ال ــذي يصب ــح في ــه األص ــل األساس ــي متاح ـاً
لالس ــتخدام) .وتق ــاس موج ــودات ح ــق االس ــتخدام وفقــاً للتكلف ــة ناقصــاً أي اس ــتهالك متراك ــم وخس ــائر انخف ــاض القيم ــة واملعدل ــة مب ــا
يعك ــس أي ــة إع ــادة قي ــاس ملطلوب ــات عق ــود التأجي ــر .تتضم ــن تكلف ــة ه ــذه املوج ــودات قيم ــة مطلوب ــات عق ــود التأجي ــر املس ــجلة والتكالي ــف
املبدئيــة املباشــرة املتكبــدة ومدفوعــات عقــود التأجيــر املســددة فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ناقص ـاً أي حوافــز عقــود تأجيــر مســتلمة .ومــا لــم
تتيقــن املجموعــة بصــورة معقولــة مــن حصولهــا علــى ملكيــة األصــل املســتأجر فــي نهايــة مــدة عقــد التأجيــر ،يتــم اســتهالك موجــودات حــق
االس ــتخدام املعت ــرف به ــا عل ــى أس ــاس القس ــط الثاب ــت عل ــى م ــدى العم ــر اإلنتاج ــي املق ــدر لألص ــل أو م ــدة عق ــد التأجي ــر أيهم ــا أقص ــر.
وتخض ــع موج ــودات ح ــق االس ــتخدام النخف ــاض القيم ــة .يت ــم تس ــجيل القيم ــة الدفتري ــة ملوج ــودات ح ــق االس ــتخدام ضم ــن العق ــارات
واملع ــدات ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع.
ب) مطلوبات عقود التأجير:
تعت ــرف املجموع ــة ف ــي تاري ــخ بداي ــة عق ــد التأجي ــر مبطلوب ــات العق ــد والت ــي يت ــم قياس ــها وفق ـاً للقيم ــة احلالي ــة ملدفوع ــات عق ــد التأجي ــر
الت ــي س ــيتم س ــدادها عل ــى م ــدى فت ــرة عق ــد التأجي ــر .وتتضم ــن مدفوع ــات عق ــد التأجي ــر املدفوع ــات الثابت ــة (مب ــا ف ــي ذل ــك املدفوع ــات
الثابتــة فــي طبيعتهــا) ناقصــا أي حوافــز مســتحقة ومدفوعــات عقــد التأجيــر املتغيــرة التــي تعتمــد علــى أحــد املؤشــرات أو املعــدالت وكذلــك
املبالــغ التــي مــن املتوقــع ســدادها مبوجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة .كمــا تشــتمل مدفوعــات عقــد التأجيــر علــى ســعر املمارســة خليــار
الش ــراء والت ــي م ــن املؤك ــد بص ــورة معقول ــة م ــن أن ــه يت ــم ممارس ــته م ــن قب ــل املجموع ــة ومدفوع ــات الغرام ــات إلنه ــاء عق ــد التأجي ــر ف ــي
حالــة إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة املجموعــة خليــار إنهــاء العقــد .وفــي حالــة مدفوعــات التأجيــر املتغيــرة التــي ال تعتمــد
علــى مؤشــر أو معــدل مــا ،فيتــم تســجيلها كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا احلــدث أو الظــروف التــي تســتدعي ســداد املدفوعــات.
عنــد احتســاب القيمــة احلاليــة ملدفوعــات عقــد التأجيــر ،تســتخدم املجموعــة معــدل الربــح املتزايــد فــي تاريــخ بدايــة عقد التأجير فــي حالة إذا
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كان معــدل الربــح املتضمــن فــي عقــد التأجيــر غيــر قابــل للتحديــد بشــكل فــوري .إضافــة إلــى ذلــك ،يعــاد قياس القيمــة الدفتريــة ملطلوبات عقد
التأجيــر فــي حالــة أن يطــرأ تعديــل أو تغييــر فــي مــدة عقــد التأجيــر أو تغير في مدفوعــات عقد التأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في التقييم
الــذي يتــم إجــراؤه لتحديــد مــا إذا كان ســيتم شــراء األصــل ذي الصلــة ويتــم تســجيلها ضمــن املطلوبــات األخــرى فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع.
ن  -موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع :
يتــم تصنيــف املوجــودات غيــر املتداولــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع ،إذا كان إســترداد قيمتهــا الدفتريــة ســوف يتــم عــن طريــق البيــع وليــس
عــن طريــق االســتمرار فــي اســتخدامها .ويتــم اعتبارهــا اســتوفت هــذا الشــرط فقــط عندمــا يكــون البيــع راجحـاً واملوجــودات متوفــرة للبيــع
املباش ــر بوضعه ــا احلال ــي .يت ــم قي ــاس املوج ــودات الغي ــر متداول ــة احملتف ــظ به ــا لغ ــرض البي ــع بالقيم ــة الدفتري ــة أو القيم ــة العادل ــة ناق ــص
تكلفــة البيــع .ال يتــم اســتهالك او إطفــاء املوجــودات الغيــر متداولــة عنــد تصنيفهــا كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع.
س  -موجودات غير ملموسة
إن املوج ــودات غي ــر النقدي ــة احمل ــددة الت ــي مت االس ــتحواذ عليه ــا واملرتبط ــة بأعم ــال البن ــك واملتوق ــع أن يك ــون له ــا مناف ــع مس ــتقبلية يت ــم
معاجلتهــا كموجــودات غيــر ملموســة .املوجــودات غيــر امللموســة التــي ليــس لهــا أعمــار افتراضيــة ال يتــم إطفائهــا ويتــم فحــص اإلنخفــاض
ف ــي قيمته ــا س ــنويا وكلم ــا تواف ــر مؤش ــر عل ــى إحتمالي ــة إنخف ــاض قيمته ــا .بينم ــا يت ــم إطف ــاء املوج ــودات غي ــر امللموس ــة الت ــي له ــا أعم ــار
مح ــددة عل ــى فت ــرة أعماره ــا االفتراضي ــة.
ف ــي نهاي ــة الفت ــرة التقري ــر ،تق ــوم املجموع ــة مبراجع ــة القي ــم الدفتري ــة ملوجوداته ــا الغي ــر ملموس ــة لتحدي ــد فيم ــا إذا كان هن ــاك دلي ــل
عل ــى وج ــود خس ــارة إنخف ــاض ف ــي قيم ــة تل ــك املوج ــودات .إذا كان يوج ــد دليـ ــل عل ــى اإلنخف ــاض ،يت ــم تقدي ــر القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد
للموج ــودات إلحتس ــاب خس ــائر اإلنخف ــاض ف ــي القيم ــة( ،إن وج ــدت) .إذا ل ــم يك ــن م ــن املمك ــن تقدي ــر القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد ألص ــل
منف ــرد ،يج ــب عل ــى املجموع ــة تقدي ــر القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد لوح ــدة تولي ــد النق ــد الت ــي ينتم ــي إليه ــا األص ــل.
إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة املســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .يتــم تقديــر القيمــة املســتخدمة
لألص ــل م ــن خ ــال خص ــم التدفق ــات النقدي ــة املس ــتقبلية املتوقع ــة مقاب ــل القيم ــة احلالي ــة له ــا بتطبي ــق س ــعر اخلص ــم املناس ــب .يج ــب أن
يعكــس ســعر اخلصــم تقديــرات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واملخاطــر املتعلقــة باألصــل.
إذا كان ــت القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد املق ــدرة لألص ــل (أو وح ــدة تولي ــد النق ــد) أق ــل م ــن القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل ،فإن ــه يج ــب تخفي ــض
القيم ــة الدفتري ــة لألص ــل (أو وح ــدة تولي ــد النق ــد) إل ــى القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد .يج ــب اإلعت ــراف بخس ــارة اإلنخف ــاض ف ــي القيم ــة
مباشــرة فــي بيــان الدخــل املجمــع ،إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه احلالــة يجــب معاجلــة خســارة إنخفــاض
قيم ــة األص ــل كإنخف ــاض إع ــادة تقيي ــم.
عنــد عكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة الحقــا ،تــزداد القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) إلــى القيمــة التقديريــة املعدلــة
القابل ــة لالس ــترداد .يج ــب أن ال يزي ــد املبل ــغ الدفت ــري بس ــبب عك ــس خس ــارة إنخف ــاض القيم ــة ع ــن املبل ــغ الدفت ــري ال ــذي كان س ــيحدد ل ــو
أنــه لــم يتــم اإلعتــراف بأيــة خســارة مــن إنخفــاض قيمــة األصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) خــال الســنوات الســابقة .يجــب اإلعتــراف بعكــس
خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل املجمــع إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه احلالــة
يجــب معاجلــة عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.
ع  -أسهم اخلزينة
يت ــم إظه ــار م ــا ميلك ــه البن ــك م ــن أس ــهمه اخلاص ــة بتكلف ــة الش ــراء .وتت ــم احملاس ــبة ع ــن أس ــهم اخلزين ــة بإس ــتخدام طريق ــة التكلف ــة .وفق ــا
لطريق ــة التكلف ــة ،يت ــم إدراج متوس ــط تكلف ــة األس ــهم املع ــاد ش ــراؤها كحس ــاب معاك ــس ضم ــن حق ــوق امللكي ــة .عن ــد إع ــادة إص ــدار ه ــذه
األس ــهم يت ــم إدراج األرب ــاح ف ــي حس ــاب منفص ــل غي ــر قاب ــل للتوزي ــع ضم ــن حق ــوق املس ــاهمني.
ويت ــم حتمي ــل أي خس ــائر محقق ــة عل ــى حس ــاب "احتياط ــي أس ــهم اخلزان ــة" ف ــي ح ــدود الرصي ــد الدائ ــن لذل ــك احلس ــاب ،ويت ــم حتمي ــل
اخلســائر اإلضافيــة علــى االربــاح احملتفــظ بهــا ،االحتياطــي العــام ،االحتياطــي القانونــي .تســتخدم األربــاح احملققــة الحقــا عــن بيــع أســهم
اخلزانــة ملقابلــة اخلســائر املســجلة ســابقا فــي ثــم االحتياطيــات ثــم االربــاح املتفــظ بهــا ثــم احتياطــي أســهم اخلزينــة علــى التوالــي.ال يتــم
دفــع أي توزيعــات نقديــة عــن أســهم اخلزانــة التــي تص ٌدرعــن البنــك .إن إصــدار أســهم املنحــة يــؤدي إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بشــكل
نس ــبي وتخفي ــض متوس ــط تكلف ــة الس ــهم دون أن يؤث ــر عل ــى إجمال ــي تكلف ــة أس ــهم اخلزين ــة.
ف  -حتقق االيراد
تتحقــق أربــاح ومصروفــات الفوائــد لــأدوات املاليــة احململــة بالفائــدة باســتخدام أســلوب معــدل الفائــدة الفعليــة ،إن ســعر الفائــدة الفعلــي
ه ــو الس ــعر املس ــتخدم خلص ــم املدفوع ــات أو التحصي ــات النقدي ــة املس ــتقبلية املتوقع ــة خ ــال العم ــر املتوق ــع له ــذه األدوات املالي ــة أو فت ــرة
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أقص ــر لصاف ــي القيم ــة الدفتري ــة للموج ــودات أو املطلوب ــات املالي ــة أيهم ــا أنس ــب .عن ــد احتس ــاب س ــعر الفائ ــدة الفعل ــي يت ــم األخ ــذ ف ــي
االعتب ــار كل األتع ــاب والنق ــاط املدفوع ــة أو املس ــتلمة ب ــن أط ــراف العق ــد ،وتكالي ــف العملي ــات وكل الع ــاوات واخلصوم ــات الناجت ــة م ــع
اس ــتبعاد خس ــائر االئتم ــان املس ــتقبلية.
عنــد انخفــاض قيمــة أحــد املوجــودات املاليــة أو مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة ،يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد بإســتخدام ســعر الفائــدة
املســتخدم فــي خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية لغــرض احتســاب خســائر انخفــاض القيمــة.
إن األتعــاب والعمــوالت املكتســبة مــن تقــدمي خدمــات علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن تســتحق علــى مــدى تلــك الفتــرة .ويتــم اإلعتــراف بإيــرادات
األتعــاب والعمــوالت األخــرى عنــد تقــدمي اخلدمــة .يتــم اإلعتــراف بأتعــاب إدارة املوجــودات خــال الفتــرة التــي مت فيهــا تقــدمي اخلدمــة.
يتم حتقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استالم تلك الدفعات.
ص  -منح حكومية
يتــم االعتــراف باملنــح احلكوميــة عندمــا يكــون هنــاك تأكيــد معقــول باســتالم املنحــة واســتيفاء جميــع الشــروط املرتبطــة بهــا .عندمــا تتعلــق
املنح ــة ببن ــد مصروف ــات ،يت ــم االعت ــراف به ــا كإي ــراد عل ــى أس ــاس منتظ ــم عل ــى م ــدى الفت ــرات الت ــي يت ــم خالله ــا حتمي ــل التكالي ــف ذات
الصل ــة ،الت ــي تس ــتهدف املنح ــة التعوي ــض عنه ــا ،وإثباته ــا ضم ــن املصروف ــات .أم ــا عندم ــا تتعل ــق املنح ــة بأص ــل ،يت ــم االعت ــراف به ــا كإي ــراد
مب ــا يعادله ــا م ــن مبال ــغ عل ــى م ــدى العم ــر اإلنتاج ــي لألص ــل ذي الصل ــة.
ق  -العمالت االجنبي ة
يتــم تســجيل املعامــات بالعمــات االجنبيــة بالدينــار الكويتـــي بأسعـــار الصـــرف السائـــدة بتاريــــخ هــذه املعامــات ،ويتــم حتويــل املوجــودات
واملطلوب ــات النقدي ــة بالعم ــات االجنبي ــة ومعام ــات تب ــادل العم ــات األجنبي ــة اآلجل ــة القائم ــة ف ــي تاري ــخ بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع ال ــى
الدينــار الكويتــي بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع ،ويتــم إدراج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن عمليــة التحويــل
ضم ــن بي ــان الدخ ــل املجم ــع.
فــي حالــة املوجــودات غيــر النقديــة التــي مت تســجيل التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــر ًة ضمــن الدخــل الشــامل األخــر ،يتــم تســجيل صافــي
اإلســتثمار في العمليات األجنبية وفروق حتويل العمالت األجنبية مباشــر ًة في الدخل الشــامل األخر وبالنســبة للموجودات غير النقدية التي
مت تســجيل التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــر ًة فــي بيــان الدخــل املجمــع ،يتــم تســجيل فــروق حتويــل العمــات األجنبية في بيــان الدخل املجمع.
ر  -مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تلت ــزم املجموع ــة وفق ــا لقان ــون العم ــل الكويت ــي بس ــداد مبال ــغ للموظف ــن ع ــن مكاف ــأة نهاي ــة اخلدم ــة وفق ــا لبرام ــج مزاي ــا مح ــددة .ويت ــم
إحتس ــاب قيم ــة ذل ــك االلت ــزام نهائي ــا وس ــداده دفع ــة واح ــدة عن ــد انته ــاء خدم ــة املوظ ــف.
تقــوم املجموعــة بإحتســاب تكلفــة هــذا االلتــزام كمصــروف علــى الســنة ميثــل املبلــغ املســتحق لــكل موظــف نتيجــة لنهايــة اخلدمــة اختياري ـاً
كمــا فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع ،وتعتبــر املجموعــة ذلــك تقديــرا يعتمــد عليـــه الحتســاب القيمــة احلاليــة لهــذا االلتــزام.
ش  -معلومات القطاع
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن املجموعــة يعمــل فــي أنشــطة األعمــال التــي ينتــج عنهــا اكتســاب إيــرادات أو تكبــد تكاليــف ،تســتخدم ادارة
املجموع ــة قطاع ــات األعم ــال لتوزي ــع املص ــادر وتقيي ــم األداء .إن قطاع ــات التش ــغيل له ــا نف ــس الس ــمات االقتصادي ــة واملنتج ــات واخلدم ــات
وفئ ــة العم ــاء الذي ــن ميك ــن جتميعه ــم واع ــداد تقاري ــر حوله ــم كقطاع ــات.
ت  -موجودات األمانة
ال تعتبر املوجودات التي يحتفظ بها بصفة الوكالة أو األمانة من موجودات املجموعة.
ث  -ترتيبات متويل األوراق املالية
األوراق املاليــة املشــتراة مبوجــب اتفاقيــات إعــادة البيــع (اتفاقيــات إعــادة الشــراء العكســي) واألوراق املاليــة املباعــة مبوجــب اتفاقيــات إعــادة
الش ــراء (اتفاقي ــات إع ــادة الش ــراء) تعام ــل معامل ــة اإلق ــراض واالقت ــراض املضم ــون ويت ــم تس ــجيلها ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع باملبال ــغ
الت ــي مت احلص ــول عليه ــا ف ــي البداي ــة أو بيعه ــا .يت ــم تضم ــن الفوائ ــد املكتس ــبة م ــن اتفاقي ــات إع ــادة الش ــراء العكس ــي والفوائ ــد املتكب ــدة
عل ــى اتفاقي ــات إع ــادة الش ــراء ف ــي إي ــرادات الفوائ ــد ومصاري ــف الفوائ ــد عل ــى التوال ــي.
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خ  -األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة
خ ــال عملي ــة تطبي ــق السياس ــات احملاس ــبية للمجموع ــة ،قام ــت اإلدارة بإب ــداء اآلراء وعم ــل التقدي ــرات لتحدي ــد املبال ــغ املدرج ــة ف ــي
البيان ــات املالي ــة املجمع ــة .إن أه ــم االح ــكام والتقدي ــرات ه ــي م ــا يل ــي:
األحكام
تصنيف املوجودات املالية:
تق ــوم املجموع ــة بتحدي ــد تصني ــف املوج ــودات املالي ــة ،باس ــتثناء أس ــهم حق ــوق امللكي ــة واملش ــتقات ،بن ــا ًء عل ــى تقيي ــم من ــوذج األعم ــال حي ــث
يتــم االحتفــاظ باألصــل مــن خاللــه ،ويتــم تقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي تتعلــق فقــط بأصــل املبلــغ والفوائــد علــى
أص ــل املبل ــغ القائ ــم .ينبغ ــي وض ــع األح ــكام عن ــد حتدي ــد من ــوذج األعم ــال مبس ــتوى مناس ــب يعك ــس بص ــورة أفض ــل إجمال ــي مجموع ــة أو
محفظ ــة املوج ــودات اللت ــن يت ــم إدارتهم ــا معــاً لتحقي ــق اله ــدف احمل ــدد م ــن األعم ــال .تق ــوم املجموع ــة ً
أيض ــا بتطبي ــق أح ــكام لتقيي ــم م ــا
إذا كان هن ــاك تغيي ــر ف ــي من ــوذج األعم ــال ف ــي الظ ــروف الت ــي يت ــم فيه ــا تس ــجيل املوج ــودات ضم ــن من ــوذج األعم ــال بش ــكل مختل ــف ع ــن
التوقع ــات األصلي ــة .يرج ــى الرج ــوع إل ــى إيض ــاح .2د 1.تصني ــف املوج ــودات املالي ــة للمزي ــد م ــن املعلوم ــات.
التقديرات واالفتراضات
إن االفتراض ــات الرئيس ــية فيم ــا يتعل ــق باملس ــتقبل واملص ــادر الرئيس ــية األخ ــرى للتقدي ــرات غي ــر املؤك ــدة ف ــي تاري ــخ التقري ــر والت ــي له ــا
مخاط ــر جوهري ــة ف ــي ح ــدوث تعدي ــات مادي ــة للقيم ــة الدفتري ــة للموج ــودات واملطلوب ــات خ ــال الس ــنة املالي ــة الالحق ــة ه ــي:
خسارة انخفاض قيمة القروض والسلفيات واألدوات املالية األخرى:
تقوم املجموعة بتحديد اخلسائر االئتمانية املتوقعة جلميع املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
فيما عدا أدوات حقوق امللكية .تتطلب اخلسائر االئتمانية املتوقعة تطبيق أحكام هامة ،يرجي الرجوع إليضاح (2د) (ي) .ملزيد من املعلومات.
أحكام جوهرية مطلوبة لتطبيق املتطلبات احملاسبية الحتساب مخصص خسائر ائتمان املتوقعة ،مثل:
 .1حتديد معايير الزيادة اجلوهرية في مخاطر االئتمان
 .2اختيار النماذج واالفتراضات املناسبة لقياسات اخلسائر االئتمانية املتوقعة
 .3حتديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من املنتجات  /السوق واخلسارة االئتمانية املتوقعة املرتبطة بها
 .4إنشاء مجموعة من املوجودات املالية املتشابهة لغرض قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
مخصص اخلسائر االئتمانية:
تقــوم املجموعــة مبراجعــة القــروض والســلفيات علــى أســاس ربــع ســنوي لتحديــد مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص خســائر االئتمــان فــي
بي ــان الدخ ــل املجم ــع .وبصف ــة خاص ــة يج ــب اتخ ــاذ أح ــكام م ــن قب ــل اإلدارة بالنس ــبة لتحدي ــد مبل ــغ وتوقي ــت التدفق ــات النقدي ــة املس ــتقبلية
لتحديــد مســتوى املخصصــات املطلوبــة .تســتند تلــك التقديــرات بالضــرورة إلــى االفتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات متفاوتــة
مــن األحــكام وعــدم التأكــد ،وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى تغيــرات مســتقبلية علــى تلــك املخصصــات.
تقييم استثمارات حقوق امللكية غير املسعرة:
تســتند طــرق التقييــم لالســتثمارات غيــر املســعرة علــى التقديــرات كالتدفقــات النقديــة املتوقعــة املخصومــة بأســعار الفائــدة الســائدة حاليـاً
ألدوات متاثلهــا مــن حيــث املخاطــر والشــروط ،أو آخــر عمليــات الســـوق البحتــة ،أو القيمــة العادلــة احلاليــة ألداة أخــرى مماثلــة أو توســية
صافــي قيمــة موجــودات للشــركة املســتثمر فيهــا طــرق التقييــم األخــرى ذات الصلــة.
إن أي تغيي ــر ف ــي ه ــذه التقدي ــرات واالفتراض ــات كذل ــك اس ــتخدام تقدي ــرات وافتراض ــات أخ ــرى لكنه ــا معقول ــة ق ــد يؤث ــر علـ ــى القيم ــة
الدفتـ ــرية خلس ــائر الق ــروض والس ــلفيات واس ــتثمارات ف ــي أدوات الدي ــن والقي ــم العادل ــة الس ــتثمارات حق ــوق امللكي ــة غي ــر املس ــعرة.
انخفاض قيمة املوجودات الغير ملموسة:
تق ــوم املجموع ــة بتحدي ــد فيم ــا إذا كان هن ــاك انخف ــاض ف ــي قيم ــة موجوداته ــا الغي ــر ملموس ــة س ــنويا عل ــى األق ــل .ويتطل ــب ذل ــك تقدي ــر
"القيم ــة املس ــتخدمة" للموج ــودات .إن تقدي ــر "القيم ــة املس ــتخدمة" يتطل ــب م ــن املجموع ــة عم ــل تقدي ــرات للتدفق ــات النقدي ــة املس ــتقبلية
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املتوقع ــة لألص ــل أو م ــن وح ــدة تولي ــد النق ــد وكذل ــك اختي ــار مع ــدل اخلص ــم املناس ــب الحتس ــاب القيم ــة احلالي ــة لتل ــك التدفق ــات النقدي ــة.
األحكام اجلوهرية اخلاصة بتحديد مدة التأجير للعقود املشتملة على إمكانية التجديد:
حتدد املجموعة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار متديد عقد التأجير إذا كان من املؤكد
بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته وكذلك فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من املؤكد بصورة معقولة عدم ممارسته.
لــدى املجموعــة ،مبوجــب بعــض عقــود التأجيــر ،خيــار تأجيــر املوجــودات لفتــرات إضافيــة .وتســتعني املجموعــة باألحــكام فــي تقييــم مــا إذا كان
مــن املؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد .أي أنهــا تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي حتقــق حافــزاً اقتصاديـاً ملمارســة خيــار
التجديــد .وبعــد تاريــخ بدايــة التأجيــر ،تعيــد املجموعــة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان هنــاك حــدث أو تغيــر جوهــري فــي الظــروف يقــع
ضمــن نطــاق ســيطرة املجموعــة ويعكــس قدرتهــا علــى ممارســة (أو عــدم ممارســة) خيــار التجديــد (مثــل التغيــر فــي اســتراتيجية األعمــال).
 - 3نقد وأرصدة قصيرة األجل

نقد وبنود نقدية
أرصدة لدى بنك الكويت املركزي
ودائع لدى بنوك تستحق خالل سبعة أيام
ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة (خسائر إئتمانية متوقعة)

 - 4سندات الخزانة والبنك المركزي

سندات اخلزانة
سندات البنك املركزي

ألــف دينار كويتي

2021
124,779

2020
166,614

455,554

421,627

147,199
727,532
()19
727,513

133,199
721,440
()32
721,408

ألــف دينار كويتي

2021
46,825

130,627
177,452

2020
59,867

126,655
186,522

حتم ــل س ــندات اخلزان ــة الص ــادرة م ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي س ــعر فائ ــدة ثاب ــت ومتغي ــر حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق .وتص ــدر س ــندات البن ــك
املرك ــزي م ــن قب ــل بن ــك الكوي ــت املرك ــزي بخص ــم وحتم ــل عائ ــد ثاب ــت حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق.
 - 5المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

إيداعات لدى بنوك
ناقص :مخصص أنخفاض القيمة (اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة)

قروض وسلفيات إلى بنوك
ناقص  :مخصص إنخفاض القيمة

ألــف دينار كويتي

2021
448,493
()65
448,428

2020
469,278
()34
469,244

34,197
()39
34,158
482,586

113,200
()822
112,378
581,622
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 - 6قروض وسلفيات
تقوم املجموعة بتقييم تركز مخاطر االئتمان بناء على األغراض املبدئية "للقروض والسلفيات" املشار إليها أدناه كما يلي:
كما في  31ديسمبر :2021
الكويت

جتاري وصناعي
إنشائي وعقاري
مؤسسات مالية أخرى
أفراد
أخرى

آسيــا

ألف دينار كويتي
أوروبـا

أخرى

املجموع

2,053

14

721,570

-

-

557,649

38,400

-

50,379

-

-

696,690

22,813

493,677

-

2,356,644

92,248

558,249

31,035

-

2,053

-

9,095

59,474

19

589,303

9,128

ناقصا  :مخصص إنخفاض في القيمة
كما في  31ديسمبر :2020
الكويت

جتاري وصناعي
إنشائي وعقاري
مؤسسات مالية أخرى
أفراد
أخرى

آسيــا

5,369

-

694,281

41,954

30,369

-

453,851

-

2,247,050

152,298

537,254

-

759

6,128

-

احلركة في مخصصات القروض والسلفيات
ألف دينار كويتي
املخصصات في  1يناير
مبالغ مشطوبة
فروقات حتويل
محمل على بيان الدخل
املجمع
املخصصات في  31ديسمبر

محدد

عام

()11,927

-

-

9,118
175

578,312

-

9,293

453,851
2,414,769

()135,712
2,279,057

ألف دينار كويتي
املجموع

2020

محدد

عام

()11,927

()83,536

-

-

135,712

135,712

()38

()38

11,927

46,321

58,248

83,536

-

181,995

181,995

-

-

606,884
81,441

ناقصا  :مخصص إنخفاض في القيمة

2021

()181,995
2,278,078

أخرى

540,354

40,124

2,460,073

املجموع

66,530

673,637

493,677

ألف دينار كويتي
أوروبـا
-

15,275

596,049

-

املجموع

127,337

127,337

79

79

8,296

91,832

135,712

135,712

()83,536

بلــغ املخصــص احملــدد والعــام ،اخلــاص بالتســهيالت االئتمانيــة النقديــة مبلــغ  181,995ألــف دينــار كويتــي ( 135,712 :2020ألــف دينــار كويتي)
وتتضمــن أيض ـاً مخصــص إضافــي مببلــغ  151,350ألــف دينــار كويتــي ( 105,539 : 2020ألـــف دينـــار كـــويتي) حيـــث أنـــها تزيــد عــن احلــد
األدنــى ملتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي للمخصــص العــام .مت إدراج مخصــص التســهيالت االئتمانيــة غيــر النقديــة والــذي يبلــغ  34,130ألــف
دينــار كويتــي ( 42,561 :2020ألــف دينــار كويتــي) ضمــن املطلوبــات األخــرى.
يت ــم حتدي ــد مخص ــص اخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة للتس ــهيالت االئتماني ــة وفق ــا خلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة طبق ــا للمعي ــار الدول ــي
للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9التزامــا بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلوبــة وفق ـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي اخلاصــة
بتصني ــف للتس ــهيالت االئتماني ــة ،أيهم ــا أعل ــى.
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بلــغ إجمالــي املخصصــات املتاحــة علــى التســهيالت اإلئتمانيــة (النقديــة وغيــر النقديــة) وفق ًأ لتعليمــات بنك الكويت املركــزي اخلاصة بتصنيف
للتســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي  31ديســمبر  216,125 2021ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  178,273 :2020ألــف دينــار كويتــي).
بلغــت اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة علــى التســهيالت اإلئتمانيــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( 94,137 )9ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  31ديســمبر  31( 2021ديســمبر  104,706 :2020ألــف دينــار كويتــي).
إن املخص ــص املطل ــوب وفقــاً لتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي اخلاص ــة بتصني ــف للتس ــهيالت االئتماني ــة أعل ــى م ــن تل ــك املطلوب ــة وفقــاً
خلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة طبق ــا للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة رق ــم ( )9التزام ــا بتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي.
إن التحلي ــل للقيم ــة الدفتري ــة للق ــروض والس ــلفيات (النقدي ــة) ،واخلس ــائر اإلئتماني ــة املتوقع ــة ذات الصل ــة بن ــا ًء عل ــى أس ــس املراح ــل وفق ـاً
للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة رق ــم ( )9وف ًق ــا لتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي مبين ــة أدن ــاه:
ألف دينار كويتي

عليا
عادية
قياسية
مستحقة وغير منخفضة القيمة
منخفضة القيمة
التسهيالت االئتمانية
تسهيالت إئتمانية غير نقدية
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
للتسهيالت اإلئتمانية

املرحلة األولى
384,183
913,791
715,177
46,671
-

املرحلة الثانية

2021

405

املرحلة الثالثة
-

103,489

-

20,057

-

-

276,300

-

-

أجمالي

384,588

1,017,280
991,477
66,728
-

2,460,073

2,059,822

400,251

-

2,325,752

237,650

27,365

2,590,767

22,989

44,716

26,432

94,137

ألف دينار كويتي

عليا
عادية
قياسية
مستحقة وغير منخفضة القيمة
منخفضة القيمة
التسهيالت االئتمانية
تسهيالت إئتمانية غير نقدية
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
للتسهيالت اإلئتمانية

املرحلة األولى
386,300
871,918
511,993
262,687
-

املرحلة الثانية
-

50,158

306,339
25,374
-

2020

املرحلة الثالثة
-

أجمالي

386,300
922,076
818,332
288,061
-

2,414,769

2,032,898

381,871

-

2,351,076

209,517

38,033

2,598,626

21,425

47,406

35,875

104,706
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احلركة في اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية:
ألف دينار كويتي

اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
كما في  1يناير 2021
حتويل إلى املرحلة األولى
حتويل إلى املرحلة الثانية
حتويل إلى املرحلة الثالثة
صافي احململ (املفرج عنه)
شطب
فرق حتويل
اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة كما في
 31ديسمبر 2021

2021

املرحلة الثالثة

أجمالي

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

104,706

21,425

47,406

35,875

335

()335

-

-

()128

128

-

()310

310

1,552

()2,504

2,357

-

-

-

1,405

()13

()33

()11,927
()1

()11,927

22,989

44,716

26,432

94,137

()47

ألف دينار كويتي

اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
كما في  1يناير 2021
حتويل إلى املرحلة األولى
حتويل إلى املرحلة الثانية
حتويل إلى املرحلة الثالثة
صافي احململ (املفرج عنه)
شطب
فرق حتويل
اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة كما في
 31ديسمبر 2021

2020

املرحلة الثالثة

أجمالي

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

50,057

18,114

12,735

19,208

-

224

()224

-

()1,416

1,416

-

4,746

33,568

99,843

25

-

3

21,425

47,406

()268
-

()89
-

357

-

138,157

()83,536

()83,536

35,875

104,706

28

احلساسية
أرجحي ــة الس ــيناريوهات املتع ــددة زادة مخص ــص اخلس ــائر اإلئتماني ــة للتس ــهيالت اإلئتماني ــة ف ــي املرحل ــة األول ــى واملرحل ــة الثاني ــة ،املتعلق ــة
بســيناريو احلالــة األساســية ،إلــى  67,705ألــف دينــار كويتــي مــن  66,598ألــف دينــار كويتــي ( 68,831 :2020ألــف دينــار كويتــي مــن
 59,372ألــف دينــار كويتــي) .إذا إســتخدمت املجموعــة ســيناريو حالــة اجلانــب الســلبي لقيــاس مخصــص اخلســائر اإلئتمانيــة للتســهيالت
اإلئتماني ــة ،مخص ــص اخلس ــائر اإلمتاني ــة عل ــى أداء الق ــروض بلغ ــت  13,464أل ــف دين ــار كويت ــي ( 30,707 :2020أل ــف دين ــار كويت ــي)
أعل ــى م ــن مخص ــص اخلس ــائر اإلمتاني ــة املذك ــورة كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر  .2021س ــوف تختل ــف النتائ ــج الفعلي ــة حي ــث أن ه ــذه ال تعتب ــر
ن ــزوح التع ــرض أو دم ــج التغي ــرات الت ــي س ــوف حت ــدث ف ــي احملفظ ــة بس ــبب إج ــراءات التخفي ــف وعوام ــل أخ ــرى.
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 - 7استثمارات في أوراق مالية
ألــف دينار كويتي
2021

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :
سندات مسعرة
سندات غير مسعرة
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة

2020

233,898

318,203

282,799

208,477

-

3

10,309
24,297

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر :
أخرى

ألــف دينار كويتي

551,303

14,449
27,787

568,919

يب ــن اجل ــدول التال ــي التغي ــرات ف ــي أجمال ــي املبال ــغ املس ــجلة ومقابله ــا م ــن خس ــائر إئتماني ــة متوقع ــة فيم ــا يتعل ــق بإس ــتثمارات ف ــي أدوات
الدي ــن:
ألف دينار كويتي
2021

أجمالي املبالغ املسجلة كما في  1يناير
صافي حركة السنة

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

أجمالي

()86,852

()1,692

-

()88,544

324,223

237,371

8,626

6,934

1,745
1,745

334,594

246,050

حركة اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
ألف دينار كويتي
2021

اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة كما في
 1يناير
(املفرج عنه) خالل السنة

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

أجمالي

67

130

1,745

1,942

()37

()62

-

()99

30

68

1,745

1,843
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ألف دينار كويتي
2020

أجمالي املبالغ املسجلة كما في  1يناير
صافي حركة السنة

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

أجمالي

44,621

()55

-

44,566

279,602

324,223

8,681

8,626

1,745
1,745

290,028
334,594

حركة اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
ألف دينار كويتي
2020

اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة كما في
 1يناير
(املفرج عنه) خالل السنة

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

أجمالي

97

3

1,745

1,845

()30

127

-

97

67

130

1,745

1,942

أ -خ ــال ع ــام  ،2008ق ــام البن ــك بش ــراء ع ــدد  221,425,095س ــهم م ــن أس ــهم بن ــك بوبي ــان بتكلف ــة بلغ ــت  94,103أل ــف دين ــار كويت ــي
وذلــك مبوجــب عــدة عمليــات شــراء أجريــت جميعهــا وفق ـاً لإلجــراءات العاديــة املتبعــة لــدى بورصــة الكويــت ،وبتاريــخ الحــق ،ونتيجــة توفــر
أرصــدة نقديــة بحســاب الشــركة األم "الشــركة املقترضــة" للشــركات اخلمــس التابعــة البائعــة لألســهم املذكــورة فــي بورصــة الكويــت (ويشــار
إلــى هــذه الشــركات اخلمــس التابعــة فيمــا يلــي بعبــارة "الشــركات املســتأنفة") ،فقــد قــام البنــك باســتخدام هــذه األرصــدة فــي ســداد القــرض
املســتحق لديــه علــى الشــركة املقترضــة .أيضـاً خــال العــام  2009أقامــت الشــركة املقترضــة مــع "الشــركات املســتأنفة" دعــوى قضائيــة ملنازعة
البنــك فــي ملكيتــه لألســهم املذكــورة أعــاه ،وقــد قضــي فــي هــذا النــزاع بحكــم بــات بجلســة  27ديســمبر  2017علــى النحــو املبــن أدنــاه.
ف ــي فبراي ــر  2009قض ــت محكم ــة اس ــتئناف مس ــتعجل بتقيي ــد بي ــع ع ــدد  221,425,095س ــهماً حل ــن ص ــدور حك ــم نهائ ــي ف ــي الن ــزاع
عل ــى ملكي ــة ه ــذه األس ــهم.
خــال  ،2010ســاهم البنــك فــي حقــوق اإلصــدار واســتحوذ علــى عــدد 127,058,530ســهم بتكلفــة بلغــت  32,401ألــف دينــار كويتــي.
فيمــا بعــد وخــال الســنوات مــن  2013حتــى تاريــخ التقريــر ،اســتلم البنــك أســهم منحــة يبلــغ مجموعهــا  134,602,785ســهم.
في أبريل  ،2016صدر حكم محكمة أول درجة لصالح البنك بتأييد صحة ملكيته لعدد  221,425,095سهم.
فــي فبرايــر  ،2017أصــدرت محكمــة االســتئناف حكمـاً بإبطــال خمــس عقــود بيــع األســهم املؤرخــة فــي  30نوفمبــر  2008املبرمــة بــن كل
مــن الشــركات املســتأنفة والبنــك لبيــع أســهم بنــك بوبيــان والبالــغ إجماليهــا  221,425,095ســهماً وإعــادة احلــال إلــى مــا كان عليــه قبــل
التعاقــد وأهمهــا رد األســهم إلــى ملكيــة الشــركات املســتأنفة وريعهــا وفوائدهــا واملزايــا التــي حتصــل عليهــا البنــك وإبطــال كافــة التصرفــات
التــي أجراهــا علــى حســاب الشــركة املقترضــة لديــه بعــد تاريــخ البيــع.
طع ــن البن ــك عل ــى احلك ــم االس ــتئناف أم ــام محكم ــة التميي ــز ،وف ــي  27ديس ــمبر  2017أص ــدرت محكم ــة التميي ــز حكمـ ـاً بقب ــول ه ــذا
الطع ــن وألزم ــت الش ــركات املس ــتأنفة س ــالفة البي ــان ب ــرد ثم ــن األس ــهم للبن ــك ،كم ــا قض ــت بصح ــة كاف ــة التصرف ــات الت ــي أجراه ــا البن ــك
علــى حســاب الشــركة املقترضــة لديــه بعــد تاريــخ إبــرام العقــود اخلمســة لبيــع األســهم املبرمــة فــي  30نوفمبــر  ،2008كمــا ألزمــت أيضــا
محكم ــة التميي ــز كل م ــن الش ــركة املقترض ــة والش ــركات املس ــتأنفة مصروف ــات وأتع ــاب احملام ــاة ع ــن درج ــات الن ــزاع.
ف ــي  29يناي ــر  ،2018حص ــل البن ــك عل ــى ص ــورة تنفيذي ــة م ــن محكم ــة التميي ــز ض ــد الش ــركات املس ــتأنفة ،بينم ــا مي ــارس البن ــك حاليــاً
الس ــيطرة عل ــى قيم ــة األس ــهم مقاب ــل رد ملكي ــة األس ــهم للش ــركات املس ــتأنفة .س ــوف يس ــتمر البن ــك ف ــي األعت ــراف بتل ــك األس ــهم ضم ــن
"اس ــتثمارات ف ــي أوراق مالي ــة" حت ــى تنفي ــذ حك ــم محكم ــة التميي ــز.
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بتاري ــخ  16يوني ــو  2019ص ــدر لصال ــح البن ــك احلك ــم القاض ــي منطوق ــه ،أوالً وبصف ــة مس ــتعجلة ،بوق ــف تنفي ــذ احلك ــم الس ــابق الص ــادر
مــن محكمــة االســتئناف واملعــدل باحلكــم الصــادر مــن محكمــة التمييــز ومخاطبــة الشــركات املســتأنفة بــرد املبالــغ املســتحقة للبنــك مقابــل
رد األس ــهم .ثان ًي ــا ،ن ــدب خبي ــر لتحدي ــد املبل ــغ املس ــتحق عل ــى كل ش ــركة م ــن الش ــركات اخلمس ــة م ــن الثم ــن املطل ــوب رده وبي ــان نصي ــب كل
منهــم فــي األســهم املبطلــة وفــي ريــع األســهم محــل العقــود املبطلــة وفوائدهــا ومزاياهــا وبيــان الرســوم واملصاريــف املدفوعــة فــي عمليــات
بي ــع األس ــهم وبي ــان القائ ــم بس ــدادها واملل ــزم بأدائه ــا.
ف ــي  29يوني ــو  2020قض ــت محكم ــة االس ــتئناف برف ــض احلك ــم الص ــادر ع ــن محكم ــة الدرج ــة األول ــى بتاري ــخ  16يوني ــو  2019وبصف ــة
مس ــتعجلة بوق ــف التنفي ــذ .وق ــد ق ــام البن ــك بالطع ــن عل ــى احلك ــم أم ــام محكم ــة التميي ــز ول ــم يح ــدد ل ــه جلس ــة حت ــى تاريخ ــه.
ف ــي  7فبراي ــر  ،2021ق ــام البن ــك بتق ــدمي اعت ــراض عل ــى التقري ــر املق ــدم م ــن إدارة اخلب ــراء .خ ــال اجللس ــة الت ــي عق ــدت ف ــي  4أبري ــل
 ،2021أصــدرت احملكمــة حكمـاً بإحالــة القضيــة مــرة أخــرى إلــى دائــرة اخلبــراء للنظــر فــي االعتــراض املقــدم مــن البنــك .خــال اجللســة
الت ــي عق ــدت ف ــي  31يناي ــر  2022أص ــدرت احملكم ــة حك ــم بن ــاءاً عل ــى تقري ــر اخلبي ــر فيم ــا يتعل ــق بحق ــوق وإلتزام ــات ل ــكل ط ــرف ،م ــع
ذل ــك س ــيتم حتديته ــا ف ــي اإلس ــتئناف.
ب -قام ــت املجموع ــة بتعي ــن أدوات دي ــن مح ــددة كأدوات حت ــوط وذل ــك لتح ــوط عل ــى التغي ــر ف ــي القيم ــة العادل ــة الناجت ــة ع ــن التغي ــر
ف ــي س ــعر الفائ ــدة الس ــوقية .تس ــتخدم املجموع ــة أدوات مقاص ــة أس ــعار الفائ ــدة كأدوات حت ــوط حي ــث تق ــوم املجموع ــة دف ــع فائ ــدة ثابت ــة
واس ــتالم فائ ــدة متغي ــرة.
استنا ًدا إلى مطابقة الشروط احلرجة بني البنود املتحوط لها وأدوات التحوط ،مت استنتاج أن التحوطات كانت فعالة.
بلغ ــت القيم ــة الدفتري ــة ألدوات الدي ــن احمل ــددة كبن ــود يوج ــد به ــا حت ــوط مقابله ــا كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر  2021مبل ــغ  180,468أل ــف
دينــار كويتــي ( 251,140 : 2020ألــف دينــار كويتــي) .وبلغــت التغييــر فــي القيمــة العادلــة لتلــك األدوات الناجتــة عــن تغييــر ســعر الفائــدة
الســوقية (املخاطــر احملوطــة) خــال الســنة مبلــغ  4,954ألــف دينــار كويتــي ( 3,334 : 2020ألــف دينــار كويتــي) .مت االعتــراف بالتغييــرات
فــي القيمــة العادلــة املتعلقــة باملخاطــر احملوطــة خــال الســنة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع.
 - 8استثمار في شركة زميلة
متتلــك املجموعــة  )%32.26 : 2020( %32.26ملكيــة فــى بنــك الشــام اإلســامي  -ش.م ،.بنــك خــاص تأســس فــي اجلمهوريــة العربيــة
الســورية ويتعامــل باألنشــطة البنكيــة اإلســامية .إنخفضــت قيمــة اإلســتثمار فــي شــركة زميلــة بالكامــل خــال الســنوات املاضيــة.
 - 9موجودات غير ملموسة
متث ــل املوج ــودات غي ــر امللموس ــة قيم ــة رخص ــة سمس ــرة مببل ــغ  3,506ال ــف دين ــار كويت ــي ( 3,506 : 2020أل ــف دين ــار كويت ــي) .لرخص ــة
السمس ــرة عم ــر افتراض ــي غي ــر مح ــدد.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021مت فحــص قيمــة االنخفــاض فــي القيمــة الدفتريــة لرخصــة السمســرة عــن طريــق تقديــر القيمــة االســتردادية
لوح ــدة تولي ــد النق ــد الت ــي تنتم ــي اليه ــا باس ــتخدام طريق ــة احتس ــاب القيم ــة املس ــتخدمة .ه ــذه العملي ــات احلس ــابيية تعتم ــد عل ــى ع ــرض
التدفق ــات النقدي ــة املتوقع ــة قب ــل الضريب ــة بن ــا ًء عل ــى املوازن ــات املالي ــة املعتم ــدة م ــن االدارة لفت ــرة خم ــس س ــنوات ومع ــدل النم ــو النهائ ــي
بنســبة  )%3.2 :2020( %3.5هــذه التدفقــات النقديــة يتــم خصمهــا بإســتخدام ســعر اخلصــم قبــل الضريبــة بنســبة )%9 :2020( %8
للوص ــول ال ــى صاف ــي القيم ــة احلالي ــة ملقارنته ــا بالقيم ــة الدفتري ــة .ان س ــعر اخلص ــم املس ــتخدم ه ــو س ــعر اخلص ــم قب ــل الضريب ــة ويعك ــس
املخاط ــر احمل ــددة املتعلق ــة بوح ــدة تولي ــد النق ــد الت ــي ينتم ــي اليه ــا.
قامــت املجموعــة بعمــل حتليــل احلساســية عــن طريــق تغييــر عوامــل املدخــات بنســب منطقيــة وممكنــة .وبنــا ًء علــى هــذا التحليــل ،ال يوجــد
مؤشــرات تــدل علــى زيــادة إنخفــاض القيمــة اخلاصــة برخصــة السمســرة ( : 2020ال شــيء دينــار كويتــي).
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 - 10موجودات أخرى

فوائد مدينة مستحقة
أرصدة مدينة أخرى

ألــف دينار كويتي

2021
962

39,244
40,206

2020
965

17,581
18,546

 - 11أموال مقترضة أخرى
تشــمل األمــوال املقترضــة األخــرى األوراق املاليــة املباعــة مبوجــب إتفاقيــات إعــادة الشــراء مببلــغ  98,451ألــف دينــار كويتــي ( :2020الشــيء).
تدخ ــل املجموع ــة ف ــي معام ــات االقت ــراض املضمون ــة (اتفاقي ــات إع ــادة الش ــراء) س ــياق نش ــاطها الطبيع ــي ألنش ــطتها التمويلي ــة .يت ــم تق ــدمي
الضمانــات فــي شــكل أوراق ماليــة محتفــظ بهــا فــي محفظــة األوراق املاليــة لالســتثمارات .كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021بلغــت القيمــة العادلــة
ألوراق االس ــتثمار الت ــي مت رهنه ــا كضم ــان مبوج ــب إتفاقي ــة إع ــادة الش ــراء  102,278أل ــف دين ــار كويت ــي ( :2020ال ش ــئ دين ــار كويت ــي) .تت ــم
معاملــة االقتــراض املضمــون مبوجــب شــروط موحــدة معتــادة ومألوفــة ملثــل هــذه املعامــات.
 - 12مطلوبات أخرى

فوائد مستحقة الدفع
إيرادات مؤجلة
مخصصات التسهيالت غير النقدية واملخصصات األخرى
مستحقات تتعلق باملوظفني
أخرى

ألــف دينار كويتي

2021
6,731

2020
9,287

100,735

108,403

100,276

80,876

5,654

10,031

223,427

6,361

10,057

214,984

 - 13حقوق الملكية
أ  -رأس املال
يتكون رأس املال املصرح به من  )2,500,000,000 :2020( 2,500,000,000سهماً قيمة كل منها  100فلس.
إن رأس امل ــال يتك ــون م ــن  )1,992,056,445 :2020( 1,992,056,445س ــهماً عادي ــا مكتت ــب فيه ــا ومدفوع ــة بالكام ــل قيم ــة كل منه ــا
 100فل ــس .إلفصاح ــات نوعي ــة مفصل ــة ع ــن إدارة رأس امل ــال ،ميك ــن الرج ــوع إل ــى إيض ــاح رق ــم " 2كفاي ــة رأس امل ــال" م ــن اإلفصاح ــات
العام ــة ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
ب  -أسهم اخلزينة
عدد أسهم اخلزينة
نسبة من إجمالي أسهم البنك املصدرة
تكلفة األسهم (ألف دينار كويتي)
القيمة العادلة لألسهم (ألف دينار كويتي)
املتوسط املرجح للقيمة العادلة ألسهم اخلزينة (فلس)
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2021

2020

11,138,485

68,834,561

5,233

32,340

0.56%
5,569
420

3.46%

34,417
450
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إن احلركة على أسهم اخلزينة هي كما يلي:
الرصيد كما في  1يناير
مشتريات
إصدارأسهم منحة (إيضاح ( 13ز))
الرصيد كما في  31ديسمبر

2021

عدد األسهم

2020

68,834,561

47,563,008

()57,696,656

-

580

11,138,485

21,271,553
68,834,561

مت منح مجلس اإلدارة الصالحية لشراء أسهم اخلزينة بحد أقصى يبلغ  %10من رأس مال البنك.
إن مبلــغ مبــا يعــادل تكلفــة أســهم اخلزينــة مــن االحتياطــي العــام واالحتياطــي القانوني غيــر متاح للتوزيع خالل فترة االحتفاظ بأســهم اخلزينة.
ج  -عالوة اإلصدار
متثل عالوة اإلصدار الفائض عن القيمة االسمية احملصلة من إصدار األسهم وهي غير قابلة للتوزيع.
د  -االحتياطي القانوني واالحتياطي العام
طبقـاً ملتطلبـــات قانـــون الشركـــات والنظــام األساســي للبنــك ،قــرر البنــك عــدم حتويــل أي مبلــغ خــال العــام احلالــي مــن صافــي ربــح الســنة
إلـــى االحتياطــي القانونــي .نظــراً ألن االحتياطــي القانونــي قــد جتــاوز  %50مــن راس املــال.
إن توزيــع هــذا االحتياطــي محــدد باملبلــغ املطلــوب لتوزيــع أربــاح ال تزيــد عــن  %5مــن رأس املــال فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح
احملتفــظ بهــا بتأمــن هــذا احلــد.
تـــم إنشــاء اإلحتيـــاطي العـــام ليتماشــى مــع متطلبــات النظــام األساســي للبنــك ،كمــا أن هــذا االحتياطــي قابــل للتوزيــع .لــم يتــم خــال عامــي
 2021و 2020أي حتويــات إلــى اإلحتياطــي العــام.
هـ  -احتياطي إعادة تقييم عقار
ميثل هذا االحتياطي الفوائض الناجتة من إعادة تقييم عقار.
و  -احتياطي تقييم االستثمار
متثــل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األوراق املاليــة "مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر" يح ــول اإلحتياط ــي اخل ــاص ب ــأدوات الدي ــن إل ــى بي ــان الدخ ــل املجم ــع عن ــد بي ــع أو إنخف ــاض ف ــي قيم ــة املوج ــوادت
اخلاصــة بهــا .يظــل احتياطــي أســهم أدوات امللكيــة ضمــن بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع.
ز  -توزيعات أرباح مقترحة وأسهم منحة
وافقــت اجلمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمني املنعقــدة بتاريــخ  31مــارس  2021بتوزيــع  %3أســهم منحــة مــن أســهم اخلزينــة احملتفــظ
بهــا لــدى البنــك لعــام  :2019( 2020الشــي).
وق ــد اقت ــرح أعض ــاء مجل ــس اإلدارة توزي ــع أرب ــاح نقدي ــة مببل ــغ  20فل ــس للس ــهم الواح ــد ( :2020ال ش ــيء) والش ــيء م ــن أس ــهم املنح ــة
( 3% :2020أســـهم منحـــة مـــن أســـهم اخلزينـــة) .إن هـــذا املقتـــرح يخضـــع ملوافقـــة اجلهـــات الرقابيـــة واجلمعيـــة العموميـــة الســـنوية
للمســـاهمني.
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 - 14إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى
إن املبالغ التالية قد مت (حتميلها)  /اإلفراج عنها في بيان الدخل املجمع :
ألــف دينار كويتي

قروض وسلفيات  -محدد
قروض وسلفيات  -مستردة
قروض وسلفيات  -عام
استثمارات أوراق مالية
تسهيالت غير نقدية
مخصصات أخـرى

2021
()11,927

2020
()83,536

()45,538

()7,340

8,116

()16,784

()24,147

()91,391

26,058
()68

()788

15,870
()111
510

إنخف ــاض القيم ــة ومخصص ــات أخ ــرى تتضم ــن اخلس ــائر اإلئتماني ــة املتوقع ــة املف ــرج عنه ــا املتعلق ــة باملوج ــودات املالي ــة بإس ــتثناء الق ــروض
والس ــلفيات بلغ ــت للس ــنة املنتهي ــة ف ــي  31ديس ــمبر  99 2021أل ــف دين ــار كويت ــي ( :2020احململ ــة  97أل ــف دين ــار كويت ــي).
 - 15ضرائب

ضريبة دعم العمالة الوطنية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الزكاة

ألــف دينار كويتي

2021
()1,317

2020
-

()534
()2,421

()8
()16

()570

()8

حتتســب املجموعــة ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفق ـاً لقانــون رقــم  19لســنة  2000وملرســوم وزارة املاليــة رقــم  24لســنة  2006بواقــع
 %2.5مــن ربــح الســنة اخلاضــع للضريبــة.
حتتســب املجموعــة حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع  %1مــن ربــح الســنة وفقـاً لطريقــة احلســاب بنــاء على مرســوم مجلس إدارة
املؤسســة والــذي ينــص علــى خصــم مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واحملــول إلــى اإلحتياطــي القانونــي مــن ربــح الســنة عنــد احتســاب احلصــة.
حتتسب الزكاة بواقع  %1من ربح املجموعة وفقا لقانون رقم  46لسنة  2006وملرسوم وزارة املالية رقم .2007/58
 - 16ربحية السهم
حتتس ــب ربحي ــة الس ــهم األساس ــية واملخفف ــة بتقس ــيم صاف ــي رب ــح الس ــنة اخل ــاص مبس ــاهمي البن ــك عل ــى املتوس ــط املرج ــح لع ــدد األس ــهم
القائم ــة خ ــال الس ــنة.
2021

108

54,638

صافي ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك (ألف دينار كويتي)
املتوسط املرجح لألسهم املكتتب بها واملدفوعة بالكامل (العدد باأللف)
ناقصا :املتوسط املرجح ألسهم اخلزينة احملتفظ بها (العدد باأللف)

()27,262

ربحية السهم األساسية واملخفضة اخلاصة مبساهمي البنك (فلس)

27.8

2020
-

1,992,056

1,992,056

1,964,794

1,926,921

()65,135
-
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 - 17شركة تابعة
بلد التأسيس
دولة الكويت

إسم الشركة
شركة التجاري للوساطة املالية ش.م.ك( .مقفلة)

النشاط الرئيسي
خدمات الوساطة املالية

نسبة امللكية

2021

%98.16

2020

%93.55

 - 18معامالت مع أطراف ذات صلة
خــال الســنة ،إن أطرافــا معينــة ذات صلــة (أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــدراء املجموعــة وعائالتهــم وشــركات ميلكــون حصصــا رئيســية بهــا)
كانــوا عمــاء للمجموعــة ضمــن دورة األعمــال الطبيعيــة .يتــم املوافقــة علــى شــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة .إن األرصــدة
فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع كانــت كالتالــي :
2021

أعضاء مجلس االدارة
قروض
بطاقات ائتمان
ودائع
اجلهاز التنفيذي
قروض
بطاقات ائتمان
ودائع
شركات زميلة
ودائع
مساهمني رئيسيني
ودائع

عدد أعضاء
املجلس
 /اجلهاز
التنفيذي

عدد
األفراد ذوي
العالقة

القيمـ ة
ألف دينار
كويتي

عدد أعضاء
املجلس
 /اجلهاز
التنفيذي

2020

عدد األفراد
ذوي العالقة

القيمـة
ألف دينار
كويتي

2

2

1,775

1

1

1,730

10

10

683

9

14

644

30

3

1,045

22

2

749

37

39

695

29

35

819

1

-

13,457

1

-

13,173

1

-

16

1

-

41

4

24

1

1

11

23

1

4

22

4

1

38

تتضمن إيرادات ومصاريف الفوائد مبلغ  65ألف دينار كويتي ( 15 :2020ألف دينار كويتي) و  168ألف دينار كويتي
( 270 :2020ألف دينار كويتي) على التوالي متعلقة مبعامالت مع أطراف ذات الصلة.
تفاصيل مزايا اإلدارة العليا مكافآت مدفوعة تتضمن مزايا رئيس اجلهاز التنفيذي مببلغ  236ألف دينار كويتي
( 31ديسمبر  207 :2020ألف دينار كويتي) ،كما يلي :
ألــف دينار كويتي
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مزايا بعد التوظيف
مزايا نهاية اخلدمة

2021
1,538
27

210

ألــف دينار كويتي
2020
1,277
27
90

إن مكافــأت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بلغــت  465ألــف دينــار كويتــي ( 438 :2020ألــف دينــار كويتــي) لألعمــال املنجــزة مــن قبلهــم
واملتعلقــة باللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
إن إيضاح " 12املكأفات" في اإلفصاحات املتعلقة بتعليمات كفاية رأس املال املصدرة من قبل بنك الكويت املركزي كما هو منصوص عليها في
تعميم بنك الكويت املركزي رقم  2/BS/IBS/336/2014بتاريخ  24يونيو  .2014يتضمن تفاصيل أضافية عن مكافأت أفراد اإلدارة العليا.
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 - 19القيم العادلة لألدوات المالية
تتمثــل القيمــة العادلــة فــي القيمــة التــي ســيتم إســتالمها مــن بيــع أصــل أو تدفــع لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة إعتياديــة بــن أطــراف الســوق
كمــا فــي تاريــخ القيــاس .إن القيــم العادلــة جلميــع املوجــودات املاليــة ال تختلــف بشــكل مــادي عــن قيمهــا الدفتريــة .مت إفتــراض أن املوجــودات
واملطلوبــات املاليــة ذات الســيولة او ذات اإلســتحقاق قصيــر األجــل (أقــل مــن ثالثــة أشــهر) تقــارب قيمهــا الدفتريــة قيمهــا العادلــة .وتطبــق
هـــذه الفرضيـــة علـــى الودائـــع عنـــد الطلـــب وحســـابات التوفيـــر ذات االســـتحقاق غيـــر احملـــدد واألدوات املاليـــة ذات األســـعار املتغيـــرة.
املستوي  : 1األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات املماثلة واملطلوبات املماثلة.
املس ــتوي  : 2التقني ــات األخ ــرى والت ــي ميك ــن مالحظ ــة جمي ــع مدخالته ــا ات تأثي ــر اجلوه ــري عل ــى القيم ــة العادل ــة املس ــجلة إم ــا بص ــورة
مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة ،و
املس ــتوي  : 3التقني ــات الت ــي تس ــتخدم مدخ ــات ذات التاثي ــر اجلوه ــري عل ــى القيم ــة العادل ــة املس ــجلة والت ــي ال تس ــتند عل ــى معلوم ــات
الس ــوق املع ــروض.
إن املوج ــودات واملطلوب ــات املالي ــة الت ــي مت حتميله ــا بالتكلف ــة املطف ــأة ال تختل ــف قيمه ــا الدفتري ــة بش ــكل م ــادي ع ــن قيمه ــا العادل ــة حي ــث
أن معظ ــم املوج ــودات واملطلوب ــات املالي ــة ذات فت ــرات إس ــتحقاق قصي ــرة أو مت إع ــادة تس ــعيرها مباش ــرة بن ــا ًء عل ــى حرك ــة الس ــوق بالنس ــبة
لس ــعر الفائ ــدة.
لق ــد مت اإلفص ــاح ع ــن التقني ــات والفرضي ــات املس ــتخدمة لتحدي ــد القيم ــة العادل ــة ل ــأدوات املالي ــة ف ــي بن ــد القي ــم العادل ــة إيض ــاح رق ــم 2

(ح) "السياس ــات احملاس ــبية الهام ــة".

إن اجلدول التالي يبني حتليل األدوات املالية بالقيمة العادلة باملستوى في اجلدول الهرمي للقيمة العادلة :
ألف دينار كويتي
2021

أسهم دين
أسهم ملكية وأخرى

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

املجموع

282,799

24,297

-

307,096

مشتقات األدوات املالية (إيضاح ( 20و))

-

233,898
516,697

10,309
34,606

-

1,395

244,207
551,303
1,395

-

خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021لم يكن هناك حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني واملستوى الثالث.
ألف دينار كويتي
2020

أسهم دين
أسهم ملكية وأخرى
مشتقات األدوات املالية (إيضاح )19

110

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

املجموع

208,477

27,790

-

236,267

318,203
526,680
-

14,449

42,239
3,376

-

-

332,652
568,919
3,376
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 - 20األدوات المالية
أ  -استراتيجية استعمال األدوات املالية
تتعل ــق أنش ــطة املجموع ــة (كبن ــك جت ــاري) بش ــكل رئيس ــي بإس ــتعمال األدوات املالي ــة الت ــي تتضم ــن املش ــتقات .يقب ــل البن ــك الودائ ــع م ــن
العم ــاء مبع ــدالت فائ ــدة ثابت ــة ومتغي ــرة ومل ــدد مختلف ــة ،ويس ــعى البن ــك إل ــى اس ــتثمار ه ــذه األم ــوال ف ــي موج ــودات ذات ج ــودة عالي ــة
وهام ــش فائ ــدة ع ــادل .وف ــي نف ــس الوق ــت يحاف ــظ علـ ــى س ــيولة كافي ــة ملقابل ــة جمي ــع احتياج ــات املجموع ــة.
كمــا تســعى املجموعــة إلــى زيــادة هامــش الفائـــدة مـــن خـــال إقــراض شــركات وأفــراد مــن ذوي مســتويات إئتمــان معينــة .إن هــذه التعرضــات
ليســت قصــرا علــى القــروض والســلفيات فقــط إذ تتضمــن أيضــا ضمانــات والتزامــات أخــرى كاالعتمــادات املســتندية الصــادرة عــن البنــك.
يصاح ــب اس ــتخدام األدوات املالي ــة مخاط ــر مالزم ــة له ــا .تعت ــرف املجموع ــة بالعالق ــة ب ــن العائ ــد واملخاط ــر املصاحب ــة الس ــتخدام األدوات
املالي ــة .تش ــكل إدارة املخاط ــر ج ــزءاً م ــن األه ــداف اإلس ــتراتيجية للمجموع ــة.
ب  -إدارة املخاطر العامة
إن إس ــتراتيجية املجموع ــة ه ــي احلف ــاظ عل ــى وع ــي ق ــوي ب ــإدارة املخاط ــر وإدارة العالق ــة ب ــن املخاط ــر واملناف ــع ف ــي وم ــن خ ــال قطاع ــات
عم ــل املجموع ــة الرئيس ــية ذات اخلط ــورة .إن املجموع ــة تراج ــع بص ــورة مس ــتمرة سياس ــات وإج ــراءات إدارة املخاط ــر للتحق ــق م ــن إمكاني ــة
عــدم تعــرض املجموعــة للتقلبــات احلــادة فــي قيــم املوجــودات ومعــدالت االربــاح .إلفصاحــات نوعيــة مفصلــة عـــن مهــام إدارة املخاطــر ميكــن
الرجــوع إلــى إيضــاح رقــم " 5إدارة املخاطــر" مــن اإلفصاحــات العامــة ملعيــار كفايــة رأس املــال.
إن إجراءات قياس وإدارة املخاطر للمجموعة تعتمد على طبيعة التصنيف احملدد لنوعية املخاطر على النحو املوضح كما يلي:
 - 1مخاطر اإلئتمان:
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة املاليــة علــى الوفــاء بإلتزاماتــه مســببا خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر.
تق ــوم املجموع ــة مبح ــاوالت للس ــيطرة عل ــى مخاط ــر االئتم ــان م ــن خ ــال الرقاب ــة عل ــى التع ــرض للخط ــر االئتمان ــي وحتدي ــد املعام ــات م ــع
األطــراف املقابلــة وتقييــم اجلــدارة االئتمانيــة لهــم باســتمرار.
إلفصاح ــات نوعي ــة مفصل ــة ع ــن إدارة مخاط ــر االئتم ــان ميك ــن الرج ــوع إل ــى اإليض ــاح رق ــم ( 5أ) "إدارة املخاط ــر -مخاط ــر االئتم ــان" م ــن
اإلفصاح ــات العام ــة ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
أ  -تركز مخاطر اإلئتمان:
إن تركــز مخاطــر اإلئتمــان املتعلقــة بالقــروض والســلفيات ،والتــي متثــل القســم األهــم مــن املوجــودات املعرضــة خلطــر االئتمــان تظهــر فــي
إيضــاح رقــم .6
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ب  -أعلى تعرض ملخاطر االئتمان قبل احلصول على ضمانات أو تعزيزات ائتمانية
إن اجلــدول التالــي ميثــل احلــد األعلــى للتعــرض للخطــر االئتمانــي كمــا فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع دون األخــذ فــي االعتبــار أي
ضمانــات وأي تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى.
ألــف دينار كويتي
مخاطر االئتمان املتعلقة بالبنود املدرجة في امليزانية العمومية
نقد وأرصدة قصيرة األجل
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات – شركات
قروض وسلفيات – أفراد
أدوات الدين
موجودات أخرى
مخاطر االئتمان املتعلقة ببنود خارج امليزانية
قبوالت مصرفية
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
خطوط إئتمان غير مسحوبة

2021

2020

727,513

721,408

482,586

581,622

177,452

186,522

1,789,224

1,829,729

244,207

332,652

488,854
40,206

3,950,042

449,328
18,546

4,119,807

12,282

29,028

1,530,409

1,446,985

98,917

922,035
2,563,643
6,513,685

153,927

933,112
2,563,052
6,682,859

إن الهــدف األساســي لــأدوات املاليــــة خــــارج امليزانيـــــة العموميــة لضمــان وجــود التمويــل للعمــاء كمــا هــو مطلــوب .إن املبالــغ التعاقديــة
متث ــل مخاط ــر اإلئتم ــان ،بإفت ــراض أن املبال ــغ مقدم ــة بالكام ــل وأن لي ــس هن ــاك أي قيم ــة جلمي ــع الضمان ــات والكف ــاالت األخ ــرى .م ــع
ذل ــك ،ف ــإن اجمال ــي املبال ــغ التعاقدي ــة لاللتزام ــات مبن ــح اإلئتم ــان ال متث ــل بالض ــرورة املتطلب ــات النقدي ــة املس ــتقبلية إذ أن كثي ــراً م ــن ه ــذه
اإللتزام ــات تنته ــي أو تلغ ــى ب ــدون متويله ــا.
ج  -الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى:
تعتم ــد قيم ــة ون ــوع الضم ــان عل ــى تقيي ــم مخاط ــر االئتم ــان للط ــرف اآلخ ــر .يت ــم تطبي ــق إرش ــادات البن ــك املرك ــزي الكويت ــي اخلاص ــة بقب ــول
أنــواع الضمانــات ومعاييــر تقييمهــا .لتقييــم القيمــة القابلــة لألســترداد الضمانــات تقــوم املجموعــة بتطبيــق احلــد األدنــى مــن االســتقطاعات
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قواعــد البنــك املركــزي الكويتــي.
إلفصاحــات نوعيــة مفصلــة عــن الضمانــات والتعزيــزات االئتمانيــة األخــرى ميكــن الرجــوع لإليضــاح رقــم " 7تخفيــض خطــر االئتمــان" مــن
اإلفصاحــات العامــة ملعيــار كفايــة رأس املــال.

112

مجموعة البنك التجاري الكويتي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021

د  -جودة االئتمان للتعرض للخطر االئتماني:
ميثل اجلدول التالي تعرض جـودة االئتمان للقروض والسلفيات خلطر االئتمان حسـب الفئـة والدرجـة واحلالة:
ألــف دينار كويتي
غير مستحقة وغير منخفضة القيمة
درجة عليا
كما في  31ديسمبر 2021

بنوك
شركات
أفراد

بنوك
أفراد

 60-0يوما

 90-61يوما

منخفضة القيمة

22,798

286

11,113

-

-

-

-

384,588

1,017,280

513,176

51,060

292

-

-

-

-

478,301

15,376

-

-

-

407,386

1,017,566

1,002,590

66,436

292

-

-

88,850

-

24,350

-

-

-

-

386,300

922,076

377,915

273,580

1,047

-

-

-

-

440,417

13,434

-

-

-

475,150

922,076

842,682

287,014

1,047

-

-

كما في  31ديسمبر 2020

شركات

درجة عادية

درجة قياسية

مستحقة و غير منخفضة القيمة
القيمة
العادلة
للضمان

إن نظام تصنيف املخاطر للمجموعة يعتبر منهجا نظاميا لتحليل عوامل املخاطر املرتبطة بتمديد االئتمان.
تس ــتخدم املجموع ــة التقييم ــات اخلارجيـ ــة ل ــوكاالت تقيي ــم االئتم ــان لتقيي ــم البن ــوك واملؤسس ــات املالي ــة وللتصني ــف الداخل ــي لعم ــاء
الش ــركات ،ح ــال ع ــدم توف ــر تصنفي ــات خارجي ــة.
إن التصنفي ــات الداخلي ــة تتع ــن عل ــى التصنيف ــات األئتماني ــة اخلارجي ــة بن ــا ًء عل ــى احتمالي ــة التعث ــر لتل ــك الدرج ــات .مت اس ــتخدام ه ــذا
التعي ــن لتصني ــف التس ــهيالت اإلئتماني ــة إل ــى اس ــتثمارية وغي ــر اس ــتثمارية.
إن املقايي ــس الت ــي تؤخ ــذ بع ــن االعتب ــار عن ــد تقيي ــم العم ــاء تتضم ــن مقايي ــس كمي ــة والت ــي تتضم ــن عل ــى نس ــب مالي ــة رئيس ــية ومقايي ــس
نوعي ــة والت ــي تتضم ــن وال تنحص ــر عل ــى حتدي ــد الش ــركة وأداراته ــا وأعماله ــا ،عم ــر وج ــودة املعلوم ــات املالي ــة ،معلوم ــات األداء التاريخي ــة،
ظ ــروف اقتصادي ــة وسياس ــية عام ــة ،الوض ــع واألداء املال ــي حينم ــا يطب ــق.
داخلي
درجة عليا

 1إلى  4درجات

درجة عادية
درجة قياسية
درجة التعثر

 5و  6درجات
 7و  8درجات
 9إلى  11درجات

خارجي

تقدير AAA,AA+,AA,AA-,A+,A,A-
,BBB+,BBB,BBBتقدير BB+,BB,BB-,B+

تقدير B,B-,CCC+,CCC,CCC-

تقدير  Dأو ما يعادلها
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هـ  -تركز املوجودات املالية والبنود خارج امليزانية العمومية
ألــف دينار كويتي

2021



القطاع اجلغرافي :
الكويت
آسيا
أوروبا
الواليات املتحدة
أخـرى

املوجودات

خارج امليزانية
العمومية

خارج
امليزانية العمومية

املوجودات

3,436,512

2,043,302

3,227,515

1,980,767

91,595

175,559

198,199

197,602

286,645

686,861

58,026

10,180

111

31,990

2,563,643

4,257,138

880,258

312,218

17,322

58,155

32,780

14,310

4,356,074

ألــف دينار كويتي

2021

القطاع حسب النشاط :
حكومي
جتاري وصناعي
إنشائي وعقاري
بنوك ومؤسسات مالية
أخـرى

2020

2,563,052

2020

املوجودات

خارج امليزانية
العمومية

املوجودات

خارج
امليزانية العمومية

231,391

-

280,122

-

721,570

1,148,411

695,788

1,077,086

391,719

779,611

596,048

619,420

1,827,584

404,093

4,257,138

2,563,643

880,545

607,122

693,861

1,993,431

471,022

4,356,074

2,563,052

321,083

و  -األدوات املالية ذات املبالغ التعاقدية أو االسمية واملعرضة ملخاطر اإلئتمان :
تســتخدم املجموعــة فــي ســياق نشــاطها الطبيعــي مشــتقات األدوات املاليــة إلدارة تعرضهــا لتقلبــات ســعر الفائــدة وأســعار حتويــل العمــات
األجنبي ــة .إن مش ــتقات األدوات املالي ــة ه ــي عق ــد مال ــي ب ــن طرف ــن تس ــتند مبوجب ــه املدفوع ــات إل ــى احل ــركات ف ــي س ــعر أداة مالي ــة أو
أكث ــر ،املع ــدل أو املؤش ــر املعل ــن.
يب ــن اجل ــدول أدن ــاه القيم ــة العادل ــة املوجب ــة والس ــالبة ل ــأدوات املالي ــة املش ــتقة م ــع القيم ــة اإلس ــمية الت ــي مت حتليله ــا حس ــب فت ــرة
االســتحقاق ،إن القيمــة اإلســمية هــي قيمــة األصــل األساســي لــاداة املاليــة املشــتقة ،املعــدل أو املؤشــر املعلــن والــذي ميثــل األســاس الــذي
يت ــم علي ــه قي ــاس التغي ــرات ف ــي قيم ــة املش ــتقات.
تبني القيمة االسمية حجم املعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تعبر عن مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
إن ربح أو خسارة التقييم العادل للمشتقات يتم حتميلـه علــى قائمـة بيان الدخـل املجمع.
تعتم ــد مقاص ــة أس ــعار الفائ ــدة الت ــي يت ــم االحتف ــاظ به ــا كأدوات حت ــوط القيم ــة العادل ــة ف ــي الغال ــب عل ــى س ــعر الفائ ــدة املع ــروض ب ــن
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البن ــوك ف ــي لن ــدن لل ــدوالر األمريك ــي (ليب ــور) واخلاضع ــة إلصالح ــات املرجعي ــة س ــعر الفائ ــدة .وق ــد طبق ــت املجموع ــة اإلعف ــاء التحوط ــي
املت ــاح مبوج ــب التعدي ــات للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة رق ــم ( :)9األدوات املالي ــة املتعلق ــة باإلصالح ــات املرجعي ــة ألس ــعار الفائ ــدة مث ــل
اإلعف ــاء م ــن تقيي ــم العالق ــة االقتصادي ــة ب ــن األصن ــاف ُ
احُمل َّوط ــة وأدوات التح ــوط.
ألف دينار كويتي
القيمة االسمة على أساس اإلستحقاق

كما في  31ديسمبر 2021
عقود العمالت األجنبية – اآلجلة

مقاصة اسعار الفائدة املدرجة
كأدوات حتوط بالقيمة العادلة
مقاصة اسعار الفائدة (أخرى)

كما في  31ديسمبر 2020
عقود العمالت األجنبية  -اآلجلة
مقاصة اسعار الفائدة املدرجة كأدوات
حتوط بالقيمة العادلة
مقاصة اسعار الفائدة (أخرى)

القيمة
العادلة
املوجبة

القيمة
العادلة
السالبة

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 12 – 3شهرا

أكثر من 
سنة

املجموع

2,328

1,786

436,140

104,531

13,883

-

554,554

677

2,003

-

47,693

18,108

113,579

179,380

10,031

7,852

-

-

-

235,553

235,553

13,036

11,641

436,140

152,224

31,991

349,132

969,487

ألف دينار كويتي
القيمة االسمية على أساس اإلستحقاق

القيمة
العادلة
املوجبة

القيمة
العادلة
السالبة

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 12 – 3شهرا

أكثر من
سنة

املجموع

10,300

2,749

227,750

274,418

22,784

-

524,952

3,946

53,273

183,342

240,561

190,610

190,610

6,311
5,819

16,119

3,683

12,743

-

227,750

-

278,364

-

76,057

373,952

956,123

 - 2مخاطر السوق :
إن مخاطــر الســوق هــي املخاطــر الناجتــة عــن التقلــب فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغييــر
ف ــي عوام ــل الس ــوق كمع ــدالت الفائ ــدة ،س ــعر تب ــادل العم ــات األجنبي ــة وسعـ ــر أدوات امللكي ــة .إلفصاح ــات نوعي ــة مفصل ــة ع ــن مخاط ــر
الس ــوق ميك ــن الرج ــوع إل ــى اإليض ــاح رق ــم ( 5ب) "إدارة املخاط ــر -مخاط ــر الس ــوق" م ــن اإلفصاح ــات العام ــة ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
أ  -مخاطر سعر الفائدة
تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم التطابــق فــي إعــادة تســعير إســتحقاقات املوجــودات واملطلوبــات ،إن معظــم موجــودات ومطلوبــات
املجموع ــة يع ــاد تس ــعيرها خ ــال س ــنة واح ــدة ،تدي ــر املجموع ــة ه ــذه املخاط ــر مبطابق ــة إع ــادة تس ــعير املوج ــودات واملطلوب ــات بوض ــع ح ــد
للمخاط ــر املقبول ــة .يت ــم قي ــاس التع ــرض للمخاط ــر بإنتظ ــام مبراجع ــة تل ــك املخاط ــر لوض ــع ح ــد للقب ــول به ــا .إلفصاح ــات نوعي ــة مفصل ــة
ع ــن مخاط ــر س ــعر الفائ ــدة ميك ــن الرج ــوع إل ــى اإليض ــاح رق ــم ( 5د) "إدارة املخاط ــر  -مخاط ــر اس ــعار الفائ ــدة" م ــن اإلفصاح ــات العام ــة
ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
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بن ــاء عل ــى املوج ــودات املالي ــة واملطلوب ــات املالي ــة للمجموع ــة احملتف ــظ به ــا ف ــي نهاي ــة الس ــنة ،مت إفت ــراض الزي ــادة ب  25نقط ــة أس ــاس ف ــي
ســعر الفائــدة مــع بقــاء جميــع املتغيــرات األخــرى احملتفــظ بهــا ثابتــة ممــا قــد يؤثــر علــى بيــان الدخــل املجمــع للمجموعــة خــال فتــرة ســنة
واحــدة علــى النحــو التالــي :
نقاط األساس

2021

25+

()42

25+

دينار كويتي
دوالر أمريكي
عمالت أخرى

ألــف دينار كويتي

25+

2020

1,873

1,720

402

54

560

2,334

2,233

ب -مخاطر العملة:
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر أن تتقلــب قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة .بإعتبــار املجموعــة كيــان معنــوي
كويت ــي ،ف ــإن الدين ــار الكويت ــي ميث ــل عمل ــة التش ــغيل .تت ــم إدارة صاف ــي مخاط ــر العملــة ع ــن طريــق وضــع ح ــدود عامــة م ــن أعضــاء مجلــس
االدارة ومراقبته ــا بصف ــة دوري ــة م ــن خ ــال أس ــاليب الرقاب ــة التقني ــة واإلداري ــة .إلفصاح ــات نوعي ــة مفصل ــة ع ــن مخاط ــر العمل ــة ميك ــن
الرج ــوع إل ــى اإليض ــاح رق ــم ( 5ب)" .إدارة املخاط ــر  -مخاط ــر الس ــوق" م ــن اإلفصاح ــات العام ــة ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
يق ــدم اجل ــدول املوض ــح أدن ــاه األث ــر عل ــى بي ــان الدخ ــل املجم ــع وبي ــان التغي ــرات ف ــي حق ــوق امللكي ــة املجم ــع الن ــاجت ع ــن زي ــادة س ــعر ص ــرف
العمل ــة م ــع ثب ــات باق ــي العوام ــل األخ ــرى ،توض ــح القيم ــة الس ــالبة ف ــي اجل ــدول صاف ــي األنخف ــاض احملتم ــل ف ــي بيان ــات الدخ ــل املجم ــع أو
حق ــوق امللكي ــة املجمع ــة بينم ــا توض ــح القيم ــة املوجب ــة صاف ــي الزي ــادة احملتمل ــة.
2021

دوالر أمريكي
جنيه استرليني
دوالر استرالي
ريال سعودي
درهم إماراتي
ريال قطري
أخرى
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2020

نسبة التغير في
أسعار العمالت

بيان الدخل

حقوق امللكية

بيان الدخل

حقوق امللكية

5+

()356

-

7

-

5+

155

-

130

-

5+
5+
5+
5+
5+

3

111
67

()109
1

141

()40

144

-

10

-

39

-

-

141

2

27
()49
()4

-
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ج -مخاطر أسعار أدوات امللكية:
إن مخاط ــر أس ــعار أدوات امللكي ــة ه ــي مخاط ــر تقل ــب القيم ــة العادل ــة ألدوات امللكي ــة كنتيج ــة لتغي ــرات مس ــتوى مؤش ــرات أدوات امللكي ــة
وقيم ــة األس ــهم بش ــكل منف ــرد .إن التع ــرض ملخاط ــر س ــعر أدوات امللكي ــة ينش ــأ م ــن احملفظ ــة االس ــتثمارية للمجموع ــة .إلفصاح ــات نوعي ــة
مفصل ــة ع ــن مخاط ــر أس ــعار أدوات امللكي ــة ميك ــن الرج ــوع إل ــى اإليض ــاح رق ــم ( 5ب) "إدارة املخاط ــر  -مخاط ــر الس ــوق" م ــن اإلفصاح ــات
العام ــة ملعي ــار كفاي ــة راس امل ــال.
إن األث ــر عل ــى بي ــان الدخ ــل املجم ــع وبي ــان التغي ــرات ف ــي حق ــوق امللكي ــة املجم ــع نتيج ــة التغي ــرات املعقول ــة احملتمل ــة ملؤش ــرات امللكي ــة ،م ــع
ثب ــات باق ــي املتغي ــرات ،ه ــي كم ــا يل ــي:
2021

بورصة الكويت

ألــف دينار كويتي

2020

نسبة التغير في
سعر السهم

بيان الدخل

حقوق امللكية

بيان الدخل

حقوق امللكية

5+

-

14,140

-

10,424

د -مخاطر السيولة:
إن مخاطــر الســيولة تنتــج عــن عــدم مقــدرة املجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة .ميكــن أن تظهــر مخاطــر الســيولة مــن تقلبــات الســوق
أو التده ــور االئتمان ــي وال ــذي ق ــد يس ــبب جف ــاف بع ــض م ــوارد التموي ــل فوريــاً .إلفصاح ــات مفصل ــة ع ــن إدارة مخاط ــر الس ــيولة ميك ــن
الرج ــوع إل ــى اإليض ــاح رق ــم ( 5ج) "إدارة املخاط ــر  -مخاط ــر الس ــيولة" م ــن اإلفصاح ــات العام ــة ملعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال.
 - 1يلخ ــص اجل ــدول أدن ــاه من ــط االس ــتحقاق ملوج ــودات ومطلوب ــات املجموع ــة .وق ــد مت حتدي ــد االس ــتحقاقات التعاقدي ــة للموج ــودات
واملطلوبــات علــى اســاس الفتــرة املتبقيــة مــن تاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع وحتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وال يأخــذ فــي االعتبــار
تواري ــخ االس ــتحقاقات الفعلي ــة املترتب ــة عل ــى اس ــتبقاء الودائ ــع وم ــدى توف ــر األم ــوال الس ــائلة ،م ــن غي ــر املعت ــاد أن ترب ــط املجموع ــة جمي ــع
اس ــتحقاقات موجوداته ــا ومطلوباته ــا حي ــث أن كثي ــراً م ــن املعام ــات ذات أج ــل غي ــر مح ــددة وذات طبيع ــة مختلف ــة .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن اإلدارة
تراق ــب بش ــكل دائ ــم منطه ــا االس ــتحقاقي للتأك ــد م ــن احلف ــاظ عل ــى الس ــيولة الكافي ــة ف ــي كل األوق ــات.
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ألـف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

 12 – 6شهرا

أكثر من سنة

املجموع

نقد وأرصدة قصيرة األجل

727,513

-

-

-

-

727,513

177,219

212

21

-

-

177,452

12,520

137,540

147,453

185,073

-

482,586

513,992

248,752

247,636

241,785

1,025,913

2,278,078

94,246

12,132

423

1,744

442,758

551,303

-

-

-

-

28,922

28,922

-

-

-

-

3,506

3,506

23,697

83

204

445

15,777

40,206

1,549,187

398,719

395,737

429,047

1,516,876

4,289,566

183,348

129,274

26,095

15,138

6,671

360,526

103,678

43,017

25,191

73,790

-

245,676

1,547,383

454,824

41,673

70,979

4,755

2,119,614

-

26,642

-

101,971

390,846

519,459

75,978

16,534

4,262

351

126,302

223,427

1,910,387

670,291

97,221

262,229

528,574

3,468,702

()361,200

()271,572

298,516

166,818

988,302

820,864

كما في  31ديسمبر 2020

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

 12 – 6شهرا

أكثر من سنة

املجموع

نقد وأرصدة قصيرة األجل

720,500

-

908

-

-

721,408

186,250

191

81

-

-

186,522

املوجودات :
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات
استثمارات في أوراق مالية
عقارات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

املطلوبات:
املستحق إلى البنوك
املستحق إلى املؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
أموال مقترضة أخرى
مطلوبات أخرى
صافي فجوة السيولة

املوجودات :
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات
استثمارات في أوراق مالية
عقارات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
املطلوبات:
املستحق إلى البنوك
املستحق إلى املؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
أموال مقترضة أخرى
مطلوبات أخرى
صافي فجوة السيولة
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169,034

151,388

119,411

24,280

117,509

581,622

695,201

188,939

235,525

225,581

933,811

2,279,057

249,041

1,484

2,125

9,780

306,489

568,919

-

-

-

-

29,177

29,177

-

-

-

-

3,506

3,506

5,668

22

346

-

12,510

18,546

2,025,694

342,024

358,396

259,641

1,403,002

4,388,757

101,710

94,996

-

12,447

6,772

215,925

116,156

182,148

79,476

73,050

1,669

452,499

1,772,061

291,273

258,544

42,516

4,479

2,368,873

-

-

-

51,292

392,360

443,652

63,471

12,802

3,122

509

135,080

214,984

2,053,398

581,219

341,142

179,814

540,360

3,695,933

()27,704

()239,195

17,254

79,827

862,642

692,824
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 - 2فترات االنتهاء التعاقدية عن طريق االستحقاق :
ألـف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021

املطلوبات احملتملة

كما في  31ديسمبر 2020

املطلوبات احملتملة

حتى شهر

527,767

720,283

 3 – 1أشهر

422,935

429,139

 6 – 3أشهر

326,565

303,708

 12 – 6شهرا

406,478

367,692

أكثر من سنة

879,898

742,230

املجموع

2,563,643

2,563,052

 - 3فترات االسترداد التعاقدية لاللتزامات الغير مخفضة عن طريق االستحقاق:
ألـف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

 12 – 6شهرا

أكثر من سنة

املجموع

املطلوبات الغير مخفضة :
املستحق إلى البنوك

183,378

129,423

26,153

15,209

6,780

360,943

املستحق إلي املؤسسات املالية
األخرى

103,684

43,044

25,219

74,020

-

245,967

1,547,429

455,268

41,696

71,092

4,755

2,120,240

167

27,333

651

102,034

402,692

532,877

75,982

16,533

4,262

351

126,299

223,427

1,910,640

671,601

97,981

262,706

540,526

3,483,454

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

 12 – 6شهرا

أكثر من سنة

املجموع

ودائع العمالء
أموال مقترضة أخرى
مطلوبات أخرى

كما في  31ديسمبر 2020

املطلوبات الغير مخفضة:
املستحق إلى البنوك
املستحق إلي املؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
أموال مقترضة أخرى
مطلوبات أخرى

101,729

95,103

ألـف دينار كويتي

-

12,582

6,846

216,260

116,196

182,290

80,055

73,381

1,682

453,604

1,772,159

291,529

258,586

42,578

4,526

2,369,378

212

607

651

51,566

407,613

460,649

63,472

12,802

3,122

509

135,079

214,984

2,053,768

582,331

342,414

180,616

555,746

3,714,875

 - 21مخاطر العمليات
إن مخاطــر العمليــات هــي مخاطــر اخلســائر الناجتــة عــن إخفــاق أو عــدم مالءمــة العمليــات الداخليــة ،والعاملــن وأنظمــة البنــك للعمليــات
أو مــن أحــداث خارجيــة.
تتحم ــل وح ــدات الدع ــم والعملي ــات مس ــؤولية رئيس ــية ف ــي حتدي ــد وتقيي ــم وإدارة مخاط ــر العملي ــات اخلاص ــة به ــا ،حي ــث تس ــتعمل أس ــاليب
رقابــة داخليــة لتخفيــض احتماليــة حــدوث أو تأثيــر تلــك املخاطــر إلــى احلــدود املســموح بهــا فــي نطــاق سياســات مخاطــر البنــك .وعندمــا
يكــون ذلــك مناســبا ،يتــم تخفيــض تلــك املخاطــر عــن طريــق التأمــن.
إلفصاحــات نوعيــة مفصلــة عــن إدارة مخاطــر العمليــات ميكــن الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم ( 5هـــ) "إدارة املخاطــر  -مخاطــر العمليــات" مــن
اإلفصاحــات العامــة ملعيــار كفايــة رأس املــال.
 - 22تحليل القطاعات
متارس املجموعة أنشطه بنكية وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار البنكية والتي تنقسم بني:
أ .خدم ــات بنكي ــة ش ــركات وأف ــراد م ــع م ــدى كام ــل م ــن اإلق ــراض واإلي ــداع وخدم ــات بنكي ــة جتزئ ــة لش ــركات محلي ــة ودولي ــة وأش ــخاص
منفردي ــن.
ب .تتألف اخلزانة واالستثمار املصرفي من سوق املال ،صرف العمالت األجنبية ،سندات اخلزانة ،إدارة وخدمات الوساطة املالية.
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تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لهذه القطاعات منفصلة ،لغرض إتخاذ القرارات على أساس مؤشرات األداء الرئيسية.
ألف دينار كويتي
خدمات بنكية شركات وأفراد

صافي إيرادات الفوائد
إيرادات غير الفوائد
إيرادات التشغيل
إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى
صافي ربح السنة
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات

املجموع

خزينة وإستثمار بنكي

2021

2020

2021

2020

2021

2020

62,964

67,641

11,291

11,343

74,255

78,984

37,794

37,366

12,813

15,244

50,607

52,610

100,758

105,007

24,104

26,587

124,862

131,594

()23,047

()91,268

()1,100

()123

()24,147

()91,391

56,779

()7,811

()2,044

7,860

54,735
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2,302,312

2,399,055

1,987,254

1,989,702

4,289,566

4,388,757

1,681,540

1,709,123

1,787,162

1,986,810

3,468,702

3,695,933

 - 23البنود خارج الميزانية العمومية
أ  -األدوات املالية ذات املبالغ التعاقدية
ضم ــن دورة العم ــل الطبيعي ــة ،تدخ ــل املجموع ــة ف ــي التزام ــات بتوفي ــر ائتم ــان للعم ــاء ،ومتث ــل املبال ــغ التعاقدي ــة له ــذه االلتزام ــات املخاط ــر
االئتماني ــة املترتب ــة عل ــى افت ــراض أن املبال ــغ س ــيتم تقدميه ــا بالكام ــل وأن أي ــا م ــن الضمان ــات ال قيم ــة له ــا .إن اجمال ــي املبال ــغ التعاقدي ــة
لاللتزام ــات ال تعك ــس بالض ــرورة املتطلب ــات النقدي ــة املس ــتقبلية حي ــث أن ــه ف ــي كثي ــر م ــن احل ــاالت تنته ــي ه ــذه العق ــود ب ــدون متوي ــل.
ب  -مطالبات قانونية
يوج ــد ف ــي تاري ــخ بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع بع ــض املطالب ــات القانوني ــة ض ــد املجموع ــة ،وق ــد مت احتس ــاب مخص ــص له ــا مببل ــغ
 2,605أل ــف دين ــار كويت ــي (  1,842 :2020أل ــف دين ــار كويت ــي).
 - 24كفاية رأس المال
إن اإلفصاحــــات املتعلقــــــة مبعيـــــار كفايــــة رأس املــــــال الصــــادر عن بنك الكويــــت املركــــزي مــــن خــــال تعميــــم بنــــك الكويــــت املركــــزي رقم
 2/BS/IBS/336/2014بتاري ــخ  24يوني ــو  2014متضمن ــة ف ــي بن ــد اإلفصاح ــات العام ــة م ــن معي ــار كفاي ــة رأس امل ــال ضم ــن التقري ــر
الس ــنوي.
 - 25األحداث الهامة
إن التفشــي الســريع جلائحــة ( )Covid-19الــذي تســبب فــي تعطيــل األعمــال واألنشــطة االقتصاديــة أدى إلــى حــدوث حــاالت عــدم تأكــد
ف ــي املن ــاخ االقتص ــادي العامل ــي .اعتب ــاراً م ــن  15م ــارس  ،2020فرض ــت حكوم ــة الكوي ــت حظ ــر جت ــول جزئ ــي وص ــدرت التعليم ــات للح ــد
م ــن تفش ــي الفي ــروس .كم ــا أعلن ــت الهيئ ــات املالي ــة والنقدي ــة عل ــى الصعيدي ــن احملل ــي والدول ــي ع ــن العدي ــد م ــن التدابي ــر الداعم ــة ح ــول
العال ــم ملواجه ــة التداعي ــات الس ــلبية احملتمل ــة.
وإضاف ــة لذل ــك ،ف ــإن عملي ــات املجموع ــة مترك ــزة ف ــي اقتصادي ــات تعتم ــد بش ــكل نس ــبي عل ــى أس ــعار النف ــط اخل ــام .كم ــا ف ــي نهاي ــة
فت ــرة التقري ــر املال ــي ،ش ــهدت أس ــعار النف ــط تقلب ــات غي ــر مس ــبوقة .تراق ــب املجموع ــة ع ــن كث ــب الوض ــع القائ ــم وقام ــت بتفعي ــل خطته ــا
الســتمرارية األعمــال وغيرهــا مــن ممارســات إدارة املخاطــر بغــرض إدارة تعطــل األعمــال احملتمــل نتيجــة تفشــي ( )Covid-19وأثــر ذلــك
عل ــى عملياته ــا وأدائه ــا املال ــي.
أج ــرت املجموع ــة تقييمــاً ألث ــر ( )Covid-19اس ــتناداً إل ــى اإلرش ــادات الص ــادرة ع ــن بن ــك الكوي ــت املرك ــزي واملعايي ــر الدولي ــة للتقاري ــر
املالي ــة وال ــذي نت ــج عن ــه التغيي ــرات التالي ــة عل ــى منهجي ــة اخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة والتقدي ــرات واألح ــكام اخلاص ــة بالتقيي ــم كم ــا ف ــي
 31ديس ــمبر  2021وللس ــنة املنتهي ــة بذل ــك التاري ــخ.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021

تقديرات اخلسائر االئتمانية املتوقعة
إن مدخ ــات واالفتراض ــات املس ــتخدمة لتحدي ــد اخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر  2021تتضم ــن تنب ــؤات اقتصادي ــة
معدلــة فيمــا يتعلــق بأســعار النفــط واالنتــاج العاملــي مــا بعــد ( .)Covid-19مت تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة اســتناداً إلــى مجموعــة
مــن الظــروف االقتصاديــة املتوقعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ مــع مراعــاة األثــر النــاجت عــن درجــة التقلــب املرتفعــة فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي
املس ــتقبلية وذل ــك عن ــد حتدي ــد م ــدى اخلط ــورة وأرجحي ــة الس ــيناريوهات االقتصادي ــة اخلاص ــة بتحدي ــد اخلس ــائر االئتماني ــة املتوقع ــة.
انعكس ــت درج ــة التقل ــب م ــن خ ــال تعدي ــل أس ــاليب تصمي ــم الس ــيناريو واألوزان املرجح ــة األساس ــية املخصص ــة له ــذه الس ــيناريوهات.
كم ــا قام ــت املجموع ــة بتحدي ــث املعلوم ــات املس ــتقبلية ذات الصل ــة بالعملي ــات الدولي ــة للمجموع ــة فيم ــا يتعل ــق ب ــاألوزان املرجح ــة اخلاص ــة
بس ــيناريوهات االقتص ــاد الكل ــي املتعلق ــة باملن ــاخ االقتص ــادي للس ــوق ال ــذي ت ــزاول في ــه أعماله ــا.
التقديرات واألحكام اخلاصة بالتقييم
حتقق ــت املجموع ــة أيض ـاً م ــن اآلث ــار احملتمل ــة للتقلب ــات االقتصادي ــة احلالي ــة ف ــي س ــبيل حتدي ــد املبال ــغ املفص ــح عنه ــا للموج ــودات املالي ــة
وغي ــر املالي ــة للمجموع ــة ،والت ــي متث ــل أفض ــل تقيي ــم توصل ــت إلي ــه اإلدارة بن ــا ًء عل ــى معلوم ــات متاح ــة أو ملحوظ ــة .غي ــر أن ــه م ــا ت ــزال
األس ــواق متقلب ــة وم ــا ت ــزال املبال ــغ املس ــجلة حساس ــة لتقلب ــات الس ــوق.
احملاسبة عن املوجودات املالية املعدلة
أعلنــت البنــوك الكويتيــة عــن تأجيــل ســداد القــروض واألقســاط للعمــاء املواطنــن املؤهلــن ،بنــاء علــى طلبهــم ،وف ًقــا لتعميــم بنــك الكويــت
املركــزي رقــم 2/BS/IBS/ISIIS/FS/476/2021بتاريــخ  18أبريــل  2021بشــأن تطبيــق مخصــص املــادة رقــم  2مــن القانــون رقــم ()3
لســنة ( 2021القانــون) بشــأن تأجيــل املطلوبــات املاليــة ملــدة ســتة أشــهر مــع إلغــاء الفائــدة الناجتــة عــن هــذا التأجيــل (مخطــط .)2021
تعتبــر تأجيــات األقســاط مبثابــة دعــم ســيولة قصيــر األجــل ملعاجلــة مشــاكل التدفــق النقــدي احملتملــة للمقتــرض ،والتــي تتحمــل حكومــة
الكويــت تكلفتهــا بالكامــل وف ًقــا للقانــون.
نفــذ البنــك خطــة  2021عــن طريــق تأجيــل األقســاط ملــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ طلــب العميــل املؤهــل مــع التمديــد املقابــل لفتــرة االلتــزام.
نتــج عــن تأجيــل القســط خســارة للبنــك ناجتــة عــن تعديــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،املقــدرة مؤق ًتــا مببلــغ  10,879ألــف دينــار كويتــي
وف ًق ــا للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر املالي ــة  .9مت تعوي ــض ه ــذه اخلس ــارة مببل ــغ مع ــادل مس ــتحق م ــن حكوم ــة الكوي ــت كمنح ــة حكومي ــة وف ًق ــا
للقان ــون .ق ــام البن ــك بتس ــجيل دخ ــل املنح ــة احلكومي ــة ع ــن طري ــق تعويضه ــا مقاب ــل خس ــارة التعدي ــل م ــن مخط ــط  .2021يت ــم تضم ــن
املنح ــة احلكومي ــة املدين ــة ف ــي املوج ــودات األخ ــرى ف ــي بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع.
عوامل أخرى
تراق ــب املجموع ــة بش ــكل فع ــال األث ــر عل ــى الظ ــروف املالي ــة والس ــيولة والق ــوى العامل ــة اخلاص ــة به ــا وس ــوف تتخ ــذ التدابي ــر الالزم ــة
الس ــتمرارية األعم ــال مب ــا يتماش ــى م ــع تعليم ــات حكوم ــة الكوي ــت وبن ــك الكوي ــت املرك ــزي.
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اإلفصاحات العامة من معيار كفاية رأس المال
 31ديسمبر 2021

إن اإلفصاح ــات العام ــة الكمي ــة والنوعي ــة املفصل ــة التالي ــة ،مت تقدميه ــا طبق ــا لقواع ــد وتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ملعي ــار كفاي ــة رأس
املــال بــازل  3الصــادرة مــن خــال التعميــم رقــم /2ر ب/ر ب أ 336/2014/بتاريــخ  24يونيــو  .2014إن الهــدف مــن هــذه املتطلبـــات ،هــو
اســتكمال متطلبــات كفايــة رأس املــال (الركــن األول) وعمليــة املراجعــة الرقابيــة (الركــن الثانــي) .عــاوة علــى ذلــك ،إن متطلبــات اإلفصــاح
هــذه متكــن وتســمح لشــركاء الســوق مــن تقييــم األجــزاء الرئيســية مــن املعلومــات حــول تعــرض البنــك املصــرح بــه ،للمخاطــر وتقــدمي إطــار
ثابــت ومفهــوم لإلفصــاح يســهل عمليــة املقارنــة.
 - 1الشركات التابعة واالستثمارات الهامة :
إن البنـــك التجـــاري الكويتـــي  -ش.م.ك.ع( .البنـــك ) لديـــه شـــركة تابعـــة هـــي  :شـــركة التجـــاري لوســـاطة األوراق املاليـــة  -ش.م.ك.
(مقفلــة) ( -مملوكــة بنســبة  )%98.16والتــي تعمــل فــي خدمــات مجــال الوســاطة املاليــة كما ميتلك البنك نســبة مقدارها  %32.26في بنك
الشــام اإلســامي  -شــركة مســاهمة (شــركة زميلة) ،بنك خاص تأســس في اجلمهورية العربية الســورية ويتعامل باألنشــطة البنكية اإلسالمية.
يشار إلى البنك وشركته التابعة معا "باملجموعة".
 - 2هيكل رأس المال :
يتكـــون رأس املـــال البنـــك املصـــرح بـــه مـــن  2,500,000,000ســـهم ( 31ديســـمبر  ) 2,500,000,000 :2020ســـهم بقيمـــة إســـمية
 100فلس للسهم الواحد.
رأس امل ــال  -يتك ــون رأس امل ــال م ــن  31( 1,992,056,445ديس ــمبر  ،) 1,992,056,445 :2020س ــهم مكتت ــب به ــا ومدف ــوع بالكام ــل
بقيمـــة إســـمية  100فلـــس للســـهم الواحـــد .كمـــا فـــي  31ديســـمبر  ،2021ميتلـــك البنـــك  11,138,485ســـهم مــــن أســـهم اخلزينـــة
( 31ديسمبر .)68,834,561 :2020
إن لـدى الـمجموعة الـعناصر التالية من الشريحة األولى  TIER 1والشريحة الثانية  TIER 2من قاعدة رأس املال :
2021

ألف دينار كويتي

2020

أ  −الشريحة األولى من رأس املال تتكون من:

أ  −الشريحة األولى من حقوق املساهمني ()CET1

 - 1رأس املال املدفوع

 - 2توزيعات أسهم منحة مقترحة
 - 3عالوة إصدار

 - 4أرباح محتفظ بها

 - 5احتياطي تقييم استثمارات

 - 6احتياطي إعادة تقييم عقار
 - 7احتياطي قانوني
 - 8احتياطي عام

 - 9احتياطي أسهم اخلزينة

 - 10موجودات أخرى غير ملموسة
 - 11أسهم اخلزينة

 - 12استثمارات غير مؤثرة في مؤسسات بنكية ومالية وشركات التأمني
 - 13استثمارات مؤثرة في مؤسسات بنكية ومالية وشركات التأمني
املجموع

ب  −املضاف الى الشريحة األولى

 - 1حصة احلصص غير املسيطرة من الشركات التابعة املجمعة
املجموع
مجموع الشريحة األولى من رأس املال

122

199,206

199,206

-

27,107

66,791

66,791

169,198

156,986

202,634

128,920

24,043

24,095

115,977

115,977

17,927

17,927

-

-

()3,506

()3,506

()5,233

()32,340

()172,764

()96,326

-

-

614,273

604,837

287

933

287

933

614,560

605,770
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ألف دينار كويتي

ب  −الشريحة الثانية من رأس املال
 - 1مخصصات عامة (خاضعة حلد أقصى %1.25
من إجمالي مخاطر االئتمان للموجودات املرجحة)
مجموع الشريحة الثانية من رأس املال

41,855

41,969

41,855

41,969

مجموع رأس املال املؤهل

656,415

647,739

2021

2020

 - 3كفاية رأس المال :
لق ــد مت تطبي ــق األس ــلوب القياس ــي الحتس ــاب رأس امل ــال املع ــرض ملخاط ــر االئتم ــان ومخاط ــر الس ــوق ومخاط ــر العملي ــات ،لق ــد مت تقيي ــم
كفايــة رأس املــال مــع اقترانــه بتقريــر معــدل كفايــة رأس املــال املقــدم إلــى بنــك الكويــت املركــزي .لــدى املجموعــة إطــار للتخطيــط والتقييــم
والتقريــر عــن كفايــة رأس املــال وللتأكــد مــن أن العمليــات احلاليــة واملســتقبلية للمجموعــة مدعومــة بــرأس مــال كافــي فــي جميــع األوقــات.
تق ــوم املجموع ــة مبراقب ــة كفاي ــة رأس امل ــال مقاب ــل ح ــدود داخلي ــة علي ــا مح ــددة .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،إن تقيي ــم أي ــة اس ــتراتيجية متهيدي ــة
تتضم ــن بالض ــرورة تقيي ــم متطلب ــات كفاي ــة رأس امل ــال .إن التقيي ــم الداخل ــي ل ــرأس امل ــال مت تعزي ــزه م ــن خ ــال تق ــدمي إط ــار لقي ــاس رأس
امل ــال االقتص ــادي املع ــرض ل ــكل ن ــوع م ــن املخاط ــر وعل ــى أس ــاس املنش ــأة ككل.
أ  -متطلبات رأس املال :
ألف دينار كويتي

2021
أ  -مخاطر االئتمان
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية
القروض السكنية االستهالكية املؤهلة
 %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

املجموع

صافي املوجودات
املرجحة بأوزان
املخاطر

2020

إجمالي التعرض

386,611

-

-

370,646

صافي املوجودات
املرجحة بأوزان
املخاطر
4,877

-

-

-

-

-

-

181,378

2,582

271

143,079

1,133

119

إجمالي
التعرض

-

-

متطلبات
رأس املال

-

-

-

متطلبات
رأس املال
512

-

1,518,249

440,139

46,215

1,746,263

534,719

56,145

4,031,890

2,118,934

222,488

4,028,911

2,121,183

222,724

-

-

-

-

-

-

34,337

-

-

40,396

-

-

498,320

494,932

51,968

455,416

451,953

47,455

-

-

-

-

-

-

114

47

5

-

-

-

144,073

144,610

15,184

139,798

142,078

14,919

-

-

-

-

-

-

6,794,972

3,201,244

336,131

6,924,509

3,255,943

341,874
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ألف دينار كويتي

2021
إجمالي
التعرض

صافي املوجودات
املرجحة بأوزان
املخاطر

متطلبات
رأس املال

إجمالي التعرض

صافي املوجودات
املرجحة بأوزان
املخاطر

متطلبات
رأس املال

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

6

1

9,844

9,845

1,034

4,189

4,189

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,845

9,845

1,034

4,193

4,195

441

136,369

242,924

25,507

145,365

259,159

27,212

6,941,186

3,454,013

362,672

7,074,067

3,519,297

369,527

ب  −مخاطر السوق

 .1مخاطر مراكز معدل الفائدة
 .2مخاطر مراكز امللكية

 .3مخاطر العمالت األجنبية
 .4مخاطر السلع
 . 5اخليارات
املجمـوع

جـ  −مخاطر العمليات

املجموع

2020

ب  -نسب رأس املال :
 - 1مجموع نسب رأس املال
 - 2نسبة الشريحة  1من رأس املال
 - 3نسبة حقوق املساهمني من الشريحة  1من حقوق املساهمني

2020

2021

%19.00

%18.41

%17.78

%17.19

%17.21

%17.79

ج  -إفصاح إضافي لرأس املال :
 1منوذج اإلفصاح العام

ألف دينار كويتي
2021

حقوق املساهمني من الشريحة  1لرأس املال  :األدوات واالحتياطيات
 .1األسهم العادية املؤجلة املصدرة مباشرة زائداً عالوة اإلصدار
.2

األرباح احملتفظ بها

.3

الدخل الشامل املتراكم األخر (واالحتياطيات األخرى)

.5

األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث (حقوق األقلية)

.4

.6

رأس املال املصدر مباشرة والذي يخضع لالستطالع التدريجي من حقوق املساهمني (الشريحة )1
(ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة)
حقوق املساهمني (الشريحة  )1قبل التعديالت الرقابية

حقوق املساهمني من الشريحة  1لرأس املال  :التعديالت الرقابية

.7
.8
.9

تعديالت التقييم الوقائية
الشهرة (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)
األصول غير امللموسة األخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة املدرجة
في جانب االلتزام ذي الصلة)

 .10الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب املوجودات التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج
عن فروقات مؤقتة (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب اإللتزام ذي الصلة)
 .11احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 .12عجز في املخصصات للخسائر املتوقعة (وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقة)
 .13الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق

 .14األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر اإلئتمان على اإللتزامات املقيمة بالقيمة العادلة
 .15صافي أصول صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة

124

مكونات منوذج
األفصاح عن رأس
املال

بالرجوع الى املركز
املالي الرقابي املجمع

265,997

i+l

360,581

J+m+n+o+p+q

169,198

r

-

795,776
3,506
-

g
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 .16استثمارات في أسهم اخلزينة (إن لم يتم تصنيفها من رأس املال املدفوع في املركز املالي)
 .17االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني

 .18االستثمارات في راس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال ميلك البنك أكثر من  %10من رأس مال اجلهة
املصدرة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك ())CET1

 .19اإلستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنك أو املؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني
للبنك ())CET1
 .20حقوق فروقات الرهن العقاري (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك ())CET1

 .21الضرائب املؤجلة على جانب املوجودات الناجتة عن الفروقات املؤجلة (املبالغ فوق حد  10%من حقوق
املساهمني للبنك ،وبالصافي من الضريبة املدرجة في جانب اإللتزام ذي الصلة)
 .22املبلغ الذي يتجاوز حد ال  %15من حقوق املساهمني للبنك

5,233
-

172,764

f

-

d

-

 .23منها  :االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية

-

 .25منها :الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة

-

 .27التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني (الشريحة  )1بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي
(الشريحة  )1ورأس املال املساند (الشريحة  )2لتغطية اإلستقطاعات

-

 .24منها  :حقوق خدمات الرهن العقاري

 .26التعديالت الرقابية األخري املقدرة من السلطة الرقابية

.28

إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني (الشريحة )1

 .29حقوق املساهمني (الشريحة  )CET1( )1بعد التعديالت الرقابية
رأس املال اإلضافي ( الشريحة األولى)  :األدوات

-

181,503
614,273

-

 .30الشريحة األولى من أدوات راس املال اإلضافي املؤجلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار
 .31منها  :املصنفة كحقوق مساهمني وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة

-

 .33أدوات رأس املال املصدرة مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من (الشريحة  )1اإلضافية

-

 .32منها  :املصنفة كإلتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة

( .34الشريحة  )1اإلضافية (وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1غير
املدرجة في السطر  )5الصادرة عن الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى
الغير (املبلغ املسموح به في مجموعة راس املال اإلضافي ())AT1
 .35منها  :األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع
 .36رأس املال اإلضافي ( )AT1قبل التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي (الشريحة  : )1التعديالت الرقابية

 .37استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه ()AT1

 .38احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي ()AT1

 .39االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال متلك البنوك أكثر من  %10من حقوق
املساهمني املصدرة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك)
 .40االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي (بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة)
 .41التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية

 .42التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي ( )AT1بسبب عدم كفاية رأس املال املساند
(الشريحة  ) 2لتغطية االستقطاعات
 .43اجمالي التعديالت الرقابية على راس املال اإلضافي ()AT1
 .44راس املال األضافي ()AT1

 .45رأس املال األساسي ( الشريحة  = 1حقوق املساهمني ( + )CET1راس املال االضافي ()AT1

k

-

287

S

-

287

-

287

614,560
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رأس املال املساند (الشريحة  : ) 2األدوات واملخصصات

 .46أدوات رأس املال املساند (الشريحة  ) 2املؤهلة املصدرة مباشرة زائدا عالوة اإلصدار

 .47أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند (الشريحة
)2

 .48أدوات رأس املال املساند (الشريحة ( )2وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1ورأس املال اإلضافي ()AT1
غير املدرجة في السطر  5أو  )34الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير (املبلغ املسموح به
في مجموعة رأس املال املساند (الشريحة ))2
 .49منها  :األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي
 .50املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند (الشريحة )2
 .51رأس املال املساند (الشريحة  )2قبل التعديالت الرقابية
رأس املال املساند (الشريحة  : )2التعديالت الرقابية

 .52استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه (الشريحة )2

 .53احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند (الشريحة )2

 .54اإلستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال ميلك البنك أكثر من  10%من حقوق املساهمني
املصدرة (املبالغ فوق حد  10%من حقوق املساهمني للبنك)
 .55اإلستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي (بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة)
 .56التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

 .57إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند (الشريحة )2
 .58رأس املال املساند (الشريحة )2

 .59رأس املال مبفهومه الشامل = (رأس املال األساسي (الشريحة  + )1رأس املال املساند (الشريحة ))2
 .60إجمالي األصول املرجحة باملخاطر
معدالت رأس املال واملصدات

 .61حقوق املساهمني (الشريحة ( )1كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

 .62رأس املال األساسي (الشريحة ( )1كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

 .63مجموع رأس املال مبفهومة الشامل (كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

 .64متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك (احلد األدني ملتطلبات حقوق املساهمني (( )CET1تتضمن
املصدات الرأسمالية للتقلبات اإلقتصادية زائداً املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير
النظامي) ،ويعبر عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر
 .65منها  :متطلبات املصدات الرأسمالية اإلحتياطية
 .66منها  :املصدات الرأسمالية للتقلبات اإلقتصادية

 .67منها  :املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي

 .68حقوق املساهمني ( )CET1املتاحة للمصدات (كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

احلدود الدنيا

 .69احلد األدني ملعدل حقوق املساهمني ()CET1

 .70احلد األدني ملعدل رأس املال األساسي (الشريحة )1

 .71احلد الدني ملجموع رأس املال بخالف املصدات الرأسمالية للتقلبات اإلقتصادية ومصدات البنوك ذات
التأثير النظامي

املبالغ دون حدود االستقطاعات (قبل وزنها باملخاطر)

 .72االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية

 .73االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية

 .74حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)

 .75الضريبة املؤجلة املدرجة على جانب املوجودات الناجتة عن فروقات مؤقتة (بالصافي من الضريبة
املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)
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-

41,855
41,855

c

-

41,855
656,415

3,454,013

%17.78
%17.79
%19.00
%7.50
-

%0.50

%10.78
%7.00

%8.50

%10.50
172,764
78,704
-

f
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حدود اإلعتراف باملخصصات في رأس املال املساند (الشريحة )2
 .76املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2بخصوص اإلنكشافات وفقاً
لألسلوب القياسي (قبل تطبيق احلد األقصى)
 .77احلد األقصى إلدراج املخصصات في رأس املال املساند (الشريحة  )2وفقا لالسلوب القياسي

 .78املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2بخصوص االنكشافات وفقا
ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية (قبل تطبيق احلد األقصى)
ً
 .79احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2وفقا ألسلوب مناذج
التصنيفات الداخلية

189,040

a+b+h

41,855

c

-

ألف دينار كويتي
2020

حقوق املساهمني من الشريحة  1لرأس املال  :األدوات واالحتياطيات
 .1األسهم العادية املؤجلة املصدرة مباشرة زائداً عالوة اإلصدار
.2

األرباح احملتفظ بها

.3

الدخل الشامل املتراكم األخر (واالحتياطيات األخرى)

.5

األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها منقبل طرف ثالث (حقوق األقلية)

.4

.6

رأس املال املصدر مباشرة والذي يخضع لالستطالع التدريجي من حقوق املساهمني (الشريحة )1
(ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة)
حقوق املساهمني ( )CET 1قبل التعديالت الرقابية)

حقوق املساهمني من الشريحة  1لرأس املال  :التعديالت الرقابية

.7
.8
.9

تعديالت التقييم
الشهرة (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)
األصول غير امللموسة األخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة املدرجة
في جانب االلتزام ذي الصلة)

 .10الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب املوجودات التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج
عن فروقات مؤقتة (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب اإللتزام ذي الصلة)
 .11احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

مكونات منوذج
األفصاح عن رأس
املال

بالرجوع الى املركز
املالي الرقابي املجمع

265,997

i+l

314,026

j+m+n+o+p+q

156,986

-

737,009

3,506

-

 .12عجز في املخصصات للخسائر املتوقعة (وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقة)
 .14األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر اإلئتمان على اإللتزامات املقيمة بالقيمة العادلة

-

 .15صافي أصول صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة

-

 .16استثمارات في أسهم اخلزينة (إن لم يتم تصنيفها من رأس املال املدفوع في املركز املالي)

32,340

 .18اإلستثمارات في راس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال ميلك البنك أكثر من  10%من رأس مال اجلهة
املصدرة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك) ()CET1

96,326

 .17اإلستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني

 .19اإلستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنك أو املؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك)
 .20حقوق فروقات الرهن العقاري (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك)

 .21الضرائب املؤجلة على جانب املوجودات الناجتة عن الفروقات املؤجلة (املبالغ فوق حد  10%من حقوق
املساهمني للبنك ،وبالصافي من الضريبة املدرجة في جانب اإللتزام ذي الصلة)
 .22املبلغ الذي يتجاوز حد ال %15

g

-

 .13الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق

r

-

-

k

f
d

-
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 .23منها  :االستثمارات الهامة في األسهم

-

 .25منها :الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة

-

 .27التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي (الشريحة )1
ورأس املال املساند (الشريحة  )2لتغطية اإلستقطاعات

-

 .24منها  :حقوق خدمات الرهن العقاري

 .26التعديالت الرقابية األخري املقدرة من السلطة الرقابية

 .28إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني ()CET1
 .29حقوق املساهمني ( )CET1بعد التعديالت الرقابية
رأس املال اإلضافي ( الشريحة األولى)  :األدوات

-

132,172
604,837
-

 .30الشريحة األولى من أدوات راس املال اإلضافي الؤجلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار
 .31منها  :املصنفة كحقوق مساهمني وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة

-

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

-

 .32منها  :املصنفة كإلتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة

 .34أدوات راس املال اإلضافي (وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1غير املدرجة في السطر  )5الصادرة عن
الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير (املبلغ املسموح به في مجموعة راس املال اإلضافي (الشريحة ))1
 .35منها  :األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي
 .36رأس املال اإلضافي ( )AT1قبل التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي (الشريحة  : )1التعديالت الرقابية

 .37استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسة ()AT1

 .38احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي ()AT1

 .39االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال متلك البنوك أكثر من  %10من حقوق
املساهمني املصدرة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك)
 .40االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي (بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة)
 .41التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية

 .42التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي ( )AT1بسبب عدم كفاية رأس املال املساند
(الشريحة  ) 2لتغطية االستقطاعات
 .43اجمالي التعديالت الرقابية على راس املال اإلضافي ()AT1
 .44راس املال األضافي ()AT1

 .45رأس املال األساسي ( الشريحة  = 1حقوق املساهمني ( + )CET1راس املال االضافي ()AT1
رأس املال املساند (الشريحة  : ) 2األدوات واملخصصات
 .46أدوات رأس املال املساند (الشريحة  ) 2املؤهلة املصدرة مباشرة زائدا عالوة اإلصدار
 .47أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند (الشريحة )2

 .48أدوات رأس املال املساند (الشريحة ( )2وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1ورأس املال اإلضافي ()AT1
غير املدرجة في السطر  5أو  )34الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير (املبلغ املسموح به
في مجموعة رأس املال املساند (الشريحة ))2
 .49منها  :األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي
 .50املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند (الشريحة )2
 .51رأس املال املساند (الشريحة  )2قبل التعديالت الرقابية

-

933
-

933

-

-

933

605,770

-

41,969
41,969

رأس املال املساند (الشريحة  : )2التعديالت الرقابية
 .52استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسة (الشريحة )2
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 .53احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند (الشريحة )2

 .54اإلستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال ميلك البنك أكثر من  %10من حقوق املساهمني
املصدرة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك)
 .55اإلستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي (بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة)
 .56التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

 .57إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند (الشريحة )2
 .58رأس املال املساند (الشريحة )2

 .59رأس املال مبفهومة الشامل = (رأس املال األساسي (الشريحة  + )1رأس املال املساند (الشريحة ))2
 .60إجمالي األصول املرجحة باملخاطر
معدالت رأس املال واملصدات

 .61حقوق املساهمني (الشريحة ( )1كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

 .62رأس املال األساسي (الشريحة ( )1كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

 .63مجموع رأس املال مبفهومة الشامل (كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

 .64متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك (احلد األدني ملتطلبات حقوق املساهمني ( )CET1تتضمن املصدات
الرأسمالية للتقلبات األقتصادية زائداً املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير
النظامي) ،ويعبر عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر
 .65منها  :متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية

 .66منها  :املصدات الرأسمالية للتقلبات اإلقتصادية

 .67منها  :املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي

-

41,969

647,739

3,519,297

%17.19
%17.21
%18.41
%7.50
-

%0.50

 .68حقوق املساهمني ( )CET1املتاحة للمصدات (كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

%10.19

 .69احلد األدني ملعدل حقوق املساهمني ()CET1

%7.00

احلدود الدنيا

 .70احلد األدني ملعدل رأس املال األساسي (الشريحة )1

 .71احلد الدني ملجموع رأس املال بخالف املصدات الراسمالية للتقلبات اإلقتصادية ومصدات البنوك ذات
التأثير النظامي
املبالغ دون حدود االستقطاعات (قبل وزنها باملخاطر)

 .72االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية

 .73االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية
 .74حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)
 .75الضريبة املؤجلة املدرجة على جانب املوجودات الناجتة عن فروقات مؤقتة (بالصافي من الضريبة
املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)
حدود اإلعتراف باملخصصات في رأس املال املساند (الشريحة )2
 .76املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2بخصوص اإلنكشافات وفقاً
لألسلوب القياسي (قبل تطبيق احلد األقصى)
 .77احلد األقصى إلدراج املخصصات في رأس املال املساند (الشريحة  )2وفقا لالسلوب القياسي

 .78املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2بخصوص االنكشافات وفقا
ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية (قبل تطبيق احلد األقصى)
 .79احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2وفقاً ألسلوب مناذج
التصنيفات الداخلية

%8.50
%10.50

96,326
70,116

f

e

-

143,520

a+b+h

41,969

c

-

-
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 - 2املركز املالي املجمع مبوجب املعاجلة احملاسبية املالية والنطاق الرقابي للتجميع
إن أس ــاس التجمي ــع املس ــتخدم إلع ــداد املرك ــز املال ــي املجم ــع وفق ــا للمعايي ــر الدولي ــة للتقاري ــر املالي ــة يتف ــق م ــع تل ــك األس ــس املس ــتخدمة
لألغــراض الرقابيــة .إن أســس التجميــع مت عرضهــا فــي اإليضــاح رقــم ( 2ب) ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة .ال يوجــد فــرق بــن املركــز
املال ــي املجم ــع واملرك ــز املال ــي الرقاب ــي املجم ــع.
إن املركز املالي الرقابي املجمع على النحو األتي :
ألف دينار كويتي
2021

بيان املركز املالي
الرقابي املجمع
املوجودات
نقد وأرصدة قصيرة األجل
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات للعمالء

727,513
177,452
482,586

2,278,078

منها  :املخصصات العامة التي يتم تكوينها مقابل التعرض املمول املتضمن في
محتويات الشريحة 2
منها  :محتويات املخصص العام في الشريحة 2

استثمارات في اوراق مالية

منها االستثمارات الهامة في رأس مال املؤسسات املالية (املبالغ فوق حد  %10من
حقوق املساهمني ())CET1

احملتويات
املستخدمة في
منوذج افصاحات
رأس املال

بالرجوع إلى
منوذج اإلفصاحات
العامة
لرأس املال

39
181,995

551,303

41,855

a

b
c

-

d

منها االستثمارات الهامة في رأس مال املؤسسات املالية (املبالغ حتت حد  %10من
حقوق املساهمني ())CET1

78,704

e

منها االستثمارات الغير هامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى (املبالغ أقل
من احلد لإلستقطاعات )

172,764

عقارات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

مجموع املوجودات

28,922
3,506

40,206

3,506

f
g

4,289,566

اإللتزامات وحقوق امللكية
اإللتزامات
مستحق إلى البنوك
مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

245,676

مصاريف متويلية أخرى

519,459

ودائع العمالء
إلتزامات أخرى

منها  :مخصصات عامة متعلقة بالتعرض الغير ممول امللزم ضمه ضمن (الشريحة )2
مجموع االلتزامات
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360,526
2,119,614
223,427
3,468,702

7,006

h
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ألف دينار كويتي
2021

بيان املركز املالي
الرقابي املجمع

احملتويات
املستخدمة في
منوذج افصاحات
رأس املال

بالرجوع إلى
منوذج اإلفصاحات
العامة
لرأس املال

حقوق امللكية
حقوق املساهمني اخلاصة مبساهمي البنك
رأس املال
أسهم منحة مقترحة
اسهم اخلزينة
احتياطيات

199,206

199,206

i

()5,233

5,233

k

66,791

l

-

427,372

منها عالوة إصدار

115,977

منها احتياطي قانوني

17,927

منها احتياطي عام

-

منها احتياطي أسهم اخلزينة

24,043

منها احتياطي إعادة تقييم
منها احتياطي تقييم عقار استثماري
أرباح محتفظ بها
توزيعات أرباح مقترحة
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع اإللتزامات وحقوق امللكية

-

159,614
780,959

202,634
169,198

j

m
n

o
p
q
r

39,618

820,577
287

820,864

287

s

4,289,566
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ألف دينار كويتي
2020

بيان املركز املالي
الرقابي املجمع
املوجودات
نقد وأرصدة قصيرة األجل
سندات اخلزانة والبنك املركزي
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلفيات للعمالء
منها  :املخصصات العامة التي يتم تكوينها مقابل التعرض املمول املتضمن في
محتويات الشريحة 2
منها  :محتويات املخصص العام في الشريحة 2
استثمارات في اوراق مالية
منها  :االستثمارات الهامة في رأس مال املؤسسات املالية (املبالغ فوق حد 10%
من حقوق املساهمني)
منها  :االستثمارات الهامة في رأس مال املؤسسات املالية (املبالغ حتت حد 10%
من حقوق املساهمني ())CET1
منها  :االستثمارات الغير هامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى (املبالغ أقل
من احلد لإلستقطاعات )
عقارات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
اإللتزامات وحقوق امللكية
اإللتزامات
مستحق إلى البنوك
مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مصاريف متويلة اخرى
إلتزامات أخرى
منها  :مخصصات عامة متعلقة بالتعرض الغير ممول امللزم ضمه ضمن (الشريحة )2
مجموع االلتزامات
حقوق امللكية
حقوق املساهمني اخلاصة مبساهمي البنك
رأس املال
أسهم منحة مقترحة
اسهم اخلزينة
احتياطيات
منها  :عالوة إصدار
منها احتياطي قانوني
منها احتياطي عام
منها احتياطي أسهم اخلزينة
منها احتياطي إعادة تقييم عقار
منها احتياطي تقييم عقار استثماري
أرباح محتفظ بها
توزيعات أرباح مقترحة
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع اإللتزامات وحقوق امللكية
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721,408
186,522
581,622
2,279,057

احملتويات
املستخدمة في
منوذج افصاحات
رأس املال

بالرجوع إلى
منوذج اإلفصاحات
العامة
لرأس املال

822

a

135,712
41,969

b
c

-

-

d

-

70,116

e

568,919

96,326
29,177
3,506
18,546
4,388,757

215,925
452,499
2,368,873
443,652
214,984
3,695,933

199,206
27,107
()32,340
353,710

144,208
691,891
691,891
933
692,824
4,388,757

3,506

6,986

f
g

h

199,206
27,107
32,340

i
j
k

66,791
115,977
17,927
24,095
128,920
156,986

l
m
n
o
p
q
r

933

s
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 - 3اخلصائص الرئيسية ألدوات رأس املال املصدرة
.1

املصدر

.2

الرمز املرجعي (مثل رقم الورقة املالية ( )CUSIPأو ( )ISINأو بلومييرغ لالكتتابات اخلاصة)

.3

القوانني احلاكمة لألداة املعاملة الرقابية

.4
.5
.6
.7
.8
.9

نوع رأس املال ()CET1 ،AT1 ،T2
مؤهل على مستوي البنك منفردا  /املجموعة  /املجموعة ومنفرداً

نوع األداة
املبلغ املدرج في رأس املال الرقابي (ألف دينار كويتي)
القيمة اإلسمية لألداة
التصنيف احملاسبي

 .10تاريخ اإلصدار األصلي

 .11دائمة أو محددة االستحقاق
 .12تاريخ االستحقاق األصلي

 .13خيار السداد للمصدر ويخضع ملوافقة رقابية مسبقة

 .14تاريخ السداد االختياري ،وتواريخ السداد الطارىء ،وقيمة التسديد
 .15تواريخ السداد الالحقة ،إن وجدت

البنك التجاري الكويتي
بنك الكويت املركزي
قانون دولة الكويت

حقوق املساهمني الشريحة 1

املجموعة
أسهم عادية

 199,206دينار كويتي
 100فلس

حقوق املساهمني
 19يونيو 1960

دائمة
ال يوجد فترة استحقاق
ال
غير مطبقة
غير مطبقة

الكوبونات  /توزيعات االرباح

 .16توزيعات أرباح  /كوبونات ثابتة أو متغيرة
 .17سعر الكوبون وأي مؤشرات ذات عالقة
 .18وجود مانع لتوزيعات األرباح

 .19توزيعات األرباح اختيارية بالكامل ،أو اختيارية بصورة جزئية ،أو إلزامية
 .20وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخرى للسداد املبكر
 .21غير تراكمية أو تراكمية

 .22قابلية للتحويل أو غير قابلة للتحويل

 .23إن كانت قابلة للتحويل ،أحداث خاصة للتحويل
 .24إن كانت قابلة للتحويل ،بالكامل أو جزئياً
 .25إن كانت قابلة للتحويل ،معدل التحويل

 .26إن كانت قابلة للتحويل ،حتويل إلزامي أو اختياري

 .27إن كانت قابلة للتحويل ،حتديد نوع األداة التي يتم التحويل إليها

 .28إن كانت قابلة للتحويل ،حتديد مصدر األداة التي يتم التحويل إليها
 .29خصائص التخفيض

 .30في حالة التخفيض ،أحداث خاصة بالتخفيض
 .31في حالة التخفيض ،بالكامل أو جزئياً
 .32في حالة التخفيض ،بصورة دائمة أو مؤقتة

 .33إن كان تخفيضاً مؤقتاً ،وصف آلية التخفيض

 .34املركز في اجلدول الهرمي للمراتب عند التصفية (حتديد نوع األداة األعلى منها مباشرة)
 .35مواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحويل

 .36إن كان نعم ،حتديد املواصفات غير املطابقة

عائمة
غير مطبقة
ال
اختيارية بالكامل
ال
غير تراكمية
غير قابلة للتحويل
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
ال
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
غير مطبقة
ال
غير مطبقة

 - 4نسبة الرفع املالي

يتــم عــرض نســبة الرفــع املالــي وفق ـاً لتعمييــم بنــك الكويــت املركــزي رقــم /2ر.ب 2014/342/بتاريــخ  21أكتوبــر  .2014إن تطبيــق هــذا
اإليض ــاح يعم ــل عل ــى احل ــد م ــن التوس ــع ف ــي بن ــاء نس ــب الرف ــع املال ــي ف ــي قط ــاع البن ــوك والت ــي م ــن ش ــأنها أن ت ــؤدي إل ــى ضغ ــط عل ــى
النظــام املالــي اإلقتصــادي بشــكل عــام .إن نســبة الرفــع املالــي هــي وحــدة قيــاس ضمــن متطلبــات بــازل  3الشــريحة األولــى وهــي مقســمة
عل ــى مجم ــوع اإلنكش ــافات داخ ــل وخ ــارج بن ــود املرك ــز املال ــي للبن ــك.
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أ  -ملخص مقارنة األصول احملاسبية مقابل انكشاف معدل الرفع

2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ألف دينار كويتي

2020

4,289,566

4,388,757

تعديالت لالستثمارات في بنوك و منشأت مصرفية ومالية وتأمني وجتارية املجمعة ألغراض
محاسبية و لكنها خارج نطاق التجميع الرقابي

-

-

تعديالت لألصول اإلئتمانية احملققة في بيان املركز املالي وفقا ألغرض محاسبية تشغيلية
للبنك ويتم استبعاده من إجمالي االنكشاف في حساب معدل الرفع

-

-

22,319

25,144

-

-

889,765

876,617

()176,270

()99,832

5,025,380

5,190,686

إجمالي األصول املجمعة وفقا للبيانات املالية الصادرة

انكشاف املشتقات
انكشاف متويل معامالت األوراق املالية
انكشاف لبنود خارج امليزانية (مثل قيمة معامل اإلمتان)
انكشافات أخرى
إجمالي االنكشاف في حساب معدل الرفع

ب  -إفصاح معدل الرفع العام
2021
.1

البنود داخل امليزانية (باستثناء املشتقات وعمليات متويل األوراق املالية ،ولكن شاملة الضمانات املقدمة)

.3

إجمالي اإلنكشافات داخل بيان املركز املالي (باستثناء املشتقات وعمليات متويل
األوراق املالية)

.2

.4
.5
.6
.7
.8
.9

(مبالغ األصول املستقطعة عند احتساب الشريحة  1من رأس املال)

تكلفة االستبدال لكافة عمليات املشتقات (بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي املؤهل)
مبلغ املعامل اإلضافي لالنكشاف املستقبلي احملتمل لكافة عمليات املشتقات
إجمالي ضمانات املشتقات املقدمة التي مت استقطاعها من أصول امليزانية مبوجب السياسة
احملاسبية للبنك
(استقطاعات املوجودات املدينة من هامش ضمان القيمة النقدية املقدمة في عمليات املشتقات)
(انكشافات البنك لألطراف املقابلة املركزية التي مت استثناؤها)
املبلغ الفعلي املرجعي املعدل ملشتقات اإلئتمان املصدرة

 .10التقاص للمبلغ الفعلي املرجعي املعدل واخلصم لقيمة املعامل اإلضافي (وذلك ملشتقات االئتمان املصدرة)
 .11إجمالي االنكشاف للمشتقات

 .12إجمالي موجودات عمليات متويل األوراق املالية (دون األخذ باالعتبار أي تقاص)

( .13صافي الذمم النقدية املدينة والدائنة الناشئة عن موجودات عمليات متويل األوراق املالية)

 .14االنكشافات للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل من خالل موجودات عمليات متويل األوراق املالية
 .15انكشافات البنك كوكيل في عمليات متويل األوراق املالية
 .16إجمالي االنكشافات لعمليات متويل األوراق املالية

 .17االنكشافات خارج امليزانية (قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني)
( .18التعديالت للتحويل إلى املبالغ االئتمانية املعادلة)
 .19البنود خارج املركز املالي
 .20إجمالي االنكشافات
 .21الشريحة األولى من رأس املال
 .22نسبة الرفع املالي (الشريحة األولى من رأس املال  /إجمالي االنكشافات)
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2020

4,289,566

4,388,757

()176,270

()99,832

4,113,296

4,288,925

13,036

16,119

9,283

9,025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,319

25,144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,563,643

2,563,052

()1,673,878

()1,686,435

889,765

876,617

5,025,380

5,190,686

614,560

605,770

%12.23

%11.67
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 - 5إدارة المخاطر :
التحكم باملخاطر :
ف ــي اعتق ــاد البن ــك عن ــد اتخ ــاذه املخاط ــر املرتبط ــة بعمليات ــه فق ــط ان يق ــوم بالتحدي ــد املناس ــب والتقيي ــم واإلدارة والتخفي ــف املالئ ــم
لعوام ــل اخلط ــر احملتمل ــة .إن املخاط ــر الهام ــة الت ــي يتع ــرض له ــا البن ــك تتضم ــن مخاط ــر االئتم ــان وترك ــز مخاط ــر اإلئتم ــان ومخاط ــر
الس ــوق ومخاط ــر التررك ــز ومخاط ــر التش ــغيل ومخاط ــر التش ــغيل املتبقي ــة ،ومخاط ــر الس ــيولة ومخاط ــر مع ــدالت الفائ ــدة ومخاط ــر الس ــمعة
واملخاط ــر االس ــتراتيجية واملخاط ــر القانوني ــة.
إن قط ــاع إدارة املخاط ــر ف ــي املجموع ــة ه ــو وح ــدة مس ــتقلة ومتخصص ــة ،تق ــوم برف ــع التقاري ــر مباش ــرة إل ــى جلن ــة إدارة املخاط ــر املنبثق ــة
ع ــن مجل ــس اإلدارة ،وم ــن الناحي ــة اإلداري ــة إل ــى رئي ــس مجل ــس اإلدارة .القس ــم مس ــؤول ع ــن التقيي ــم واملراقب ــة والتوصي ــة باس ــتراتيجيات
التحك ــم ف ــي تركي ــز االئتم ــان واالئتم ــان  ،وتركي ــز الس ــوق والس ــوق  ،مخاط ــر الس ــيولة والتش ــغيل ومع ــدل الفائ ــدة والس ــمعة واالس ــتراتيجية
والقانوني ــة .يت ــم تعي ــن موظف ــن محددي ــن ف ــي قس ــم إدارة املخاط ــر لإلش ــراف عل ــى كل م ــن ه ــذه املخاط ــر .يع ــد غي ــاب أي خط ــوط إب ــاغ
أو ترتيب ــات مباش ــرة غي ــر مباش ــرة م ــع األقس ــام الداخلي ــة األخ ــرى  ،والعضوي ــة الدائم ــة ف ــي جمي ــع اللج ــان التنفيذي ــة للمجموع ــة م ــن ب ــن
العوام ــل الت ــي تعك ــس الطبيع ــة املس ــتقلة لعملي ــات إدارة املخاط ــر وال ــدور املرك ــزي ال ــذي حتتف ــظ ب ــه داخ ــل املجموع ــة.
ينقس ــم قط ــاع إدارة املخاط ــر إل ــى وح ــدات مختلف ــة تق ــوم بتقيي ــم ورص ــد ومراقب ــة املخاط ــر املختلف ــة .إن مجموع ــة إدارة مخاط ــر اإلمت ــان
تتكــون مــن وحــدة مراجعــة االئتمــان واالســتثمار ووحــدة مراجعــة القــروض إدارة احملافــظ مت إعــادة هيكلتهــا خــال الســنة كمجموعــة إدارة
املخاط ــر ملت ــزم ووح ــدة محفظ ــة إدارة املخاط ــر عل ــى التوال ــي .التش ــغيل ،الغ ــش وإدارة مخاط ــر ام ــن املعلوم ــات تتك ــون م ــن وح ــدة إدارة
مخاط ــر التش ــغيل وح ــدة إدارة مخاط ــر التش ــغيل ووح ــدة إدار مخاط ــر أم ــن املعلوم ــات .مجموع ــة إدارة مخاط ــر املش ــاريع تتضم ــن سياس ــة
املخاط ــر ووح ــدة الس ــكرتارية ،وح ــدة تقاري ــر املخاط ــر واملكت ــب األوس ــط ووح ــدة التحلي ــل واحمل ــاكاة.
وحــدة مخاطــر التشــغيل مســؤلة عــن مراقبــة ،قيــاس وتقريــر مخاطــر التشــغيل للبنــك ،تقــوم الوحــدة بجمــع معلومــات مخاطــر التشــغيل مــن
خــال تقيــم املخاطــر واملراقبــة الذاتــي ،مؤشــرات املخاطــر الرئيســية ،إجرائــات املراجعــة وتقريــر أحــداث املخاطــر.مت البقــاء علــى قاعــدة
بيان ــات املخاط ــر وتقريره ــا ف ــي تقاري ــر إدارة املخاط ــر الدوري ــة .وح ــدة مخاط ــر التش ــغيل أيض ـاً مس ــؤلة ع ــن البن ــك بأوس ــعة إدارة التأم ــن
وتنســيق مخطــط إســتمرارية أعمــال البنــك بأوســعة وتأمــن إختبــارات دوريــة.
وحـــدة إدارة مخاطـــر أمـــن املعلومـــات مســـؤلة عـــن مراقبـــة ،قيـــاس وتقريـــر كل مخاطـــر أمـــن معلومـــات البنـــك  -التهديـــدات الداخليـــة
واخلارجيــة ســواء تعمديــة أو عرضيــة  -علــى جميــع أصــول معلومــات البنــك ،تقــوم هــذه الوحــدة بالتأكــد مــن مخاطــر أمــن املعلومــات قــد
مت تقيمه ــا ،حتدي ــد الفج ــوات وضواب ــط األم ــن املوص ــى به ــا تتماش ــى م ــع املتطلب ــات القانوني ــة ومعي ــار أفض ــل ممارس ــة .يت ــم تواصله ــا م ــع
م ــاك املخاط ــر حلماي ــة أص ــول معلوم ــات البن ــك ض ــد الول ــوج غ ــي املص ــرح ب ــه واإليضاح ــات غي ــر املالئم ــة .إدارة مخاط ــر أم ــن املعلوم ــات
تص ــدر وحتاف ــظ عل ــى السياس ــات واإلجرائ ــات ذات الصل ــة .وأيض ــا تختب ــر فعالي ــة الرقاب ــة لتحاف ــظ عل ــى أص ــول املعلوم ــات بأم ــان ،ه ــذه
املخاطــر مت التعــرف عليهــا وتخطيــط املعاجلــات مت تقريرهــا إلــى جلنــة مجلــس إدارة املخاطــر .األن هــذا املوقــف ووحــدة إدارة مخاطــر أمــن
املعلوم ــات تق ــوم بالتنس ــيق م ــع كاف ــة الوح ــدات األخ ــرى داخ ــل البن ــك وتق ــوم بالنص ــح بتوفي ــر مداخ ــل إلتباعه ــا جتب ــر عل ــى إتب ــاع متطلب ــات
اإلمتث ــال عب ــر البن ــك حلف ــظ أص ــول املعلوم ــات .لتحس ــن إط ــار عم ــل إس ــتحقاق أم ــن معلوم ــات البن ــك ف ــي الس ــنة الس ــابقة ،قام ــت الوح ــد
بإتخ ــاذ مب ــادارات ع ــدة .قم ــت الوح ــدة بش ــاركة قس ــم امل ــوارد البش ــرية لتوفي ــر مق ــررر تعلي ــم وع ــي ول ــوج أم ــن املعلوم ــات جلمي ــع املوظفي ــن
للمحاقظ ــة عل ــى ثاقف ــة وع ــي االم ــن مضمن ــة خ ــال البن ــك وحينم ــا العم ــل م ــع وح ــدة تكنولوجي ــا املعلوم ــات لتطبي ــق رقاب ــة مناس ــبة يس ــتلم
البنــك أيضــا إعــادة تصديــق معيــار أمــان بيانــات صناعــة بطاقــات الدفــع وحتقيــق شــهادة ايــزو  .27001وتقــوم الوحــدة بإصــادار مصــدر
رقاب ــة أم ــن التش ــغيل  24x7رلرقاب ــة أح ــداث ش ــذوذ األم ــن وإتخاذإج ــراذات التصح ــي الالزم ــة ،مت تطبي ــق حماي ــة البرمجي ــات اخلبيث ــة
املط ــورة حلماي ــة احلواس ــيب م ــن هج ــون اإلنترن ــت املتط ــورة للغاي ــة الت ــي تس ــتهدف املس ــتخدم النهائ ــي للبن ــك.
تتولــى مجموعــة إدارة تخطيــط مــوارد املشــاريع مــن خــال قســم وحــدة التحليــل واحملــاكاة لديهــا مســؤولية مراقبــة الســوق ،الســيولة ،معــدل
الفائ ــدة ،املخاط ــر اإلس ــتراتيجية ،مخاط ــر الس ــمعة ،واملخاط ــر القانوني ــة .كم ــا أنه ــا مس ــؤولة ع ــن حس ــاب رأس امل ــال االقتص ــادي للمخاط ــر
املختلفــة ،إجــراء اختبــارات الضغــط ،وتقــدمي تقاريــر عنهــا إلــى جلنــة األصــول واخلصــوم جلنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
مجل ــس اإلدارة والبن ــك املرك ــزي .يعم ــل قس ــم األص ــول واخلص ــوم ً
ايض ــا عل ــى إحتمالي ــة التعث ــر و اخلس ــارة نظ ــرا للتعث ــر س ــنو ًيا املرتبط ــن
بدرجــات امللتــزم املختلفــة الســتخدامها فــي حســاب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9إن القســم مســؤول ً
أيضــا عــن تقــدمي حتليــل خــاص
للمخاط ــر للمنتج ــات املصرفي ــة اجلدي ــدة .يرك ــز قس ــم سياس ــة املخاط ــر ووح ــدة الس ــكرتارية ف ــي مجموع ــة إدارة تخطي ــط م ــوارد املش ــاريع
علــى حتديــث سياســات إدارة املخاطــر وإجــراء جلنــة األصــول واخلصــوم وجلنــة االئتمــان واالســتثمار لبنــود االســتثمار .يركــز قســم وحــدة
تقاري ــر املخاط ــر واملكت ــب األوس ــط ف ــي مجموع ــة إدارة تخطي ــط م ــوارد املش ــاريع عل ــى التقاري ــر الدوري ــة ملقايي ــس املخاط ــر الت ــي تش ــمل
تقاري ــر املخاط ــر اليومي ــة ،األس ــبوعية ،والش ــهرية إل ــى اإلدارة .تق ــوم اإلدارة ً
أيض ــا بإع ــداد تقري ــر ش ــهري إلدارة املخاط ــر ال ــذي يتك ــون م ــن
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نظ ــام إدارة املعلوم ــات بش ــأن محفظ ــة االئتم ــان ،املوق ــف مقاب ــل احل ــدود الداخلي ــة املتعلق ــة مبخاط ــر أس ــعار الفائ ــدة ،مخاط ــر الس ــيولة،
مخاط ــر الس ــوق واملخاط ــر التش ــغيلية والت ــي يت ــم تعميمه ــا عل ــى أعض ــاء جلن ــة األص ــول واخلص ــو .يعم ــل القس ــم ً
أيض ــا كوس ــيط للخزين ــة
حي ــث يراق ــب ح ــدود املخاط ــر املتعلق ــة باخلزان ــة عل ــى أس ــاس يوم ــي.
يتضم ــن إط ــار إدارة املخاط ــر هي ــكل تنظيم ــي للج ــان مش ــتملة عل ــى مجل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــة وذل ــك ألغ ــراض املوافق ــة ورف ــع
التقاريــر .لــدى مجلــس اإلدارة مــن خــال اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس  ،كامــل الصالحيــة العتمــاد اإلســتراتيجيات والسياســات مــن خــال
جلانــه .إن جلنــة القــروض املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة هــي أعلــى ســلطة فــي املجموعــة وهــي مســؤولة بشــكل رئيســي باملوافقــة علــى منــح
االئتمان ــات  ،وم ــن أه ــم مس ــؤوليات اللجن ــة ه ــي املوافق ــة عل ــى جمي ــع ع ــروض االئتم ــان الت ــي تتج ــاوز مس ــتوى صالحي ــات اإلدارة .وكذل ــك
مراجع ــة واعتم ــاد سياس ــة االئتم ــان والتعدي ــات الالحق ــة له ــا .إن مجل ــس اإلدارة ه ــو أعل ــى س ــلطة ف ــي املجموع ــة العتم ــاد االس ــتثمارات
واألم ــور التنفيذي ــة األخ ــرى الت ــي تتج ــاوز صالحي ــات اإلدارة ،تتضم ــن تل ــك الصالحي ــات اعتم ــاد اس ــتراتيجية املجموع ــة املوس ــعة وكذل ــك
السياســات احملــددة املتعلقــة بــإدارة املخاطــر .تقـــوم جلـــنة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مبســاعدة مجلــس اإلدارة فــي هيكلــة
إط ــار التحك ــم باملخاط ــر ل ــدى البن ــك  ،وسياس ــات وإرش ــادات التقيي ــم وإدارة املخاط ــر ونزع ــة البن ــك جت ــاه املخاط ــر وإس ــتراتيجية املخاط ــر
وتطبي ــق اإلدارة التنفيذي ــة لسياس ــات وإس ــتراتيجيات املخاط ــر.
إن جلن ــة اإلس ــتثمار واالئتم ــان ه ــي اجله ــة التنفيذي ــة إلتخ ــاذ الق ــرارات  ،وله ــا ف ــي ذل ــك اعتم ــاد جمي ــع ش ــؤون اإلس ــتثمار واإلئتم ــان ضم ــن
ح ــدود معين ــة .إن مس ــؤولية جلن ــة إدارة املوج ــودات واملطلوب ــات إدارة اإلط ــار الش ــامل للموج ــودات واملطلوب ــات والت ــي تتضم ــن هي ــكل املرك ــز
املالــي ومنــط االســتحقاق ومخاطــر ســعر الفائــدة وكفايــة رأس املــال ومراكــز العمــات األجنبيــة ومراجعــة السياســات املتعلقــة بهــا واعتمـــاد
االس ــتثناءات .وتق ــوم جلن ــة إدارة املوج ــودات واملطلوب ــات ب ــأداء دور جلن ــة املخاط ــر حي ــث لديه ــا مس ــتوى إش ــراف عال ــي عل ــى عملي ــة إدارة
املخاط ــر .إن جلن ــة حتدي ــد املخصص ــات مس ــؤولة ع ــن التقيي ــم الش ــامل وإدارة املخصص ــات الت ــي إتخذته ــا املجموع ــة والتأك ــد م ــن أن تل ــك
املخصص ــات متماش ــية م ــع املتطلب ــات الرقابي ــة املتعلق ــة به ــا.
ولغ ــرض إدارة املخاط ــر بطريق ــة ش ــاملة وألغ ــراض قي ــاس املخاط ــر عل ــى أس ــاس مجم ــع  ،ف ــإن ل ــدى املجموع ــة سياس ــة رس ــمية ش ــاملة
إلدارة املخاط ــر والت ــي تق ــدم إرش ــادات مفصل ــة إلط ــار س ــليم إلدارة مخاط ــر املجموع ــة ككل .كم ــا إن أه ــداف إدارة املخاط ــر يت ــم دعمه ــا
وتقديره ــا بواس ــطة السياس ــات املختلف ــة للمخاط ــر والت ــي تت ــم مراجعته ــا وحتديثه ــا بص ــورة دوري ــة ،كم ــا أن سياس ــات املخاط ــر بص ــورة
عام ــة تق ــدم تخطي ــط تفصيل ــي للمخاط ــر املختلف ــة ،بن ــاء عل ــى اس ــتراتيجيات األعم ــال واألداء الس ــابق والتوقع ــات املس ــتقبلية والظ ــروف
االقتصاديــة واللوائــح والتعليمــات الداخليــة واخلارجيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن السياســات تتطلــب أيضــا القيــام بتحليــل شــامل ملجموعــة
مــن املقاييــس احملــددة مســبقا قبــل اســتحداث منتجــات أو أدوات جديــدة ،وتتطلــب تلــك السياســات وضــع حــدود داخليــة (اســمية وتســتند
إلــى دراســة املخاطــر) تهــدف إلــى املراقبــة املســتمرة والتأكيــد علــى أن املخاطــر املتعلقــة بأعمــال املجموعــة تبقــى دائمــا حتــت الســيطرة ،
كم ــا أن رف ــع التقاري ــر الدوري ــة ع ــن املخاط ــر للجه ــات املختلف ــة والت ــي تش ــتمل عل ــى جلن ــة إدارة املوج ــودات واملطلوب ــات باملجموع ــة وكذل ــك
مجل ــس اإلدارة تضم ــن إط ــاع اإلدارة التنفيذي ــة ومجل ــس اإلدارة بش ــكل مس ــتمر عل ــى املراك ــز املختلف ــة ل ــدى املجموع ــة مب ــا يس ــاهم ف ــي
متكينهـــم مـــن اتخـــاذ القــرارات الســليمة.
كمــا قامــت أيضــا املجموعــة باختبــار الضغــط علــى املنشــأة ككل بنــا ًء علــى طريقــة محــاكاة املخاطــر  ،لتقــوم بتحليــل تأثيــر أحــداث شــديدة
علــى الربحيــة وكفايــة رأس املــال.
يقوم البنك بالتعامل مع انواع املخاطر املختلفة بالتفصيل أدناه.
أ  -مخاطر االئتمان :
إن سياســة االئتمــان وسياســة إدارة مخاطــر االئتمــان توضحــان وحتــددان املبــادىء والتوجيهــات ألنشــطة اإلقــراض وأســس قيــاس ومراقبــة
وإدارة مخاط ــر االئتم ــان .إن سياس ــة االئتم ــان توف ــر اإلرش ــادات الت ــي حت ــدد معايي ــر اإلق ــراض وان جمي ــع الق ــرارات االئتماني ــة تت ــم بع ــد
االخ ــذ بع ــن اإلعتب ــار متطلب ــات السياس ــة االئتماني ــة .يت ــم مراجع ــة وحتدي ــث سياس ــة اإلئتم ــان بش ــكل دائ ــم لتتماش ــي م ــع املتطلب ــات
التنظيمي ــة والعم ــل.
إن سياس ــة االئتم ــان تكم ــل سياس ــة إدارة مخاط ــر االئتم ــان الت ــي حت ــدد البني ــة األساس ــية إلدارة مخاط ــر االئتم ــان مب ــا ف ــي ذل ــك أدوات
تصني ــف املخاط ــر وحتلي ــل احملفظ ــة واملراجع ــات املس ــتقلة  ،كم ــا مت إنش ــاء ح ــدود داخلي ــة لترك ــز االئتم ــان وج ــودة االئتم ــان .يت ــم إس ــتباق
املوافق ــات االئتماني ــة بفح ــص مناف ــي للجهال ــة تفصيل ــي عل ــى ع ــروض االئتم ــان وتش ــتمل عل ــى مراجع ــة مس ــتقلة ال تش ــارك فيه ــا الوح ــدة
املعرض ــة للمخاط ــر .يش ــتمل الفح ــص املناف ــي للجهال ــة عل ــى تقيي ــم ج ــودة املعلوم ــات املالي ــة واألداء املال ــي التاريخ ــي والتطلع ــات املس ــتقبلية
وهي ــكل التس ــهيالت ،وصلته ــا باحتياج ــات العم ــل وخب ــرة االدارة ،حتدي ــد مص ــادر الس ــداد والضمان ــات املتوف ــرة والدع ــم االضاف ــي املتوف ــر
الــخ .باالضافــة الــى ذلــك وبعــد املوافقــة يتــم عمــل مراجعــة شــاملة علــى املســتوى الفــردي وعلــى مســتوي احملفظــة ملراقبــة  /للســيطرة بشــكل
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فعــال علــى محفظــة االئتمــان احلاليــة .يتــم عــرض تقاريــر احملفظــة ومراجعــات مــا بعــد املوافقــة ترفــع الــى اإلدارة و رئيــس مجلــس اإلدارة.
يس ــتخدم البن ــك من ــوذج داخل ــي متط ــور لتقي ــم مخاط ــر العمي ــل .إس ــتعان البن ــك باللوغاريتم ــات املتقدم ــة مس ــتخدماً مقايي ــس مالي ــة وغي ــر
مالي ــة للوص ــول ال ــى تقيي ــم مخاط ــر العمي ــل .إن من ــوذج تقيي ــم مخاط ــر العمي ــل لألص ــول غي ــر املتعث ــرة يتب ــع مقياســاً م ــن  1إل ــى  8حي ــث
يعتبــر  1افضــل املخاطــر .أمــا التصنيــف مــن  9الــى  11فانــه ينطبــق علــى املوجــودات املتعثــرة .يتــم إســتخدام التصديــق الداخلــي للمخاطــر
للحص ــول عل ــى املوافق ــات اإلئتماني ــة .كم ــا ه ــي متطلب ــات البن ــك املرك ــزي الكويت ــي ،ف ــإن التصنيف ــات الداخلي ــة تتع ــن عل ــى التصنيف ــات
اإلئتمانيــة اخلارجيــة ،كمــا أن احتماليــة التعثــر يتــم حتديدهــا بشــكل منســق مــع التصنيــف املرتبــط بالعميــل .هنــاك بعــض االعتبــارات غيــر
املالي ــة تس ــتند إل ــى مج ــال نش ــاط القط ــاع ،وم ــن ث ــم فإنه ــا تس ــمح بتقيي ــم أكث ــر دق ــة ملخاط ــر النش ــاطات املختلف ــة .كم ــا مت أيضــاً إدخ ــال
نظ ــام تصني ــف مخاط ــر التس ــهيالت .يت ــم تطبي ــق احل ــدود القص ــوى ملخاط ــر اإلق ــراض لط ــرف أو مجموع ــة وفقــاً لألع ــراف التنظيمي ــة
للترك ــز االئتمان ــي.
م ــن خ ــال عملي ــة التحلي ــل املناس ــبة يت ــم التأك ــد م ــن أن احل ــدود املعتم ــدة تتماش ــى م ــع من ــط مخاط ــر العمي ــل وباإلضاف ــة إل ــى ح ــدود
اإلقــراض املعتمــدة علــى أســاس فــردي  ،فقــد مت تعيــن حــدود انكشــاف أكثــر أتســاعا للمخاطــر وذلــك للقطاعــات التــي مت حتديدهــا علــى
أنهــا أكثــر تعرض ـاً للمخاطــر وتتــم مراقبــة التعرضــات املرتبطــة بهــذه القطاعــات .يتــم تقييــم احلــدود االئتمانيــة لــكل بلــد بنــاء علــى تقييــم
داخلــي للمخاطــر وتقييــم مؤسســات التقييــم اخلارجيــة للمخاطــر الســيادية مثــال  S&Pو  Moddysو  ،Fitchلضمــان وجــود تنــوع فــي
احملفظ ــة اإلئتماني ــة فيم ــا يخ ــص تصنيف ــات الس ــيادة ،والتعرض ــات اجلغرافي ــة .نف ــذ القط ــاع ايض ــا من ــوذج تقيي ــم مخاط ــر القط ــاع للس ــماح
مبزي ــد م ــن التفاصي ــل ف ــي تصني ــف القط ــاع.
يقــوم البنــك أيضــا بحســاب رأس املــال املعــرض ملخاطــر اإلئتمــان والــذي يشــمل اإلقــراض علــى أســاس اإلســم وتركــزات الضمــان والقطــاع
والتركــزات اجلغرافيــة ضمــن الركــن الثانــي مــن معاييــر بــازل .3
تتع ــرض البن ــوك ملخاط ــر التعام ــل باملش ــتقات املالي ــة ع ــن طري ــق املعام ــات األجل ــة بالقط ــاع األجنب ــي م ــع البن ــوك األخ ــرى وكذل ــك عم ــاء
البن ــوك ومب ــادالت أس ــعار الفائ ــدة الت ــي مت الدخ ــول فيه ــا لتحوي ــط الس ــندات ذات الفائ ــدة الثابت ــة ف ــي محفظ ــة الس ــندات .عندم ــا تك ــون
القيمــة االئتمانيــة املعدلــة باملخاطــر (( CVAللمخاطــر االئتمانيــة للطــرف املقابــل ( )CCRغيــر مؤثــرة فإنــه ليــس هنــاك ضــرورة لوجــود
رأس م ــال إقتص ــادي منفص ــل .كم ــا أن احل ــدود االئتماني ــة ملخاط ــر انكش ــاف األط ــراف املقابل ــة  ،وه ــي البن ــوك  ،يت ــم وضعه ــا بن ــاء عل ــى
تقيي ــم مؤسس ــات التصني ــف االئتمان ــي اخلارجي ــة ( )ECAIوكذل ــك سياس ــة االئتم ــان بالبن ــك ويت ــم مراجعته ــا بش ــكل دوري .إن األط ــراف
املقابلــة فــي معامــات املشــتقات املاليــة هــي البنــوك ويتــم وضــع حــدود التعامــل معهــا مــع عــدم إبالغهــا بتلــك احلــدود ومــن ثــم فــإن البنــك
يحتفــظ بالســيطرة علــى أي انكشــافات غيــر صحيحــة .إن احلصــول علــى وتقــدمي الضمانــات محكــوم باإلتفاقيــات التــي يتــم الدخــول فيهــا
وفق ــا مل ــا تق ــره اجلمعي ــة الدولي ــة للمب ــادالت والتعام ــل باملش ــتقات.
ال يتخذ البنك ضمانات للتعرض لإلئتمان.
ب ـ مخاطر السوق :
يتع ــرض البن ــك ملخاط ــر الس ــوق فيم ــا يتعل ــق مبحاف ــظ األس ــهم وأس ــعار تب ــادل العم ــات األجنبي ــة الت ــي تق ــوم املجموع ــة باملتاج ــرة فيه ــا
بشــكل نشــط وأيضــا فـــي بعــض املراكــز األخــرى حيــث يتــم حتديــد قيمتهــا العادلــة مــن مقاييــس الســوق يســتخدم البنــك طريقــة املنهجيــة
القياس ــية إلحتس ــاب رأس امل ــال ملخاط ــر الس ــوق.
وضعــت حــدود ملخاطــر الســوق بهــدف الســيطرة علــى املخاطــر املرتبطــة باألســهم ومخاطــر تبــادل العمــات األجنبيــة .يتــم مراقبــة مخاطــر
تبــادل العمــات األجنبيــة علــى أســاس يومــي لــكل عملــة علــى حــدة ويتــم الســيطرة عليهــا مــن خــال احلــدود القصــوى للعمــات األجنبيــة
وحــدود إيقــاف اخلســائر ،ويتــم تطبيــق التعليمــات املرتبطــة باحلــدود التنظيميــة لليلــة واحــدة والتــي تشــتمل أيضــا احلــدود الكليــة القصــوى
بشــكل صــارم.
يق ــوم البن ــك أيض ــا بتقيي ــم مخاط ــر الس ــوق م ــن خ ــال إج ــراءات مت تطويره ــا داخلي ــا لقي ــاس القيم ــة املعرض ــة للمخاط ــر ( - )VaRالقيم ــة
املعرض ــة للمخاط ــر تس ــتند إل ــى مح ــاكاة تاريخي ــة عل ــى م ــدار امل ــدة املراقب ــة م ــع احتس ــاب احل ــد األقص ــى للخس ــارة عل ــى م ــدار م ــدة
االحتف ــاظ وباس ــتخدام نس ــبة مئوي ــة مقداره ــا  .%99مت حتدي ــد احل ــد األقص ــى للقيم ــة املعرض ــة للمخاط ــر ( )VaRاملس ــموح به ــا لتب ــادل
العم ــات األجنبي ــة ومراك ــز املتاج ــرة باألس ــهم .يت ــم إع ــادة قي ــاس القيم ــة املعرض ــة للمخاط ــر س ــنوياً للتحق ــق م ــن صحته ــا .يت ــم احتس ــاب
رأس امل ــال اإلقتص ــادي ملخاط ــر الس ــوق باس ــتخدام طريق ــة "النق ــص املتوق ــع" الت ــي تتماش ــي م ــع إرش ــادات جلن ــة ب ــازل.
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ويتــم تصنيــف االســتثمارات بنــاء علــى فئــات محــددة مســبقا للموجــودات وتخضــع حلــدود معتمــدة لكافــة تلــك الفئــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،
تقتصــر القــدرة األســتثمارية اإلجماليــة والفرديــة للمجموعــة علــى احلــدود واالرشــادات املنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك املركــزي الكويتــي.
كمــا توضــح سياســة مخاطــر الســوق احلاجــة إلــى التحــوط فــي ظــل ظروف معينــة .قياس فعالية التحوط تخضع لسياســة إدارة مخاطر الســوق
التــي تضــع مبــادئ توجيهيــة إلنشــاء التحــوط وطريقــة حتديــد فعاليــة التحــوط البدايــة وبعــد ذلــك والقواعــد العامــة األخرى ملعامــات التحوط.
ج  -مخاطر السيولة :
يق ــوم البن ــك ب ــادارة مخاط ــر الس ــيولة الت ــي تترك ــز ف ــي اخت ــاف فت ــرات االس ــتحقاق وترك ــز م ــن جه ــة املطلوب ــات .مت وض ــع ح ــدود إلدارة
مخاطــر الســيولة وتتضمــن احلــدود املطلقــة للفجــوات التراكميــة وحــد ألقصــى مبلــغ مســموح بــه لإلقــراض .مت وضــع حــدود تنبيــه داخليــة
لضم ــان اإللت ــزام باحل ــدود التنظيمي ــة .مت حتس ــن إدارة مخاط ــر الس ــيولة  ،حي ــث مت إدخ ــال ح ــدود جدي ــدة للمطلوب ــات م ــن املودع ــن
الرئيســيني ومــن األدوات ذات احلساســية  ،أيضــا مت إدخــال حــدود لإلختالفــات فــي الفتــرات الزمنيــة املختلفــة للتأكــد مــن أن املوجــودات
واملطلوب ــات املس ــتحقة تبق ــى متطابق ــة إل ــى ح ــد كبي ــر .ويت ــم عم ــل حتلي ــل مفص ــل للمطلوب ــات بصف ــة دوري ــة للتميي ــز ب ــن أمن ــاط التجدي ــد
والتع ــرف عل ــى الودائ ــع األساس ــية واإلجتاه ــات الس ــلوكية لألم ــوال قصي ــرة األج ــل والعالق ــات املتبادل ــة ب ــن املتغي ــرات االقتصادي ــة الكلي ــة.
إن سياســة إدارة مخاطــر الســيولة لــدى البنــك تتطلــب أيضــا إجــراء تخطيــط ســيولة مناســب بشــكل دوري وأن اختبــار الضغــط يتــم القيــام
ب ــه اس ــتنادا إل ــى حتاي ــل الس ــيناريو .كم ــا أن خط ــة الط ــوارئ املفصل ــة تش ــكل أيض ــا ج ــزء م ــن إط ــار إدارة الس ــيولة .يت ــم قي ــاس رأس امل ــال
ملخاط ــر الس ــيولة بش ــكل دوري ضم ــن الرك ــن الثان ــي م ــن معايي ــر ب ــازل  3باس ــتخدام طريق ــة مت تطويره ــا داخلي ــا.
أدخلــت جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة تعليمــات بــازل  ،3وغيرهــا ،اطــارا عامليــا ألدارة مخاطــر الســيولة .قــام البنــك بإدخــال حــدود داخليــة
لنســب الســيولة اجلديــدة ونســبة تغطيــة الســيولة ( )LCRوصافــي نســبة التمويــل املســتقر ( )NSFRبشــكل اســتباقي .وقــد مت قيــاس هــذه
النســب ورصدهــا بانتظــام مقابــل احلــدود الرقابيــة أو احلــدود الداخليــة.
د  -مخاطر أسعار الفائدة :
تق ــاس مخاط ــر أس ــعار الفائ ــدة كم ــا ف ــي التوجيه ــات املوضح ــة ف ــي سياس ــة إدارة مخاط ــر س ــعر الفائ ــدة .إن غالبي ــة موج ــودات ومطلوب ــات
البنــك إمــا أنهــا تســتحق خــال ســنة واحــدة أو يتــم إعــادة تســعيرها خــال ســنة وبالتالــي يوجــد تعــرض محــدود ملخاطــر أسعـــار الفائــدة.
يت ــم مراقب ــة مخاط ــر س ــعر الفائ ــدة مبس ــاعدة مراقب ــة حساس ــية أس ــعار الفائ ــدة والت ــي تعك ــس توزي ــع املوج ــودات واملطلوب ــات ف ــي نطاق ــات
زمني ــة مح ــددة مس ــبقاً لإلس ــتحقاق/إعادة التس ــعيير .يحتس ــب العائ ــد عن ــد املخاط ــر بتطبي ــق مجموع ــات ألس ــعار مح ــددة مس ــبقا عل ــى
مراقب ــة حساس ــية أس ــعار الفائ ــدة ويت ــم قياس ــها مقاب ــل احل ــدود الداخلي ــة الت ــي حت ــدد حتم ــل البن ــك له ــذا اخلط ــر .إن حساس ــية القيم ــة
االقتصادي ــة حلق ــوق املس ــاهمني يت ــم احتس ــابها أيض ـاً ف ــي إط ــار ظ ــروف معين ــة مح ــددة مس ــبقاً و تغي ــر س ــعر الفائ ــدة .يت ــم قي ــاس مخاط ــر
س ــعر الفائ ــدة عل ــى رأس امل ــال ضم ــن الرك ــن  2بواس ــطة طريق ــة مت تطويره ــا داخلي ـاً.
هـ -مخاطر التشغيل :
ترك ــز إدارة مخاط ــر التش ــغيل عل ــى تقلي ــص مخاط ــر األح ــداث الت ــي تنت ــج ع ــن العملي ــات غي ــر املالئم ــة واألخط ــاء البش ــرية وفش ــل النظ ــام
وكذلــك عوامــل خارجيــة عــن طريــق اســتخدام طــرق تقييــم متعــددة والتــي تتضمــن التقييــم الذاتــي ملراقبــة املخاطــر و اطــار مؤشــر املخاطــر
الرئيســية ،ومراجعــة شــاملة لإلجــراءات املتبعــة علــى نطــاق املجموعــة .لقــد مت اســتخدام بطاقــة نتائــج موضوعيــة لتقييــم مناطــق مخاطــر
العملي ــات املتنوع ــة معتم ــدة عل ــى مؤش ــرات مح ــددة مس ــبقا ولتصنيفه ــم ضم ــن فئ ــات مح ــدده .يس ــتخدم ه ــذا املقي ــاس ف ــي حتدي ــد رأس
امل ــال للمخاط ــر التش ــغيلية و مخاط ــر االلت ــزام و املخاط ــر القانوني ــة .إن بيان ــات اخلس ــارة احملتف ــظ به ــا داخلي ــا والت ــي يت ــم جتميعه ــا بش ــكل
رئيس ــي م ــن تقاري ــر األح ــداث وم ــن املعلوم ــات ع ــن م ــدى تك ــرار وتأثي ــر أح ــداث مخاط ــر العملي ــات .مت إع ــداد خط ــة إس ــتمرارية األعم ــال
عل ــى نط ــاق املجموع ــة ككل وته ــدف ه ــذه اخلط ــة إل ــى معاجل ــة أي ح ــاالت طارئ ــة غي ــر مرتقب ــة كم ــا ته ــدف أيض ـاً إل ــى ضم ــان اس ــتمرارية
األعم ــال بأدن ــى ح ــد م ــن االنقط ــاع ف ــي األنظم ــة والعملي ــات الهام ــة.
إن إدارة التأمينــات تشــكل جــزءاﹰ مــن إطــار التســهيالت اجليــدة لنقــل املخاطــر .تقــدم التغطيــة التأمينيــة تخفيفــا جزئيــا ملخاطــر العمليــات.
إن سياس ــة إدارة مخاط ــر العملي ــات تب ــن تعليم ــات عام ــة إلدارة التأم ــن مب ــا ف ــي ذل ــك العوام ــل الت ــي س ــوف يت ــم أخذه ــا بع ــن االعتب ــار
عن ــد هيكل ــة وتنظي ــم بوليص ــة التأم ــن ومخاط ــر االئتم ــان ل ــدى القائ ــم بعملي ــة التأم ــن وتعري ــف ح ــدود البوليص ــة واس ــتقطاعات التأم ــن
ومراجع ــة السياس ــة ومعاجل ــة املطالب ــات.
و  -مخاطر أخرى :
يوج ــد سياس ــات للمخاطـ ــر األخ ــرى مب ــا ف ــي ذل ــك املخاط ــر القانوني ــة واملخاط ــر اإلس ــتراتيجية ومخاط ــر الس ــمعة .حت ــدد ه ــذه السياس ــات
واملهــام واملســؤوليات ملختلــف أصحــاب املصالــح فــي إدارة ومراقبــة هــذه املخاطــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،إســتخدمت مناهــج القيــاس الكمــي
لقيــاس رأس املــال لهــذه املخاطــر.
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 - 6التعرضات لالئتمان :
تظهــر سياســة االئتمــان لــدى املجموعــة معاييــر اإلقــراض العامــة باإلضافــة إلــى السياســات احملــددة املتعلقــة مبجــاالت اإلقــراض املختلفــة.
وم ــن ب ــن األم ــور األخ ــرى .تع ــرف السياس ــة االئتماني ــة معايي ــر اإلق ــراض وعملي ــة املوافق ــة عل ــى ق ــرارات االئتم ــان املختلف ــة واملس ــتندات
املطلوب ــة وهام ــش الربحي ــة  ،...ال ــخ .تتضم ــن أيض ــا سياس ــة االئتم ــان املس ــتويات املختلف ــة ملن ــح املوافق ــات الرس ــمية املعتم ــدة اس ــتنادا إل ــى
املبالغ/امل ــدة وفح ــوى املمي ــزات األخ ــرى للتس ــهيالت االئتماني ــة التخ ــاذ ق ــرارات ائتم ــان مناس ــبة .إن جمي ــع ق ــرارات االئتم ــان الت ــي يت ــم
اتخاذه ــا م ــن مس ــتويات الصالحي ــات االئتماني ــة األق ــل ف ــي ه ــرم املوافق ــات يت ــم مراجعته ــا م ــن قب ــل أعل ــى س ــلطة للموافق ــة وه ــي جلن ــة
الق ــروض املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة.
يتــم اإلعتــراف باخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة علــى التســهيالت اإلئتمانيــة طبقــا إلرشــادات بنــك الكويــت املركــزي والتــي تنــص علــى وجــوب
احتســاب اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة طبقــا لتوجيهــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9الصــادر بنــك الكويــت املركــزي أو لقواعــد
البنــك املركــزي اخلاصــة تصنيــف التســهيالت اإلمتانيــة واحتســاب خســائر االنخفــاض فــي قيمتهــا( .قواعــد البنــك املركــزي).
للمزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول منهجي ــة اخلس ــائر اإلئتماني ــة املتوقع ــة يرج ــى الرج ــوع إل ــى إفص ــاحاالنخف ــاض ف ــي قيم ــة املوج ــودات املالي ــة
(.2ط )1.ف ــي البيان ــات املالي ــة.
تن ــص قواع ــد البن ــك املرك ــزي بوج ــوب تقدي ــر اخلس ــائر اإلئتماني ــة املتوقع ــة عل ــى نه ــج الش ــريحتني .يت ــم االعت ــراف باخلس ــائر اإلئتماني ــة
املتوقع ــة مبجم ــوع املخصص ــات العام ــة واخلاص ــة .يت ــم احتس ــاب املخصص ــات العام ــة بواق ــع  %1م ــن التس ــهيالت النقدي ــة و %0.5م ــن
التس ــهيالت غي ــر النقدي ــة بع ــد خص ــم بع ــض فئ ــات مح ــددة م ــن الضمان ــات .يت ــم احتس ــاب املخصص ــات اخلاص ــة بن ــا ًء عل ــى التصني ــف
التس ــهيالت اإلئتماني ــة غي ــر املنتظم ــة كم ــا ه ــو موض ــح أدن ــاه .يت ــم تصني ــف التس ــهيالت اإلمتاني ــة ضم ــن فئ ــات الغي ــر منتظم ــة أدن ــاه عن ــد
وج ــود دلي ــل موضوع ــي عل ــى انخف ــاض قيمته ــا بن ــا ًء عل ــى معايي ــر مح ــددة تتضم ــن أح ــكام اإلدارة ف ــي زي ــادة مخاط ــر اإلئتم ــان.
فترة عدم اإلنتظام
أكثر من  90يوماً وأقل من  180يوماً
أكثر من  180يوماً وأقل من  365يوماً
أكثر من  365يوماً

نسبة اخلسارة
%20
%50

%100

ولك ــن كإج ــراء يتص ــف باحل ــذر والتحف ــض يق ــوم البن ــك عل ــى الف ــور بتكوي ــن مخص ــص بنس ــبة  %100ويق ــوم بش ــطب جمي ــع التس ــهيالت
االئتماني ــة غي ــر املنتظم ــة لفت ــرة تزي ــد ع ــن  90ي ــوم .إن مؤسس ــات التصني ــف االئتمان ــي اخلارجي ــة املس ــتخدمة ف ــي حس ــاب كفاي ــة رأس
املــال تتوافــق مــع قواعــد وأنظمــة البنــك املركــزي الكويتــي املتعلقــة مبعيــار كفايــة رأس املــال .إن مؤسســات التصنيــف االئتمانــي اخلارجيــة
املســموح بهــا مبوجــب القواعــد هــي موديــز ( )Moody'sوســتاندارد أنــد بــورز ( )Standard & Poorوفيتــش ( .)Fitchتُترجــم تصنيفــات
مؤسس ــات التصني ــف االئتمان ــي اخلارجي ــة إل ــى أوزان مح ــددة للمخاط ــر متش ــيا م ــع خط ــة التعي ــن احمل ــددة ف ــي نف ــس القواع ــد .تتضم ــن
عمليــة التعيــن تطبيــق قيــود املخاطــر املنصــوص عليهــا للحصــول علــى تصنيفــات مؤسســات التصنيــف االئتمانــي اخلارجيــة مختلفــة وفــي
حال ــة مطالب ــات البن ــوك ،ف ــي ح ــاالت التع ــرض قصي ــرة األج ــل وطويل ــة األج ــل ،عل ــى النح ــو املنص ــوص علي ــه ف ــي القواع ــد.
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أ  -إجمالي التعرضات لالئتمان
ألــف دينار كويتي

2021

إجمالي
التعرض

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

إجمالي
التعرض املمول

386,611

386,611

مطالبات على مؤسسات دولية

-

-

مطالبات على مؤسسات القطاع
العام

مطالبات على جهات سيادية

مطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية
القروض السكنية االستهالكية
املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

إجمالي التعرض
غير املمول
-

2020

إجمالي
التعرض

إجمالي التعرض
املمول

370,646

370,646

-

-

-

إجمالي التعرض
غير املمول
-

181,378

181,378

-

143,079

143,079

-

-

-

-

-

-

-

1,518,249

1,212,390

305,859

1,746,263

1,403,447

342,816

4,031,890

1,774,649

2,257,241

4,028,911

1,809,296

2,219,615

-

-

-

-

-

-

34,337

34,337

-

40,396

40,396

-

498,320

497,891

429

455,416

454,795

621

-

-

-

-

-

-

114

-

114

-

-

-

144,073

144,073

-

139,798

139,798

-

-

-

-

-

-

-

6,794,972

4,231,329

2,563,643

6,924,509

4,361,457

2,563,052

ب  -متوسط إجمالي التعرضات لالئتمان
ألــف دينار كويتي

2021

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

140

إجمالي
التعرض

2020

378,629

إجمالي
التعرض املمول
378,629

إجمالي التعرض
غير املمول

إجمالي
التعرض

386,872

386,872

مطالبات على مؤسسات دولية

-

-

-

-

-

مطالبات على مؤسسات القطاع
العام

مطالبات على جهات سيادية

مطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية
القروض السكنية االستهالكية
املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

-

إجمالي التعرض
املمول

إجمالي التعرض
غير املمول
-

-

162,229

162,229

-

132,901

132,901

-

-

-

-

-

-

-

1,632,256

1,307,919

324,338

1,939,292

1,599,229

340,063

4,030,401

1,791,973

2,238,428

4,047,140

1,830,011

2,217,129

-

-

-

-

-

-

37,367

37,367

-

35,205

35,205

-

476,868

476,343

525

466,503

458,467

8,036

-

-

-

-

-

-

57

-

57

29

-

29

141,936

141,936

-

151,177

151,177

-

-

-

-

-

-

-

6,859,741

4,296,393

2,563,348

7,159,119

4,593,862

2,565,257
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ج  -إجمالي التعرضات لالئتمان حسب القطاع اجلغرافي
ألــف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من
املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان حسب القطاع اجلغرافي

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

الكويت

أسيا

أوروبا

378,364

8,247

-

-

-

-

-

-

181,378

-

-

-

-

181,378

-

-

-

-

-

-

512,161

777,157

195,631

10,317

22,983

1,518,249

3,708,375

187,855

68,675

57,889

9,096

4,031,890

-

-

-

-

-

-

34,337

-

-

-

-

34,337

498,261

41

-

-

18

498,320

-

-

-

-

-

141,016

206

2,848

-

3

144,073

-

-

-

-

-

-

5,454,006

973,506

267,154

68,206

32,100

6,794,972

%80.3

%14.3

%3.9

%1

%0.5

%100

أمريكا

أخرى

املجموع

114

ألــف دينار كويتي
الكويت

أسيا

أوروبا

مطالبات على جهات سيادية

335,436

مطالبات على مؤسسات القطاع العام

143,079

-

-

مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من
املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان حسب القطاع اجلغرافي

114

35,210

مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

-

-

مطالبات على مؤسسات دولية

أمريكا

أخرى

املجموع

386,611

-

487,742

3,622,622
-

39,936

455,284
-

-

896,046
260,729
-

48
79
-

-

314,327
78,482
-

74
-

-

10,275
57,948
-

335
-

-

37,873
9,130
-

3

53
-

370,646
-

143,079
-

1,746,263
4,028,911
-

40,396

455,416
-

129,566

364

2,918

6,919

31

139,798

5,213,665

1,192,476

395,801

75,477

47,090

6,924,509

-

%75.3

-

%17.2

-

%5.7

-

%1.1

-

%0.7

-

%100.0
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د  -التعرضات لالئتمان املمول حسب القطاع اجلغرافي
ألــف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ %35
من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان املمول حسب القطاع
اجلغرافي

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

378,364

8,247

-

-

-

-

-

-

181,378

181,378

-

-

-

-

-

-

506,495

586,162

86,694

10,166

22,873

1,212,390

1,671,282

92,205

2,053

14

9,095

1,774,649

-

-

-

-

-

-

34,337

-

-

-

-

34,337

497,832

41

-

-

18

497,891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141,016

206

2,848

-

3

144,073

-

-

-

-

-

-

3,410,704

686,861

91,595

10,180

31,989

4,231,329

%80.6

%16.2

%2.2

%0.2

%0.8

%100

أمريكا

أخرى

املجموع

ألــف دينار كويتي
الكويت

أسيا

أوروبا

335,436

35,210

-

-

-

370,646

-

-

-

-

-

-

143,079

-

-

-

-

143,079

-

-

-

-

-

-

487,742

692,337

189,725

10,068

23,575

1,403,447

1,642,476

152,220

5,482

-

9,118

1,809,296

-

-

-

-

-

-

39,936

48

74

335

3

40,396

454,663

79

-

-

53

454,795

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ %35

-

-

-

-

-

-

التعرض للقروض املتأخرة

-

-

-

-

-

-

129,566

364

2,918

6,919

31

139,798

-

-

-

-

-

-

من املخاطر املرجحة
موجودات أخرى

مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان املمول حسب القطاع اجلغرافي

142

الكويت

أسيا

أوروبا

أمريكا

أخرى

املجموع

386,611

3,232,898
%74.1

880,258
%20.2

198,199
%4.5

17,322
%0.4

32,780
%0.8

4,361,457
%100.0

مجموعة البنك التجاري الكويتي

اإلفصاحات العامة من معيار كفاية رأس المال
 31ديسمبر 2021

هـ  -التعرضات لالئتمان غير املمول حسب القطاع اجلغرافي
ألــف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من
املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان غير املمول حسب القطاع
اجلغرافي

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من
املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان غير املمول حسب القطاع اجلغرافي

الكويت
-

أسيا
-

أمريكا

أوروبا

-

-

أخرى
-

املجموع
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,666

190,995

108,937

151

110

305,859

2,037,093

95,650

66,622

57,875

1

2,257,241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

429

-

-

-

-

429

-

-

-

-

-

-

114

-

-

-

-

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,043,302

286,645

175,559

58,026

111

2,563,643

%79.7

%11.2

%6.8

%2.3

%0.0

%100

ألــف دينار كويتي
الكويت
-

أسيا
-

أوروبا
-

أمريكا
-

أخرى
-

املجموع
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203,709

124,602

207

14,298

342,816

1,980,146

108,509

73,000

57,948

12

2,219,615

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

621

-

-

-

-

621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,980,767
%77.2

312,218
%12.2

197,602
%7.7

58,155
%2.3

14,310
%0.6

2,563,052
%100.0
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مجموعة البنك التجاري الكويتي

اإلفصاحات العامة من معيار كفاية رأس المال
 31ديسمبر 2021

و  -إجمالي التعرضات لالئتمان حسب فترات االستحقاق املتبقية
ألــف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من
املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة مجموع التعرض لالئتمان حسب فترات االستحقاق
املتبقية

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من
املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة مجموع التعرض لالئتمان حسب فترات االستحقاق املتبقية
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حتى شهر
191,097

 3 – 1أشهر
81,864

 6 – 3أشهر
55,235

 12 – 6شهرا
10,083

أكثر من سنة
48,332

املجموع

386,611

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

181,376

181,378

-

-

-

-

-

-

641,154

306,937

196,794

210,933

162,431

1,518,249

792,595

428,836

437,809

536,845

1,835,805

4,031,890

-

-

-

-

-

-

34,337

-

-

-

-

34,337

18,532

505

1,502

2,785

474,996

498,320

-

-

-

-

-

-

-

49

17

8

40

114

127,712

228

1

2

16,130

144,073

-

-

-

-

-

-

1,805,429

818,419

691,358

760,656

2,719,110

6,794,972

%26.6

%12.0

%10.2

%11.2

%40

%100

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

حتى شهر

169,188

44,899

ألــف دينار كويتي

58,070

12 – 6شهرا
24,161

أكثر من سنة
74,328

املجموع

370,646

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

143,016

143,079

-

-

-

-

-

-

829,607

286,936

155,343

81,701

392,676

1,746,263

1,132,046

470,622

466,043

461,511

1,498,689

4,028,911

-

-

-

-

-

-

40,396

-

-

-

-

40,396

15,811

506

597

2,842

435,660

455,416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139,620

133

36

1

8

139,798

-

-

-

-

-

-

2,326,731

803,096

680,089

570,216

2,544,377

6,924,509

%33.6

%11.6

%9.8

%8.2

%36.8

%100.0

مجموعة البنك التجاري الكويتي

اإلفصاحات العامة من معيار كفاية رأس المال
 31ديسمبر 2021

ز  -التعرضات لالئتمان املمول حسب فترات االستحقاق املتبقية
ألــف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ %35
من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان املمول حسب فترات
االستحقاق املتبقية

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية

حتى شهر
191,097

 3 – 1أشهر
81,864

 6 – 3أشهر
55,235

 12 – 6شهرا
10,083

أكثر من سنة
48,332

املجموع

386,611

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

181,376

181,378

-

-

-

-

-

-

558,549

176,522

166,884

185,799

124,636

1,212,390

347,443

136,434

141,262

155,578

993,932

1,774,649

-

-

-

-

-

-

34,337

-

-

-

-

34,337

18,505

436

1,412

2,717

474,821

497,891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127,712

228

1

2

16,130

144,073

-

-

-

-

-

-

1,277,645

395,484

364,794

354,179

1,839,227

4,231,329

%30.2

%9.3

%8.6

%8.4

%43.5

%100

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

حتى شهر

169,188

44,899

58,070

ألــف دينار كويتي
12 – 6شهرا
24,161

أكثر من سنة
74,328

املجموع

370,646

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

143,016

143,079

-

-

-

-

-

-

716,254

155,279

129,591

64,502

337,821

1,403,447

525,267

173,244

188,109

111,135

811,541

1,809,296

-

-

-

-

-

-

40,396

-

-

-

-

40,396

15,659

402

575

2,724

435,435

454,795

.10

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ %35

-

-

-

-

-

-

.11

التعرض للقروض املتأخرة

.8
.9

.12
.13

بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية
من املخاطر املرجحة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان املمول حسب فترات االستحقاق
املتبقية

-

-

-

-

-

-

139,620

133

36

1

8

139,798

-

-

-

-

-

-

1,606,447

373,957

376,381

202,523

1,802,149

4,361,457

%36.8

%8.6

%8.6

%4.6

%41.4

%100.0
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ح  -التعرضات لالئتمان غير املمول حسب فترات االستحقاق املتبقية
ألــف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ %35
من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان غير املمول حسب فترات
االستحقاق املتبقية

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ %35
من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

نسبة التعرض لالئتمان غير املمول حسب فترات
االستحقاق املتبقية
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حتى شهر
-

 3 – 1أشهر
-

 6 – 3أشهر
-

 12 – 6شهرا
-

أكثر من سنة
-

املجموع
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82,605

130,415

29,910

25,134

37,795

305,859

445,152

292,402

296,547

381,267

841,873

2,257,241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

69

90

68

175

429

-

-

-

-

-

-

-

49

17

8

40

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

527,784

422,935

326,564

406,477

879,883

2,563,643

%20.6

%16.5

%12.7

%15.9

%34.3

%100.0

حتى شهر

 3 – 1أشهر

 6 – 3أشهر

 12 – 6شهرا

أكثر من سنة

املجموع

-

-

-

ألــف دينار كويتي
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113,353

131,657

25,752

17,199

54,855

342,816

606,779

297,378

277,934

350,376

687,148

2,219,615

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

104

22

118

225

621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

720,284

429,139

303,708

367,693

742,228

2,563,052

%28.1

%16.7

%11.8

%14.3

%29.1

%100.0

مجموعة البنك التجاري الكويتي

اإلفصاحات العامة من معيار كفاية رأس المال
 31ديسمبر 2021

ط  -حتليل القروض املتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة حسب احملفظـة املعيارية
ألــف دينار كويتي

2021

تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

2020

تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها

 60 – 0يوم

 90 – 61يوم

 60 – 0يوم

 90 – 61يوم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,060

292

273,580

1,047

-

-

-

-

-

-

-

-

15,376

-

13,434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,436

292

287,014

1,047

ي  -املخصصات العامة واملخصصات احململة على بيان الدخل حسب احملفظـة املعيارية
ألــف دينار كويتي

2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

2020

املخصص العام

بيان الدخل

املخصص العام

بيان الدخل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

()783

822

()656

173,844

3,416

128,045

87,949

-

-

-

-

-

-

-

-

6,322

824

5,864

4,508

-

-

-

-

-

-

-

-

1,829

690

1,803

()410

-

-

-

-

182,034

4,147

136,534

91,391

-

-

-

-
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ك  -انخفاض قيمة القروض واملخصصات حسب القطاع اجلغرافي
ألف دينار كويتي
كما في  31ديسمبر 2021

إجمالي الدين

املخصص احملدد

-

-

66,436

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,436

292

إجمالي الدين

املخصص احملدد

الكويت
أسيا
أوروبا
أمريكا
أخرى

تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها
 60 – 0يوم

 90 – 61يوم
-

292

ألف دينار كويتي

كما في  31ديسمبر 2020

الكويت
أسيا
أوروبا
أمريكا
أخرى

تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها

-

-

 60 – 0يوم
287,014

 90 – 61يوم

-

-

-

-

1,047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287,014

1,047

ل  -احلركة على املخصصات
ألــف دينار كويتي

2021

املخصصات في  1يناير
مبالغ مشطوبة
فروقات حتويل
مضاف لبنك الكويت املركزي
بيان الدخل
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محــدد

136,534

عــام

136,534

محــدد
-

عــام

129,115

129,115

()11,927

-

()11,927

()83,566

-

()83,566

-

()38

()38

-

79

79

-

-

-

-

-

-

11,927

45,538

57,465

83,566

7,340

90,906

-

182,034

182,034

-

136,534

136,534

-

املجموع

2020

املجموع
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م  -التعرضات لالئتمان بعد تخفيف مخاطر االئتمان وعوامل تغيير االئتمان
ألــف دينار كويتي

2021

التعرض لالئتمان بعد تخفيف
مخاطر االئتمان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

2020

التعرض لالئتمان بعد تخفيف
مخاطر االئتمان

التعرضات
املصنفة

التعرضات غير
املصنفة

التعرضات
املصنفة

370,844

-

-

-

-

-

-

194,289

-

148,744

-

-

-

-

907,851

515,134

1,130,886

494,040

1,074

2,264,531

32,777

2,190,760

-

-

-

-

-

34,337

-

40,396

-

495,874

-

452,566

-

-

-

-

-

57

-

-

-

138,943

-

135,629

-

-

-

-

1,295,676

3,643,165

1,534,507

3,462,135

386,751

-

التعرضات غير
املصنفة

 - 7تخفيف خطر االئتمان :
إن الضمانــات املقبولــة تتضمــن النقــد و الضمانــات البنكيــة و األســهم و العقــار إلــخ .معرضــة إلــى حــاالت خاصــة علــى اجلــدارة و هامــش
املتطلب ــات إل ــخ منص ــوص عليه ــا ف ــي س ــياية االئتم ــان .إن تخفي ــف مخاط ــر اإلئتم ــان يس ــتعمل حلس ــبة كفاي ــة رأس امل ــال متضمنــاً النق ــد
واألس ــهم والضمان ــات الص ــادرة ع ــن بن ــوك مصنف ــة ضم ــن تصني ــف " "Aكم ــا ه ــو منص ــوص علي ــه ف ــي قواع ــد و قوان ــن البن ــك املرك ــزي
الكويت ــي املتعلق ــة مبعي ــار كفاي ــة رأس امل ــال .تع ــرض سياس ــة االئتم ــان ل ــدى املجموع ــة التعليم ــات املرتبط ــة بتقيي ــم الضمان ــات وإدارته ــا
والت ــي تض ــم ،احل ــد األدن ــى ملتطلب ــات التغطي ــة بالفئ ــات املختلف ــة للضمان ــات ،إع ــادة دراس ــة الهوام ــش وم ــدى تك ــرار وأس ــس إع ــادة التقيي ــم
واملس ــتندات املتعلق ــة بالضمان ــات والتأم ــن ومتطلب ــات االحتف ــاظ بالضمان ــات ،ال ــخ .طبق ــا لسياس ــة االئتم ــان  ،إن تك ــرار عملي ــة تقيي ــم
الضمان ــات تعتم ــد عل ــى ن ــوع الضمان ــات .وعل ــى وج ــه اخلص ــوص  ،ضمان ــات األس ــهم إضاف ــة إل ــى احل ــاالت الت ــي تك ــون فيه ــا الضمان ــات
املقدم ــة بالعم ــات املختلف ــة حي ــث تتطل ــب اع ــادة تقييمه ــا بش ــكل يوم ــي .ويت ــم القي ــام به ــذه املهم ــة م ــن قب ــل إدارة مس ــتقلة ع ــن قطاع ــات
العمـــل لضمـــان موضوعيـــة التقييـــم .ويقـــوم قطـــاع إدارة املخاطـــر بإعـــداد حتليـــل ســـنوي مســـتقل ومحايـــد لتصنيـــف األســـهم املقبولـــة
كضمان ــات ،إذ يت ــم تصني ــف ه ــذه األس ــهم وفقــا ُ لدرج ــات مختلف ــة لتقري ــر هوام ــش التغطي ــة املختلف ــة املطلوب ــة.
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انكشاف البنك ملخاطر االئتمان املغطاة خالل الكفاالت املؤهلة في احملفظة املعيارية على النحو التالي:
ألــف دينار كويتي
2021

كما في  31ديسمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

386,611

التعرض
املضمون
-

الضمانات
املالية

ضمانات
بنكية

إجمالي
التعرض
-

-

-

-

181,378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,518,249

-

-

-

4,031,890

698,206

154,438

-

-

-

-

-

34,337

-

-

-

498,320

16,240

2,272

-

-

-

-

-

114

-

-

-

144,073

16,246

5,130

-

-

-

-

-

6,794,972

730,692

161,840

-

ألــف دينار كويتي
2020

كما في  31ديسمبر 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
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مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات دولية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على األطراف املركزية
بنود نقدية
االستهالكات التنظيمية

القروض السكنية االستهالكية املؤهلة لـ  %35من املخاطر املرجحة
التعرض للقروض املتأخرة
موجودات أخرى
مطالبات على األصول املورقة

370,646

التعرض
املضمون
-

الضمانات
املالية

ضمانات
بنكية

إجمالي
التعرض
-

-

-

-

143,079

-

-

-

-

-

-

-

1,746,263

-

-

-

4,028,911

697,705

192,012

-

-

-

-

-

40,396

-

-

-

455,416

11,237

2,640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139,798

16,812

4,169

-

-

-

-

-

6,924,509

725,754

198,821

-
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 - 8متطلبات رأس المال لمخاطر السوق :
إن التع ــرض ملخاط ــر الس ــوق احلال ــي يش ــتمل عل ــى تب ــادل العم ــات والتعام ــل ف ــي محفظ ــة املتاج ــرة باألس ــهم .إن رأس امل ــال احملم ــل عل ــى
إجمال ــي التع ــرض ملخاط ــر الس ــوق يت ــم احتس ــابه عل ــى أس ــاس األس ــلوب القياس ــي.
إن متطلبات رأس املال للتعرض ملخاطر السوق كالتالي :
.1

.2
.3
.4
.5

مخاطر مراكز سعر الفائدة
مخاطر مراكز األسهم
مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر السلع
اخليارات

ألــف دينار كويتي

2021
-

2020
-

1,034

440

-

-

-

1,034

1
-

441

 - 9مخاطر التشغيل:
تســـتخدم املجموعـــة األســـلوب القياســـي حلســـاب رأس املـــال املعـــرض ملخاطـــر التشـــغيل والبالغـــة  25,507ألـــف دينـــار كويتـــي
( 27,212 :2020أل ــف دين ــار كويت ــي) ،وال ــذي يتضم ــن مبدئي ــا فص ــل أنش ــطة املجموع ــة إل ــى ثماني ــة خط ــوط عم ــل وتطبي ــق عوام ــل الـــ
 BETAاملناس ــبة ملع ــدل إجمال ــي الدخ ــل ل ــكل خ ــط عم ــل كم ــا ه ــو مع ــرف ف ــي قواع ــد وتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي املرتبط ــة مبعي ــار
كفاي ــة رأس امل ــال .رغ ــم ذل ــك مت حس ــاب رأس امل ــال املصرف ــي ملخاط ــر التش ــغيل بش ــكل منفص ــل للرك ــن الثان ــي ( )Pillar2مس ــتخدماً تغيي ــر
األس ــلوب املقي ــم إعتم ــاداً عل ــى نتائ ــج بطاق ــة النق ــاط ملخاط ــر التش ــغيل.
 - 10مركز حقوق المساهمين في دفاتر البنك:
إن أغلبي ــة االس ــتثمارات فـ ــي أدوات حق ــوق امللكي ــة محتف ــظ به ــا لتوق ــع أرب ــاح رأس ــمالية وإي ــرادات توزيع ــات األرب ــاح .إن امت ــاك أدوات
حقــوق املســاهمني االســتراتيجية العائــدة للمؤسســات املاليــة تتــم بنــا ًء علــى توقــع املجموعــة لتطويــر عالقــة العمــل أو الســيطرة علــى تلــك
املؤسس ــات بش ــكل نهائ ــي.
إن االس ــتثمارات ف ــي أدوات حق ــوق امللكي ــة ت ــدرج ف ــي دفات ــر املجموع ــة ضم ــن اس ــتثمارات بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الدخ ــل الش ــامل
االخ ــر .يت ــم إدراج ه ــذه االس ــتثمارات بالقيم ــة العادل ــة  ،وحي ــث يت ــم قي ــد الرب ــح أو اخلس ــارة الناجت ــة ع ــن التغيي ــر ف ــي القيم ــة العادل ــة إل ــى
احتياط ــي التغي ــرات ف ــي القيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال بي ــان الدخ ــل الش ــامل املجم ــع ضم ــن حق ــوق املس ــاهمني.
يت ــم حتدي ــد القيم ــة العادل ــة ع ــن طري ــق الرج ــوع إل ــى أس ــعار الس ــوق املعلن ــة .إن القيم ــة العادل ــة لالس ــتثمارات ف ــي الصنادي ــق التبادلي ــة ،أو
وحــدات األمانــة ،أو االســتثمارات املماثلــة تســتند علــى آخــر أمــر ســعر شــراء معلــن ،يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمارات غيــر املســعرة
م ــن خ ــال أي عملي ــة جتاري ــة ألس ــهم الش ــركة ذاته ــا أو القيم ــة الس ــوقية إلس ــتثمارات مماثل ــة أو ع ــن طري ــق اخلص ــم املنحف ــض لصاف ــي
قيم ــة أص ــول أو قيمته ــا الدفتري ــة.
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إن املعلومات الكمية املرتبطة باالستثمارات في أدوات حقوق املساهمني في دفاتر املجموعة هي على الشكل التالي :
ألــف دينار كويتي
2020
2021

 .1قيمة االستثمارات املفصح عنها في املركز املالي
 .2نوعية وطبيعة أدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر :
 −أسهم مسعرة
 −أسهم غير مسعرة

307,096

236,264

282,799

208,477

307,096

236,264

73,217

()18,098

59,455

39,979

27,787

24,297

 .3األرباح احملققة التراكمية (بالصافي) الناجتة عن بيع أوراق مالية استثمارية
 .4مجموع األرباح غير احملققة (بالصافي) املدرجة في املركز املالي ولكن ليس من خالل
حساب األرباح أو اخلسائر
 .5متطلبات رأسمالية
 −أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

-

-

 - 11مخاطر سعر الفائدة في دفاتر البنك :
إن سياس ــة إدارة مخاط ــر س ــعر الفائ ــدة تتضم ــن إدارة مخاط ــر س ــعر الفائ ــدة للمجموع ــة ،تظه ــر السياس ــة تعليم ــات التخطي ــط والتقري ــر
والتحــوط ملخاطــر ســعر الفائــدة .إن حــدود مخاطــر ســعر الفائــدة املتعــددة مطبقــة أيضــا .تظهــر أيضــا السياســة بشــكل واضــح مســؤوليات
اللجــان واألقســام املختلفــة ضمــن ســياق إدارة مخاطــر ســعر الفائــدة .تتضمــن املراقبــة املســتمرة ملخاطــر ســعر الفائــدة فــي نشــرة شــهرية
ملراقب ــة حساس ــية أس ــعار الفائ ــدة والت ــي تصن ــف جمي ــع املوج ــودات واملطلوب ــات إل ــى نط ــاق متف ــق علي ــه مس ــبقا .إن تصني ــف املوج ــودات
واملطلوبــات يســتند إلــى التعليمــات املدرجــة فــي السياســة والتــي تعكــس خصائــص تاريــخ االســتحقاق  /إعــادة التســعير للتعــرض الضمنــي.
على مدى سنة واحدة ،إن تأثير صافي دخل الفائدة استنادا إلى فجوة إعادة التسعير هو :
2021

ألــف دينار كويتي

التأثير على العائد

دينار كويتي
دوالر أمريكي
عمالت أخرى

2020

التأثير على العائد

%1 @ +

%2 @ +

%1 @ +

%2 @ +

7,492

14,984

6,880

13,760

1,608

3,216

216

432

()168

+ 8,932

()336

+ 17,864

2,240
+9,336

4,480

+18,672

 - 12مكافآت :
تتك ــون جلن ــة املكاف ــآت والترش ــيحات املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة م ــن ثالث ــة أعض ــاء غي ــر تنفيذي ــن عل ــى األق ــل مب ــا فيه ــم رئي ــس اللجن ــة
والــذي يعيــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة .وســيقوم أمــن ســر مجلــس اإلدارة بــدور أمــن الســر فــي اجتماعــات جلنــة املكافــآت والترشــيحات
املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة .تتك ــون جلن ــة املكاف ــآت والترش ــيحات املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة م ــن األعض ــاء التالي ــة أس ــمائهم:
الدكتور  /محمود بهبهاني
الشيخ  /طالل الصباح
السيد  /مناف املهنا
السيد  /ارشد احلوري
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فيما يلي املهام والواجبات الرئيسية املنوطة بها جلنة املكافآت والترشيحات:
 .1إعــداد تلــك السياســة ومراجعتهــا علــى أســاس ســنوي علــى األقــل أو بنــا ًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة ،واقتــراح التوصيــة إلــى مجلــس
اإلدارة بش ــأن أي تعدي ــات  /حتديث ــات عليه ــا .تس ــري ه ــذه التعدي ــات  /التحديث ــات فق ــط بع ــد موافق ــة مجل ــس اإلدارة .تتضم ــن
ه ــذه املراجع ــة تقيي ــم م ــدى كفاي ــة وفعالي ــة سياس ــة املكاف ــآت لضم ــان حتقي ــق أهدافه ــا وف ًق ــا للمعلوم ــات ذات الصل ــة بتدف ــق العم ــل
اخل ــاص بخط ــة املكاف ــآت املقدم ــة م ــن اإلدارة إل ــى جلن ــة املكاف ــآت والترش ــيحات ،وعرضه ــا عل ــى مجل ــس اإلدارة.
 .2مراقب ــة تطبي ــق سياس ــة ومخط ــط املكاف ــأت عب ــر املعلوم ــات والتقاري ــر املقدم ــة م ــن اإلدارة للجن ــة املكاف ــآت والترش ــيحات بش ــكل رب ــع
س ــنوي وعرضه ــا عل ــى مجل ــس اإلدارة.
 .3رف ــع توصي ــات ملجل ــس اإلدارة ح ــول كمي ــة و طبيع ــة مكاف ــأة الرئي ــس التنفي ــذي ونواب ــه ومس ــاعديه م ــن ه ــم ف ــي نف ــس املركزالوظيف ــي
التنفي ــذي ف ــي البن ــك .ال تس ــري تل ــك االقتراح ــات إال مبوافق ــة م ــن مجل ــس االدارة.
 .4التنسيق مع جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة ورئيس مدراء إدارة املخاطر لتقيم برنامج املكافأت املقترح.
 .5التأكــد مــن أن االجــدارة التنفيذيــة تطبــق نظــم تتســم بالكفــاءة وإجــراءات وآليــات لضمــان تطبيــق السياســة واملخطــط وعرضــه علــى
مجل ــس اإلدارة.
 .6التأك ــد م ــن أن سياس ــات واملمارس ــات املكاف ــأت لش ــركات البن ــك التابع ــة وفروع ــه اخلارجي ــة (إن وج ــدت) تتماش ــى وتل ــك اخلاص ــة
بالبنـــك وتعليمـــات البنـــك املركـــزي ذات العالقـــة.
 .7التأكد من أن برنامج املكافأت متفق مع املمارسات السليمة في صرف املكافأت.
 .8التأكــد مــن إمتــام مراجعــة السياســة ســنويا مــن جهــة مســتقلة .ميكــن أن تكــون اجلهــة إدراة التدقيــق الداخلــي أو مستشــار خارجــي.
وته ــدف املراجع ــة إل ــى تقيي ــم م ــدا إلت ــزام البن ــك بالسياس ــة و املمارس ــات .ووج ــب عل ــى اللجن ــة ع ــرض التقيي ــم عل ــى مجل ــس اإلدارة.
ميكــن للجنــة املكافــآت والترشــيحات طلــب املســاعدة مــن إدارة التدقيــق الداخلــي أو مستشــار خارجــي وذلــك لتحقيــق مســؤولياتها بفعاليــة.
خــال الســنة  2021مت االســتعانة بــإدارة التدقيــق الداخلــي ملراجعــة سياســة املكافــأت.
اجتمع ــت جلن ــة الترش ــيحات واملكاف ــآت املنبثق ــة ع ــن مجل ــس اإلدارة ثماني ــة اجتماع ــات خ ــال ع ــام  .2021بالنس ــبة للمكاف ــآت املمنوح ــة
ألعضــاء هــذه اللجنــة لعــام  2021والتــي تشــمل عضوياتهــم فــي اللجــان األخــرى التابعــة ملجلــس اإلدارة .بلــغ إجمالــي املكافــآت  465ألــف
دين ــار كويت ــي ( 438 :2020أل ــف دين ــار كويت ــي) املمنوح ــة ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة ضم ــن التقري ــر الس ــنوي للبن ــك بش ــكل مجم ــل ،وفقــاً
لتعليم ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي واملتعلق ــة بحوكم ــة الش ــركات.
سياسة املكافآت

خ ــال ع ــام  2021قام ــت جلن ــة املكاف ــآت والترش ــيحات مبراجع ــة سياس ــة املكاف ــأت ومت تق ــدمي السياس ــة املعدل ــة ملجل ــس اإلدارة ف ــي 17
أغس ــطس  .2021واف ــق مجل ــس اإلدارة عل ــى السياس ــة املقدم ــة .ل ــم يت ــم عم ــل أي تعدي ــات مادي ــة ضم ــن التحدي ــث األخي ــر.

يتــم مراجعــة سياســة املكافــأت مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثــاث ســنوات .عــاوة علــى ذلــك تضمــن التحديــث التعديــات املنصــوص عليهــا
مــن قبــل البنــك الكويتــي املركــزي أو مجلــس اإلدارة كيــف ومتــى تقدمــت التعديــات.
العناصر الرئيسية وأهداف سياسة منح املكافآت:
أ  −العناصر الرئيسية
يتضمن هيكل مكافأت جلميع موظفي املجموعة مكافأت ثابتة ومتغيرة.
 −مكافأت ثابتة – تتكون من الراتب األساسي والبدالت واملنافع ذات الصلة.
 −مكافأت متغيرة – تتكون من دفعات مرتبطة باملتطلبات الوظيفية واألداء.
ب  −األهداف
 .1تعزيز فعالية احلوكمة واملمارسات السليمة اجتاه املكافأت املالية لتكون مالئمة استراتيجية املجموعة.
 .2إنشاء مزيج من املكافأت الثابتة واملتغيرة علة مستويات املؤسسة وطبيعة العمل.
 .3جذب واحتفاض باملوظفني املؤهلني مطلوب لتنفيذ استراتيجية املجموعة.
 .4محت ــذاة املكاف ــأت م ــع اس ــتراتيجية مخاط ــر البن ــك املتصل ــة ومس ــتويات املخاط ــر والس ــامة املالي ــة وتق ــدمي مزاي ــا لتحفي ــز التط ــور
الوظيف ــي وت ــوازن احلي ــاة والعم ــل
 .5التأك ــد م ــن املكاف ــأت املالي ــة ترتب ــط بش ــكل مناس ــب وأداء املجموع ــة وتوقي ــت املخاط ــر أخ ــذا باالعتب ــار تعدي ــل املكاف ــأت املالي ــة
للموظفـــن فـــي حـــال ضعـــف األداء املالـــي وتطابـــق املخاطـــر علـــى املـــدى البعيـــد.
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للتحقــق مــن اســتقاللية إدارة املخاطــر وإدارة اإللتــزام واحلوكمــة وإدارة التدقيــق الداخلــي باملجموعــة يقــوم رؤســاء تلــك األدارات مبخاطبــة
اللجــان املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة دون الرجــوع إلــى الرئيــس التنفيــذي .ميثــل اجلــدول أدنــاه خطــوط التقارير الفنية واإلداريــة لتلك الوظائف.
اإلدارة  /القسم
إدارة املخاطر
إدارة اإللتزام واحلوكمة
إدارة التدقيق الداخلي

جهة التقرير اإلدارية
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة

جهة التقرير الفنية
جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة
جلنة احلوكمة املنبثقة عن مجلس اإلدارة
جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة

تقييم األداء
وف ًق ــا لسياس ــة املجموع ــة يت ــم تقيي ــم األداء الف ــردي جلمي ــع املوظف ــن م ــرة واح ــدة عل ــى األق ــل س ــنوياً .يت ــم اس ــتخدام إج ــراءات التقيي ــم
لتقيي ــم مس ــاهمة املوظف ــن ف ــي حتقي ــق أه ــداف املجموع ــة وإعطائه ــم مالحظ ــات ح ــول نق ــاط الق ــوة والضع ــف املرتبط ــة بأدائه ــم.
يتــم اســتخدام مصفوفــة تصنيــف األداء لتحويــل األداء الفــردي إلــى درجــة تقييــم بنــا ًء علــى خطــوط إرشــادية محــددة مســب ًقا .يتــم اســتخدام
درجــة تقييــم األداء لتحديــد زيــادة فــي الراتــب ومقــدار املكافــأت املتغيــرة.
يتم تطبيق إرشادات التصنيف بشكل موحد عبر جميع خطوط العمل واألفراد.
فيما يلي احلوافز السنوية املمنوحة للموظفني :
2021

ألــف دينار كويتي

-

1,440

املبلغ املدفوع
عدد املوظفني
ال توجد أية دالئل على صرف مكافآت خالل السنة.

-

1,081

خالل السنة ،قام البنك بصرف مكافآت تتعلق بنهاية اخلدمة على النحو التالي:

2020

2021

املبالغ املدفوعة لـ :
 −موظفني كويتيني
 −موظفني غير كويتيني

2020

عدد املوظفني

ألف دينار كويتي

عدد املوظفني

ألف دينار كويتي

119

1,047

74

481

148

88

471

361

يوضح اجلدول أدناه قيمة املكافآت املدفوعة لإلدارة العليا واملوظفني األخرين ذوي صالحيات اتخاذ انكشافات املخاطر:
2021

ثابتة
 −نقدية
 −أسهم وأدوات مرتبطة باألسهم
 −أخرى
إجمالي املكافآت الثابتة
لم يتم صرف أية مكافآت متغيرة خالل السنة.
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2020

غير مقيدة

مؤجلة

غير مقيدة

مؤجلة

1,775

-

1,394

-

-

-

-

-

-

1,775

-

-

1,394

-
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يوضح اجلدول أدناه ملخص قيمة املكافآت املمنوحة لإلدارة العليا وقابلي املخاطر املادية :
2020

2021

اإلدارة العليا
املوظفني ذوي صالحيات اتخاذ انكشافات
املخاطر
املوظفون املسئولون عن الرقابة املالية

عدد املوظفني

ألف دينار كويتي

15

1,775

عدد املوظفني
14

ألف دينار كويتي
1,394

5

719

4

578

5

518

5

415
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