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 سدرة 
برقان

السدرة هي جزء من النسيج الغني لتاريخ الكويت 
زة لبيئتنا.  وأحد أجمل العناصر المحلية المميِّ

تنمو السدرة بثقة وسط بيئة صحراوية قاسية 
لتكون المالذ اآلمن الذي يلجأ إليه من يحتاج 

لظلها اللطيف والمركز الذي يجمع حوله الجميع 
في الفرح و المحبة. 

سدرة برقان هي رمز للعطاء واالبتكار تنمو 
بشكل رائع وتثمر إنجازات تستحق التكريم ألنها 

ستكون بال شك جزءًا من تاريخ الكويت الذي 
يعّبر عن روح السدرة.



5 التقرير السنوي والحسابات لبنك برقان 42022 التقرير السنوي والحسابات لبنك برقان 2022

القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

57-4 التقرير االستراتيجي 

6 لمحة موجزة 

10 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

12 كلمة رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان 

14 مسيرة البنك 

16 استعراض السوق  

20 نموذج أعمالنا 

22 اإلستراتيجية 

24 االستراتيجية... واقع يتحقق 

30 استعراض األداء – الكويت  

32 استعراض العمليات الدولية 

40 االستعراض المالي 

42 مؤشرات األداء الرئيسية لمجموعة بنك برقان 

44 المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة 

48 إدارة المخاطر 

52 موظفونا  

56 التواصل مع أصحاب المصلحة 

81-58 حوكمة الشركات 

58 تقرير الحوكمة 

174-82 البيانات المالية  

 إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار 
82 الرفع المالي وفًقا لمتطلبات بازل )3(  

121 إدارة مخاطر السيولة  

126 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين  

129 بيان المركز المالي المجمع  

130 بيان الدخل المجمع  

131 بيان الدخل الشامل المجمع  

132 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع 

134 بيان التدفقات النقدية المجمع  

135 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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المصرفية الشخصية

أن نكون بنك الخدمات المصرفية الشخصية المفّضل في 
الكويت لما يقدمه من عروض تنافسية تلبي احتياجات العمالء 
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 خالل تجربة رقمية فريدة قابلة للتطوير ضمن نموذج 

أعمال فعال.
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المال البشري
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التقرير االستراتيجي
لمحة موجزة

اإليرادات

232.1 مليون دينار كويتي
صافي الدخل*

52.1 مليون دينار كويتي
إجمالي األصول

7.2 مليار دينار كويتي

صافي هامش الفائدة

%2.4
تكلفة االئتمان

%0.6
نسبة تغطية القروض المتعثرة

%1.9

يهدف بنك برقان إلى أن يكون مزود الخدمات المالية 
 "األفضل في فئته" من خالل تقديم الحلول ذات 

 الصلة للعمالء من خالل الممارسات الرائدة واالبتكار 
ورعاية المساهمين.

التصنيفات االئتمانية

A :فيتش
Baa1 :موديز

ستاندرد آند 
+BBB :بورز

شهادات

* صافي الدخل لمساهمي البنك

نظرة مستقبلية: مستقرة

أفضل واجهات مفتوحة لبرمجة 
التطبيقات المصرفية

أفضل إدارة األمن للمعلومات 
والحماية ضد االحتيال

أفضل خدمات مصرفية للشركات 
الصغيرة و المتوسطة

أفضل موقع مالئم للخدمات 
المصرفية عبر الهاتف

الجوائز والتكريمات
4 جوائز رقمية من مجلة جلوبال فاينانس لعام 2022
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التقرير االستراتيجي
لمحة موجزة

بنك إقليمي رائد يتميز بحضور 
واسع عبر منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 
ويتبنى استراتيجية أعمال قوية 

تركز على تلبية احتياجات العمالء

االنتشار الجغرافي

مجموعة بنك برقان

العمالء

896,648

الموظفون

 3,827
الفروع

160
أجهزة الصراف اآللي

365

بنك برقان الكويت 

الفروع: 
29

العمالء: 
118,206

توزيع 
األصول

%71
أجهزة الصراف اآللي:

154
الموظفون:

850

بنك برقان تركيا 

الفروع: 
32

العمالء: 
481,851

توزيع 
األصول

%13
أجهزة الصراف اآللي:

23
الموظفون:

1,137

بنك الخليج الجزائر

الفروع: 
63

العمالء: 
197,241

توزيع 
األصول

%9
أجهزة الصراف اآللي:

107
الموظفون:

1,012

مصرف بغداد*

الفروع: 
33

العمالء:
97,761

توزيع 
األصول

%5
أجهزة الصراف اآللي:

81
الموظفون:

727

بنك تونس العالمي

الفروع: 
3

العمالء: 
1,589

توزيع 
األصول

%2
أجهزة الصراف اآللي:

0
الموظفون:

101

* مصرف بغداد محتفظ به للبيع
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التقرير االستراتيجي
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة بنك 
برقان للسنة المالية 2022.

بعد عامين من التحديات و الصعوبات، بدأت أجواء 
األعمال في االستقرار؛ وعلى الرغم من ازدياد مخاوف 

الركود العالمي في اآلونة األخيرة ال يزال القطاع 
المصرفي في الكويت مستمًرا في االزدهار، حيث 

وصل إلى منعطف تحولي حقيقي في مسيرته على 
مدار 80 عاًما، والتي تنطوي على العديد من الفرص، 

مقترنة ببعض التحديات. 

وقد كان عام 2022 لبنك برقان فرصة للتأمل في 
طرق ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية عريقة 

وتحديد التوجهات المستقبلية. كما كان عام 
التغييرات االستباقية التي بدأت بوضع حجر األساس 

لبعض االستثمارات الضخمة طويلة األجل.

لقد أتاحت لنا األسس القوية للبنك ونموذج أعماله 
التفاعلي واستراتيجياته االستباقية تجاوز الصعوبات 

والتحديات التي واجهتنا أثناء جائحة كوفيد-19 وما 
بعدها، وال تزال هي مصدر قوتنا الرئيسية. وهذا 

ينعكس في نتائجنا المالية للعام الحالي، حيث استمر 
أداؤنا في التحسن على الرغم من بيئة التشغيل 

الصعبة، بل استطعنا إجراء المزيد من التطورات في 
مجاالت التركيز الرئيسية؛ ابتداًء من التحول الرقمي 

والتوسع في مجال الخدمات المصرفية لألفراد، 
وانتهاًء بتطوير مواردنا البشرية والتزاماتنا البيئية 

واالجتماعية والحوكمة.

استمرار االستقرار المالي واألداء القوي 
مع وجود إستراتيجية ذات رؤية مستقبلية، ما زلنا 

نرّكز على تحقيق التوازن السليم بين تخفيف المخاطر 
وتسريع وتيرة التطوير والتنمية. ونحن نواصل 

توظيف مواطن القوة لدينا والتركيز على أولوياتنا 
االستراتيجية الرامية لتحقيق عوائد قوية في عام 

2022 وتنفيذ استثمارات حصيفة تباًعا. 

وعلى الرغم من التحديات والصعوبات، فقد حققنا 
إيرادات قوية بلغت 232.1 مليون دينار كويتي ونمًوا 

في صافي الدخل بنسبة 14.9% إلى 52.1 مليون دينار 
كويتي. كما أوصينا بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8 فلس 

لكل سهم على المساهمين باإلضافة إلى 5% أسهم 
منحة. ويظل تركيزنا ثابًتا على الحفاظ على جوهرنا 

المالي، لتمكين نمونا المستدام في المستقبل 
وتقديم قيمة دائمة لمساهمينا.

استراتيجية مرتكزة على المنتجات الرقمية 
كأولوية، موجهة نحو الموارد البشرية 

يواصل قطاع الخدمات المصرفية السير على الدرب 
بخطى ثابتة، ونحن نتطور باستمرار لنلحق بالركب. 

فاألمر ال يقتصر على طرح المزيد من الحلول الرقمية 
فحسب، بل يتعلق أيًضا بضمان أن تكون التجربة 

المصرفية ورحلة عمالئنا بسيطة وسهلة. 

وفي هذا العام، شهدت استراتيجيتنا جهوًدا موسعة 
على عدة جبهات إلعادة صياغة تجارب عمالئنا؛ 

ويشمل ذلك تعزيز وتحديث بنيتنا التحتية التقنية، 
وتجديد باقة خدماتنا الحالية، وتوفير منتجات جذابة. 

نحن لم نكف عن االستثمار في موظفينا ورفع 
مهاراتهم لمواجهة المستقبل وتمكينهم من تحقيق 

هدفنا المتمثل في تزويد عمالئنا بتجربة مصرفية 
تتسم بالمرونة والتميز.

نحن في وضع جيد يمكننا من مواصلة تطورنا في 
العام المقبل وتسريع القوى الدافعة لنمونا وتطورنا، 

وذلك بفضل دعم مرونتنا المالية واستراتيجيتنا 
الديناميكية وقاعدة موظفينا التي تتسم بالقوة 

والثبات. 

تجديد االلتزام باالستدامة 
على مدار السنوات القليلة الماضية، لم نتوقف عن 

العمل بجد وبذل جهود حثيثة نحو ترسيخ االستدامة 
بوصفها ركيزة تنظيمية وجانب أساسي في فلسفتنا 

التجارية. ويظل هدفنا متمثًلا في تحقيق أداء مالي 
مستدام ذي أثر إيجابي على المجتمع ومعايير حوكمة 

عالية، بالتزامن مع الحد من المخاطر البيئية. 

في عام 2022، دعّمتنا إستراتيجيتنا لالستدامة في 
إنجاز بعض المراحل الرئيسية وتعزيز الممارسات 

البيئية واالجتماعية والحوكمة في المجموعة؛ 
فضًلا عن طرح وتنفيذ برامج قوية وطويلة األمد 

للمسؤولية االجتماعية تهدف إلى دفع عجلة التنمية 
في المجتمع ككل، ليس فقط على المستوى 

االقتصادي بل المستوى االجتماعي أيًضا. 

مسيرة تعاونية نحو التقدم 
تستند مسيرتنا نحو النجاح والتطور إلى موظفينا 

في المقام األول. ومن هذا المنطلق، أود أن أغتنم 
هذه الفرصة لتوجيه خالص امتناني لفريق عمل 

بنك برقان. فكل فرد في المجموعة، بدًء من إدارتنا 
التنفيذية إلى موظفينا في جميع اإلدارات واألقسام، 
يبذل جهوًدا دؤوبة نحو دفع عجلة تطورنا المستمر 

والتقدم بخطى ثابتة. وال يزال هذا العمل يمثل جهًدا 
جماعًيا ورؤية مشتركة تدفع البنك نحو األمام. 

كما أود أن أتقدم بخالص امتناني لمساهمينا 
ومجلس إدارتنا وعمالئنا، والشكر موصول كذلك 

لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على 
دعمهما وثقتهما المستمرة.

“لقد كان عام 2022 عام 
التغييرات االستباقية، 

والتي بدأت بوضع 
حجر األساس لبعض 

االستثمارات الضخمة 
طويلة األجل في 

مستقبلنا.”

 الشيخ عبدهللا ناصر صباح 
األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير االستراتيجي
كلمة رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة 

في جوهر استراتيجيتنا، نبذل جهوًدا حثيثة نحو تقديم 
تجربة سلسة ومريحة لعمالئنا في جميع مراحل 

التنفيذ. وتحقيًقا لهذه الغاية، أطلقنا عدًدا من 
ترقيات الميزات والخدمات على المنصات الرقمية 

لبنك برقان، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول، الذي 
كان أحد التطبيقات المصرفية األعلى تصنيًفا في 
الكويت. حيث شملت هذه الترقيات إجراء "اعرف 
عميلك إلكترونًيا" و "قدم طلبك اآلن" - باإلضافة 

إلى تحسينات كبيرة على برنامج الدردشة المصرفية 
لدينا. ولم تقتصر ابتكارات برقان الرقمية على العمالء 

األفراد فحسب، بل شمل العمالء من الشركات 
ألنهم يبحثون دائًما تطبيقنا المبتكر إلدارة النقد 

وتزويد عمالئنا بتجارب مماثلة مرنة مخصصة.

جاري اآلن تنفيذ االبتكارات الرقمية عبر المجموعة، 
وفي تركيا أيًضا. حيث أطلق بنك برقان تركيا منصته 

الرقمية "ON" في عام 2021 والتي حققت أداًء جيًدا 
ا الماضية. وقد  للغاية على مدار االثني عشر شهًر

حصلت منصة “ON” على جائزة أفضل منصة رقمية 
للخدمات المصرفية ضمن جوائز مجلة جلوبال 

فاينانس ألفضل البنوك الرقمية في العالم في عام 
.2022

يؤكد نجاح المنصة مدى جودة الخدمات المقدمة 
للعمالء المستخدمين للمنصة، حيث نجحت في 

ا  إضافة حوالي 350,000 عميل في غضون 15 شهًر
من العمليات، وهو إنجاز مذهل ويمثل اإلنجاز الرقمي 

إلحدى شركاتنا التابعة الرئيسية. 

تطّور يبدأ… وينتهي… بالموارد البشرية 
يقوم طموحنا في برقان على فلسفة "اإلنسان 
أواًل" من حيث طريقة تفكيرنا وكيفية عملنا وما 

نقدمه. هذه الفلسفة تنعكس في رحلة التطور 
المستمر والتعلم والتكيف والنمو واالبتكار لصالح 

مواردنا البشرية. ولما كان موظفونا جزًءا ال يتجزأ 
من استراتيجيتنا؛ فنحن نسعى دوًما إلى تعزيز أدائنا 

المالي من خالل موظفينا. وترتكز هذه الفلسفة 
على تمكين موظفينا واعتبارهم شركاء في نجاحنا 
وتطورنا. ويعد تطوير مهارات موظفينا وتزويدهم 
باألدوات الالزمة لدفع عجلة التحول المنشود أمًرا 

بالغ األهمية، وقد شهد هذا العام خطوات واسعة 
في هذا االتجاه.

وفي سياق جهود تطوير المواهب الرائدة في السوق، 
تطرح مجموعة برقان برامج رائدة داخلًيا وبالشراكة 

مع جامعات مشهورة مثل "هارفرد" و "بيركلي" 
و "كلية كولومبيا لألعمال" و"المعهد الفرنسي 

للدراسات العليا )انسياد(" وغيرها من المؤسسات 
التعليمية، بهدف تعزيز المعرفة والقدرات لدى 

مجموعة المواهب لدينا. كما قام بنك برقان بتوسيع 
نطاق أساليبه في التعّلم من خالل طرح العديد من 

البرامج المميزة، بما في ذلك "رؤية" و "انطالقة". 

دمج المعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة في مبادئنا الثقافية والتشغيلية

نفخر بالقول بأن مجموعة برقان قد اعتمدت نهًجا 
استباقًيا وشامًلا لالستدامة، باإلضافة إلى اإلدارة 

البيئية واالجتماعية والحوكمة. وتتمثل مسؤوليتنا 
المصرفية في تقديم قيمة أكبر باستمرار لموظفينا 

ومجتمعاتنا على حد سواء؛ باعتبارنا مزودين للخدمات 
المالية في المقام األول، وثانًيا باعتبارنا مواطنين 

ومشاركين ومسؤولين. لذلك، في عام 2022، قمنا 
بتوسيع نطاق اإلطار العام المتعلق بالمعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، وأّكدنا التزامنا المتجدد بإيجاد 

حلول أفضل لمستقبل أكثر استدامة. 

وكما هو الحال في كل ما نقوم به، كانت أولويتنا 
األولى تتمثل في إشراك موظفينا في مسيرتنا نحو 
االستدامة. وقد طرحنا في هذا العام برنامًجا داخلًيا 
شامًلا واسع النطاق لتدريب موظفينا على االلتزام 

بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة والوعي أيًضا. 
كما قمنا بدمج جميع عملياتنا وإشراك شركاتنا 

التابعة، بهدف مواءمة جهودنا بشأن المعايير 
البيئية واالجتماعية والحوكمة وتعزيز تبادل أفضل 

الممارسات ونقل المعرفة بنجاح. 

ما زال هناك الكثير مما ينبغي االضطالع به نحو 
توسيع وتعزيز التزاماتنا بالمعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة، لكننا فخورون بالتقدم الكبير الذي حققناه 

حتى اآلن.

وفي الختام، انظر اليوم إلى المستقبل بتفاؤل وأطمح 
دوًما إلى االبتكار والتطوير والنمو. وأود أن أشكر 

مساهمينا الكرام وأعضاء مجلس إدارتنا وموظفينا 
وبنك الكويت المركزي و هيئة أسواق المال على 

ثقتهم ودعمهم المستمر وجهودهم المتواصلة نحو 
الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.

تتمثل إحدى األولويات الرئيسية للبنك في إعادة 
التخصيص االستراتيجي لألصول، وأنا مسرور بالتقدم 

المحرز والنتيجة اإليجابية المحققة من بيع حصة 
البنك في مصرف بغداد. باإلضافة إلى ذلك، ال زالت 

اإلجراءات الفعالة المتخذة للتخفيف من المخاطر في 
تركيا، باإلضافة إلى النهج الحذر المتبع نحو نمو بنك 

برقان تركيا، مستمرة في ضمان بقاء الكويت المحرك 
األساسي لنمو المجموعة في المستقبل، مدعوًما 
بالشركات التابعة الرئيسية. بوجه عام، ال يزال أداؤنا

تبسيط التجربة المصرفية لعمالئنا
نحن مستمرون في التطور والنمو بوتيرة سريعة 

نحو توفير تجربة مصرفية مخصصة ومحسنة رقمًيا 
ومرنة، وهدفنا األساسي تلبية احتياجات عمالئنا 

ومتطلباتهم. لذلك، ما زلنا نركز بشدة على تطوير 
التجربة المصرفية الشاملة في برقان من خالل 
إستراتيجية تعاونية أكثر تركيًزا على التكنولوجيا 

الرقمية ومتمحورة حول الموارد البشرية.

 تعزيز القدرات المالية من أجل 
النمو التدريجي

يعكس األداء المالي القوي للبنك في عام 2022 
كفاءة اإلطار العام إلدارة المخاطر بالبنك، مع 
التركيز بشكل خاص على الكفاءات التشغيلية 

والمساهمات القوية لعملياتنا الدولية. وقد نجحنا 
في تحويل بعض أعمالنا الرئيسية من خالل إدخال 

تحسينات على نماذج األعمال وإحياء التركيز على 
المبيعات والحفاظ على إطار وممارسات مكثفة 

إلدارة المخاطر. وأنا أتوقع أن تستمر هذه األعمال - 
المعاد تقييمها – في إضافة قيمة للمساهمين في 

المستقبل.

في هذا العام، حققت مجموعة بنك برقان إيرادات 
قدرها 232.1 مليون دينار كويتي وصافي دخل قدره 

52.1 مليون دينار كويتي.

باإلضافة إلى ذلك، نما صافي الدخل من الفائدة 
بنسبة 15%، مدفوعًا بتحّسن الهوامش في الكويت 
وتركيا، مع استمرار ارتفاع هوامش الربح في الجزائر. 

وفي هذا العام أيًضا، استمرت تكاليف االئتمان في 
التحّسن بإنخفاض 130 نقطة أساس إلى 0.6%، مع 
الحفاظ على استقرار جودة األصول ونسبة القروض 

المتعثرة قدرها %1.9.

السادة المساهمين الكرام
أظهرت الجائحة القوة الحقيقية للروح البشرية 

المقترنة بطرح األفكار المبتكرة واحتضانها. وبعد أن 
غدا التحول الرقمي السريع لألعمال وزيادة توقعات 

العمالء لتبسيط تجاربهم وتيسيرها أحد العناصر 
الجوهرية في التطور والتنمية؛ ينبغي على القطاع 

المصرفي مواصلة االستثمار في بنيته التحتية 
الرقمية من أجل تسهيل حياة العمالء بقدر اإلمكان.

ومع ذلك، ال يزال االقتصاد العالمي يواجه تحديات 
جديدة مع استمرار الضغوط التضخمية وزيادة 

معدالتها وارتفاع احتمالية حدوث ركود عالمي في عام 
2023. وعلى الرغم من هذه المخاوف، رّكز بنك برقان 

على تنفيذ أولوياته اإلستراتيجية في عام 2022، وأنا 
أتوقع استمرار وتيرة التنفيذ هذه في عام 2023. 

“يقوم طموحنا 
في برقان على 

فلسفة "اإلنسان 
أوال ً" من حيث 
طريقة تفكيرنا 

وكيفية عملنا وما 
نقدمه.”

مسعود محمود جوهر حيات 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز 
التنفيذي للمجموعة
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التقرير االستراتيجي
مسيرة البنك

 أكثر من 45 عاًما 
من اإلنجازات

1977
بنك البرقان كشركة مساهمة 	 

عامة كويتية وكانت غالبية 
أسهمها مملوكة للحكومة 

الكويتية

1997
الخصخصة - حكومة الكويت تبيع 	 

حصتها البالغة 61.0%؛ وشركة 
مشاريع الكويت )كيبكو( تستحوذ 

على حصة مسيطرة

2010
استكمال االستحواذ 	 

على بنك تونس العالمي 
)%86.7(

2015
بيع حصة 	 

البنك في البنك 
األردني الكويتي 

2021
االكتتاب في 	 

زيادة رأس 
المال بقيمة 
71.25 مليون 

دينار كويتي

2008
زيادة الحصة الملكية في البنك 	 

األردني الكويتي إلى %51.2 

1984
اإلدراج بسوق الكويت 	 

لألوراق المالية )حالًيا 
بورصة الكويت(

2012
االستحواذ على حصة 	 

نسبتها 99.3% في ملكية 
بنك برقان تركيا )المعروف 

 Eurobank سابًقا باسم
)Tekfen

2019
اإلعالن عن بيع 	 

حصة البنك في 
مصرف بغداد

2007
التحول إلى شركة تابعة 	 

لشركة مشاريع الكويت. 
اإلعالن عن الهوية الجديدة 

وإطالق استراتيجيتنا 
التوسعية 

2009
اكتمال نقل حصة 	 

الملكية في بنك 
الخليج الجزائر وحصة 

الملكية في مصرف 
بغداد؛ 

أبرز أحداث 2022

يناير 
إطالق برنامج ثقافة 	 

إدارة المخاطر لتعزيز 
ثقافة إدارة المخاطر لدى 

الموظفين

مارس
إطالق حساب السحب الجديد "كنز" بجوائز 	 

استثنائية 
دعم حملة "لنكن على دراية" التوعوية 2022	 

يوليو
الحصول على جائزة "النخبة 	 

للتميز بالجودة" المرموقة 
لعام 2021 من "جي بي مورغان 

تشيس"
أكتوبر 

إطالق الخدمة الرقمية 	 
"Apply Now"

إطالق تطبيق "اإلدارة 	 
المالية" للهواتف الذكية

ديسمبر 
إطالق حساب 	 

"الراتب" عبر موقع 
برقان اإللكتروني

فبراير 
إنشاء مركز التميز لتسريع 	 

عملية التحول الرقمي والبنية 
التحتيتة التقنية

إطالق أداة "مدير التمويل 	 
الشخصي )PFM( " في 

التطبيق للعمالء من أجل 
تعزيز العادات المالية الذكية

سبتمبر
تحديث خدمة حساب "الراتب" عبر 	 

اإلنترنت من خالل إضافة بميزات 
إلكترونية جديدة 

إطالق خدمة تحديث البيانات 	 
إلكترونًيا من خالل نموذج »اعرف 

)eKYC( عميلك« اإللكتروني

نوفمبر 
إطالق خدمة إصدار 	 

شهادات راتب 
إلكترونية لموطفي  

البنك
إطالق تطبيق 	 

 Rewards Store"
App" لموظفي البنك

إبريل
دعم حملة “عيديتي” بالتعاون 	 

مع بنك الكويت المركزي 
واتحاد مصارف الكويت 

وشركة الخدمات المصرفية 
اآللية المشتركة

الحصول على شهادة "هابي 	 
بليس تو ورك" 

يونيو 
إطالق مختبر االبتكار 	 

لرعاية الكفاءات وتعزيز 
االبتكار

تعيين الشيخ عبدهللا 	 
ناصر صباح األحمد 

الصباح رئيسًا لمجلس 
اإلدارة

مايو 
إطالق حملة "قوة 22"	 
 	 My“ إطالق تطبيق

”learning
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التقرير االستراتيجي
استعراض السوق

محركات النمو في 2022
تشديد السياسات النقدية العالمية من أجل مكافحة الضغوط التضخمية، لكن البلدان ذات اإليرادات 

المالية العامة المرتفعة والتي ينشأ معظمها من تصدير الموارد الهيدروكربونية شهدت معدالت تضخم 
أقل على عكس البلدان ذات اإليرادات المالية العامة المنخفضة. 

الكويت

الجزائر

تركيا

تونس

*%7.0

%3.4

%4.7

%2.2

السياسة النقدية: قّرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم إلى 3.50%، ما 	 
أدى إلى رفع تكاليف االقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009.

السياسة المالية: سّجلت الكويت عجًزا في الموازنة العامة قدره 3 مليارات 	 
دينار كويتي، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط مقارنة بأسعار النفط 

التعادلية المقررة في الموازنة. 
ازدادت النفقات إلى 21.6 مليار دينار كويتي، حيث شكلت األجور والرواتب 	 

المتضخمة 76% من اإلجمالي، بينما بلغت اإليرادات 18.6 مليار دينار كويتي، 
يستأثر قطاع النفط منها بنسبة %87.

السياسة النقدية: أبقى البنك المركزي الجزائري على سعر الفائدة الرئيسية 	 
عند %3.00.

السياسة المالية: يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى توفير فائض في موازنة عام 	 
2022 مع منح الدولة قوة شرائية أكبر في السنة المالية التالية.

من المتوقع أن تستفيد الجزائر من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية وقدرة 	 
السلطات المحلية على زيادة اإلنتاج النفطي، حيث ستتحول المالية العامة 

والحساب الجاري من عجز في العام الماضي إلى فوائض مالية.

السياسة النقدية: خّفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 9% في عام 	 
2022، وذلك باإلضافة إلى خفض أسعار الفائدة الذي أقره المركزي بواقع 10 

نقاط مئوية منذ سبتمبر 2021 على الرغم من: 1( تراجع قيمة الليرة التركية؛ 2( 
 الصعود الحاد في أسعار المستهلكين؛ 3( عجز المعامالت الجارية 

“الحساب الجاري”. 
ذكر البنك المركزي التركي أنه في سبيل تنفيذ عملية خفض معدل التضخم 	 

إلى النسبة المستهدفة )5%(، من المقرر البدء بتنفيذ مزيد من تدابير 
التقنين التي تستهدف استقرار العملة واألسعار، باإلضافة إلى حل الصراع 

الجيوسياسي.  
السياسة المالية: تعتبر المالية العامة قوية مقارنة بنظيراتها في األسواق 	 

ا للتحفيز االقتصادي، كما تتضمن موازنة الدولة  الناشئة، مما يترك مجاًلا كبيًر
في 2023 نفقات قدرها 4.47 تريليون ليرة تركية )239 مليار دوالر أمريكي(.

السياسة النقدية: رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية إلى %7.25، 	 
وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تحيط باالتجاهات المستقبلية للتضخم.

السياسة المالية: من المتوقع أن يتحسن عجز المالية العامة هذا العام بعد 	 
تحصيل اإليرادات في النصف األول من العام.

حظيت التوقعات المالية اإليجابية وبرنامج صندوق النقد الدولي المرتقب 	 
بدفعة قوية بعد اتفاق السلطات المحلية والنقابات العمالية على زيادة أقل 

من معدل التضخم في مجموع األجور العامة.
كما تعمل الحكومة على رفع الدعم تدريجًيا عن الخدمات والمرافق.	 

* الناتج المحلي: تقديرات لسنة 2022 
المصدر: بنك برقان، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، أكسفورد إيكونوميكس
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التقرير االستراتيجي
استعراض السوق

توقعات 2023
تستند توقعات النمو في المنطقة على تطورات القضايا العالمية المختلفة مثل )1( التراجع المحتمل في 

أسعار النفط؛ و 2( االنكماش االقتصادي في األسواق المتقدمة؛ و 3( الحرب في أوكرانيا.

الكويت

الجزائر

تركيا

تونس

*%2.9

%2.0

%2.5

%0.6

من المتوقع أن يستفيد االقتصاد الكويتي من ارتفاع أسعار النفط مع ارتفاع 	 
الطلب واستمرار قطاع النفط في تعزيز االنتعاش االقتصادي. 

من المتوقع أن يبلغ النمو في القطاع غير النفطي 4.1%، مع استمرار وتيرة 	 
التحسن في معدالت اإلنفاق االستهالكي.

من المرتقب أن يكون انتعاش اإلنفاق االستهالكي والقوة النسبية للمعامالت 	 
العقارية من العوامل الدافعة الرئيسية في زيادة اإلنتاج غير النفطي، والذي 

يقدر بمتوسط 3.1% في 23-2022.
من األهمية اتخاذ تدابير موجهة نحو رفع معدالت مشاركة المواطنين في 	 

القطاع الخاص، فضًلا عن تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع اإلنتاج النفطي إلى دعم النمو االقتصادي، إذ أن 	 
ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية والقيود المفروضة على توريد الغاز مّهد 

الطريق أمام البلدان الغنية بالموارد لالستفادة من زيادة اإلنتاج. 
من المتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج الغاز إلى سد االحتياجات األوروبية التي نشأت 	 

في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
إن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى جانب ارتفاع اإلنتاج النفطي المحلي يوفران 	 

احتياطًيا للحكومة. وستعمل هذه العوامل المحّركة بدورها على زيادة حجم 
الصادرات وتوفير فائض معقول في ميزان الحساب الجاري، بالتزامن مع ارتفاع 

احتياطيات النقد األجنبي أيًضا.

تتبنى الحكومة سياسات نقدية فضفاضة من أجل دعم االقتصاد ورفعت الحد 	 
األدنى لألجور بشكل كبير في يناير.

من المرتقب أن يتعزز الطلب المحلي، فيما ستساهم أنشطة التصنيع القوية 	 
وتراجع قيمة الليرة التركية في زيادة الصادرات. 

من المتوقع أن تتعافى عائدات قطاع السياحة، وهو ما سيمثل دفعة إضافية 	 
لقطاع الخدمات.

من المتوقع أن يظل االقتصاد مقيًدا من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة 	 
وتقلبات أسعار الصرف، والذي بدوره يعزز الظروف غير المواتية لإلنفاق 

االستهالكي.

من المتوقع أن تؤدي أزمة غالء المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض 	 
الدخل المتاح للمستهلكين، متبوًعا بتقليل استهالك األسر المعيشية. 

من المرجح أن ينكمش النشاط االقتصادي بسبب حاجة الحكومة إلى تقليص 	 
معدالت اإلنفاق واالستهالك الحكومي بدرجة أكبر. 

من المتوقع أن يؤدي انخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين في 	 
تونس إلى خفض أنشطة اإلنتاج المحلي. 

من المتوقع استمرار ارتفاع الموازين الخارجية في الضغط على االحتياطيات 	 
األجنبية التي تراجعت بالفعل.

* الناتج المحلي: توقعات لسنة 2023 
المصدر: بنك برقان، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، أكسفورد إيكونوميكس
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التقرير االستراتيجي
نموذج األعمال

 نموذج أعمالنا:
مرن وقوي وتكاملي

اإليرادات

232.1 مليون دينار كويتي

قروض العمالء

4,228 مليون دينار كويتي

العائد على حقوق الملكية

%5.9

إجمالي العمالء المخدومين

<896,000

تصنيف "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" 
للسياسات البيئية واالجتماعية والحوكمة

3.7

كيف نخلق القيمة؟ النتائج المالية القدرات األساسية

األنشطة األساسية:

تقديم حلول التمويل والخزانة لعمالئها من 
الشركات والعمالء التجاريين من خالل توفير 
مجموعة متنوعة من الخيارات من المنصات 

والفروع الرقمية.

البنية التحتية للخدمات المصرفية
الحفاظ على الدمج السليم بين القنوات المادية والرقمية.	 
تعزيز القدرات الرقمية. 	 
دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات األساسية والداعمة التي تكون 	 

سريعة االستجابة وقابلة للتوسع.
الحفاظ على خصوصية البيانات والبنية التحتية لألمن السيبراني.	 

الخدمات المصرفية الخاصة
حلول وخدمات مصرفية تقليدية مصممة خصيًصا لألثرياء وكبار 	 

األثرياء.
 خدمة عالية الجودة مع سهولة الوصول إلى مديري العالقات 	 

وإدارة الدعم.

الخدمات المصرفية الشخصية
مجموعة كاملة من الحلول والتجارب التي تتمحور حول عمالئنا 	 

والمصممة خصيًصا لتلبية احتياجات مختلف فئات العمالء
التحسين الدوري للمنتجات وتجربة العمالء	 

الخزينة واالستثمارات المصرفية
إدارة السيولة وتحسين الميزانية العمومية لدعم نمو األصول 	 

وتحقيق االمتثال
إدارة محفظة االستثمارات الخاصة	 

الخدمات المصرفية للشركات
مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للشركات الكبيرة 	 

 والمتوسطة الحجم وكذلك الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم. 

المشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية	 
تيسير نمو العمالء من الشركات من خالل دعمهم في اغتنام الفرص 	 

الواعدة والفرص المستقلة.

الشركات التابعة الرئيسية
بنك برقان تركيا: 	 

الفئات الرئيسية من العمالء هي الشركات والعمالء التجاريين، مع 
تحقيق النجاح في مجال الخدمات المصرفية الشخصية عبر واحدة 

من أفضل المنصات الرقمية في السوق 

بنك الخليج الجزائر: 	 
 الخدمات المصرفية للشركات 

المدفوعة بالتجارة؛ توسيع نطاق الفروع

الموارد البشرية
عدد الموظفين: 4,064* 	 
تمكين التعاون بين األقسام متعددة االختصاصات.	 
التدريب المستمر على المهارات ومبادرات بناء القدرات 	 
تحفيز مبادرات مشاركة الموظفين	 

* يشمل مصرف بغداد

عالقات أصحاب المصلحة
العمالء عبر المنصات الرقمية وفئات المنتجات المختلفة.	 
ضخ استثمارات في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات.	 
بناء شراكات وشبكات دولية قوية واستراتيجية مع الحكومة 	 

والهيئات الرقابية والبنوك المختلفة.

رأس مال فكري قوي
األمن السيبراني وخصوصية البيانات	 
التشغيل الرقمي للعمليات وتحسين تجربة العمالء	 
اإلطار العام إلدارة المخاطر	 

الموارد المالية
إجمالي الودائع: 3,932 مليون دينار كويتي	 
إجمالي رأس المال التنظيمي: 1,084 مليون دينار كويتي	 

األرقام للسنة المالية 2022
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خالل عام 2022، واصلت استراتيجيتنا التركيز على حركة السوق دائمة التغيير وتنفيذ 
برنامج النمو، ال سيما تعزيز األعمال األساسية وتعزيز إمكاناتنا الرقمية.

التقرير االستراتيجي
األولويات االستراتيجية

استراتيجيتنا المحور 
المركزي لطموحنا

* يمثل الفارق في األرقام بين السنة المالية 2022 والسنة المالية 2021.
^ يمثل الفارق في األرقام بالعملة المحلية بين السنة المالية 2022 والسنة المالية 2021.

مبادئنا

 تقود مبادئنا توجهنا االستراتيجي وتقع في صميم هويتنا وكيفية 
اضطالعنا بأعمالنا.

ية
ج

تي
را

ست
ال

ت ا
يا

لو
ألو

ا

تعزيز األعمال 
الرئيسية

إعادة تخصيص 
األصول 

االستراتيجية
 إحداث نقلة نوعية على االستدامةالتحول الرقمي

مستوى الثقافة

ية
س

ئي
لر

ت ا
را

اد
مب

ال

تحول الخدمات 
المصرفية 
الشخصية

التحول الكبير 
لبنك برقان تركيا

بيع حصتنا في 
مصرف بغداد

التركيز على 
السوق 

األساسية، 
الكويت

نجاح مستمر 
للمنصة 

الرقمية لبنك 
"ON" برقان

إجراء عدة 
تحسينات على 

المنصة الرقمية 
لبنك برقان 

الكويت

نشر برنامج السياسات 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة في جميع أنحاء 
المجموعة

العمل كشريك مجتمعي 
حقيقي وشركة مسؤولة

بناء قوى عاملة مسؤولة 
مع التركيز على األداء

خلق ثقافة متوافقة ومدركة 
للمخاطر داخل البنك

ثر
أل

ا

إيرادات 	 
الخدمات 

المصرفية 
الشخصية: + 

*%25
أصول 	 

الخدمات 
المصرفية 

الشخصية: + 
*%20

إيرادات بنك 	 
برقان تركيا: 

+ 250% على 
أساس سنوي

نسبة تغطية 	 
القروض 

المتعثرة لدى 
بنك برقان 

تركيا: تحسن 
)254 نقطة 

أساس(
تكلفة االئتمان 	 

لدى بنك برقان 
تركيا: تحسن 
)324( نقطة 

أساس

يعّزز نسب 	 
رأس المال: 

+70 نقطة 
أساس

يحمي نسبة 	 
القروض 

المتعثرة: 60 
نقطة أساس

•زيادة في 	 
النسبة 
المئوية 

لقروض 
الكويت من 
المجموعة: 
+ 12٪ خالل 

السنوات 
الخمس 

الماضية. 

إجمالي العمالء 	 
الرقميين: 350 

ألًفا كما في 
السنة المالية 
2022 )مقابل 

185 ألًفا كما في 
السنة المالية 

)2021
الودائع الرقمية: 	 

ديسمبر 2022: 
4.9 مليار ليرة 

تركية مقابل 
1.9 مليار ليرة 

تركية في السنة 
 المالية 2021 

)%159 +(

الحفاظ على 	 
تصنيفات 

التطبيقات 
عند 4.6 عبر 
متاجر iOS و 

 .Android
إضافة 	 

الميزات 
الرئيسية مثل 

"اعرف عميلك" 
و "تقّدم 

بطلبك اآلن"

أول بنك في الكويت 	 
يؤسس إطاًرا عاًما 
للتمويل المستدام. 

ارتفاع تصنيف مورجان 	 
ستانلي كابيتال 

إنترناشيونال للسياسات 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة من 2.9 إلى 3.7 
خالل السنة المالية 2022.

تعزيز الصحة والوعي في 	 
المجتمع. 

دعم األنشطة الفنية 	 
والرياضية )دعم بطل 

أبطال العالم في المبارزة 
على الكراسي المتحركة، 

ودعم الرياضيين الكويتيين 
لألولمبياد(.

استطالعات دورية 	 
لتحقيق نقاط القوة 

الرئيسية وتحديد مجاالت 
التطوير من منظور 

الموظفين. 
الحصول على شهادة 	 

 "Great Place to Work"
)في يناير 2023(.

بناء ثقافة متماسكة 	 
ومترابطة من خالل 

تنظيم مختلف األحداث 
والفعاليات الرياضية 

والمجتمعية. 

بطاقات أداء متوازنة 	 
مخصصة لجميع 

الموظفين لتشجيع ثقافة 
األداء المميز. 

مشروع ثقافة المخاطر 	 
على مستوى البنك، 

وتعيين سفراء للمخاطر 
في كل عمليات البنك.

الممّكنات الرئيسية
إحداث نقلة نوعية على مستوى الثقافة 
المؤسسية واالستثمار في استقطاب 

الكفاءات واالحتفاظ بها

 االستثمار المستمر في تطوير
 األصول الرقمية وتعزيز إمكانات

األنظمة المصرفية والخدمية

 التطوير المستمر إلطار عمل
 إدارة المخاطر وآليات الرقابة

رضى 
العمالء

حماية 
البيئة

التميز  المرونة
التشغيلي

المسؤولية 
االجتماعية
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التقرير االستراتيجي
االستراتيجية...واقع يتحقق

قصة نجاح في مجال الخدمات 
المصرفية الشخصية…

التزامات عمليات الخدمات المصرفية 
الشخصية - الكويت 

857 مليون دينار كويتي
)+6% على أساس سنوي(

نمو إيرادات عمليات الخدمات 
المصرفية الشخصية - الكويت

%25
)على أساس سنوي(

كان قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في الكويت يخسر حصته في السوق. بدأ بنك برقان منذ أوائل 
السنة المالية 2021 في التركيز على إعادة بناء الخدمات المصرفية الشخصية، بهدفين رئيسيين: 

توسيع نطاق الخدمات المصرفية الشخصية في الكويت.	 
تحسين خدمة العمالء من خالل التحول الرقمي وعروض الخدمات المحسنة.	 

تحسين العروض المقدمة للعمالء 
أعاد بنك برقان إطالق منتجيه الرائدين "كنز" و "الراتب" 

بميزات جديدة محّسنة لجعلها أكثر توافًقا مع 
احتياجات العمالء وأكثر تنافسية.

من خالل حساب "كنز"، يمنح بنك برقان لعمالئه 
فرصة الفوز بجوائز نقدية استثنائية تتجاوز قيمتها 2.3 
مليون دينار كويتي مع سحب سنوي على جائزة بقيمة 
1.5 مليون دينار كويتي. كما طرح البنك نظام السحب 

األول من نوعه بالفروع ألول مرة في الكويت.

تم إطالق حساب "الراتب" الستهداف الفئات األصغر 
سًنا. يوفر هذا الحساب مجموعة شاملة من 

الميزات، فهو يمنح هدية نقدية لفتح الحساب تصل 
إلى 2000 دينار كويتي عند تحويل الراتب وقرض يصل 

إلى 95000 دينار كويتي. 

في سياق متصل، طرح البنك هذه المنتجات من 
خالل فلسفة تسويقية مصممة خصيصة للتواصل 

مع عمالء البنك بشكل أفضل.

التواصل مع العمالء
عزز مركز بنك برقان تواصله مع العمالء من خالل 

توصيل رسائل بسيطة وجاذبة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي والوسائل الرقمية األخرى. كما استفاد من 
حملته التسويقية لضمان استمرار مشاركة العمالء 

وتعزيز هذه المشاركة.

اإلطار العام للمخاطر المعاد تقييمها
أعاد بنك برقان تقييم اإلطار العام لتقبل المخاطر 

في الخدمات المصرفية الشخصية، كما عّزز ضوابط 
المخاطر التي تكتنف فريق العمل في إدارة الخدمات 

المصرفية الشخصية.

تحسين العروض المقدمة للعمالء 
أعاد قام البنك بتبسيط العديد من عمليات العمالء 

باإلضافة إلى طرح العديد من الوظائف لضمان 
سهولة الوصول إلى األنشطة المصرفية دون الحاجة 

لزيارة الفروع.

أدى التزام بنك برقان بالتحول الرقمي إلى أن 
يكون التطبيق المصرفي للبنك هو األعلى 

تصنيًفا بين البنوك الكويتية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المادية، قام بنك برقان 
بترقية أجهزة الصراف اآللي الخاصة به إلى ماكينات 

اإليداع النقدي )ITM( وماكينات الصراف اآللي 
التفاعلي )ITMs( في مواقع مختارة، كما عّزز الخواص 

والخدمات المصرفية االخرى في مراكز االتصال، 
بهدف لدعم عمالئه في إجراء المعامالت بسهولة 

ومرونة.

أصول عمليات الخدمات المصرفية 
الشخصية - الكويت

 426 مليون دينار كويتي
)+20% على أساس سنوي(

“ أن نكون بنك الخدمات المصرفية الشخصية المفّضل في الكويت لما يقدمه 
من عروض تنافسية تلبي احتياجات العمالء على اختالف فئاتهم وفي كل مرحلة 

من مراحل حياتهم.”

وقد أطلق بنك برقان المبادرات الرئيسية التالية:
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التقرير االستراتيجي
االستراتيجية...واقع يتحقق

يركز بنك برقان على دعم عمالئه بتجربة متميزة وسلسة من خالل عرض قيمة رقمية فريدة وبنية تقنية 
قابلة للتوسع ونموذج أعمال فعال من حيث التكلفة.

تحويل تجربة العمالء في الكويت

المقاييس في الكويت

المستخدمون الرقميون النشطون

60 ألف
نمو سنوي في أعداد المستخدمين 

الرقميين النشطين

%38+
المقاييس في تركيا

معدل استقطاب العمالء الجدد

%89+
أحجام القروض

%962+
حجم الودائع ألجل

%159+

إعادة تصور الخدمات المصرفية 
من خالل التحول الرقمي

 حصول قطاع الخدمات المصرفية 
الرقمية على جوائز في تركيا

منصة "ON": "أفضل منصة رقمية 
للخدمات المصرفية" ضمن جوائز مجلة 

جلوبال فاينانس ألفضل البنوك الرقمية 
في العالم

تم إطالق الجيل الجديد للبنك الرقمي )ON( لبنك 
برقان تركيا في أكتوبر 2021، وقد حقق نجاًحا كبيًرا 

في فترة زمنية قصيرة بلغت عام واحد فقط. وقد 
جاء هذا النجاح مدعوًما باختيار منصة )ON( "أفضل 

منصة رقمية للخدمات المصرفية " ضمن جوائز مجلة 
جلوبال فاينانس السنوية ألفضل البنوك الرقمية 

في العالم. 

بفضل تدابير البنك الرقمية الشاملة نحو استقطاب 
العمالء وأنشطته التسويقية القوية وتطوير شبكته 

من الوكالء والشراكات باستمرار، وصل عدد عمالء 
منصة )ON( إلى 350,000 عميل منذ أكتوبر 2021.

وال تزال المنصة الرقمية )ON(، الموجهة نحو "جميع 
األفراد وجميع المدخرات"، تعمل على تسهيل حياة 
العمالء خالل عام 2022. وتشير الخمس نجوم التي 

حاز عليها تطبيق )ON( من 5,164 من أصل 7010 
عميل إلى النجاح المتسارع لهذه المنصة المبتكرة 

في قطاع الخدمات المصرفية.

"ON" االحتفال بمرور عام على إنشاء منصة
احتفلت منصة )ON( بمرور عام على إنشائها في 
أكتوبر 2022. وقد تم بث فعاليات احتفالية منصة 

)ON( في وسائل اإلعالم الرقمية والقنوات اإلذاعية 
والتلفزيونية من خالل اإلعالنات. 

وبمناسبة مرور عام على إنشاء منصة )ON(، أقيمت 
قرعة بين العمالء، حيث حصل الفائز على سيارة "بي 

ام دبليو".

أحرز بنك برقان الكويت تقدمًا قويًا في منظومته 	 
الرقمية الرائدة لتحسين تجربة العمالء، 

وتحديث واجهة المستخدم، وتيسير عملية 
تقديم الطلبات لفتح الحسابات والحصول على 

القروض وبطاقات االئتمان، فضًلا عن إدخال أداة 
التمويل الشخصي لتتبع الموازنات ومعدالت 

اإلنفاق. 
من بين أبرز األحداث األخرى، القدرة على تحديث 	 

التفاصيل المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك" 
رقمًيا، إلجراء حواالت مالية دولية سريعة إلى أكثر 

من 25 دولة.
إطالق منصة حلول إدارة النقد )CMS( للعمالء 	 

من الشركات، لتمكينهم من إجراء المعامالت 
المصرفية في حالة التنقل.

ينعكس نجاحنا في قوة تقييمات رضا عمالئنا، والذي 
يتمثل في حصول التطبيق على أعلى تصنيف في 

متجري التطبيقات ابل ستور و قوقل بالي.

كانت مبادرات تشجيع انتقال العمالء إلى الوسائل 
الرقمية تتضمن حمالت تسويقية، وأنشطة البيع، 

وتعيين سفراء رقميين في الفروع، آلًيا، وإطالق رمز 
االستجابة السريعة والترويج له عبر أنظمة تشغيل 

الهواتف المحمولة.

المحاور األساسية الستراتيجيتنا الرقمية

صياغة جديدة لرحلة 
 المستهلك

 اعتماد التسويق 
 متعدد القنوات

التطبيقات المصرفية 
 المفتوحة

 استراتيجية البيانات 
 والبنية التحتية 

والتحليالت

 بناء منظومة 
 رقمية
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التقرير االستراتيجي
االستراتيجية...واقع يتحقق

يدرك برقان أنه من بين العوامل الرئيسية لنجاحه، استقطاب 
أفضل المواهب وتطويرها واإلبقاء عليها.

أكاديمية التجزئة المصرفية
تم تصميم هذا البرنامج خصيُصا لموظفي الخدمات المصرفية الشخصية 

لتزويدهم بالمعرفة الفنية والتشغيلية، إلى جانب المهارات القيادية للمساهمة 
في الخدمات المصرفية الشخصية.

 
وفي خطوة لدعم هذا الهدف، أنشأ قسم التعلم وتطوير الكفاءات التابع 

لمجموعة الموارد البشرية مجموعة أدوات للتعلم في سياق أكاديمية التجزئة 
المصرفية.

االستكشاف والتعلم: برنامج مصمم إلشراك جيل األلفية من خالل مقاطع 	 
فيديو تعليمية إلكترونية صغيرة الحجم لجعل التعّلم ممتًعا وتفاعلًيا. وقد 

أنشأ هذا البرنامج موظفونا الموهوبون وُينشر عبر وسائل اإلعالم والقنوات 
الرقمية المختلفة.

التعلم والتفّكر: تتيح هذه الميزة للمستخدمين اكتساب خبرات عملية 	 
مستمدة من دراسات حالة حقيقية وتجارب الموظفين في الفروع.

التعلم الذاتي: نظام يتم نشره من خالل مركز التعلم ويحتوي على مزيج من 	 
المهارات الفنية والقوية، باإلضافة إلى برامج التعلم اإللكتروني المصممة 

خصيًصا لتزويد موظفي الخدمات المصرفية الشخصية بمجموعة المهارات 
المحددة التي تتناسب مع أدوراهم الوظيفية.

فكرة إبداعية أخرى في إطار أكاديمية التجزئة المصرفية، أال وهي تحدي الـ 21 
يوًما. وهي عبارة عن أداة تقّيم الفعالية من خالل قياس أداء الموظفين على 

مدار 21 يوًما - بناًء على فرضية أن الشخص يستغرق 21 يوًما لتكوين عادة 
جديدة. في هذه المبادرة، ُتمنح جوائز وشارات للموظفين الذين يحققون أكبر 

عدد من المبيعات.

مختبر االبتكار
يتمثل الهدف من هذه المبادرة في بناء ثقافة االبتكار، وذلك من خالل منح 

األفراد فرص ابتكار أفكار جديدة لتعزيز المنتجات والخدمات والعمليات، من 
خالل مركز ابتكار وحلقات عمل دورية لهذا الغرض.

جاءت هذه الفكرة ثمرة جهود فريق عمل مّكون من خمسة أفراد من أسرة 
البرنامج التدريبي الرائد "رؤية" لتنمية المواهب التابع لبنك برقان. وقد حظيت 
هذه الفكرة بدعم اإلدارة التنفيذية وخرجت إلى النور بتنظيم من قسم التعلم 

وتطوير الكفاءات التابع لمجموعة الموارد البشرية. وقد تم إطالق المختبر على 
مرحلتين رئيسيتين القتراح أفكار إبداعية جديدة: 

تمثلت المرحلة األولى في تدشين غرفة مختبر االبتكار، وهي عبارة عن مساحة 	 
خاصة بالمختبر مجهزة بكل ما يلزم لتعزيز إبداع الموظفين وقدراتهم على 

االبتكار. 
وتضمنت المرحلة الثانية إطالق بوابة تابعة لقسم التعلم وتطوير الكفاءات 	 

لدى مجموعة الموارد البشرية، وهي منصة رقمية تتيح لجميع الموظفين 
طرح أفكارهم اإلبداعية. 

ومن المقرر قريًبا إنشاء محطة "مختبر االبتكار" في كل طابق من طوابق المبنى 
واختيار "الطابق الفائز" كل ثالثة أشهر.

وسيصبح خريجو برنامج "رؤية" 1 و 2 "تحدي االبتكار" مدربين وسيكونون جزًءا 
أساسًيا من اللجنة المسؤولة عن توجيه مبتكري المستقبل. 

 

 االستثمار في رأس 
المال البشري

مبادرة "رعاية" بنك برقان 
تستهدف هذه المبادرة تحفيز الموظفين على استكمال درجاتهم التعليمية 

لتحقيق التقدم في حياتهم المهنية. في سياق هذه المبادرة، يمكن للموظفين 
الحاصلين على دبلومات وخريجوا المدارس الثانوية التقدم للبنك بطلبات 

استكمال تعليمهم الجامعي، للدخول في رعاية البنك لمساعدتهم على تحسين 
فرص نموهم الوظيفي. وبالفعل قام البنك برعاية 10 موظفين موهوبين في 

إطار هذه المبادرة في عام 2022.
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التقرير االستراتيجي
استعراض األداء

اإليرادات

121.7 مليون دينار كويتي 
األرباح التشغيلية

67.4 مليون دينار كويتي 
إجمالي صافي الدخل

47.3 مليون دينار كويتي 
إجمالي األصول

5.5 مليار دينار كويتي

 “ أحرز بنك برقان الكويت تقدمًا 
ملحوظًا في تنفيذ أولوياته 

اإلستراتيجية ال سيما في تحويل 
األعمال المصرفية الشخصية وتعزيز 
التجربة الرقمية للعمالء. كما أسهم 

البنك مساهمة قوية في النتائج 
المالية للمجموعة في عام 2022.”

بنك برقان 
الكويت - 

استعراض 
األداء 

رائد عبدهللا الهقهق
 نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والرئيس التنفيذي للكويت

نظرة عامة
في عام 2022، ركز بنك برقان الكويت بشكل أساسي 

على إعادة تقييم محفظة منتجاته المدعومة 
باستراتيجيات تسويقية استباقية، وتعزيز تجربة 

عمالئه، فضًلا عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة 
باالستدامة.

األداء
ساهم بنك برقان الكويت بنسبة 71% من قاعدة 

أصول مجموعة بنك برقان ونسبة 50% من إيرادات 
المجموعة في السنة المالية 2022. 

في السنة المالية 2022، أعلن بنك برقان الكويت 
عن مستويات إيرادات قوية بلغت 121.7 مليون 

دينار كويتي، مدعومة بنمو قوي في صافي إيرادات 
الفوائد التي بلغت 93.3 مليون دينار كويتي )+ 9٪ على 

أساس سنوي( نتيجة للتحسن في صافي هامش 
الفوائد. وقد سّجل الدخل من غير الفوائد مستوى 

أقل مقارنة بالعام السابق، إال أن التراجع قابله جزئًيا 
ارتفاع الرسوم وإيرادات العموالت )+ 5% على أساس 

سنوي(. 

أعلن بنك برقان الكويت عن تحقيق صافي دخل قدره 
47.3 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2022، 

مدفوعًا باستقرار مستويات اإليرادات وانخفاض 
رسوم المخصصات انخفاًضا ملحوًظا )بواقع %59 

على أساس سنوي(. وخالل السنة المالية 2022، 
انخفضت تكلفة االئتمان إلى 50 نقطة أساس من 

130 نقطة أساس في العام الماضي.

خالل السنة المالية 2022، أبقى بنك برقان الكويت 
على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ صافي القروض 
3.2 مليار دينار كويتي وبلغت ودائع العمالء 2.7 مليار 

دينار كويتي. وخالل السنة المالية 2022، أبقى بنك 
برقان الكويت على قوة جودة أصوله، على خلفية 

انخفاض معدل القروض المتعثرة إلى 1.4٪ وارتفاع 
معدل تغطية القروض المتعثرة إلى ٪279.2.

تحول الخدمات المصرفية الشخصية
على مدار سنوات عّدة، كانت الخدمات المصرفية 

الشخصية لدى بنك برقان في الكويت غير مستغلة. 
ومع ذلك، وكجزء من خطة تنويع إيرادات البنك، جاء 

تركيز البنك على إعادة قياس الخدمات المصرفية 
الشخصية.

خالل السنة المالية 2022، عزز البنك خط إنتاجه، وجدد 
تصنيف العمالء، وعمد إلى بناء قدرات المبيعات، 

وتبسيط العمليات الداخلية والخارجية. 

أثمرت هذه الجهود عن أداء مالي قوي في الخدمات 
المصرفية الشخصية. حيث بلغ النمو في دفتر 

األصول )+ 20٪ على أساس سنوي( ونمو اإليرادات 
 )+ 25٪ على أساس سنوي( و نمو صافي الدخل 

)+ 165٪ على أساس سنوي(. 

لتنمية مهارات موظفيه، أطلق البنك أكاديمية 
العمليات المصرفية الشخصية التي أطلقت برامج 
مبيعات مركزية مخصصة لألفراد تركز على تحقيق 

أهداف استراتيجية العمليات المصرفية الشخصية. 
حيث خضع 84 موظًفا للتدريب في األكاديمية في 

السنة المالية 2022.

وتطلًعا للمستقبل، يعتزم البنك ترسيخ عملياته 
المصرفية الشخصية واستنئاف تعزيز القيمة 

المقترحة للعمالء.

من التشغيل الرقمي إلى التقنية الرئيسية
تتمثل فلسفة البنك في االنتقال إلى التحول الرقمي 

و اعتماد التقنيات بوصفها عامل أساسي في 
عملياته وأن يقدم حلواًل وخدمات مصرفية مصممة 

خصيًصا لتلبية احتياجات عمالئه. وبالتالي، يلتزم البنك 
بالتحول الرقمي في كل جانب من جوانب األعمال.

حققت اإلستراتيجية الرقمية التعاونية تقدًما 
ملحوًظا في السنة المالية 2022. كما عزز البنك 

تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالخدمات المصرفية 
الشخصية بميزات جديدة مثل "اعرف عميلك" و 

"تقّدم بطلبك اآلن" و Apple pay” " فضًلا عن إطالق 
نظام آمن إلدارة النقد الرقمي )CMS( لعمالئه من 

الشركات. 

كما كان هناك تركيز على العمليات الداخلية للبنك، 
 من خالل التشغيل اآللي لعدد 30 عملية والعديد 

 من الميزات الجديدة المثبتة على تطبيق 
الموظفين "برقاني".

الجدير بالذكر أن البنك قد أبقى على تصنيفه كأفضل 
 iOS تطبيق مصرفي في الكويت على كل من نظامي

 .Androidو

مركز التميز
يكمن الهدف من إنشاء مركز التميز في التحول 

إلى التقنيات الرئيسية والقدرات الرقمية بالتزامن 
مع تنفيذ األنشطة التجارية من أجل تقديم قيمة 

مضافة. من المتوقع أن يتولى مركز التميز، بالتعاون 
مع إدارة تكنولوجيا المعلومات الحالية، تحسين 

التنفيذ حيث يقوم البنك تدريجًيا بتحديث وتبسيط 
تقنيته، بدًء بترشيد مراكز البيانات والتطبيقات 

القديمة وزيادة عمليات التحول الرقمي.

وينصب تركيز مركز التميز على االستفادة من 
اإلمكانات القائمة على البيانات، وذلك من أجل خلق 

قيمة للعمالء من تدفق المعلومات.

التوقعات المستقبلية
لم يتغير التوجه االستراتيجي للبنك، بل ال يزال 

ملتزًما بمبادئه التوجيهية المتمثلة في النمو 
الذكي، والتخصيص الحصيف لرأس المال، واإلدارة 
االستباقية للمخاطر، باإلضافة إلى تحديث ورقمنة 

األعمال، بهدف واضح يتمثل في تلبية توقعات 
عمالئه ومساهميه. 
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التقرير االستراتيجي
العمليات الدولية

بنك برقان تركيا
استعراض

األداء

مراد دينش
الرئيس التنفيذي لبنك برقان تركيا

اإليرادات

57.8 مليون دينار كويتي
األرباح التشغيلية 

37.6 مليون دينار كويتي
إجمالي صافي الدخل 

4.6 مليون دينار كويتي
إجمالي األصول 

1.0 مليار دينار كويتي

“ حققنا نتائج مالية قوية في عام 2022 
من خالل اإلدارة الفعالة لألصول 

واإللتزامات والمخاطر، مع االستمرار 
في االستثمار في أحدث التقنيات 

والتحول الرقمي”

األداء
في عام 2022، شهدت تركيا تغيرات اقتصادية كبيرة، 
مثل االرتفاع الكبير في معدالت التضخم، وانخفاض 

قيمة العملة المحلية، وانخفاض أسعار الفائدة حتى 
وصلت إلى خانة اآلحاد. في ظل هذه البيئة الصعبة 
والمعقدة، واصل بنك برقان تركيا المساهمة في 

تحقيق نتائج للمساهمين من خالل أدائه المالي 
القوي. خالل هذا العام، رّكز البنك على تنمية القروض 
بموجب خطابات االعتماد، وزيادة اإليرادات، وتحسين 

كفاءة وجودة األصول باإلضافة إلى توسيع نطاق 
التحول الرقمي وقاعدة العمالء. 

وفي نهاية العام، بلغت مساهمة بنك برقان تركيا في 
قاعدة أصول مجموعة بنك برقان 13% ونسبة %7 

من صافي دخل المجموعة. 

كما شهدت قاعدة حقوق الملكية اإلجمالية للبنك 
تحسًنا ملحوًظا، والذي يرجع بشكل أساسي إلى 

زيادة صافي الربح وحساب القيمة العادلة لمشتقات 
التحوط حسب السوق، والذي أدى أيًضا إلى زيادة 

القيمة الدفترية للبنك ودعم قاعدة رأس ماله.

وفي خالل السنة المالية 2022، ارتفعت إيرادات 
بنك برقان تركيا بمقدار + 250٪ على أساس سنوي 

بالعملة المحلية، مدفوًعا بالنمو في صافي الدخل 
من الفائدة والدخل من غير الفائدة من خالل تحقيق 
هوامش أعلى، وتنمية محفظة البنك، وتعزيز هكيل 
الميزانية العمومية، وتصفيات األصول، زيادة قاعدة 

العمالء.

خالل السنة المالية 2022 أيًضا، كانت النفقات 
التشغيلية أعلى نتيجة ارتفاع مستويات التضخم 

في الدولة. ومع ذلك، نظًرا الرتفاع مستويات 
اإليرادات والنسب اإليجابية لنمو الدخل الى نسبة نمو 

المصروفات )JAWs(، انخفضت نسبة التكلفة إلى 
الدخل من 53% في السنة المالية 2021 إلى 35% في 

السنة المالية 2022. ومن ثم، كانت األرباح التشغيلية 
في السنة المالية 2022 أعلى بنحو 387% بالعملة 

المحلية مقارنة بالسنة الماضية. 

ونتيجة لذلك، أصبح صافي الدخل في السنة المالية 
2022 قدره 281 مليون ليرة تركية )ما يعادل 4.6 

مليون دينار كويتي( مقارنة بخسارة قدرها 268 مليون 
ليرة تركية )أو 7.8 مليون دينار كويتي( في السنة 

الماضية. جاء هذا األداء بعد مراعاة األثر المحاسبي 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29 )التضخم المفرط( 

البالغ 1.5 مليار ليرة تركية )ما يعادل 24.6 مليون دينار 
كويتي(. كما يحتفظ بنك برقان تركيا بنسبة كبيرة 

من المخصصات في ميزانيته العمومية والتي يتم 
توفيرها كمخصصـات احترازيـة لمخاطر األحداث في 

الفترة المالية التالية. 

وخالل السنة المالية 2022، نما دفتر قروض بنك 
برقان تركيا بنسبة 40% على أساس سنوي )بالعملة 
المحلية( مع الحفاظ على تركيزه على تنمية محفظته 

بالليرة التركية. وبالنسبة للودائع، التي ظلت هي 
المصدر الرئيس للتمويل، فقد نمت بنسبة 55% على 

أساس سنوي، من خالل توسيع قاعدة العمالء، 

مع الحفاظ على مساهمة كبيرة من الخدمات 
المصرفية الرقمية. باإلضافة إلى ذلك، استثمر بنك 

برقان تركيا في السندات ذات العوائد المتغيرة إلدارة 
محفظة أصوله بشكل أفضل في مواجهة التقلبات 
في ظروف السوق بالتزامن مع تنويع قاعدة الدخل 

للبنك. 

تحسنت جودة أصول بنك برقان تركيا تحسًنا 
ملحوًظا في السنة المالية 2022. استمرت نسبة 

القروض المتعثرة في االنخفاض على التوالي خالل 
عامين من 2020 إلى 2022. وبحلول نهاية 2022، 

انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.2%، وقد 
أدى ذلك التحّسن بدوره إلى أن أصبحت التدفقات 

النقدية الواردة من القروض المتعثرة محدودة للغاية 
مع قوة أداء التحصيالت. 

كما أكمل بنك برقان تركيا زيادة رأس ماله بقيمة 
50 مليون دوالر أمريكي لدعم أعماله مع تحسين 
معدالت المالءة المالية في ظل ظروف السوق 

المتقلبة.

عالوة على األداء القوي للبنك، حصل بنك برقان تركيا 
 على شهادة اعتماد أفضل أماكن العمل الدولية 

)Star Happy Place to Work 1(، وذلك بفضل 
سياستنا الموجهة نحو الموارد البشرية. 

كما حصلت شركة برقان للتأجير على جائزة "ثاني أكثر 
شركة تأجير تحظى باالهتمام في تركيا في عام 2022" 

وفًقا لمجلة "كابيتال" االقتصادية الرائدة.

االستدامة
في سياق تطوير أداء االستدامة في المجاالت 

البيئية واالجتماعية والحوكمة، يهدف بنك برقان 
إلى االنتقال إلى عالم منخفض الكربون من خالل 

اعتماد التمويل المستدام. ففي عام 2022، بدأ البنك 
في اتخاذ الخطوات الالزمة لتجنب التمويل الذي قد 

يسفر عن آثار غير مقبولة على البشر أو البيئة في 
جميع التقييمات االئتمانية وتنفيذ إجراءات مثل وضع 

استراتيجية لالستدامة وإنشاء نظام للحوكمة.

النظرة المستقبلية
يتطلع بنك برقان تركيا إلى المستقبل بنظرة إيجابية 

بفضل الدعم القوي والمتواصل من مساهميه. 
وسيواصل البنك في الفترات المقبلة توفير خدمات 

مالية "آمنة ومريحة ومربحة" لتلبية االحتياجات 
والمتطلبات المتغيرة لعمالئه.
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي
العمليات الدولية

بنك الخليج
الجزائر

استعراض
األداء

ربيع سكرية
الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الجزائر

اإليرادات

35.1 مليون دينار كويتي
األرباح التشغيلية

17.6 مليون دينار كويتي
إجمالي صافي الدخل

8.6 مليون دينار كويتي
إجمالي األصول

707 مليون دينار كويتي 

“ نتطلع إلى عام 2023 بتفاؤل وثقة، 
سنواصل تحدي أنفسنا وتكريس 
جهودنا نحو خدمة عمالئنا بشكل 

أفضل، والمساهمة في تحديث 
القطاع المصرفي الجزائري، بما 

يتماشى مع توجيهات الهيئات الرقابية 
والسلطات العامة”

األداء
ساهم بنك الخليج الجزائر بنسبة 9% من قاعدة 

أصول مجموعة بنك برقان ونسبة 13% في صافي 
دخل المجموعة في السنة المالية 2022. على الرغم 

من التحديات الرقابية واالقتصادية، حقق بنك الخليج 
الجزائر نتائج أكثر مرونة، من خالل التركيز على نمو 

حجم معامالته واستقطاب عمالء جدد. كما شهدت 
إيرادات البنك نمًوا بنسبة 1٪ على أساس سنوي 

حيث بلغت 35.1 مليون دينار كويتي في السنة المالية 
2022، مدعومة بارتفاع صافي الدخل من للفائدة 

بمقدار 28.1 مليون دينار كويتي )+ 2% على أساس 
سنوي(. كما حقق البنك صافي دخل قدره 8.6 مليون 

دينار كويتي، مدفوعة بارتفاع اإليرادات وانخفاض 
نسب المخصصات. استطاع بنك الخليج الجزائر 

الحفاظ على زخم نمو ميزانيته العمومية مع زيادات 
 في قروض العمالء بقيمة 424 مليون دينار كويتي 
)+ 5% على أساس سنوي( وودائع العمالء بقيمة 
578 مليون دينار كويتي )+ 7% على أساس سنوي(. 
كما تحسنت جودة أصول البنك في السنة المالية 

2022 من خالل انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 
2.4% )-20 نقطة أساس على أساس سنوي(.

التحول الرقمي
يعّد بنك الخليج الجزائر أحد رواد القطاع في الخدمات 

المصرفية عبر االنترنت ومعترف به باعتباره من 
الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال الخدمات 

المصرفية الرقمية في الجزائر. كان هدف البنك 
خالل السنة المالية 2022 يتمثل في تطبيق التحويل 

الرقمي على بعض عملياته الرئيسة مثل طلبات 
البطاقات، وحظر البطاقات، وإصدار رقم التعريف 

الشخصي، ورد المبالغ المدفوعة، واإللغاء، دون 
الحاجة إلى توجه العمالء إلى الفروع. تحقيًقا لهذه 

الغاية، استحوذ البنك على عدد من المنافذ الرقمية 
التي تقوم بدور فروع الخدمات الذاتية والتي تضمن 
استفادة العمالء من الخدمات الرئيسة مثل حلول 

الخدمات المصرفية اإللكترونية، واالتصال بخدمة 
العمالء، وطباعة كشوفات الحسابات، وغيرها من 

 )iOS الخدمات. كما أطلق البنك منصة )بنظام
للخدمات المصرفية عبر االنترنت، فضًلا عن ترقية 
منصته الداخلية )AGByCLIC( لتعزيز آلية التواصل 

وتسهيل تبادل المستندات واإلجراءات داخل البنك.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات
يؤمن بنك الخليج الجزائر إيماًنا راسًخا برّد الجميل إلى 

المجتمع، وذلك من خالل المساهمات المباشرة 
وغير المباشرة. وفيما يلي بعض من المساهمات 

المهمة التي ساهم بها البنك في مجال المسؤولية 
االجتماعية للشركات خالل السنة المالية 2022:

التبرع لمؤسسة "ناس الخير" لشراء وتوزيع 	 
المالبس على األطفال في عيد الفطر.

للسنة الثالثة على التوالي، نّظم البنك حملة للتبرع 	 
بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.

واصل البنك دعمه للعديد من الجمعيات الخيرية 	 
في الجزائر.

رعاية فريق االتحاد الرياضي لبوفاريك للمعاقين، 	 
وهو فريق لكرة السلة على كراسي متحركة 

يشارك في العديد من البطوالت الوطنية.

أبراج بنك الخليج الجزائر
افتتح بنك الخليج الجزائر رسمًيا المقر الرئيس الجديد 

المكون من برجين من 25 طابًقا، والذي أصبح أحد 
المعالم البارزة في العاصمة، ويعد هذا الصرح الجديد 
أول بناية ذكية في الجزائر كما أن تصميمها مستوحى 

من حلول التصاميم المستدامة. 

النظرة المستقبلية
ا  يتطلع بنك الخليج الجزائر إلى أن يكون مجهًز

بالتجهيزات الكاملة التي تؤهله لمواصلة مسار نموه 
وإطالق مبادراته اإلستراتيجية الرامية لتلبية تطلعات 

المساهمين. وال يزال التحول الرقمي أحد مجاالت 
التركيز الرئيسة للبنك. 
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي
العمليات الدولية

بنك تونس
العالمي

استعراض
األداء

اإليرادات

6.7 مليون دينار كويتي
األرباح التشغيلية

4.5 مليون دينار كويتي
إجمالي صافي الدخل

2.5 مليون دينار كويتي
إجمالي األصول

133 مليون دينار كويتي

ا بالنسبة  “ يعّد عام 2022 عاًما مميًز
لبنك تونس العالمي، حيث يحتفل 

البنك بمرور 40 عاًما من التقدم 
المستمر والنجاح المتواصل على 

مدار هذه الفترة، والذي بدوره يؤكد 
دورنا الريادي في القطاع المصرفي 

التونسي غير المقيم.”

محمد الفقيه
المدير العام التنفيذي، بنك تونس العالمي

األداء
ساهم بنك تونس العالمي بنسبة 2% من قاعدة 
أصول مجموعة بنك برقان ونسبة 4% من صافي 

الدخل للمجموعة في السنة المالية 2022. 

كما أظهر البنك أداًء قوًيا في السنة المالية 2022، 
والذي يتمثل في زيادة أحجام المعامالت والعوائد 

على محفظة سنداته وتوزيعات األرباح المتولدة من 
محفظته االستثمارية.

خالل السنة المالية 2022، ارتفعت ايرادات بنك تونس 
العالمي ارتفاًعا ملحوًظا، حيث بلغت 6.7 مليون دينار 

كويتي )+ 39.5% على أساس سنوي(، نتيجة ارتفاع 
صافي الدخل من الفوائد إلى 3.1 مليون دينار كويتي 
)+ 15.3% على أساس سنوي( وتحّسن الدخل غير 

الخاضع للفائدة إلى 3.6 مليون دينار كويتي )+70 
% على أساس سنوي(. كما انخفضت المصاريف 

التشغيلية بنسبة 3% والمخصصات بنسبة %30.5 
على أساس سنوي خالل السنة المالية 2022، والذي 

أدى بدوره إلى تحقيق صافي دخل قدره 2.5 مليون 
دينار كويتي )+ 78.7% على أساس سنوي(.

كما حقق بنك تونس العالمي نمًوا قوًيا في القروض 
والسلفات وكذلك قاعدة ودائعه في السنة المالية 

2022. كما تمّكن البنك من زيادة دفتر قروضه بنسبة 
34.5% ليصل إلى 55.9 مليون دينار كويتي بينما 

ارتفعت قاعدة ودائعه بنسبة 13.2% لتصل إلى 64.8 
مليون دينار كويتي.

كما واصل البنك الحفاظ على جودة أصول قوية 
للغاية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة %0.3 
)-10 نقطة أساس على أساس سنوي( مع نسبة 

تغطية تعادل 13 ضعًفا.

التحول الرقمي
في سياق الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي، 

اعتمد بنك تونس العالمي عدًدا من عمليات التحول 
الرقمي على العديد من عملياته مع توفير الحماية 

األمنية الكافية. وعلى المدى الطويل، يتطلع البنك 
إلى إطالق منصة متعددة القنوات وإعداد خطة عمل 

شاملة للمحاكاة االفتراضية. كما يعتزم البنك زيادة 
تعزيز أنظمة األمن السيبراني تقنية المعلومات.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات
خالل السنة المالية 2022، في سياق مبادرات 

المسؤولية االجتماعية للشركات، قّدم بنك تونس 
العالمي عدًدا من المساهمات المجتمعية اإليجابية 

الداعمة لمجاالت التعليم والصحة والرياضة 
واألنشطة الثقافية واألسر المحتاجة.

النظرة المستقبلية
يتوقع بنك تونس العالمي الحفاظ على نمو 

دفتر قروضه المشترك وكذلك محفظة إقراض 
الشركات، كما يتوقع البنك زيادة إيراداته وأرباحه على 

أساس زيادة الهوامش، وتحسين العائد على دفاتر 
االستثمار، فضًلا عن انخفاض النفقات وتكاليف 

االئتمان.
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي
العمليات الدولية

مصرف بغداد
استعراض

األداء

اإليرادات

22.5 مليون دينار كويتي
األرباح التشغيلية

16.3 مليون دينار كويتي
إجمالي صافي الدخل

4.8 مليون دينار كويتي
إجمالي األصول

342 مليون دينار كويتي

“ على الرغم من صعوبة البيئة 
التشغيلية، حقق مصرف بغداد نمًو 

ملحوًظا في صافي الدخل بنسبة 
قدرها 182% وعائد على حقوق 

المساهمين بنسبة قدرها %14، 
ويضع هذا النمو المصرف ضمن 
أفضل البنوك أداًء في المنطقة.”

باسل حسام الدين شاكر
المدير المفوض لمصرف بغداد

األداء
ساهم مصرف بغداد بنسبة 5% من قاعدة أصول 

مجموعة بنك برقان ونسبة 7% في صافي دخل 
المجموعة في السنة المالية 2022. 

كانت النتائج المالية لمصرف بغداد للسنة المالية 
2022 هي األعلى بين المصارف الخاصة في العراق. 

حيث بلغت إيراداته في هذه السنة المالية 22.5 
مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 33% مقارنة بالسنة 

الماضية. حيث جاء هذا األداء القوي نتيجة زيادة 
صافي دخل الفائدة بمقدار 7.1 مليون دينار كويتي 

)+ 160% على أساس سنوي( ونمو الدخل من غير 
الفائدة إلى 15.4 دينار كويتي )+ 8% على أساس 

سنوي(. 

كما كانت نسبة التكلفة إلى الدخل 27.8% في السنة 
المالية 2022، والذي يعكس تحسًنا بنسبة 5% على 

أساس سنوي مدفوًعا بارتفاع اإليرادات وترشيد 
التكاليف. كما انخفضت نسبة مخصصات مصرف 

بغداد إلى 22% في السنة المالية 2022، متبوًعا 
ا.  بانخفاض تكلفة االئتمان انخفاًضا كبيًر

وفي ظل هذه التطورات اإليجابية، حقق مصرف 
بغداد نمًوا قوًيا واستثنائًيا في صافي الدخل 

بمقدار9.2 مليون دينار كويتي )وقد بلغت حصة بنك 
برقان من األرباح 4.8 مليون دينار كويتي( والتي كانت 

أعلى بنسبة قدرها 182% على أساس سنوي. 

 مستجدات بشأن بيع حصتنا في 
مصرف بغداد

استمر تصنيف مصرف بغداد كأصل "محتفظ به 
للبيع" في البيانات المالية لمجموعة بنك برقان 

للسنة المالية 2022. وفي 13 يناير 2023، حصلت 
مجموعة بنك برقان على موافقة رسمية من البنك 

المركزي العراقي لبيع حصتها في مصرف بغداد 
إلى البنك األردني الكويتي. وبهذه الموافقة، تم بيع 

الحصة المملوكة للمجموعة ونقل الملكية إلى البنك 
األردني الكويتي في تاريخ 23 فبراير 2023. 

تأتي خطوة البيع هذه استكماًلا لجهود مجموعة بنك 
برقان نحو إعادة التوزيع االستراتيجي لألصول؛ والذي 

بدوره سيحّسن المقاييس المالية للمجموعة، مع 
حماية نسبة القروض المتعثرة عن طريق تفادي 

زيادة قدرها 60 نقطة أساس وتحسين نسب رأس 
المال بمقدار 70 نقطة أساس.
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

“ خالل عام 2022، حققت المجموعة 
صافي دخل بزيادة قدرها 15% على 

أساس سنوي مدعومة بارتفاع صافي 
هامش الدخل من الفوائد وانخفاض 

تكلفة المخاطر.”

اإليرادات

232.1 مليون دينار كويتي 
األرباح التشغيلية

125 مليون دينار كويتي
إجمالي صافي الدخل

52.1 مليون دينار كويتي
إجمالي األصول

7.2 مليار دينار كويتي

التقرير االستراتيجي
االستعراض المالي

األداء
خالل هذا العام، هيمنت الجغرافيا السياسية على 
األسواق العالمية مجدًدا، سواء كان ذلك مرتبًطا 

بحرب روسيا وأوكرانيا، أو التوقعات االقتصادية 
العالمية التي يكتنفها عدم اليقين، أو سياسات 
التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية، أو 
ارتفاع معدالت التضخم، الذي كان سائًدا بشكل 

خاص في االقتصادات المتقدمة. وفي ضوء ذلك، 
استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، 

بما فيها الكويت، في إظهار مؤشرات إيجابية 
مدعومة بارتفاع أسعار النفط. 

على الرغم مما شهدته الشركة التابعة التركية من 
اضطرابات جيوسياسية وخسائر محاسبية من جراء 

ارتفاع التضخم )معيار المحاسبة الدولي رقم 29(، 
والتي بلغت 24.6 مليون دينار كويتي، نجح بنك برقان 

في تحقيق صافي دخل للعام بلغ 52.1 مليون دينار 
كويتي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 

2021، مدفوًعا بشكل أساسي بارتفاع صافي إيرادات 
الفوائد بنسبة 15% على أساس سنوي، وانخفاض 
تكلفة المخاطر بنسبة 69.8٪ على أساس سنوي. 

شهد العام 2022 استقراًرا في إيرادات المجموعة 
عند 232.1 مليون دينار كويتي.

ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 15% )من 128.2 
مليون دينار كويتي في عام 2021 إلى 147.5 مليون دينار 

كويتي(، على خلفية تحّسن صافي هوامش الفائدة 
بواقع 30 نقطة أساس، إلى %2.4. 

ارتفع إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة 16% مقارنة 
بالعام السابق، ما يعكس مساهمات قوية في 

مختلف مجاالت األعمال.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 13% لتصل 
إلى 107 مليون دينار كويتي بسبب تفاقم الظروف 

التضخمية وارتفاع التكاليف المرتبطة باالستثمارات 
الجارية في منصة الخدمات المصرفية الرقمية. 

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 46.1% في هذا العام. 

بالنسبة للمخصصات، فقد انخفضت مخصصات 
اإلتمان إلى 25.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 

2022 من 84.6 مليون دينار كويتي في السنة 
الماضية، ما أدى إلى انخفاض تكلفة المخاطر إلى 

0.6% في عام 2022 مقارنة ب1.9% للعام 2021. 

ساهمت العمليات الدولية بنسبة 50% من إيرادات 
المجموعة و30% من صافي الدخل.

وفيما يتعلق بنمو األصول، واصلت المجموعة 
إستراتيجيتها الحصيفة للنمو بالتركيز على عملياتها 

في الكويت مع اتباع نهج النمو الحذر في األعمال 
الدولية. وخالل العام 2022، ساهمت قيمة محفظة 

القروض في الكويت بنسبة 76% من إجمالي محفظة 
القروض للمجموعة.

بدأ تركيز البنك على نمو خدماته المصرفية الشخصية 
يؤتي ثماره. حيث نمت قروض العمالء األفراد في 
الكويت بنسبة 22٪ على أساس سنوي، وارتفعت 

نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 
36% في عام 2022 من 32% من إجمالي الودائع في 

عام 2021.

ارتفعت نسبة القروض المتعثرة للبنك بنهاية 
العام 2022 ارتفاًعا طفيًفا إلى 1.9% مقارنة بـ %1.7 

بنهاية العام 2021. بينما ظلت نسبة تغطية خسائر 
القروض عند مستوى قوي بلغ 206% في عام 2022، 

وذلك دون احتساب الضمانات.

ظلت نسب رأس المال أعلى بكثير من النسب 
التنظيمية المطلوبة. وبلغت نسبة حقوق 

المساهمين )CET1( في برقان 10.8% ونسبة كفاية 
رأس المال 16.8%، مقارنة بالحد األدنى التنظيمي 

للمعدالت 9% و 12.5% لكل منهما على التوالي.

وتتمتع المجموعة بمستويات عالية من السيولة مع 
نسبة تغطية سيولة وصافي نسبة تمويل مستقرة 
عند 151.2% و 110.1% على التوالي كما في 31 ديسمبر 

2022، وهو ما يتجاوز الحد األدنى من المتطلبات 
التنظيمية عند %90. 

يوصي مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح نقدية قدرها 
8 فلًسا للسهم، باإلضافة إلى 5% أسهم منحة، 

وعرض التوصية على المساهمين للموافقة عليها 
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

التوقعات المستقبلية
على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها 

منطقة الشرق األوسط هذا العام، كانت هي 
األسرع نمًوا على مستوى العالم. ومن المتوقع أن 

يستمر هذا التفوق النسبي في األداء خالل العام 
2023، وتبدي المجموعة تفاؤاًل بأنها ستواصل 

تعزيز مكانتها الرائدة في األسواق الرئيسية، وتسير 
المقاييس األساسية لألعمال في االتجاه الصحيح. 

كما سيركز البنك على استعادة نمو محفظة 
القروض وسيعمل على زيادة وتيرة التحول الرقمي 

لتقديم قيمة للعمالء وكفاءات تنظيمية.
خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

االستعراض 
المالي 

للمجموعة
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التقرير االستراتيجي
مؤشرات األداء الرئيسية لمجموعة بنك برقان

 اإليرادات

نظرة عامة
ظّلت إيرادات بنك برقان عند مستوى مستقر، 

مدفوعة بتحّسن في صافي إيرادات الفوائد في 
الكويت )+ 9% على أساس سنوي( وتركيا )+ %60 

على أساس سنوي( ومدعومة بارتفاع إيرادات 
الرسوم والعموالت )+ 16% على أساس سنوي( على 

الرغم من انخفاض إيرادات االستثمار.

232 مليون دينار كويتي
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التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تظل إيرادات بنك برقان عند مستوى 
قوي، مدفوعة باالنتعاش المتوقع في صافي إيرادات 

الفوائد، ما يعكس التأثير الكامل الرتفاع أسعار 
الفائدة في عام 2022 فضًلا عن الزيادات المتوقعة 

في عام 2023. قد يكون لتوقعات الركود والزيادات غير 
المتوقعة في تكلفة التمويل أثر سلبي على اإليرادات.

 رسوم المخصصات
 

 
كنتيجة إيجابية لتحّسن بيئة التشغيل في الكويت 

وجودة االئتمان األفضل في تركيا، انخفضت رسوم 
مخصصات بنك برقان انخفاًضا حاًدا بنسبة %70، 
متبوعة بتحّسن تكلفة االئتمان بواقع 130 نقطة 
أساس على أساس سنوي إلى 60 نقطة أساس.

25 مليون دينار كويتي
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يتوقع بنك برقان أن تظل تكاليف االئتمان حول 

هذه المستويات على المدى القريب. ومع ذلك، ربما 
يتسبب تفاقم المخاوف من الركود االقتصادي في 

زيادة متطلبات المخصصات للقطاع المصرفي.

 صافي الدخل 
 

 
تحّسن صافي دخل المجموعة بنسبة 15% على 

أساس سنوي بسبب ارتفاع هوامش الفائدة 
والتحّسن الملحوظ في تكاليف االئتمان.

52 مليون دينار كويتي
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نتوقع أن نحقق نمًوا في صافي الدخل إذا ما تحققت 

توقعاتنا بشأن هوامش األرباح وتكاليف االئتمان. 
ويعتزم البنك إضافة المزيد من مصادر اإليرادات.

 صافي هوامش الفائدة

 
ارتفع صافي هوامش الفائدة لبنك برقان بواقع 30 

نقطة أساس على أساس سنوي ويرجع ذلك في 
األساس إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الكويت وارتفاع 

هوامش األرباح في تركيا، بسبب توزيع أفضل على 
محافظ الليرة التركية. 

%2.4
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نتوقع قيام البنوك المركزية باتخاذ مزيد من اإلجراءات 

لرفع أسعار الفائدة والسيما في النصف األول 
من العام. وإذا رأينا ارتفاعات مماثلة من جانب بنك 

الكويت المركزي، فمن المفترض أن تشهد هوامش 
بنك برقان تحسًنا نوًعا ما. ومن المتوقع أيًضا أن 

يسهم التحّسن المستمر في جودة أصول بنك 
برقان تركيا بشكل إيجابي في هوامش أرباح بنك 

المجموعة. 

 نسبة القروض المتعثرة

أبقى بنك برقان على نسبة القروض المتعثرة 
للمجموعة عند مستوى أقل من 2%، ما يؤكد جودة 

أصوله القوية، مدعوًما بانخفاض مستويات القروض 
المتعثرة في الكويت )>1.5%( والتحسن في نسبة 

القروض المتعثرة في بنك برقان تركيا )أقل بمقدار 
250 نقطة أساس على أساس سنوي(.
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يتوقع بنك برقان أن تظل نسبة القروض المتعثرة 

عند مستوى منخفض، إال إذا كان هناك تدهور في 
جودة االئتمان لمحفظتنا المحلية أو الدولية في ضوء 

المخاوف المتزايدة من الركود.

 حصة األرباح للسهم الواحد

تعد توزيعات األرباح المقترحة لدى بنك برقان 
بقيمة 8 فلس للسهم في عام 2022 أعلى بكثير من 

العامين الماضيين )نمو بنسبة 60% على أساس 
سنوي(. 

8 فلس للسهم
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يتوقع بنك برقان سداد أرباح مناسبة مع الحفاظ 

على التوازن المطلوب بين نسب رأس المال 
التنظيمية المثلى وتوزيعات األرباح التنافسية.

 استراتيجيتنا 
المحور المركزي لطموحنا
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تحقيق الريادة في إطالق شهادات الرواتب الرقمية للموظفين في 	 
الكويت وإطالق متجر جديد لجوائز ومكافآت الموظفين. 

تعزيز االلتزام بالتنوع والشمول على النحو المبين في "حملة شركاء 	 
لتوظيفهم" التي تستهدف توظيف الموهوبين من ذوي الهمم.

استمرار التركيز على ممارسات األعمال األخالقية من خالل التدريب 	 
الدوري للموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة على معايير السلوك المهني 

واألخالقي والرقابية والتنظيمية وخصوصية البيانات.
تحقيق التنوع في القوى العاملة، وتمكين المرأة بحيث تمثل نسبة %47 	 

من الموظفين، والسعي المستمر لتطوير القيادة النسائية.

تقليل البصمة البيئية للبنك من خالل التحول المستمر إلى عمليات 	 
محايدة مناخًيا ومستدامة بيئًيا عبر إدارة استهالك الموارد بشكل 

مسؤول وتحسين كفاءة استهالك الطاقة.  
التأكد من تجنب إنتاج أي نفايات خطرة وإعادة تدوير جميع النفايات 	 

اإللكترونية من خالل جمعها وبيعها للتجار المعتمدين في السوق 
المحلية.

تنفيذ مبادرة إعادة التدوير على مستوى البنك لضمان التخلص السليم 	 
من جميع األوراق والمستندات غير الضرورية.

تركيب نظام إضاءة بمصابيح )LED( ومستشعرات الحركة في جميع 	 
أنحاء المقر الرئيسي لتوفير الطاقة أثناء وبعد ساعات العمل. 

خطط تنفيذ نظام يعمل بالطاقة الشمسية في المقر الرئيسي 	 
 ومحطات شحن السيارات الكهربائية لتشجيع الممارسات غير 

المضرة بالبيئة.

تعزيز البنية التحتية اإللكترونية من خالل مجموعة من المبادرات: 	 
 	 .)DLP( تنفيذ أداة منع تسرب/فقدان البيانات
 	 .)CSIRT( تشكيل فريق االستجابة لحوادث األمن السيبراني
تنفيذ أداة مراقبة سالمة الملفات )Tripwire( للرصد والتنبيه بشأن 	 

تغييرات ملفات معينة. 
 	 ISO و )SWIFT( االمتثال لضوابط أمن العمالء على نظام السويفت

27001 ونظام إدارة أمن المعلومات )ISMS( ونظام إدارة معلومات 
الخصوصية.

دعم الحملة المصرفية التوعوية الوطنية "لنكن على دراية" لتعزيز الوعي 	 
المالي ودفع التثقيف المالي. قام البنك بنشر مواد تثقيفية ومحتوى 

توعوي عبر منصات التواصل االجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة به، 
وكذلك من خالل التواصل المباشر مع العامة في معارض وفعاليات 

التوظيف. 
رعاية منتدى الحكومة اإللكترونية التاسع )EGOV9( في سياق جهود 	 

البنك للمساهمة في التنمية التي تركز على التكنولوجيا في الكويت.

مجاالت االهتمام
مكافحة الفساد	 
النزاهة في ممارسات األعمال 	 
مكافحة التمييز الجائر	 
االمتثال الرقابي والتنظيمي	 
التنوع وتكافؤ الفرص	 

أبرز اإلنجازات في مجال 
اإلدارة البيئية واالجتماعية 

والحوكمة

تسترشد استراتيجيتنا المعمول بها على اإلدارة البيئية واالجتماعية والحوكمة ومجاالت اهتمامنا 
بالمعايير الدولية الرائدة، مثل معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI( ومجلس معايير محاسبة 

االستدامة )SASB( بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )UNSDGs(. كما يركز البنك على 
رؤية الكويت 2035. اعتمد البنك استراتيجية اإلدارة البيئية واالجتماعية والحوكمة المكونة من أربع ركائز 

لتحقيق أهدافه المتعلقة باالستدامة.

التقرير االستراتيجي
أبرز اإلنجازات في مجال اإلدارة البيئية واالجتماعية والحوكمة

االلتزام بالممارسات األخالقية 
والشفافية

مجاالت االهتمام
أمن البيانات والخصوصية	 
األداء االقتصادي	 
الخدمات المصرفية اإللكترونية	 
اإلقراض واالستثمار المسؤول	 
الثقافة المالية	 

االلتزام بالمسؤولية في األعمال 
تقليل األثر البيئيالمصرفية والتمويلية

مجاالت االهتمام
استهالك الطاقة 	 
إدارة النفايات	 
التقييم البيئي للمورد	 
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بطل نشط لبناء ثقافة رياضية قوية في الكويت: 	 
الدعم المستمر لبطل أبطال العالم في المبارزة على الكراسي 	 

المتحركة، طارق القالف.
الشراكة مع اللجنة األولمبية الكويتية لدعم خمسة رياضيين 	 

كويتيين.
رعاية دوري االتحاد الكويتي للفروسية لموسمي 2021-22 و23-2022. 	 
رعاية أول دوري كرة قدم تحت 18 سنة للشابات وجائزة الشيخ ناصر 	 

صباح األحمد ألفضل العبة محلية.
التركيز على الترويج للفنون والثقافة في المجتمع الكويتي كجزء من 	 

المسؤولية االجتماعية للبنك:
تجديد رعاية فعاليات مجموعة األحمدي الموسيقية التي تغطي 	 

عروض موسم الربيع للمجموعة.
رعاية حدثين موسيقيين كبيرين: حفل عمر خيرت و"أيوب سيسترز".	 
رعاية الموسم الثقافي السابع والعشرون لدار اآلثار اإلسالمية والذي 	 

تضمن محاضرات وأنشطة ثقافية وحفالت موسيقية وعروض 
مسرحية كالسيكية متنوعة.

في إطار التزام البنك بتمكين المرأة، أضاء مقره الرئيسي باللون الوردي 	 
 Orange the" لالحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي وشارك في حملة

World" التابعة لألمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة.
مواصلة االستثمار في رفاهية الموظفين لدفع عجلة التميز في األداء، 	 

من خالل المبادرات الصحية التي تشمل سرطان الثدي وسرطان 
البروستاتا والسكري وحمالت التوعية والوقاية، باإلضافة إلى البرامج 

الصحية األخرى بالشراكة مع المستشفيات المحلية.
االلتزام المستمر بتطوير مهارات موظفيه وبناء مسارات وظيفية 	 

للموظفين من خالل برامج رائدة مثل "رؤية" لتنمية المهارات القيادية، 
وأكاديمية التجزئة المصرفية ومبادرة "رعاية" لدعم المزيد من التعليم 

والنمو الوظيفي للمواطنين الكويتيين.

التقرير االستراتيجي
المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

تحقيق أثر مجتمعي إيجابي 

 التركيز على المبادئ 
البيئية واالجتماعية 

والحوكمة 2023 
إنشاء هيكل حوكمة يهدف إلى اإلشراف على 
السياسات واإلجراءات والتنفيذ بما يتفق مع 

أفضل الممارسات. 

تركيز مكثف على تحسين الخدمات المصرفية 
للمعامالت الرقمية وزيادة عمالء الخدمات 

المصرفية اإللكترونية من خالل مختلف 
المبادرات المقررة.

التركيز على الحماية المالية للمستهلك من 
خالل االستمرار في تقييد أي ممارسات إقراض 

غير أخالقية أو إساءة بيع المنتجات المالية، 
وذلك يشمل رسم سياسة مستقلة لتحصيل 

الديون.

التقليل من بصمتنا الكربونية، من خالل زيادة 
الوعي من خالل إطالق "البطاقات االفتراضية" 

واستبدال البطاقات البالستيكية الحالية بمواد 
قابلة إلعادة التدوير.

وضع إطار عام لتقييم األثر البيئي واالجتماعي 
للموردين وتحسين إدارة المياه والنفايات.

تعزيز أمن البيانات والخصوصية؛ وتنفيذ التدابير 
التصحيحية؛ وتوفير التدريب على معالجة 

البيانات والتوعية األمنية لجميع الموظفين.

العمل المستمر لتعزيز التنوع بأهداف لزيادة 
عدد الموظفات واستحداث مبادرات محددة 

لتمكين المرأة.

االهتمام
التعليم والتدريب	 
رضا الموظفين	 
تجربة العمالء	 
التوطين	 
المسؤولية االجتماعية للشركات	 
التقييم اإلجتماعي للمورد	 
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التقرير االستراتيجي
إدارة المخاطر 

يمثل اإلطار العام إلدارة المخاطر جزًءا ال يتجزأ من عمليات بنك برقان وثقافته. بل إنه يتماشى مع رؤية إدارة المخاطر
البنك لتقديم قيمة ألصحاب المصلحة وتلبية احتياجات عمالئه على اختالف فئاتهم. ويعمل البنك على 

تحديد حاالت التعرض للمخاطر وتقييمها وإدارتها للتأكد من أنها ال تزال ضمن المستوى المقبول لإلقدام 
على المخاطر.

لدى البنك مجموعة إلدارة المخاطر تتمتع اإلطار العام إلدارة المخاطر
باالستقاللية التامة، ويرأسها رئيس إدارة 

المخاطر للمجموعة، الذي يرفع تقاريره مباشرة 
إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. ترفع 

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة تقريرها 
مباشرة إلى مجلس اإلدارة، وهو المسؤول 

األول واألخير عن اإلشراف على تنفيذ إستراتيجية 
عمل البنك وإستراتيجية المخاطر ذات الصلة 

والمستوى المقبول لإلقدام على المخاطر.

لجنة المخاطر 
التابعة لمجلس 

اإلدارة

مجموعة إدارة 
المخاطر 

إدارة األمن 
السيبراني 

والمعلوماتي

إدارة المخاطر 
غير المالية

إدارة مخاطر 
السوق

إدارة مخاطر 
االئتمان 

التقدم المحرز في عام 2022
 نّفذ فريق إدارة المخاطر العديد من المبادرات أثناء تحديث اإلطار 
 العام إلدارة المخاطر وضوابط المخاطر. فقد تضمنت اإلنجازات 

الرئيسية ما يلي:
دمج ثالث إدارات: استمرارية األعمال، والرقابة على االئتمان، والمكتب 	 

األوسط للخزانة، مع إدارة المخاطر
تطبيق ثقافة المخاطر في جميع أنحاء البنك	 

نقل مواضيع المخاطر من خالل رسائل التوعية عبر القنوات 	 
اإلعالمية والمنافسة والمخاطر.

رسالة فيديو من الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس إدارة 	 
المخاطر للمجموعة، بشأن خريطة الطريق المقررة لثقافة 

المخاطر بالبنك والموجهة للموظفين 
دمج قيم المخاطر في رؤية بنك برقان ورسالته واستراتيجيته. 	 
إجراء دراسة استقصائية لثقافة المخاطر على مستوى البنك قبل 	 

التقييم وبعده.
التنفيذ الناجح للتحسينات على أداة المستوى المقبول من اإلقدام 	 

على المخاطر.
التحول النهائي من أداة "محّلل وكالة موديز" للتصنيفات االئتمانية 	 

)CreditLens( 'للعمالء من الشركات إلى حّل 'كريدت لينس
اإلشراف المستمر على المخاطر التي تواجهها الشركات التابعة مثل 	 

إجراء مراجعات المخاطر، وتنسيق المشاريع التي تواجه المخاطر، 
وتجميع تقارير المخاطر، والحفاظ على أنظمة المخاطر

 إعداد وثيقة إطار عام إلدارة المخاطر وحلقات عمل حول 	 
ثقافة المخاطر

المسؤولية: مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو المسؤول األول واألخير عن اإلشراف على تنفيذ إستراتيجية عمل البنك 

وإستراتيجية المخاطر ذات الصلة والمستوى المقبول لإلقدام على المخاطر.

لجنة المخاطر التابعة 
لمجلس اإلدارة

اإلشراف: 
تشمل مسؤوليات لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة: 

تقديم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن مجمل المخاطر الحالية والمستقبلية التي يواجهها 	 
البنك.

اإلشراف على تنفيذ اإلدارة العليا للسياسات المتعلقة بالمستويات المقبولة لإلقدام على 	 
المخاطر.

إعداد التقارير بشأن وضع ثقافة المخاطر في البنك. 	 
التنسيق مع رئيس إدارة المخاطر للمجموعة وإدارة مخاطر المجموعة واإلشراف عليهما.	 

 خط الدفاع األول: 
وحدات األعمال

المسؤولية:
بصفتها خط الدفاع األول، تتولى وحدات األعمال وإدارات الدعم في البنك )بما في ذلك الشؤون 

المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات( تحديد المخاطر التي يواجهها البنك 
وتقييمها ومراقبتها والتخفيف منها. ويطبق خط الدفاع األول سياسات وإجراءات وضوابط مالئمة 

إلدارة المخاطر التي يواجهها البنك بما يتوافق مع القوانين واالشتراطات التنظيمية السارية.

 خط الدفاع الثاني: 
إدارة المخاطر في المجموعة 

واالمتثال ومكافحة الجرائم 
المالية في المجموعة

الرقابة المستقلة: 
بصفتها خط الدفاع الثاني، تتولى إدارة المخاطر في المجموعة - وبشكل مستقل – مراقبة خط 

الدفاع األول )إدارات وأقسام األعمال والدعم( واإلشراف عليه وتقديم المشورة بشأن المخاطر، 
وتصعيد االنتهاكات. كما تشمل مهام اإلدارة العمل على ضمان التصميم السليم والتطبيق 

الصحيح للضوابط الرقابية على مستوى خط الدفع األول.

 خط الدفاع الثالث:
التدقيق الداخلي

المراجعة: 
بصفتها خط الدفاع الثالث، توفر إدارة التدقيق الداخلي لإلدارة العليا ولجنة التدقيق التابعة لمجلس 

اإلدارة والمجلس تقارير مستقلة بشأن فعالية حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
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التقرير االستراتيجي
إدارة المخاطر 

لدى البنك هيكل شامل إلدارة المخاطر يشمل الفئات الرئيسية التالية:المخاطر الرئيسية والحد من المخاطر

مخاطر االئتمان

وهذا يشمل مخاطر التخلف عن السداد 
للعمالء واألطراف المعنية.

معايير قوية لتقييم مخاطر األطراف المعنية.	 

عمليات تحسين االئتمان من خالل توافر الضمانات وقبولها.	 

التحسين المستمر في اإلطار العام لمراقبة مخاطر االئتمان.	 

مبادرات مثل قائمة اختبار تحمل الضغوط من مستويات الضمان المختلفة.	 

إجراء تقييمات دورية للضمانات ومراجعة سنوية / تجديد للملتزمين.	 

إجراء مراجعة دورية وتحديث السياسة االئتمانية واإلجراءات و الكتب الفنية مثل 	 
إرشادات اإلقراض ذات الصلة بالمبادئ البيئية واالجتماعية والحوكمة المناسبة.

تطبيق نظام تبادل الملفات اإللكتروني للتحول إلى عملية الموافقة على 	 
االئتمان الالورقي. 

تنفيذ مشاريع سير العمل ألساسيات حّل 'كريدت لينس' 	 
.)CreditLens( 'وتصنيف حّل 'كريدت لينس )CreditLens(

استكمال مراجعة مصفوفة تفويض سلطة اإلقراض للشركات 	 
لتبسيط وتسهيل العملية المصرفية.

اإلشراف المستمر على الشركات التابعة أثناء استكمال مراجعة 	 
محفظة االئتمان في مقر الشركات التابعة في الجزائر وتركيا وتونس.

مخاطر السوق

يتضمن ذلك مخاطر أسعار الفائدة والعمالت 
األجنبية والسيولة وأسعار األصول.

معامالت أسعار الفائدة المتغيرة لتقليل حاالت عدم التطابق	 

إجراء مراجعات دورية لنماذج المخاطر للموائمة مع التغيرات في بيانات االقتصاد الكلي	 
إعادة تقييم حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا لقواعد المعيار 	 

الدولي للتقارير المالية رقم )9( للخدمات المصرفية الشخصية ونموذج 
الشركات وبطاقة درجات تطبيق بطاقة االئتمان.

وضع إطار عام لتقييم مخاطر السياسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 	 
لمعرفة أثرها على كفاية رأس المال.

دمج أداة الخسائر االئتمانية المتوقعة الداخلية في اختبار تحمل ضغوط 	 
مخاطر االئتمان.

التطوير والتحسين المستمر لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 	 
وفًقا لطبيعة السوق المتغيرة.

المخاطر غير المالية

يغطي جميع المخاطر األخرى التي يواجهها 
البنك مثل المخاطر التشغيلية )مخاطر 

الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو تعطل 
العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو من 

األحداث الخارجية(، ومخاطر االحتيال، والمخاطر 
البيئية واالجتماعية والحوكمة، ومخاطر الجهات 

الخارجية، واستمرارية األعمال، والمرونة.

التطوير المستمر لمؤشرات المخاطر للمساعدة في قياس ومراقبة المخاطر غير 	  
المالية التي يوجهها البنك.

تدريب الموظفين لضمان فعالية برنامج إدارة المخاطر التشغيلية واستمرارية 	 
األعمال.

تقديم تقارير دورية بشأن المعلومات ذات الصلة إلى اإلدارة لإلشراف والرقابة على 	 
مستوى المخاطر غير المالية.

التنفيذ الفعال للضوابط الداخلية للتحديد / السيطرة على المخاطر التشغيلية 	 
الرئيسية التي يواجهها البنك.

يتبع البنك نهًجا متسًقا ومنظًما لتحديد حاالت الخسائر التشغيلية وتتبعها وتحليلها 	 
واإلبالغ عنها.

تطبيق منهجية تقييم مخاطر التشغيل المنقحة في نظام رفع التقارير 	 
بشأن المخاطر التشغيلية.

 	 )RAF( تنفيذ تحسينات على كلمة السر لمرة واحدة عبر الهاتف الجوال
والوصول إلى األجهزة المتحركة.

إجراء اختبارات استمرارية األعمال وشجرة اإلتصال.	 

مخاطر األمن السيبراني 
والمعلوماتي

يشمل مخاطر سوء استعمال المعلومات 
والبيانات.

برنامج اإلدارة الشاملة لمخاطر االحتيال.	 

فريق االستجابة لحوادث األمن السيبراني لتمكين إجراء محاكاة األزمات اإللكترونية.	 

أدوات االمتثال السيبراني المتعددة، والتي تعطي رؤية شاملة عن برنامج االمتثال 	 
السيبراني.

التطوير المستمر للدفاعات اإللكترونية تحت ضوابط قوية للتخفيف من التهديدات 	 
اإللكترونية المتقدمة.

 	 .)SWIFT( تنفيذ برنامج ضوابط أمن العمالء على نظام السويفت

 	 )ISMS( ونظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001 الحصول على شهادة
و نظام إدارة معلومات الخصوصية.

تنفيذ أداة منع تسرب/فقدان البيانات )DLP( وتنفيذ أداة مراقبة سالمة 	 
الملفات )Tripwire( للرصد والتنبيه بشأن تغييرات ملفات معينة على 

نطاق معين من األنظمة.

محلل جدار الحماية )AlgoSec( لتقديم رؤية وتحليل لسياسات أمان 	 
الشبكة المعقدة.

التقدم المحرز في عام 2022الحد من المخاطر
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التقرير االستراتيجي
موظفونا

%80
التوطين

%47
نسبة الموظفات

موظفونا 

التعلم وتنمية المواهب 
في إطار التزام البنك بترسيخ ثقافة التعلم وتزويد 
الموظفين بفرص تعلم مبتكرة لمساعدتهم على 

تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بهدف تحقيق مزيد من 
المرونة في أدوارهم الوظيفية.

ندعم جهودنا لغرس ثقافة التعلم  بالتدريب الذي 
يلعب دوًرا مهًما في التحول الثقافي في البنك 
لخلق الوعي بالمخاطر، أطلقنا مشروًعا لتعزيز 

ثقافة المخاطر من خالل منافسات تفاعلية وتقدير 
الموظفين لتشجيع مشاركتهم. وقد أدى ذلك 

إلى تشكيل "مجموعة من رواد المخاطر" في البنك 
لضمان انتشار ثقافة المخاطر في جميع المستويات 

الوظيفية بالبنك. 

وفي سبيل تسريع عملية الدمج، يخضع الموظفون 
الجدد لبرنامج توجيه قوي يركز على المهارات 

الشخصية، باإلضافة إلى استحداث مسار قيادة 
وتخطيط مهني عالي األداء لجيلنا القادم من القادة 

من خالل برنامج "توقيع القيادة" وبرنامجنا الرائد 
"رؤية". 

التنوع والشمول
يؤمن البنك إيماًنا راسًخا بأن احتضان التنوع 

وبناء الشمول هو الركيزة األساسية لدفع نجاحه 
والمساهمة بصورة مجدية في المجتمعات المحلية. 

وهناك تركيز قوي على تمكين المرأة وضمان 
معاملتها باحترام ومساواة وسداد الرواتب على 

أساس الجدارة وليس التمييز بين الجنسين. تمثل 
الموظفات 47% من القوى العاملة بالبنك، وهي من 

أعلى المعدالت في البنوك بالكويت. 

ويطبق البنك العديد من البرامج المخصصة لتمكين 
المرأة مثل القيادة النسائية العالمية: التمكين 

والتحول، وتنفيذ المهام، وتمكين المرأة من شغل 
المناصب القيادة. في عام 2022، كانت نسبة اإلناث 

في إجمالي الموظفين الجدد 49% و 47% من 
الموظفين الذين تمت ترقيتهم خالل العام كانوا من 

اإلناث أيًضا. كما شكلت النساء 40% من برنامج قادة 
المستقبل للبنك "رؤية".

وفي سياق التزام البنك بالشمول، فقد شارك 
في منتدى التوظيف الذي نظمته الهيئة العامة 

لشؤون ذوي اإلعاقة )ذوي الهمم(، والذي يهدف إلى 
دعم ذوي الهمم في الكويت بشكل فعال لتحقيق 

اندماجهم في القطاع المصرفي. 

يواصل البنك ترسيخ فلسفته الرائدة وتطوير 
ممارساته في مجال المساواة بين الجنسين، من 

خالل ضمان معاملة متساوية بين الموظفين 
والموظفات فيما يخص مختلف المكافآت والمزايا 

مثل السفر، والدعم التعليمي، والتأمين الصحي، 
وإجازة األبوية أو األمومة.

مبادرات الرقمنة
يواصل البنك التوسع في مجال الرقمنة فيما يتعلق 

بالخدمات المقّدمة لموظفيه، وذلك من خالل 
تعزيز وتحسين تطبيق الهاتف الجوال "برقاني"، وهو 
تطبيق يوفر العديد من الميزات مثل الخدمة الذاتية 

للموظفين، وعملية التوجيه األولي للموظفين الجدد، 
وتوفير فرص عمل داخلية، وأداة تكريم الموظفين، 

وعروض العمل للموظفين واإلعالنات".

وكمبادرة رائدة، كان بنك برقان أول بنك في 
القطاعات المحلية يقدم شهادات رواتب رقمية 

لموظفيه تماشًيا مع التطورات الرقمية العالمية.

قام البنك أيًضا برقمنة تجربة تعّلم الموظفين من 
خالل إطالق تطبيق "My Learning" الذي يمّكن 

الموظفين من تعلم أثناء التنقل دون التقيد بالتعلم 
أثناء ساعات العمل العادية.

أثمن أصول البنك هم موظفوه؛ من خالل تفانيهم والتزامهم بالجودة وتعاونهم، فإنهم المحرك الذي 
يدفع البنك نحو توفير خدمة عمالء متميزة، وخلق قيمة طويلة األجل للمساهمين والمساهمة في 

مجتمعنا ككل. يلتزم البنك باالستثمار في تطوير ودعم موظفيه لتطوير حياتهم المهنية في ظل بيئة 
مهنية متنوعة يمكنهم فيها من تحقيق التميز والتفوق.

“ يواصل البنك التوسع في مجال الرقمنة فيما يتعلق بالخدمات المقّدمة 
لموظفيه، وذلك من خالل تعزيز وتحسين تطبيق الهاتف الجوال "برقاني"، وهو 
تطبيق مخصص للموارد البشرية يوفر العديد من الميزات مثل الخدمة الذاتية 

للموظفين، وتأهيل الموظفين الجدد، وتوفير فرص عمل داخلية، وأداة تكريم 
الموظفين، وعروض العمل للموظفين واإلعالنات.“

هذه األرقام تشير إلى بنك برقان الكويت
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التقرير االستراتيجي
موظفونا

التوطين
يدرك بنك برقان أن استقطاب أفضل المواهب 
والكفاءات الكويتية وتطويرها واالحتفاظ بها أمر 
ضروري لتحقيق أهداف التنمية طويلة األجل في 

البالد. حيث يشكل الموظفون الكويتيون نسبة %80 
من إجمالي القوى العاملة بالبنك، وهي تمثل نتيجة 
استراتيجية مستهدفة لتوظيف المواهب المحلية 
على جميع المستويات، باإلضافة إلى برامج القيادة 

والتطوير المخصصة للمواطنين الكويتين. كان %93 
من موظفي البنك في عام 2022 مواطنين كويتيين؛ و 

88% من إجمالي الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى 
مناصب أعلى في عام 2022 كانوا مواطنين كويتيين.

ولدى مجموعة الموارد البشرية العديد من البرامج 
التي تستهدف توفير مسارات مهنية متنوعة 

ومرضية لطموحات كوادرنا الوطنية، باإلضافة إلى 
فرص للترقي الوظيفي للكفاءات المتميزة. وتشمل 

تلك المبادرات:
حمالت التوظيف في الحرم الجامعي والمشاركة 	 

في معارض التوظيف الستقطاب المواهب 
الشابة.

 	 Ivy( التعاون المباشر مع جامعات رابطة
League( العالمية المرموقة لتقديم برامج في 

 مجال القيادة واإلدارة.

التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 	 
إللحاق الموظفين الكويتيين ببرامج القيادة 

واالستراتيجية واإلدارة والتقنية من أجل تأهيلهم 
لمناصبهم القيادية المستقبلية.

إلحاق مجموعة من كوادرنا الكويتية ببرنامج 	 
"كفاءة" التابع لمعهد الدراسات المصرفية، 

والذي يتضمن البرنامج التنفيذي من كلية هارفارد 
لألعمال، وبرنامج قادة األمن السيبراني، وبرنامج 

قادة إدارة المخاطر، وبرنامج تأهيل الكويتين 
حديثي التخرج وبرامج أخرى.

الشراكة مع مركز التعليم المستمر في الجامعة 	 
األمريكية في الكويت لالستفادة من برامجه 

الفنية والقيادية الموجهة للكويتيين.
توفير فرص تطويرية شخصية بمساعدة مدرب 	 

خارجي للكفاءات الكويتية المستقبلية ضمن 
خطط التعاقب الوظيفي.

إجمالي ساعات التدريب

 39,517
اإلناث 22,244
الذكور 17,273

عدد الموظفين الحاصلين على تدريبات

 893
اإلناث 427

الذكور 466

ساعات التدريب / الموظفين

 44.25
 اإلناث 52.09
الذكور 37.07

األداء والتقدير
يهدف نهج ربط األجر باألداء إلى معرفة األداء المتميز 

ومكافأته بأجر تنافسي وعادل. ويشارك بنك برقان 
في استبيانات دورية فيما يخص الرواتب من خالل 
اتحاد مصارف الكويت ويتخذ اإلجراءات ذات الصلة 

لمواءمة األجور والمكافآت لدى البنك مع أفضل 
ممارسات السوق. قام البنك بمراجعة المزايا 

المقدمة لموظفيه للحفاظ على ميزة تنافسية في 
السوق واستقطاب الكفاءات الكويتية بأفضل حزم 

الرواتب والمزايا.

تشمل عملية مراجعة أداء موظفي البنك مالحظات 
تقييمية قوية وفي الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ 
لتسهيل عملية التطوير المهني. في عام 2022، تم 
إطالق بطاقة أداء رقمية موحدة ومتوازنة لجميع 

الموظفين الذين لديهم مؤشرات أداء رئيسية قائمة 
على أدائهم، وذلك ترسيًخا لثقافة األداء بالبنك.

كة
ِ
بناء قوة عاملة مشار

يشجع البنك الموظفين على إبداء مالحظات 
تقييمية مفتوحة وأمينة، بهدف صياغة اإلستراتيجية 

المستقبلية وتنفيذها.

جاء التزام البنك بإتاحة بيئة عمل إيجابية وجاذبة تلبي 
احتياجات موظفيه القوة الدافعة إلطالق تطبيق 

متجر المكافآت الجديد )Rewards Store( على الهاتف 
الجوال والمتاح لجميع الموظفين. 

كما أطلقت مجموعة الموارد البشرية مبادرة 
ا لثقافة  الشراكة في أعمال الموارد البشرية تعزيًز

المشاركة وفهم احتياجات العمل، ولتكون أيًضا 
عامل تغيير في المؤسسة.

في عام 2022، أجرى البنك العديد من االستطالعات 
التي شملت الثقافة التنظيمية وثقافة المخاطر 

والرؤية والرسالة باإلضافة إلى إعداد وتوجيه 
الموظفين الجدد. وقد تجاوزت معدالت االستجابة 
في جميع االستطالعات نسبة 68%، مما يدل على 

وجود قوة عاملة مشاركة ومتفاعلة، كما أن هذه 
المالحظات التقييمية تساعد البنك على التكيف 

المستمر لدعم احتياجات موظفيه. 
 

“ يدرك البنك أيًضا أهمية الصحة النفسية لموظفيه، 
ويواصل دعمه لهم من خالل عدة مبادرات مثل 

جلسات التوعية حول سرطان الثدي وسرطان 
البروستاتا والسكري.“

تم إنشاء مجتمعات من خالل العديد من النوادي 
الرياضية واالجتماعية، مثل رياضة البولينج وكرة 

القدم والقراءة واألفالم ولوحات اإلعالنات الرقمية، 
ا للتماسك بين موظفي البنك بناء على  تحفيًز

المصالح واالهتمامات المشتركة.

مبادرات العافية للموظفين
يواصل البنك تعزيز برامجه ومبادراته الخاصة بالصحة 

والعافية، من خالل مجموعة شاملة من الفحوصات 
الصحية الوقائية المجانية لجميع الموظفين. 

يدرك البنك أيًضا أهمية الصحة النفسية لموظفيه، 
ويواصل دعمه لهم من خالل عدة مبادرات مثل 

جلسات التوعية حول سرطان الثدي وسرطان 
البروستاتا والسكري“.

يتيح البنك لموظفيه الذكور إجازة خاصة مدتها 
خمسة أيام عمل كإجازة أبوة وهي من أعلى اإلجازات 

في السوق. باإلضافة إلى إجازة األمومة مدتها 70 يوم 
للموظفات. ويدرك البنك أهمية التوازن بين العمل 

والحياة ويتيح إجازات سنوية سخية تحقيًقا لهذا 
التوازن.

هذه األرقام تشير إلى بنك برقان الكويت
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التقرير االستراتيجي
إشراك أصحاب المصلحة

“أنتم دافعنا”

تشكل مجموعات أصحاب المصلحة 
الرئيسيين أهمية بالغة في نجاح كل 

ما تضطلع به مجموعة بنك برقان 
وتجسّده.

موظفونا

طريقة المشاركة والتفاعل
االتصاالت الداخلية على مستوى 	 

البنك  
تطبيق الموظفين "برقاني"	 
المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي 	 

التي تركز على الموظفين 
سياسة الباب المفتوح التي تقرها 	 

وتمارسها اإلدارة التنفيذية

آلية مشاركاتنا الحالية
قاعات التواصل السنوية	 
منصات التواصل اإلجتماعي	 
أيام الموظفين مع أسرهم	 

المؤشرات الرئيسية
تحديد الهدف السنوي في بداية العام 	 
تقييم األداء السنوي في نهاية العام 	 
أداء األفراد وفرق العمل والبنك 	 

خلق القيمة
بناء ثقافة الثقة والنزاهة وتعزيزها 	 
جعل الموظفين يشعرون بالتقدير	 
النمو األفقي والرأسي للموظفين	 

عمالؤنا

طريقة المشاركة والتفاعل
الفروع بشكل أساسي، من خالل موظفينا 	 

ومديري العالقات.
تعزيز االستخدام من خالل قنواتنا الرقمية، 	 

سواء كان عبر تطبيقات الجوال أو المنصة 
اإللكترونية.

مراكز االتصال متوفرة على مدار الساعة 	 
فعاليات وأحداث خاصة بالعمالء على مدار 	 

العام، مثل فعالية "كنز"

آلية مشاركاتنا الحالية
نحن في خدمة العمالء عند الحاجة. 	 
نجمع المالحظات التقييمية من عمالئنا 	 

على أساس ربع سنوي.
فريق متخصص لحل شكاوى العمالء. 	 

المؤشرات الرئيسية
تصنيف تطبيقات الهاتف الجوال. 	 
االستجابة لمخاوف العمالء وشكاويهم 	 

وحلها. 
االحتفاظ بالعمالء واستمرارية العالقات 	 

معهم.

خلق القيمة
الحرص على خدمة العمالء وتلبية 	 

احتياجات ورغباتهم. 
تقديم عروض تنافسية.	 
حلول مخصصة لعمالئنا من األفراد 	 

الشركات والعمالء األثرياء

مستثمرونا

طريقة المشاركة والتفاعل
صفحة الكترونية تفاعلية وثرية 	 

بالمعلومات لعالقات المستثمرين، 
ومزودة بأدوات محسنة فيما يتعلق بإعداد 

التقارير.
الجمعيات العمومية السنوية.	 
مؤتمرات المستثمرين.	 
دعوات المستثمرين. 	 

آلية مشاركاتنا الحالية
دعوة المستثمرين ربع السنوية بشأن 	 

أحدث النتائج. 
المشاركة في مؤتمرات المستثمرين 	 

الرئيسية.
مكالمات فردية مع المستثمرين، عند 	 

الطلب.

المؤشرات الرئيسية
نشر المعلومات بدقة وفي الوقت 	 

المناسب. 
نقل األولويات االستراتيجية ومحركات 	 

األعمال الرئيسية بفعالية. 
طرح توقعات البنك بأكبر قدر ممكن من 	 

الدقة.

خلق القيمة
بناء عالقة ثقة مع مجتمع المستثمرين. 	 
توفير الشفافية. 	 

مجتمعنا

طريقة المشاركة والتفاعل
أحداث وفعاليات متعددة على مدار العام. 	 
الشراكات.	 

آلية مشاركاتنا الحالية
كل ربع سنة, وعلى مدار العام.	 

المؤشرات الرئيسية
زيادة الوعي بالقضايا االجتماعية 	 
 الدفع إلى المشاركة من خالل 	 

الكيانات الرئيسية

خلق القيمة
تأثير إيجابي على المجتمع	 
الوعي للقضايا اإلجتماعية والحلول 	 

المحتملة 
النهوض بالقطاعات األضعف بالمجتمع 	 

أصحاب المصلحة
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حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة
عززت مجموعة بنك برقان كفاءتها اإلدارية عن طريق تطبيق أفضل ممارسات وأساليب الحوكمة الحديثة، وهو ما ساهم بقوة في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها 

المجموعة وتعزيز الشفافية على كافة مستوياتها.

تضمن مجموعة بنك برقان تطبيق أفضل الممارسات الدولية وقواعد السلوك فيما يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة )داخلًيا أو خارجًيا( وتجنب جميع 
الممارسات غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى تعارض المصالح.

مجلس اإلدارة
تقع مسؤولية إدارة البنك وقيادة عملياته والرقابة على أنشطته على عاتق مجلس إدارة ذو كفاءة ومستوى إداري واحد، وهو مسؤول بشكل جماعي عن تعزيز نجاح البنك 
على المدى الطويل من خالل توجيه كافة أعماله وأنشطته واإلشراف عليها. كما يتحّمل أعضاء المجلس مسؤولية الحرص على اتخاذ مجلس اإلدارة القرارات بموضوعية 

تامة عند الوفاء بمهام البنك العامة واالعتبارّية. يتولى مجلس إدارة البنك المسؤولية العامة للبنك، بما في ذلك الموافقة واإلشراف على تنفيذ وتحقيق األهداف 
االستراتيجية للبنك، واستراتيجية المخاطر، وحوكمة الشركات، والتأكد من جودة الرقابة الداخلية من خالل لجنة التدقيق التابعة لها.، إلى جانب مسؤولية اإلشراف على اإلدارة 

التنفيذية. كما تعتبر ممارسات الحوكمة السليمة أساسية لكسب ثقة أصحاب المصلحة، وهو أمر حيوي الستدامة األداء والحفاظ على قيمة حقوق المساهمين. كما إن 
الخبرة الجماعية ألعضاء مجلس اإلدارة تشكل مزيجًا متوازنًا يكفل له أداء واجباته ومسؤولياته في هذا الصدد.

تشكيل مجلس اإلدارة
في 22 يونيو 2022 ، عقد بنك برقان اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والخمسون النتخاب واختيار أعضاء مجلس اإلدارة لفترة الثالث سنوات القادمة )2022 ، 

2023 ، 2024(: بحد أقصى سبعة أعضاء عاديين وأربعة أعضاء مستقلين على األقل، وذلك التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن عضوية مجلس اإلدارة المستقلة، 
انتخب مساهمو بنك برقان خمسة أعضاء مستقلين يتمتعون بالقيادة والخبرة الواسعة.

يتكون مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء غير تنفيذيين وعضو تنفيذي تنتخبهم الجمعية العمومية ويحرصون على استقاللية اإلجراءات والقرارات المّتخذة وذلك في كافة 
األوقات. كما ويتضّمن المجلس عددًا وافيًا من أعضاء مجلس اإلدارة إفساحًا في المجال أمامهم لتشكيل العدد المطلوب من لجان المجلس.

 في عدد أعضاء مجلس إدارة البنك فيتم إبرازها على نحو مالئم 
ٍ

تتّم عملية انتخاب األعضاء والتجديد لهم على نحو يتطابق والقواعد واألنظمة المرعية. أما أّية تغييرات
، على 

ٍ
 في مجلس اإلدارة لمّدة ثالث سنوات

ٍ
 يتالءم وعملية تطبيق القواعد واألنظمة والتعليمات. ُينتَخب كّل عضو

ٍ
من خالل التعديالت الالحقة بالنظام األساسي بشكل

أن يعقد المجلس اجتماعًا له في نهاية هذه المّدة وله أن يطلب إعادة تعيين األعضاء المنتهية مّدتهم. ويضمن تشكيل مجلس اإلدارة للمجموعة مزيجًا مناسبًا من 
المهارات والخبرات والمعارف وكذلك االستقاللية.

حوكمة الشركات واالستدامة هي إطار 
النجاح واالزدهار. إن تثبيت هذه المبادئ 
ضمن قيمنا األساسية يخلق بيئة عمل 

آمنة وإيجابية.

أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح

رئيس مجلس اإلدارة – انتخب في تاريخ 
2022/06/22

يشغل الشيخ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح 
حالًيا منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان منذ يونيو 

2022 ,وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة كامكو 
لالستثمار ش.م.ك.، و عضو مجلس إدارة في شركة 
مشاريع الكويت القابضة ومستشار رئيس مجلس 

اإلدارة شركة مشاريع الكويت القابضة 
 وعضو مجلس إدارة بنك الخليج المتحد- البحرين.

خالل فترة وجوده في كامكو الشيخ عبد هللا قاد خطة 
التوسع لشركة كامكو لالستثمار، الذراع االستثمار 

وإدارة األصول لمجموعة شركة مشاريع الكويت 
القابضة ، مما جعلها واحدة من أكبر مديري األصول 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التي 
تقدم حلوًلا استثمارية متكاملة. وشمل جزء من 
خطة التوسع االندماج عن طريق الضم مع بيت 
االستثمار العالمي )"جلوبل"( تاله التكامل الناجح 

للعمليات واألنظمة بين الشركتين.

كعضو مجلس إدارة ومستشار رئيس مجلس إدارة 
شركة مشاريع الكويت أشرف الشيخ/ عبد هللا على 

أداء فريق اإلدارة التنفيذية وساعد مجلس اإلدارة 
في مراجعة األهداف واالستراتيجيات والخطط 

والسياسات. باإلضافة إلى ذلك أشرف الشيخ/ عبد 
هللا على تنفيذ إطار حوكمة الشركات بما يتماشى 

مع القوانين واللوائح المعمول بها ويضمن فعالية 
السياسات الداخلية واإلطار العام إلدارة المخاطر 

بشكل دوري.

وقد حصل الشيخ عبد هللا ناصر صباح األحمد 
الصباح على درجة البكالوريوس من األكاديمية 
العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة 

المتحدة البريطانية، وشهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا- الواليات 

المتحدة األمريكية. 

الشيخ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح هو رئيس 
لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات في بنك برقان.

 السيد مسعود محمود جوهر حيات

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز 
التنفيذي للمجموعة

تم تعيين السيد مسعود محمود جوهر حيات، رئيس 
الجهاز التنفيذي للمجموعة منذ عام 2019 إضافة إلى 

مهامه كنائب لرئيس مجلس اإلدارة، وعضويته في 
مجلس إدارة بنك برقان منذ عام 2013. يتمتع السيد 

حيات بأكثر من 30 عامًا الخبرة في مجال األعمال 
المصرفية والتجارية واالستثمارية والصناعية 

واإلدارية على المستويين المحلي واإلقليمي. كما 
تلقى السيد حيات العديد من الدورات المهنية 

المحلية والدولية، من بينها دورة في القيادة واالبتكار 
في القطاعين العام والخاص في جامعة هارفارد 
عام 2004 باإلضافة إلى برنامج مدته 3 أشهر في 

اإلدارة والتمويل في كلية وارتون لألعمال - بجامعة 
بنسلفانيا، بوالية فيالدلفيا - الواليات المتحدة 

األميركية. بدأ السيد حيات حياته المهنية في البنك 
األهلي الكويتي عام 1974 وعمل في مجاالت مختلفة 

مثل قطاع العمليات واالئتمان المحلي والدولي 
حتى وصل إلى منصب نائب المدير العام والرئيس 
التنفيذي بالوكالة عام 1992. ومستشارًا لمجلس 

إدارته عام 1996. شغل السيد حيات أيضًا مناصب 
رئيسية باإلضافة إلى عضويته في عدة مجالس 

إدارات لدى مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة 
– كيبكو منذ عام 1997 في مجاالت عدة كالقطاع 

المصرفي واالتصاالت واالستثمار والخدمات، 
باإلضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي للقطاع 

المصرفي للشركة منذ 2010 وحتى 2019. 

يشغل السيد حيات عضوية لجنة مجلس اإلدارة 
لالئتمان واالستثمار ولجنة مجلس اإلدارة لحوكمة 

الشركات في بنك برقان.

دولة الرئيس عبد الكريم عالوي صالح 
الكباريتي

 عضو مجلس اإلدارة 

يشغل دولة الرئيس عبد الكريم عالوي صالح 
الكباريتي عضوية مجلس إدارة بنك برقان منذ عام 

2004 ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في قطاع 
الخدمات المصرفية والتمويل واالستثمار والعمل 

السياسي. يشغل دولة الرئيس الكباريتي حاليًا 
منصب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الجزائر 

)الجزائر(، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة بنك 
فيم مالطا )FIM Bank in Malta(، وبنك برقان تركيا 

وشركة األلبان األردنية )األردن(.
شغل دولة الرئيس الكباريتي منصب رئيس مجلس 

إدارة البنك األردني الكويتي )األردن( لمدة 24 عاما. 

وشملت مناصبه السابقة قبل التحاقه للعمل في 
بنك برقان، عضو مجلس األعيان األردني ورئيسًا 
للجنة المالية واالقتصادية )2005-2007(، وعضو 

مجلس األعيان األردني، والنائب األول لرئيس مجلس 
النواب )2000-2002( ورئيس الديوان الملكي األردني 
)1999-2000( ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع 

)1996-1997(، والخارجية )1995-1996( بالمملكة 
األردنية الهاشمية ورئيس اللجنة االقتصادية والمالية 

)1993-1995(، وعضو مجلس النواب األردني ) 1993-
1989- 1997-1993( ووزير العمل األردني )1993-1991( 

ووزير السياحة األردني )1989-1991(. 

دولة الرئيس الكباريتي حاصل على بكالوريوس في 
إدارة األعمال واإلدارة المالية عام 1973 من »جامعة 
سانت إدوارد« في الواليات المتحدة األمريكية. كما 

يحمل دولة الرئيس الكباريتي دكتوراه فخرية في إدارة 
األعمال )مع مرتبة الشرف( من جامعة كوفنتري 

بالمملكة المتحدة )2015(. 

يشغل دولة الرئيس الكباريتي عضوية لجنة مجلس 
اإلدارة للتدقيق في بنك برقان
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ فيصل محمد علي الرضوان
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد الرضوان عضوية مجلس إدارة بنك 
برقان منذ عام 2010 ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاًما 
في القطاع المصرفي واالستثمار المالي والعقاري. 
شغل السيد الرضوان منصب نائب رئيس مجلس 

إدارة بنك برقان تركيا وعضو مجلس إدارة بنك 
الخليج الجزائر. وقبل انضمامه إلى بنك برقان، شغل 

السيد الرضوان نائب رئيس المدراء العاميين ثم نائب 
الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني. كما حمل 

عضوية مجالس إدارات كلًّ من بنك البحرين والكويت 
وبنك عمان والبحرين والكويت. حصل السيد 

الرضوان عام 1970 على درجة البكالوريوس في التجارة 
وإدارة األعمال من جامعة القاهرة مصر.

السيد الرضوان هو عضو مستقل في مجلس اإلدارة 
ورئيس لجنتي مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت 

ومجلس اإلدارة لالئتمان واالستثمار وعضو لجنة 
مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات في بنك برقان. 

السيد / فؤاد حسني دوجالس
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد دوجالس منصب عضو مجلس إدارة 
بنك برقان منذ عام 2019 ويتمتع بخبرة تزيد عن 

30 عاًما في القطاع المصرفي واالستثمار المالي 
وشركات التدقيق. يشغل السيد دوجالس حالًيا 

منصب عضو لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق في شركة 
أبوظبي للخدمات الصحية باإلمارات العربية المتحدة، 

وعضوية لجنة التدقيق المستقل في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض إلى جانب عضويته السابقة في 

مجلس إدارة بنك برقان تركيا. 
وقبل انضمامه إلى بنك برقان، شغل السيد 

دوجالس منصب مدير الخدمات المالية لدى مكتب 
ديلويت وتاتش مكتب تورنتو، كما أنه كان شريًكا 

في مكتب آرثر أندرسون -الكويت ، وإرنست ويونغ - 
الكويت ، وشركة برياس ووترهاوس كوبرز - الكويت. 

كما شغل أيضًا عضوية مجلس إدارة إرنست ويونغ 
- الكويت وبرايس ووترهاوس كوبرز – الكويت

حصل السيد دوجالس على بكالوريوس إدارة األعمال 
عام 1980 وماجستير في إدارة األعمال عام 1982 من 

الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان
والسيد دوجالس محاسب قانوني معتمد )نيويورك ، 

1988( ومحاسب قانوني )كندا ، 1992(.

السيد دوجالس هو عضو مجلس إدارة مستقل، 
ورئيس لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق وعضو لجنة 

مجلس اإلدارة للمخاطر في بنك برقان.

السيد / مازن عصام حوا
عضو مجلس اإلدارة

السيد حوا هو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في 
شركة العقارات المتحدة ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 

عاًما في العديد من المجاالت بما في ذلك العقارات 
والخدمات المالية. شغل منصب نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة العقارات 
المتحدة منذ عام 2020 وعضو مجلس إدارة العديد 

من شركات التابعة للمجموعة.
انضم السيد حوا إلى مجموعة شركة مشاريع الكويت 

كجزء من فريق الشؤون المالية والحسابات في عام 
2001 وكان نائب رئيس العمليات المالية للمجموعة. 
كما أنه عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات 

التابعة لمجموعة كيبكو ويقدم المشورة بشأن 
التوجيهات اإلستراتيجية والتخطيط المالي والحوكمة

 .
السيد حوا حاصل على ماجستير في إدارة األعمال 

التنفيذية من جامعة HEC باريس وتخرج من الجامعة 
اللبنانية األمريكية. وقد حضر العديد من برامج 

التعليم التنفيذي، بما في ذلك برنامج اإلدارة العامة 
في كلية هارفارد لألعمال، وهو حاصل على مؤهالت 

مهنية من مؤسسات بارزة في الواليات المتحدة. 

السيد حوا هو عضو لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق 
وعضو لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر وعضو لجنة 

مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت في بنك برقان.

د. اماني خالد بورسلي
عضو مجلس اإلدارة

تتمتع الدكتورة بورسلي، سابقًا وزيرة التجارة في 
الكويت ووزيرة شؤون التخطيط والتنمية، بخبرة تزيد 

عن 30 عاًما من الخبرة في التدريب واالستشارات 
والقطاع المصرفي. الدكتورة بورسلي هي رئيس 

مجلس إدارة آي بي كابيتال وعضو في مجلس إدارة 
بنك اإلثمار وبنك فيصل اإلسالمي المصري. وهي 
حالًيا أستاذة مالية في كلية إدارة األعمال بجامعة 
الكويت، وتشمل اهتماماتها البحثية لوائح أسواق 
رأس المال، وحوكمة الشركات، وسياسات توزيع 

األرباح، والتخطيط االستراتيجي. 

عملت الدكتورة بورسلي كعضو في مجلس أمناء 
جمعية الشفافية الكويتية عن جائزة مكافحة الفساد 

للقطاع العام في الكويت. حصلت على جائزة الباحث 
االقتصادي الكويتي لعام 2018 برعاية بنك الكويت 
المركزي. كما حصلت على جائزة الشرق األوسط 

للتميز في إدارة األعمال واالقتصاد لمساهماتها في 
تطوير هيكل وتنظيم سوق رأس المال في الكويت. 

هي مؤسسة جائزة الحوكمة الفائقة. قبل تعيينها 
الوزاري، كانت الدكتورة بورسلي مؤسسة ورئيس 
مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندردز ريتينج، وهي 

أول شركة تصنيف ائتماني مستقلة في الكويت، 
من 2009 إلى 2011 ؛ وكانت عضو مجلس إدارة بنك 
برقان، الكويت، من 2010 إلى 2011 ؛ ورئيسة مشروع 

هيئة السوق المالية من 2006 إلى 2007.

بدأت الدكتورة بورسلي ، التي لها العديد من المقاالت 
المنشورة وعمل في مجالت محكمة وكذلك في كتب 

ومجالت متخصصة ، مسيرتها المصرفية في بنك 
الكويت الوطني في عام 1987 ، مسيرتها التدريسية 

في جامعة الكويت عام 1988. تحمل الدكتورة 
بورسلي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية 

والمصرفية من جامعة الكويت، الكوين وماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة سياتل بالواليات 

المتحدة األمريكية؛ ودكتوراه في تمويل الشركات من 
جامعة جنوب إلينوي في كاربونديل بالواليات المتحدة 

األمريكية.

الدكتورة بورسلي هي عضو مجلس إدارة مستقل، 
ورئيس لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر وعضو لجنة 

مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت في بنك برقان.

السيد/ صقر عبد هللا الشرهان
عضو مجلس اإلدارة

السيد الشرهان هو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة المطورة للخدمات القابضة ولديه 

أكثر من 30 عاًما من الخبرة المتنوعة في األعمال 
المصرفية، والخبرة الصناعية في قطاع النفط والغاز، 

وصناعات إدارة التعليم، وقطاعات االستثمار. 

السيد الشرهان هو عضو مجلس إدارة في اتحاد 
الجامعات الخاصة، وأمين سر اتحاد الجامعات 

األسترالية، والمجلس االستشاري الصناعي للجامعة 
األسترالية، وشركة مكامين السعودية وشركة 

المطورة للخدمات القابضة. شغل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الدرة 

للبترول والعضو المنتدب لشركة المعادن وإعادة 
التدوير. 

السيد الشرهان حاصل على إجازة في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة الكويت، كلية الهندسة عام 

.1989

السيد الشرهان هو عضو مجلس إدارة مستقل 
وعضو لجنة مجلس اإلدارة لالئتمان واالستثمار في 

بنك برقان. 

السيد/ فيصل منصور صرخوه
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ صرخوه هو الرئيس التنفيذي لـشركة 
كامكو إنفست منذ عام 2014 وقاد الشركة لتصبح 
واحدة من الالعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات 

المالية اإلقليمية. يتمتع بخبرة واسعة في الخدمات 
االستثمارية وباألخص االستثمارات المصرفية وإدارة 

األصول.

انضم إلى الشركة في عام 2000 وشغل العديد من 
المناصب اإلدارية بما في ذلك رئيس قطاع تمويل 

الشركات ورئيس إدارة الخدمات المالية واالستثمار 
حيث كان مسؤواًل عن تقديم الخدمات ااالستشارية 

بشأن عمليات االندماج واالستحواذ وتنفيذها 
واالكتتابات واإلصدارات الخاصة وإصدارات أدوات 

الدين وعمليات إعادة الهيكلة والملكيات الخاصة. بدأ 
حياته المهنية في فريق تمويل الشركات لدى شركة 

KPMG في الكويـت.

يشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات 
المرموقة ومجالس استشارية ولجان تنفيذية 

باإلضافة إلى مشاركته كمتحدث في العديد من 
المؤتمرات االستثمارية.

حاصل على بكالوريوس في االقتصاد مع مرتبة 
الشرف من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة 

وشهادة الماجستير التنفيذية في إدارة األعمال 
بامتياز من جامعة HEC في باريس، فرنسا.

يشغل السيد صرخوه عضوية لجنة مجلس اإلدارة 
للترشيحات والمكافآت ولجنة مجلس اإلدارة لالئتمان 

واالستثمار في بنك برقان.
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حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ ميشيل أنطون عقاد
عضو مجلس اإلدارة

السيد عقاد هو المدير العام التنفيذي )الرئيس 
التنفيذي للمجموعة( لبنك البحر المتوسط ، ولديه 

أكثر من 30 عاًما من الخبرة المتنوعة في القطاع 
المصرفي واالستثمار.

شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي الكويتي 
من عام 2014 حتى عام 2019. وشغل من 2009 

إلى 2014 منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج في 
الكويت، وأشرف على تحوله في أعقاب أزمة عام 

.2008
بين عامي 2006 و 2009، شغل منصب مساعد 
الرئيس التنفيذي للبنك العربي بي أل سي، وكان 

مسؤواًل عن جميع األعمال المصرفية على مستوى 
العالم. وهو من المخضرمين لمدة 27 عاًما في 

مجموعة سيتي غروب، والتي انضم إليها في عام 
1979. وكان آخر منصب له العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
,وقبل ذلك، كان الرئيس اإلقليمي لمصر والمدير 

اإلقليمي لشمال وغرب إفريقيا. ومن منتصف 
الثمانينيات إلى عام 2000، شغل العديد من 

المناصب التنفيذية والرئيسية القطرية، بما في ذلك 
في نيجيريا، التي كانت أكبر عملية لسيتي بنك في 

إفريقيا.

السيد عقاد هو عضو مجلس إدارة بنك البحر 
المتوسط )2019-2020( ورئيس مجلس إدارة بنك 
مد سويسرا وتي – بنك منذ 2020. وكان عضًوا في 

مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي - مصر وشركة 
األهلي كابيتال لالستثمار )2014-2020( وكان عضًوا 
في مجلس إدارة بنك أوروبا العربي )2006-2009(؛ 

البنك العربي التونسي )2006-2007 ورئيسه 2008( و 
العربي لالستثمار)2008-2006( 

السيد عقاد حاصل على درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة تكساس في أوستن.

السيد عقاد هو عضو مجلس إدارة مستقل وعضو 
لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر في بنك برقان. 

السيد/ عبد هللا محمد الشارخ
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد الشارخ حالًيا منصب العضو المنتدب 
لألسواق والخدمات المصرفية االستثمارية في 

شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. ، باإلضافة إلى 
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة األولى 

للوساطة في األوراق المالية ش.م.ك ، وكالهما منذ 
عام 2020. 

يتمتع السيد الشارخ بخبرة واسعة ومتنوعة في 
جميع المجاالت األساسية من الخزينة والخدمات 

المصرفية للشركات إلى الخدمات المصرفية 
االستثمارية وإدارة األصول. قبل انضمامه إلى كامكو 

إنفست ، ترأس السيد الشارخ فريق االقتصاد 
واالستثمار في حرير ووكالة بوبيان للتنمية وكان 

العضو المنتدب في شرق كابيتال حيث قاد النشاط 
االستثماري عبر فئات األصول. وقبل ذلك، شغل 

عدة مناصب تنفيذية في المؤسسات المالية الدولية 
واإلقليمية الرئيسية بما في ذلك المدير التنفيذي في 

قسم األوراق المالية في غولدمان ساك، والمدير 
التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك 

الكويت الوطني، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية 
االستثمارية في شركة الوطني لإلستثما. كما عمل 

أيًضا في مجموعة تجارة الدخل الثابت التابعة لشركة 
براون برازر -هاريمان في وول ستريت وفريق تنفيذ 

عمليات االندماج واالستحواذ في بنك أتش بي سي 
في لندن.

السيد الشارخ حاصل على درجة البكالوريوس 
المزدوجة في االقتصاد ومؤسسات القطاع العام 

والخاص من جامعة براون بالواليات المتحدة 
األمريكية وماجستير إدارة األعمال المزدوجة في 

اإلدارة المالية وريادة األعمال من مدرسة وارتون، 
جامعة بنسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية. 

يشغل السيد الشارخ عضوية لجنة مجلس اإلدارة 
للتدقيق ولجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات في 

بنك برقان.

أمانة السر وحوكمة الشركات
وضع بنك برقان إطارًا محكمًا لحوكمة الشركات يتماشى مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية التي تلبي احتياجات وتطلعات جميع أصحاب المصالح، باإلضافة إلى مراعاة 

الممارسات والتوصيات الدولية الرائدة. ويسعى بنك برقان إلى غرس مبادئ حوكمة الشركات كثقافة مؤسسية مندمجة بعملياته اليومية. 

أمين سر مجلس اإلدارة
 فعال، باإلضافة إلى إبقاء مجلس اإلدارة 

ٍ
يتولى أمين سر مجلس اإلدارة ضمان وصول المعلومات الالزمة إلى المجلس بما يمكنه من القيام بواجباته باستمرار بشكل

على اطالع دائم بالتغييرات ذات الصلة فيما يتعلق بالتشريعات وأفضل ممارسات الحوكمة لضمان االمتثال لتعليمات وتوصيات بنك الكويت المركزي. تتمثل بعض 
المسؤوليات الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة في ضمان فعالية العمليات والتواصل بين رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس، فضاًل عن االحتفاظ بجميع السجالت 
والمستندات المتعلقة بمجلس اإلدارة. كما يمثل أمين سر المجلس النقطة المحورية والمركزية لكافة االتصاالت المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له، 

كما يتولى التنسيق بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

التفويض بالصالحيات
يتمتع مجلس اإلدارة بصالحيات رقابية فعالة بموجب إطار الحوكمة الخاص به، والذي يوفر آليات متكاملة لتفويض الصالحيات. وفي إطار اضطالعه بالواجبات المناطة 

به، يقوم مجلس اإلدارة بتفويض بعض الصالحيات - على نحو واضح ومحدد - إلى اللجان التابعة له وفقًا الختصاص كل لجنة، مع بقاء مجلس اإلدارة متحمال للمسؤولية 
وخاضعا للمساءلة. تقوم اللجان التابعة لمجلس اإلدارة بتسهيل المهام والمسؤوليات المناطة بمجلس اإلدارة وتقديم توصياتها في بعض المسائل. 

لجان مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان التابعة له بهدف تعزيز فعالية اإلشراف والرقابة على عمليات وأنشطة البنك. وتم األخذ في االعتبار خبرات ومهارات كل عضو عند 

تشكيل اللجان لضمان أفضل الممارسات اإلشرافية على عمليات وأنشطة البنك بموجب المسؤوليات المناطة بكل لجنة.

دورات تدريبية مجلس اإلدارة
يضمن بنك برقان أن مجلس اإلدارة على اطالع دائم بجميع االتجاهات والتحديثات المصرفية في اللوائح الدولية من خالل الدورات التدريبية. على مدار العام، عقد المجلس 

عدة دورات تدريبية حول االحتيال ومكافحة غسل األموال واألمن السيبراني والحوكمة االجتماعية والبيئية وكذلك التدريب على األخالقيات وقواعد السلوك.

السيد عبدهللا األسطى
أمين سر مجلس اإلدارة وحوكمة الشركات

التحق السيد/ عبد هللا األسطى بالعمل لدى مجلس إدارة بنك برقان كأمين سر مجلس إدارة بنك 
برقان وحوكمة الشركات في عام 2017، ويمتلك السيد األسطى خبرة واسعة في مجال تطبيق أفضل 

ممارسات حوكمة الشركات باإلضافة إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال القطاع المصرفي 
واالستثمارات المحلية والدولية وإدارة شؤون مجلس اإلدارة. ويتيح له هذا المزيج من المهارات 

والخبرات الرفيعة من النهوض بهذه المسؤولية بكفاءة واقتدار.
حصل السيد األسطى على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية غراند فيو بالواليات المتحدة 

األميركية عام 1983.
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حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له:

مجلس اإلدارةعضو لجنةعضو مجلس اإلدارة
 لجنة مجلس 

اإلدارة للتدقيق
 لجنة مجلس 

اإلدارة للمخاطر

لجنة مجلس 
اإلدارة للترشيحات 

والمكافآت

لجنة مجلس 
اإلدارة لحوكمة 

الشركات

لجنة مجلس 
اإلدارة لالئتمان 

واالستثمار

الشيخ عبد هللا ناصر صباح 
األحمد الصباح

 رئيس مجلس 
92اإلدارة 

رئيس لجنة مجلس اإلدارة 
لحوكمة الشركات

 السيد/ مسعود محمود 
جوهر حيات

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس الجهاز التنفيذي 

12434للمجموعة

عضو في لجنة مجلس اإلدارة 
لحوكمة الشركات 

عضو في لجنة مجلس اإلدارة 
لالئتمان واالستثمار

 دولة الرئيس/ عبدالكريم 
عالوي الكباريتي

عضو لجنة مجلس اإلدارة 
117للتدقيق 

 السيد/ فيصل محمد 
علي الرضوان

رئيس لجنة مجلس اإلدارة 
146422لالئتمان واالستثمار

رئيس لجنة مجلس اإلدارة 
للترشيحات والمكافآت

عضو في لجنة مجلس اإلدارة 
لحوكمة الشركات

رئيس لجنة مجلس اإلدارة السيد / فؤاد حسني دوجالس
1484للتدقيق 

عضو لجنة مجلس اإلدارة 
للمخاطر

عضو لجنة مجلس اإلدارة السيد/ مازن عصام حوا
8423للمخاطر

عضو لجنة مجلس اإلدارة 
للتدقيق

عضو لجنة مجلس اإلدارة 
للترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة مجلس اإلدارة د. اماني خالد بورسلي
922للمخاطر

عضو لجنة مجلس اإلدارة 
للترشيحات والمكافآت

عضو في لجنة مجلس اإلدارة السيد/ صقر عبد هللا الشرهان
922لالئتمان واالستثمار

عضو في لجنة مجلس اإلدارة السيد/ فيصل منصور صرخوه
9322لالئتمان واالستثمار

عضو في لجنة مجلس اإلدارة 
لالئتمان واالستثمار

عضو لجنة مجلس اإلدارة السيد/ مشيل أنطوان عقاد
92للمخاطر

عضو في لجنة مجلس اإلدارة السيد/ عبد هللا محمد الشارخ
942لحوكمة الشركات

عضو لجنة مجلس اإلدارة 
للتدقيق

14846442إجمالي االجتماعات 

يوضح هذا الرقم إجمالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان مع اعضاء مجلس السابق. يعكس الحضور أعضاء دورة مجلس اإلدارة الجدد فقط.  1

لجان مجلس اإلدارة: 

مسؤوليات اللجنةأعضاء

 لجنة مجلس اإلدارة 
لحوكمة الشركات

الشيخ عبد هللا 
ناصر صباح 

األحمد الصباح
)رئيس اللجنة( 

السيد/ مسعود 
محمود جوهر 

حيات

السيد/ فيصل 
محمد علي 

الرضوان

السيد/ عبد هللا 
محمد الشارخ

تقديم الدعم لمجلس اإلدارة في وضع سياسات حوكمة 
البنك ومتابعة تنفيذها ومراجعتها دوريًا للتأكد من فعاليتها.

 لجنة مجلس اإلدارة 
للتدقيق

السيد / فؤاد 
حسني دوجالس
)رئيس اللجنة( 

دولة الرئيس/ 
عبد الكريم عالوي 

الكباريتي

السيد/ مازن 
عصام حوا

السيد/ عبد هللا 
محمد الشارخ

وضع آليات الرقابة الداخلية واإلشراف على كفايتها وفعالية 
إدارات التدقيق في البنك، إلى جانب ضمان االلتزام بالقوانين 

واألنظمة واللوائح والسياسات وقواعد السلوك المهني 
واألخالقيات السارية.

 لجنة مجلس اإلدارة 
للمخاطر

د. اماني خالد 
بورسلي

)رئيس اللجنة(

السيد / فؤاد 
حسني دوجالس

السيد/ مازن 
عصام حوا

السيد/ مشيل 
أنطوان عقاد

مراجعة وتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة حول استراتيجية 
المخاطر الحالية والمستقبلية ومدى تحمل البنك؛ اإلشراف 
على تنفيذ هذه االستراتيجية من قبل اإلدارة التنفيذية؛ التأكد 

من توفر أنظمة فعالة إلدارة المخاطر لدى البنك واستقاللية 
اإلدارة المعنية بإدارة المخاطر.

لجنة مجلس اإلدارة 
للترشيحات والمكافآت

السيد/ فيصل 
محمد علي 

الرضوان
)رئيس اللجنة(

السيد/ فيصل 
منصور صرخوه

د. اماني خالد 
بورسلي

السيد/ مازن 
عصام حوا

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص ترشيحات 
أعضاء مجلس اإلدارة؛ مراجعة تشكيل مجلس اإلدارة 
سنويًا؛ تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه على سنويًا؛ 

تطوير سياسة المكافآت على مستوى البنك بما يتماشى 
مع القوانين واللوائح المعمول بها. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت مسؤولة عن 
تعيين األفراد في مناصب اإلدارة التنفيذية الرئيسية، وضمان 

شغلها من قبل موظفين مؤهلين؛ ووضع معايير لألداء 
وخطط للتعاقب الوظيفي بالنسبة لإلدارة التنفيذية.

 لجنة مجلس اإلدارة 
لالئتمان واالستثمار

السيد/ فيصل 
محمد علي 

الرضوان
)رئيس اللجنة(

السيد/ مسعود 
محمود جوهر 

حيات

السيد/ فيصل 
منصور صرخوه

السيد/ صقر عبد 
هللا الشرهان

اإلشراف على أنشطة اإلقراض وتحصيل االئتمان 
واالستثمار في البنك، وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة 

بموجب الصالحيات المفوضة لها، وتنفيذ القرارات التي 
يتخذها مجلس اإلدارة.
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منجزات لجان مجلس اإلدارة:
يستعرض القسم التالي، على سبيل المثال ال الحصر، بعض أبرز منجزات مجلس اإلدارة ولجانه على مدار العام.

أعضاء مجلس اإلدارة
المنجزات الرئيسية التالية:

اعتماد ميزانية عام 2022 والمعلومات المالية المرحلية، والميزانية العمومية المدققة، وحساب األرباح والخسائر للبنك، وتوزيعات األرباح للسنة المالية المنتهية في 	 
 .2021/12/31

مناقشة المستويات المقبولة من اإلقدام على المخاطر وأثرها على استراتيجية المجموعة.	 
مراجعة نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، واختبار تحمل الضغوط على البيانات المالية وفقًا للمتطلبات التنظيمية التفاقية بازل )3(.	 
مناقشة واعتماد المخصصات العامة والمحددة لمحفظة القروض المحلية والدولية.	 
متابعة سير عمليات البنك من خالل تقارير نصف شهرية تعدها اإلدارة التنفيذية ومناقشة نتائج أعمال البنك. 	 
مراجعة وتقييم فعالية مجلس اإلدارة ولجانه، باإلضافة إلى إجراء التقييمات الذاتية الفردية لمجلس اإلدارة وأعضاء اللجان. 	 
مراجعة إطار المكافآت وآلية ربط المكافآت باألداء ومستوى التعرض للمخاطر وتحديث سياسة المكافآت على مستوى المجموعة. 	 
اإلشراف على تنفيذ إطار حوكمة الشركات والتأكد من االلتزام باللوائح واألنظمة المحلية. 	 
مراجعة وتطوير واعتماد السياسات المتعلقة بحوكمة الشركات ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه، والهيكل التنظيمي، ومواكبة الممارسات الدولية الرائدة لحوكمة 	 

الشركات. 
مراجعة نتائج التقييم السنوي المستقل لمراجعة نظام الرقابة الداخلية الذي يجريه مدققو الحسابات الخارجيون. 	 
الموافقة على فتح باب الترشح لألعضاء التكميليين للمدة الحالية لمجلس إدارة البنك. 	 
مراجعة التحديثات التي تطرأ على اللوائح والتشريعات واألحكام المتعلقة بأنشطة البنك الصادرة عن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والجهات الرقابية 	 

األخرى. 

لجنة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات:
المنجزات الرئيسية التالية:

مراجعة تطبيق قواعد وأنظمة حوكمة الشركات على مستوى بنك برقان الكويت. 	 
مراجعة لوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه، وكذلك سياسات حوكمة الشركات، وفقًا لإلرشادات التنظيمية والرقابية ذات الصلة. 	 
مراجعة تقرير معامالت األطراف ذات العالقة، وتقرير تضارب المصالح، وحاالت اإلبالغ عن المخالفات، ودراسة مدى فعالية اآلليات القائمة في هذا الصدد.	 
اإلشراف على التقدم المحرز على صعيد سياسات حوكمة الشركات. 	 
مراجعة ودراسة تقرير االلتزام السنوي. 	 
مراجعة اإلفصاحات المتعلقة بحوكمة الشركات ضمن التقرير السنوي. 	 
االطالع على التعليمات الجديدة الصادرة عن الجهات الرقابية في الكويت واإلجراءات المتخذة لضمان االلتزام بهذه التعليمات. 	 

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق:
المنجزات الرئيسية التالية:

مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية للمجموعة لعام 2022، إلى جانب مراجعة سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي المحدثة وعرضها على مجلس اإلدارة 	 
إلقرارها.

التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للبنك ورفع توصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة. 	 
مراجعة ودراسة التقارير الدورية إلدارة التدقيق الداخلي. 	 
مراجعة ومناقشة ملخص التدقيق الداخلي والنظر فيما تم إنجازه على صعيد خطة التدقيق الداخلي ومقارنته بمستويات األداء المسجلة للعام السابق.	 
مراجعة واعتماد نطاق خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي فيما يتعلق بمراجعة نظام الرقابة الداخلية ومناقشة نتائج التقرير. 	 
مراجعة الئحة عمل اللجنة والتعديالت المقترحة عليها والتوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.	 
مراجعة كفاءة واستقاللية إدارة التدقيق الداخلي والبنية التحتية والتقييم السنوي الشامل ألداء اإلدارة بالتعاون مع رئيس التدقيق الداخلي. 	 
مناقشة جوانب عملية التدقيق الداخلي المتعلقة بضمانات األمن التقني والمعلوماتي. 	 
مناقشة نتائج التدقيق الخارجي المتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي. 	 
مراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي ألنشطة المجموعة في الكويت والفروع والبنوك التابعة لها في الخارج.	 

لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر:
المنجزات الرئيسية التالية:

مراجعة ودراسة استراتيجية وتحديات إدارة المخاطر، والتقارير الدورية إلدارة المخاطر، ومؤشرات المخاطر الرئيسية.	 
مراجعة تقرير عن أهم أنشطة وإنجازات إدارة المخاطر. 	 
مراجعة ودراسة التقرير الدوري لمخاطر السوق، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، ونسب السيولة، وسيناريوهات اختبار تحمل الضغوط واألساليب المتبعة 	 

فيه. 
مراجعة ومناقشة نسب حدود المخاطر، ومقارنة تلك النسب مع مستوى تقبل المخاطر المعتمد للمجموعة ومستويات التعرض في الدول التي تعمل بها 	 

المجموعة، فضاًل عن دراسة تلك النسب والتغيرات مقارنة بالفترات السابقة والتركيزات االئتمانية للشركات والدول والقطاعات.
مراجعة تقارير المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق ومخاطر االلتزام، وخطة االلتزام على مستوى المجموعة. 	 
تقييم األداء السنوي لرئيس إدارة المخاطر وتحديد مكافآته.	 
مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة إلدارة المخاطر والتوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة عليها.	 
متابعة جهود تطوير إدارة األمن السيبراني.	 
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لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت:
فيما يلي قائمة بأبرز المنجزات:

 من المجلس ولجانه والتقييم الذاتي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021.	 
ٍ

اإلشراف على عملية التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة لكل
مراجعة الخطة التدريبية السنوية المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2022. 	 
مراجعة سياسة المكافآت وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.	 
مراجعة واعتماد المكافآت والحوافز لعام 2022 بناًء على مؤشرات األداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية، ومناقشة حاالت استرداد األموال لعام 2022 والتوصية 	 

بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة ومناقشة خطة التعاقب الوظيفي التي أعدتها إدارة الموارد البشرية والتطوير للمجموعة والتوصية بها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.	 
مراجعة الترشيحات المتعلقة باختيار عضوين تكميليين لمجلس اإلدارة وتقديم توصية بهذا الشأن إلى مجلس اإلدارة.	 
مراجعة ترشيحات عضوية مجلس اإلدارة في الشركات التابعة للمجموعة.	 

لجنة مجلس اإلدارة لالئتمان واالستثمار:
أبرز المنجزات:

مراجعة واعتماد أنشطة اإلقراض وتحصيل االئتمان واالستثمار في البنك بموجب الصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس اإلدارة.	 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المعلومات حول مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مفصح عنها في قائمة الدخل واإليضاح رقم )19( »المعامالت مع األطراف ذات العالقة« في البيانات المالية السنوية. وقد 

بلغت مكافآت مجلس اإلدارة المقترحة عن عام 2022 مبلغ إجمالي قدره 455,000دينار كويتي.

المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة
عدد أعضاء 
المجلس أو

الجهاز التنفيذي
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

أعضاء مجلس اإلدارة*
45,7774,995قروض وسلف لعمالء 

تتضمن المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة معاملة مع أحد أعضاء الجهاز التنفيذي للمجموعة والذي يمثل أحد أعضاء مجلس اإلدارة.   *

كما في 31 ديسمبر 2022، بلغت الضمانات مقابل القروض والسلف المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة 7،866 ألف دينار كويتي.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يتعلق بالمعلومات حول المعامالت مع األطراف ذات عالقة، يرجى االطالع على إيضاح رقم )19( »المعامالت مع األطراف ذات العالقة« في البيانات المالية السنوية.

قواعد السلوك المهني
توضح قواعد السلوك المهني لبنك برقان القيم والحد األدنى من معايير السلوك المهني واألخالقي التي يجب أن يتصف بها ويطبقها كافة موظفينا. وينبغي أن تحكم هذه 
القيم والمعايير تعامالت الموظفين داخليًا ومع العمالء والمنافسين وشركاء األعمال والجهات الحكومية والسلطات الرقابية والمساهمين. وجدير بالذكر، أن تلك القواعد 

تمثل حجر الزاوية لسياسات البنك التي توفر اإلرشادات المطلوبة لاللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. ويلتزم كافة أعضاء مجلس إدارة بنك برقان وأعضاء إدارته 
التنفيذية وموظفيه بجميع سياسات وقواعد السلوك المهني دون أدنى تهاون.

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

تضارب المصالح
تقضي تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بالحوكمة والمبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له، بأن يفصح أعضاء مجلس اإلدارة للمجلس عن أي مصالح 

لديهم قد تتضارب مع مصلحة البنك. هذا وال يحضر أو يصوت عضو مجلس اإلدارة في أي اجتماعات للمجلس يتم فيها مناقشة أو النظر في أمور يكون له فيها مصلحة 
شخصية جوهرية. ويحتفظ أمين سر المجلس بسجل بمصالح أعضاء مجلس اإلدارة، يقدم إلى المجلس سنويًا ويتم تحديثه بأية تغييرات فور وقوعها.

العالقات مع المستثمرين
يتولى رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان التواصل مع المساهمين من خالل تقديم التقرير السنوي للمجموعة وتوفير البيانات المالية السنوية وأية معلومات مطلوبة 

قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

التدقيق الداخلي
يوفر التدقيق الداخلي للمجموعة ضمانًا مستقاًل وموضوعيًا ألصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن فعالية إدارة المخاطر في المجموعة، وإطار الرقابة الداخلية في مجاالت 

المخاطر المهمة. تغطي المراجعات المستندة إلى المخاطر أعمال المجموعة وعملياتها ودعمها. ويتم رفع النتائج إلى اإلدارة العليا وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين، 
مع مراقبة التقدم المحرز على صعيد خطط اإلصالح ومقارنته بتواريخ اإلنجاز المعتمدة. واإلدارة مسؤولة عن ضمان معالجة المشكالت التي يثيرها التدقيق الداخلي ضمن 

إطار زمني مناسب يتم التوافق عليه، حيث تتلقى لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق تقارير التدقيق الداخلي حول مجموعة من األمور بعد االنتهاء من مهامها أو تحقيقاتها أو 
 دورية مع رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة. 

ٍ
مراجعاتها المستقلة والقائمة على المخاطر، وتجتمع بصفة

يتم تنفيذ مسؤوليات التدقيق الداخلي بشكل مستقل تحت إشراف لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق. ويتبع رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة رئيس لجنة مجلس اإلدارة 
للتدقيق وظيفيًا، بينما يتبع رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة إداريًا. ويتبع موظفو التدقيق الداخلي، ، مباشرًة لرئيس التدقيق الداخلي للمجموعة ويرفعون تقاريرهم له.
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السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين 
بنك برقان ش.م.ك.ع

ص.ب: 5389, الصفاة 12170
دولة الكويت 

التاريخ: 2 يونيو 2022

تحية طيبة وبعد,,, 

تقرير حول السجالت المحاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

وفقا لخطاب تعييننا المؤرخ في 15 مارس 2022, قمنا بفحص السجالت المحاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية لبنك 
برقان ش. م .ك. ع )"البنك"( للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021. وقد شمل الفحص ما يلي بالبنك:

الحوكمة 	 

مجموعة اإلستثمارات البنكية والخزينة 	 

مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية 	 

مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة	 

مجموعة اإلتصال التسويقي 	 

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 	 

دائرة المؤسسات المالية	 

مجموعة العمليات 	 

مجموعة الموارد البشرية والتطوير	 

مجموعة اإلدارة القانونية 	 

مجموعة اإللتزام	 

مجموعة التدقيق الداخلي 	 

مجموعة مكافحة الجرائم المالية	 

إدارة مخاطر المجموعة	 

وحدة شكاوي العمالء 	 

إدارة اإلستراتيجية ورأس المال للمجموعة وعالقات 	 
المستثمرين

تكنولوجيا المعلومات	 

مجموعة التخطيط المالي اإلستراتيجي والمحاسبة المالية 	 
والرقابة

مكتب العمليات الدولية	 

إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة	 

األوراق المالية	 

سرية معلومات العمالء 	 

إجراءات منع حدوث حاالت اإلختالس أو اإلحتيال	 

باإلضافة إلى المذكورة أعاله، قمنا أيضا بتغطية البنوك والمؤسسات المالية التابعة لبنك برقان ش.م.ك. ع، كما يلي:

بنك برقان A.S تركيا 	 

مصرف بغداد	 

بنك الخليج الجزائر 	 

بنك تونس العالمي	 

 شركة بنك برقان للخدمات المالية المحدودة )دبي(	 

برقان تير 1 للتمويل المحدودة	 

برقان سينيور إس بي سي المحدودة	 

شركة ذات غرض خاص )کايمان( 	 

تليفون: 6999 2242 965+
فاكس: 1666 2240 965+

www.bdo.com.kw

برج الشهيد , الدور السادس 
شارع خالد بن الوليد, شرق 

ص.ب: 25578, الصفاة 13116

لقد قمنا بفحصنا وفقا لمتطلبات التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 19 يناير 2022 آخذين في اإلعتبار متطلبات دليل 
اإلرشادات العامة الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 14 نوفمبر 1996، والمحور الرابع من تعليمات قواعد ونظم الحوكمة 

والمتعلقة بإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يونيو 2012 وتعديالتها الصادرة في 
10 سبتمبر 2019, والتعليمات الصادرة بتاريخ 14 مايو 2019 بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعليمات الصادرة بتاريخ 

9 فبراير 2012 بشأن سرية معلومات العمالء وأنشطة األوراق المالية والتعليمات المتعلقة بالرقابة الداخلية فيما يتعلق بمنع 
والتبليغ عن حاالت اإلختالس واإلحتيال. 

وبصفتكم أعضاء مجلس إدارة البنك فإنكم مسئولون عن إرساء النظم المحاسبية واالحتفاظ بالسجالت المحاسبية المناسبة 
والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية مع األخذ في االعتبار المنافع المتوقعة والتكاليف المتعلقة بتأسيس تلك األنظمة 

وااللتزام بمتطلبات بنك الكويت المركزي المذكورة بالفقرة أعاله.

 إن الهدف من التقرير هو إعطاء تأكيدات معقولة وليست قاطعة عن مدى انسيابية اإلجراءات واألنظمة المتبعة بغرض حماية 
الموجودات ضد أية خسائر ناتجة عن أي استخدام أو تصرف غير مصرح به، وأن المخاطر الرئيسية يتم مراقبتها وتقييمها بشكل 

مالئم، وأن المعامالت يتم تنفيذها طبقا إلجراءات التفويض المقررة وأنه يتم تسجيلها بشكل صحيح. وذلك لتمكينكم من القيام 
بأعمالكم بشكل سليم. 

ونظرا لنواحي القصور المتأصلة في أي نظام من أنظمة الرقابة الداخلية، قد تحدث أخطاء أو مخالفات وال يتم اكتشافها. إضافة إلى 
ذلك فإن توقع التقييم لألنظمة على الفترات المستقبلية يخضع لخطر أن تصبح معلومات اإلدارة وإجراءات الرقابة غير كافية بسبب 

التغييرات في الظروف، أو أن تتدنى درجة االلتزام بتلك اإلجراءات.

نظرا لطبيعة وحجم عمليات البنك خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021، وأهمية وتقييم المخاطر لمالحظاتنا مع االستثناءات 
لألمور الموضحة في التقرير المقدم إلى مجلس إدارة البنك، فإنه في رأينا: 

السجالت المحاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية للبنك في األجزاء التي تم فحصها من قبلنا قد تم إنشاؤها  أ - 
واالحتفاظ بها طبقا لمتطلبات دليل اإلرشادات العامة الصادر من قبل بنك الكويت المركزي بتاريخ 14 نوفمبر 1996 والتعميم 

الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ 19 يناير 2022.
المالحظات التي تم رفعها في فحص وتقييم الرقابة الداخلية ال تؤثر ماديا على مصداقية عرض القوائم المالية للبنك للسنة  ب - 

المنتهية 31 ديسمبر 2021. 
اإلجراءات التي تم أخذها لمعالجة المالحظات التي تم ذكرها في التقرير، بما في ذلك مالحظات السنوات السابقة تعتبر مرضية.  ج - 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ,,,,,

قيس محمد النصف
ترخيص رقم 38 فئة "أ" 
BDO  النصف وشركاه 
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إدارة االلتزام للمجموعة
إن االلتزام باألنظمة والمعايير والتعليمات الرقابية أحد أهم أسس عوامل نجاح مجموعة بنك برقان، و تتبنى مجموعة بنك برقان نموذجًا فريدًا في القطاع المصرفي الكويتي 

من خالل االلتزام التام بتعليمات جميع الجهات الرقابية كبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والقوانين المطبقة "التعليمات الرقابية" من إتباع أفضل الممارسات 
العالمية وفق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، مما له األثر اإليجابي بالمحافظة على سمعة المجموعة ومصداقيتها بشـأن مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر 

لها الحماية من التعرض للعقوبات من الجهات الرقابية. في بنك برقان نؤمن أن االلتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب، وتـقع على عاتق جميع األطراف في البنك بدءًا 
من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووصواًل إلى جميع الموظفين في المجموعة كل حسب صالحياته والمهام المناطة به. 

إدارة االلتزام إدارة مستقلة تتبع لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتعمل بشكل أساسي على مراقبة والتحقق من استيفاء مجموعة بنك برقان متضمنة 	 
شركاتها التابعة لمتطلبات وتعليمات الجهات الرقابية المتعلقة بكافة أنشطة وأعمال المجموعة.

تقييم ومراجعة إجراءات تطبيق االلتزام وتوافقها مع القوانين والتعليمات الرقابية واإلجراءات والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال 	 
وبورصة الكويت والجهات الرقابية ذات الصلة إضافة الى التأكد من التزام المجموعة بالتعليمات الرقابية بشأن مكافحة الجرائم المالية وقانون االمتثال الضريبي 

للحسابات األجنبية )فاتكا(.
تقييم ومراقبة مخاطر عدم االلتزام التي تواجه مجموعة بنك برقان ومراجعة معايير وإجراءات تطبيق االلتزام والتأكد من مطابقتها وتوافقها مع القوانين وتعليمات 	 

الجهات الرقابية ذات الصلة.
تعمل إدارة االلتزام كمرجع داخل البنك وعلى مستوى كافة اإلدارات بشأن االستفسارات المتعلقة بااللتزام بالتعليمات الرقابية ومساعدة كافة اإلدارات على الفهم 	 

الصحيح لتعليمات الجهات الرقابية عن طريق تفسيرها وتوضيحها بما يضمن التطبيق الصحيح لها.

وخالل العام 2022 نجحت إدارة االلتزام بتقلد دور رائد وفعال في انشاء ثقافة التزام حازمة بين مجموعة بنك برقان وتلعب دور استباقي وحيوي في التطبيق والمراقبة 
لبرنامج االلتزام للبنك في إطار منظومة صحية للعمل على رفع الوعي والقيام بدور اإلرشاد والتدريب والتوجيه لمجموعة البنك من الموظفين الجدد والحاليين فيما يتعلق 

بقواعد االلتزام ذات الصلة بمسئولياتهم في البنك.

تقرير عن أنظمة الرقابة الداخلية
يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول األول واألخير عن نظام الرقابة الداخلية للبنك، وينهض بواجباته في هذا الصدد من خالل اآلتي:

توفير األنشطة اإلشرافية/الرقابية من خالل لجان اإلدارة التنفيذية ولجان مجلس اإلدارة.	 
التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتطبيق نظم رقابية فعالة لضمان. 	 
فعالية وكفاءة العمليات.	 
موثوقية التقارير الداخلية والخارجية. 	 
االلتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية النافذة والسارية.	 
االلتزام بمستوى تقبل المخاطر التشغيلية المعتمد للبنك. 	 
الوفاء بالمسؤوليات الفردية والجماعية فضاًل عن المساءلة. 	 

تتمثل مهام إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة في دعم اإلدارة العليا للحفاظ على بيئة رقابية تتسم بالفعالية والكفاءة.

وتحقيقيًا لهذا الهدف، قامت إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة بتطبيق عملية من شأنها تشخيص المشاكل بشكل مبكر وتصعيدها في الوقت المناسب وذلك من خالل 
اآلتي:

التأكد من توفر نظام رقابي متكامل لدى البنك من أجل إدارة المخاطر التشغيلية ضمن حدود معتمدة لتقبل المخاطر وذلك من خالل: 	 
تحديد أهم المخاطر التشغيلية ومخاطر االلتزام، والتقييم المستمر لفعالية الضوابط الرقابية ذات الصلة وتنفيذ خطط للتخفيف من التداعيات عند االقتضاء. 	 
تمكين قطاعات األعمال من مراجعة وإدارة بيئتها الرقابية من خالل أدوات ومعلومات فعالة. 	 
إجراء تحليل مستمر للمخاطر الحالية وكذلك تحديد المخاطر الجديدة أو الناشئة، من خالل عملية التقييم الذاتي للمنظومة الرقابية واإلدارية بالبنك.	 
وضع الضوابط الالزمة للتخفيف من تداعيات المخاطر التي تم تحديدها وتجنب تكرارها. 	 
إعداد ورفع تقارير حول مؤشرات المخاطر الرئيسية.	 
أعداد تقارير شاملة عن منظومة الرقابة الداخلية. 	 

تهيئة البيئة المناسبة لتطوير ثقافة إدارة المخاطر والرقابة الفعالة من خالل ما يلي:	 
ترسيخ ثقافة المخاطر التشغيلية والرقابة الفعالة من خالل عمليات إدارة األداء. 	 
تطبيق آليات للرقابة الفعالة وتحسين البيئة الرقابية.	 
تعزيز ثقافة الرقابة الداخلية. 	 

التقليل من المالحظات والثغرات الرقابية وحاالت االحتيال والخسائر، من خالل خطط متكاملة للتخفيف من التداعيات وجهود مستمرة لتعزيز اآلليات الرقابية. 	 
تحقيق أقصى استفادة من الجهود والتكاليف المؤسسية إلدارة الضوابط الرقابية. 	 
مراجعة تصميم الضوابط الرقابية وتعديلها حسب االقتضاء. 	 
مراجعة واختبار أداء المنظومة الرقابية. 	 
تقديم المشورة بشأن خطة العمل ورصد ومراقبة التقدم المحرز على صعيد تنفيذها. 	 

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

وفي سياق الجهود المبذولة لتعزيز دور إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة، تم إنشاء إدارة داخلية للكشف عن أنشطة االحتيال وتحليلها بهدف رصد المؤشرات التحذيرية 
المبكرة فيما يخص عمليات االحتيال، عبر تحليل البيانات المستقاة من مختلف أنظمة البنك.

كما تتولى لجنة تابعة لإلدارة اإلشراف على المخاطر التشغيلية والمسائل المتعلقة بالرقابة الداخلية على مستوى البنك. تضم هذه اللجنة في تشكيلها عددًا كافيًا من 
ممثلي إدارات األعمال والرقابة المستقلة يتعاونون لمناقشة األمور والمسائل التي تدعم إدارة وتخفيف المخاطر، من أجل تعزيز بيئة رقابية فعالة على مستوى البنك. 
ووفقًا لمتطلبات بنك الكويت المركزي بشأن تقييم نظم الرقابة الداخلية داخل مجموعة بنك برقان، ُيجري البنك مراجعة سنوية لنظم الرقابة الداخلية من خالل شركة 

تدقيق خارجية مستقلة معتمدة من قبل بنك الكويت المركزي. وقد خلص مدقق الحسابات الخارجي في تقريره، حول مراجعة نظم الرقابة الداخلية للسنة السابقة، إلى عدم 
 من التقدم على صعيد تعزيز البيئة الرقابية في البنوك التابعة، تقوم اإلدارة مستقلة بتقييم ومراقبة 

ٍ
وجود أي أوجه قصور جوهرية في نظم الرقابة الداخلية. ولتحقيق مزيد

البنوك التابعة وتقديم الدعم لها وتنفيذ إجراءات التخفيف ومعالجة أوجه القصور والضعف الرقابية التي تم تشخيصها أو تحديدها في إطار مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

هذا وقد قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية. وبشكل عام، فان تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية للبيئة الرقابية الداخلية لمجموعة بنك برقان 
كان مرضيًا. وبناء على التقييمات التي قامت بها كل من اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة خالل هذا العام، لم يتم تحديد أي أوجه قصور رقابية جوهرية تستوجب إدراجها في 

البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

إدارة المخاطر
يعتمد إطار العمل إلدارة المخاطر للبنك على الفهم الواضح لمختلف المخاطر، وتقييم المخاطر بشكل منضبط وإجراءات التقييم والمراقبة المستمرة. يرأس مجموعة 

إدارة المخاطر رئيس إدارة المخاطر للمجموعة، الذي يتبع مباشرة لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر ويرفع تقاريره إليها، وذلك لضمان االستقاللية التامة إلدارة المخاطر. ليس 
لدى مجموعة إدارة المخاطر أية أهداف تجارية سواء من حيث مستويات األعمال أو الدخل مقابل األرباح التي يتوجب تحقيقها، وذلك لضمان إدارة مخاطر البنك بكفاءة 

وحذر. ويتمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لمجموعة إدارة المخاطر في تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر ونشر ثقافة المخاطر داخل البنك. وقد قام البنك بتطبيق إطار عمل 
لتحديد مستوى تقبل المخاطر وفقًا ألفضل الممارسات المتعارف عليها دوليًا، والتي تحدد حدود المخاطر لدى مجموعة بنك برقان والشركات التابعة للمجموعة. ويجري 

حاليًا تنفيذ مشروع ثقافة المخاطر والمفترض أن ينتهي بحلول منتصف العام المقبل لزيادة الوعي بالمخاطر على مستوى البنك. كما يمتلك البنك سياسة مخاطر شاملة 
تنص على ضرورة قياس وإدارة وتخفيف والحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك.

فيما يلي بعض المخاطر التي يتعرض لها البنك:
أواًل: مخاطر االئتمان: هي مخاطر تكبد خسارة مالية في حال عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته المالية أو التعاقدية.

ثانيًا: مخاطر السوق: هي مخاطر فقدان قيمة أداة مالية نتيجة تغير أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار السلع أو األسهم.

ثالثًا: المخاطر التشغيلية: هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص أو النظم أو من األحداث الخارجية ومخاطر أمن المعلومات.

تنقسم إدارة المخاطر للمجموعة، من بين أقسام أخرى، إلى أربعة أقسام رئيسية مسؤولة عن المخاطر المذكورة أعاله، باإلضافة إلى وحدة الخدمات المشتركة التي تقدم 
خدماتها المساندة إلى األقسام األخرى بما في ذلك إعداد التقارير، وإدارة البيانات، واختبارات تحمل الضغوط، والتحقق من صحة النماذج، والتحليالت الكمية. تتضافر جهود 

هذه اإلدارات لضمان مراقبة المخاطر التي يتعرض لها البنك بفعالية. وقد تم إعداد ووضع سياسات إدارة المخاطر لمراقبة اآلثار السلبية لكافة بنود المخاطر المتعلقة 
بعمليات البنك ورفع تقارير بها وتقديم التوصيات الالزمة للحد منها. تهدف تقارير المخاطر إلى ضمان رفع التقارير الخاصة بهيكل مخاطر المجموعة في الوقت المناسب 

إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة التخاذ اإلجراءات المالئمة. كما أن لدى جميع الشركات التابعة للمجموعة إدارات مخاطر مستقلة ترفع تقاريرها إلى 
 منها، وفقًا للتعليمات الرقابية المحلية الخاصة بتلك البنوك. يتميز إطار العمل العام لحوكمة وإدارة المخاطر في البنك بالقوة ويتسم 

ٍ
لجان مجلس اإلدارة للمخاطر في كل

بالصالبة بفضل تطبيق مجموعة متنوعة من األدوات الكمية والنوعية الداعمة له، إضافًة إلى نماذج تقدير خسائر االئتمان والسوق المستقبلية التي وضعها البنك. يمتلك 
البنك كذلك إطار عمل فعال لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبارات تحمل الضغوط، مما يضمن أن يحتفظ البنك برأسمال يتناسب مع المخاطر الكلية التي 

يتعرض لها أو قد يتعرض لها في سيناريوهات افتراضية. ويضمن إطار العمل أيضًا توفر مخصصات احتياطية كافية لتغطية مخاطر الركيزة الثانية )Second Pillar( التي 
.)Pillar 1 Capital( أقرتها لجنة بازل بخصوص الرقابة االحترازية، والتي لم تشملها متطلبات الركيزة األولى لرأس المال
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إدارة المخاطر )تتمة(
التحديات على مستوى البنك: مخاطر األمن السيبراني

على غرار المؤسسات المالية األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وأماكن أخرى حول العالم، يواجه بنك برقان تهديدًا متناميًا يستهدف أمن المعلومات وبيانات 
العمالء واألنظمة اإللكترونية في جميع أنحاء العالم بسبب الهجمات اإللكترونية وأنشطة القرصنة، التي تشنها أطراف عدة أبرزها المتطرفون والدول المارقة 

والمخترقون. ونظرًا للتطور المتزايد ونطاق الهجمات اإللكترونية، فمن المحتمل أن تؤدي الهجمات المستقبلية إلى اختراقات أمنية فادحة.

لذلك، يمتلك بنك برقان نهجًا استباقيًا متعدد الجوانب إلدارة المخاطر لتحديد ومعالجة مخاطر األمن السيبراني. حيث قام البنك بتطبيق نهج متعدد المراحل وعناصر 
تحكم متداخلة لمواجهة هجمات األمن السيبراني والتهديدات على الشبكات وأجهزة المستخدمين والخوادم والتطبيقات وشبكات اإلنترنت. واتخذ بنك برقان مبادرات عدة 

لتحقيق تحسينات في مجاالت مثل إدارة الوصول والتحقق من الهوية، وأمن البيانات، وأمن التطبيقات، وأمن الشبكات، وأمن األجهزة الطرفية.

إدارة مكافحة الجرائم المالية للمجموعة
تتمتع إدارة مكافحة الجرائم المالية للمجموعة باالستقاللية التامة

وتشمل اختصاصاتها رصد ومنع واإلبالغ عن جميع األنشطة المشبوهة التي تصنف كجرائم مالية، مثل غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومخالفات برامج العقوبات المحلية 
والدولية بموجب قوانين وأنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة الكويت، والقوانين الدولية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق 

بمكافحة الجرائم المالية.

تشمل مهام واختصاصات إدارة مكافحة الجرائم المالية للمجموعة ما يلي: 
تحديث وتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية.	 
تعزيز إجراءات ونماذج اعرف عميلك. 	 
نشر الوعي من خالل البرامج التدريبية والتوجيه على مستوى المجموعة.	 
تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية.	 
التحقق واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة.	 
تعزيز العالقات مع البنوك المراسلة.	 
تطبيق جميع المتطلبات القانونية الرقابية السارية المتعلقة بالعقوبات.	 
تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى المجموعة.	 

الموارد البشرية والتطوير للمجموعة
سياسة المكافآت

تهدف سياسة المكافآت إلى جعل البنك قادر على استقطاب الموظفين األكفاء واالحتفاظ بهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المجموعة مع 
ضمان العدالة والمساواة في المكافآت والمزايا. وتعكس هذه السياسة أهداف البنك للحوكمة الرشيدة باإلضافة إلى خلق قيمة مستدامة ألصحاب المصالح على المدى 

الطويل ومساواة في منح المكافآت. 

تشكل سياسات وممارسات المكافآت جزءًا ال يتجرًا من االلتزام الكلي للبنك بغرض تطبيق ترتيبات حوكمة فعالة. وتتنوع هياكل المكافآت المتاحة لموظفي المجموعة 
بحيث تضمن توفير حزم مكافآت متوازنة تتناسب مع المرتبة الوظيفية مع األخذ في االعتبار مهارات الموظف وخبرته ودوره في العمل فضاًل عن ممارسات السوق ذات 

الصلة.

تتمثل هياكل المكافآت في كافة أشكال المدفوعات أو المزايا مقابل الخدمات التي يقدمها الموظف ويمكن تصنيفها كالتالي:
المكافأة الثابتة: تتضمن الراتب األساسي والبدالت على النحو المحدد في عقود العمل الفردية للموظفين أو كما تم تعديلها خالل فترة خدمتهم في البنك	 
المكافأة المتغيرة: تعتمد على أداء الموظف وقد تدفع قيمتها نقدًا ويجوز أن تخضع لالستحقاق أو التأجيل لفترة. تستند قيمة المكافآت المتغيرة إلى حزم المكافآت 	 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بغرض مكافأة الموظفين على أدائهم. ويعتمد إجمالي مبلغ المكافأة المتعلق باألداء إلى مجموعة معايير تتضمن تقييم أداء وحدة 
العمل، وأداء الفرد والنتائج الكلية للبنك. كما يتم أخذ المعايير المالية وغير المالية في االعتبار عند تقييم أداء الفرد. يمكن تأجيل دفع المكافأة المتغيرة بموجب موافقة 
مجلس اإلدارة سنويًا وفقًا للسياسة المعتمدة لفترة زمنية ال تتجاوز ثالث سنوات. وبالنسبة للمكافأة المتغيرة، بما في ذلك المبالغ المؤجلة منها، فإنه يتم دفعها أو 
استحقاقها وفقًا للحالة المالية للبنك ككل، واستنادًا ألداء البنك، ووحدات العمل ذات الصلة، والموظفين المعنيين. تتولى لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت 

مسؤولية تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن تطوير سياسة المكافآت على مستوى البنك وفقًا للقوانين واللوائح النافذة. تم ذكر تفاصيل دور ومسؤولية لجنة 
مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت في القسم الخاص بلجان مجلس اإلدارة ضمن تقرير الحوكمة. 

حيث قام البنك بإجراء مراجعة لسياسة منح المكافآت المالية للتأكد من توافقها مع التعليمات حوكمة الشركات الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي. . علمًا بأن 	 
أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت لم يتقاضوا أية أجور أو مكافآت إضافية غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن بند مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة 

أعاله.

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

إفصاحات متعلقة بتركيبة المساهمين
المساهمون الرئيسيون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم البنك )2021 و 2022(

الجنسيةالمساهم
عدد األسهم في

2021/12/31%
عدد األسهم في

2022/12/31%

35.33%36.241,161,663,465%1,134,917,586الكويت شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك )مغلقة( 

15.01%15.01493,367,599%469,873,904البحرينشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب

7.45%7.35245,010,446%230,086,490الكويتالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

إفصاحات حول المكافآت حسب فئات الموظفين 2022

حزمة المكافآت السنوية )د.ك(
إجمالي المكافآتمكافآت متغيرةمكافآت ثابتةعدد الموظفين الفئة

المجموعة األولى: الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه والمدراء التنفيذيين األساسيين 
173,115,9831,129,4634,245,446الذين يخضع تعيينهم لموافقة الجهات الرقابية واإلشرافية )اإلدارة العليا(

5489,142137,093626,235المجموعة الثانية: الموظفين الذين يتولون مهام رقابة مالية ورقابة مخاطر

4375,631116,838492,469المجموعة الثالثة: الموظفين المشاركين في أنشطة تحفها المخاطر

263,980,7561,383,3945,364,150اإلجمالي

مالحظة:
كل المكافآت يتم دفعها نقدًا.   –

المكافآت المتغيرة تقديرية لعام 2022.   –
بلغت قيمة مكافأة المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين حصلوا على أعلى المكافآت من البنك باإلضافة إلى الوظائف المطلوبة بموجب المبادئ التوجيهية للحوكمة )كمجموعة(: 2,138,618 دينار كويتي.  –
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

فريق عمل اإلدارة

 السيد/ رائد عبد هللا الهقهق

نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة 
والرئيس التنفيذي – الكويت

يتمتع السيد الهقهق بخبرة تزيد عن 27 عامًا في 
مجال الخدمات المصرفية المحلية والعالمية في 

مختلف األنشطة، بما في ذلك الخدمات المصرفية 
للشركات والخدمات المصرفية الشخصية 

واالستثمارات المصرفية. شغل السيد الهقهق 
عدة مناصب تنفيذية وقيادية في البنك منذ انضمامه 

عام 2000 واضطلع بدور رئيسي في تنفيذ األهداف 
ذات األولويات االستراتيجية لبنك برقان. تم تعيين 

السيد/ الهقهق في منصب الرئيس التنفيذي - 
الكويت في نوفمبر 2018 ليتولى صياغة خارطة 

التوجهات المستقبلية والمسؤولية عن األداء المالي 
والتشغيلي ألنشطة األعمال في الكويت. وتقديرًا 
لما يتمتع به من قدرات ومهارات تنفيذية وقيادية، 

أسندت إليه مسؤوليات أخرى، حيث تولى أيضًا 
منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة إلى 
جانب منصب الرئيس التنفيذي - الكويت اعتبارًا من 

نوفمبر 2019. 

وبصفته نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة 
والرئيس التنفيذي - الكويت، يتولى السيد الهقهق 

مسؤوليات مزدوجة تتمثل في صياغة االستراتيجية 
وتنفيذ خطط النمو ألنشطة األعمال في الكويت، 
فضاًل عن دعم رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة 

في تنفيذ المبادرات االستراتيجية للمجموعة. وجدير 
بالذكر أن السيد/ الهقهق ملتزم بجعل بنك برقان 
وجهة العمل المفضلة، فضال عن التركيز أكثر على 

احتياجات العمالء وبناء عالقات راسخة معهم قائمة 
على النزاهة والثقة. وعالوة على ذلك، يشغل السيد/ 

الهقهق منصب رئيس مجلس إدارة شركة بنك 
برقان للخدمات المالية المحدودة، وهي شركة تابعة 

مملوكة بالكامل لبنك برقان ويقع مقرها الرئيسي 
في مركز دبي المالي العالمي. بدأ السيد/ الهقهق 

مسيرته المهنية لدى الهيئة العامة لالستثمار 
في الكويت ثم انتقل بعد ذلك إلى المجموعة 

الدولية لالستثمار، حيث كان آخر منصب شغله هو 
مساعد نائب الرئيس. يحمل السيد/ الهقهق درجة 

بكالوريوس العلوم في اإلدارة االستراتيجية من 
جامعة كاليفورنيا، ساكرامنتو، بالواليات المتحدة 

األميركية. كما شارك في العديد من البرامج اإلدارية 
والتأهيلية في كلية هارفارد لألعمال والمعهد 

األوروبي إلدارة األعمال )إنسياد(. 

 السيد/ خالد فهد الزومان

 رئيس المدراء الماليين للمجموعة

التحق السيد/ خالد الزومان ببنك برقان عام 2000 
كرئيس إدارة المخاطر، قبل أن يشغل منصب رئيس 

المدراء الماليين عام 2003. يتولى السيد/الزومان 
بشكل رئيسي المسئولية الشاملة عن التخطيط 

والتنفيذ واإلدارة االستراتيجية لألنشطة المالية 
للمجموعة وذلك لدعم استراتيجية مجموعة بنك 

برقان. كما يتولى مسئولية تطوير وتطبيق اإلرشادات 
والضوابط المالية وإجراءات رفع التقارير بغرض 

تعزيز ودعم اإلدارة في تحقيق خطط عمل تتسم 
بالربحية مع ضمان االلتزام الرقابي. لدى السيد/ 

الزومان خبرة تتجاوز 34 عامًا من العمل في اإلدارة 
المالية، داخل الكويت وفي األسواق العالمية. وقبل 
التحاقه ببنك برقان، شغل السيد/ الزومان منصبًا 

قياديًا في اإلدارة المالية لدى شركة إرنست ويونغ في 
الكويت والواليات المتحدة األميركية. 

السيد/ الزومان حاصل على شهادة محاسب قانوني 
معتمد )CPA( من جامعة نيوهامشير، بالواليات 

المتحدة األميركية، كما أنه يحمل درجة البكالوريوس 
في علوم الكمبيوتر من جامعة الكويت. 

 السيد/ روبرت جيمس فروست

رئيس مدراء مجموعة االستثمارات المصرفية 
والخزينة للمجموعة

التحق السيد فروست بالعمل لدى بنك برقان في 
عام 2014 حيث تولى مسؤولية إدارة االستثمارات 

المصرفية والخزينة للقيادة االستراتيجية للمجموعة 
كما يتولى أيضًا مسؤولية إعداد استراتيجية موحدة 

وقوية لتحقيق األهداف المالية على مستوى 
المجموعة. يقوم السيد/ روبرت باالشراف على 

محافظ االستثمار والخطط ويقوم بتوجيه وضبط 
ممارسات التداول واالستثمار لضمان تحقيق 
األهداف االستثمارية للمؤسسة. لدى السيد/ 

فروست خبرة تزيد عن 26 عامًا في األسواق المالية 
العالمية لدى بنك )Macquarie Bank Ltd( حيث 

شغل منصب المدير التنفيذي والرئيس العالمي 
 Macquarie Securities( إلدارة رأس المال لمجموعة

Group( وتولى مسؤولية إعداد وتطوير وتطبيق 
وتنفيذ وإدارة متطلبات الخزينة للمجموعة التي يمتد 

نطاق أعمالها إلى 20 سوق مالي حول العالم. 

السيد/ فروست حاصل على درجة البكالوريوس في 
االقتصاد ودرجة البكالوريوس في العلوم )الرياضيات( 

من جامعة كوينزالند، أستراليا.

 السيدة/ هالة محمد الشربيني 

رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير 
للمجموعة 

التحقت السيدة/ هالة الشربيني ببنك برقان عام 
2011، تتمتع السيدة/ هالة بخبرة متميزة تتجاوز 

27 عامًا. تتولى السيدة/ الشربيني مسؤولية قيادة 
تطوير رأس المال البشري لمجموعة بنك برقان، 
وإرساء ثقافة تحقيق أعلى مستويات األداء داخل 

المجموعة لضمان التطوير المتواصل لقدرات 
المجموعة. تتولى/ السيدة الشربيني كذلك اإلشراف 

على إدارة األنشطة األساسية للمكافآت والمزايا، 
واستقطاب المواهب، وتطوير التعليم والتدريب 

والكفاءات والتطوير المؤسسي، وإدارة األداء، 
وتخطيط التعاقب الوظيفي، واالتصاالت الداخلية، 
ضمن منظومة متكاملة تهدف إلبقاء الموظفين 
على رأس المزايا التنافسية للبنك. وقبل التحاقها 
ببنك برقان، شغلت السيدة/ هالة منصب رئيس 

الموارد البشرية في البنك األهلي المتحد وسيتي بنك 
الكويت، كما شغلت سابقًا عدة مناصب قيادية في 

بنك الخليج وبنك الكويت الوطني. 

تخرجت السيدة/ الشربيني من جامعة اإلسكندرية، 
بجمهورية مصر العربية، وتحمل درجة الليسانس في 
األدب اإلنجليزي. كما أنها حاصلة على شهادة برنامج 

اإلدارة العامة )GMP( من كلية هارفارد لألعمال، 
وشهادة مهنية في الموارد البشرية )PHR( من 

 .)SHRM( جمعية إدارة الموارد البشرية

 السيد/ فينكاتاكريشنان مينون

 رئيس مدراء مركز التميز

التحق السيد مينون بالعمل لدى بنك برقان في عام 
2005، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 37 عامًا في القطاع 

المصرفي. يتولى السيد/ مينون مسئولية استراتيجية 
البيانات للبنك، وبنية مستودع البيانات الالحقة، 

والقدرة والحوكمة والنشر. كما يقوم باإلشراف 
على ضوابط إدارة المشروع فيما يتعلق بالمبادرات 

والمشروعات الكبرى، كما أنه المحرك األساسي 
لتحسين اإلجراءات لتحقيق الكفاءة التشغيلية 

داخل المؤسسة. تعد خبرة السيد/ مينون السابقة 
داخل البنك كرئيس مدراء العمليات وتكنولوجيا 

المعلومات للمجموعة، وكرئيس مدراء الخدمات 
المصرفية لألفراد، وكرئيس مدراء العمليات، وقيادته 

لمبادرات التحول الرقمي، هي السبب الرئيسي إلدارة 
مركز التميز لتحقيق المزيد من المرونة داخل البنك. 

 وقبل التحاقه بالعمل لدى بنك برقان، شغل السيد/ 
مينون مناصب إدارية قيادية في مؤسسات مرموقة 

مثل بنك قطر الوطني وبي ان بي باريبا، وبنك ستاندرد 
 .HDFC تشارترد وبنك

السيد/ مينون حاصل على درجة الماجستير في إدارة 
األعمال ودرجة البكالوريوس في العلوم من جامعة 

مومباي، بالهند.

 السيد/ محمود محمد عزت مرسي

 رئيس المستشارين القانونيين للمجموعة

التحق السيد/ مرسي بالعمل لدى بنك برقان في 
عام 2018، حيث يتولى مسئولية إدارة وقيادة فريق 

عمل اإلدارة القانونية لتزويد البنك بمجموعة كاملة 
من االستراتيجيات القانونية بما يتماشى مع الرؤية 

االستراتيجية العامة للبنك. حيث يقوم بتقديم خدمات 
االستشارات القانونية االستراتيجية والتي تشمل 

استشارات قانونية محلية ودولية، وحوكمة الشركات، 
وتحصيل االئتمان، واالفصاح ووحدة القضايا وضمان 

االلتزام القانوني لمختلف إدارات البنك. 

يتمتع السيد/ مرسي بخبرة كبيرة في القطاع القانوني 
26 عامًا وقبل ذلك عمل السيد مرسي لمدة 16 عامًا 

لدى بنك برقان.، وجدير بالذكر أنه ساهم في إعداد 
وصياغة قوانين جديدة في دولة الكويت. قبل التحاقه 

بالعمل لدى بنك برقان، شغل السيد/ مرسي 
منصب رئيس القطاع القانوني وقطاع الرقابة على 
السوق لدى بورصة الكويت. والحقًا، شغل منصب 

مستشار رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
والمستشار األول لهيئة أسواق المال. 

السيد/ مرسي حاصل على درجة ليسانس الحقوق 
من كلية الحقوق - جامعة القاهرة، مصر.
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

فريق عمل اإلدارة

السيد/ فاضل محمود عبد هللا 
 رئيس مدراء الخدمات المصرفية للشركات

التحق السيد فاضل عبد هللا بالعمل لدى بنك 
برقان في عام 1998، ويتمتع بخبرة تزيد عن 29 عامًا 

في األسواق المالية. ويتولى حاليًا مسؤولية إدارة 
الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المؤسسات 

المالية واالشراف عليها مع ضمان تحقيق األهداف 
وفقًا لرؤية وأهداف البنك العامة مع استكشاف 
فرص األعمال الجديدة وتقديم منتجات وخدمات 

تتسم مبتكرة وذات ربحية. كما يقوم السيد/ فاضل 
بقيادة اإلدارة بفعالية واتخاذ اإلجراءات المالئمة 

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات ألغراض 
تعظيم وزيادة الربحية والعائد للمساهمين. قبل 

التحاقه بالعمل لدى بنك برقا، عمل السيد/ فاضل 
لدى البنك األهلي الكويتي. 

 وعالوة على ذلك، فان السيد/ فاضل عضو مجلس 
إدارة غير تنفيذي في شركة بنك برقان للخدمات 

المالية المحدودة التي يقع مقرها في مركز دبي المالي 
العالمي منذ عام 2015. يحمل السيد/ فاضل درجة 

البكالوريوس في علوم الرياضيات من جامعة الكويت. 

السيد/ حميد محمد أبل
رئيس مدراء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 

الثروات

انضم السيد حميد إلى مجموعة بنك برقان في 
عام 2013، ولديه خبرة تزيد عن 29 عامًا في القطاع 

المصرفي والمالي. ويتولى حاليًا مسؤولية إدارة 
وتوجيه وتنفيذ االستراتيجية الشاملة لمجموعة 

الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. كما يتولى 
مسؤولية تحقيق النمو المربح لألعال وفقًا لألهداف 

االستراتيجية للبنك مع ضمان تحقيق اإليرادات 
المحتملة بطريقة تتسم بالحد من المخاطر وخفض 

التكاليف مع أعلى معايير خدمة العمالء وإدارة 
العالقات معهم.

قبل التحاقه بالعمل لدى بنك برقان، اكتسب السيد/ 
أبل خبرة واسعة في مؤسسات عريقة مثل ديوان 

المحاسبة ، والبنك التجاري الكويتي، وبنك قطر 
الوطني، وشركة رابطة الكويت والخليج القابضة. 

فضاًل عن أن السيد/ حميد عضو مجلس إدارة في 
شركة ناقالت النفط الكويتية، وشركة دانة الصفاة، 

وبنك الشام اإلسالمي وشركة الصفاة للتأمين. 

يحمل السيد/ حميد درجة البكالوريوس في 
المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت، باإلضافة إلى 

دبلوم في الدراسات العليا في الخدمات المصرفية 
الدولية من جامعة سيتي - لندن.

السيد/ ناصر محمد القيسى 
 رئيس الخدمات المصرفية الشخصية

التحق السيد/ ناصر القيسي بالعمل لدى بنك برقان 
كمدير مبيعات منطقة في عام 2009، ولديه خبرة 
تتجاوز 32 عامًا في القطاعين المصرفي والمالي. 

وعمل السيد/ ناصر سابقًا لدى بنك الخليج، وشركة 
دار االستثمار ش.م.ك، وشركة االستشارات المالية 
الدولية )ايفا( للفنادق والمنتجعات. كما شغل عدة 

مناصب قيادية في بنك برقان ولديه سجل حافل في 
إدارة العمليات، وخدمة العمالء، والمبيعات، وتطوير 
األعمال. هذا، ويقوم السيد/ ناصر باإلعداد والتوجيه 

واالشراف على تنفيذ االستراتيجية الشاملة للخدمات 
المصرفية لألفراد بما يكفل تحقيق النمو والربحية 
من خالل القيام بالعديد من المبادرات مع ضمان 

تحقيق خدمة العمالء وإدارة العالقات مع العمالء 
وفقًا ألعلى المعايير على مستوى المجموعة. 

السيد القيسي حاصل على درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال وماجستير إدارة األعمال. 

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

السيدة/ هدى فهد الشمري
رئيس مكتب العمليات الدولية للمجموعة - 

مدير عام

انضمت السيدة/ هدى الشمري إلى فريق بنك برقان 
في 2003 وتم تعيينها كرئيس مكتب العمليات 

الدولية للمجموعة – مدير عام في عام 2016. تقوم 
السيدة/ هدى حاليًا باإلشراف والرقابة على البنوك 
التابعة والزميلة لمجموعة بنك برقان وتقوم بدور 

همزة الوصل المحورية مع البنوك التابعة، مع ضمان 
االتساق مع معايير حوكمة الشركات والمعايير 

الرقابية للمجموعة ككل، مع تعزيز التعاون والتفاعل 
البناء بين بنك برقان والبنوك التابعة له. 

 تمتلك السيدة الشمري أكثر من 29 عامًا من الخبرة 
المهنية، وعملت سابقًا لدى البنك التجاري الكويتي 

وشركات عالمية في الخارج مما أكسبها خبرات 
واسعة ومتميزة في مجال الخدمات المصرفية 

الدولية وإدارة المشاريع واستمرارية األعمال والرقابة 
الداخلية. 

السيدة/ الشمري حاصلة على درجة ماجستير إدارة 
األعمال في اإلدارة المالية، ودرجة البكالوريوس في 

الدراسات العامة من جامعة ساوث استرن )لندن(، 
ودرجة الليسانس في اللغة اإلنجليزية واألدب 

اإلنجليزي من الجامعة العربية المفتوحة. كما أن 
السيدة/ الشمري حاصلة أيضًا على عدة شهادات 

احترافية من مؤسسات عالمية ومحلية بما في ذلك 
شهادة )CCM( من معهد الدراسات المصرفية، 
وشهادة )Dealing-ACI( وتحمل عضوية معهد 

-Business Continuity Institute( استمرارية األعمال
)IRCA( و )SHRP( وشهادة )MBCI

السيد/ دينيز جنكيز
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية 

للمجموعة

انضم السيد/ دينيز إلى بنك برقان عام 2021، وهو 
يتمتع بخبرة تتجاوز 21 عامًا من خالل عمله في عدد 

من المؤسسات المرموقة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا واالتحاد األوروبي. حيث 

صمم وقاد ونفذ عددًا من مبادرات الخدمات 
المصرفية الرقمية المهمة. يتولى السيد/ جنكيز 

مسئولية قيادة وتطوير وتنفيذ استراتيجية 
التحول الرقمي لبنك برقان بما يتماشى مع التوجه 
االستراتيجية الطويل األجل للبنك. كما يقوم بدعم 

تحول األعمال الرقمية داخل البنك من خالل اعتماد 
التقنيات الرقمية على مستوى البنك لتوفير تجربة 

سلسلة للعمالء مع تحسين الكفاءات. عمل السيد/ 
دينيز سابقًا لدى بنك الكويت الوطني حيث شغل 

منصب رئيس التحول الرقمي للمجموعة، حيث أطلق 
مكتب الخدمات الرقمية لبنك الكويت الوطني. وقبل 

انضمامه إلى بنك الكويت الوطني، عمل السيد جنكيز 
لدى BNP Paribas - TEB Bank في تركيا حيث نجح في 
إطالق بنك رقمي تحت اسم )CEPTETEB(. كما عمل 

السيد/ دينيز لدى BBVA Bank - Garanti في تركيا. 

السيد/ دينيز حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة المدنية من جامعة بوغزيزي في إسطنبول، 
باإلضافة إلى كونه عضوًا في برنامج القيادة التنفيذية 

بمعهد إنسياد بفرنسا. 

السيدة/ خلود عبدالرضا الفيلي 
 رئيس دائرة االتصاالت والعالقات

انضمت السيدة/ خلود الفيلي إلى بنك برقان عام 
2021 حاملًة معهًا خبرًة ممتدة ألكثر من 26 عامًا 

في مجال االتصاالت، وإشراك أصحاب المصلحة، 
والتخطيط االستراتيجي، والمسؤولية االجتماعية 

للشركات، وإدارة المشاريع.

عملت السيدة/ الفيلي في عدة شركات مرموقة مثل 
»إيكويت«، ومجموعة »زين«، و»الوطنية لالتصاالت« 

و»تركابيتال لالستثمار«، ووكالة األنباء الكويتية )كونا(. 
وعلى امتداد مسيرتها الحافلة، شغلت العديد من 

األدوار القيادية في مجال إدارة االتصاالت المؤسسية 
والتسويق.

تتولى السيدة/ الفيلي بحكم منصبها مسؤولية 
تطوير وقيادة جميع مهام دائرة التسويق واالتصال 

المؤسسي للمجموعة مع ضمان تطوير وتنفيذ 
استراتيجية تعزيز قيمة العالمة التجارية ومكانة 

البنك الرائدة في السوق ألغراض االتصال الفعال 
وذي التأثير مع الجمهور المستهدف وأصحاب 

المصالح الخارجيين للبنك

تحمل السيدة/ الفيلي درجة ليسانس اآلداب في 
العلوم السياسية من جامعة الكويت، كما شاركت 

في برنامج مؤسسة »رويترز«، ونالت جائزة »السيدة 
فيوليت ديكسون« من المجلس الثقافي البريطاني 

في إطار منحة تشيفنينج الدراسية. 
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

فريق عمل اإلدارة

السيد/ محمد عبد هللا الزايد 
رئيس العمليات 

التحق السيد/ الزايد بالعمل لدى بنك برقان في عام 
2009، ولديه خبرة تتجاوز 24 عامًا في مجال أنظمة 

االتصال، والبرمجمة وعمليات البنك. قبل انضمامه 
لبنك برقان، عمل السيد/ محمد لدى بنك اتش 

اس بي سي )HSBC( الشرق األوسط، فرع الكويت، 
والهيئة العامة لالستثمار – الكويت، كما عمل أيضًا 

في وزارة الدفاع متخصصًا في مجال االتصاالت 
وبرمجة االتصاالت. 

هذا، ويتولى السيد/ الزايد مسئولية قيادة تطبيق 
استراتيجية البنك فيما يتعلق بالوظائف التشغيلية 

والعمليات والتي تتضمن العمليات المصرفية، 
وعمليات التحويل، والخدمات التجارية للعمالء، 

وعمليات القروض، وعمليات الخزينة واالستثمار 
وذلك لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك بطريقة 

تتسم بالفعالية والكفاءة مع ضمان المحافظة على 
االلتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة. وجدير بالذكر 
أن السيد/ محمد تكللت جهوده بالنجاح في وضع 
أطار عام إلدارة العمليات لبنك برقان بما في ذلك 

متطلبات العمليات والتصميم والتنفيذ. 

السيد/ الزايد حاصل على دبلومة دراسات عليا في 
هندسة االتصاالت االلكترونية من كلية الدراسات 

التكنولوجية، ويعمل حاليًا للحصول على برنامج 
القيادة التنفيذية من كلية هارفرد لألعمال. 

السيد/ مناف خالد المنيفي
رئيس التخطيط االستراتيجي والمتابعة

التحق السيد/ مناف بالعمل لدى بنك برقان في 2020 
ولديه خبرة كبيرة تتجاوز 20 عامًا تراكمت لديه على 

امتداد مسيرته المهنية الحافلة من العمل في مجال 
في تطوير األعمال وائتمان الشركات، والخدمات 

المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، 
والخدمات المصرفية لألفراد وعمليات التحصيل 

واالسترداد، واالستثمار. 

قبل التحاقه بالعمل لدى بنك برقان، شغل السيد/ 
مناف منصب المدير العام للصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، . كما 
عمل سابقًا مديرًا رئيسيًا لدى شركة إنفستكورب، 

وعالوة على ذلك، شغل السيد/ مناف سابًقا العديد 
من المناصب الرفيعة في مجموعة ائتمان الشركات 

والخدمات المصرفية لألفراد لدى بيت التمويل 
الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان، وشركة 

بيت اإلجارة القابضة.

يتولى السيد/ مناف بحكم منصبه الحالي المساهمة 
في صياغة واعداد آليات التخطيط االستراتيجي لدى 

بنك برقان، وفي تحديد الخطة االستراتيجية للبنك 
ومبادراته ذات الصلة ومتابعتها، إلى جانب تسريع 

وتيرة أداء البنك وتحقيق رؤيته على أرض الواقع.

السيد/ مناف حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
األعمال )نظم المعلومات اإلدارية( من جامعة نورث 

إيسترن في بوسطن، وتشمل مؤهالته األكاديمية 
أيضًا درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية 
لندن لألعمال، كما حصل على شهادة في قيادة 

النمو االستراتيجي والتغير من جامعة كولومبيا إلدارة 
األعمال، فضاًل عن شهادة مدير ائتمان معتمد 

"CCM" من معهد الدراسات المصرفية – الكويت. 

السيد/ أندرو كريستوفر سينج
رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

التحق السيد/ سينج بالعمل لدى بنك برقان في عام 
2015 مع أكثر من 34 عامًا من الخبرة الكبيرة في إدارة 

المخاطر، كما لديه سجل حافل بالنجاحات في إدارة 
المخاطر على مستوى الشركات في كل من األسواق 
المتقدمة والناشئة. وقبل التحاقه بالعمل لدى بنك 

برقان، شغل السيد/ سينج العديد من المناصب 
القيادية منها الرئيس التنفيذي للمخاطر للمجموعة 

لدى المجموعة المالية هيرميس للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، والرئيس اإلقليمي للمخاطر ألميركا 

لدى بنك Depfa Bank Plc lc، والرئيس اإلقليمي 
لمخاطر الشركات ألوروبا لدى بنك كريدت سويس 
"Credit Suisse"، باإلضافة إلى العديد من المناصب 
ذات الصلة بإدارة المخاطر والرقابة لدى بنك جي بي 

مورغان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمملكة 
المتحدة. 

هذا، ويتولى السيد/ سينج مسؤولية وضع وإعداد 
االستراتيجيات واألطر الخاصة بالمخاطر لمجموعة 

بنك برقان، وتعزيز إطار إدارة المخاطر وكذلك تطوير 
وتطبيق سياسات المخاطر وحوكمة المخاطر على 

مستوى البنك وبنوكه التابعة. كما يتمتع بخبرات 
كبيرة في مجاالت عدة منها مخاطر السوق ومخاطر 

االئتمان والمخاطر التشغيلية وااللتزام الرقابي. 

السيد/ سينج حاصل على درجة البكالوريوس في 
الكيمياء من كلية إمبريال كوليدج، بجامعة لندن، 

كما حصل أيضا على درجة الزمالة من جامعة رويال 
 .)A.R.C.S( للعلوم في علوم اإلدارة

حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة

السيد/ كينيث وينرايت 
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

انضم السيد/ وينرايت إلى بنك برقان في 2019، 
وهو خبير محنك في مجال التدقيق وإدارة المخاطر 
بخبرة تزيد عن 28 عامًا من العمل في هذا المجال 

في مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا 
والمحيط الهادئ. وقبل انضمامه إلى مجموعة 

بنك برقان، هذا، وشغل السيد/ وينرايت منصب 
مدير عام التدقيق لدى مجموعة »سيتي جروب«، 

كما تولى مسئوليات قيادية في إدارة المخاطر لدى 
بنك _)Royal Bank of Scotland( وكذلك مناصب 
 Prudential,( رفيعة في مؤسسات مرموقة منها
 Henderson Global Investors, and Baring Asset

 . )management

هذا، ويتولى السيد/ وينرايت مسؤولية قيادة 
مجموعة التدقيق الداخلي لدى بنك برقان للتدقيق 
ومراجعة كافة الوظائف والعمليات التي يقوم بها 
بنك برقان، وذلك لضمان توافر التوكيد المستقل 

بشأن البيئة الرقابية وتقديم ودعم إجراءات الحوكمة 
السليمة لدى بنك برقان والبنوك التابعة. 

السيد/ وينرايت حاصل على درجة البكالوريوس 
في إدارة المخاطر من كلية مايكل سمرفيت إلدارة 
األعمال بجامعة دبلن )أيرلندا(، وكذلك بكالوريوس 

)مع مرتبة الشرف( في دراسات األعمال األوربية من 
جامعة أولستر )المملكة المتحدة( ودرجة الماجستير 

من جامعة كاين )فرنسا(.

السيدة/ ريهام عيسى سلطان
رئيس إدارة االلتزام للمجموعة 

انضمت السيدة ريهام سلطان إلى بنك برقان في 
عام 2007، وهي خبيرة محنكة في القطاع المصرفي 
الكويتي، وتمتلك 24 عامًا من الخبرة في مجال إدارة 
المخاطر ومكافحة غسل األموال وااللتزام الرقابي. 

وسابقًا، عملت السيدة/ ريهام في إدارة مخاطر 
االئتمان لدى بنك الكويت والشرق األوسط، وقبل 

توليها منصبها الحالي، تخصصت في مجال إدارة 
المخاطر وااللتزام الرقابي ومكافحة غسل األموال 

باإلضافة إلى مخاطر العقوبات. 

تتولى السيدة/ ريهام مسئولية أعاد وتطوير ومراقبة 
وتطبيق االستراتيجيات وفقًا لإلرشادات والمبادئ 

التوجيهية الصادرة عن السلطات الرقابية داخل 
الكويت وخارجها فيما يتعلق بجميع البنوك التابعة 

لبنك برقان. تعمل السيدة/ ريهام على ضمان 
االتساق مع استراتيجية المجموعة والمساعدة 

في االدارة الفعالية لمخاطر االلتزام الرقابي ومراقبة 
االلتزام فيما يتعلق بسياسات البنوك. 

السيدة/ سلطان حاصلة على درجة البكالوريوس في 
الهندسة الصناعية من جامعة الكويت. 
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هيكل رأس المال
I. الخصائص الرئيسة لألدوات الرأسمالية

يتكون رأس مال البنك المدفوع بالكامل من األسهم العادية التي لها حقوق تصويت بما يتناسب مع نسب الملكية. وهي مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ويتم 
تداولها بنشاط في هذا الشأن.

كما في 31 ديسمبر 2022 يتكون رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من 3,287,812,500 سهم )31 ديسمبر 2021: 3,131,250,000 سهم( بقيمة 100 فلس للسهم، 
وكان هيكل رأس مال البنك كما يلي:

ألف دينار كويتيهيكل رأس مال البنك
2022-12-312021-12-31

328,781313,125رأس المال 
282,802282,802عالوة إصدار أسهم

113,234107,755احتياطي اجباري
113,612108,133احتياطي اختياري

)223,218()243,163(احتياطيات أخرى تم االفصاح عنها 
156,791157,402أرباح مرحلة 

10,4278,814حقوق حصص غير المسيطرة مؤهلة في شركات تابعة مجمعة
ناقصا: تعديالت رقابية

)1,742()1,742(– أسهم الخزينة
)8,807()8,941(– الشهرة 

)10,376()9,360(– موجودات غير ملموسة أخرى
)7,137()18,889(– احتياطي تغطية التدفقات النقدية

)15,632()26,262(– توزيعات أرباح مقترحة
––– االستقطاعات من قاعدة رأس المال الناشئة عن استثمارات في مؤسسات مالية و حيث نسبة الملكية 10% أو أقل 

)CET1( 697,290711,119حقوق المساهمين
153,150151,250اوراق رأسمالية مستدامة ضمن الشريحة األولى

1,7471,663حقوق حصص غير المسيطرة مؤهلة في شركات تابعة مجمعة
––الخصومات من قاعدة رأس المال الناشئة عن االستثمارات في المؤسسات المالية حيث تقل نسبة الملكية عن ٪10

)AT1( 154,897152,913رأس المال االضافي للشريحة األولى

)AT1+CET1( 852,187864,032رأس مال الشريحة األولى

153,150151,250رأس مال مؤهل كما في الشريحة الثانية
76,32574,052المخصصات العام )يتم إدراجها بحد أقصى نسبته 1.25% من إجمالي األصول المرجحة بمخاطر االئتمان(

2,3712,303حقوق حصص غير المسيطرة مؤهلة في شركات تابعة مجمعة
––الخصومات من قاعدة رأس المال الناشئة عن االستثمارات في المؤسسات المالية حيث تقل نسبة الملكية عن ٪10

 )TIER 2( 231,846227,605رأس مال الشريحة الثانية

1,084,0331,091,637إجمالي رأس المال المؤهل 

كفاية رأس المال
I. منهجية البنك في تقييم كفاية رأس المال

يوجد لدى البنك نظام يتم بموجبه احتساب كفاية رأس المال على فترات منتظمة، بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2014/06/24. خالل 2020 ، 
وكإغاثة مؤقتة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد -19 على االقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في الكويت ، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض الحد األدنى لمتطلبات كفاية 

رأس المال من 13.0٪ إلى 10.5٪. تغيرت متطلبات كفاية رأس المال إلى 11.5٪ اعتباًرا من 1 يناير 2022 وتعود إلى 13.0٪ اعتباًرا من 1 يناير 2023.

باإلضافة إلى ذلك، قام البنك بوضع سياسة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالركن الثاني من بازل 3 
وتم اعتمادها على النحو الواجب من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وصدق عليها مجلس اإلدارة. وتغطي سياسة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مخاطر 

إضافية باإلضافة إلى مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية التي يتناولها الركن األول، وتقيم متطلبات رأس المال اإلضافية لجميع هذه المخاطر فوق الحد األدنى 
المقرر من قبل بنك الكويت المركزي. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك باختبارات الضغط من أجل تقييم تأثير سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة على األرباح ونسبة كفاية 

رأس المال.

عند احتساب معدل كفاية رأس المال، يأخذ البنك في االعتبار جميع خطط أعماله المستقبلية لضمان أن يكون مستوى رأس المال المؤهل كافيُا لتلبية الزيادة المتوقعة 
في األعمال والمستوى المقابل ألصول المرجحة بالمخاطر. ويأخذ البنك في االعتبار التطورات المحلية وفي المنطقة وكذلك التغيرات المتوقعة في البيئة المصرفية مع 

مراجعة مستوى المصدات الرأسمالية التي يتعين الحفاظ عليها.

فيما يتعلق بالبنوك التابعة، تختلف األنظمة المصرفية المتعلقة بكفاية رأس المال من من بلد إلى آخر. وفي حين أن السلطات في تركيا قد كلفت باالنتقال إلى معايير بازل 
3 على مدى السنوات القليلة القادمة، فإن بعض البدان األخرى لم تنته بعد من وضع اللوائح في هذا الصدد. تستخدم جميع الشركات التابعة األسلوب القياسي.

مقدمة
في شهر يونيو 2014، أصدر بنك الكويت المركزي )»البنك المركزي«( توجيهات بشأن تطبيق معايير كفاية رأس المال )بازل3( الصادرة عن لجنة بازل المطبقة للبنوك 

المرخصة العاملة في دولة الكويت، والتي تحل بفعالية محل المتطلبات السابقة بموجب التعميم الصادر عن لجنة بازل عام 2005 )بازل2(. وتغطي هذه التعليمات بشكل 
شامل كال من احتساب معدل كفاية )CAR( بموجب الركن )1( من بازل 3. والرقابة اإلشرافية بموجب الركن 2، واالفصاح عن المعلومات بموجب الركن3، والمزيد من 

الرقابة على السيولة واالقتراض. فيما يلي اإلفصاحات الالزمة المتعلقة بهيكلية رأس مال البنك، وأهداف إدارة المخاطر وسياساتها، والمعلومات المتعلقة باالنكشافات 
االئتمانية، والحد من المخاطر االئتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيلية ومتطلبات االفصاح الرأسمالية االضافية طبقًا لما هو مطلوب بموجب تعليمات بنك 

الكويت المركزي فيما يتعلق ببازل3. للتوصل إلى معدل كفاية رأس المال، وفقًا للوائح والتعليمات ذات الصلة، تم استخدام األسلوب القياسي الحتساب األصول المرجحة 
بالمخاطر. 

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة
I. يتم تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي على:

بنك برقان ش.م.ك.ع. 

II. أساس التجميع
يمتلك البنك أربع بنوك تجارية تابعة كما في 31 ديسمبر 2022. وفيما يلي البنوك التجارية التي تم االستحواذ عليها خالل الفترة 2009 – 2012، حيث تم تجميع البيانات المالية 

لها مع البيانات المالية لبنك برقان. إن تاريخ إعداد التقارير للبنوك التابعة ال يتجاوز شهًرا واحًدا من تاريخ البيانات المالية للمجموعة.

نسبة الحيازة الفعالةرأس المال المدفوعدولة التأسيساالسم
التاريخ الذي أصبحت فيه شركة 

تابعة

30 ابريل 2009 86.01%20 مليار دينار جزائري الجزائر بنك الخليج الجزائر ش.م.ج.
10 يناير 2010 51.79%250 مليار دينار عراقي العراق مصرف بغداد بي جيه إس سي*

27 يونيو 86.702010%50 مليون دوالر أمريكيتونسبنك تونس الدولي إس أيه 
21 ديسمبر 99.712012%2,655 مليون ليرة تركيةتركيابنك برقان أيه إس

مصنفة كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع، راجع اإليضاح رقم 9 حول البيانات المالية المجمعة لمزيد من التفصيل.  *

إن الممارسات المتبعة في جميع شركات المجموعة ليست موحدة بسبب الممارسات المصرفية والمتطلبات التنظيمية في البلدان المعنية. ومع ذلك، فقد تم بالفعل 
تحقيق مستوى من الموائمة لغرض تجميع المركز المالي واألداء والتقارير بما يتماشى مع متطلبات بازل والمعايير الدولية للتقارير المالية. كما يتم في إطار عمل 

المجموعة توحيد معايير أطر وعمليات المخاطر في جميع البنوك التابعة.

III. القيود / العوائق على تحويالت األموال 
يخضع تحويل األموال أو رأس المال التنظيمي ضمن شركات المجموعة للقواعد واألنظمة المعمول بها في البلدان المعنية. وفي حين أن بعض بلدان تأسيس الشركات 
التابعة قد قامت بتسهيل أنظمة الصرف األجنبي، فإن لدى بلدان أخرى أنظمة لمراقبة الصرف تحكم تحويل األموال عبر الحدود. يخضع أي نقل لرأس المال التنظيمي بين 

شركات المجموعة للقوانين واللوائح المعمول بها والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية.

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3(
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إدارة المخاطر
أنشأ البنك مجموعة مستقلة إلدارة المخاطر يرأسها رئيس مدراء المخاطر بالمجموعة ويرفع تقاريره مباشرة إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة )BRC(. ليس 

لدى مجموعة إدارة المخاطر )RMG( أي أهداف تجارية من حيث مستويات العمل أو الدخل/األرباح التي يجب تحقيقها، وذلك بهدف ضمان موضوعيتها في تحليل المخاطر 
المختلفة. وتتمثل مهمة مجموعة إدارة المخاطر في تحديد وقياس ومراقبة مختلف المخاطر وتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا للبنك ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

)BRC( حول اآلثار وعوامل الحد منها حيثما أمكن. ولدى البنك سياسة شاملة للمخاطر تصنف المخاطر التي تواجهه في أنشطته اليومية إلى فئات معينة من المخاطر، 
وبالتالي تم التكليف بمسؤوليات محددة لمختلف الموظفين لتحديد وقياس ومراقبة واإلبالغ عن تلك الفئات المخاطر المحددة. ومن بين فئات المخاطر ما يلي: 

مخاطر االئتمان التي تتضمن مخاطر التخلف عن السداد من العمالء واألطراف المقابلة  )1(
مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر معدل سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر السيولة ومخاطر التعامالت باألوراق المالية   )2(

المخاطر التشغيلية التي تشمل المخاطر الناجمة عن اإلخفاق بسبب الموظفين والعمليات والنظم واألحداث الخارجية.  )3(

ويتم تنظيم مجموعة إدارة المخاطر إلى ثالثة إدارات – من ضمن إدارات أخرى – تتولى كل منها المسئولية عن إحدى الفئات الثالثة المذكورة أعاله وهي إدارات مخاطر 
االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية. 

لدى جميع البنوك التابعة إدارة مستقلة إلدارة المخاطر تتبع مباشرة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. تتم عملية تقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP(على 
المستويين المجمع والمستقل. باإلضافة إلى ذلك، يتم إجراء اختبارات الضغط على البيانات المالية المجمعة باستخدام عدد من السيناريوهات الداخلية والرقابية.

أ. المخاطر االئتمانية
I. االستراتيجيات واإلجراءات

لدى البنك سياسة ائتمان موثقة جيدًا تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي وتحدد مدى تقبل البنك للمخاطر في مختلف مجموعات أعماله وهي الخدمات المصرفية 
للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والمؤسسات المالية. وقد تم تطوير سياسة االئتمان من قبل مجموعة إدارة المخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة 

في القطاع، والتشاور مع مجموعات األعمال وتحت إشراف وموافقة مجلس اإلدارة. ورهنًا باإلرشادات التوجيهية للسياسة، يجوز لكل مجموعة عمل وضع إستراتيجية 
أعمال خاصة بها. وتعرف هذه السياسة مبادئ اإلقراض وعملية منح االئتمان والموافقة عليها وأنواع المنتجات التي يمكن لمختلف مجموعات األعمال تسويقها 

لعمالئها واألطراف المقابلة. أي منتج جديد يجب أن يخضع إلى عملية تحقق محددة من صحته قبل إطالقه.

يوجد أيضًا لدى البنوك التابعة سياسات ائتمانية خاصة بكل منها تستند إلى اللوائح والممارسات المنظمة لمنح التسهيالت االئتمانية للعمالء في أسواقهم المحلية بعد 
تصنيفهم بشكل مالئم، وفًقا لبيئات األعمال المحلية ذات الصلة والمتطلبات المحددة المعمول بها في كل من البلدان، فإن سياسات البنوك التابعة لها تغطية مماثلة.

II. هيكل وظائف إدارة المخاطر وتنظيمها
يرأس إدارة مخاطر االئتمان رئيس مدراء مخاطر االئتمان الذي يتولى قيادة جميع أنشطة مخاطر االئتمان ضمن إدارة المخاطر. تقوم وحدة مخاطر االئتمان بشكل رئيسي 
بإجراء مراجعة مستقلة لمقترحات االئتمان المقدمة من وحدات األعمال من خالل تقديم آرائها/ توصياتها بشأن مقترحات االئتمان. تتم الموافقة على هذه مقترحات وفقا 

لتفويض السلطات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. ويقضي هيكل تفويض الصالحيات في البنك أن الموافقة على االئتمان، باإلضافة إلى توصية مجموعة األعمال 
المعنية، تحصل على رأي مستقل عن مجموعة إدارة المخاطر. وهذا يضمن أن عملية الموافقة لديها آلية داخلية من الضوابط والموازين بموافقة دائرة مستقلة قبل 

الموافقة على مقترحات االئتمان. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب قانون حوكمة الشركات، ال يملك موظفي إدارة المخاطر أي سلطة توقيع أو سلطة اعتماد، ولكن يمكنهم 
إبداء رأيهم المستقل حول مقترحات االئتمان. وتتضم الوظائف الرئيسية األخرى المراقبة المستمرة للمحفظة من خالل تقارير )post fact reports( واالشراف على كفاية 

المخصصات وعمليات الشطب. 

يوجد لدى البنوك التابعة هياكل مشابهة بما يتماشى بطبيعة الحال مع المتطلبات المحلية وبيئة العمل السائدة في كل من بلدانها. 

III. نطاق وطبيعة نظم التقارير
بعد الموافقة على مقترح االئتمان، يتم تكليف إدارة رقابة االئتمان بمسؤولية التدقيق والتأكد من استيفاء الشروط المسبقة لسحب التسهيالت االئتمانية الموافق 

عليها قبل صرف األموال للعميل/ الطرف المقابل. وتقوم هذه الوحدة التي تخضع إلشراف إدارة المخاطر ومستقلة عن وحدات األعمال، بمتابعة سير الحسابات من 
قبل العميل/ الطرف المقابل وفقًا لشروط الموافقة واالبالغ عن أي مخالفات من أجل اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب. وهذه الوحدة مسئولة أيضًا عن التأكد من توفر 

التفاصيل ذات الصلة لقياس المخاطر وتخصيص أوزان المخاطر المناسبة لالنكشافات في النظام أو غير ذلك، بحيث يمكن احتساب األصول المرجحة بالمخاطر بشكل 
مناسب.

ولمواكبة بيئة األعمال المتغيرة والتطورات التنظيمية، قام البنك بتطبيق نظام وكالة Moody’s لتصنيف مخاطر الملتزمين في عام 2016 لتصنيف محفظة الشركات 
والمؤسسات المالية غير المصرفية وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة.

وقد قامت الشركات التابعة الرئيسية أيًضا بتطبيق مماثل لتصنيف عمالء الخدمات المصرفية للشركات.

كفاية رأس المال )تتمة(
I. منهجية البنك في تقييم كفاية رأس المال )تتمة(

ومع ذلك، فقد تم تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة باطار بازل 3 على المركز المالي المجمع للبنك والبنوك التابعة له. إن متطلبات رأس المال لكل محفظة 
قياسية موضحة أدناه تأخذ بعين االعتبار االستبعاد التدريجي الكامل للعقار باعتباره ضمان مؤهل وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن بازل 3.

ألف دينار كويتيمتطلبات رأس المال لكل محفظة قياسية 
2022-12-312021-12-31

35,44637,813المطالبات السيادية
57363المطالبات على مؤسسات القطاع العام

18099مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
23,39719,274المطالبات على البنوك

392,521357,244المطالبات على الشركات
57,48544,926انكشافات تجزئة 

–30المطالبات على األطراف المركزية
8,0375,237انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها

184,735157,077انكشافات أخرى

702,188622,033اإلجمالي 

)11,289()12,602(ناقصا: المخصص العام بالزيادة عن 1.25% من األصول المرجحة بالمخاطر 

689,586610,744إجمالي االنكشافات االئتمانية المرجحة للمخاطر 

3,6482,097االنكشافات لمخاطر السوق بموجب األسلوب القياسي

46,62843,513االنكشافات لمخاطر التشغيلية 

)»DSIB Buffer«( 64,33662,510متطلبات رأسمالية إضافية – مصدات البنوك ذات التأثير النظامي

804,198718,864اجمالي المتطلبات الرأسمالية

17.5%16.8%معدل كفاية رأس المال )%(

13.8%13.2%نسبة رأسمال الشريحة األولى )%( 

)%( )CET( 11.4%10.8%نسبة حقوق المساهمين

فيما يلي نسبة حقوق ملكية المساهمين في رأسمال الشريحة األولى و اجمالي نسبة / معدل رأس المال للبنوك التابعة: 

2022-12-31

البنوك التابعة**

نسبة حقوق ملكية 
المساهمين 

في رأس مال 
الشريحة األولى 

*)CET1(
الشريحة األولى 

*Tier1 لرأس المال
اجمالي معدل 

رأس المال*

13.5%12.7%12.7%بنك الخليج الجزائر

31.9%31.3%31.3%بنك تونس الدولي

18.2%12.2%10.6%بنك برقان – تركيا 

2021-12-31

البنوك التابعة**

نسبة حقوق ملكية 
المساهمين 

في رأس مال 
الشريحة األولى 

*)CET1(
الشريحة األولى 

*Tier1 لرأس المال
اجمالي معدل

رأس المال

13.2%12.4%12.4%بنك الخليج الجزائر

34.2%33.6%33.6%بنك تونس الدولي

15.1%7.3%5.6%بنك برقان – تركيا 

تم احتساب النسب بموجب تعليمات بازل3 المطبقة والمعتمدة في دولة الكويت. كافة البنوك التابعة متوافقة مع متطلبات كفاية رأس المال المحلية الخاصة بهم.  *
تم تصنيف مصرف بغداد كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع.  **

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

عند القيام بالقياس الكمي لمخاطر السوق، ينظر البنك للمخاطر الناشئة عن التقلبات في أسعار الفائدة )وذلك بالنسبة لكل عملة يحتفظ بمراكز جوهرية فيها( وكذلك 
تقلبات الصرف األجنبي وأسعار األوراق المالية المتداولة. حاليًا، ال يتخذ البنك مراكز بالسلع. واعتمادًا على تركيبة أصول المخاطر التي تنشأ عنها تلك المخاطر، يطبق البنك 

قواعد مختلفة لقياس مخاطر السوق. وهذه القواعد تتماشى مع القواعد الرقابية وتعتبر متناسبة مع المراكز التي يتخذها البنك. ويتم تسعير األوراق المالية المدرجة 
بسجل التداول بسعر السوق يوميًا على النحو المقرر في التعليمات الرقابية حيث يتم احتساب/التحقق من هذه التقييمات بشكل مستقل من قبل المكتب األوسط لدى 

البنك.

مجموعة مجموعة الخزينة واالستثمارات المصرفية مسؤولة عن إدارة أنشطة التمويل اليومية ضمن سياسات وحدود إدارة مخاطر السيولة. تتحمل المجموعة مسؤولية 
وضع اإلجراءات المناسبة وقنوات االتصال الفعالة مع المجاالت التشغيلية والتجارية لتنبيه مكاتب التمويل بمتطلبات التمويل الوشيكة بما في ذلك عمليات سحب 

القروض وسحب الودائع وااللتزامات خارج الميزانية العمومية. تراقب المجموعة تطورات السوق وتفهم انعكاساتها على تعرض البنك لمخاطر السيولة وتوصي بتدابير 
إدارة المخاطر المناسبة للجنة الموجودات والمطلوبات.

تقوم إدارة مخاطر السوق بمراجعة سياسات وإجراءات مخاطر السيولة بشكل دوري، وتقوم باختبار ضغط السيولة بشكل مستقل وتقدم تقارير بالنتائج والتوصيات إلى 
لجنة المجموعات والمطلوبات وكذلك لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. كما أنها مسؤولة عن مراقبة االلتزام بمختلف نسب السيولة وحدودها الداخلية والرقابية. 

بالنسبة للشركات التابعة، تخضع أنشطة التداول والتعامل لألنظمة المحلية المطبقة والحدود المقررة. وباإلضافة إلى هذه الحدود الرقابية، يتم تطبيق الحدود الداخلية 
حيثما كان ذلك مالئما ويتم مراقبتها واإلبالغ عنها من قبل الوحدات المحلية ذات الصلة والمستقلة عن وحدات األعمال. بالنسبة للشركات التابعة التي تنشط في التداول 

في أسواق رأس المال )بشكل رئيسي من خالل الصفقات المتعاقبة مع العمالء(، يتم إرسال تقارير األرباح والخسارة ومخاطر الحساسية إلى مجموعة مخاطر السوق 
بشكل دوري.

II. الهيكل والتنظيم
يتم اإلشراف على مخاطر السوق والسيولة من قبل إدارة الموجودات والمطلوبات )ALCO(. تتعامل إدارة األصول والخصوم مع قضايا مخاطر السوق على مستوى 

البنك باإلضافة إلى القضايا الخاصة الخزينة. تجتمع لجنة الموجودات والمطلوبات على أساس منتظم لمناقشة التعرض للمخاطر مقابل ظروف السوق السائدة وتضع 
إرشادات إلدارة هذه المخاطر ضمن مدى تقبل المخاطر الذي حدده مجلس اإلدارة.

 المكتب األوسط مسؤول عن ضمان أن جميع الضوابط الداخلية المتعلقة بالخزينة تعمل بشكل فعال وأن جميع حاالت عدم االلتزام يتم لفت انتباه اإلدارة إليها في 
الوقت المناسب.

III. نطاق أنظمة التقارير وطبيعتها
يقوم البنك بتطبيق أنظمة تسمح بالمراقبة المستقلة عبر االنترنت لمراكز مخاطر السوق الرئيسية التي تتعرض لها المكاتب األمامية، حيث يتم إرسال تقارير مختلفة 

عن الربح والخسارة والمخاطر تغطي أنشطة التداول وأثرها على مقاييس السوق والسيولة يوميًا إلى اإلدارة العليا. يتم إجراء اختبارات الضغط لمخاطر أسعار الفائدة 
ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر السيولة على أساس منتظم ويتم عرض النتائج على لجنة الموجودات والمطلوبات للمراجعة. يتم عرض مراجعات مخاطر السوق 

المفصلة إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي. وتسلط هذه المراجعات الضوء على التغيرات الرئيسية في مخاطر السوق ومخاطر السيولة 
للمجموعة وكذلك تركيبات محفظة االستثمارات.

IV. سياسات التحوط والحد من المخاطر
إن جزء كبير من الدفاتر المصرفية والمتاجرة للبنك بالدينار الكويتي والعمالت األخرى الهامة المتداولة دوليًا. نظرًا للنطاق المحدود لتحوط مراكز أسعار الفائدة بالدينار 

الكويتي بسبب المجموعة المحدودة من منتجات التحوط، فإن البنك يدخل، حيثما كان ذلك ممكنا، في معامالت أسعار الفائدة المتغيرة التي يتم تنظيمها لتمكينها من 
التقليل إلى أدنى حد من عدم التطابق بين تواريخ االستحقاق/ إعادة التسعير.

تخضع المراكز المفتوحة في العمالت األخرى أيضًا إلى الحدود الداخلية وعند الحاجة إلى التحوط، كما يستخدم البنك أيضًا مبادلة أسعار الفائدة والعمالت. وتقوم البنوك 
التابعة التي تتعامل في المشتقات )مثل بنك برقان تركيا( بذلك لتلبية متطلبات عمالئه على أساس متكافئ بشكل تام. وفي نفس الوقت، يتعامل البنك فقط في أو يقدم 

لعمالئه مشتقات بسيطة وال يتعامل مع المشتقات المعقدة بما فيها المشتقات المركبة. 

أما بالنسبة للبنوك التابعة، بخالف بنك برقان – تركيا، فان لديها عمليات تداول متواضعة لصالحها، كما أن نطاق المنتجات التي تقدمها هذه البنوك محدود أيضًا وذلك 
بسبب بيئة السوق ولوائح مراقبة الصرف حسب االقتضاء.

ويتعامل بنك برقان – تركيا في مشتقات العمالت األجنبية ومشتقات أسعار الفائدة لتغطية احتياجات العمالء على أساس مقابل وأنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات. 
يتم تنظيم جميع أنشطة المشتقات من خالل الحدود المعتمدة من مجلس اإلدارة ويتم مراقبتها من خالل الربح والخسارة ونظم المخاطر.

إدارة المخاطر )تتمة(
أ. المخاطر االئتمانية )تتمة(

IV. سياسات التحوط والحد من المخاطر
تنص سياسة االئتمان لدى البنك أيضًا على مبادئ توجيهية لتعزيزات االئتمان من خالل توفر الضمانات للتخفيف من المخاطر. ويغطي هذا في المقام األول الحد األدنى 

المطلوب لتغطية نسبة الضمانات المقبولة للقرض الممنوح أو الذي سيتم منحه ومستويات الحد األدنى لزيادة الضمانات. وتنص سياسة البنك وإجراءاته أيضًا على تواتر 
تقييم الضمانات المختلفة لتحديد ضرورة قيام العميل و / أو إجراء التصفية بالتماشي مع أفضل ممارسات السوق والمبادئ التوجيهية التنظيمية المنصوص عليها في 

هذا الصدد. وحيث أن هناك طرقًا محدودة ألنواع أخرى من التحوطات مثل مبادالت اإلخفاق االئتماني وغيرها في البيئة المصرفية الكويتية، فإن المخففات الرئيسية التي تم 
النظر فيها هي الضمانات المؤهلة و/أو كفاالت األطراف الثالثة المقبولة.

تتكون الضمانات المقبولة من قبل البنك عادة من النقد في شكل ودائع لدى البنك واألسهم والسندات ووحدات الصناديق االستثمارية ومختلف أشكال العقارات مثل 
األراضي الشاغرة والمباني االستثمارية والمباني التجارية والمشاريع قيد اإلنشاء وما إلى ذلك. الحصول على أي نوع آخر من الضمانات مثل المنقوالت وما إلى ذلك محدود 

ألن القانون ال يعترف بالرهن الحيازي أو رهن المنقوالت. ألغراض الحد من مخاطر االئتمان، يتم النظر فقط في الضمانات التي يسمح بها بنك الكويت المركزي حيث يتم 
الوفاء بالشروط المقررة بالكامل. 

أما بالنسبة لألسهم والسندات وما إلى ذلك، فإن البنك ينفذ المتطلبات الرقابية المقررة فيما يتعلق بإجراء التقييم الدوري لها وإخضاعها لعمليات االستقطاع وغير ذلك. 
وبالنسبة لألصول العقارية، فوفقًا لقواعد البنك المركزي فإن البنك مطالب بالحصول على تقييمين اثنين مستقلين على أن يكون أحدهما من بنك الكويت الدولي أو بيت 

التمويل الكويتي. علمًا بأن تواتر التقييم يتماشى مع المتطلبات الرقابية. 

ويعتمد مبلغ التسهيالت المقدمة مقابل ضمانات والتي يمكن للمقترض الحصول عليها بشكل عام على تقييم الضمانات والحد األدنى المطلوب من غطاء الضمانات 
حينئذ. توجد اعتبارات اضافية للتدفقات النقدية المتوقعة للعميل والدخل من األصول المرهونة. 

بالنسبة للسياسات االئتمانية المطبقة لدى البنوك التابعة، فإنها تحدد أيضًا الضمانات المقبولة مقابل التسهيالت االئتمانية الخاصة بها مع تحديد نسب التغطية 
واإلضافة والتسييل. وعلى خالف القوانين المعمول بها في الكويت، فإن القوانين في البلدان التي تتواجد فيها بعض البنوك التابعة تتيح رهن األموال غير المنقولة للعمالء 
لصالح البنك، حيث يتم الحصول على مثل هذه الضمانات في األحوال التي يسمح بها فيها وذلك مقابل الوفاء بالشروط المحددة والمنصوص عليها في القوانين المعنية. 

واستنادًا إلى المتطلبات الرقابية المحلية لهذه البنوك التابعة والممارسات المصرفية السائدة في كل منها فإنه يجري تقييم الضمانات من قبل مصادر مستقلة. 

ب. مخاطر السوق
يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة مخاطر السوق لدى بنك برقان في توفير سياسة متماسكة واطار تشغيلي بغرض توفير إدارة فعالة على مستوى البنك إلدارة مخاطر السوق 

ومخاطر السيولة. 

I. االستراتيجيات واالجراءات
تؤدي عمليات مجموعة الخزينة واالستثمارات المصرفية )IBT( لدى لبنك إلى التعرض مخاطر السوق التي يتحملها البنك. لدى البنك سياسات خزينة وسيولة واستثمارية 

محددة جيدًا متوافقة مع بنك الكويت المركزي وتحدد اإلطار الذي يحكم األنشطة االستثمارية والتداول التي تؤدي إلى مخاطر السوق. وتغطي هذه السياسات القواعد 
المتعلقة بالمراكز التي يتحملها البنك في سياق تداوله في النقد األجنبي واألسهم واألوراق المالية ذات الدخل الثابت باإلضافة إلى التعرض لمخاطر أسعار الفائدة في 

الدفاتر المصرفية من حيث عدم التطابق في تواريخ االستحقاق و/أو فترات إعادة التسعير.

وتقرر مجموعة الخزينة واالستثمارات المصرفية في كل سنة، خالل عملية الموازنة السنوية، استراتيجيتها وخطط أعمالها المتوقعة للسنة المقبلة. وتناقش هذه 
التوقعات التجارية واالستراتيجية خالل اجتماعات لجنة الموجودات والمطلوبات على مدار السنة وعند اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. تقوم لجنة الموجودات 

والمطلوبات بمناقشة وتداول جميع جوانب مخاطر السوق والسيولة.

وتضمن سياسة وحدود إدارة السيولة االحتفاظ بالسيولة بمستويات كافية لدعم العمليات وتلبية متطلبات السداد حتى في ظل الظروف الشديدة التي قد تنشأ مع تغير 
مفاجئ في بيئة السوق. كما قام البنك بوضع سياسة شاملة الختبارات الضغط وخطة تمويل السيولة الطارئة.

ولدى البنوك التابعة سياساتهم المحددة بشكل جيد والمتعلقة بإدارة الموجودات والمطلوبات ومخاطر السوق والتي تتضمن محتويات مماثلة إال أنها مهيأة لتناسب 
بيئة العمل الخاصة بكل منها. وقد وضعت هذه السياسات بحيث تراعي اللوائح المحلية التي تؤثر على مخاطر السوق ومخاطر السيولة التي تتعرض لها كل منها. 

يقوم كل مجلس إدارة في البنوك التابعة بالموافقة على مستويات مخاطر السوق المقبولة، من حيث الحدود، لمخاطر السوق ومخاطر السيولة التي تتضمن مخاطر 
 ،”MTM“ العمالت األجنبية، ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر حقوق الملكية. تستند هذه الحدود إلى القيمة االسمية، إعادة التقييم وفقا ألسعار السوق

 .»VaR« والحساسية و/ أو القيمة المعرضة للمخاطر

تقترح مجموعة الخزينة واالستثمارات المصرفية بالتشاور مع إدارة المخاطر مختلف الحدود والقواعد التي ُيسَمح بموجبها للمتداولين في المكاتب األمامية للخزينة باتخاذ 
مراكز التعامل. وتوافق على هذه الحدود اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة وحيثما تتطلب التعليمات الصادرة من البنك الكويت المركزي ذلك. وتتعلق هذه الحدود بمراكز 

التعامل خالل اليوم والليلة الواحدة، وكذلك مراكز التعامل لمختلف فترات االستحقاق، وحدود االنكشاف مع األطراف المقابلة، وحدود إيقاف الخسائر، وغير ذلك. وفي حين 
أن التقيد بهذه الحدود يراقبه رئيس االستثمارات المصرفية والخزينة للمجموعة، كما يتم مراقبتها بشكل مستقل من قبل المكتب األوسط الذي يكون تسلسله اإلداري 

مستقًلا عن مجموعة الخزنية واالستثمارات المصرفية. 

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

االنكشافات االئتمانية 
i. انخفاض قيمة األصول المالية 

تسجل المجموعة انخفاض قيمة الموجودات المالية على النحو التالي:

االنخفاض قيمة الموجودات المالية المصنفة على أنها تسهيالت ائتمانية
يتم االعتراف باالنخفاض في قيمة التسهيالت االئتمانية بما يساوى خسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت االئتمانية المحسوبة وفقًا لمتطلبات معيار الدولي للتقارير 

المالية 9 مع االلتزام بتوجيهات بنك الكويت المركزي أو المخصصات وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، ايهما اكبر. تتكون التسهيالت 
االئتمانية من قروض وسلف للعمالء، وتسهيالت ائتمانية غير النقدية في صورة ضمانات بنكية، وخطابات الضمان، واالعتماد المستندية، والتسهيالت االئتمانية غير 

المسحوبة وغير النقدية )المستردة وغير المستردة(.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية عدا التسهيالت االئتمانية
يتم احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية عدا التسهيالت االئتمانية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وفًقا إلرشادات بنك الكويت المركزي. تتكون هذه 

الموجودات المالية من االستثمار في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر واالرصدة والودائع لدى البنوك. 
ال تخضع استثمارات حقوق الملكية / األسهم إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة )»ECL«( بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ووفقًا إلرشادات بنك الكويت المركزي
قامت المجموعة بوضع واعداد سياسة إلجراء تقييم في تاريخ اعداد التقارير المالية حول ما اذا كان هناك زيادة هامة ومؤثرة في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولى 

لألداة المالية مع مراعاة التغير في مخاطر التعثر على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. يتم تقدير الخسائر االتئمانية المتوقعة استنادًا للقيمة الحالية لجميع حاالت العجز 
النقدي على مدى العمر المتبقي المتوقع لألصل المالي؛ أي، الفرق بين:

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد، و	 
التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها والحصول عليها، مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي للتسهيالت الممولة. 	 

تقوم المجموعة بتطبيق منهجية من ثالثة مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECLُ( استنادًا إلى منهجية انخفاض القيمة المطبقة، على النحو الوارد أدناه: 

المرحلة 1: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهرًا
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي لم يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو التسهيالت االئتمانية التي تم التحديد 

بأنها تحتوي على مستوى منخفض من المخاطر االئتمانية في تاريخ البيانات المالية المجمعة، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة 1 وتقيس 
مخصص الخسائر الذي ينتج عن حاالت التعثر التي من المتوقع أن تنشأ على مدار 12 شهر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهر( من هذه الموجودات المالية. 

المرحلة 2: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة – دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن لم تتعرض لالنخفاض في القيمة 

االئتمانية، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة 2 وتقيس مخصص الخسائر الذي ينتج عن حاالت التعثر التي من المتوقع أن تنشأ على مدار عمر األداة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة( من هذه الموجودات المالية. 

المرحلة 3: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة – في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي تعتبر متعثرة ومنخفضة القيمة االئتمانية، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة 3 

وتقيس مخصص الخسائر بمبلغ يكافئ نسبة 100% من صافي االنكشاف أي االنكشاف بعد خصم الضمانات المؤهلة. 

تحديد مراحل التسهيالت االئتمانية
تراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية وتطبق مجموعة من الحدود المطلقة والمعايير األخرى لتحديد المراحل. تعتبر كافة 

الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي يتأخر السداد لها لمدة 30 يومًا انها تتعرض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي وتصنف ضمن 
المرحلة 2. تصنف كافة التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها ضمن المرحلة 2 ما لم تتأهل للمرحلة 3. كما تطبق المجموعة أيضًا معايير أخرى لتحديد الزيادة الجوهرية في 

مخاطر االئتمان للموجودات المالية مثل:
تدهور في التصنيف االستهالكي للمقترض بما يشير إلى حدوث التعثر؛ 	 
انخفاض مادي في قيمة الضمان األساسي المتوقع أن يتم استرداد القرض من خالل بيعه؛ 	 
التدهور المادي في المركز المالي للعميل من وجهة نظر المجموعة بما يثير المخاوف بشأن القدرة على السداد؛ 	 
االنتهاك المادي للتسهيل االئتماني الذي تم االلتزام به؛ 	 
التقدم بطلب االفالس أو التصفية؛ 	 
تخفيض التصنيف االئتماني للتسهيل لدرجتين بالنسبة للتسهيالت ذات تصنيف الجودة االئتمانية العالية، ودرجة واحدة بالنسبة للتسهيالت ذات تصنيف الجودة 	 

االئتمانية المنخفضة.

باستثناء التمويل االستهالكي والمقسط، يتم نقل التسهيل االئتماني من المرحلة 2 إلى المرحلة 1 بعد فترة عالجية تبلغ 12 شهر من استيفاء كافة الشروط التي أدت إلى 
تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة 2 بعد الموافقات الالزمة من بنك الكويت المركزي. 

إدارة المخاطر )تتمة(
ج. المخاطر التشغيلية

إن إدارة المخاطر التشغيلية هي خط دفاع ثان يتم مواءمته لتقديم الدعم إلى اإلدارة في تحديد وتخفيف مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات 
واألشخاص والتكنولوجيا واألحداث الخارجية في جميع قطاعات األعمال.

وقد ركز بنك برقان على عمق التغطية في هذا المجال لضمان الرقابة الفعالة على المخاطر التشغيلية التي تواجهه. وقد تحقق ذلك من خالل تعاون أوثق مع إدارة الرقابة 
الداخلية.

تقوم إدارة المخاطر التشغيلية بالمراقبة على كافة أنشطة البنك من أجل تحديد وقياس ومراقبة ورصد االنكشافات للمخاطر الكامنة في جميع مجاالت األعمال 
التشغيلية للبنك على جميع المستويات باستخدام أدوات مختلفة مثل التقييم للمخاطر وللمراقبة وإدارة األحداث ومؤشرات المخاطر الرئيسية. وهي تلعب دورًا هامًا من 

خالل تمكين البنك من تقييم الضوابط الرئيسية، استنادًا إلى المخاطر المتأصلة، وقياس المخاطر المتبقية التي تبقى بعد تقييم فعالية هذه الضوابط الرئيسية.

وتصنف سياسة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك مختلف مجاالت المخاطر التشغيلية وتحدد الجهة المسئولة أساسًا عن تصحيح هذه المخاطر وفقًا لنموذج خطوط 
الدفاع الثالثة.

أمن المعلومات واستمرارية األعمال
المعلومات، سواء كانت داخلية أو خارجية، هي مفتاح أي مؤسسة، ونظرًا ألهميتها على كل مستوى من مستويات المؤسسة، فإنها تتطلب مستوى كاف من الحماية. 

وباعتبار البنوك مصدرا للمال في شكل مادي أو غيره، تصبح المعلومات الموثوق فيها أكثر أهمية، وبالتالي فإن أمن المعلومات أمر حيوي لحماية مصالحها.

ويهدف إطار نظام إدارة أمن المعلومات أساسًا إلى تطوير أمن معلومات قوي داخل البنك من خالل سياسات وإجراءات مناسبة. والهدف من هذا اإلطار هو توفير الحماية 
الالزمة للمعلومات، بما يكفل سريتها ونزاهتها وتوافرها.

ومن خالل التدابير الفنية والتنظيمية واإلدارية، يعمل بنك برقان بشكل استباقي مع إدارة أمن المعلومات لحماية جميع أنواع األصول، بما في ذلك الموظفين. وتتوافق 
إدارة أمن المعلومات في بنك برقان مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات ومع تعليمات البنك المركزي.

كما قام بنك برقان أيضًا بتكامل العمليات التي تعمل على منع و/أو إدارة أحداثًا خطيرة مثل تعطل نظام تكنولوجيا المعلومات واالضطرابات المالية وانتشار األوبئة.

يتم تعريف مبادئ بنك برقان ألمن المعلومات واستمرارية األعمال وإدارة األزمات في إطار عمل استمرارية األعمال. ويتوفر فريق إلدارة األزمات على مستوى المجموعة 
من أجل التنسيق والتواصل رفيع المستوى داخليًا وخارجيًا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن خطط استمرارية تصريف األعمال موجودة في العمليات والخدمات الحاسمة في مجال 

األعمال التي تعتبر بالغة األهمية بالنسبة للمجتمع.

وبالنسبة لجزء كبير من عملياته، يتمتع بنك برقان أيضا بحماية تأمينية، مع أهمية خاصة للحماية ضد الكوارث. إن الهدف من العمل المستمر للحد من المخاطر هو الحفاظ 
على سمعة المجموعة وتعزيزها من خالل حماية، من بين أمور أخرى، الحياة والصحة والموجودات المالية والبيانات.

من أجل دعم قدرة بنك برقان على الصمود في مجال األعمال واستمراره في تحقيق نمو قوي وأداء قوي والحفاظ على أعلى المعايير في المجال المصرفي. قامت دائرة 
إدارة المخاطر التشغيلية ببنك برقان بتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية الذي يحدد نهج إدارة المخاطر التشغيلية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس 

اإلدارة. ويدعم هذه الوظيفة أيضًا نظام آلي يدير عملية جمع وتخزين وتحليل وتتبع وتقديم التقارير عن المعلومات ذات الصلة بالخسائر التشغيلية وتقييم المخاطر والرقابة 
وإدارة مؤشرات المخاطر الرئيسية.

وتشمل عمليات اإلدارة الرئيسية للمخاطر التشغيلية ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 
الحوكمة - تتضمن توجيه ومراجعة اإلدارة العليا للمخاطر التشغيلية داخل البنك.	 
تقييم المخاطر والرقابة تتمثل في تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية الرئيسية والضوابط المرتبطة بها لجميع أنشطة البنك. 	 
مؤشرات المخاطر الرئيسية - تعتبر مؤشرات المخاطر الرئيسية أداة لقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية على مستوى البنك بشكل متسق، وتوفر »مؤشرا لإلنذار 	 

المبكر« من إخفاقات العمليات المحتملة و/أو المشاكل الرقابية.
أحداث الخسائر التشغيلية - يتمثل أحد العناصر الرئيسية في عملية إدارة المخاطر التشغيلية في جمع وتتبع أحداث الخسائر التشغيلية. والهدف من عملية جمع 	 

أحداث الخسائر هو توفير نهج متسق ومنظم لتحديد خسائر التشغيل والتقاطها وتحليلها واإلبالغ عنها. وستشجع عملية جمع أحداث الخسائر تحليل األسباب 
الجذرية التي يمكن استخدامها لتحفيز إجراءات التحسين، وتحديد الثغرات في التحكم، وتسليط الضوء على االرتباطات بين المخاطر والضوابط.

اعداد التقارير – تسمح بالعمليات الواردة أعاله )اي إدارة ومراقبة التقييم الذاتي وإدارة األحداث والمؤشرات الرئيسية( لكي يتم وضعها معًا بأسلوب متسق لالستخدام 	 
من قبل كافة مستويات اإلدارة لمراقبة واإلشراف على مستوى المخاطر التشغيلية.

إن الهدف من إطار إدارة المخاطر التشغيلية هو تزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بمستوى المخاطر التشغيلية التي 
تعمل بها. وسيواصل بنك برقان تطوير وتحسين أساليب وعمليات إدارة المخاطر التشغيلية من خالل ضمان وجود لغة مشتركة للمخاطر التشغيلية وتصنيف الضوابط 

وتحديد فئاتها.

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي
يتعين على المجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان على التسهيالت االئتمانية وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب 

المخصصات. ويتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم المدفوعات في تاريخ السداد التعاقدي المقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيالت 
عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقًا. ويتم تصنيف مديني التمويل كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة عند التأخر في سداد األرباح أو قسط المبلغ األساسي لمدة تزيد عن 
90 يومًا وعندما تزيد القيمة المدرجة بالدفاتر للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استردادها. وتتم إدارة ومراقبة القروض والسلف إلى العمالء متأخرة السداد ومنخفضة 

القيمة كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى الفئات التالية التي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد المخصصات: 

المعاييرالفئة
المخصصات 

المحددة

–غير منتظمة لفترة تصل إلى 90 يومًاقائمة المراقبة
20%غير منتظمة لفترة تتراوح من 91 إلى 180 يومًادون المستوى

50%غير منتظمة لفترة تتراوح من 181-365 يومًامشكوك في تحصيلها
100%غير منتظمة لفترة تتجاوز 365 يومًامعدومة

ومع ذلك، بناًء على ظروف انكشاف معين، إذا وعندما يرى البنك ذلك ضرورًيا، يتم تكوين مستوى أعلى من المخصصات حتى إذا لم يتم تحقيق فترات التعثر هذه.

في مارس 2007، أصدر بنك الكويت المركزي تعميمًا بتعديل أساس احتساب الحد األدنى للمخصصات العامة على التسهيالت بتغيير النسبة من 2٪ إلى 1٪ للتسهيالت 
النقدية و 0.5٪ للتسهيالت غير النقدية. الحقًا لتطبيق قواعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى، والمرحلة 

الثانية، والمرحلة الثالثة وفقًا للقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي. ويتم تطبيق المخصص األعلى من بين األسلوبين الحقًا. 

في جميع حاالت االنكشافات المتعثرة، ال يتعرف البنك أي إيرادات مستحقة. ويتم االعتراف بالفائدة/العمولة عن هذه االنكشافات كإيراد فقط عند االستالم الفعلي.

وتقوم لجنة المخصصات بالبنك بفحص جميع الحسابات المتأخرة على فترات منتظمة لتحديد ما إذا كان يلزم وضع مخصص محدد ألي حساب بعينه. ويرأس اللجنة 
الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من ينوب عنه لضمان إجراء تقييم موضوعي لالنكشاف المعني دون مراعاة أداء البنك أو أرباحه/ ربحيته. 

تتبع البنوك التابعة اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بموجودات األصول التي انخفضت قيمتها ومتطلبات المخصصات. ومع ذلك، عند تجميع الحسابات، يطبق البنك 
قواعد بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالمخصصات على أساس مجمع. ويتم تغطية أي عجز ناتج عن الفرق بين المتطلبات الرقابية لكل شركة تابعة والمتطلبات 

الرقابية لبنك الكويت المركزي من قبل البنك على المستوى المجمع. 

ii. سياسة إدارة مخاطر االئتمان
قام البنك بتطوير سياسة ائتمانية شاملة تشمل تقييم طلب العميل وتقييم الغرض من الطلب وأعمال العميل والسوق واإلدارة والمالية وإدارة الحساب وغيرها من 

الوسائل لتحديد الجدارة االئتمانية للطرف المقابل.

يقوم البنك بإجراء تقييم مستقل لمخاطر االئتمان في كل مرة يقوم فيها بتمديد أو تجديد االئتمان لمقترضيه وأيضا عند تعديل أي شروط وأحكام الموافقة للتأكد من أن 
المخاطر في حدود المستوى المقبول.

إن توفر أو ضمان الضمانات المقبولة، ومكانة وسمعة العميل/الطرف المقابل، وتقارير السوق، واالنكشافات التي تتكبدها بنوك أخرى عن نفس العميل/الطرف المقابل، 
هي بعض االعتبارات التي يتم فحصها قبل اعتماد التسهيالت االئتمانية. تتم مراجعة كافة االنكشافات االئتمانية مرة واحدة على األقل في السنة. في حالة الشركات غير 

المدرجة محليًا والشراكات ذات المسؤولية المحدودة، وعادة ما تكون الضمانات الشخصية من المؤسسين الرئيسيين للشركة مطلوبة أيضا.

وبما أن البنك مطالب حاليًا بإتباع األسلوب القياسي لمخاطر االئتمان، فإنه ال يتبع أية طرق إحصائية لتقدير إما احتمالية التعثر أو قيمة االنكشاف عند التعثر أو معدل 
الخسارة عند التعثر. ومع ذلك، قام البنك منذ ذلك الحين بتطبيق نموذج موديز الحتمالية التعثر لمحفظة الخدمات المصرفية للشركات لديه. واستنادًا إلى التصنيفات 

العامة التي يتم منحها إلى العمالء/ األطراف المقابلة من قبل مؤسسات التصنيف االئتماني الخارجية المعترف بها والمعتمدة، يتم ترجيح االنكشافات للمخاطر وفقًا 
لتعليمات بنك الكويت المركزي.

إدارة المخاطر )تتمة(
االنكشافات االئتمانية )تتمة(

تعريف التعثر 
تعتبر المجموعة األصل المالي متعثرًا وبالتالي إدراجه ضمن المرحلة 3 )المصنفة كمنخفضة القيمة االئتمانية( في الحاالت التالية:

أن يسجل العميل تأخر في السداد ألكثر من 90 يومًا عن أي التزام ائتماني إلى المجموعة؛	 
أن يواجه المقترض صعوبة مالية جوهرية؛	 
أن يتم التقدير بأن المقترض تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية استنادًا إلى تقييم نوعي وكمي داخلي؛	 
أن تكون هناك مؤشرات أخرى مثل انتهاك االتفاقيات أو وفاة العميل، الخ؛	 

تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة لكل الموجودات المالية الجوهرية على أساس فردي او مجمع بالنسبة للبنود التي ال 
تعتبر جوهرية على أساس فردي. 

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي لألداة 

المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المجموعة طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تشتمل العناصر 
الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة قيمة االنكشاف عند التعثر واحتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر.

إن قيمة االنكشاف عند التعثر تتمثل في تقدير االنكشاف المحتمل عند وقوع تعثر في المستقبل اخذا في االعتبار التغيرات المتوقعة في االنكشاف بعد تاريخ البيانات 
المالية المجمعة، بما في ذلك واالنخفاض المتوقع في التسهيالت وسداد أصل المبلغ والفائدة سواء في المواعيد المقررة بموجب العقد او خالف ذلك. تطبق المجموعة 

ايضًا تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بعوامل تحويل االئتمان.

إن احتمالية التعثر هي تقدير احتمال التعثر في السداد خالل نطاق زمني معين. بالنسبة للتسهيالت االئتمانية، خالف الممنوحة لإلفراد، يتم استنتاج احتمالية التعثر خالل 
الدورات الزمنية )TTC PD( من أداة التصنيف استنادًا إلى التصنيفات االئتمانية الداخلية / الخارجية. تقوم المجموعة بتحويل احتمالية التعثر خالل الدورات الزمنية إلى الهيكل 
الزمني الحتمالية التعثر في وقت محدد باستخدام النماذج واألساليب المناسبة. تقوم المجموعة بتقييم احتمالية التعثر بالنسبة لمحفظة االئتمانية لألفراد لديها من خالل 

الدرجات السلوكية باستخدام أساليب التراجع اللوجستي. إضافة إلى ذلك، تلتزم المجموعة أيضًا بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الحد األدنى.

إن معدل الخسارة عند التعثر هي تقدير الخسائر الناتجة في حالة وقوع تعثر في السداد في وقت معين. ويتم احتسابها استنادا الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بما في ذلك عند تحقق أي ضمان. ويتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية في قيمة االنكشاف عند التعثر. إضافة إلى ذلك، 

تلتزم المجموعة ايضًا لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالحد األدنى لالستقطاعات. 

إن الفترة القصوى التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية لألصل المالي بما في ذلك بطاقات االئتمان والتسهيالت الدوارة األخرى ما لم يكن 
للمجموعة حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر باستثناء الموجودات المالية المدرجة ضمن المرحلة 2؛ حيث يتم تحديد موعد االستحقاق وفقًا لتعليمات بنك الكويت 

المركزي.

ادراج المعلومات المستقبلية 
تقوم المجموعة بإدراج المدخالت االقتصادية المستقبلية ذات الصلة بالمنطقة التي يقع فيها مقر المجموعة لتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر 

االئتمان المتوقعة. ويتم إجراء عمليات إحالل نوعية عند الضرورة بحيث تعكس على نحو صحيح تأثير الحركة في االقتصاد ذي الصلة على المجموعة. يؤدي إدراج المعلومات 
المستقبلية إلى زيادة قدر االجتهاد المطلوب. ويتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية على أساس منتظم. 

تسهيالت ائتمانية معاد التفاوض عليها
في حالة التعثر في السداد، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة التمويل الممنوح للعمالء وال تسعى إلى حيازة الضمان. قد يتضمن ذلك تمديد ترتيبات السداد واالتفاق على 

شروط تمويل جديدة. عند إعادة التفاوض حول منح التمويل للعمالء أو تعديله ولكن دون استبعاده، يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام طريق معدل الفائدة 
الفعلية األصلية وفقًا لما يتم احتسابه قبل تعديل الشروط. تراجع اإلدارة التمويل المعاد التفاوض عليه باستمرار لضمان االلتزام بكافة المعايير وإمكانية الوفاء بدفعات 

السداد المستقبلية. 

الشطب 
يتم شطب الموجودات المالية إما جزئيًا أو كليًا فقط عندما تتوقف المجموعة عن السعي وراء االسترداد. وفي حالة إذا زاد المبلغ المشطوب عن مخصص الخسائر 

المتراكمة، يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة إلى المخصص والتي يتم تطبيقها مقابل مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر.

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

التوزيع الجغرافي لالنكشاف اإلجمالي لالئتمان
2022-12-31

المبالغ بألف دينار كويتي 

تركياتونسالعراقالجزائراألردن الكويت 

باقي دول 
الشرق 

أوروبااألوسط
باقي دول 

المجموع العالم

7,639217,25785,78525,80750,9241,036,571–500,8531,208147,098مطالبات سيادية
المطالبات على مؤسسات 

4,0898,1563,29279,204–––––63,667القطاع العام 
مطالبات من بنوك التنمية 

10,75310,64729,34150,741––––––متعددة األطراف 
146,84728,23239,6987794,858182,1681,378,860952,67838,1892,772,309المطالبات على البنوك

4,994760,739238,86410,98067,8865,115,741–503,944–3,528,334المطالبات على الشركات
72,243––1359,5022,632–25,691–34,283بنود نقدية 

597,351–1,161–39124,302–30,170–441,679انكشافات التجزئة الرقابية 
المطالبات على األطراف 

13,136–––13,136–––––المركزية
انكشافات التي فات تاريخ 

84,241––25,69531,790––8,515–18,241استحقاقها
958,73574487,238315,3733,85395,16949,6967,95296,3671,615,127انكشافات أخرى 

5,692,63930,184842,354316,15221,5181,427,9681,802,4691,017,381285,99911,436,664اإلجمالي

2021-12-31
المبالغ بألف دينار كويتي 

تركياتونسالعراقالجزائراألردن الكويت 

باقي دول 
الشرق 

أوروبااألوسط
باقي دول 

المجموع العالم

10,010177,140135,32726,50251,8631,082,228–127,868–553,518مطالبات سيادية
المطالبات على مؤسسات 

4,4889,8622,95090,300–––––73,000القطاع العام 
مطالبات من بنوك التنمية 

6,04712,25134,67052,968––––––متعددة األطراف 
322,0543,06635,62061511,955219,6481,033,910697,652113,5362,438,056المطالبات على البنوك

7,732760,453315,97342,74437,7084,983,255–467,292–3,351,353المطالبات على الشركات
59,173––27510,86959–18,803–29,167بنود نقدية 

69113,211758,93088538,904–30,572–385,959انكشافات التجزئة
انكشافات التي فات تاريخ 

73,942–––36,925––9,523–27,494استحقاقها
1,058,6521,48077,103273,55610,80864,03457,2319,931108,5421,661,337انكشافات أخرى 

5,801,1974,546766,781274,17140,8491,382,2801,553,110807,872349,35710,980,163اإلجمالي

إجمالي انكشافات مخاطر االئتمان حسب االستحقاق التعاقدي المتبقي
2022-12-31

المبالغ بألف دينار كويتي 

اإلجماليأكثر من 12 شهر6-12 شهر3-6 شهرحتى 3 شهر

524,49197,46525,585389,0301,036,571المطالبات السيادية
79,20479,204–––المطالبات على مؤسسات القطاع العام 

3,23447,50750,741––مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
1,444,088437,971505,916384,3342,772,309المطالبات على البنوك

2,000,334751,401619,1041,744,9025,115,741المطالبات على الشركات
72,243–––72,243بنود نقدية 

103,97623,46623,791446,118597,351انكشافات التجزئة الرقابية 
13,136–––13,136المطالبات على األطراف المركزية

84,241–––84,241انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها
798,39133,165142,637640,9341,615,127انكشافات أخرى 

5,040,9001,343,4681,320,2673,732,02911,436,664المجموع 

إدارة المخاطر )تتمة(
االنكشافات االئتمانية )تتمة(

iii. وكاالت التصنيف االئتماني العالمية وعملية تطبيق التقييمات
يقوم البنك بتعيين هذه التقييمات االئتمانية النكشافات البنك حيثما كانت قابلة للتطبيق. وفي الحاالت التي يتوفر فيها تصنيف ائتماني عام للمصدر في المجال العام 

يطبق التصنيف نفسه على االنكشاف ذي العالقة للعميل/ الطرف المقابل. وفي الحاالت التي يتوفر فيها تصنيف لإلصدار فقط وكان لهذا اإلصدار المصنف خصائص 
مقارنة مع انكشاف البنك سواء من حيث اآلجال وغيرها من الخصائص مثل توافر أدوات تحسين جودة االئتمان وغيرها، يؤخذ مثل هذا التصنيف في االعتبار. ويعتبر البنك 

المركزي وكاالت«موديز” و »ستاندارد أند بورز” و«فيتش” أنها مؤسسات التصنيف االئتماني العالمية المعتمدة حاليًا، وكما يعتبر البنك المركزي العمالء/األطراف المقابلة 
الذين لديهم تصنيف إئتماني من هذه الوكاالت من واحد أو أكثر على أنهم مصنفين ائتمانيًا. وبناء على التصنيف المعلن عنها من قبل مؤسسات التصنيف االئتماني 

الخارجية كما هو متاح من قبل العمالء المعنيين أو المجاالت العامة المنشأة، فأنه يتم تصنيف هذه التصنيفات في فئة شريحة تصنيفات الدرجة االستثمارية وتصنيفات 
الدرجة غير االستثمارية. أما أولئك العمالء/ األطراف المقابلة غير المصنفين من قبل أي من هذه الوكاالت، فهم يعتبرون غير مصنفين. وبهدف ضمان عدم أخذ هذه 

التصنيفات االئتمانية في االعتبار بصورة انتقائية/ إذا توفر تصنيف ائتماني من أي من هذه الوكاالت ألي عميل/ طرف مقابل، يؤخذ هذا التصنيف دائمًا في االعتبار، وفي مثل 
هذه الحاالت، ال يعتبر العميل/ الطرف المقابل على أنه غير مصنف. 

2022-12-31

 إجمالي االنكشافات
المبالغ بألف دينار كويتي

 إجمالي متوسط االنكشافات*
المبالغ بألف دينار كويتي

غير ممولممولغير ممولممول

–665,868–1,036,571مطالبات سيادية
72,0047,20089,3744,950المطالبات على مؤسسات القطاع العام 

–49,073–50,741مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
497,4862,274,823453,587834,048المطالبات على البنوك

3,468,0571,647,6843,490,4021,372,567المطالبات على الشركات
–37,171–72,243بنود نقدية 

495,853101,498558,24196,724انكشافات التجزئة الرقابية 
19,131–13,136–المطالبات على األطراف المركزية

81,5582,683102,5262,341انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها
1,512,285102,8421,009,487129,806انكشافات أخرى 

7,286,7984,149,8666,455,7292,459,567اإلجمالي

2021-12-31

 إجمالي االنكشافات
المبالغ بألف دينار كويتي

 إجمالي متوسط االنكشافات*
المبالغ بألف دينار كويتي

غير ممولممولغير ممولممول

–645,711–1,082,228مطالبات سيادية
86,6003,70090,0774,033المطالبات على مؤسسات القطاع العام 

–38,789–52,968مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
423,7262,014,330393,886623,065المطالبات على البنوك

3,452,0261,531,2293,640,6981,394,779المطالبات على الشركات
–48,420–59,173بنود نقدية 

425,921112,983505,45695,814انكشافات التجزئة
68,3895,553163,3663,611انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها

1,520,548140,789993,345160,594انكشافات أخرى 

7,171,5793,808,5846,519,7482,281,896اإلجمالي

يمثل متوسط االنكشاف اليومي المتوسط القائم باستثناء حالة االنكشافات التي فات موعد استحقاقها والتي تظهر متوسطات ربع سنوية منذ أن تم تصنيف االنكشافات المتأخرة السداد بشكل ربع   *
سنوي 

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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2021-12-31
المبالغ بألف دينار كويتي

اإلجماليتركباتونسالجزائر الكويت 

5,8559,054–1,8981,301المطالبات على الشركات
3,5341,599152605,345انكشافات التجزئة الرقابية 

5,4322,9001525,91514,399االجمالي

تسوية التغييرات في المخصصات
2022-12-31

المبالغ بألف دينار كويتي

المجموع غير ممول ممول 

182,49319,139201,632المخصصات كما في 1 يناير 2022 
360)400(760تعديالت فروق العمالت 

)16,693(–)16,693(مبالغ مشطوبة
19,6565,63125,287محمل على بيان الدخل

)5,029()31()4,998(المحول إلى مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع

181,21824,339205,557المخصصات كما في 31 ديسمبر 2022 

2021-12-31
المبالغ بألف دينار كويتي

المجموع غير ممول ممول 

265,90515,472281,377المخصصات كما في 1 يناير 2021 
)10,889()1,012()9,877(تعديالت فروق العمالت 

)147,073(–)147,073(مبالغ مشطوبة
79,9574,67984,636محمل على بيان الدخل

)6,419(–)6,419(المحول إلى مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع

182,49319,139201,632المخصصات كما في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(
االنكشافات االئتمانية )تتمة(

إجمالي انكشافات مخاطر االئتمان حسب االستحقاق التعاقدي المتبقي )تتمة(
2021-12-31

المبالغ بألف دينار كويتي

اإلجماليأكثر من 12 شهر6-12 شهر3-6 شهرحتى 3 شهر

572,57279,80172,963356,8921,082,228المطالبات السيادية
90,30090,300–––المطالبات على مؤسسات القطاع العام 

52,96852,968–––مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
1,108,472306,958811,293211,3332,438,056المطالبات على البنوك

1,367,317537,785993,0862,085,0674,983,255المطالبات على الشركات
59,173–––59,173بنود نقدية 

79,75121,83942,713394,601538,904انكشافات التجزئة الرقابية
73,942–––73,942انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها

576,20177,661322,936684,5391,661,337انكشافات أخرى 

3,837,4281,024,0442,242,9913,875,70010,980,163المجموع 

القروض منخفضة القيمة والمخصصات وفقا للمحفظة القياسية
2022-12-31

المبالغ بألف دينار كويتي

القروض 
المتعثرة )ناقصًا 
الفوائد المعلقة 

والضمانات(
 المخصصات 

اجمالي

المخصصات 
المحددة 

والمشطوبة

–810–المطالبات على البنوك
2,546183,16719,874المطالبات على الشركات

8,08815,8573,658انكشافات التجزئة الرقابية
–5,723–انكشافات أخرى

10,634205,55723,532اإلجمالي

 2021-12-31
المبالغ بألف دينار كويتي

القروض 
المتعثرة )ناقصًا 
الفوائد المعلقة 

والضمانات(
 المخصصات 

اجمالي

المخصصات 
المحددة 

والمشطوبة

–619–المطالبات على البنوك
9,054180,52877,743المطالبات على الشركات

5,34514,3625,022انكشافات التجزئة الرقابية
6,12374,161–انكشافات أخرى

14,399201,632156,926اإلجمالي

توزيع الجغرافي للقروض المنخفضة القيمة )بالصافي(
2022-12-31

المبالغ بألف دينار كويتي

اإلجماليتركباتونسالجزائر الكويت 

1292,546–2,32295المطالبات على الشركات
5,4922,419153248,088انكشافات التجزئة الرقابية 

7,8142,51415315310,634االجمالي

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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ألغراض حساب معدل كفاية رأس المال، تتكون الضمانات المؤهلة في الغالب من األسهم المدرجة والمتداولة في أسواق األوراق المالية المعترف بها والتي تشكل جزًءا 
من مؤشراتها الرئيسية، والضمانات الصادرة عن البنوك المؤهلة والضمانات النقدية حيث يوجد رهن / حجز محدد على الودائع.

III. أنواع الضمانات الرئيسية
تحدد السياسة االئتمانية للبنك أنواع الضمان المقبولة ونسبة تغطية الضمان وهي نسبة االنكشاف إلى قيمة الضمان، ولكل نوع من أنواع الضمانات المقبولة. كما 
تشترط هذه السياسة أن تنص شروط التسهيالت االئتمانية على تغطية مقدار االنخفاض في قيمة الضمان وإعادته إلى مستواه المشترط عليه. فإذا هبطت قيمة 

الضمان إلى مستوى يقل عن نسبة التغطية المشترطة، يتم متابعة العميل والتواصل معه للقيام إما بإيداع ضمان إضافي أو تخفيض األرصدة المستحقة منه تبعًا 
لمدى االنخفاض في قيمة الضمان.

وهذه النسب على اختالفها تتم مراقبتها بعد الموافقة عليها، وذلك بصورة مستقلة من قبل وحدة مراقبة االئتمان ويتم اإلبالغ عنها إلى مجموعات األعمال المصرفية 
المعنية لمتابعتها مع العميل. 

IV. تقييم الضمانات وإدارتها 
يتبع البنك نظامًا يتم بموجبه التحقق من قيمة الضمان بصورة مستقلة. وفيما يخص العقارات المقبولة كضمانات، يتم التقييم عادة بصورة سنوية من قبل مقيمين 

مستقلين، أحدهما مقيم معتمد من قبل بنك الكويت المركزي واآلخر من قبل مقيم مسجل معتمد من قبل البنك و يتم أخذ متوسط التقيمين من أجل احتساب قيمة 
المخاطر بعد الحد منها. أما في ما يخص األسهم وغيرها من األوراق المالية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية، يحتسب التقييم بصورة يومية استنادًا إلى األسعار 

المعلنة من قبل السوق بنهاية كل يوم. يتم تقييم الضمانات األخرى مثل األسهم غير المدرجة من قبل مقيمين مستقلين ويتم تحديثها على أساس سنوي. وتتولى قسم 
إدارة االئتمان في البنك متابعة عملية التقييم مع مجموعة العمل المصرفي المعنية التي يتم إبالغها بصفة منتظمة بقيمة الضمانات المقدمة من العميل.

V. الكفاالت المأخوذة لتحسين جودة االئتمان
كما ذكرنا سابقًا، هناك حاالت قليلة جدًا يتم فيها الحصول على كفالة كيان له تصنيف ائتماني أفضل لتحسين جودة االنكشاف تجاه كيان له تصنيف ائتماني أدنى. وفي 

هذه الحاالت التي يكون فيها التصنيف االئتماني معطى من قبل وكالة عالمية معتمدة للتصنيف االئتماني، يتم استبدال التصنيف االئتماني للمقترض بالتصنيف االئتماني 
للكفيل لغرض احتساب األصول المرجحة بأوزان المخاطر. وفي الحاالت التي يكون فيها الكفيل و /أو المقترض غير مصنف/ غير مصنفين من وكالة عالمية معتمدة 

للتصنيف االئتماني، يستخدم البنك التقييم الداخلي لتحديد مدى مقبولية الكفالة، لكن هذا التقييم الداخلي ليس له أي تأثير لغرض احتساب األصول المرجحة بأوزان 
المخاطر. 

VI. تركز الضمانات
يسعى البنك إلى تجنب تركز الضمانات قدر المستطاع. ولتحقيق هذا الهدف، عندما يقبل ضمان على شكل أسهم، تفحص وتراجع الكميات المتداولة من األسهم ذات 

العالقة حتى تاريخه من السنة ومتوسط عدد الصفقات التي تمت؛ وتؤخذ نتائج الفحص هذه، من بين نقاط أخرى، في االعتبار عند اتخاذ القرار بقبول الضمان مع اشتراط 
حدود النسب المعينة المذكورة أعاله. أي نسبة التغطية وتغطية مقدار االنخفاض. 

مخاطر االئتمان للطرف المقابل 
I. الهدف والسياسات

إن الهدف األساسي لوظيفة إدارة مخاطر االئتمان للطرف المقابل هو تحديد وقياس وإدارة ورفع تقارير بجميع المخاطر المتعلقة بالمشتقات ذات الصلة من خالل 
المراجعة المنتظمة للحدود الخاصة باألطراف المقابلة والرصد اليومي لالنكشافات مقابل الحدود.

II. االستراتيجيات واإلجراءات
يتم اعتماد جميع حدود المشتقات لألطراف األخرى من قبل لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة أو السلطة المفوضة من قبلها. وفيما يتعلق بالعمالء غير المصرفيين، 

يتم تقديم المنتجات المشتقة بشكل رئيسي فقط إلى كبار العمالء االنتقائيين لديهم حاجة ماسة لتوظيف هذه المنتجات إلدارة المخاطر المالية في أعمالهم.

III. الهيكل والتنظيم
تدير مجموعة الخزينة انكشافات األطراف المقابلة اليومية للمشتقات ضمن الحدود التي تحددها لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة أو السلطة المفوضة من قبلها. 

يقوم المكتب األوسط بمراقبة االنكشافات على نحو مستقل بحيث تبقى المخاطر ضمن الحدود المعتمدة.

IV. نطاق وطبيعة قياس المخاطر ونظم التقارير
يتم احتساب تحميل رأس المال للمشتقات غير المتداولة )OTC( باستخدام طريقة االنكشاف الحالية )»CEM«(. وبموجب هذه الطريقة يتم احتساب االنكشاف، مع تطبيق 

العوامل اإلضافية الموصى بها من قبل بنك الكويت المركزي وتحديد قيمة أصول المعامالت طبقًا ألحدث سعر في السوق.

وفيما يتعلق البنوك التابعة، باستثناء بنك برقان - تركيا، ال تتعامل الكيانات األخرى بنشاط في المعامالت المشتقة. كما أن لدى بنك برقان – تركيا أهدافًا وسياسات 
واستراتيجيات وعمليات وهيكل وتنظيمات مماثلة ولكنها مخصصة لبيئة السوق المحلية ولوائحها. يستخدم بنك برقان – تركيا أيضًا طريقة االنكشاف الحالية لحساب 

تحميل رأس المال على المنتجات المشتقة غير المتداولة.

التوريق االئتماني 
ال يقوم البنك بأي أنشطة توريق.

)CRM( تخفيف مخاطر االئتمان
تستند تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان الرئيسية التي يطبقها البنك على الضمانات المؤهلة. الحاالت التي يتم الحصول على الضمان من عميل/طرف مقابل حاصل على 

تصنيف أفضل لالنكشافات عن عميل/طرف مقابل حاصل على تصنيف أقل، وهي حاالت قليلة، ويرجع ذلك أساًسا إلى العدد المحدود للشركات الكويتية واالقليمية األخرى 
والذين يوجد لهم تصنيف من خالل مؤسسات التصنيف االئتمان الخارجية كما هو متاح من قبل العمالء المعنيين أو المجاالت العامة المنشأة. وفي الحاالت التي يكون 

فيها رهن محدد أو حجز للودائع متاح ، يتم أيضًا استخدام المقاصة داخل وخارج الميزانية لتخفيف مخاطر العميل.

I. عملية التقاص داخل الميزانية العمومية وخارجها
تتضمن المستندات القانونية النموذجية التي يحصل عليها البنك من عمالئه عادة شرطًا يسمح للبنك بإجراء مقاصة بين المستحقات على العميل تجاه البنك وبين ما 

يستحق للعميل لدى البنك. وهكذا، إذا كان الكيان القانوني نفسه الذي حصل على تسهيالت ائتمانية من البنك يحتفظ أيضًا بأرصدة دائنة في حساباته، فإن البنك سيكون 
له بشكل اعتيادي الحق القانوني في إجراء مقاصة بين األرصدة الدائنة في حسابات العميل ومستحقات البنك، وفيما يخص بعض البنوك التي تكون أطرافًا مقابلة في 

بعض العمليات، هناك اتفاقيات محددة تنص على استخدام عملية التقاص على انكشافات داخل وخارج الميزانية. إضافة إلى ذلك، وفي حاالت خاصة، يوافق البنك على منح 
التسهيالت االئتمانية للعميل مقابل رهن/ حجز على ودائعه لتغطية كل أو جزء من مستحقات البنك.

وألغراض احتساب معدل كفاية رأس المال )وكذلك احتساب المخصصات العامة(، فإن البنك وكإجراء احترازي ال يعتد بالرهن العام المتوفر لديه بموجب المستندات 
النموذجية الموقعة مع العميل، بل ينظر فقط في الحاالت التي يتوفر فيها رهن/ حجز محدد على الودائع. 

II. سياسة الضمانات
يسعى البنك إلى الحصول على ضمانات مقبولة تغطي مخاطر انكشافاته إلى الحد الذي يكون ممكنًا من الناحية التجارية. وتتكون الضمانات عادة من ممتلكات عقارية 

وأسهم مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وغيرها من األسواق المالية الرئيسة، وكذلك غيرها من األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة مثل السندات وصناديق 
االستثمار المشتركة وغيرها. وفي بعض الحاالت، وبهدف ضمان التزام راعي المشروع، يقوم البنك أيضًا بالحصول على أشكال أخرى من الضمان مثل األسهم/ األوراق 

المالية غير المدرجة وغيرها. وفي حين أن البنك سيكون راغبًا بقبول ضمانات أخرى مؤهلة حسب تعريف بنك الكويت المركزي لها مثل الذهب وأدوات الدين المؤهلة 
وغيرها، إال أن مثل هذه الضمانات ال تقدم عادة من قبل العمالء/ األطراف المقابلة على البنك. 

وبموجب القوانين الكويتية، فإن نقل الملكية وتنفيذ الرهن على السكن األساسي الخاص للمقترض هو أمر غير مسموح به إال في ظروف محددة. ولذلك فإن معظم 
قروض الرهن السكنية لصالح البنك لدى مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد ال تعتبر مضمونة بالرهن على السكن األساسي الخاص، حتى وإن تم الحصول على مستندات 

الرهن من بعض العمالء. وال يتم، إال في بعض الحاالت التي تطبق فيها الشروط القانونية بالتنفيذ على الرهن، اعتبار القروض ذات العالقة بأنها انكشافات قروض 
استهالكية مضمونة برهونات سكنية. 

ومع ذلك، وفيما يتعلق بالبنوك التابعة، فإن القوانين المحلية ذات الصلة ال تفرض أي قيود على تنفيذ الرهن العقاري على مقر اإلقامة الرئيسي، وبالتالي ال تنطبق هذه 
القيود على الحاالت الخاصة بهم.

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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االنكشاف المغطى بالضمانات والكفاالت المؤهلة 
2022-12-31

المبالغ ألف دينار كويتي

االنكشاف 
بعد معامل 

تحويل االئتماني 
واستبعاد الفوائد 

المعلق

مغطاة
بضمانات مالية 

بعد تطبيق 
االستقطاعات 

حسب تعليمات 
بنك الكويت 

المركزي

–1,036,571المطالبات السيادية
–72,004المطالبات على مؤسسات القطاع العام 

–50,741مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
610,42731,597المطالبات على البنوك

3,901,820432,402المطالبات على الشركات
–72,243بنود نقدية 

527,2649,939انكشافات التجزئة الرقابية 
–13,136المطالبات على األطراف المركزية

82,7181,803انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها
1,520,475147,399انكشافات أخرى

7,887,399623,140اإلجمالي

2021-12-31
المبالغ ألف دينار كويتي

االنكشاف 
بعد معامل 

تحويل االئتماني 
واستبعاد الفوائد 

المعلق

مغطاة
بضمانات مالية 

بعد تطبيق 
االستقطاعات 

حسب تعليمات 
بنك الكويت 

المركزي

–1,082,228المطالبات السيادية
–86,600المطالبات على مؤسسات القطاع العام 

–52,968مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
546,85813,826المطالبات على البنوك

3,851,789411,173المطالبات على الشركات
–59,173بنود نقدية 

457,8359,990انكشافات التجزئة
70,8731,790انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها

1,529,179236,705انكشافات أخرى

7,737,503673,484اإلجمالي

مخاطر السوق لمحفظة التداول والصرف األجنبي وانكشافات السلع
يطبق البنك األسلوب القياسي الحتساب مخاطره السوقية لمحفظة المتاجرة الخاصة به، وال يستخدم حاليًا أسلوب النموذج الداخلي. وبموجب األسلوب القياسي يتم 

تحديد مخاطر االنكشاف كميًا طبقًا للمستويات التي اشترطها بنك الكويت المركزي.

متطلبات راس المال لتغطية مخاطر السوق
المبالغ ألف دينار كويتي

2022-12-312021-12-31

116128مخاطر مراكز حقوق الملكية
1,551757مخاطر أسعار الصرف

176564مخاطر مراكز أسعار الفائدة
695148عقود الخيارات

2,5381,597اإلجمالي

تخفيف مخاطر االئتمان )CRM( )تتمة(
صافي االنكشافات االئتمانية بعد أدوات تخفيف مخاطر االئتمان وعامل تحويل االئتمان 

2022-12-31
المبالغ ألف دينار كويتي

 قبل تخفيف 
مخاطر االئتمان

تخفيف مخاطر 
صافي االنكشافاالئتمان

1,036,571–1,036,571المطالبات السيادية
72,004–72,004المطالبات على مؤسسات القطاع العام

50,741–50,741مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
540,49031,597508,893المطالبات على البنوك/مصنفة

69,937–69,937المطالبات على البنوك/غير مصنفة
3,901,820432,4023,469,418مطالبات على الشركات

72,243–72,243بنود نقدية 
527,2649,939517,325انكشافات التجزئة الرقابية 

13,136–13,136المطالبات على األطراف المركزية
82,7181,80380,915انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها

1,520,475147,3991,373,076انكشافات أخرى

7,887,399623,1407,264,259اإلجمالي

2021-12-31
المبالغ ألف دينار كويتي

 قبل تخفيف 
مخاطر االئتمان

تخفيف مخاطر 
صافي االنكشافاالئتمان

1,082,228–1,082,228المطالبات السيادية
86,600–86,600المطالبات على مؤسسات القطاع العام

52,968–52,968مطالبات من بنوك التنمية متعددة األطراف 
485,26213,826471,436المطالبات على البنوك/مصنفة

61,596–61,596المطالبات على البنوك/غير مصنفة
3,851,789411,1733,440,616مطالبات على الشركات

59,173–59,173بنود نقدية 
457,8359,990447,845انكشافات التجزئة

70,8731,79069,083انكشافات التي فات تاريخ استحقاقها
1,529,179236,7051,292,474انكشافات أخرى

7,737,503673,4847,064,019اإلجمالي

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

2021-12-31
المبالغ باأللف دينار كويتي 

متداولة بشكل 
عام*

محتفظ فيها 
بشكل خاص

72,40890,452أسهم
–393,333أدوات الدخل الثابت

9,05484,019أية أدوات أخرى

474,795174,471اإلجمالي

ال يوجد لدى البنك أي استثمارات يتم تداولها بشكل عام والتي تختلف قيمتها العادلة كما هو مفصح عنه في البيانات المالية بشكل جوهري عن القيم المدرجة في السوق.  *

المبالغ باأللف دينار كويتي 

2022-12-312021-12-31

6,4802,872أرباح/)خسائر( محققة مدرجة في بيان األرباح والخسائر

)65,398()105,846(أرباح/)خسائر( غير محققة مدرجة ضمن حقوق الملكية

رأس المال المطلوب مقسمًا حسب تصنيف االستثمارات
المبالغ باأللف دينار كويتي 

2022-12-312021-12-31

54,63549,148استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
22,92413,663استثمارات بالتكلفة المطفأة 

11,04011,236استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر 
129128استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

1,1831,095استثمارات في شركات زميلة

89,91175,270إجمالي

المعلومات المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في المحفظة المصرفية
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة المصرفية نتيجة لعدم التطابق في تواريخ االستحقاق و/أو إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات. ولغرض مراقبة أسعار 

الفائدة، يطبق البنك نظامًا يتتبع تواريخ اعادة تسعير الفائدة لكافة الموجودات والمطلوبات التي تحمل فوائد. ومن تلك البيانات يتم إعداد بيان اعادة تسعير الفائدة الذي 
يبين حاالت عدم التطابق ذات العالقة مصنفة إلى حزم مختلفة. 

تعتمد تقارير اعادة تسعير معدالت الفائدة على خصائص اعادة التسعير التعاقدية للمنتج حيثما كان مالئمًا من خالل التعديالت السلوكية. يتم الحصول على التعديالت 
السلوكية من خالل تحليل سلوك العمالء على مدى فترة زمنية المعزز بالمعلومات التي توفرها وحدات العمل. يتم تطبيق التعديالت السلوكية بشكل على الموجودات 

والمطلوبات التي ليس لها تواريخ استحقاق محددة مثل تسهيالت السحب على المكشوف، والودائع تحت الطلب وغيرها. تعتمد هذه التعديالت على االتجاهات التاريخية 
ويتم توزيعها على فترة إعادة تسعير تتراوح بين 3 و 6 أشهر. ويتم استخدام هذه البيانات العداد مقاييس مختلفة لمخاطر أسعار الفائدة في المحفظة االستثمارية مثل 

األرباح المعرضة للمخاطر )Earnings at risk( و القيمة االقتصادية لحقوق الملكية )Economic Value of Equity(. ويتم اعداد مقاييس المخاطر وبيانات مخاطر أسعار 
الفائدة في المحفظة المصرفية ومن ثم عرضها على اجتماعات لجنة الموجودات والمطلوبات مما يوفر ويمثل أداًة اضافية لمساعدة لجنة الموجودات والمطلوبات إلدارة 

مخاطر أسعار الفائدة. كما يتم عرض هذه المقاييس إلى لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر )»BRC«( على أساس ربع سنوي. 

يتم قياس األرباح المعرضة للمخاطر والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية في إطار سيناريوهات مختلفة لصدمة أسعار الفائدة، والتي تشمل ستة سيناريوهات محددة 
لصدمة أسعار الفائدة الداخلية اللتقاط الصدمات الموازية لألرباح المعرضة للخطر وسيناريوهين داخليين لصدمة أسعار الفائدة للقيمة االقتصادية لحقوق الملكية. 

وُيظهر الرسم البياني أدناه منحنى العائد من صافي الفائدة )25/50/100 نقطة( المستهدفة لمدة عام واحد بما في ذلك المشتقات:

المبالغ باأللف دينار كويتي

20222021الحساسية

bps 25+3,0463,660
bps 25-)3,046()3,655(

bps 50+6,0927,328
bps 50-)6,092()7,324(

bps 100+12,18414,656
bps 100-)12,184()14,646(

المخاطر التشغيلية
حسب تعليمات البنك المركزي الكويتي، يستخدم البنك األسلوب القياسي الحتساب المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال الالزم لتغطية هذه المخاطر. ومن بين 

مجاالت النشاط الثمانية التي حددها بنك الكويت المركزي، فإن عمليات بنك برقان تقتصر على خمسة أنواع فقط، فالبنك كما في تاريخ التقارير، ال يزاول حاليًا أنشطة تمويل 
الشركات، وخدمات الوكالة، والوساطة المالية لألفراد. أما بالنسبة لبقية مجاالت النشاط الخمسة، فإن البنك يطبق معامل بيتا. وإضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا سابقًا، طبق 

البنك نظامًا إلدارة األحداث التشغيلية بهدف تتبع حاالت المخاطر التشغيلية. ومن المتوقع لهذا النظام في النهاية أن يساعد البنك في تطوير أسلوب أكثر تطورًا لمخاطر 
التشغيل إذا وافقت وفي الوقت الذي توافق فيه السلطات الرقابية على هذا النظام. أما لوحات قياس المخاطر فتعطي صورة عن مجاالت مخاطر التشغيل لإلدارة العليا 

في البنك ومجلس اإلدارة. 

وبالنسبة للبنوك التابعة، فإنها تطبق أسلوب المؤشرات األساسية في احتساب مخاطر التشغيل حسب التعليمات المحلية النافذة في الدول التي تعمل بها هذه البنوك. 
إال أنه أثناء عملية التجميع تم استخدام األسلوب القياسي الحتساب المخاطر التشغيلية، حيث تم النظر إلى أنشطة البنوك التابعة تحت مختلف مجاالت النشاط وفق 

تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص حسابات بازل 3. 

مراكز حقوق الملكية في المحفظة المصرفية
I. تصنيف االستثمارات

لدى البنك مجموعة من سياسات االستثمار التي تحدد نوع االستثمارات، المتطلبات المحاسبية، ومدى الرغبة في تحمل المخاطر لالستثمارات، وما إلى ذلك. يتم تصنيف 
استثمارات البنك في حقوق الملكية في دفتر البنوك إما على أنها »القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر« )FVOCI( أو »القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة« 

.)FVTPL(

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االعتراف المبدئي، يجوز للبنك اختيار تصنيف بعض استثماراته في حقوق الملكية بشكل ال رجعة فيه كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل شاملة 

األخرعندما يفي بتعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي 32 األدوات المالية: العرض وال يحتفظ به للمتاجرة. يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة 
على حدة.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
يتم تسجيل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئيًا في بيان المركز المالي المجمع وفقًا للقيمة العادلة. ويتم تصنيف الموجودات 

المالية المصنفة ضمن هذه الفئة إما من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي أو يتعين قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. تقوم 
اإلدارة بتصنيف األداة كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حتى ولو كان يستوفي معايير تصنيف األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة أو األصل 

المالي المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، حيث يستبعد هذا التصنيف أو يقلل بصورة جوهرية المعاملة المحاسبية غير المتسقة التي قد تنشأ. 
ويتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

اإلستثمار في شركة زميلة
يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة تأثيرًا ملموسًا. إن 

التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في القرارات الخاصة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها دون أن يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على 
تلك السياسات.

II. السياسة المحاسبية ومنهجية التقييم
إن السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات ومنهجيات التقييم الخاصة بها تم تفصيلها تحت »ملخص السياسات المحاسبية الهامة« في مكان آخر من هذا التقرير 

السنوي. خالل عام 2022، لم يكن هناك تغيير كبير في هذه السياسات والمنهجيات.

تقوم لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة )BIC( في البنك بفحص واعتماد مقترحات االستثمارات التي تأتي من دائرة االستثمار والتي تقدم تقاريرها إلى رئيس مدراء 
مجموعة االستثمارات المصرفية والخزينة للمجموعة)GCIBTO( . وتتداول اللجنة حول هذه المقترحات مع أخذ وجهة نظر إدارة المخاطر في االعتبار قبل أخذ قرار الموافقة 

على تلك المقترحات.

وفيما يتعلق بالبنوك التابعة، فإنها لديها سياسات االستثمار الخاصة بها مماثلة لما ورد أعاله، والتي تتماشى بالطبع مع المتطلبات الرقابية الخاصة بها.

االستثمارات 
2022-12-31

المبالغ باأللف دينار كويتي 

متداولة بشكل 
عام*

محتفظ فيها 
بشكل خاص

65,45977,042أسهم
–491,275أدوات الدخل الثابت

80,373–أية أدوات أخرى

556,734157,415اإلجمالي

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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إن الموظفين العاملين في وظائف الرقابة مستقلون عن وحدات األعمال التي يشرفون عليها. لديهم السلطة المناسبة ويتم مكافأتهم وفقًا لتحقيق األهداف المرتبطة 
بوظائفهم، بغض النظر عن أداء مجاالت األعمال التي يقومون بمراقبتها. يتم مراقبة مكافآت كبار الموظفين في إدارة المخاطر والتدقبق الداخلي وااللتزام مباشرة من قبل 

اللجان المعنية المسئولين أمامها )أي BAC ، BRC وBCGC تباعًا(. 

تمت الموافقة على سياسة المكافآت من قبل المجلس في مايو 2017 ويتم مراجعتها دوريًا للتغييرات الجوهرية.

إدارة المكافآت والمخاطر
تهدف السياسة العامة للمكافآت إلى مواءمة المكافأة مع اتخاذ إجراءات حذرة. وستشمل االستراتيجية طويلة المدى االستراتيجية العامة لألعمال ومستويات تحمل 

المخاطر كميا مع أفق متعدد السنوات، فضاًل عن القيم األخرى مثل ثقافة االلتزام، واالخالقيات والسلوك تجاه العمالء والتدابير الرامية إلى التخفيف من تضارب المصالح.

تتم إدارة ممارسات المكافآت بعناية ضمن مدى الرغبة في المخاطرة كما يحددها مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار جميع المخاطر الرئيسية - المالية والتشغيلية 
واالمتثال. ويضمن البنك أن يتم تصميم وتنفيذ المكافأة بحيث تشمل، على وجه الخصوص، ما يلي: 

1. التوازن السليم بين المكافأة المتغيرة إلى الثابتة. 
2. قياس األداء وكذلك الهيكل

3. تعديل مخاطر المكافأة المتغيرة.

يستند تقييم مكونات المكافآت القائمة على األداء إلى األداء على المدى الطويل على النحو المبين في الخطة طويلة األجل ويأخذ في االعتبار المخاطر القائمة المرتبطة 
باألداء. يتم تحديد المكافأة المتغيرة بناء على األداء الفردي مقابل مجموعة مؤشرات األداء الرئيسية في بداية سنة األداء ومدى تقبل المخاطر.

وبغية تقليل الحوافز عن التحمل المفرط للمخاطر، فإن المكافأة المتغيرة ستشكل نسبة متوازنة من مجموع المكافأة. ووجود سياسة مرنة تمامًا بشأن المكافآت 
المتغيرة تشترط أن جميع المكافآت يمكن تخفيضها نتيجة لألداء السلبي أو حتى تعديلها إلى الصفر في حاالت مشاكل إدارة المخاطر. وال توجد تغييرات جوهرية في هذه 

التدابير خالل العام الماضي.

ربط األداء والمكافآت 
ترتبط ممارسات األجور في البنوك بأهداف األداء قصيرة األجل وطويلة األجل. وتتماشى مقاييس األداء المالية وغير المالية الرئيسية مع استراتيجية أعمال البنك. كما 

تستند المكافآت القائمة على األداء إلى مجموعات المكافآت المخصصة من قبل BNRC/ مجلس اإلدارة لغرض مكافأة أداء الموظفين. وتستند هذه المكافآت إلى األداء 
العام للبنك، وأداء القسم/المجموعة والمساهمة الفردية فيه. ويتم قياس أداء فريق اإلدارة العليا من خالل بطاقة األداء المتوازنة التي تستعرض مجاالت األداء الرئيسية 

لتركيز العمالء، واألداء المالي، وتحسين العمليات، وإدارة األفراد. ويتمتع جميع الموظفين اآلخرين في البنك بتقييم سنوي لالداء المالي وغير المالي بناء على وظائفهم. 

تعتبر المخاطر عاماًل رئيسيًا في تحديد استدامة األداء على المدى الطويل، ويعتبر تأجيل المكافأة أمرًا أساسيًا لتحسين مواءمة المخاطر في حزمة المكافآت. وينطبق 
تأجيل المكافآت حاليًا على الموظفين المحددين مثل نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي في 

الكويت وفريق اإلدارة العليا.

مبلغ التأجيل: ينبغي تأجيل جزء من عنصر األجر المتغير ال يتجاوز 50 في المائة على مدى فترة زمنية مناسبة على النحو المحدد في البند 2 أدناه.  )1(
مدة التأجيل : الجزء المؤجل من المكافأة المتغيرة يجب أن يتم توزيعه على فترة ال تتجاوز 3 سنوات، ويجب ان يتوافق مع طبيعة األعمال ومخاطرها وأنشطة   )2(

الموظف المعني. ويتم توزيع التسديد الفعلي للمكافأة المتغيرة عبر فترة تأخذ في االعتبار دورة األعمال المعنية للبنك ومخاطر أعمالها.
)3(  يجوز تعديل جزء التأجيل والنسبة المئوية وفقا لمستوى األقدمية أو مسؤولية الشخص الذي يتم مكافأته. 

ويحدد الجدول الزمني للتأجيل بمكونات مختلفة كالتالي: 
)أ( األفق الزمني للتأجيل،

)ب( نسبة المكافأة المتغيرة المؤجلة،
)ج( السرعة التي يتم بها دفع المكافأة المؤجلة )عملية المنح( و

)د( الفترة الزمنية من االستحقاق حتى تسديد المبلغ المؤجل األول؛
)هـ( شكل المكافأة المتغيرة المؤجلة

وسوف يميز البنك جداول التأجيل من خالل تغيير هذه المكونات الخمسة.

المعلومات المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في المحفظة المصرفية )تتمة(
على أساس مجمع، فان حساسية أسعار الفائدة في نهاية السنة هي أنه في حال )انخفاض( ارتفاع أسعار الفائدة لكافة االستحقاقات بما يعادل 1%؛ فان صافي ايرادات 

الفوائد للسنة القادمة سيرتفع )ينخفض( بمقدار12.2مليون دينار كويتي )12.2مليون دينار كويتي( )2021: 14.7 مليون دينار كويتي( ) 14.7 مليون دينار كويتي(. أيًضا، إذا ارتفعت 
)تنخفض( أسعار الفائدة لجميع تواريخ االستحقاق بنسبة 2٪ ، فإن صافي القيمة الحالية المخصومة لحقوق الملكية المجمعة للبنك سينخفض )يرتفع( بمقدار 25 

ماليين دينار كويتي )ارتفاع )انخفاض( 2021 بمقدار 18 مليون دينار كويتي(.

مخاطر السيولة وإدارة التمويل
تم وصف مخاطر السيولة وإدارة التمويل للمجموعة بالتفصيل تحت قسم »ملخص السياسات المحاسبية الهامة« في التقرير السنوي. كما يظهر تحليل استحقاق 
التدفقات النقدية الدائنة من قبل المجموعة بموجب المطلوبات المالية عن طريق االستحقاقات التعاقدية المتبقية في تاريخ الميزانية العمومية في »إيضاحات حول 

البيانات المالية المجمعة » في البيانات المالية المجمعة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ممارسات المكافآت
حوكمة المكافآت

تتولى لجنة مجلس االدارة للترشيحات والمكافآت )BNRC( مسئولية رفع وتقديم التوصيات إلى مجلس االدارة بشأن ترشيح أعضاء المجلس، ومراجعة هيكل مجلس 
االدارة على أساس سنوي، وتقييم أداء مجلس االدارة وكذلك تقييم كافة أعضائه على أساس سنوي، واعداد سياسة مكافآت على مستوى البنك وفقًا للقوانين واللوائح 

المطبقة. باالضافة إلى ذلك، تتولى هذه اللجنة مسئولية تعيين المناصب العليا في االدارة التنفيذية، مع ضمان شغل هذه الوظائف والمناصب من قبل موظفين مؤهلين 
بشكل جيد مع وضع معايير االداء وخطط االحالل. 

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة. 

تتألف اللجنة وتعمل وفقًا لإلرشادات الواردة في دليل الحوكمة وإرشادات اجتماع مجلس االدارة/ اللجنة. وعالوة على ذلك، وفيما يختص بتكوين اللجنة، ال يجوز لرئيس 
مجلس االدارة أن يصبح عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت. 

يغطي نطاق سياسة المكافآت بنك برقان والبنوك التابعة له حيثما تكون المتطلبات الرقابية للبنوك التابعة في البلدان العاملة فيها ال تتعارض مع سياسة المكافآت. 

وألغراض اإلفصاحات، قام البنك بتحديد 17 موظف يمثلون االدارة العليا بشكل أساسي وهم نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي في الكويت ومن ينوبون عنهم الذين يتولون مباشرة مسئولية الحوكمة وإدارة البنك، و 4 موظفين من الموظفين في أنشطة 

تحفها المخاطر بشكل جوهري على مستوى المجموعة والذين لم يتم تناول أدوارهم/ مهامهم في الفئة المذكورة أعاله – والتي يكون ألنشطتهم – بشكل فردي أو جماعي 
– تأثير هام على األداء المالي واستقرار/ سالمة الرقابة لدى البنك. 

سياسة المكافآت
تهدف سياسة المكافآت إلى تمكين المجموعة من استقطاب موظفين مؤهلين واالحتفاظ بهم وتحفيزهم ومكافأتهم مع ضمان وجود التوافق واالنصاف وتوزان 

المخاطر بشكل مالئم ذات العالقة. تعكس هذه السياسة أهداف المجموعة فيما يتعلق بالحوكمة السليمة/ الرشيدة وكذلك تعزيز القيمة على المدى الطويل ألصحاب 
المصلحة كافة. تمثل سياسات وممارسات المكافآت جزءًا من االلتزامات الشاملة للمجموعة بهدف ضمان وجود ترتيبات حوكمة فعالة. 

يستحق الموظفين مكافآت مختلفة ومتنوعة تهدف إلى وجود حزم مكافآت مالئمة ومتوازنة وفقا للدرجات الوظيفية للموظف مع األخذ في االعتبار مهارات وخبرات 
الموظفين ودورهم في البنك وكذلك ممارسات السوق. 

تتكون عناصر ومكونات المكافأة من جميع أشكال المدفوعات أو المزايا مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين ويمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
مكافأة / أجر ثابت بناء على دور الموظف والسوق. 	 
مكافأة متغيرة استنادًا إلى أداء الموظف – وبشكل رئيسي في شكل مكافآت نقدية مؤجلة وغير مؤجلة. 	 

هذا ويستحق الموظفون مكافآت متغيرة وفقا لمسمياتهم الوظيفية. وتكون المكافآت المتغيرة في شكل مكافأة نقدية ويمكن أن تخضع المكافأة لالستحقاق أو يتم 
تأجيلها لفترة. تستند مبالغ المكافأة على جدول/ حزمة المكافآت التي أقرها مجلس االدارة بهدف مكافأة الموظفين على أدائهم. كما يستند اجمالي مبلغ مكافأة األداء على 

تقييم النتائج الكلية للبنك وأداء وحدة العمل والشخص المختص. عند تقييم أداء الشخص، يتم مراعاة األهداف والمقاييس المالية وغير المالية الرئيسية. 

يتم دفع المكافأة المتغيرة نقدا لمعظم الموظفين العاملين بالبنك. ويتم تأجيل مكافأت نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي في الكويت والتي يتم اعتمادها سنويًا وفقا للسياسة المعتمدة على مدى فترة ال تزيد عن خمسة سنوات. 

يتم دفع أو استحقاق المكافأت المتغيرة، بما في ذلك الجزء المؤجل، فقط وفقا للحالة المالية للبنك ككل، ويتم تعديلها وفقا ألداء البنك وعمل الوحدة والموظف 
المختص. 

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

 ب ( المكافأت المدفوعة ألعضاء االدارة العليا والموظفين ذوي صالحيات اتخاذ قرارات بانكشافات المخاطر بشكل جوهري خالل السنة )المرتبطة باألداء 
لعام 2020(
2021-12-31

أعضاء االدارة العليا
الموظفين ذوي صالحيات اتخاذ قرارات 

بانكشافات المخاطر بشكل جوهري

عدد الموظفين
مجموع المبلغ 

عدد الموظفينبالدينار الكويتي 
مجموع المبلغ 

بالدينار الكويتي 

المكافأت المتغيرة المدفوعة خالل العام*:
17414,683432,550النقد

المكافأت الثابتة الممنوحة خالل العام:
-–4237,000النقد

651,68332,550إجمالي المكافأت المدفوعة خالل السنة )متغيرة وثابتة(

––––االموظفين الذين استلموا مكافآت عند األنضمام خالل السنة
––مكافأة نهاية الخدمة المسددة خالل السنة 

يمثل 1.9% )2021: 2.8% من إجمالي الموظفين(  *
المكافآت المتغيرة والثابتة في صورة مكافآت نقدية فقط. 

)ب( المكافآت النقدية المؤجلة المستحقة كما في نهاية السنة )الرواتب والحوافز( بلغت 691,135 دينار كويتي

)ج( المكافأة المؤجلة المسددة خالل السنة بلغت 516,049 دينار كويتي.

)د( ملخص المكافأة )الراتب والمكافأة( لكبار المدراء ومسئولي تحمل المخاطر الجوهرية عن السنة المالية 2022
 2022-12-31

اإلدارة العليا
الموظفين ذوي صالحيات اتخاذ قرارات 

بانكشافات المخاطر بشكل جوهري
إجمالي المبلغ بالدينار الكويتي

مؤجلةغير مقيدةمؤجلةغير مقيدة

664,423465,04081,78735,051مكافأة نقدية متغيرة
–375,631–3,115,983مكافأة نقدية ثابتة 

)د( ملخص المكافأة )الراتب والمكافأة( لكبار المدراء ومسئولي تحمل المخاطر الجوهرية عن السنة المالية 2021 
2021-12-31

اإلدارة العليا
الموظفين ذوي صالحيات اتخاذ قرارات 

بانكشافات المخاطر بشكل جوهري
إجمالي المبلغ بالدينار الكويتي

مؤجلةغير مقيدةمؤجلةغير مقيدة

361,983222,50494,90523,726مكافأة نقدية متغيرة
–390,553–2,960,370مكافأة نقدية ثابتة 

ممارسات المكافآت )تتمة(
استرداد األموال

يتم دفع المكافأة المتغيرة، بما في ذلك الجزء المؤجل، أو يتم استحقاقها فقط إذا كانت مستدامة وفقًا للوضع المالي للبنك ككل، ومبررة وفقا ألداء البنك ووحدة األعمال 
والفرد المعني.

ويسري استرداد األموال على الموظفين المعينين مثل نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي في 
الكويت وفريق اإلدارة التنفيذية.

ويتطلب استرداد األموال قيام المسئول التنفيذي برد المبلغ الذي تم تلقيه فعاًل وفقًا لمنحة المكافأة النقدية بعد استالم المبلغ النقدي إما بسبب حقيقة أن أداء العمل 
كان مبالغ فيه وقت إجراء الدفع؛ أو إذا كان المتلقي قد قام، وقت إجراء الدفع، بانتهاك خطير لعقد العمل و/أو سياسة البنك أو خرق لألمور الرقابية، مما أدى إلى تراجع 

األداء المالي للبنك.

يتم تطبيق استرداد األموال حتى بعد انتهاء عالقة االستخدام لمدة سنة واحدة من منح المكافأة المتغيرة، وسوف يتبع البنك اإلجراء القانوني المتاح له السترداده.
ويتعين على المجلس، في جميع الظروف المناسبة، أن يطلب تسديد أي مدفوعات حوافز سنوية أو مدفوعات حوافز طويلة األجل إلى موظف تنفيذي حيث:

كان الدفع قائمًا على تحقيق بعض النتائج المالية التي كانت فيما بعد موضوع إعادة صياغة جوهرية للبيانات المالية المنشورة للبنك؛  )1(
يحدد مجلس اإلدارة المسئول التنفيذي المشارك في سوء السلوك المتعمد الذي تسبب أو تسبب إلى حد كبير في الحاجة إلى إعادة صياغة كبيرة؛ و  )2(

كان قد سيتم دفع مبلغ أقل للمسئول التنفيذي استنادًا إلى النتائج المالية المعاد بيانها.  )3(

وفي كل حالة من هذا القبيل، يسعى البنك، إلى أقصى حد ممكن عمليًا، إلى االسترداد من المسئول التنفيذي الفردي المبلغ الذي تجاوزت به مدفوعات حوافز المسئول 
التنفيذي الفردي للفترة ذات الصلة المبلغ األقل الذي كان سيدفع بناء على النتائج المالية المعاد بيانها.

بلغ العدد اإلجمالي ألعضاء اإلدارة العليا لعام 2022 عدد 17 موظفا)2021: 17(	 
بلغ العدد اإلجمالي للمتحملين للمخاطر الجوهرية لعام 2022 عدد 4 موظف )2021: 4(	 

أ ( المكافأت المدفوعة ألعضاء االدارة العليا والموظفين ذوي صالحيات اتخاذ قرارات بانكشافات المخاطر بشكل جوهري خالل السنة )المرتبطة باألداء لعام 2021(
2022-12-31

أعضاء االدارة العليا
الموظفين ذوي صالحيات اتخاذ قرارات 

بانكشافات المخاطر بشكل جوهري

عدد الموظفين
مجموع المبلغ 

عدد الموظفينبالدينار الكويتي 
مجموع المبلغ 

بالدينار الكويتي 

    المكافأت المتغيرة المدفوعة خالل العام*:
17611,266475,600النقد

المكافأت الثابتة الممنوحة خالل العام:
––4237,000النقد

848,26675,600إجمالي المكافأت المدفوعة خالل السنة )متغيرة وثابتة(

––––االموظفين الذين استلموا مكافآت عند األنضمام خالل السنة
117,88719,570مكافأة نهاية الخدمة المسددة خالل السنة 

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي
1. نموذج اإلفصاح العام - تكوين رأس المال التنظيمي

حقوق المساهمين )CET1(: األدوات واالحتياطيات
المبلغ باأللف

دينار كويتي

611,583األسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار1
130,529أرباح محتفظ بها 2
)16,317(الدخل المتراكم الشامل )واحتياطيات أخرى(3
 رأس المال الصادر مباشرة والذي يخضع لالستبعاد التدريجي من "حقوق المساهمين من الشريحة 1" )ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة(4
10,427األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(5
736,222حقوق المساهمين )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

 حقوق المساهمين )CET1( : التعديالت الرقابية

 تعديالت التقييم 7
8,941الشهرة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8
9,360موجودات غير ملموسة أخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(9

الضريبة المؤجلة المدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة المدرجة في 10
جانب االلتزام ذي الصلة(

 

18,889احتياطي تغطية التدفقات النقدية11
 عجز المخصصات للخسائر المتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(12
  الربح من المبيعات الخاصة بعمليات التوريق13
 األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات المقيمة بالقيمة العادلة14
 صافي موجودات صندوق التقاعد ذات الفائدة المحددة 15
1,742 استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية(16
 االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين17
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال 18

–يمتلك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر )المبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمين للبنك(
االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة 19

المؤهلة )المبالغ فوق حد ١٠ ٪ من حقوق مساهمين للبنك(
 

 حقوق خدمات الرهن العقاري )المبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمين للبنك(20
الضرائب المؤجلة على جانب األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتة )المبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمين للبنك، بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب 21

االلتزام ذي الصلة(
 

 المبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15% من حقوق مساهمين للبنك22
 منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات المالية23
 منها: حقوق خدمات الرهن العقاري24
 منها: الضريبة المؤجلة المدرجة في جانب األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتة25
 التعديالت الرقابية األخرى المقررة من السلطة الرقابية26
التعديالت الرقابية المطبقة على حقوق المساهمين )CET1( بسبب عدم كفاية رأس المال اإلضافي )AT1( ورأس المال المساند )الشريحة 2( لتغطية 27

االستقطاعات 
 

28)CET1( 38,932إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق المساهمين
697,290حقوق المساهمين )CET1( بعد التعديالت الرقابية29

 رأس المال االضافي للشريحة األولى )AT1(: األدوات

153,150أدوات رأس المال اإلضافي )AT1( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار30
153,150منها: المصنفة كحقوق مساهمين وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة31
 منها: المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة32
33)AT1( أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس المال اإلضافي 
أدوات رأس المال اإلضافي )AT1( وأدوات حقوق المساهمين )CET1( غير المدرجة في السطر 5( الصادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ 34

1,747المسموح به في مجموعة رأس المال اإلضافي )الشريحة 1((
 منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي35
154,897رأس المال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية 36

 رأس المال اإلضافي )AT1(: التعديالت الرقابية

37)AT1( استثمارات في رأس المال اإلضافي للبنك نفسه  
38)AT1( الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي 
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال 39

–تملك البنوك أكثر من 10% من حقوق المساهمين المصدرة )المبالغ فوق حد 10% من حقوق المساهمين للبنك(
 االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي )بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة(40
 التعديالت الرقابية المقررة من السلطة الرقابية41
 التعديالت الرقابية المطبقة على رأس المال اإلضافي )AT1( بسبب عدم كفاية رأس المال المساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات42
43)AT1( إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي–
44)AT1( 154,897رأس المال اإلضافي
45 )AT1( رأس المال اإلضافي + )CET1( حقوق المساهمين = )852,187رأس المال األساسي )الشريحة 1

الموجز العام والخاتمة
باختصار، لدى المؤسسة نظام لإلدارة والرقابة والتقييم على النحو التالي:

االستجابة لبيئة األعمال الحالية وخطط النمو للبنك والمخاطر المصاحبة لها.	 
االلتزام بالتعليمات التنظيمية الراسخة وبما يتماشى مع متطلبات بازل 3 المبينة تفصيًلا من قبل بنك الكويت المركزي في وثيقة التعليمات الصادرة في يونيو 2014 	 

والتحسينات التي ُتدخل عليها من وقت آلخر، بما في ذلك اإلضافات التفصيلية على مسائل الركن 2.
الوفاء بمعايير إدارة المخاطر الدولية المقبولة عموًما لمؤسسة مالية بحجم البنك ودرجة تعقيده.	 

كما يعّين البنك شركة تدقيق مستقلة غير مراجعي الحسابات الخارجيين، بغية فحص أنظمة الرقابة الداخلية في البنك وشركاته التابعة ولتوضيح أي أوجه قصور قد 
تؤدي إلى مخاطر. ويتم ذلك تنفيًذا لتعليمات بنك الكويت المركزي، ويتم تقديم نسخة من تلك التقارير مع اإلجراءات المتخذة لتصحيح أوجه القصور للجنة التدقيق التابعة 

لمجلس اإلدارة وكذلك لبنك الكويت المركزي، بما يوّفر راحة إضافية فيما يتعلق بالضوابط والموازين المعمول بها في البنك والشركات التابعة له.

ويعتمد البنك سياسات وإجراءات تفصيلية ذات صلة لجميع إداراته/أقسامه بهدف تحقيق التوافق التشغيلي الكامل مع السياسات المحددة في هذا القسم بطريقة 
متكاملة وفعالة من حيث التكلفة. وفي هذا الصدد:

تم وضع إجراءات تشغيل تفصيلية فيما يتعلق بجميع المهام الرئيسية ويجوز للموظفين المعنيين الرجوع إليها عند الضرورة بما يكفل امتثالهم لها.	 
إطار رقابة دولي ترصده وحدة رقابة داخلية مكرسة لتغطية جميع أقسام البنك.	 
تعمل وظائف أمن تقنية المعلومات والهيكل الرقابي بشكل فّعال وموّثق بموجب شهادة دولية ألمن المعلومات.	 
بل مجلس اإلدارة لتدقيق مختلف مجاالت البنك وتقديم النتائج التي تم التوصل إليها وردود 	 

ِ
هناك وحدة تدقيق داخلي مستقلة لديها خطط منتظمة معتمدة من ق

اإلدارات الخاضعة للتدقيق، بما في ذلك الخطوات المتخذة للتعامل مع مالحظات التدقيق.

تعتزم إدارة البنك االستمرار في مراجعة السياسات واإلجراءات بشكل دوري لتنفيذ التحسينات الالزمة والمناسبة، وعرضها على لجان مجلس اإلدارة و/أو مجلس اإلدارة 
ذاته - على النحو المطلوب حسب هيكل الحوكمة في البنك – وكذلك وفق تعليمات بنك الكويت المركزي حيثما انطبق ذلك.

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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2. متطلبات التسوية
إن أساس نطاق التجميع لألغراض المحاسبية والرقابية يتسق مع المجموعة. وبغرض توفير تسوية شاملة لجميع العناصر الرأسمالية الرقابية للميزانية العمومية في 

البيانات المالية المجمعة المدققة، تم تطبيق منهجية من ثالث خطوات بموجب قسم اإلفصاحات الوارد في الركن 3 من تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن بازل 3.

يوضح الجدول التالي المقارنة )الخطوة األولى( بين الميزانية العمومية الواردة في البيانات المالية المجمعة والميزانية العمومية وفقًا للنطاق الرقابي للتجميع. تم توسيع 
السطور / الخانات )البنود( واالشارة إليها مع الحروف )الخطوة الثانية( لعرض البنود ذات الصلة لرأس المال الرقابي. 

المبلغ باأللف دينار كويتي 

البند

الميزانية 
العمومية الواردة 

في البيانات 
المالية المعلنة
31 ديسمبر2022 

تقع ضمن إطار 
التجميع الرقابى
االشارات31 ديسمبر2022 

 الموجودات
 659,384659,384النقد والنقد المعادل

 301,554301,554أذونات وسندات خزانة لدى البنك المركزي ومؤسسات أخرى
 482,101482,101المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 4,227,7374,227,737قروض وسلف للعمالء
76,32576,325aمنها المخصصات العامة )المطروحة( طبقا للحد األقصي لألدراج ضمن الشريحة الثانية

 714,149714,149استثمارات في أوراق مالية
771771bمنها الشهرة في استثمارات في شركات زميلة

 258,048258,048موجودات أخرى
 163,071163,071الممتلكات والمعدات

 17,53017,530موجودات غير ملموسة
8,1708,170cمنها الشهرة 

9,3609,360dمنها الموجودات غير الملموسة األخرى

 6,823,5746,823,574 

342,386342,386مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

7,165,9607,165,960إجمالي الموجودات

   االلتزامات 

 278,146278,146مستحق إلى البنوك
 699,421699,421مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

 3,932,4913,932,491ودائع من عمالء
 783,392783,392أموال مقترضة األخرى

153,150153,150eمنها أدوات رأس مال الشريحة الثانية )Tier 2( المؤهلة الصادرة مباشرة زائدًا عالوة اإلصدار
 243,891243,891مطلوبات أخرى

 5,937,3415,937,341 
281,204281,204مطلوبات متعلقة مباشرة بمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

6,218,5456,218,545اجمالي االلتزامات المالية

   حقوق المساهمين

328,781328,781fرأس المال
282,802282,802gعالوة اصدار أسهم

h)1,742()1,742(أسهم الخزينة
113,234113,234iاحتياطي اجباري

113,612113,612jاحتياطي اختياري
k)243,163()243,163(احتياطات أخرى

18,88918,889lمنها احتياطي تغطية التدفقات النقدية
152,542152,542mأرباح مرحلة

26,26226,262nمنها توزيعات األرباح المقترحة
o)4,249()4,249(منها خسائر تعديل قروض للعمالء االفراد

 746,066746,066حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك
153,150153,150pسندات مستدامة من الشرحة األولى لرأس المال

 48,19948,199الحصص غير المسيطرة
.)CET1( 10,42710,427منها: تحقق محدود مؤهل باعتباره حقوق مساهمينq

)Tier 1 Capital( 1,7471,747منها: تحقق محدود مؤهل باعتباره رأس مال الشريحة األولىr
)Tier 2 Capital( 2,3712,371منها: تحقق محدود مؤهل باعتباره رأس مال الشريحة الثانيةs

 947,415947,415إجمالي حقوق الملكية

 7,165,9607,165,960اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

رأس المال المساند )الشريحة 2(: األدوات والمخصصات
المبلغ باأللف

 دينار كويتي

153,150أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار46
 أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس المال المساند )الشريحة 2(47
أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق المساهمين )CET1( ورأس المال اإلضافي )AT1( غير المدرجة في السطر 5 أو 34( الصادرة عن شركات 48

2,371تابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال المساند )الشريحة 2((
 منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي49
76,325المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند )الشريحة 2(50
231,846رأس المال المساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية51

 رأس المال المساند )الشريحة 2(: التعديالت الرقابية

  استثمارات في رأس المال المساند للبنك نفسه )الشريحة 2(52
 الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2(53
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال 54

–يملك البنك أكثر من 10% من حقوق المساهمين المصدرة )المبالغ فوق حد 10% حقوق المساهمين للبنك(
–االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي )بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة(55
 التعديالت الرقابية األخرى المقررة من السلطة الرقابية56
–إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال المساند )الشريحة 2(57
231,846رأس المال المساند )الشريحة 2(58
1,084,033إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = رأس المال األساسي )الشريحة 1( + رأس المال المساند )الشريحة 2((59
6,433,584إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر60

 معدالت رأس المال والمصدات

10.8%حقوق المساهمين )الشريحة ١( )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61
13.2%رأس المال األساسي )الشريحة 1( )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(62
16.8%إجمالي رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(63
متطلبات المصدات الخاصة بالبنك )الحد األدنى لمتطلبات حقوق المساهمين( )CET1( تتضمن المصدات الرأسمالية التحوطية )زائدًا المصدات الرأسمالية 64

9.0%للتقلبات االقتصادية زائدًا المتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي(، ويعبر عنها كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر
1.0%منها: متطلبات المصدات الرأسمالية التحوطية65
–منها: المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية 66
1.0%منها: المتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي67
3.8%حقوق المساهمين )CET1( المتاحة للوفاء بالمصدات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(68

 الحدود الدنيا

8.0%الحد األدنى لمعدل حقوق المساهمين )CET1( بما في ذلك المصدات الرأسمالية التحوطية69
9.5%الحد األدنى لمعدل رأس المال األساسي )الشريحة 1(70
11.5%الحد األدنى لرأس المال بمفهومه الشامل بخالف المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية ومصدات البنوك ذات التأثير النظامي71

 المبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها بالمخاطر(

66,487االستثمارات غير الهامة في رأس مال المؤسسات المالية األخرى72
4,432االستثمارات الهامة في حقوق المساهمين لدى المؤسسات المالية 73
–حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(74
8,362الضريبة المؤجلة المدرجة على جانب األصول الناتجة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(75

حدود االعتراف بالمخصصات في رأس المال المساند )الشريحة 2(

185,903المخصصات العامة المؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقًا لألسلوب القياسي )قبل تطبيق الحد األقصى(76
76,325الحد األقصى إلدراج المخصصات العامة في رأس المال المساند )الشريحة 2( وفقًا لألسلوب القياسي77
 المخصصات العامة المؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقًا ألسلوب نماذج التصنيفات الداخلية 78

)قبل تطبيق الحد األقصى(
 

 الحد األقصى إلدراج المخصصات العامة ضمن رأس المال المساند )الشريحة 2( وفقًا ألسلوب نماذج التصنيفات الداخلية79

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(

متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي )تتمة(
1. نموذج اإلفصاح العام - تكوين رأس المال التنظيمي )تتمة(
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3. اإلفصاح عن السمات الرئيسية ألدوات رأس المال التنظيمي

بنك برقان ش.م.ك.عبنك برقان ش.م.ك.عالمصدر1
الرمز المرجعي )Unique Identifier( مثل رقم تعريف الورقة 2

المالية )CUSIP( )ISIN( أو بلومبيرغ لألكتتابات الخاصة(
XS2019231823XS2265369491

األداة بأكملها –القوانين الحاكمة لألداة 3
 القانون االنجليزي

أحكام المساندة - القانون الكويتي

القانون االنجليزي باستثناء حالة الُمصدر وأحكام المساندة 
بموجب القانون الكويتي

المعاملة الرقابية

4)CET1, AT1 or T2( نوع رأس المال)»AT1«( رأس المال االضافي للشريحة األلىT2
مؤهلة على مستوى البنك منفردا/ المجموعة/ المجموعة 5

ومنفردا
المجموعة وبشكل فرديمجموعة وبشكل فردي

سندات رفيعة المستوى غير مضمونة تصدر بصيغة عالمية دين ثانوينوع االداة )يتم تحديد االنواع حسب كل منطقة(6
مسجلة

500,000 ألف دوالر أمريكي500,000 ألف دوالر أمريكيالمبلغ المدرج في رأس المال الرقابي7
100100القيمة االسمية لألداة8
الديونحقوق ملكيةالتصنيف المحاسبي 9

15 ديسمبر 92020 يوليو 2019تاريخ اإلصدار األصلي 10
محددة األستحقاقدائمةدائمة أو محددة األستحقاق 11
15 ديسمبر 2031ال يوجد تاريخ استحقاق تاريخ االستحقاق األصلي 12
نعمنعم االستدعاء من قبل المصدر و يخضع لموافقة رقابية مسبقة 13
تاريخ االستدعاء االختياري، و تواريخ السداد الطاريء ، وقيمة 14

التسديد 
تاريخ االستدعاء االختياري: 30 يونيو 2024: المبلغ األساسي 

السائد باإلضافة إلى الفوائد المستحقة ولكن غير 
المسددة؛ 

حالة تتعلق بمتطلبات رأس المال )إقصاء كلي أو جزئي(: 
101 ٪ من المبلغ الرئيسي السائد باإلضافة إلى الفوائد 

المستحقة ولكن غير المسددة
أو

حالة تتعلق بأسباب ضريبية: المبلغ الرئيسي السائد + 
الفائدة المستحقة ولكن غير المسددة

على قدم المساواة )كلًيا ولكن ليس جزئًيا( في أي يوم يقع 
في الفترة التي تبدأ في )وتشمل( 15 سبتمبر 2026 وتنتهي 
في )بما في ذلك( تاريخ إعادة التعيين، أو في أي تاريخ دفع 

فائدة بعد ذلك، وفًقا للشروط ذات الصلة يجري ملؤها.

على أساس ربع سنوي: المبلغ األساسي السائد + الفوائد تواريخ السداد الالحقة، إن وجدت 15
المستحقة ولكن غير المسددة 

على النحو الوارد أعاله

الكوبونات / توزيعات األرباح

ثابتة لمدة خمس سنوات؛ في نهاية كل خمس سنوات، يتم توزيعات أرباح/ كوبونات ثابتة أو متغيرة16
إعادة التعيين إلى سعر الفائدة السائد للخزانة األمريكية 

باإلضافة إلى الهامش لمدة 5 سنوات.

ثابتة

2.750٪ ثابتة سنوًيا من تاريخ اإلصدار )15 ديسمبر 2020( 5.7492%؛ سعر الفائدة للخزانة األمريكية لمدة 5 سنواتسعر الكوبون وأي مؤشرات ذات عالقة17
حتى تاريخ إعادة التعيين )15 سبتمبر 2026(. إعادة التعيين 

إلى سعر الخزانة األمريكية السائد لمدة 5 سنوات )»معدل 
إعادة التعيين«( باإلضافة إلى الهامش )2.229٪( في تاريخ 

إعادة التعيين )15 سبتمبر 2026(.
النعم وجود مانع لتوزيعات األرباح18
توزيعات األرباح اختيارية بالكامل، أو اختيارية بصورة جزئية ، 19

أو إلزامية
مدفوعات الفائدة إلزامية، وتخضع للتخفيض عند نقطة عدم توزيعات األرباح اختيارية بالكامل

القدرة على االستمرار
وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخري للسداد 20

المبكر
ال يوجدال 

ال توجد إمكانية إللغاء القسيمة )انظر أعاله(غير متراكمة غير تراكمية أو تراكمية 21
غير قابل للتحويل. التخفيض )كلًيا أو جزئًيا( هو آلية امتصاص غير قابلة للتحويل قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل22

الخسارة الوحيدة عند نقطة عدم القدرة على االستمرار 
)راجع أدناه(

ال ينطبقال ينطبق اذا كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة للتحويل 23
ال ينطبقال ينطبق اذا كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئيا 24
ال ينطبقال ينطبق اذا كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل 25
ال ينطبقال ينطبق اذا كانت قابلة للتحويل، تحويل الزامي أو اختياري26
ال ينطبقال ينطبق اذا كانت قابلة للتحويل، تحديد نوع األداة التي يتم التحويل إليها27
اذا كانت قابلة للتحويل، تحديد مصدر األداة التي يتم التحويل 28

إليها 
ال ينطبقال ينطبق 

وفًقا لتقدير الجهة الرقابية وحدها، تخفيض كامل أو جزئي نعمخصائص التخفيض 29
دائم في حالة وقوع حدث عدم القدرة على االستمرار.

متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي )تتمة(
2. متطلبات التسوية )تتمة(

يوضح الجدول التالي السطور/ الخانات )البنود( ذات الصلة وفقا لنموذج االفصاح العام – تكوين رأس المال النظامي مع االشارة إلى الحروف المبينة في الجدول أعاله، 
وبالتالي تسوية مكونات رأس المال النظامي )الخطوة 3( مع الميزانية العمومية المعلنة. 

المبلغ باأللف دينار كويتي

رقم الصف ذي 
الصلة في نموذج 

حقوق المساهمين )CET1(: األدوات واالحتياطياتاالفصاح العام
مكونات رأس 
المال الرقابي

المصدر بناء 
على حروف 

االشارة للميزانية 
العمومية من 

الخطوة 2

611,583g+fاألسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار1
130,529m–n–oأرباح محتفظ بها )مرحلة( 2
k+j+i)16,317(الدخل الشامل األخر المتراكم )واحتياطيات أخرى)3
10,427qاألسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(5
 736,222حقوق المساهمين )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

حقوق المساهمين )CET1(: التسويات النظامية/ الرقابية

8,941c+bالشهرة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8
9,360dاألصول غير الملموسة األخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(9
18,889lاحتياطي تغطية التدفقات النقدية11
1,742hاستثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية(16
28 )CET1( 38,932اجمالي التعديالت الرقابية لحقوق المساهمين 
29)CET1( 697,290حقوق المساهمين 

رأس المال االضافي للشريحة األولى )AT1(: األدوات

153,150pأدوات رأس المال اإلضافي )AT1( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار30
153,150pمنها: المصنفة كحقوق ملكية وفقًا لمعايير المحاسبة المطبقة. 31
أدوات رأس المال االضافية للشريحة األولى )وأدوات حقوق المساهمين "CET1" غير المدرجة في الصف 5( الصادرة من قبل البنوك 34

.)"AT1" 1,747التابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال االضافي للشريحة األولىr
 154,897رأس المال االضافي للشريحة األولى قبل التعديالت الرقابية36

رأس المال االضافي للشريحة األولى )AT1(: التعديالت الرقابية

 –إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي للشريحة األولى43
44)AT1( 154,897رأس المال االضافي للشريحة األولى 
45)T1=CET1+AT1( 852,187رأس مال الشريحة األولى 

رأس مال الشريحة الثانية: األدوات والمخصصات

153,150eأدوات رأس المال المساند (الشريحة ٢ )المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار46
أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق المساهمين )CET1( ورأس المال اإلضافي )AT1( غير المدرجة في السطر 5 48

2,371sأو 34( الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال المساند )الشريحة 2((
76,325aمخصصات عامة مدرجة في رأس المال المساند )الشريحة 2(50
 231,846رأس المال المساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية51

رأس المال الفئة 1 اإلضافية: التعديالت الرقابية

 –إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي للشريحة الثانية57
58 )Tier2( 231,846رأس مال الشريحة الثانية 
59)TC=T1+T2( 1,084,033اجمالي رأس المال 

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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4. معدل الرفع المالي
يوضح الجدول التالي تسويات موجودات الميزانية العمومية من البيانات المالية المرحلية المعلنة مع اجمالي مبلغ االنكشاف عند احتساب معيار الرفع المالي. 

ملخص مقارنة الموجودات المحاسبية مقارنة بمقاييس االنكشاف على معيار الرفع المالي  

البند 
المبلغ باأللف 

 دينار كويتي
7,165,960إجمالي الموجودات المجمعة وفقا للبيانات المالية المعلنة.1

2
التعديالت المتعلقة باالستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات التجارية المجمعة لألغراض المحاسبية ، والتي هي خارج نطاق 

)18,301(التجميع ًالرقابي.

3
التعديالت المتعلقة بأي ًأصول ًاستئمانية مدرجة في الميزانية بموجب السياسة المحاسبية للبنك وتم أستثناؤها من إجمالي االنكشافات عند أحتساب معيارالرفع 

–المالي 
90,964االنكشافات للمشتقات.4
–االنكشافات لعمليات تمويل األوراق المالية 5
568,533االنكشافات خارج الميزانية )أي مبالغ االئتمان المعادلة(6
النكشافات أخرى.7

7,807,156إجمالي االنكشافات في احتساب معيار الرفع المالي (أي مجموع البنود السابقة)8

نموذج االفصاح العام عن معيار الرفع المالي 

البند 
المبلغ باأللف 

دينار كويتي
االنكشافات داخل الميزانية

7,165,960البنود داخل الميزانية )باستثناء المشتقات وعمليات تمويل األوراق المالية، ولكن شاملة الضمانات المقدمة(1
)18,301()مبالغ األصول المستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس المال(2
7,147,659إجمالي االنكشافات داخل الميزانية )باستثناء المشتقات وعمليات تمويل األوراق المالية( ) مجموع السطرين 1 و 2(3

االنكشافات للمشتقات
37,277تكلفة االستبدال لكافة عمليات المشتقات )بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي المؤهل(4
53,687مبلغ المعامل اإلضافي لالنكشاف المستقبلي المحتمل لكافة عمليات المشتقات5
–إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة التي ًتم استقطاعها من ًأصول الميزانيًة بموجب السياسة المحاسبية للبنك6
–(استقطاعات األصول المدينة من هامش ضمان القيمة النقدي المقدم ًفي عمليات المشتقات)7
–(انكشافات البنك لألطراف المقابلة المركزية التي تم ًاستثناؤها)8
–المبلغ الفعلي المرجعي المعدل )Adjusted Effective Notional Amount( لمشتقات اإلئتمان المصدرة9

10
)التقاص للمبلغ الفعلي المرجعي المعدل )Adjusted Effective Notional Offsets( والخصم لقيمة المعامل اآلضافى )Add-on Deductions( وذلك لمشتقات 

–االئتمان المصدرة(
90,964إجمالي االنكشاف للمشتقات )مجموع األسطر من 4 إلى 10(11

االنكشافات لعمليات تمويل األوراق المالية
–إجمالي ًأصول عمليات تمويل األوارق المالية )دون األخذ باألعتبار ًأي تقاص( 12
–)صافي الذمم النقدية المدينة والدائنة الناشئة عن ًأصول عمليات تمويل األوراق المالية)13
–االنكشافات للمخاطراالئتمانية للطرف المقابل من خالل أصول عمليات تمويل األوراق المالية14
–انكشافات البنك كوكيل في عمليات تمويل األوراق المالية15
–إجمالي االنكشافات لعمليات تمويل األوراق المالية )مجموع األسطر من 12 إلى 15(16

االنكشافات األخرى خارج الميزانية
1,811,261االنكشافات خارج الميزانية )قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني(17
)1,242,728()التعديالت للتحويل إلى المبالغ االئتمانية المعادلة(18
568,533البنود خارج الميزانية )مجموع السطرين 18,17(19

رأس المال وإجمالي االنكشافات
852,187الشريحة األولى من رأس المال20
7,807,156إجمالي االنكشافات )مجموع األسطر 19,16,11,3(21

معيار الرفع المالي
10.9%معيار الرفع المالي وفقا لقواعد بازل 223

تحديد الجهة التنظيمية أن البنك لن يكون قابال للبقاء بدون في حال التخفيض ، أحداث خاصة بالتخفيض30
تخفيض

»حدث عدم قابلية االستمرارية« يعني أن الجهة الرقابية قد 
أبلغت الُمصدر كتابًيا بأنها قررت أن حدًثا مسببًا قد حدث.
سيحدث »حدث مسبب« في حالة حدوث أي من الحدثين 

التاليين:
إصدار تعليمات للبنك الُمصدر من قبل الجهة الرقابية 	 

لتخفيض هذه األدوات أو تحويلها، على أساس عدم 
قابليته لالستمرار؛ أو 

يلزم الضخ الفوري لرأس المال، عن طريق التدخل 	 
الطارئ، والذي بدونه يصبح البنك الُمصدر غير قادر على 

االستمرار.
قد يكون كليا أو جزئيايجوز أن تكون جزئية أو كلية.في حال التخفيض ، بالكامل أو جزئيا31
دائمدائمةفي حال التخفيض ، بصورة دائمة أو مؤقتة32
ال ينطبقال ينطبق إذا كان التخفيض مؤقتا، وصف آلية التخفيض 33
المركز في الجدول الهرمي للمراتب عند التصفية )تحديد نوع 34

األداة األعلي منها مباشرة(
 األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة 1هي أقل مباشرة 

من أوراق الدين المساندة التي تعتبر أوراق رأسمالية مؤهلة 
وفقًا إلرشادات بازل 3 الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي

تشكل السندات الثانوية التزامات مباشرة وغير مشروطة 
ر والمرتبة المتكافئة وبدون 

ِ
وثانوية وغير مضمونة للُمصد

تفضيل فيما بينها. التزامات الدفع الخاصة بجهة اإلصدار 
بموجب السندات الثانوية )أ( مرتبة أدنى من جميع االلتزامات 

الرئيسية للُمصدر، )ب( مرتبة متكافئة مع جميع االلتزامات 
المتكافئة للُمصدر، و )ج( مرتبة أعلى لجميع االلتزامات 

الصغيرة للُمصدر )كل على النحو المحدد في شروط 
السندات الثانوية(.

ال يوجدغير موجودةمواصفات عدم التطابق مع متطلبات التحويل35
ال ينطبقال ينطبق اذا كان نعم، تحديد المواصفات غير المطابقة 36

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(

متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي )تتمة(
3. اإلفصاح عن السمات الرئيسية ألدوات رأس المال التنظيمي )تتمة(
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

المبلغ باأللفحقوق المساهمين )CET1(: األدوات واالحتياطيات

رأس المال المساند )الشريحة 2(: األدوات والمخصصات

151,250أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار46
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس المال المساند )الشريحة 2(47
أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق المساهمين )CET1( ورأس المال اإلضافي )AT1( غير المدرجة في السطر 5 أو 34( الصادرة عن شركات 48

2,303تابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال المساند )الشريحة 2((
منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي49
74,052المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند )الشريحة 2(50
227,605رأس المال المساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية51

 رأس المال المساند )الشريحة 2(: التعديالت الرقابية

  استثمارات في رأس المال المساند للبنك نفسه )الشريحة 2(52
 الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2(53
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال 54

–يملك البنك أكثر من 10% من حقوق المساهمين المصدرة )المبالغ فوق حد 10% حقوق المساهمين للبنك(
االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي )بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة(55
 التعديالت الرقابية األخرى المقررة من السلطة الرقابية56
–إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال المساند )الشريحة 2(57
227,605رأس المال المساند )الشريحة 2(58
1,091,637إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = رأس المال األساسي )الشريحة 1( + رأس المال المساند )الشريحة 2((59
6,250,981إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر60

 معدالت رأس المال والمصدات

11.4%حقوق المساهمين (الشريحة ١( )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(61
13.8%رأس المال األساسي )الشريحة 1( )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(62
17.5%إجمالي رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(63
متطلبات المصدات الخاصة بالبنك ]الحد األدنى لمتطلبات حقوق المساهمين( )CET1( تتضمن المصدات الرأسمالية التحوطية( زائدًا المصدات الرأسمالية للتقلبات 64

8.0%االقتصادية زائدًا المتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي[، ويعبر عنها كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر
0.0%منها: متطلبات المصدات الرأسمالية التحوطية65
–منها: المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية66
1.0%منها: المتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي67
4.4%حقوق المساهمين )CET1( المتاحة للوفاء بالمصدات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(68

 الحدود الدنيا

7.0%الحد األدنى لمعدل حقوق المساهمين )CET1( بما في ذلك المصدات الرأسمالية التحوطية69
8.5%الحد األدنى لمعدل رأس المال األساسي )الشريحة 1(70
10.5%الحد األدنى لرأس المال بمفهومه الشامل بخالف المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية ومصدات البنوك ذات التأثير النظامي71

المبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها بالمخاطر(

69,833االستثمارات غير الهامة في رأس مال المؤسسات المالية األخرى72
4,495االستثمارات الهامة في حقوق المساهمين لدى المؤسسات المالية73
– حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(74
5,250الضريبة المؤجلة المدرجة على جانب األصول الناتجة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(75

حدود االعتراف بالمخصصات في رأس المال المساند )الشريحة 2(

181,579المخصصات العامة المؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقًا لألسلوب القياسي )قبل تطبيق الحد األقصى(76
74,052الحد األقصى إلدراج المخصصات العامة في رأس المال المساند )الشريحة 2( وفقًا لألسلوب القياسي77
 المخصصات العامة المؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقًا ألسلوب نماذج التصنيفات الداخلية 78

 )قبل تطبيق الحد األقصى(
 الحد األقصى إلدراج المخصصات العامة ضمن رأس المال المساند )الشريحة 2( وفقًا ألسلوب نماذج التصنيفات الداخلية79

معلومات مقارنة لعام 2021:
متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي 

1. نموذج اإلفصاح العام - تكوين رأس المال التنظيمي: 

المبلغ باأللفحقوق المساهمين )CET1(: األدوات واالحتياطيات

595,927األسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار1
141,770أرباح محتفظ بها2
)7,330()الدخل المتراكم الشامل )واحتياطيات أخرى(3
رأس المال الصادر مباشرة والذي يخضع لالستبعاد التدريجي من »حقوق المساهمين من الشريحة 1« )ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة(4
8,814األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(5
739,181حقوق المساهمين )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

حقوق المساهمين )CET1(: التعديالت الرقابية

تعديالت التقييم7
8,807الشهرة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8
10,376موجودات غير ملموسة أخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(9

 الضريبة المؤجلة المدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة 10
)بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

7,137احتياطي تغطية التدفقات النقدية11
عجز المخصصات للخسائر المتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(12
 الربح من المبيعات الخاصة بعمليات التوريق13
األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات المقيمة بالقيمة العادلة14
صافي موجودات صندوق التقاعد ذات الفائدة المحددة15
1,742 استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية(16
 االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين17
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال 18

–يمتلك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر )المبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمين للبنك(
االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة 19

 المؤهلة )المبالغ فوق حد ١٠ ٪ من حقوق مساهمين للبنك(
 حقوق خدمات الرهن العقاري )المبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمين للبنك(20
الضرائب المؤجلة على جانب األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتة )المبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمين للبنك، بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب 21

 االلتزام ذي الصلة(
 المبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15% من حقوق مساهمين للبنك22
 منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات المالية23
 منها: حقوق خدمات الرهن العقاري24
 منها: الضريبة المؤجلة المدرجة في جانب األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتة25
 التعديالت الرقابية األخرى المقررة من السلطة الرقابية26
التعديالت الرقابية المطبقة على حقوق المساهمين )CET1( بسبب عدم كفاية رأس المال اإلضافي )AT1( ورأس المال المساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات 27
28)CET1( 28,062إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق المساهمين
711,119حقوق المساهمين )CET1( بعد التعديالت الرقابية29

رأس المال االضافي للشريحة األولى )AT1: األدوات(

151,250أدوات رأس المال اإلضافي )AT1( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار30
151,250منها: المصنفة كحقوق مساهمين وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة31
 منها: المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة32
33)AT1( أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس المال اإلضافي 
 أدوات رأس المال اإلضافي )AT1( وأدوات حقوق المساهمين )CET1( غير المدرجة في السطر 5( الصادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير 34

1,663)المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال اإلضافي )الشريحة 1((
 منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي35
152,913رأس المال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية 36

رأس المال اإلضافي )AT1(: التعديالت الرقابية

37)AT1( استثمارات في رأس المال اإلضافي للبنك نفسه  
38)AT1( الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال 39

تملك البنوك أكثر من 10% من حقوق المساهمين المصدرة )المبالغ فوق حد 10% من حقوق المساهمين للبنك(
 االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي )بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة(40
 التعديالت الرقابية المقررة من السلطة الرقابية41
 التعديالت الرقابية المطبقة على رأس المال اإلضافي )AT1( بسبب عدم كفاية رأس المال المساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات42
43)AT1( إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي
44)AT1( 152,913رأس المال اإلضافي
45)AT1( رأس المال اإلضافي + )CET1( حقوق المساهمين = )864,032رأس المال األساسي )الشريحة 1

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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المبلغ باأللف دينار كويتي

رقم الصف ذي 
الصلة في نموذج 

حقوق المساهمين )CET1(: األدوات واالحتياطياتاالفصاح العام
مكونات رأس 
المال الرقابي

المصدر بناء 
على حروف 

االشارة للميزانية 
العمومية من 

الخطوة 2

595,927g+fاألسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار1
141,770o+n+mأرباح محتفظ بها )مرحلة(2
i+j+k)7,330(الدخل الشامل األخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3
8,814qاألسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(5
 739,181حقوق المساهمين )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

حقوق المساهمين )CET1(: التسويات النظامية/ الرقابية

8,807b+cالشهرة (بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8
10,376dاألصول غير الملموسة األخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(9
7,137lاحتياطي تغطية التدفقات النقدية11
1,742hاستثمارات في أسهم البنك نفسه ( إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية)16
28 )CET1( 28,062اجمالي التعديالت الرقابية لحقوق المساهمين 
29)CET1( 711,119حقوق المساهمين 

رأس المال االضافي للشريحة األولى )AT1: األدوات(

151,250pأدوات رأس المال اإلضافي )AT1( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار30
151,250pمنها: المصنفة كحقوق ملكية وفقًا لمعايير المحاسبة المطبقة31

34
أدوات رأس المال االضافية للشريحة األولى )وأدوات حقوق المساهمين »CET1« غير المدرجة في الصف 5( الصادرة من قبل 

)»AT1« 1,663البنوك التابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال االضافي للشريحة األولىr
152,913رأس المال االضافي للشريحة األولى قبل التعديالت الرقابية36

رأس المال االضافي للشريحة األولى )AT1(: التعديالت الرقابية

–إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي للشريحة األولى43
44)AT1( 152,913رأس المال االضافي للشريحة األولى 
45 )AT1 + Tier 1 capital( T1 = CET1864,032 

رأس مال الشريحة الثانية: األدوات والمخصصات

151,250eأدوات رأس المال المساند (الشريحة ٢ )المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار46

48

أدوات رأس المال المساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق المساهمين )CET1( ورأس المال اإلضافي )AT1( غير المدرجة في السطر 
 5 أو 34( الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال المساند 

2,303s)الشريحة 2((
74,052aمخصصات عامة مدرجة في رأس المال المساند )الشريحة 2(50
227,605رأس المال المساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية51

رأس المال الفئة 1 اإلضافية: التعديالت الرقابية

–إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي للشريحة الثانية57
58)Tier2( 227,605رأس مال الشريحة الثانية
59)T2+TC= T1( 1,091,637اجمالي رأس المال

معلومات مقارنة لعام 2021: 
متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي )تتمة(

2. متطلبات التسوية
إن أساس نطاق التجميع لألغراض المحاسبية والرقابية يتسق مع المجموعة. وبغرض توفير تسوية شاملة لجميع العناصر الرأسمالية الرقابية للميزانية العمومية في 

البيانات المالية المرحلية المدققة، تم تطبيق منهجية من ثالث خطوات بموجب قسم اإلفصاحات الوارد في الركن 3 من تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن بازل 3. 

يوضح الجدول التالي المقارنة )الخطوة األولى( بين الميزانية العمومية الواردة في البيانات المالية المرحلية المجمعة والميزانية العمومية وفقًا للنطاق الرقابي للتجميع. تم 
توسيع السطور / الخانات )البنود( واالشارة إليها مع الحروف )الخطوة الثانية( لعرض البنود ذات الصلة لرأس المال الرقابي.

المبلغ باأللف دينار كويتي 

البند

الميزانية 
العمومية الواردة 

في البيانات 
 المالية المعلنة
31 ديسمبر 2021

تقع ضمن إطار 
 التجميع الرقابى
31Reference ديسمبر 2021

الموجودات

 821,608821,608النقد والنقد المعادل
 247,393247,393أذونات وسندات خزانة لدى البنك المركزي ومؤسسات أخرى

 331,324331,324المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 4,278,7094,278,709قروض وسلف للعمالء

74,05274,052aمنها المخصصات العامة )المطروحة( طبقا للحد األقصي لألدراج ضمن الشريحة الثانية
 649,266649,266استثمارات في أوراق مالية

771771bمنها الشهرة في استثمارات في شركات زميلة
 277,562277,562موجودات أخرى

 150,153150,153الممتلكات والمعدات
 18,41218,412موجودات غير ملموسة

8,0368,036cمنها الشهرة 
10,37610,376dمنها الموجودات غير الملموسة األخرى

6,774,4276,774,427

300,488300,488مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

 7,074,9157,074,915إجمالي الموجودات

   االلتزامات 

 518,756518,756مستحق إلى البنوك
 364,829364,829مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

 4,161,7314,161,731ودائع من عمالء
 622,483622,483أموال مقترضة األخرى

151,250151,250eمنها أدوات رأس مال الشريحة الثانية )Tier 2( المؤهلة الصادرة مباشرة زائدًا عالوة اإلصدار
 225,768225,768مطلوبات أخرى

5,893,5675,893,567 

249,423249,423مطلوبات متعلقة مباشرة بمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

 6,142,9906,142,990اجمالي االلتزامات المالية

   حقوق المساهمين

313,125313,125fرأس المال
282,802282,802gعالوة اصدار أسهم

h)1,742()1,742(أسهم الخزينة
107,755107,755iاحتياطي اجباري

108,133108,133jاحتياطي اختياري
k)223,218()223,218(احتياطات أخرى

7,1377,137lمنها احتياطي تغطية التدفقات النقدية
151,028151,028mأرباح مرحلة

15,63215,632nمنها توزيعات األرباح المقترحة
6,3746,374oمنها خسائر تعديل قروض للعمالء االفراد

 737,883737,883حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

151,250151,250pسندات مستدامة من الشرحة األولى لرأس المال
 42,79242,792الحصص غير المسيطرة

)CET1( 8,8148,814منها: تحقق محدود مؤهل باعتباره حقوق مساهمينq
)Tier 1 Capital( 1,6631,663منها: تحقق محدود مؤهل باعتباره رأس مال الشريحة األولىr
)Tier 2 Capital( 2,3032,303منها: تحقق محدود مؤهل باعتباره رأس مال الشريحة الثانيةs

 931,925931,925إجمالي حقوق الملكية

 7,074,9157,074,915اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

يوضح الجدول التالي السطور/ الخانات )البنود( ذات الصلة وفقا لنموذج االفصاح العام – تكوين رأس المال النظامي مع االشارة إلى الحروف المبينة في الجدول أعاله، 
وبالتالي تسوية مكونات رأس المال النظامي )الخطوة 3( مع الميزانية العمومية المعلنة. 

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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تحديد الجهة التنظيمية أن البنك لن يكون قابال للبقاء بدون في حال التخفيض ، أحداث خاصة بالتخفيض30
تخفيض

“»حدث عدم قابلية االستمرارية« يعني أن الجهة الرقابية قد 
أبلغت الُمصدر كتابًيا بأنها قررت أن حدًثا مسببًا قد حدث.
سيحدث »حدث مسبب« في حالة حدوث أي من الحدثين 

التاليين:
إصدار تعليمات للبنك الُمصدر من قبل الجهة الرقابية 	 

لتخفيض هذه األدوات أو تحويلها، على أساس عدم 
قابليته لالستمرار؛ أو 

يلزم الضخ الفوري لرأس المال، عن طريق التدخل 	 
الطارئ، والذي بدونه يصبح البنك الُمصدر غير قادر على 

االستمرار.
قد يكون كليا أو جزئيايجوز أن تكون جزئية أو كلية.في حال التخفيض ، بالكامل أو جزئيا31
دائمدائمةفي حال التخفيض ، بصورة دائمة أو مؤقتة32
ال ينطبقال ينطبق إذا كان التخفيض مؤقتا، وصف آلية التخفيض 33
المركز في الجدول الهرمي للمراتب عند التصفية )تحديد نوع 34

األداة األعلي منها مباشرة(
 األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة 1هي أقل مباشرة 

من أوراق الدين المساندة التي تعتبر أوراق رأسمالية 
مؤهلة وفقًا إلرشادات بازل 3 الصادرة من قبل بنك الكويت 

المركزي

تشكل السندات الثانوية التزامات مباشرة وغير مشروطة 
ر والمرتبة المتكافئة وبدون 

ِ
وثانوية وغير مضمونة للُمصد

تفضيل فيما بينها. التزامات الدفع الخاصة بجهة اإلصدار 
بموجب السندات الثانوية )أ( مرتبة أدنى من جميع االلتزامات 

الرئيسية للُمصدر، )ب( مرتبة متكافئة مع جميع االلتزامات 
المتكافئة للُمصدر، و )ج( مرتبة أعلى لجميع االلتزامات 

الصغيرة للُمصدر )كل على النحو المحدد في شروط 
السندات الثانوية(.

ال يوجدغير موجودةمواصفات عدم التطابق مع متطلبات التحويل35
ال ينطبقال ينطبق اذا كان نعم. تحديد المواصفات غير المطابقة36

معلومات مقارنة لعام 2021: 
متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي )تتمة(

3. اإلفصاح عن السمات الرئيسية ألدوات رأس المال التنظيمي 

بنك برقان ش.م.ك.عبنك برقان ش.م.ك.عالمصدر1
الرمز المرجعي )Unique Identifier( مثل رقم تعريف الورقة 2

المالية )CUSIP( )ISIN( أو بلومبيرغ لألكتتابات الخاصة(
XS2019231823XS2265369491

األداة بأكملها – القانون االنجليزي أحكام المساندة - القانون القوانين الحاكمة لألداة 3
الكويتي

القانون االنجليزي باستثناء حالة الُمصدر وأحكام المساندة 
بموجب القانون الكويتي

المعاملة الرقابية

4)CET1, AT1 or T2( نوع رأس المال)»AT1«( رأس المال االضافي للشريحة األلىT2
مؤهلة على مستوى البنك منفردا/ المجموعة/ المجموعة 5

ومنفردا
مجموعة وبشكل فرديمجموعة وبشكل فردي

سندات رفيعة المستوى غير مضمونة تصدر بصيغة دين ثانوينوع االداة )يتم تحديد االنواع حسب كل منطقة(6
عالمية مسجلة

500,000 ألف دوالر أمريكي500,000 ألف دوالر أمريكيالمبلغ المدرج في رأس المال الرقابي7
100100القيمة االسمية لألداة8
الديونحقوق ملكيةالتصنيف المحاسبي 9

15 ديسمبر 92020 يوليو 2019تاريخ اإلصدار األصلي 10
محددة األستحقاقدائمةدائمة أو محددة األستحقاق11
15 ديسمبر 2031ال يوجد تاريخ استحقاقتاريخ االستحقاق األصلي12
االستدعاء من قبل المصدر و يخضع لموافقة رقابية 13

مسبقة
نعمنعم

تاريخ االستدعاء االختياري، و تواريخ السداد الطاريء ، 14
وقيمة التسديد

تاريخ االستدعاء االختياري: 30 يونيو 2024: المبلغ األساسي 
السائد باإلضافة إلى الفوائد المستحقة ولكن غير 

المسددة؛ 
حالة تتعلق بمتطلبات رأس المال )إقصاء كلي أو جزئي(: 

101 ٪ من المبلغ الرئيسي السائد باإلضافة إلى الفوائد 
المستحقة ولكن غير المسددة

أو
حالة تتعلق بأسباب ضريبية: المبلغ الرئيسي السائد + 

الفائدة المستحقة ولكن غير المسددة

على قدم المساواة )كلًيا ولكن ليس جزئًيا( في أي يوم يقع 
في الفترة التي تبدأ في )وتشمل( 15 سبتمبر 2026 وتنتهي 
في )بما في ذلك( تاريخ إعادة التعيين، أو في أي تاريخ دفع 

فائدة بعد ذلك، وفًقا للشروط ذات الصلة يجري ملؤها.

على أساس ربع سنوي: المبلغ األساسي السائد + الفوائد تواريخ السداد الالحقة، إن وجدت 15
المستحقة ولكن غير المسددة

على النحو الوارد أعاله

الكوبونات / توزيعات األرباح

ثابتة لمدة خمس سنوات؛ في نهاية كل خمس سنوات، توزيعات أرباح/ كوبونات ثابتة أو متغيرة16
يتم إعادة التعيين إلى سعر الفائدة السائد للخزانة األمريكية 

باإلضافة إلى الهامش لمدة 5 سنوات.

ثابتة

2.750٪ ثابتة سنوًيا من تاريخ اإلصدار )15 ديسمبر 2020( %؛ سعر الفائدة للخزانة األمريكية لمدة 5 سنواتسعر الكوبون وأي مؤشرات ذات عالقة17
حتى تاريخ إعادة التعيين )15 سبتمبر 2026(. إعادة التعيين 

إلى سعر الخزانة األمريكية السائد لمدة 5 سنوات )»معدل 
إعادة التعيين«( باإلضافة إلى الهامش )2.229٪( في تاريخ 

إعادة التعيين )15 سبتمبر 2026(.
النعم وجود مانع لتوزيعات األرباح18
توزيعات األرباح اختيارية بالكامل، أو اختيارية بصورة جزئية 19

، أو إلزامية
مدفوعات الفائدة إلزامية، وتخضع للتخفيض عند نقطة توزيعات األرباح اختيارية بالكامل

عدم القدرة على االستمرار
وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخري للسداد 20

المبكر
ال يوجدال 

ال توجد إمكانية إللغاء القسيمة )انظر أعاله(غير متراكمة غير تراكمية أو تراكمية 21
غير قابل للتحويل. التخفيض )كلًيا أو جزئًيا( هو آلية غير قابلة للتحويل قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل22

امتصاص الخسارة الوحيدة عند نقطة عدم القدرة على 
االستمرار )راجع أدناه(

ال ينطبقال ينطبق اذا كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة للتحويل 23
ال ينطبقال ينطبقاذا كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئيا 24
ال ينطبقال ينطبقاذا كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل 25
ال ينطبقال ينطبقاذا كانت قابلة للتحويل، تحويل الزامي أو اختياري26
اذا كانت قابلة للتحويل، تحديد نوع األداة التي يتم التحويل 27

إليها
ال ينطبقال ينطبق

اذا كانت قابلة للتحويل، تحديد مصدر األداة التي يتم التحويل 28
إليها 

ال ينطبقال ينطبق

وفًقا لتقدير الجهة الرقابية وحدها، تخفيض كامل أو جزئي نعمخصائص التخفيض 29
دائم في حالة وقوع حدث عدم القدرة على االستمرار.

إفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(
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معلومات مقارنة لعام 2021: 
متطلبات اإلفصاح الرأسمالي اإلضافي )تتمة(

4. معدل الرفع المالي
يوضح الجدول التالي تسويات موجودات الميزانية العمومية من البيانات المالية المرحلية المعلنة مع اجمالي مبلغ االنكشاف عند احتساب معيار الرفع المالي. 

ملخص مقارنة الموجودات المحاسبية مقارنة بمقاييس االنكشاف على معيار الرفع المالي:

البند
المبلغ باأللف 

 دينار كويتي
7,074,915إجمالي الموجودات المجمعة وفقا للبيانات المالية المعلنة1
التعديالت المتعلقة باالستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات التجارية المجمعة لألغراض المحاسبية ، والتي هي خارج 2

)19,183(نطاق التجميع ًالرقابي
التعديالت المتعلقة بأي ًأصول ًاستئمانية مدرجة في الميزانية بموجب السياسة المحاسبية للبنك وتم أستثناؤها من إجمالي االنكشافات عند أحتساب 3

–معيارالرفع المالي 
98,551االنكشافات للمشتقات4
–االنكشافات لعمليات تمويل األوراق المالية 5
530,205االنكشافات خارج الميزانية )أي مبالغ االئتمان المعادلة(6
النكشافات أخرى7

7,684,488إجمالي االنكشافات في احتساب معيار الرفع المالي )أي مجموع البنود السابقة(8

نموذج االفصاح العام عن معيار الرفع المالي:

البند
المبلغ باأللف 

دينار كويتي
االنكشافات داخل الميزانية

7,074,915البنود داخل الميزانية )باستثناء المشتقات وعمليات تمويل األوراق المالية، ولكن شاملة الضمانات المقدمة(1
)19,183()مبالغ األصول المستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس المال(2

3

إجمالي االنكشافات داخل الميزانية )باستثناء المشتقات وعمليات تمويل األوراق المالية(
 ) مجموع السطرين 1 و 2(

7,055,732
االنكشافات للمشتقات

67,474تكلفة االستبدال لكافة عمليات المشتقات ) بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي المؤهل(4
31,077مبلغ المعامل اإلضافي لالنكشاف المستقبلي المحتمل لكافة عمليات المشتقات5
–إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة التي ًتم استقطاعها من ًأصول الميزانيًة بموجب السياسة المحاسبية للبنك6
–استقطاعات األصول المدينة من هامش ضمان القيمة النقدي المقدم ًفي عمليات المشتقات(7
–)انكشافات البنك لألطراف المقابلة المركزية التي تم ًاستثناؤها(8
–المبلغ الفعلي المرجعي المعدل )Adjusted Effective Notional Amount( لمشتقات اإلئتمان المصدرة9

10
))Adjusted Effective Notional Offsets( التقاص للمبلغ الفعلي المرجعي المعدل(

–والخصم لقيمة المعامل اآلضافى )Add on-Deductions( وذلك لمشتقات االئتمان المصدرة(
98,551إجمالي االنكشاف للمشتقات )مجموع األسطر من 4 إلى 10(11

االنكشافات لعمليات تمويل األوراق المالية
–إجمالي ًأصول عمليات تمويل األوارق المالية )دون األخذ باألعتبار ًأي تقاص( 12
–)صافي الذمم النقدية المدينة والدائنة الناشئة عن ًأصول عمليات تمويل األوراق المالية(13
–االنكشافات للمخاطراالئتمانية للطرف المقابل من خالل أصول عمليات تمويل األوراق المالية14
–انكشافات البنك كوكيل في عمليات تمويل األوراق المالية15
–إجمالي االنكشافات لعمليات تمويل األوراق المالية )مجموع األسطر من 12 إلى 15(16

االنكشافات األخرى خارج الميزانية
1,730,883االنكشافات خارج الميزانية )قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني(17
)1,200,678()التعديالت للتحويل إلى المبالغ االئتمانية المعادلة(18
530,205البنود خارج الميزانية )مجموع السطرين 18,17(19

رأس المال وإجمالي االنكشافات
864,032الشريحة األولى من رأس المال20
7,684,488إجمالي االنكشافات )مجموع األسطر 19,16,11,3(21

معيار الرفع المالي
11.2%معيار الرفع المالي وفقا لقواعد بازل 223

ادارة مخاطر السيولةإفصاحات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي وفقًا لمتطلبات بازل )3( )تتمة(

ادارة مخاطر السيولة
الغرض من هذه الوثيقة هو االفصاح عن المعلومات النوعية والكمية بشأن مركز السيولة لدى البنك، ونتائج معيار تغطية السيولة )LCR( و معيار صافي التمويل المستقر 

)NSFR(، وعمليات قياس وإدارة مخاطر السيولة الداخلية. 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة باألرباح أو رأس المال الناتجة من عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه العمالء أو الدائنين أو المستثمرين عند استحقاقها 
دون تكبد خسائر غير مقبولة. وتنشأ هذه المخاطر عادة نتيجة عدم كفاية هيكل االلتزامات أو اخفاق البنك في تلبية أو معالجة التغيرات في ظروف السوق التي تؤثر على 

قدرته على تسييل األصول )أي تحويلها إلى نقود( بشكل سريع وبأدنى قدر من الخسارة في قيمة تلك األصول. والهدف الرئيسي الطار ادارة مخاطر السيولة لبنك برقان 
هو ضمان توافر سيولة كافية لدى البنك للوفاء بالتزاماته في ظل الظروف العادية وظروف الضغط دون الحاجة إلى القيام ببيع أصول غير مخطط لها أو اقتراض أموال 

بمعدالت فائدة أعلى في ظل الظروف الطارئة.

يتحمل مجلس إدارة البنك )»مجلس االدارة«( المسئولية الشاملة عن إدارة مخاطر السيولة وضمان الحفاظ على انكشافات المخاطر ضمن مستويات مقبولة. ولتحقيق 
هذا الهدف، قام مجلس االدارة بوضع اطار مالئم الدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التمويل والسيولة للبنك. يقوم مجلس االدارة بتحديد استراتيجية مخاطر السيولة 

للبنك بناء على التوصيات المقدمة من قبل لجنة األصول والخصوم. كما يقوم البنك بمراجعة واعتماد سياسات ادارة السيولة وضمان قيام االدارة العليا بادارة مخاطر 
السيولة بفعالية في سياق خطة عمل البنك واستراتيجية التمويل طويلة األجل للبنك، مع األخذ في االعتبار الظروف االقتصادية والمالية السائدة. وألغراض تحقيق ذلك، 

قام مجلس االدارة بوضع حدود ومستويات تحمل المخاطر فيما يتعلق بنزعة البنك إلى مخاطر السيولة. يتم رفع تقارير استخدام حدود نزعة المخاطر إلى مجلس االدارة 
بصفة دورية. 

يقوم البنك بتطبيق نهج متعدد الجوانب إلدارة مخاطر السيولة. والتي تتضمن مراقبة وإدارة مقاييس متعددة للسيولة، مثل نسبة محافظة للقروض إلى الودائع، 
واحتياطات أكثر من كافية، ومحفظة من األصول السائلة عالية الجودة والتسهيالت المصرفية، والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية. باالضافة 

إلى ذلك، يقوم البنك باستخدام معدالت السيولة وسيناريوهات السيولة )السلوكية والتعاقدية والضغط( باعتبارها المقاييس الرئيسية لوضع مستويات تحمل مخاطر 
السيولة لدى البنك. تقوم هذه المعايير بقياس قدرة البنك على الوفاء بكل التزاماته بالمدفوعات الناتجة من أنشطة األعمال المستمرة في سيناريوهات متعددة. يتم 
تحديد مستويات التحمل للبنك اما في شكل حدود أو اجراءات عمل إدارية وهي جزء من اطار ادارة السيولة الشاملة لدى البنك والتي يتم اعتمادها ومراجعتها من قبل 

مجلس االدارة على أساس منتظم. 

تتولى وحدة الخزينة لدى البنك مسئولية إدارة أنشطة التمويل اليومية ضمن سياسات وحدود إدارة مخاطر السيولة الموضوعة. وهي مسؤولة عن تأسيس قنوات اتصال 
فعالة في مجاالت األعمال والمجاالت التشغيلية للبنك لتنبيه مكاتب التمويل بمتطلبات التمويل الوشيكة بما في ذلك السحب من القروض، وسحب الودائع، وااللتزامات 

خارج بنود الميزانية العمومية. هذا ويقوم موظفي الخزينة ومخاطر السوق بمراقبة تطورات السوق وفهم اآلثار المترتبة عليها النكشافات مخاطر السيولة للبنك ورفع 
التوصيات باالجراءات المناسبة الدارة المخاطر إلى لجنة األصول والخصوم. 

تقوم إدارة مخاطر السوق للمجموعة، وهي وحدة في إدارة المخاطر المستقلة لدى المجموعة، بمراجعة سياسات واجراءات مخاطر السيولة على أساس دوري، ومدى 
كفاية هذه السياسات وعملية إدارة السيولة الشاملة، بما في ذلك االفتراضات والسيناريوهات الرئيسية المستخدمة وتقديم تقارير بالمالحظات والتوصيات إلى لجنة 

األصول والخصوم. كما تتولى إدارة مخاطر السوق للمجموعة مسئولية مراقبة وتقديم تقارير بشأن مدى االلتزام بنسب وحدود السيولة المختلفة، على المستوى الداخلي 
والرقابي بشكل منتظم.

-Non( مثل االحتفاظ باألصول السائلة عالية الجودة، وبيع األصول السائلة غير عالية الجودة ، )NSFR( يستخدم البنك أدوات متعددة إلدارة معيار صافي التمويل المستقر
HQLA( وشراء األصول عالية الجودة )HQLA(، واستقطاب ودائع تجزئة بصورة أكبر، وزيادة الديون طويلة األجل من خالل برنامج اصدار األوراق المالية متوسطة األجل 

 .)NSFR( والقروض المشتركة. كما أن إطالة الودائع بشكل طفيف لفترة أطول من سنة واحد يعود بالفائدة على معيار صافي التمويل المستقر )EMTN( باليورو

استراتيجية التمويل
تتمثل استراتيجية التمويل لدى البنك في تطوير قاعدة تمويل متنوعة، مع توفير الحماية ضد التقلبات غير المتوقعة. وتهدف هذه االستراتيجية الى تنظيم وترتيب مصادر 

التمويل مع استخداماتها، حيث يتم تمويل األصول المربحة )القروض والسندات( بشكل كبير من ودائع العمالء. يتم الوفاء بفجوة التمويل لهذه األصول باستخدام اصدار 
الدين متوسط إلى طويل األجل ومصادر التمويل طويلة وقصيرة األجل األخرى المضمونة/غير المضمونة. 

يحتفظ البنك بمصادر أموال متنوعة بعمالت مختلفة عبر قنوات توزيع متنوعة وكذلك استحقاقات وأدوات ومناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المتوفرة والمتاحة 
من القروض المشتركة، مستثمري السندات، وأسواق المال، وأسواق اعادة الشراء والمودعين ألجل. والبنك عضو مشارك نشط في سوق المال وله امكانية الوصول 

المباشر إلى موفري السيولة على المستوى المحلي والدولي. في 30 يونيو 2016، قام البنك بتأسيس برنامج اصدار األوراق المالية متوسطة األجل باليورو)EMTN( بـ 1,5 مليار 
دوالر أمريكي والذي يقوم البنك بواسطته باصدار سندات ذات أولوية عالية غير مضمونة )عبر االستثمار العام او الخاص(. وقام البنك باصدار سندات بقيمة 500 مليون 

دوالر أمريكي عن طريق هذا البرنامج في الربع الثالث من 2016. أيًضا، خالل الربع الرابع من عام 2020، نجح البنك في اصدار 500 مليون دوالر أمريكي من األوراق رأسمالية 
بالشريحة 2 )سندات( في أسواق رأس المال للديون الدولية لمدة 11 عاًما، وخيار االسترداد بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها. يتوافق إصدار هذه السندات مع إطار بازل 

3 التنظيمي المعتمد من قبل بنك الكويت المركزي. عالوة على ذلك، نجحت وحدة الخزينة في تنفيذ تسهيل قرض مشترك لمدة 3 سنوات بقيمة 390 مليون دوالر أمريكي 
مع مجموعة من البنوك الدولية واإلقليمية. خالل الفترة من الربع الرابع من عام 2020 حتى تاريخه ، نجح البنك في تنفيذ تسهيل قرض مشترك لمدة 3 سنوات بقيمة 500 

مليون دوالر أمريكي وأيضا نجح في إغالق معامالت قروض ثنائية متعددة بلغ مجموعها 7751, مليون دوالر أمريكي.



122123 التقرير السنوي والحسابات لبنك برقان 2022التقرير السنوي والحسابات لبنك برقان 2022

القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

األصول السائلة عالية الجودة
تشتمل األصول السائلة عالية الجودة على األصول التي يمكن بسهولة تحويلها إلى نقد وبشكل فوري وبخسارة ضئيلة أو دون خسارة في القيمة. وتوجد فئتين من 

األصول يمكن ادراجها ضمن األصول السائلة عالية الجودة: 
أصول المستوى األول: يمكن إدراجها بدون حدود وبدون االنخفاض من قيمتها وتتألف من عمالت معدنية وأوراق نقدية، واحتياطيات في البنوك المركزية، واألوراق 	 

المالية السيادية الكويتية، واالرصدة مع البنوك المركزية في الدول التي يمتلك فيها البنك بنوك تابعة، واألوراق المالية الصادرة من قبل دول أجنبية عالية التصنيف، 
وبنوك التنمية متعددة األطراف، والمؤسسات الدولية. 

أصول المستوى الثاني: يمكن ادراجها بشرط أن ال تشكل أكثر من 40% من اجمالي األصول السائلة عالية الجودة بعد تطبيق االستقطاعات. وقد تتضمن بعض 	 
األوراق المالية السيادية المؤهلة، وسندات الشركات، وسندات القطاع العام. وبالنسبة للربع األخيرمن عام 2022، فان األصول السائلة عالية الجودة التي يحتفظ 
بها بنك برقان تتضمن 87% من أصول المستوى األول و13% من أصول المستوى الثاني. وعلى أساس متحفظ وطبقا لتعليمات الجهات الرقابية، من المفترض 

أن األصول السائلة عالية الجودة المحتفظ بها بالزيادة من اجمالي التدفقات النقدية الصادرة ألي من شركات المجموعة ال يتم اعتبارها على أنها فائض سيولة على 
مستوى المجموعة. 

صافي التدفقات النقدية الصادرة
يتم تعريف صافي التدفقات النقدية الصادرة على أنها اجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة ناقصًا اجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة في سيناريو الضغط 

المحدد لمدة 30 يومًا تقويميًا الحقًا. ويتم احتساب اجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة عن طريق ضرب األرصدة المستحقة لمختلف فئات االلتزامات وااللتزامات 
خارج الميزانية العمومية في المعدالت التي من المتوقع أن تنفد أو ُتسحب. يتم احتساب اجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة عن طريق ضرب ناتج األرصدة 

المستحقة لمختلف المستحقات للذمم المدينة التعاقدية في المعدالت التي من المتوقع أن تتدفق في سيناريو الضغط حتى اجمالي الحد األقصى بـ 75% من اجمالي 
التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة. ان كافة التدفقات النقدية الواردة والصادرة يتم اخذها بعين االعتبار واالفصاح عنها ألغراض تقرير معيار تغطية السيولة. 

)Available Stable Funding “ASF“( التمويل المستقر المتاح
 )NFSR( إن التمويل المستقر المتاح هو جزء من رأس المال وااللتزامات المتوقع الوصول إليها على مدى الفترة الزمنية المنظورة من قبل معيار صافي التمويل المستقر

والتي تمتد إلى سنة واحدة. يتضمن التمويل المستقر المتاح ودائع التجزئة وودائع الشركات )wholesale deposits( والشريحة األولى لرأس المال )Tier 1( والشريحة الثانية 
.)Tier 2( لرأس المال

من أجل زيادة مستوى التمويل المستقر المتاح )ASF( يقوم البنك بزيادة حصة الودائع، وتمديد أجل استحقاق ديون الشركات )wholesale debt( إلى مدة أكثر من سنة 
واحدة، وزيادة حصة الشريحة األولى لرأس المال )Tier 1( من خالل األرباح المرحلة. 

التمويل المستقر المطلوب
يعتمد التمويل المستقر المطلوب على قياس الخصائص العامة لهيكل مخاطر السيولة ألصول المؤسسة واالنكشافات خارج الميزانية العمومية. ويتضمن أصول 
سائلة عالية الجودة غير مثقلة بالديون )unencumbered HQLA(، وقروض قصيرة ومتوسطة األجل )أقل من 12 شهر(، و قروض طويلة األجل )أكثر من سنة واحدة(، 

وأصول أخرى، وقروض غير منتظمة. كلما زادت األصول غير السائلة )illiquid assets( ، كلما ازداد التمويل المستقر المطلوب. 

ألغراض الحد من متطلبات التمويل المستقر المطلوب، بمقدور البنك، على سبيل المثال، تغيير تركيبة االستثمارات )بيع االستثمارات ذات التصنيف األقل مقابل مبالغ 
نقدية أو استبدال االستثمارات ذات التصنيف األقل باستثمارات أخرى ذات تصنيف أعلى(. 

ادارة مخاطر السيولة )تتمة( 
استراتيجية التمويل )تتمة(

هذا، وتسعيى مجموعة بنك برقان باستمرار إلى تعزيز مستوى التمويل لديها من خالل اصدارات جديدة لزيادة مدة محفظة التمويل طويلة األجل لدى البنك )برنامج اصدار 
األوراق المالية متوسطة األجل باليورو »EMTN« واالقتراضات المشتركة(. كما يقوم البنك بتقييم كيفية تمويل كل منتج وخط أعمال حاليًا، وتقييم تأثيرات معيار صافي 
التمويل المستقر المطلوب »NSFR«، كما يسعيى أيضًا إلى ادراج )NSFR( في سياسة تحويل األموال )FTP( لتقييم األعمال من أجل تحسين استراتيجية التمويل ضمن 

الحدود الرقابية ونزعة المخاطر وأهدافها.

أساليب التخفيف من مخاطر السيولة
يحتفظ البنك بالسيولة الزائدة في شكل النقد وأوراق مالية غير مثقلة بالديون سائلة ذات جودة عالية واللذان يشكالن معًا الوسائل الرئيسية للبنك للتخفيف والحد من 

مخاطر السيولة. باالضافة الى ذلك، فان البنك يبقى تركيزه على تنويع مصادر التمويل. وإن قدرة البنك على الوصول إلى اسواق المال المحلية والدولية يسمح للبنك 
بالحفاظ على السيولة بالعمالت المحلية واألجنبية معًا. 

اختبار الضغط
تقوم سياسات وحدود إدارة السيولة لدى البنك بضمان الحفاظ على السيولة عند مستويات كافية لدعم األعمال والوفاء بمتطلبات السداد حتى في ظروف الضغط في 
السوق. ويمتلك البنك سياسات اختبار ضغط شاملة وخطط تمويلية طارئة للسيولة تشمل سيناريوهات متعددة لتغطية أحداث محددة وعامة ذات صلة بالسوق. إن 

الغرض من القيام باختبار الضغط للسيولة هو تحديد التمويل االضافي الذي قد يكون مطلوبا وفقا لسيناريوهات شديدة. 

ان عملية اختبار الضغط قد تم دمجها في اطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك بشكل كامل. وهي تقوم بتقييم قدرة البنك على توليد سيولة كافية في ظل الظروف 
الصعبة وتعتبر عاماًل رئيسيًا عند تحديد أهداف وحدود السيولة.

خطة التمويل الطارئة
تضع خطة التمويل الطارئة للبنك االجراءات التي سوف يقوم البنك باتخاذها لتمويل أنشطة األعمال في حال وقوع األزمات وفترات ضغوط السوق. توضح الخطة قائمة 

عوامل المخاطر المحتملة، والتقارير والمقاييس الرئيسية التي يتم مراجعتها بصفة مستمرة للمساعدة في تقييم مدى شدة أزمة السيولة و/أو اضطرابات السوق. وتبين 
بالتفصيل الردود المحتملة للبنك اذا أوضح التقييم أن البنك دخل في أزمة سيولة. و تم توضيح وتحديد عوامل الحد من المخاطر واالجراءات الالزمة لمعالجتها لألفراد/

المجموعات المسؤولة عن تنفيذها. 

تحدد خطة التمويل الطارئة المجموعات الرئيسية لألفراد لضمان التنسيق والرقابة الفعالة وكذا نشر المعلومات الهامة إلدارة ومعالجة أزمة أو فترة من فترات اضطرابات 
التمويل. وتبين بالتفصيل مسئوليات هذه المجموعات و/ أو األفراد، والتي تتضمن اتخاذ ونشر القرارات الرئيسية وتنسيق كافة األنشطة المتعلقة بالطوارئ خالل فترة 

األزمات أو فترة اضطرابات السوق، والقيام بتطبيق األنشطة التي من شأنها الحفاظ على السيولة وإدارة االتصاالت الداخلية والخارجية. 

المعلومات النوعية األخرى
ان معيار تغطية السيولة هي مقياس لبازل 3 والذي يقيس مدى كفاية األصول السائلة عالية الجودة المتاحة للوفاء بصافي االلتزامات المالية قصيرة األجل خالل فترة 
30 يوم في سيناريو الضغط الحاد. وفي ديسمبر 2014، أصدر بنك الكويت المركزي االرشادات النهائية حول »معايير االفصاح عن معيار تغطية السيولة«، والتي تتطلب 
من البنوك االفصاح عن معيار تغطية السيولة في الربع األول من 2016. يتم االفصاح عن معيار تغطية السيولة باستخدام نموذج بنك الكويت المركزي ويتم احتسابه 

باستخدام متوسط مراكز السيولة اليومية خالل ربع السنة. 

يتم اعداد تقرير معيار تغطية السيولة للبنك وفقًا لمتطلبات وارشادات االفصاح العامة/ السوق حول معايير االفصاح عن معيار تغطية السيولة الصادرة عن بنك الكويت 
المركزي في شهر ديسمبر 2014. 

تم وضع معيار صافي التمويل المستقر )NSFR( بغرض تعزيز التمويل المستقر على المدى المتوسط والطويل األجل لألصول واألنشطة خارج بنود الميزانية العمومية 
لمدة سنة واحدة. قام بنك الكويت المركزي بتخفيض الحد األدنى من معيار تغطية السيولة)LCR( ومعيار صافي التمويل المستقر)NSFR( من 100٪ إلى 80٪ للفترة من 

مارس 2020 حتى ديسمبر 2021. عالوة على ذلك، اعتباًرا من يناير 2022، سيكون الحد األدنى من LCR و NSFR 90%، واعتباًرا من يناير 2023 فصاعًدا، ستعود هاتان النسبتان 
إلى الحد األدنى ٪100.

وكما في 31 ديسمبر2022، سجل معيار صافي التمويل المستقر )NSFR( لمجموعة بنك برقان نسبة أعلى من نسبة 90% المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي، ويعود 
ذلك بشكل كبير إلى تمويل الشركات وتنوع حقوق الملكية )beneficial wholesale funding and equity mix( التي ظلت عند مستويات مستقرة. وهو ما يشير إلى أن البنك 

في وضع قوي يمكنه من إدارة أي صدمات تمويلية قصيرة األجل في حال وقوعها. 

ادارة مخاطر السيولة )تتمة( 
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التمويل المستقر المطلوب )تتمة(
رقم 4: نموذج اإلفصاح عن معيار صافي التمويل المستقر )NSFR( خالل الفترة المنتهية في 2022/12/31*

 القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر بحسب
فترة االستحقاق المتبقية

القيمة بعد
تطبيق

معامالت
التمويل

المستقر البيانم
 فترة استحقاق 

غير محددة

فترة استحقاق 
أقل من ستة 

أشهر

فترة استحقاق 
أكثر من ستة 

أشهر وأقل من 
سنة واحدة

فترة استحقاق 
مدتها سنة واحدة 

القيمة باأللف 
دينار كويتي

التمويل المستقر المتاح:
1,122,965–––1,122,965رأس المال:1
1,122,965–––1,122,965رأس المال الرقابي2
–––––أدوات رأس المال األخرى3
1,777,545121,431114,7211,826,543–ودائع من عمالء التجزئة وعمالء المشروعات الصغيرة:4
54,6412351152,143المستقرة5
ًا6 1,722,904121,196114,7101,774,400–األقل استقرار
2,739,254257,229527,3871,613,865–ودائع من غير عمالء التجزئة:7
–––––الودائع التشغيلية8
2,739,254257,229527,3871,613,865–الودائع األخرى من غير عمالء التجزئة 9

33,654522,0288,370104,292137,946االلتزامات األخرى:10
–––––صافي المشتقات على جانب االلتزامات11
33,654522,0288,370104,292137,946االلتزامات األخرى التي لم يتم إدراجها في الفئات السابقة12

1,156,6195,038,827387,030746,4004,701,319إجمالي التمويل المستقر المتاح13

:)RSF( التمويل المستقر المطلوب
63,734–––1,180,808مجموع األصول السائلة عالية الجودة14
–––––الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى ألسباب تشغيلية15
2,675,107532,3731,805,8113,192,971–القروض المنتظمة واألوراق المالية:16

17
القروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات المالية والمضمونة 

–––––بأصول سائلة عالية الجودة من المستوى األول

18

القروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات المالية والمضمونة 
بأصول سائلة عالية الجودة غير األصول من المستوى األول، 
والقروض المنتظمة غير المضمونة المقدمة للمؤسسات 

594,61720,51040,018139,466–المالية

19

القروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات غير المالية، والقروض 
المقدمة لعمالء التجزئة وعمالء المشروعات الصغيرة، 
والقروض المقدمة للجهات الحكومية والبنوك المركزية 

2,080,490511,8631,709,3593,005,536–ومؤسسات القطاع العام، منها:

20
التي تخضع لوزن مخاطر 35% أو أقل وفقًا لمعيار كفاية رأس 

–––––المال – بازل )3(
–––––القروض السكنية المنتظمة، منها:21

22
التي تخضع لوزن مخاطر 35% أو أقل وفقًا لمعيار كفاية رأس 

–––––المال – بازل )3(
األوراق المالية غير المرهونة واألسهم التي يتم تداولها داخل 23

نطاق السوق الرسمي، في حالة عدم تعثر الكيانات الُمصدرة 
لهذه األدوات

–––56,43447,969

262,684448,4451,413433,235920,848األصول األخرى:24
–––––السلع المادية المتداولة، بما يشمل الذهب25

26

 Initial( األصول المقدمة كهامش ضمان القيمة المبدئي
Margin( لعقود المشتقات والنقد أو األصول األخرى المقدمة 

للمساهمة في صندوق التعثر )Default Fund( لطرف مقابل 
–––––مركزي

28,221–––28,221صافي المشتقات على جانب األصول27

28
20% من المشتقات على جانب االلتزامات قبل طرح هامش 

2,822–––2,822ضمان القيمة
231,641448,4451,413433,235889,805األصول األخرى التي لم يتم إدراجها في الفئات السابقة29

14,867894,262466,488435,64490,563البنود خارج الميزانية30

31)RSF( 1,458,3594,017,8141,000,2742,674,6904,268,116إجمالي التمويل المستقر المطلوب

32)%( )NSFR( 110%معيار صافي التمويل المستقر

ادارة مخاطر السيولة )تتمة( 
التمويل المستقر المطلوب )تتمة(

الجدول رقم )6( نموذج االفصاح عن معيار تغطية السيولة خالل الربع سنة المنتهي في 2022/12/31 *

البيانالرقم المسلسل

القيمة قبل تطبيق 
معدالت التدفق 

)متوسط(**

القيمة بعد تطبيق 
معدالت التدفق 
)21( )متوسط(**

القيمة باأللف 
دينار كويتي

األصول السائلة عالية الجودة
1,049,0291,074,833اجمالي األصول السائلة عالية الجودة )قبل التعديالت(1

التدفقات النقدية الخارجة

1,272,448199,962ودائع التجزئة )Retail Deposits( والمشروعات الصغيرة2
82,4684,123الودائع المستقرة3
ًا4 1,189,980195,839ناقصًا: الودائع األقل استقرار

5
الودائع واألموال األخرى غير المضمونة من غير عمالء التجزئة )Unsecured Wholesale Funding( باستثناء ودائع عمالء 

1,378,851804,358المشروعات الصغيرة
––الودائع التشغيلية6
1,378,851804,358الودائع غير التشغيلية )االلتزامات األخرى غير المضمونة(7
8)Secured Funding( 19,964االلتزامات المضمونة–
389,473314,689التدفقات النقدية الخارجية األخرى، منها: 9

302,249302,249الناشئة عن المشتقات10
––الناشئة عن األوراق المالية واألوراق التجارية المدعومة بأصول )بافتراض عدم التمكن من إعادة التمويل(11
87,22412,440خطوط االئتمان والسيولة الملزمة12
849,25042,463التزامات التمويل المستقبلية المحتملة أخرى 13
20,60720,607تدفقات نقدية تعاقدية أخرى خارجة 14

3,930,5931,382,079اجمالي التدفقات النقدية الخارجة15

––معامالت االقراض المضمونة16
709,200482,418التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن القروض المنتظمة17
300,996300,996التدفقات النقدية الداخلة األخرى18

1,010,196783,414اجمالي التدفقات النقدية الداخلة 19

معيار تغطية السيولة
904,997اجمالي األصول السائلة عالية الجودة )بعد التعديالت(20
598,665صافي التدفقات النقدية الخارجة21
151%معيار تغطية السيولة22

بيان ربع سنوي.  *
)متوسط( لكل أيام العمل خالل الفترة التي يتم اعداد النموذج لها.   **

هي القيمة بعد تطبيق نسب االستقطاع على األصول السائلة عالية الجودة ونسب التدفق على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.  )21

ادارة مخاطر السيولة )تتمة( 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع.
الرأي 

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة لبنك برقان ش.م.ك.ع. )»البنك«( وشركاته التابعة )ُيشار إليهم مجتمعين بـ«المجموعة«(، والتي تتضمن بيان المركز المالي 
المجمع كما في 31 ديسمبر 2022، والبيانات المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق ملكية المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، 

وإيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى. 

برأينا، إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، في كافة النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022، وعن أدائها المالي 
المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لالستخدام في دولة 

الكويت. 

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في بند »مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق 

البيانات المالية المجمعة« في تقريرنا. نحن مستقلون عن المجموعة وفًقا لميثاق األخالقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير 
األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( )»الميثاق«( كما قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. 

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس يمكننا من إبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية 
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي نرى، بناًء على حكمنا المهني، أنها ذات أهمية قصوى في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وتم تناول هذه 

األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها وال نبدي رأي منفصل حول هذه األمور. بالنسبة ألمر التدقيق الرئيسي أدناه، نقدم لكم في هذا 
السياق وصفنا لكيفية تناول عملية التدقيق لهذا األمر.

خسائر االئتمان على القروض والُسلف للعمالء 
راجع إيضاح 5 حول البيانات المالية المجمعة. 

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي
إن االعتراف بخسائر االئتمان على القروض والسلف للعمالء 

)»التسهيالت االئتمانية«( هو االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة 
للتسهيالت االئتمانية المحتسبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

9، وفًقا لقواعد بنك الكويت المركزي، أو المخصصات المطلوبة بموجب 
تعليمات بنك الكويت المركزي إلى جانب تأثيره الالحق على اإلفصاحات 

ذات الصلة )»قواعد بنك الكويت المركزي«(، أيهما أكبر.

إن االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير 
المالية 9، والمحتسبة وفًقا إلرشادات بنك الكويت المركزي، يتطلب 

حكًما جوهرًيا في تطبيقها. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على حكم 
اإلدارة في تقييم مستوى مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي والزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان الحًقا في تاريخ بيان المركز المالي مقارنة 
باالعتراف المبدئي بها وتصنيفها إلى الثالث مراحل الواردة في المعيار 

الدولي للتقارير المالية 9؛ وضع نماذج لتقييم احتمالية تعثر العمالء؛ 
وتقدير التدفقات النقدية من إجراءات االسترداد أو تحقيق الضمانات. 

ونتيجة لذلك، أصبحت خسائر االئتمان المتوقعة لديها درجة من عدم 
اليقين من التقديرات أعلى من المعتاد والمدخالت المستخدمة بطبيعتها 

عرضة للتغيير، مما قد يؤثر بشكل مادي على التقديرات في الفترات 
المستقبلية.

إن االعتراف بمخصص محدد للتسهيالت االئتمانية التي انخفضت قيمتها 
بموجب قواعد بنك الكويت المركزي يعتمد على التعليمات المنصوص 

عليها من قبل بنك الكويت المركزي بشأن الحد األدنى للمخصصات التي 
يتعين االعتراف بها.نظًرا ألهمية التسهيالت االئتمانية وما يصاحبها من 

حالة عدم تأكد من التقديرات واألحكام عند احتساب الخسائر االئتمانية 
المتوقعة، فإن هذا األمر يعتبر من ضمن أمور التدقيق الرئيسية.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم تصميم وتطبيق ضوابط الرقابة على 	 
المدخالت واالفتراضات المستخدمة من قبل المجموعة في إعداد النماذج وضوابط 

الحوكمة والمراجعة التي تقوم بها اإلدارة في تحديد مدى كفاية خسائر االئتمان المتوقعة. 
فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة، قمنا باختيار عينات من التسهيالت االئتمانية القائمة 	 

وفحص مدى مالءمة تحديد المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان واألساس 
الناتج لتصنيف التسهيالت االئتمانية إلى مستويات مختلفة. بالنسبة لعينة التسهيالت 
االئتمانية، قمنا بفحص مدى مالءمة معايير تصنيف المراحل الخاصة بالمجموعة، وهي 

التعرض عند التعثر )EAD( واحتمالية التعثر )PD( ومعدل الخسارة عند التعثر )LGD( بما 
في ذلك صالحية وقيمة الضمانات التي تم أخذها في االعتبار في نماذج خسائر االئتمان 

المتوقعة المستخدمة من قبل المجموعة والتوجيهات التي أخذتها اإلدارة في االعتبار من 
أجل تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة مع مراعاة إرشادات بنك الكويت المركزي. كما قمنا 

بفحص توافق المدخالت واالفتراضات المختلفة المستخدمة من قبل إدارة المجموعة 
لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

قمنا بإشراك فريق المتخصصين لدينا لمراجعة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة من 	 
حيث البيانات واألساليب واالفتراضات الرئيسية المستخدمة للتأكد من أنها تتوافق مع 

متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9، والتي تم تحديدها وفقًا إلرشادات بنك الكويت 
المركزي.

عالوة على ذلك، وفيما يتعلق بقواعد بنك الكويت المركزي ذات الصلة بمتطلبات تكوين 	 
المخصصات، فقد قمنا بتقييم المعايير التي تحدد ما إذا كان يتعين احتساب أي خسائر 

ائتمانية وفًقا للوائح ذات الصلة )مع مراعاة أيام التأخير في السداد والتصرف على 
الحساب والضمانات( وما إذا كان قد تم احتسابها وفًقا لذلك، في حال كانت مطلوبة. 
بالنسبة للعينات المختارة، فقد تحققنا مما إذا كانت إدارة المجموعة قد حددت جميع 

أحداث انخفاض القيمة. وبالنسبة للعينات المختارة التي تضمنت كذلك تسهيالت 
ائتمانية منخفضة القيمة، فقد قمنا بتقييم قيمة الضمانات وفحصنا العمليات الحسابية 

للمخصصات الناتجة.
تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق باستخدام التقديرات واألحكام الھامة 	 

وجودة االئتمان للقروض والسلف للعمالء.

القوائم المالية

معلومات أخرى 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، ولكن ال تتضمن البيانات المالية المجمعة 

وتقرير مراقبي الحسابات حولها. وقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي 
أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يشمل المعلومات األخرى، وال يقدم أي تأكيدات حول النتائج المتعلقة بها بأي شكل.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة 
جوهرية مع البيانات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أخطاء مادية بشأنها. 

إذا توصلنا، استناًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، إلى وجود أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، 
فإنه يتعين علينا رفع تقرير بشأنها. ليس لدينا ما نشير إليه في تقريرنا بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية المجمعة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لالستخدام في 

دولة الكويت ومسئولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريًا إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تكون اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس االستمرارية، واإلفصاح إن أمكن عن األمور 
المتعلقة باالستمرارية باإلضافة إلى استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم تعتزم اإلدارة إما تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها؛ أو إذا كانت ال تمتلك بديًلا واقعًيا 

آخر باستثناء القيام بذلك.

المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وإصدار تقرير 

مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى مستوى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعايير التدقيق 
الدولية سوف تكشف دائًما األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر، 

بصورة فردية أو مجمعة، على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 

كجزء من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنية وحافظنا على أسلوب الشك المهني خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتناول تلك المخاطر 	 

باإلضافة إلى الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن الغش تزيد عن تلك 
الناتجة عن الخطأ؛ حيث أن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق لوضع إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية أدوات الرقابة الداخلية لدى 	 
المجموعة. 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة	 
التوصل إلى مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد 	 

مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي قد يثير شًكا جوهرًيا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حال توصلنا إلى وجود عدم 
تأكد مادي، يجب علينا أن نلفت االنتباه إلى ذلك في تقرير مراقبي الحسابات حول اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو يجب علينا تعديل رأينا في 

حالة عدم مالءمة اإلفصاحات. تستند نتائجنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف 
المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن 	 
المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. إن 	 
مسؤوليتنا هي إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية كاملًة عن رأي التدقيق. 
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إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المقرر ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في 
أدوات الرقابة الداخلية تم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

كما نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكافة العالقات واألمور األخرى التي 
نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة لتفادي المخاطر وتدابير الحماية المطبقة، متى كان ذلك ممكًنا. 

ومن بين األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، فإننا نحدد تلك األمور التي كان لها األثر األكبر خالل تدقيق البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية، ولذلك فهي 
تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. إننا نبين هذه األمور في تقرير مراقبي الحسابات الخاص بنا ما لم تمنع القوانين أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نتوصل، 

في بعض الحاالت النادرة جًدا، أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا نظرًا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن تتجاوز النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح المنافع 
العامة لها. 

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى 
في رأينا أيضًا أن البنك يحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة البنك فيما يتعلق بهذه البيانات المالية 

المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة 
تتضمن جميع المعلومات التي تتطلبها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس المال والتعليمات بشأن معدل الرفع المالي والتي ينص عليها 

تعميما بنك الكويت المركزي رقم 2/رب، ر ب أ/2014/336 المؤرخ 24 يونيو 2014 وتعديالته ورقم 2/رب/2014/342 المؤرخ 21 أكتوبر 2014 وتعديالته على التوالي، وقانون 
الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها وعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقًا لألصول 
المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس المال والتعليمات بشأن معدل الرفع المالي 
والتي ينص عليها تعميما بنك الكويت المركزي رقم 2/رب، ر ب أ/2014/336 المؤرخ 24 يونيو 2014 وتعديالته ورقم 2/رب /2014/342 المؤرخ 21 أكتوبر 2014 وتعديالته على 
التوالي، ولقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها أو لعقد التأسيس أو للنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط البنك أو مركزه المالي المجمع.

نبين أيضًا أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم 
المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط البنك أو مركزه المالي المجمع.

نايف مساعد البزيع   د. رشيد محمد القناعي       
مراقب حسابات – ترخيص رقم 130       مراقب حسابات – ترخيص رقم 91 فئة »أ«

RSM البزيع وشركاه  من كي بي إم جي القناعي وشركاه      
 عضو في كي بي إم جي العالمية       

الكويت في: 8 يناير 2023

القوائم المالية
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع. )تتمة(

القوائم المالية
بيان المركز المالي المجمع

كما في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

الموجودات
3659,384821,608النقد والنقد المعادل 

301,554247,393أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت المركزي ومؤسسات أخرى
4482,101331,324المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

54,227,7374,278,709قروض وسلف للعمالء
6714,149649,266استثمارات في أوراق مالية

7258,048277,562موجودات أخرى
163,071150,153ممتلكات ومعدات

817,53018,412موجودات غير ملموسة

6,823,5746,774,427
9342,386300,488مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

7,165,9607,074,915مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

278,146518,756المستحق إلى بنوك 
699,421364,829المستحق إلى مؤسسات مالية أخرى

3,932,4914,161,731ودائع من عمالء
10783,392622,483أموال مقترضة أخرى

11243,891225,768مطلوبات أخرى

5,937,3415,893,567
9281,204249,423مطلوبات متعلقة مباشرة بمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

6,218,5456,142,990إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 
12328,781313,125رأس المال

12282,802282,802عالوة إصدار أسهم
)1,742()1,742(12أسهم خزينة

12113,234107,755احتياطي إجباري
12113,612108,133احتياطي اختياري
)223,218()243,163(12احتياطيات أخرى 

152,542151,028أرباح مرحلة 

746,066737,883إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك
12153,150151,250األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

48,19942,792الحصص غير المسيطرة

947,415931,925إجمالي حقوق الملكية

7,165,9607,074,915مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

عبدهللا ناصر صباح األحمد الصباح  مسعود محمود جوهر حيات    خالد الزومان   
رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة      رئيس المدراء الماليين للمجموعة   

ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة     

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا متممًا من هذه البيانات المالية المجمعة .
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القوائم المالية
بيان الدخل المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

13323,478254,121إيرادات الفوائد
)125,947()176,014(14مصروفات الفوائد

147,464128,174صافي إيرادات الفوائد
48,22540,841إيرادات األتعاب والعموالت

)5,498()7,276(مصروفات األتعاب والعموالت

40,94935,343صافي إيرادات األتعاب والعموالت 
15,27517,161صافي األرباح من العمالت األجنبية

157,00229,581صافي إيرادات االستثمار 
2,0021,291إيرادات توزيعات أرباح

19,35823,180إيرادات أخرى

232,050234,730صافي إيرادات التشغيل
)46,289()53,178(مصروفات موظفين

)48,520()53,898(مصروفات أخرى

124,974139,921ربح التشغيل
)84,636()25,287(5مخصص خسائر االئتمان

1012رد مخصص موجودات مالية أخرى 
– )24,597(2.7صافي خسارة نقدية 

75,10055,297ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
)6,708()16,440(16الضرائب

– )110(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

58,55048,589ربح السنة 

الخاص بـ: 
52,13045,389مساهمي البنك

6,4203,200الحصص غير المسيطرة 

58,55048,589

1712.612.5ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك )فلس(

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا متممًا من هذه البيانات المالية المجمعة .

القوائم المالية
بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

58,55048,589ربح السنة

خسائر شاملة أخرى: 
بنود لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:

)9,046()20,964(صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)20,964()9,046(

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:
أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

)6,977()23,647(صافي التغير في القيمة العادلة 
)385()729(صافي المحول إلى بيان الدخل المجمع 

)43,147()18,844(تعديل تحويل عمالت أجنبية
11,7864,863التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية

2,4499,362صافي الربح من تغطية صافي استثمار 

)45,330()49,949(الخسائرالشاملة األخرى للسنة 

8,6013,259إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

الخاص بـ: 
1,3601,062مساهمي البنك

7,2412,197الحصص غير المسيطرة

8,6013,259

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا متممًا من هذه البيانات المالية المجمعة .
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القوائم المالية
بيان التدفقات النقدية  المجمع 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

أنشطة التشغيل 
75,10055,297ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

التعديالت:
)29,581()7,002(15صافي إيرادات االستثمار 
525,28784,636مخصص خسائر االئتمان

)12()10(رد مخصص موجودات مالية أخرى 
)1,291()2,002(إيرادات توزيعات أرباح

14,05312,684استهالك وإطفاء
– 2.724,597صافي خسارة نقدية 

130,023121,733ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

)51,698()106,960(أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت المركزي ومؤسسات أخرى 
132,350)141,610(المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

)68,157(35,802قروض وسلف للعمالء
)11,208(22,686موجودات أخرى

107,159)243,487(المستحق إلى بنوك
)245,425(334,592المستحق إلى مؤسسات مالية أخرى 

120,849)200,613(ودائع من عمالء
)10,470(15,003مطلوبات أخرى

)4,737()12,646(ضرائب مدفوعة 

90,396)167,210(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)512,185()497,159(شراء استثمارات في أوراق مالية 

409,297480,792متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 
)2,951()24,715(شراء ممتلكات ومعدات 

–26صافي الحركة في حصص غير مسيطرة 
2,0021,291توزيعات أرباح مستلمة

)33,053()110,549(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل 
)56,629(10160,695أموال مقترضة أخرى

)13,102()15,632(12توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي البنك 
)271()1,932(توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للحصص غير المسيطرة

71,250–متحصالت من زيادة رأس المال 
)298(–تكلفة إصدار أسهم حقوق األولوية 

)8,677()8,815(مدفوعات فوائد على االوراق الرأسمالية الشريحة رقم 1

)7,727(134,316صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة التمويل 

49,616)143,443(صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل 
)42,604()20,879(تأثير تحويل العمالت األجنبية

971,575964,563النقد والنقد المعادل في 1 يناير 

3807,253971,575النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر

معلومات التدفقات النقدية اإلضافية: 
337,137226,778فوائد مستلمة
167,883133,416فوائد مدفوعة 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا متممًا من هذه البيانات المالية المجمعة .

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

في 31 ديسمبر 2022

1. التأسيس واألنشطة الرئيسية
إن بنك برقان - ش.م.ك.ع. )»البنك«( شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت بموجب مرسوم أميري بتاريخ

27 ديسمبر 1975 ومدرجة في بورصة الكويت ومسجلة كبنك لدى بنك الكويت المركزي. إن عنوان البنك هو ص.ب 5389 الصفاة – 12170 دولة الكويت. 
 

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة )»المجموعة«( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 16 يناير 2023 
ويخضع إصدارها لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك. إن الجمعية العمومية السنوية للمساهمين لها الحق في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة 

بعد إصدارها.

إن أنشطة المجموعة الرئيسية مبينة في اإليضاح 18.

إن البنك هو شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. )»الشركة األم«(.

2.1 أساس اإلعداد 
) أ( بيان االلتزام 

تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، باستثناء ما هو مبين أدناه. 

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات من البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، فيما عدا:

أن يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 التزامًا بتعليمات بنك   )1(
الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أعلى؛ والتأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و 

االعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن ُمهل تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 خالل السنة المالية المنتهية في 31   )2(
ديسمبر 2020، وفقًا لمتطلبات تعميم بنك الكويت المركزي رقم 2 /رب/ رب أ/2020/461. يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل المشار إليها في التعميم ضمن األرباح 

المرحلة بداًل من األرباح أو الخسائر طبقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9. غير أن خسارة التعديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي ُمهل تأجيل سداد 
أخرى مقدمة إلى العمالء يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. يتم االعتراف بكافة خسائر التعديل المتكبدة بعد السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في األرباح أو الخسائر. سوف يؤدي تطبيق هذه السياسة إلى عرض محاسبي مختلف لخسائر التعديل في سنة 2020 مقارنة بفترات 
أخرى.

يشار إلى اإلطار المذكور أعاله فيما يلي بـ »المعايير الدولية للتقارير المالية المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة بدولة الكويت«.

تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة باستخدام السياسات المحاسبية التي تتوافق مع تلك المطبقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 باستثناء ما هو مبين 
أدناه في إيضاح 2.2. تم إعادة إدراج / تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف على الموجودات والمطلوبات 

وحقوق الملكية وأرباح السنة المدرجة سابًقا. 

) ب( العملة الوظيفية وعملة العرض 
يتم عرض البيانات المالية المجمعة حسب ترتيب السيولة بالدينار الكويتي والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك، مقربة إلى أقرب ألف، ما لم يذكر خالف ذلك.

) ج( أساس القياس 
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المصنفة كموجودات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ومشتقات األدوات المالية التي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة. ويتم قياس مجموعة االستبعاد 
المحتفظ بها لغرض البيع والموجودات قيد البيع المشروط بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع، أيهما أقل. 
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2.2 التغيرات في السياسات المحاسبية 
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2022. 

العقود المثقلة بااللتزامات – تكلفة إتمام العقد – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
ا  إن العقد المثقل بااللتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب العقد )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها نظًر

اللتزامها التعاقدي( المنافع االقتصادية التي من المتوقع أن يتم الحصول عليها بموجب العقد.

تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد مثقًلا بااللتزامات أو محقًقا للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة بعقد لتوفير البضائع أو 
الخدمات التي تتضمن كًلا من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة( وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل 
المثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق المصاريف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما 

لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 

لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

إشارة مرجعية إلى إطار المفاهيم – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3
تستبدل التعديالت إشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة إلى النسخة الحالية الصادرة في مارس 2018 دون تغيير 

جوهري في متطلباتها.

تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية 3 »دمج األعمال« لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر محتملة »اليوم الثاني« 
للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير 

الدولية للتقارير المالية 21 الرسوم في حال تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي 37 أو تفسير لجنة 
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 21، على الترتيب، بدًلا من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي في تاريخ االستحواذ. 

تضيف التعديالت كذلك فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 3 لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ االستحواذ.

لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة نظًرا لعدم وجود موجودات أو مطلوبات محتملة ناتجة خالل السنة ضمن نطاق تلك التعديالت. 

الممتلكات والعقارات والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16
يمنع التعديل المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت ناتجة من بيع بنود الممتلكات والعقارات والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلكات والعقارات 
ا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بداًل من ذلك، تسجل  والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الضرورية ألن يكون جاهًز

المنشأة المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه البنود المتعلقة بالممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة 
لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 – الرسوم ضمن اختبار »نسبة 10 بالمائة« في حالة استبعاد المطلوبات المالية
يوضح التعديل الرسوم التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. 
تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن 

اآلخر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس.

لم يكن لتلك التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة، حيث لم تكن هناك تعديالت على األدوات المالية للمجموعة خالل السنة.

2.3 أساس التجميع
تتألف البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة )الشركات المستثمر فيها التي يسيطر عليها البنك). ويكون تاريخ اعداد البيانات المالية 

للشركات التابعة قبل شهر واحد بحد اقصى من تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. إن تأثير هذا األمر ليس جوهرًيًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك 
العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها: تسيطر المجموعة بشكل محدد على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لديها: 

القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة على الشركة المستثمر فيها(.	 
تتعرض لمخاطر، أو حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.	 
القدرة على استغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.	 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

عندما تحتفظ المجموعة بأقل من األغلبية في حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة في 
االعتبار عند تقييم ما إذا كان لها القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك ما يلي: 

الترتيب التعاقدي مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.	 
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.	 
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.	 

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وقوع تغيرات في واحد أو أكثر من عوامل السيطرة الثالثة. 
يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على تلك الشركة التابعة. ويتم إدراج 

الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ حصول المجموعة على 
السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز 
في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية 

للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت 
فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع. يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص غير المسيطرة، والبنود األخرى لحقوق الملكية، 
بينما يتم تحقق أي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم تحقق أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة اعتبارا من تاريخ فقد السيطرة. 

إن الشركات التابعة التشغيلية الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

األنشطة الرئيسيةاسم الشركة
بلد

التأسيس

حصة الملكية 
 الفعلية كما في 
31 ديسمبر 2022

حصة الملكية 
 الفعلية كما في 
31 ديسمبر 2021

86.01%86.01%الجزائرخدمات مصرفيةبنك الخليج الجزائر ش.م.ج. 
51.79%51.79%العراقخدمات مصرفيةمصرف بغداد بي جيه إس سي *

86.70%86.70%تونس خدمات مصرفيةبنك تونس الدولي إس أيه 
99.63%99.71%تركياخدمات مصرفيةبنك برقان أيه إس

100.00%100.00%االمارات خدمات استشارات ماليةبنك برقان للخدمات المالية ليمتد

مملوكة من قبل مصرف بغداد *
51.79%–العراقوساطة ماليةشركة بغداد للوساطة 

مملوكة من قبل بنك برقان أيه إس
99.63%99.71%تركياتأجيربرقان فايننشال كيراالما أيه إس 

99.63%99.71%تركياوساطة مالية برقان ياتيريم مينكول ديجيرلر أيه إس 
شركة ذات أغراض خاصة يتم معاملتها كشركة تابعة 

100.00%100.00%اإلماراتمنشاة ذات أغراض خاصة برقان سينيور اس بي سي المحدودة

مصنفة كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع، راجع اإليضاح رقم 9 لمزيد من التفصيل.   *

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  
األدوات المالية

التحقق
A financial asset or a financial liability is recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regularيتم تحقق 
األصل المالي أو االلتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. تدرج جميع المشتريات والمبيعات النظامية للموجودات المالية على أساس 

طريقة تاريخ التسوية المحاسبية. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان الدخل المجمع أو في اإليرادات الشاملة األخرى وفقًا 
للسياسة المطبقة لألداة ذات الصلة. إن المشتريات أو المبيعات النظامية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم األصل ضمن النطاق الزمني 

المحدد من قبل القواعد أو األعراف السائدة في السوق. 

التصنيف والقياس
التصنيف والقياس المبدئي لألدوات المالية 

إن تصنيف األدوات المالية عند التحقق المبدئي يعتمد على نموذج إدارة األدوات وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. يتم قياس األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. 
تكاليف المعاملة تضاف إلى أو تخصم من هذا المبلغ، باستثناء في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. عندما 

تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عند التحقق المبدئي عن سعر المعاملة، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن األرباح أو الخسائر في اليوم االول. 
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
تقييم نموذج االعمال 

تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق األغراض من األعمال. ال يتم تقييم 
نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة وإنما يتم تقييمه على مستوى أعلى للمحافظ المجمعة ويستند إلى العوامل الملحوظة مثل: 

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وكيفية رفع التقارير حول أدائها إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة؛	 
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وباألخص طريقة إدارة تلك المخاطر؛ 	 
معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها تمثل أيضًا جوانب مهمة في تقييم المجموعة.	 

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج »السيناريو األسوأ« أو »سيناريو حاالت الضغط« في االعتبار. في حالة تحقيق 
التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن 

نموذج األعمال، ولكنها ستدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخرًا في الفترات الالحقة. 

خصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
تقوم المجموعة أيضًا بتقييم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي لتحديد ما إذا كان التدفق النقدي التعاقدي يمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط 

)اختبار مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط(

ألغراض هذا االختبار، ُيعرف »المبلغ األساسي« بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مدى عمر األصل المالي. إن العناصر األكثر أهمية للفائدة 
في أي ترتيب إقراض تتمثل عادًة في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان. كما تراعي المجموعة العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة 

تحقق معدل الفائدة عن هذا األصل أثناء تقييمها الختبار المبلغ األساسي والفائدة فقط. 

إذا كانت الشروط التعاقدية تتجاوز الحد األدنى من االنكشافات للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب إقراض أساسي، يتعين قياس 
األصل المالي وفقًا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر نظرًا ألن الشروط التعاقدية ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات المبلغ األساسي 

والفائدة فقط على المبلغ القائم. 

تقوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط في حالة تغيير نموذج االعمال المختص بإدارة هذه الموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة البيانات المالية األولى بعد التغيير. 

والقياس الالحق لفئات الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بتصنيف كافة موجوداتها المالية كما يلي:

أصل مالي مدرج بالتكلفة المطفأة؛	 
أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛	 
أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.	 

األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة
يدرج األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشرطين التاليين: 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن »نموذج أعمال« الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و	 
أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفائدة فقط للمبلغ األساسي القائم.	 

يتم الحقا ً قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وفقًا للتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. وتدرج إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر 
تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة وأرباح أو خسائر من االستبعاد في بيان الدخل المجمع.

يتم تصنيف النقد والنقد المعادل وأذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت المركزي ومؤسسات أخرى والقروض والسلف الى العمالء والمستحق من البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى، وبعض االستثمارات في أوراق مالية وبعض الموجودات األخرى كأصل مالي مدرج بالتكلفة المطفأة.

األصل المالي المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أ ( أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

تدرج أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة استيفائها للشرطين التاليين: 
أن يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن »نموذج أعمال« الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و	 
أن تؤدي الشروط التعاقدية ألداة الدين في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفائدة فقط للمبلغ األساسي القائم.	 

يتم الحقا قياس أدوات الدين المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع ادراج األرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات 
في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تسجيل إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وأرباح أو خسائر من االستبعاد ضمن بيان الدخل 

المجمع بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. 

يتم تصنيف بعض االستثمارات في في أوراق مالية التي تشمل سندات مسعرة وغير مسعرة كأدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

ب ( أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عند التحقق المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 32 األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا 
التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 

يتم الحقا قياس أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع ادراج األرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات في 
القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وال يعاد إدراجها في بيان الدخل المجمع عند االستبعاد. وتسجل إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل المجمع عندما يثبت الحق في استالم المدفوعات، إال في حالة استفادة المجموعة من هذه المتحصالت 

كاسترداد لجزء من تكلفة األداة. وفي هذه الحالة، تدرج األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى.

يتم تصنيف بعض االستثمارات في أسهم التي تشمل أسهم مسعرة وغير مسعرة كأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
يتم تسجيل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئيًا في بيان المركز المالي المجمع وفقًا للقيمة العادلة. ويتم تصنيف الموجودات 

المالية المصنفة ضمن هذه الفئة إما من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي أو يتعين قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. تقوم 
اإلدارة بتصنيف األداة كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حتى ولو كان يستوفي معايير تصنيف األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة أو األصل 

المالي المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، حيث يستبعد هذا التصنيف أو يقلل بصورة جوهرية المعاملة المحاسبية غير المتسقة التي قد تنشأ. 
ويتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 

يتم الحقًا قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقًا للقيمة العادلة. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل 
المجمع. ويتم استحقاق الفائدة المكتسبة أو المتكبدة من تلك األدوات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كإيرادات فوائد باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلية، أخذًا في االعتبار أي خصم / عالوة وتكاليف المعاملة المؤهلة التي تشكل جزء ال يتجزأ من األداة. ويتم تسجيل الفائدة المكتسبة من الموجودات المطلوب 
قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام معدل الفائدة التعاقدي. ويتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل المجمع كإيرادات تشغيل أخرى عندما ثبوت الحق في استالم المدفوعات. 

يتم تصنيف بعض أوراق الدين المالية واألسهم والمشتقات التي ال تصنف كأدوات تغطية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

التصنيف الالحق وفئات قياس المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية، غير الضمانات المالية والتزامات القروض، بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وذلك عندما يتم االحتفاظ بها 

لغرض المتاجرة وأدوات المشتقات المالية أو تطبيق تعيين القيمة العادلة. 

ويتم تصنيف المستحق الى البنوك والمستحق الى المؤسسات المالية األخرى، الودائع من عمالء واألموال المقترضة األخرى وبعض المطلوبات المالية األخرى كمطلوبات 
مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.

ضمانات مالية والتزامات قروض
تمنح المجموعة في سياق أعمالها المعتاد ضمانات مالية تتمثل في خطابات االعتماد والضمانات والحواالت المقبولة. يتم قيد الضمانات المالية مبدئيًا كالتزام بالقيمة 

العادلة التي تمثل األقساط المستلمة. الحقًا للتحقق المبدئي، يتم قياس التزام المجموعة ضمن كل ضمان أيهما أكبر بالقيمة المسجلة مبدئيًا ناقصًا اإلطفاء المتراكم 
في بيان الدخل المجمع، وخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي والمخصص المطلوب احتسابه بموجب 

تعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أكبر. 

تمثل التزامات القروض غير المسحوب وخطابات االعتماد التزامات التي بموجبها ينبغي على المجموعة على مدار مدة االلتزام بمنح قرض للعميل بشروط محددة مسبقًا. 
ويتم االعتراف بمخصص مماثل لعقود الضمان المالي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 إذا كانت تمثل عقد مثقل بالتزامات وخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار 

الدولي للتقارير المالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصص المطلوب احتسابه وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أكبر.

االستبعاد 
استبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية باستثناء التعديالت الجوهرية للبنود والشروط

يستبعد األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان ذلك مناسبًا( عندما:
ينقضي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو	 
تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف 	 

آخر بموجب ترتيبات »القبض والدفع« وإما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( أال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة 
مخاطر ومزايا األصل ولكنها قامت بنقل السيطرة على األصل.
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
استبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية باستثناء التعديالت الجوهرية للبنود والشروط )تتمة(

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تدخل المجموعة في ترتيب القبض والدفع، تقوم بتقييم ما إذا ما زالت تحتفظ 
بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تنقل السيطرة على األصل، يتحقق األصل 

بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضَا بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على 
أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 

يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ صورة ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى للمقابل الذي يمكن أن تطالب المجموعة 
بدفعه أيهما أقل.

يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى 
حد كبير، أو بتعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمة المدرجة 

بالدفاتر ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.

استبعاد الموجودات المالية نتيجة التعديل الجوهري للبنود والشروط
تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي مثل القروض والسلف للعمالء عندما يتم إعادة التفاوض على البنود والشروط بالقدر الذي يصبح فيه ذلك األصل قرضًا جديدًا 

بشكل جوهري، مع تسجيل الفرق المدرج كاستبعاد لألرباح أو الخسائر بمقدار خسائر االنخفاض في القيمة التي لم يتم تسجيلها بالفعل. وتصنف القروض المسجلة حديثًا 
ضمن المرحلة 1 ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة، ما لم يتم اعتبار أن القرض الجديد قد تم شراؤه أو تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية.

عند تقييم ما إذا كان يتم استبعاد التسهيل االئتماني أم ال، تضع المجموعة في اعتبارها من بين أمور أخرى العوامل التالية: 
التغير في عملة القرض 	 
إدخال خصائص السهم 	 
التغير في الطرف المقابل 	 
إذا كان التعديل يتمثل في أن تلك األداة لم تعد تستوفي معيار اختبار المبلغ األساسي والفائدة فحسب. 	 

إذا كان التعديل ال يؤدي إلى تدفقات نقدية مختلفة بشكل جوهري، فإن هذا التعديل ال يؤدي إلى االستبعاد. استنادًا إلى التغيير في التدفقات النقدية المخصومة بمعدل 
الفائدة الفعلي األصلي، تقوم المجموعة بتسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التعديل بمقدار خسارة االنخفاض في القيمة التي لم يتم تسجيلها بالفعل.

اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة 
إذا كان أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي المقاسين بالتكلفة المطفأة نتيجة لإلصالح المعياري ألسعار الفائدة، فمن ثم تقوم 

المجموعة بتحديث سعر الفائدة الفعلي للموجودات أو المطلوبات المالية لتعكس التغيير المطلوب من خالل اإلصالح. إن التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية 
التعاقدية مطلوب من خالل اإلصالح المعياري لسعر الفائدة إذا تم استيفاء الشروط التالية:

ضرورة التغيير باعتباره نتيجة مباشرة لإلصالح؛ 	 
إن األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية معادل اقتصادًيا لألساس السابق – وهو األساس المعمول به قبل التغيير مباشرة.	 

إذا تم إجراء تغييرات على أصل مالي أو التزام مالي باإلضافة إلى تغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة من خالل اإلصالح المعياري ألسعار 
الفائدة، تقوم المجموعة أواًل بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغيير المطلوب بموجب اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة. ومن ثم 

تقوم المجموعة بتطبيق السياسات الخاصة بالمحاسبة عن التعديالت المذكورة أعاله على التغييرات اإلضافية. 

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون هناك حق قانوني ملزم بذلك وعندما تعتزم المجموعة 

 واحد.
ٍ
التسوية إما بصافي قيمتها أو تحقيق الموجودات وتسوية االلتزامات في آن

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتسجيل انخفاض القيمة للموجودات المالية كما يلي: 

انخفاض قيمة الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية 
يتم تسجيل انخفاض قيمة الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية وفقًا لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 
المالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أكبر. تشمل التسهيالت االئتمانية القروض والسلف 

للعمالء والتسهيالت االئتمانية غير النقدية في صورة كفاالت بنكية وخطابات ضمان وخطابات اعتماد مستندية وحواالت بنكية مقبولة وتسهيالت ائتمانية نقدية وغير 
نقدية غير مسحوبة )قابلة وغير قابلة لإللغاء(.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية عدا التسهيالت االئتمانية
يتم احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية عدا التسهيالت االئتمانية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي. تشمل هذه 

الموجودات المالية االستثمارات في أوراق الدين المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واالرصدة والودائع لدى البنوك. إن 
االستثمارات في أسهم ال تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة. 

خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي. 
وضعت المجموعة سياسة لتنظيم إجراء تقييم في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي عن طريق 

مراقبة التغير في مخاطر التعثر والذي يطرأ على مدار العمر المتبقي لألداة المالية. ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية لكافة حاالت العجز 
النقدي على مدار العمر المتوقع المتبقي لألصل المالي؛ أي الفرق بين:

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلى المجموعة بموجب العقد و؛	 
التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والمخصومة وفقا لمعدل الفائدة الفعلي للتسهيل االئتماني.	 

تطبق المجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لتصنيف وقياس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية كما هو مبين أدناه: 

المرحلة 1: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهًرا
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي لم يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو التسهيالت االئتمانية التي تم التحديد 

بأنها تحتوي على مستوى منخفض من المخاطر االئتمانية في تاريخ البيانات المالية المجمعة، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة 1 وتقيس 
مخصص الخسائر الذي ينتج عن حاالت التعثر التي من المتوقع أن تنشأ على مدار 12 شهر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهر( من هذه الموجودات المالية. 

المرحلة 2: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة – دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن لم تتعرض لالنخفاض في القيمة 

االئتمانية، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة 2 وتقيس مخصص الخسائر الذي ينتج عن حاالت التعثر التي من المتوقع أن تنشأ على مدار عمر األداة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة( من هذه الموجودات المالية. 

المرحلة 3: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة – في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي تعتبر متعثرة ومنخفضة القيمة االئتمانية، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة 3 

وتقيس مخصص الخسائر بمبلغ يكافئ نسبة 100% من صافي االنكشاف أي االنكشاف بعد خصم الضمانات المؤهلة. 

تحديد مراحل التسهيالت االئتمانية
تراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية وتطبق مجموعة من الحدود المطلقة والمعايير األخرى لتحديد المراحل. تعتبر كافة 

الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية والتي يتأخر السداد لها لمدة 30 يومًا انها تتعرض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي وتصنف ضمن 
المرحلة 2. تصنف كافة التسهيالت االئتمانية المعاد جدولتها ضمن المرحلة 2 ما لم تتأهل للمرحلة 3. كما تطبق المجموعة أيضًا معايير أخرى لتحديد الزيادة الجوهرية في 

مخاطر االئتمان للموجودات المالية مثل: 
تدهور في التصنيف االستهالكي للمقترض بما يشير إلى حدوث التعثر؛ 	 
انخفاض مادي في قيمة الضمان األساسي المتوقع أن يتم استرداد القرض من خالل بيعه؛ 	 
التدهور المادي في المركز المالي للعميل من وجهة نظر المجموعة بما يثير المخاوف بشأن القدرة على السداد؛ 	 
االنتهاك المادي للتسهيل االئتماني الذي تم االلتزام به؛ 	 
التقدم بطلب االفالس أو التصفية؛ 	 
تخفيض التصنيف االئتماني للتسهيل لدرجتين بالنسبة للتسهيالت ذات تصنيف الجودة االئتمانية العالية، ودرجة واحدة بالنسبة للتسهيالت ذات تصنيف الجودة 	 

االئتمانية المنخفضة.

باستثناء التسهيالت االئتمانية االستهالكية والمقسطة، يتم نقل التسهيل االئتماني من المرحلة 2 إلى المرحلة 1 بعد فترة عالجية تبلغ 12 شهر من استيفاء كافة الشروط 
التي أدت إلى تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة 2. باإلضافة إلى ذللك، تلتزم المجموعة بإرشادات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالنقل. 
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
تعريف التعثر 

تعتبر المجموعة األصل المالي متعثرًا وبالتالي إدراجه ضمن المرحلة 3 )المصنفة كمنخفضة القيمة االئتمانية( في الحاالت التالية:
أن يسجل العميل تأخر في السداد ألكثر من 90 يومًا عن أي التزام ائتماني إلى المجموعة؛	 
أن يواجه المقترض صعوبة مالية جوهرية؛	 
أن يتم التقدير بأن المقترض تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية استنادًا إلى تقييم نوعي وكمي داخلي؛	 
أن تكون هناك مؤشرات أخرى مثل انتهاك االتفاقيات أو وفاة العميل، الخ؛	 

تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة لكل الموجودات المالية الجوهرية على أساس فردي او مجمع بالنسبة للبنود التي ال 
تعتبر جوهرية على أساس فردي. 

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي لألداة 

المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المجموعة طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تشتمل العناصر 
الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة قيمة االنكشاف عند التعثر واحتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر.

إن قيمة االنكشاف عند التعثر تتمثل في تقدير االنكشاف المحتمل عند وقوع تعثر في المستقبل اخذا في االعتبار التغيرات المتوقعة في االنكشاف بعد تاريخ البيانات 
المالية المجمعة، بما في ذلك واالنخفاض المتوقع في التسهيالت وسداد أصل المبلغ والفائدة سواء في المواعيد المقررة بموجب العقد او خالف ذلك. تطبق المجموعة 

ايضًا تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بعوامل تحويل االئتمان.

إن احتمالية التعثر هي تقدير احتمال التعثر في السداد خالل نطاق زمني معين. بالنسبة للتسهيالت االئتمانية، خالف الممنوحة لإلفراد، يتم استنتاج احتمالية التعثر خالل 
الدورات الزمنية )TTC PD( من أداة التصنيف استنادًا إلى التصنيفات االئتمانية الداخلية / الخارجية. تقوم المجموعة بتحويل احتمالية التعثر خالل الدورات الزمنية إلى الهيكل 
الزمني الحتمالية التعثر في وقت محدد باستخدام النماذج واألساليب المناسبة. تقوم المجموعة بتقييم احتمالية التعثر بالنسبة لمحفظة االئتمانية لألفراد لديها من خالل 

الدرجات السلوكية باستخدام أساليب التراجع اللوجستي. إضافة إلى ذلك، تلتزم المجموعة أيضًا بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الحد األدنى.

إن معدل الخسارة عند التعثر هي تقدير الخسائر الناتجة في حالة وقوع تعثر في السداد في وقت معين. ويتم احتسابها استنادا الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بما في ذلك عند تحقق أي ضمان. ويتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية في قيمة االنكشاف عند التعثر. إضافة إلى ذلك، 

تلتزم المجموعة ايضًا لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالحد األدنى للتخفيضات. 

إن الفترة القصوى التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية لألصل المالي بما في ذلك بطاقات االئتمان والتسهيالت الدوارة األخرى ما لم يكن 
للمجموعة حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر باستثناء الموجودات المالية المدرجة ضمن المرحلة 2؛ حيث يتم تحديد موعد االستحقاق وفقًا لتعليمات بنك الكويت 

المركزي. 

ادراج المعلومات المستقبلية 
تقوم المجموعة بإدراج المدخالت االقتصادية المستقبلية ذات الصلة بالمنطقة التي يقع فيها مقر المجموعة لتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر 

االئتمان المتوقعة. ويتم إجراء عمليات إحالل نوعية عند الضرورة بحيث تعكس على نحو صحيح تأثير الحركة في االقتصاد ذي الصلة على المجموعة. يؤدي إدراج المعلومات 
المستقبلية إلى زيادة قدر االجتهاد المطلوب. ويتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية على أساس منتظم. 

تسهيالت ائتمانية معاد التفاوض عليها
في حالة التعثر في السداد، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء وال تسعى إلى حيازة الضمانات. قد يتضمن ذلك تمديد ترتيبات 
السداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة. عند إعادة التفاوض حول منح التسهيالت االئتمانية للعمالء أو تعديلها ولكن دون استبعادها، يتم قياس أي انخفاض في 

القيمة باستخدام طريق معدل الفائدة الفعلي األصلي وفقًا لما يتم احتسابه قبل تعديل الشروط. تراجع التسهيالت االئتمانية المعاد التفاوض عليها باستمرار لضمان 
االلتزام بكافة المعايير وإمكانية الوفاء بدفعات السداد المستقبلية. 

الشطب 
يتم شطب الموجودات المالية إما جزئًيا أو كلًيا فقط عندما تتوقف المجموعة عن السعي وراء االسترداد. وفي حالة إذا زاد المبلغ المشطوب عن مخصص الخسائر 

المتراكمة، يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة إلى المخصص والتي يتم تطبيقها مقابل ُمجمل القيمة الدفترية.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي
يتعين على المجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان على التسهيالت االئتمانية وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية واحتساب 

المخصصات. ويتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم المدفوعات في تاريخ السداد التعاقدي المقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيالت 
عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقًا. ويتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة عند التأخر في سداد الفائدة أو قسط المبلغ األساسي لمدة 

تزيد عن 90 يومًا وعندما تزيد القيمة المدرجة بالدفاتر للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استردادها. وتتم إدارة ومراقبة القروض والسلف إلى العمالء متأخرة السداد 
ومنخفضة القيمة كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى الفئات التالية التي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد المخصصات: 

المعاييرالفئة
المخصصات 

المحددة

–غير منتظمة لفترة تصل إلى 90 يومًاقائمة المراقبة
20%غير منتظمة لفترة تتراوح من 91 إلى 180 يومًادون المستوى

50%غير منتظمة لفترة تتراوح من 181 إلى 365 يومًامشكوك في تحصيلها
100%غير منتظمة لفترة تتجاوز 365 يومًامعدومة

األدوات المالية المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر األسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان.

عندما يتم توقيع عقود مشتقات مع تصنيف تلك العقود بصفتها مخصصة لتغطية القيمة العادلة أو تغطية التدفقات النقدية ألصل أو التزام محقق، تقوم المجموعة 
بالمحاسبة عن تلك المشتقات باستخدام مبادئ محاسبة التغطية بشرط الوفاء بخصائص معينة. تدرج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة 

وكمطلوبات مالية إذا كانت القيمة العادلة سالبة. 

بالنسبة لعقود المشتقات التي ال تستوفى معايير محاسبة التغطية، تؤخذ أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لعقود المشتقات مباشرة إلى بيان 
الدخل المجمع.

محاسبة التغطية 
ألغراض محاسبة التغطية، تصنف التغطية إلى فئتين: )أ( تغطية القيمة العادلة عند تغطية مخاطر التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام محقق أو التزام 

ثابت غير محقق؛ و )ب( تغطية التدفقات النقدية عند تغطية مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء المرتبطة بمخاطر معينة متعلقة بأصل أو التزام محقق أو 
معاملة محتملة ومتوقعة بصورة كبيرة أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثابت غير محقق.

عند تصنيف أداة مالية كأداة تغطية، تقوم المجموعة بصورة رسمية بتوثيق العالقة بين أداة التغطية والبند المغطى وكذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها في تنفيذ 
معامالت التغطية المختلفة. توثق المجموعة أيضًا تقييمها، في بداية التغطية وعلى أساس مستمر، سواء كانت المشتقات المالية مستخدمة في معامالت التغطية 

فعالة بشكل كبير في مقاصة التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المرتبطة بمخاطر التغطية. 

تتوقف المجموعة عن تطبيق طريقة محاسبة التغطية عند تحقق المعايير التالية: 
تقرر أن أداة التغطية ليست، أو توقفت عن كونها، أداة تغطية فعالة بشكل كبير؛  أ. 

تنتهي صالحية أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو استخدامها؛   ب. 
يتم استحقاق البند المغطى أو بيعه أو سداده؛ أو   ج. 

تكون احتماالت تنفيذ معامالت في المستقبل منخفضة.  د. 

تغطية القيمة العادلة
يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية التي تستوفي معايير التغطية والمصنفة كتغطية قيمة عادلة في بيان الدخل المجمع، مع إدراج التغيرات في 

القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المغطى المتعلقة بالمخاطر التي تم تغطيتها. 

إذا توقف تطبيق محاسبة التغطية، يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة للبنود المغطاة في بيان الدخل المجمع على مدى فترة استحقاق عالقة التغطية المصنفة سابقًا 
باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

إذا تم استبعاد البند المغطى، يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في بيان الدخل المجمع. 

عند تصنيف التزام ثابت غير المحقق كبند مغطى، يتم قيد التغير التراكمي الالحق في القيمة العادلة لاللتزام الفعلي المرتبط بالمخاطر المغطاة كأصل أو التزام مع إدراج 
األرباح أو الخسائر المقابلة في بيان الدخل المجمع.

تغطية التدفقات النقدية
Fبالنسبة لمعامالت تغطية التدفقات النقدية المؤهلة، يتم تسجيل أرباح أو خسائر القيمة العادلة المرتبطة بالجزء الفعال من تغطية التدفقات النقدية مبدئيًا في اإليرادات 

الشاملة األخرى ويتم تحويلها إلى بيان الدخل المجمع في الفترات التي تؤثر فيها المعامالت المغطاة على بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل أي جزء غير فعال من أرباح أو 
خسائر أداة التغطية في بيان الدخل المجمع مباشرة. 
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
عند انتهاء صالحية أداة التغطية أو بيعها أو في حالة توقفها عن استيفاء شروط محاسبة التغطية، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة مسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى 

في ذلك الوقت تبقى مدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تحققها عند التسجيل النهائي للمعاملة المغطاة المتوقعة في بيان الدخل المجمع. عندما لم يعد من 
المتوقع حدوث المعاملة المغطاة، فإن صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى يحول إلى بيان الدخل المجمع.

تغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية 
إن تغطية صافي االستثمار في عملية اجنبية –بما في ذلك تغطية البند النقدي الذي يتم المحاسبة عنه كجزء من صافي االستثمار- يتم المحاسبة عنها وفقا لنفس 

الطريقة المتبعة للمحاسبة عن تغطية التدفقات النقدية. ويتم تحقق األرباح أو الخسائر الناتجة من تغطية األدوات المتعلقة بالجزء الفعال من التغطية ضمن اإليرادات 
الشاملة األخرى؛ في حين يتم تحقق أي أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غير الفعال في بيان الدخل المجمع. عند بيع العملية األجنبية، فإن القيمة المتراكمة لهذه األرباح أو 

الخسائر المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى يتم تحويلها إلى بيان الدخل المجمع. 

قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات واالستثمارات في أوراق مالية وما إلى ذلك في تاريخ كل موازنة مالية. 

تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لسداد التزام ما في معامالت منتظمة بين أطراف في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس 
القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام في إحدى الحاالت التالية:

البيع أو التسوية في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو	 
البيع أو التسوية في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.	 

يجب أنه يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن 
المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.

يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية قدرة المشاركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من 
خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة 
وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة. 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، 
استنادًا إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات مماثلة أو مطلوبات مماثلة؛	 
المستوى 2: أساليب تقييم يعرض بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية ملحوظة بالنسبة لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و	 
المستوى 3: أساليب تقييم ليعرض بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية غير ملحوظة بالنسبة لقياس القيمة العادلة. 	 

بالنسبة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المعروضة بالسوق. ويتم استخدام أسعار الشراء للموجودات وأسعار 
العرض للمطلوبات. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة والودائع واألوعية االستثمارية المماثلة إلى آخر صافي قيمة موجودات معلنة. 

بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى المناسبة 
أو عروض الوسطاء. 

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بأسعار السوق الحالية لعائدات أدوات 
مالية مماثلة. 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على اساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي 
عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا إلى أقل مستوى من المدخالت ذي التأثير الهام على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة بيانات مالية.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلوبات استناًدا إلى طبيعة وسمات ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي 
للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

موجودات قيد البيع المشروط
تقوم المجموعة أحياًنا بشراء موجودات غير نقدية لتسوية القروض والسلف. تدرج هذه الموجودات بالقيمة المدرجة بالدفاتر للقروض والسلف أو القيمة العادلة الحالية 

لهذه الموجودات أيهما أقل. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من البيع وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخل المجمع. 

استثمار في شركات زميلة 
يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة تأثيرًا ملموسًا. إن 

التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في القرارات الخاصة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها دون أن يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على 
تلك السياسات.

وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في شركات زميلة في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة زائدا التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة 
الزميلة بعد الحيازة. وتدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو يتم اختبارها لغرض تحديد أي انخفاض في 

القيمة. 

يعكس بيان الدخل المجمع الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. عند حدوث تغيير يتم إدراجه مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركة الزميلة، تقيد المجموعة 
حصتها في أي تغيرات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة ضمن بيان التغيرات في حقوق المساهمين متى كان ذلك مناسبًا. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة 

من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة. 

تظهر حصة المجموعة في أرباح الشركة الزميلة في مقدمة بيان الدخل المجمع. هذه هي األرباح الخاصة بمساهمي الشركة الزميلة ولذلك فهي األرباح بعد الضرائب 
والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. 

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لكي تصبح السياسات المحاسبية متسقة مع تلك التي 
تستخدمها المجموعة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة إضافية النخفاض القيمة بشأن استثمار المجموعة في الشركة 
الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. فإذا ما حدث ذلك تحتسب المجموعة 

مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة بالدفاتر ويتم تسجيل المبلغ في بيان الدخل المجمع.

عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي وفقًا لقيمته العادلة. تدرج أي فروق بين القيمة المدرجة بالدفاتر 
للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في بيان الدخل المجمع.

مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها لغرض البيع إذا كان باإلمكان استرداد قيمتها المدرجة بالدفاتر بشكل أساسي من 

خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قياس الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع وفًقا لقيمتها 
المدرجة بالدفاتر والقيمة العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع، أيهما أقل. وتتمثل التكاليف حتى البيع في التكاليف المتزايدة المتعلقة مباشرة ببيع أصل ما )مجموعة 

استبعاد(، باستثناء تكاليف التمويل ومصروفات ضريبة الدخل. 

يعتبر شرط تصنيف المحتفظ بها لغرض البيع مستوفًيا فقط عندما يكون هناك احتمالية كبيرة للبيع ويكون األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبيع المباشر بحالتها 
الحالية. يجب أن تشير الشروط المطلوبة الستكمال البيع إلى أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في البيع أو الرجوع في قرار البيع. يجب أن تلتزم اإلدارة بخطة بيع األصل 

ومن المتوقع أن يتم استكمال البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي المجمع. 

تتأهل مجموعة االستبعاد كعملية موقوفة إذا كانت تمثل جزءًا من منشأة تم استبعادها أو تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع، و 
تمثل جزء أساسي منفصل من األعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات؛	 
تمثل جزء من خطة منسقة فردية الستبعاد الجزاء األساسي المنفصل من األعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات، أو	 
تمثل شركة تابعة تم حيازتها بشكل حصري بهدف إعادة بيعها 	 
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
ممتلكات ومعدات 

تسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم تحميل االستهالك على جميع المباني والمعدات باستثناء األرض 
الملك الحر بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة كل أصل على أساس طريقة القسط الثابت وصوًلا إلى قيمته التخريدية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. تدرج األرض 

الملك الحر بالتكلفة ناقصًا خسائر انخفاض القيمة.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض احتساب االستهالك هي كما يلي: 

20 إلى 35 سنةمباني 
4 إلى 11 سنةأثاث ومعدات

3 إلى 7 سنواتسيارات 
5 سنواتأجهزة كمبيوتر

عند بيع األصل أو استبعاده، يتم استبعاد التكلفة واالستهالك المتراكم من الحسابات وتتحقق أية أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد األصل في بيان الدخل المجمع. 

يتم مراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للممتلكات والمعدات بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة. وإذا كان هناك أي مؤشر على 
انخفاض القيمة، فإنه يتم تخفيض الموجودات إلى قيمها الممكن استردادها، كما يتم تسجيل أي خسائر ناتجة عن انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.

يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة المدرجة بالدفاتر للبند 
المستبدل. ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية لبنود الممتلكات والمعدات المتعلقة بها. وتسجل كافة 

المصروفات األخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.

موجودات غير ملموسة
تمثل الموجودات غير الملموسة موجودات غير نقدية محددة على أساس إفرادي دون وجود مادي. يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بالتكلفة عند الحيازة 

المبدئية. تتمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها في عملية دمج األعمال بالقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة. بعد التسجيل المبدئي تدرج الموجودات غير 
الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة من االنخفاض في القيمة. يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بصفتها محددة المدة.

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية كما هو مذكور أدناه ويتم تقدير االنخفاض في القيمة عند 
ظهور مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. يتم مراجعة فترة وأسلوب اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االقتصادية اإلنتاجية المحددة في 

نهاية كل سنة مالية على األقل. إن التغيرات في األعمار االقتصادية اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية من الموجودات يتم 
المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة وأسلوب اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير 

الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل المجمع ضمن فئة المصروفات األخرى بما يتفق مع وظيفة األصل غير الملموس. 

يحتسب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض التكلفة إلى القيمة المتبقية المقدرة على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

10 – 30 سنةترخيص ممارسة األعمال المصرفية
5 – 10 سنواتعالقات العمالء والودائع الرئيسية للعمالء 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر لهذا ألصل وتتحقق في بيان الدخل 
المجمع عند استبعاد األصل. وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابًقا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها 

لألصل منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة.

عقود التأجير
تقوم المجموعة عند بدء العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل عقد تأجير. ويمثل العقد عقد تأجير إذا كان ذلك العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام األصل المحدد 

لفترة زمنية لقاء مقابل. وإذا تم تحديد العقد كعقد تأجير، تقوم المجموعة بتسجيل أصل حق االستخدام والتزام التأجير في تاريخ بداية عقد التأجير. اختارت المجموعة 
استخدام استثناءات االعتراف لعقود التأجير التي تتضمن في تاريخ البدء مدة تأجير تبلغ 12 شهر أو أقل وعقود التأجير التي يكون فيها األصل األساسي منخفض القيمة. 

موجودات حق االستخدام
يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة والتي تشمل القيمة االبتدائية اللتزام التأجير معدلة مقابل أي مدفوعات تأجير يتم سدادها في أو قبل تاريخ البدء زائد أي 

تكاليف ابتدائية مباشرة تم تكبدها. ويتم استهالك أصل حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار مدة عقد التأجير. إضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل 
حق االستخدام بصورة دورية مقابل خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تقوم المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن فئة »ممتلكات ومعدات« في بيان 

المركز المالي المجمع. 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

مطلوبات التأجير 
يتم قياس التزام التأجير مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي ال يتم سدادها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد لدى المجموعة. ويتم 
قياس التزام التأجير الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود 

تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغيير في مدفوعات عقود التأجير. تقوم المجموعة بعرض مطلوبات التأجير ضمن فئة »مطلوبات أخرى« في بيان المركز المالي 
المجمع. 

دمج األعمال والشهرة
إن دمج األعمال هو تجميع منشآت أو أنشطة أعمال مستقلة في البيانات المالية لمنشأة واحدة نتيجة قيام المنشأة، المشتري، بالسيطرة على واحد أو أكثر من 

هذه األنشطة. يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. وفقًا لهذه الطريقة، يقوم المشتري بإدراج الموجودات المحددة التي تم حيازتها 
والمطلوبات المقدرة باإلضافة إلى أية حصص غير مسيطرة أخرى في الشركة المشتراة عند تاريخ الحيازة، بصورة مستقلة عن الشهرة. 

يتم قياس الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة في تاريخ الحيازة وفقًا للقيمة العادلة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تختار المجموعة إما أن يتم 
قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة وفقًا للقيمة العادلة أو وفقا لنسبة الحصة في صافي الموجودات المحددة في الشركة المشتراة. تحمل تكاليف 

الحيازة كمصروفات في فترة تكبدها. 

إذا تحقق دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقًا في الشركة المشتراة بالقيمة العادلة في 
تاريخ الحيازة من خالل بيان الدخل المجمع. بعد ذلك يتم مراعاتها عند تحديد الشهرة.

تتحقق الشهرة الناتجة عن دمج األعمال كما في تاريخ الحيازة بما يزيد عن التالي: 
إجمالي المقابل المحول، مبلغ أية حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة التي يتم قياسها وفًقا للقيمة العادلة أو وفقًا لنسبة الحصص غير المسيطرة في   أ( 

الشركة المشتراة،
صافي قيمة الموجودات المحددة القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحقوق الملكية التي يحتفظ بها المشتري سابقا في الشركة المشتراة،   ب( 

صافي قيمة الموجودات المحددة والمطلوبات التي تم االلتزام بها في تاريخ الحيازة، والمدرجة بقيمتها العادلة.   ج( 

إذا كان إجمالي المقابل المحول أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تمت حيازتها، يتم تسجيل الفرق في بيان الدخل المجمع. 

يتم توزيع الشهرة على كل من وحدات إنتاج النقد بالمجموعة أو مجموعات وحدات إنتاج النقد ويتم اختبارها سنويا لتحديد انخفاض القيمة، كما يتم اختبارها بصفة منتظمة 
لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على انخفاض قيمتها. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد التي تتعلق بها الشهرة. 

إن المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام للوحدة إنتاج النقد ايهما أقل، والتي تمثل صافي القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقعة من الوحدة. عندما يكون المبلغ الممكن استرداده للوحدة أقل من القيمة المدرجة بالدفاتر لها، يتم توزيع خسائر انخفاض 
القيمة أواًل لتخفيض القيمة المدرجة بالدفاتر ألي شهرة مخصصة للوحدة ثم توزع على الموجودات األخرى للوحدة بصورة نسبية على أساس القيمة المدرجة بالدفاتر لكل 

أصل بالوحدة. إن أي خسارة من انخفاض القيمة المحققة للشهرة ال يتم عكسها في فترة الحقة.

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة انتاج النقد )مجموعة وحدات( ويتم استبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة في 
القيمة المدرجة بالدفاتر للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. 

مكافأة نهاية الخدمة 
يتم احتساب مخصص وفقًا لقانون العمل الكويتي وعقود الموظفين والقوانين المعمول بها في الدول التي تمارس فيها الشركات التابعة أعمالها. إن هذا االلتزام غير 

الممول يمثل المبلغ المستحق لكل موظف ويمثل تقديرًا موثوق به لقيمة االلتزام الحالية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة. تقوم المجموعة أيضًا بدفع مساهمات 
إلى البرامج الرسمية ويقتصر االلتزام على المساهمات التي يتم دفعها. 

أسهم الخزينة
يتم إدراج حصة البنك في أسهم الخزينة بتكلفة الشراء وتسجل في حقوق المساهمين. يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. وفقًا لهذه الطريقة، 
يتم تحميل تكلفة المتوسط المرجح لألسهم المعاد حيازتها على حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار أسهم الخزينة، تضاف األرباح إلى حساب مستقل 

ضمن حقوق الملكية »احتياطي أسهم الخزينة« وهو حساب غير قابل للتوزيع. 
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
ويتم إدراج أية خسائر محققة في نفس الحساب بما يتناسب مع حد الرصيد الدائن في هذا الحساب. ويتم إدراج أية خسائر إضافية على األرباح المرحلة ثم على االحتياطي 

االختياري واالحتياطي القانوني. يتم استخدام األرباح المحققة الحقًا من بيع أسهم الخزينة أواًل في مقاصة أية خسائر مسجلة سابقًا وفقًا لترتيب االحتياطيات واألرباح 
المرحلة وحساب احتياطي أسهم الخزينة. ال يحق لهذه األسهم الحصول على توزيعات نقدية قد يقترحها البنك. يؤدي إصدار أسهم المنحة إلى زيادة عدد أسهم الخزينة 

على أساس تناسبي وخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.

المكافآت باألسهم 
قامت المجموعة بتطبيق برنامج المكافآت باألسهم. يتم قياس تكلفة المكافآت باألسهم للموظفين بالرجوع إلى القيمة العادلة في تاريخ منح هذه األسهم. يتم تحديد 

المبلغ اإلجمالي الذي يتم تسجيله كمصروف على مدى فترة االستحقاق بالرجوع إلى القيمة العادلة للخيارات أو األسهم الممنوحة في تاريخ المنح باستخدام طريقة تقييم 
بالك شولز ‘Black Scholes’. تتضمن مدخالت القياس سعر السهم في تاريخ المنح، وسعر الممارسة والحساسية وأسعار الفائدة الخالية من المخاطر وعائد توزيعات 

األرباح المتوقع. تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتعديل تقديراته بشأن عدد الخيارات التي من المتوقع ممارستها. يسجل البنك تأثير تعديل التقديرات األصلية، إن 
وجد، في بيان الدخل المجمع مع إجراء تعديل مماثل على حقوق الملكية. 

احتياطي آخر
يتم استخدام االحتياطي اآلخر لتسجيل تأثير التغيرات في ملكية الحصص في الشركات التابعة دون فقد السيطرة والتغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية 

وتغطية صافي االستثمارات في العمليات األجنبية وايرادات شاملة أخرى من مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع. 

تحقق اإليرادات 
إيرادات ومصروفات الفوائد ومثيالتها

تتحقق إيرادات ومصروفات الفوائد في بيان الدخل المجمع لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والموجودات التي تحمل فائدة المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واألدوات المالية التي تصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أساس الفائدة الفعلية. إن الفائدة الفعلية هي 

الفائدة التي تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، متى كان ذلك مناسبًا، إلى صافي القيمة المدرجة 
بالدفاتر لألصل أو االلتزام المالي. عند احتساب الفائدة الفعلية، يتم احتساب كافة األتعاب والرسوم المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد وتكاليف المعاملة وكافة 

األقساط األخرى أو الخصومات، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. 

عند انخفاض قيمة أداة مالية، يتم تحقق الفوائد بعد ذلك على أساس معدل الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض 
في القيمة.

عندما تدخل المجموعة في اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة إلى متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل مبلغ إيرادات أو مصروفات الفائدة بصافي الفائدة 
على الجزء الفعلي من المبادلة. يتم معاملة كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة كجزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية ويتم تسجيلها على مدى الفترة 

التعاقدية باستثناء بيع المخاطر المحددة إلى طرف آخر حيث يتم تسجيلها مباشرة. 

إيرادات األتعاب والعموالت
يتم قيد األتعاب والعموالت مقابل تقديم خدمات خالل فترة زمنية معينة على مدى فترة استحقاقها. تتضمن هذه األتعاب االئتمان تلك المتعلقة باالئتمان وأتعاب اإلدارة 

األخرى. تتحقق أتعاب التزامات القروض وأتعاب إنشاء االئتمان كجزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي )باإلضافة إلى أي تكلفة إضافية( كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي 
على القرض. ويتم تسجيل إيرادات األتعاب والعموالت التي تقوم فيها المجموعة بتقديم خدمات معينة عند تقديم تلك الخدمات. 

إيرادات توزيعات األرباح
يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالمها. 

منح حكومية
ُتسجل المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها. عندما تتعلق المنحة ببند مصروفات فيتم 

تسجيلها كإيرادات على أساس متماثل على مدى الفترات التي يتم بها تسجيل التكاليف ذات الصلة كمصروفات، والتي توجد نية للتعويض عنها بالمقابل ويتم إدراجها 
ضمن نفس البند في بيان الدخل المجمع.

العمالت األجنبية 
تحدد كل شركة بالمجموعة عملتها األساسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة. 

المعامالت واألرصدة
يجري قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة، كما تحول الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بالعملة 

الرئيسية للمجموعة وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير المالية. وتدرج كافة الفروق الناتجة من تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل المجمع.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

إن الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى العملة الرئيسية لكل شركة حسب أسعار الصرف األجنبي السائدة في 
تاريخ تحديد قيمتها. وفي حالة الموجودات غير النقدية التي يتحقق التغير في قيمتها العادلة مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى، فإن فروق أسعار الصرف األجنبي يتم 

تحققها مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة مباشرة في بيان الدخل المجمع، يتم تسجيل فروق 
تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع.

كما في تاريخ البيانات المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة إلى عملة العرض للبنك وهي الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير 
المالية، ويتم تحويل بيانات الدخل لتلك الشركات التابعة بالمتوسط المرجح ألسعار الصرف للسنة. تؤخذ كافة فروق تحويل العمالت األجنبية مباشرة إلى اإليرادات الشاملة 

األخرى. عند بيع شركة تابعة أجنبية، يدرج المبلغ المؤجل المتراكم المسجل في اإليرادات الشاملة األخرى الخاصة بشركة تابعة محددة ضمن بيان الدخل المجمع.

يتم معاملة أية شهرة أو تعديالت القيمة العادلة للقيم المدرجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات الناشئة عن الشراء كموجودات ومطلوبات لشركات تابعة خاصة ويتم 
تحويلها حسب أسعار الصرف األجنبي السائدة في تاريخ التقارير المالية. 

الضرائب
ضريبة دعم العمالة الوطنية 

يحتسب البنك ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 لعام 2000 ومتطلبات قرار وزارة المالية رقم 24 لعام 2006 بنسبة 2.5 % من الربح الخاضع للضريبة 
للسنة. وفقًا للقانون، تم خصم توزيعات األرباح النقدية من ربح السنة للشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يحتسب البنك حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من الربح وفقًا للحساب استناًدا إلى قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

حصة الزكاة
يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة 1% من ربح البنك وفقًا للقانون رقم 46 لعام 2006 ووفقًا لقرار وزارة المالية رقم 58/2007 وتسري ابتداء من 10 ديسمبر 2007.

ضريبة الشركات التابعة الخارجية
يتم احتساب ضريبة الشركات التابعة الخارجية على أساس معدالت الضرائب المطبقة وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية في البلدان التي تعمل فيها هذه 
الشركات التابعة. تدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة )الضريبة الحالية( كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا للوائح المالية المعمول بها في 

البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة. 

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة بالدفاتر ألغراض التقارير 
المالية في تاريخ التقرير. 

تتحقق األصول الضريبية المؤجلة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم، واإلعفاءات الضريبية المرحلة غير المستخدمة وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة. يتم إدراج 
األصول الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة والذي سيكون متاحًا مقابله الفروق المؤقتة القابلة للخصم، واإلعفاءات الضريبية 

المرحلة غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة قد يمكن استخدامها، اال عندما يتعلق أصل الضريبة المؤجلة بالفروق المؤقتة القابلة للخصم الناتج من 
التسجيل األولي ألصل أو التزام في المعامالت التي ال تعتبر دمج أعمال وفي وقت المعاملة، وال تؤثر على الربح المحاسبي أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

تتم مراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي ال يحتمل معه أن توافر المستوى المناسب من االرباح 
الخاضعة للضريبة بما يتيح استخدام الموجودات الضريبية المؤجلة كليا أو جزئيا. يتم إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المسجلة في تاريخ كل تقرير ويتم 

تسجيلها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل معه أن تسمح األرباح الضريبية المستقبلية بإمكانية استرداد أصل الضريبة المؤجلة. 

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات الضريبية المؤجلة والمطلوبات الضريبية المؤجلة في حالة وجود حق قانوني يوجب إجراء المقاصة األصول الضريبية الحالية مقابل 
مطلوبات ضريبة الدخل الحالية والضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المؤسسة الخاضعة للضريبة ونفس اإلدارة الضريبية.

يتم قياس األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب والقوانين السارية في تاريخ التقارير المالية. 

معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد خسائر. تستخدم إدارة البنك قطاعات األعمال لتوزيع المصادر 
وتقييم األداء. إن قطاعات التشغيل لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء الذين يمكن تجميعهم واعداد تقارير حولهم كقطاعات، متى كان 

ذلك مناسبًا.
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(
الموجودات والمطلوبات المحتملة

ال يتم إدراج الموجودات المالية المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية منها محتماًل.

ال يتم إدراج االلتزامات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن تحقيق خسائر اقتصادية مستبعدًا. 

الموجودات بصفة أمانة
ال تعتبر الموجودات والودائع المتعلقة بها التي تحتفظ بها المجموعة بصفة الوكالة أو األمانة ضمن موجودات ومطلوبات المجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها ضمن بيان 

المركز المالي المجمع.

2.5 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 
فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للبنك. يعتزم البنك تطبيق هذه المعايير متى 

أمكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول.
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1( )1 يناير 2023( 	 
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان ممارسة المعايير الدولي للتقارير المالية 2(. 	 
المعيار الدولي للتقارير المالية 17 – عقود التأمين وتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية 17 عقود التأمين. 	 
اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8(. 	 
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة فردية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل )1 يناير 2023(. 	 
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 ومعاير المحاسبة الدولي 28( )تم 	 

تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى(

2.6 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات 

والمطلوبات واإلفصاحات المتعلقة بها، باإلضافة إلى اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب 
إجراء تعديل جوهري على القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

األحكام 
عند تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية، استخدمت اإلدارة االفتراضات التالية، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات، والتي لها أكبر األثر على المبالغ المسجلة 

في البيانات المالية المجمعة:

تصنيف الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتحديد تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية 

لألصل المالي تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم. 

موجودات الضريبة المؤجلة 
تتحقق موجودات الضريبة المؤجلة بمقدار احتمال توفر األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة التي يمكن في مقابلها استغالل الخسائر. ينبغي تطبيق أحكام لتحديد مبلغ 

موجودات الضرائب المؤجلة التي يمكن تسجيلها، استنادًا إلى التوقيت والمستوى المحتمل لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، مع استراتيجيات التخطيط الضريبي 
المستقبلية. 

األحكام الجوهرية في تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد
تحدد المجموعة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو 

أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. 

وفيما يلي األحكام األساسية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 باستثناء تلك األحكام التي تتضمن التقديرات والتي قامت اإلدارة باتخاذها في عملية تطبيق 
السياسات المحاسبية للمجموعة والتي تمثل تأثيرًا جوهريًا على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

تحديد ما إذا كان العقد )أو جزء من العقد( يتضمن عقد تأجير؛ 	 
تحديد ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أنه سوف يتم ممارسة خيار التمديد أو الفسخ؛ 	 
تصنيف ترتيبات عقد التأجير )عندما تكون المنشأة مؤجرًا(. 	 

تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية 
تقوم اإلدارة بممارسة أحكام لتحديد قيمة صافي موجودات لدى الشركة التابعة التي يتم تغطيتها )ويطلق عليها أيضًا معدل التغطية( استنادًا إلى التغيرات المستقبلية 

المتوقعة في حركات سعر صرف العملة الرئيسية للشركة التابعة وتكلفة التغطية وسعر الصرف اآلجل وتأثيرها على صافي الموجودات لدى المجموعة. 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات 
فيما يلي االفتراضات األساسية التي تتعلق بالمستقبل ومصادر المعلومات الرئيسية المستخدمة في التقديرات بتاريخ التقارير المالية، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة قد 
تؤدي لتعديل جوهري في القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات في السنوات المالية التالية. تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند 
إعداد البيانات المالية المجمعة. ولكن الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات أو الظروف الناتجة عن تغييرات أو ظروف خارج 

نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنويًا بتحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقًصا 

التكاليف حتى البيع لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة. كما أن تقدير القيمة عند االستخدام يتطلب من المجموعة تقييم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما في ذلك الموجودات غير الملموسة
يتعين على اإلدارة اتحاذ أحكام عند تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما في ذلك الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة والمطلوبات 

المحتملة المشتراة.

خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلف
يتعين على اإلدارة وضع أحكام جوهرية في تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمان والزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ونماذج التصنيف ونماذج 

خسائر االئتمان المتوقعة والمتغيرات االقتصادية الكبرى عند تحديد المخصصات المطلوبة. وهذه التقديرات يجب أن تقوم على افتراضات حول عوامل عديدة تتضمن 
درجات مختلفة من الحكم الشخصي وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في تلك المخصصات. 

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي المجمع استنادًا إلى أسعار معلنة في أسواق نشطة، 

يتم قياس قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم تشمل نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق المعروضة إن أمكن، ولكن إن 
لم يكن ذلك ممكنًا، يلزم استخدام درجة من األحكام عند تحديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات السوق. 

يمكن أن تؤثر أي تغيرات في التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام التقديرات واالفتراضات المختلفة ولكن المعقولة بصورة متساوية على القيم المدرجة بالدفاتر 
للقروض والمدينين واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

2.7 التضخم 
لدى البنك، من خالل شركته التابعة بنك برقان إيه. إس. )»BBT«( عمليات مصرفية في تركيا. تم تقييم االقتصاد التركي على أنه اقتصاد ذو تضخم مرتفع بناًء على معدالت 

التضخم التراكمية على مدار السنوات الثالث السابقة، وهي سارية لفترة التقرير في أو بعد 30 أبريل 2022. وبناًء على ذلك، تتضمن هذه البيانات المالية المجمعة آثار 
التضخم المرتفع وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 29 »التقارير المالية في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع« الناجمة عن عملياتها في تركيا. تم تطبيق معيار المحاسبة 

الدولي 29 اعتباًرا من 1 يناير 2022، أي بداية فترة التقارير التي حددت فيها المجموعة التضخم المرتفع.

حددت المجموعة مؤشر أسعار المستهلك )»CPI«( كمؤشر أسعار عام مناسب الستخدامه في محاسبة التضخم وتم قياسه بمقدار 1,128.45 كما في 31 ديسمبر 2022 
)31 ديسمبر 2021: 686.95(. تم تطبيق محاسبة التضخم على دفاتر بنك برقان إيه. إس. اعتباًرا من تاريخ االستحواذ، أي ديسمبر 2012.

2.8 اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة – المرحلة 2
تتعرض المجموعة لمعدالت العائد المعروضة بين البنوك في لندن )ليبور(، وهو السعر المعياري، من خالل أدواتها المالية والتي سيتم استبدالها كجزء من اإلصالح 

األساسي للعديد من أدوات قياس ومعايير معدالت الفائدة الرئيسية. قامت مجموعة الخزينة بتنفيذ مشروع تحت إشراف لجنة إيبور )IBOR( متعددة الوظائف إلدارة 
انتقالها من معدالت ليبور إلى معدالت مرجعية بديلة. تتضمن أهداف لجنة إيبور )IBOR( تقييم مدى الرجوع إلى الموجودات والمطلوبات في التدفقات النقدية لمعدالت 

ليبور LIBOR، وما إذا كانت هذه العقود تحتاج إلى تعديل نتيجة لتلك اإلصالحات وكيفية إدارة االتصال بشأن إصالح معدالت ليبور )LIBOR( مع األطراف المقابلة. إن العقود 
الجديدة التي ستبرمها المجموعة في األول من يناير 2022 أو ما بعده سوف تعتمد على استخدام أسعار عائد معيارية بديلة مختلفة وتتضمن بعض األسعار »الخالية من 

المخاطر«.

سيؤثر التحول من معدالت ليبور )LIBOR( إلى نظام المعدالت الخالية من المخاطر أو »المعدل المرجعي« البديل على أسعار الودائع والقروض وأدوات التحوط وسندات 
الدين.

الموجودات والمطلوبات المالية
إن تعرض المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت إيبور )IBOR( يتم بشكل أساسي من خالل معدالت ليبور المتعلقة بالدوالر األمريكي. ستقوم 

المجموعة بتحويل هذه العقود إلى المعدالت الخالية من المخاطر من خالل اتفاقيات ثنائية في موعد أقصاه يونيو 2023.
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2.8 اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة – المرحلة 2 )تتمة(
إن تعرض المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية التي تعتمد على معدالت ليبور المتعلقة بالدوالر األمريكي والتي تستحق بعد يونيو 2023 يبلغ 116,767 ألف دينار 

كويتي )2021: 182,126 ألف دينار كويتي( ومبلغ 295,580 ألف دينار كويتي )2021: 291,913 ألف دينار كويتي( على التوالي. تجري المجموعة مناقشات مع العمالء من األطراف 
المقابلة إلحداث انتقال منظم للتعرضات المتعلقة بالدوالر األمريكي إلى المعدالت الخالية من المخاطر ذات الصلة.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
يتعين على المجموعة تحويل المشتقات القائمة على ليبور بالدوالر األمريكي في موعد أقصاه يونيو 2023. إن القيمة االسمية لمشتقات ليبور بالدوالر األمريكي المصنفة 

كتحوطات القيمة العادلة، تستحق بعد يونيو 2023، تبلغ 16,847 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2022 )2021: 20,933 ألف دينار كويتي(.

3. النقد والنقد المعادل

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

301,402409,283نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
168,734165,839أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

189,253246,502مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مستحقة خالل 30 يومًا

659,389821,624
)16()5(خسائر االئتمان المتوقعة

659,384821,608النقد والنقد المعادل وفقًا لبيان المركز المالي المجمع
147,869149,967النقد والنقد المعادل الخاص بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 9(

807,253971,575النقد والنقد المعادل وفقًا لبيان التدفقات النقدية المجمع

4. المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

القروض وسلف
بنوك  -38,21820,111

مؤسسات مالية أخرى  -219,602196,762

257,820216,873
249,704139,439ودائع لدى بنوك 

507,524356,312مجمل المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
)24,945()25,413(مخصص )إيضاح 5( 

)43()10(خسائر االئتمان المتوقعة

482,101331,324

5. قروض وسلف للعمالء
أ- األرصـدة

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

3,928,6384,069,684شركات 
454,904366,573أفراد

4,383,5424,436,257مجمل القروض والسلف للعمالء
)157,548()155,805(مخصص

4,227,7374,278,709

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

ب- مخصصات

بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

ألف دينار كويتي
شركات

ألف دينار كويتي
أفراد

ألف دينار كويتي
المجموع  

ألف دينار كويتي

25,393161,87714,362201,632في 1 يناير 2022
1231236360تعديل تحويل عمالت أجنبية

)16,693()2,946()13,747(–مبالغ مشطوبة 
49719,1505,64025,287المحمل على بيان الدخل المجمع

)5,029()1,235()3,794(–المحول إلى مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 9(

25,902163,79815,857205,557في 31 ديسمبر 2022 

بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

ألف دينار كويتي
شركات

ألف دينار كويتي
أفراد

ألف دينار كويتي
المجموع  

ألف دينار كويتي

25,368240,15115,858281,377في 1 يناير 2021
)10,889()167()10,720()2(تعديل تحويل عمالت أجنبية

)147,073()5,310()141,763(–مبالغ مشطوبة
2780,6283,98184,636المحمل على بيان الدخل المجمع

)6,419(–)6,419(–المحول إلى مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 9(

25,393161,87714,362201,632في 31 ديسمبر 2021

يشمل المخصص مبلغ 24,339 ألف دينار كويتي )2021: 19,139 ألف دينار كويتي( يمثل مخصص التسهيالت غير النقدية المدرج ضمن المطلوبات األخرى )إيضاح 11(، 
ويخصص مبلغ 489 ألف دينار كويتي )2021: 448 ألف دينار كويتي( منه للمستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 

إن مخصص انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية يتفق في كافة النواحي المادية مع متطلبات المخصص المحدد لبنك الكويت المركزي والمعايير الدولية للتقارير المالية، 
المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة بدولة الكويت. في مارس 2007 أصدر بنك الكويت المركزي تعميم بتعديل أساس احتساب الحد االدنى للمخصصات 

العامة للتسهيالت من معدل 2% إلى 1% للتسهيالت النقدية و0.5% للتسهيالت غير النقدية. وقد تم تطبيق المعدالت المطلوبة اعتبارًا من 1 يناير 2007 على صافي الزيادة 
في التسهيالت، وصافي بعض فئات الضمانات المحتجزة خالل فترة البيانات المالية. إن المخصص العام كما في 31 ديسمبر 2006 الذي يزيد عن المعدل الحالي بنسبة %1 

للتسهيالت النقدية وبنسبة 0.5% للتسهيالت غير النقدية يقدر بمبلغ 16,154 ألف دينار كويتي ويتم االحتفاظ به كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من بنك الكويت 
المركزي. إن إيرادات الفوائد على القروض والسلف منخفضة القيمة ليست جوهرية. 

قامت المجموعة خالل السنة باسترداد مبلغ 4,150 ألف دينار كويتي )2021: 13,422 ألف دينار كويتي( من العمالء الذين تم شطب أرصدتهم وتم تسجيل هذا المبلغ ضمن 
اإليرادات األخرى في بيان الدخل المجمع. 

فيما يلي تفصيل المخصص المحدد والعام: 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

185,903181,579مخصص عام
19,65420,053مخصص محدد

205,557201,632
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5. قروض وسلف للعمالء )تتمة( 
فيما يلي تحليل لمجمل القيم المدرجة بالدفاتر للتسهيالت االئتمانية واالرتباطات والمطلوبات المحتملة والخسائر االئتمانية المتوقعة المقابلة بناًء على معايير تصنيف 

المراحل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وفًقا إلرشادات بنك الكويت المركزي:

31 ديسمبر 2022 
المرحلة 1

ألف دينار كويتي 
المرحلة 2

ألف دينار كويتي 
المرحلة 3

ألف دينار كويتي 
اإلجمالي 

ألف دينار كويتي 

664,458–653,90310,555مرتفع 
3,714,654–3,192,344522,310قياسي 

11,299155,33595,616262,250انقضى تاريخ استحقاقه أو انخفضت قيمته 

3,857,546688,20095,6164,641,362قروض وُسلف للبنوك والمؤسسات المالية األخرى والعمالء 

2,384,309183,24716,2692,583,825مطلوبات محتملة * 

25,17658,05454,159137,389مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية 

31 ديسمبر 2021 
المرحلة 1

ألف دينار كويتي 
المرحلة 2

ألف دينار كويتي 
المرحلة 3

ألف دينار كويتي 
اإلجمالي 

ألف دينار كويتي 

497,229–496,252977مرتفع 
3,916,156–3,334,541581,615قياسي 

9,135150,87979,731239,745انقضى تاريخ استحقاقه أو انخفضت قيمته 

3,839,928733,47179,7314,653,130قروض وُسلف للبنوك والمؤسسات المالية األخرى والعمالء 

2,265,073199,11014,7212,478,904مطلوبات محتملة * 

27,87355,67247,920131,465مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية 

تتضمن ارتباطات تمديد التسهيالت غير النقدية.  *

تعتمد الترجيحات المخصصة لكل سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي على مؤشر دورة االئتمان وكما في 31 ديسمبر 2022 بلغت 40% بالنسبة للحالة األساسية، 
و30% بالنسبة للحالة السلبية و30% للحالة اإليجابية )2021: 40% للحالة األساسية و30% للحالة السلبية و30% للحالة اإليجابية(. 

فيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية )تسهيالت نقدية وغير نقدية( المحتسبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 
وفًقأ إلرشادات بنك الكويت المركزي: 

31 ديسمبر 2022
المرحلة 1

ألف دينار كويتي
المرحلة 2

ألف دينار كويتي
المرحلة 3

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

27,87355,67247,920131,465مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 1 يناير 2022 
8,17528,95734,852)2,280(الحركة على خسائر االئتمان المتوقعة للسنة 

)16,693()16,693(––المبالغ المشطوبة 
)12,235()6,025()5,793()417(تعديالت صرف العمالت األجنبية 

25,17658,05454,159137,389الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022 

31 ديسمبر 2021
المرحلة 1

ألف دينار كويتي
المرحلة 2

ألف دينار كويتي
المرحلة 3

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

52,96299,591100,162252,715مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 1 يناير 2021 
125,45871,881)30,080()23,497(الحركة على خسائر االئتمان المتوقعة للسنة 

)147,073()147,073(––المبالغ المشطوبة 
)46,058()30,627()13,839()1,592(تعديالت صرف العمالت األجنبية 

27,87355,67247,920131,465الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

6. استثمارات في أوراق مالية

كما في 31 ديسمبر 2022 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
األخرى 

ألف دينار كويتي

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر 
ألف دينار كويتي

مدرجة بالتكلفة 
المطفأة 

ألف دينار كويتي
شركة زميلة 

ألف دينار كويتي
المجموع  

ألف دينار كويتي

491,936–300,0007,880184,056أوراق دين مالية
4,557144,551–137,0762,918أسهم 

78,323––78,323–صناديق مدارة 
)661(–)661(––ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة

437,07689,121183,3954,557714,149

كما في 31 ديسمبر 2021 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
األخرى 

ألف دينار كويتي

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر 
ألف دينار كويتي

مدرجة بالتكلفة 
المطفأة 

ألف دينار كويتي
شركة زميلة 

ألف دينار كويتي
المجموع  

ألف دينار كويتي

393,947–271,4873,033119,427أوراق دين مالية
4,579173,492–155,88413,029أسهم 

82,441––82,441–صناديق مدارة 
)614(–)614(––ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة

427,37198,503118,8134,579649,266

7. موجودات أخرى 
2022
ألف

دينار كويتي

2021
ألف

دينار كويتي

97,334110,993فوائد مدينة مستحقة
3,6773,051مصروفات مدفوعة مقدما 

85,48098,836موجودات قيد البيع المشروط *
8,3625,250موجودات ضرائب مؤجلة 
3,7843,496ضرائب مدفوعة مقدمًا 

10,5809,375أرصدة مدينة متنوعة
48,98446,712أرصدة أخرى 

)151()153(ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة

258,048277,562

إن القيمة العادلة للموجودات العقارية المتضمنة في الموجودات قيد البيع المشروط تستند إلى تقييمات صادرة من مقيمين مستقلين معتمدين باستخدام طريقة المقارنة السوقية. اال ان التأثير على بيان   *
الدخل المجمع قد يكون غير مادي في حالة تغير المخاطر المتنوعة ذات الصلة بنسبة %5. 

8. موجودات غير ملموسة 
الشهرة

ألف دينار كويتي

موجودات أخرى 
غير ملموسة 

ألف دينار كويتي
المجموع

ألف دينار كويتي

التكلفة
8,03640,05348,089في 1 يناير 2022 

1341,4291,563تعديل تحويل عمالت أجنبية

8,17041,48249,652في 31 ديسمبر 2022

اإلطفاء 
29,67729,677–في 1 يناير 2022 
2,4452,445–المحمل للسنة

32,12232,122–في 31 ديسمبر 2022

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر
8,1709,36017,530في 31 ديسمبر 2022

8,03610,37618,412في 31 ديسمبر 2021
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8. موجودات غير ملموسة )تتمة(
فيما يلي القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى الموزعة على كل وحدة من وحدات إنتاج النقد: 

الشهرة 
ألف دينار كويتي

 موجودات غير ملموسة أخرى 
ألف دينار كويتي 

رخصة الخدمات 
المجموعالمصرفية

المجموع
ألف دينار كويتي

2,9034,9254,9257,828بنك الخليج الجزائر 
5,2674,4354,4359,702بنك تونس الدولي إس أيه 

8,1709,3609,36017,530في 31 ديسمبر 2022

 

الشهرة 
ألف دينار كويتي

 موجودات أخرى غير ملموسة 
الف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

رخصة الخدمات 
عالقات العمالءالمصرفية

ودائع العمالء 
المجموعاألساسية

5,1968,030––2,8345,196بنك الخليج الجزائر 
5,03310,235––5,2025,033بنك تونس الدولي إس أيه 

13017147147––بنك برقان أيه إس 

8,03610,2291301710,37618,412في 31 ديسمبر 2021

اختبار انخفاض قيمة الشهرة 
يتم اختبار القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة لغرض تحديد انخفاض القيمة على أساس سنوي )أو على فترات أقرب ومتكررة في حالة وجود دليل على أن الشهرة قد تنخفض 

قيمتها(، وذلك من خالل تقدير القيمة الممكن استردادها لوحدة إنتاج النقد التي يتم توزيع هذه البنود عليها باستخدام طريقة احتساب القيمة أثناء االستخدام ما لم تكن 
القيمة العادلة بناًء على األسعار في سوق نشط أكثر من القيمة المدرجة بالدفاتر لوحدة انتاج النقد. تستند حسابات القيمة أثناء االستخدام إلى تقديرات التدفقات النقدية 
قبل الضرائب بناء على الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة على مدى فترة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي بنسبة 5% )2021: 5%(. وقد تم خصم هذه التدفقات 

النقدية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب بنسبة 25% إلى 30% )2021: 18% إلى 25%( لتحديد صافي القيمة الحالية التي تقابل القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة. إن 
معدل الخصم المستخدم هو قبل الضرائب ويعكس المخاطر المحددة المتعلقة بوحدة إنتاج النقد ذات الصلة. إن المبالغ الممكن استردادها تزيد عن أو تعادل القيمة 
المدرجة بالدفاتر للشهرة. كما قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية من خالل التحقق من هذه العوامل من خالل هامش محتمل بصورة معقولة. استنادًا إلى هذا 

التحليل، ال توجد مؤشرات على تعرض الشهرة لالنخفاض في القيمة مع األخذ في الحسبان مستوى األحكام والتقديرات المستخدمة.

9. مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع
تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 51.79% في مصرف بغداد. تم تصنيف االستثمار في مصرف بغداد كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع كما في 31 ديسمبر 
2020 بناًء على موافقة مجلس اإلدارة، حيث كان لدى البنك نية بيع االستثمار في مصرف بغداد وكان البنك يبحث بشكل نشط عن مشتريين، ويتم إدراجه بالقيمة الدفترية 
أو القيمة العادلة ناقصًا التكلفة حتى البيع، أيهما أقل، وفقًا »للمعيار الدولي للتقارير المالية 5- الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة«. 

خالل السنة، وقع البنك عرًضا ُملزًما مع البنك األردني الكويتي مع الحصول على موافقات مجلس إدارة البنك ومجلس إدارة البنك األردني الكويتي والبنك المركزي األردني. 

الحقا لنهاية العام، حصل البنك على موافقة البنك المركزي العراقي. ويخضع إتمام الصفقة الستيفاء المستندات القانونية ومتطلبات سوق العراق لألوراق المالية.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

وفيما يلي عرض نتائج السنة: 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

9,1844,193إيرادات فوائد 
)1,440()2,038(مصروفات فوائد 

7,1462,753صافي إيرادات فوائد 
12,15810,036إيرادات أتعاب وعموالت

)467()522(مصروفات أتعاب وعموالت

11,6369,569صافي إيرادات أتعاب وعموالت
3,6884,571صافي ربح عمالت أجنبية 

7869إيرادات أخرى 

22,54816,962إيرادات التشغيل 
)3,054()3,013(مصروفات موظفين 

)2,485()3,264(مصروفات أخرى

16,27111,423ربح التشغيل قبل المخصص 
)6,419()5,029(مخصص خسائر ائتمان - إيضاح 5-)ب(

11,2425,004ربح السنة قبل الضرائب 
)1,744()2,052(الضرائب 

9,1903,260ربح السنة

فيما يلي موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع كما في 31 ديسمبر: 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

الموجودات 
147,869149,967النقد والنقد المعادل )إيضاح 3( 

136,61383,814أذونات وسندات خزينة 
26,14235,777المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

10,25612,693قروض وسلف للعمالء 
6861,328استثمار في أوراق مالية 

4,7324,486موجودات أخرى 
16,08812,423ممتلكات ومعدات 

342,386300,488مجموع الموجودات 

المطلوبات 
181417المستحق إلى البنوك 

264,712236,085ودائع من عمالء 
123337أموال مقترضة أخرى

16,18812,584مطلوبات أخرى 

281,204249,423مجموع المطلوبات 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

61,18251,065صافي الموجودات المتعلقة مباشرة بمجموعة االستبعاد 

فيما يلي صافي التدفقات النقدية:

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في(: 
أنشطة التشغيل   -3,9047,329
أنشطة االستثمار  -)3,282()1,962(

أنشطة التمويل   -)4,893()14(

5,353)4,271(صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل خالل السنة
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9. مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع )تتمة(
الحصص غير المسيطرة الجوهرية 

انتهت إدارة البنك إلى أن مصرف بغداد هو الشركة التابعة الوحيدة التي تتضمن حصص غير مسيطرة تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة. فيما يلي المعلومات المالية 
المتعلقة بالحصص غير المسيطرة: 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

29,94926,344األرصدة المتراكمة 
4,4301,572الربح ذات الصلة

10. أموال مقترضة أخرى

معدل الفائدة الفعلي
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

3M Libor152,818150,680 + )1.00% - 1.18%(تسهيل مرابحة – غير مضمون 2024
2.750152,542150,498%سندات مساندة – 2031* 

3M Libor325,741321,305 + )1.00% - 1.40%(قروض متوسطة األجل – غير مضمونة )2023 إلى 2026(
–SOFR152,291+ 1.05%قروض متوسطة األجل – غير مضمونة )2025(

783,392622,483

خالل سنة 2020، أصدر البنك أوراق دفع مساندة )الشريحة 2( بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي تستحق في عام 2031 )»أوراق الدفع«( بالمبلغ األساسي. تستوفي أوراق الدفع متطلبات معاملتها كأوراق   *
رأسمالية بالشريحة 2 وفقًا لتعليمات بازل III المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي. وأوراق الدفع قابلة لالستدعاء كليًا وليس جزئيًا وفقًا الختيار المصدر بعد مرور 6 سنوات من تاريخ إصدارها، أو في أي 

تاريخ لسداد الفائدة بعدها، ويخضع ذلك الستيفاء بعض الشروط والموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي. 

إن الحركة في األموال المقترضة األخرى المدرجة في بيان التدفقات النقدية المجمع تحت بند أنشطة التمويل تتضمن مبلغ 7,035 ألف دينار كويتي )2021: 714 ألف دينار 
كويتي( ناتج عن تحويل عمالت أجنبية. 

11. مطلوبات أخرى

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

39,64731,516فوائد دائنة مستحقة
20,51317,662مزايا موظفين

24,33919,139مخصصات لتسهيالت ائتمانية غير نقدية )إيضاح 5(
29,60536,947شيكات وأرصدة مقاصة 
14,01110,445إيرادات مستلمة مقدمًا 

49,68044,033دائنون آخرون ومصروفات مستحقة 
6,595196مطلوبات ضريبية مؤجلة 

16,94412,759ضرائب مستحقة 
42,55753,071أرصدة أخرى 

243,891225,768

12. حقوق الملكية واالحتياطيات
رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل   أ( 

20222021

4,000,000,0004,000,000,000رأس المال المصرح به )أسهم بقيمة 100 فلس للسهم( 

3,287,812,5003,131,250,000رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل )أسهم بقيمة 100 فلس للسهم(

في 5 أبريل 2022، وافقت الجمعية العمومية السنوية على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 5 فلس للسهم )2020: 5 فلس( وأسهم منحة بواقع 5% )2020: 5%( للسنة   ب( 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

خالل السنة السابقة، وبعد الحصول على الموافقات الالزمة، قام البنك بزيادة رأسماله المدفوع من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية عددها 375,000,000 سهم، بقيمة   ج( 
اسمية 100 فلس للسهم الواحد وعالوة إصدار أسهم بقيمة 90 فلس. تم االكتتاب في أسهم حقوق األولوية بشكل كامل مما نتج عنه زيادة في رأس المال بمبلغ 

37,500 ألف دينار كويتي وعالوة إصدار أسهم بمبلغ 33,750 ألف دينار كويتي خالل السنة السابقة. 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

إن عالوة إصدار االسهم واحتياطي أسهم الخزينة غير متاحة للتوزيع. يتطلب قانون الشركات والنظام األساسي للبنك أن يتم سنويًا تحويل 10% من ربح السنة الخاص   د( 
بمساهمي البنك قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة إلى االحتياطي اإلجباري. ويجوز للبنك 

وقف هذه التحويالت السـنوية عندما يصل رصيد االحتياطي إلى 50% من رأس المال المدفوع. إن توزيع االحتياطي اإلجباري محدد بالمبلغ المطلوب لتأمين توزيع %5 
من رأس المال في السنوات التي تكون فيها األرباح المرحلة غير كافية لسداد توزيعات بتلك القيمة.

يقضي النظام األساسي للبنك بأن يتم سنويا تحويل نسبة ال تقل عن 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي البنك قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وضريبة دعم   ه( 
العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة إلى حساب االحتياطي االختياري. ال توجد أي قيود على التوزيعات من هذا االحتياطي، باستثناء 

الوارد في االيضاح رقم 12 )و(.

أسهم الخزينة   و( 

20222021

5,057,9114,811,693عدد األسهم المحتفظ بها

0.15%0.15%نسبة األسهم المحتفظ بها 

1,7421,742التكلفة – ألف دينار كويتي

1,1031,193القيمة السوقية – ألف دينار كويتي 

260224المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس( 

إن رصيد حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع. كما ال يجوز توزيع مبلغ يساوي تكلفة أسهم الخزينة من عالوة أسهم واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري 
واألرباح المرحلة خالل فترة حيازة هذه االسهم. 

احتياطيات أخرى خاصة بمساهمي البنك  ز( 

31 ديسمبر 2022

احتياطي 
أسهم 

الخزينة 
ألف دينار 

كويتي 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

ألف دينار 
كويتي

احتياطي 
تحويل 

عمالت أجنبية 
ألف دينار 

كويتي

تغطية صافي 
االستثمار 

في عمليات 
أجنبية 

ألف دينار 
كويتي

احتياطي 
تغطية 

التدفقات 
النقدية 

ألف دينار 
كويتي 

التغيرات 
في ملكية 
الشركات 

التابعة 
ألف دينار 

كويتي 

احتياطي 
مجموعة 
استبعاد 

محتفظ بها 
لغرض البيع 

ألف دينار 
كويتي 

المجموع 
ألف دينار 

كويتي

)223,218()6,607()1,478(22,5077,137)222,514()65,398(43,135الرصيد في 1 يناير 2022
)50,770(––2,44911,752)19,638()45,333(–إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

)50,770(––2,44911,752)19,638()45,333(–إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة
–454–––)472(18–تحويل متعلق بمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

صافي المحول إلى األرباح المرحلة عند استبعاد استثمارات في 
4,867–––––4,867–أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

25,958––––25,958––تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 )إيضاح 2.7( 

)243,163()6,153()1,478(24,95618,889)216,666()105,846(43,135الرصيد في 31 ديسمبر 2022 

31 ديسمبر 2021

احتياطي 
أسهم 

الخزينة 
ألف دينار 

كويتي 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

ألف دينار 
كويتي

احتياطي 
المكافآت 
باألسهم 
ألف دينار 

كويتي 

احتياطي 
تحويل 

عمالت أجنبية 
ألف دينار 

كويتي

تغطية صافي 
االستثمار 

في عمليات 
أجنبية 

ألف دينار 
كويتي

احتياطي 
تغطية 

التدفقات 
النقدية 

ألف دينار 
كويتي 

التغيرات 
في ملكية 
الشركات 

التابعة 
ألف دينار 

كويتي 

احتياطي 
مجموعة 
استبعاد 

محتفظ بها 
لغرض البيع 

ألف دينار 
كويتي 

المجموع 
ألف دينار 

كويتي

)178,868()5,317()1,478(13,1452,295)181,259(564)49,953(43,135الرصيد في 1 يناير 2021
إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى 

)44,327(––9,3624,842)42,343(–)16,188(–للسنة 

)44,327(––9,3624,842)42,343(–)16,188(–إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة
تحويل متعلق بمجموعة استبعاد محتفظ بها 

–)1,290(–––1,088–202–لغرض البيع
صافي المحول إلى األرباح المرحلة عند 

استبعاد استثمارات في أسهم مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

541––––––541–اآلخر
)564(–––––)564(––المحول إلى األرباح المحتفظ بها 

)223,218()6,607()1,478( 22,5077,137)222,514(–)65,398(43,135الرصيد في 31 ديسمبر 2021 
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12. حقوق الملكية واالحتياطيات )تتمة(
توزيعات أرباح مقترحة  ح( 

أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 8 فلس للسهم )2021: 5 فلس( وأسهم منحة بنسبة 5% )2021: 5%( عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 
يبدأ استحقاق توزيعات األرباح النقدية وأسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجالت البنك كما في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية، رهًنا باعتمادها 

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين. 

األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1  ط( 
قام البنك بتاريخ 2 يوليو 2019 بإصدار أوراق رأسمالية مستديمة -الشريحة رقم 1 )»أوراق رأسمالية الشريحة 1( بمبلغ 500,000 ألف دوالر أمريكي.

تشكل األوراق الرأسمالية الشريحة 1 التزامات مباشرة غير مشروطة ومساندة وغير مكفولة بضمان للبنك وتم تصنيفها كحقوق ملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
32: األدوات المالية -التصنيف. ليس لألوراق تاريخ استحقاق؛ ويمكن للبنك استردادها وفقًا لتقديره بعد 9 يوليو 2024 )»تاريخ المطالبة األول«( أو أي تاريخ الحق لسداد 

الفائدة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة للجهة الرقابية. 

تحمل األوراق فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار حتى تاريخ المطالبة األول بمعدل فائدة ثابت سنوي بنسبة 5.7492%. وسيعاد تحديد معدل الفائدة الحقا بعد 
فترات زمنية فاصلة مدتها خمس سنوات. وتستحق الفائدة السداد بشكل نصف سنوي بأثر رجعي وتعامل كاقتطاع من حقوق الملكية.

يجوز للبنك بناًء على تقديره اختيار عدم توزيع الفوائد وال يعتبر ذلك حالة تعثر. في حالة عدم قيام البنك بسداد الفوائد على االوراق المالية الشريحة 1 في المواعيد المقررة 
لسداد الفائدة )الي سبب من االسباب(، فيجب على البنك اال يقوم بإصدار اي توزيعات أو مدفوعات أخرى أو تتعلق بأسهم أخرى من نفس المستوى أو اقل من االوراق 

المالية للشريحة 1 )باستثناء التوزيعات أو المدفوعات النسبية على األسهم التي تتساوى مع االوراق المالية للشريحة 1( ما لم يقم البنك بدفع قسطين متتاليين بالكامل 
من مدفوعات الفوائد على األوراق المالية للشريحة 1، ولحين قيامه بذلك. 

13. إيرادات فوائد 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

249,813211,241قروض وسلف الى العمالء
49,71131,551مستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

6,2987,450أذون وسندات الخزينة 
17,6563,879أوراق مالية استثمارية

323,478254,121

14. مصروفات فوائد 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

109,68776,677ودائع من العمالء
40,50633,256مستحق إلى بنوك

4,242448مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى
21,57915,566أموال مقترضة أخرى 

176,014125,947

15. صافي إيرادات االستثمار 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

6,73628,764صافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
138371صافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

128446حصة في نتائج شركات زميلة 

7,00229,581

16. الضرائب

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

1,0941,004ضريبة دعم العمالة الوطنية 
493481حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

519476حصة الزكاة 
14,3344,747ضرائب على شركات تابعة خارج الكويت 

16,4406,708

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

فيما يلي بنود الضرائب الناتجة من شركات تابعة خارج الكويت:

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

17,4626,646الضريبة الحالية 
)1,899()3,128(الضريبة المؤجلة 

14,3344,747

إن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح من 15% إلى 35% )2021: من 15% إلى 35%( بينما يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلية للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من 15% إلى 34% )2021: 27% إلى 28%(. لغرض تحديد النتائج الخاضعة للضريبة للسنة، فقد تم تعديل احتساب أرباح الشركات التابعة 

خارج الكويت لألغراض الضريبية. تتضمن التعديالت ألغراض الضريبة بنود تتعلق بكاًل من اإليرادات والمصروفات. تستند التعديالت إلى القوانين واللوائح الحالية القائمة 
والممارسات المعمول بها داخل الدول التي تعمل بها هذه الشركات التابعة. 

17. ربحية السهم 
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح السنة الخاص بمساهمي البنك بعد مدفوعات الفائدة والحركات األخرى على األوراق الرأسمالية الشريحة 

االولى على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة ناقصًا أسهم الخزينة. 

إن احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة هي كما يلي:

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

52,13045,389ربح السنة الخاص بمساهمي البنك 
)8,302()10,715(يخصم: سداد مدفوعات الفائدة والحركات األخرى الخاصة باألوراق الرأسمالية الشريحة االولى 

41,41537,087ربح السنة الخاص بمساهمي البنك بعد الفائدة والحركات األخرى على األوراق الرأسمالية للشريحة األولى

سهمسهم

3,282,754,5892,962,687,273المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بالصافي بعد أسهم الخزينة 

12.612.5ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

تم تعديل احتساب ربحية السهم لسنة 2021 ليراعي أسهم المنحة التي تم إصدارها في 2022.

18. معلومات القطاع 
ألغراض اإلدارة، تنظم المجموعة عملياتها مبدئيًا حسب التوزيع الجغرافي، وبصورة أساسية القطاع المحلي والقطاع الدولي. تصنف كافة العمليات خارج الكويت على أنها 

دولية. ومن خالل قطاع العمليات المحلية تنتظم المجموعة إلى قطاعات األعمال التالية: 
القطاع المصرفي للشركات واألفراد: يقدم منتجات وخدمات مصرفية شاملة للمؤسسات المالية والعمالء من الشركات واألفراد، بما في ذلك اإلقراض والودائع 	 

والخدمات التجارية وتحويل العمالت األجنبية وخدمات االستشارات وبطاقات االئتمان والبطاقات البنكية والخدمات األخرى.
الخزينة واألعمال المصرفية لالستثمارات: يضم هذا القطاع أنشطة الخزينة وخدمات االستثمارات وإدارة االستثمارات. كما يقدم هذا القطاع منتجات وخدمات إلى 	 

البنوك بما في ذلك األسواق النقدية واإلقراض والودائع وتحويل العمالت األجنبية والخدمات األخرى.
المركز الرئيسي: يتضمن إدارة السيولة والتمويل وأي خدمات متبقية فيما يتعلق بتسعير التحويل واألنشطة األخرى غير المخصصة. 	 

تراقب اإلدارة التنفيذية نتائج وحدات األعمال بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع استنادًا إلى نتائج القطاعات 
بعد المخصصات التي يتم قياسها في بعض النواحي بطريقة مختلفة عن أرباح أو خسائر التشغيل ضمن البيانات المالية المجمعة. 

نتيجة إلعادة التنظيم الداخلي خالل السنة، قامت اإلدارة بدمج القطاعات المذكورة سابًقا والمتضمنة الخدمات المصرفية للشركات وقطاعات األفراد والخدمات المصرفية 
الخاصة في قطاع »الخدمات المصرفية للشركات واألفراد«. تم تعديل المعلومات المالية المتعلقة بهذه القطاعات في السنة المالية المقارنة لتتوافق مع عرض السنة 

الحالية.
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18. معلومات القطاع )تتمة( 
يعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة باإليرادات والنتائج وبعض الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية في المجموعة.

31 ديسمبر 2021

العمليات الدولية*عمليات الكويت

المعامالت غير 
الموزعة فيما بين 
المجموعةشركات المجموعة

قطاع الخدمات 
المصرفية 

للشركات واألفراد
ألـف دينار كويتي

قطاع الخزينة 
واالستثمارات 

المصرفية
ألـف دينار كويتي

المركز الرئيسي
ألف دينار كويتي

المجموع
ألـف دينار كويتيألـف دينار كويتيألـف دينار كويتي

المجموع
ألـف دينار كويتي

147,464)15,626(3,38293,35369,737)6,491(96,462صافي إيرادات فوائد

232,050)11,782(118,757602,863121,680122,152النتائج التشغيلية للقطاع

58,550)13,854(47,31025,094)2,612()4,541(54,463ربح )خسارة( السنة 

7,165,960)181,434(3,731,241839,337554,1065,124,6842,222,710مجموع الموجودات 

6,218,545)160,555(2,590,302298,7541,584,7184,473,7741,905,326مجموع المطلوبات 

31 ديسمبر 2021

العمليات الدولية*عمليات الكويت

المعامالت غير 
الموزعة فيما بين 
المجموعةشركات المجموعة

قطاع الخدمات 
المصرفية 

للشركات واألفراد
ألـف دينار كويتي

قطاع الخزينة 
واالستثمارات 

المصرفية
ألـف دينار كويتي

المركز الرئيسي
ألف دينار كويتي

المجموع
ألـف دينار كويتيألـف دينار كويتيألـف دينار كويتي

المجموع
ألـف دينار كويتي

128,174)10,251(85,80152,624)5,683(91,053431صافي إيرادات فوائد

234,730)3,049(144,37893,401)5,188(119,05430,512النتائج التشغيلية للقطاع

48,589)9,123(50,9856,727)9,617(35,39725,205ربح )خسارة( السنة 

7,074,915)191,020(3,878,838745,945600,2905,225,0732,040,862مجموع الموجودات 

6,142,990)184,274(2,520,868397,7021,603,3854,521,9551,805,309مجموع المطلوبات 

تتضمن العمليات الدولية نتائج تشغيلية لمصرف بغداد والتي يتم تصنيفها كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع كما في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2021 )إيضاح 9(.   *

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

19. معامالت مع أطراف ذات عالقة
قامت المجموعة بتنفيذ معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة )الشركة األم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها 

أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرًا ملموسًا( الذين كانوا عمالء للمجموعة خالل السنة. يمثل عمود »آخرون« في الجدول التالي بصورة رئيسية المعامالت مع 
األطراف ذات عالقة التي إما تسيطر عليها الشركة األم أو تمارس عليها تأثيرًا ملموسًا. إن شروط هذه المعامالت تعتمد إلى حد كبير على االساس التجاري المعتمد من 

قبل إدارة المجموعة بما في ذلك الضمانات. يسمح باإلقراض إلى اعضاء مجلس االدارة واالطراف ذات الصلة بهم مقابل ضمانات ملموسة وفقا لقواعد بنك الكويت 
المركزي. إن األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات عالقة هي كما يلي: 

الشركة األم 
ألف دينار كويتي

آخرون 
ألف دينار كويتي

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع
190,190190,190175,970–المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى*

963,745963,745968,721–قروض وسلف للعمالء *
14,34191,624105,965126,323استثمارات في أوراق مالية

78,06278,06282,108–استثمارات في أوراق مالية مدارة من قبل طرف ذي عالقة 
6,2446,2445,867–موجودات أخرى

5,3675,3677,429–المستحق للبنوك 
30,82230,82264,509–المستحق لمؤسسات مالية أخرى

125,74560,799186,544153,134ودائع من عمالء

ارتباطات والتزامات محتملة 
10,24510,245711–خطابات اعتماد
106,365106,36569,607–خطابات ضمان

115,829115,829127,207–حدود ائتمانية غير مستخدمة
14,86714,86715,793–التزامات أخرى

المعامالت
4042,25542,29530,912إيرادات فوائد 

)656()846()617()229(مصروفات فوائد 
31,2311,234804إيرادات أتعاب وعموالت 

)517()731()731(–مصروفات أتعاب وعموالت
599209808499إيرادات توزيعات أرباح 

)10,845()4,683()4,683(–مصروفات أخرى

معامالت أخرى خالل السنة 
20201,664–شراء ممتلكات ومعدات 

–3,1553,155–بيع استثمار في أوراق مالية 
–)3,830()3,830(–خسارة بيع استثمار في أوراق مالية

كما في 31 ديسمبر 2022، بلغت القيمة العادلة إلجمالي الضمانات المؤهلة بمقدار األرصدة القائمة بمبلغ 512,533 ألف دينار كويتي )2021: 532,224 ألف دينار كويتي(.  *

عدد أعضاء 
المجلس أو

الجهاز التنفيذي
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

أعضاء مجلس اإلدارة*
45,7774,995قروض وسلف لعمالء 

62,127978ودائع من عمالء

الجهاز التنفيذي
16850217قروض وسلف لعمالء

423,1481,983ودائع من عمالء
11618خطابات ضمان 

تتضمن المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة معاملة مع أحد أعضاء الجهاز التنفيذي للمجموعة والذي يمثل أحد أعضاء مجلس اإلدارة.   *
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19. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(
مكافآت اإلدارة العليا

إن المزايا المدفوعة والمستحقة »لإلدارة العليا« )تمثل المدفوع والمستحق عن خدمات أعضاء مجلس اإلدارة في اللجان والرئيس التنفيذي والمدراء الرئيسيين( كانت 
كما يلي: 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

5,4404,759مزايا قصيرة األجل للموظفين – تتضمن رواتب ومنح
1,5211,485مستحقات مكافآت نهاية الخدمة

859573مستحقات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة األجل
440490مستحقات لخدمات اللجان 

8,2607,307

20. ارتباطات والتزامات محتملة 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

27,77740,182حواالت مقبولة
282,925209,612خطابات اعتماد
884,771822,849خطابات ضمان

1,195,4731,072,643

إن االلتزامات التي ال يمكن إلغاؤها لمد االئتمان تبلغ 600,921 ألف دينار كويتي )2021: 642,447 ألف دينار كويتي(. تشمل هذه االلتزامات التزامات لمد االئتمان الذي ال يمكن 
إلغاؤه على مدى فترة التسهيل أو يتم إلغاؤه فقط استجابة لتغير عكسي جوهري. 

إن الغرض األساسي من هذه األدوات هو التأكد من أن األموال ستكون متوفرة للعمالء عند الطلب. إن الحواالت المقبولة واالعتمادات المستندية المؤقتة والضمانات، 
التي تعتبر ضمانات غير قابلة لإللغاء بأن المجموعة ستقوم بالسداد فيما لو لم يتمكن العميل الوفاء بالتزاماته لألطراف األخرى، ينتج عنها نفس مخاطر االئتمان 

الخاصة بالقروض. إن االعتمادات المستندية والتجارية التي تمثل تعهدات من قبل المجموعة نيابة عن العميل بالسماح لطرف آخر بسحب أموال من المجموعة إلى الحد 
المنصوص عليه وفقا لشروط وأحكام محددة، هي مكفولة بضمان بالبضاعة المتعلقة بها ولذلك ينتج عنها مخاطر أقل من تلك الناتجة عن القروض المباشرة.

إن الحدود االئتمانية غير المستخدمة تمثل األجزاء من التراخيص غير المستخدمة لتمديد االئتمان النقدي. وفيما يخص مخاطر االئتمان للحدود االئتمانية غير المستخدمة، 
فإن المجموعة معرضة لمخاطر خسائر تساوي إجمالي الحدود غير المستخدمة. غير أن الخسائر المحتملة غالبًا تكون أقل من إجمالي الحدود غير المستخدمة نظرا ألن 

معظم هذه الحدود ستنتهي أو يتم إلغاؤها دون تمويلها. 

توفر المجموعة لعمالئها ضمانات مالية قد تتطلب من المجموعة سداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء وتتعهد بالتزامات لتمديد الخدمات االئتمانية لتوفير احتياجات 
السيولة لديهم. يتم تحصيل هذه المدفوعات من العمالء على أساس بنود خطاب االعتماد. تعرض هذه الخطابات المجموعة لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض والسلف 

ويتم تخفيف هذه المخاطر من خالل نفس إجراءات وسياسات الرقابة. 

لدى المجموعة ارتباطات فيما يتعلق بمصاريف رأسمالية بمبلغ 14,867 ألف دينار كويتي )2021: 15,793 ألف دينار كويتي(. 
 

21. األدوات المالية المشتقة
في سياق أعمالها المعتاد، تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت تتضمن مشتقات األدوات المالية. تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مشتقات يتم تداولها 

في األسواق المالية بهدف خدمة احتياجات إدارة المخاطر لديها لتغطية انكشافات العمالت األجنبية وأسعار الفائدة. تستخدم المجموعة أيًضا المشتقات لغرض 
التغطية االقتصادية إلدارة موجوداتها ومطلوباتها وكذلك تغطية بعض انكشافات المخاطر مثل التفاوت في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بأصل أو التزام 

محقق )تغطية التدفقات النقدية( أو عمليات تغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية. بالنسبة لعقود المشتقات المصنفة كأداة تغطية، يتم استخدام محاسبة 
التغطية شريطة الوفاء ببعض المعايير.

يتم تحقق المشتقات مبدئًيا ويتم قياسها الحًقا وفًقا للقيمة العادلة. يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المسعرة في أسواق نشطة وأساليب 
التقييم )مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات(، حسبما هو مالئم. يتم إدراج كافة المشتقات كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة 

وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة.

تعتمد طريقة تحقق ربح أو خسارة القيمة العادلة الناتجة على ما إذا كان قد تم تصنيف المشتقات كأداة تغطية في تلك الحالة، وطبيعة البند المغطى.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

في بداية المعامالت، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أدوات التغطية والبنود المغطاة وهدف إدارة المخاطر باإلضافة إلى الطرق المختارة لتقييم فعالية التغطية. كما 
تقوم المجموعة بتوثيق تقييمها - في بداية التغطية وكذلك على أساس مستمر - لما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية عالية الفعالية في مقابلة 

التغيرات في التدفقات النقدية للبنود المغطاة. 

يتم عرض األدوات المالية المشتقة المستخدمة من قبل المجموعة كجزء من استراتيجيات إدارة المخاطر لديها ولكن التي ال تتأهل لمحاسبة التغطية طبًقا للسياسات 
المحاسبية المتعلقة بالتغطية لدى المجموعة كمشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة )عمليات تغطية غير مؤهلة(.

مشتقات محتفظ بها للتغطية
تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

قام البنك بتوقيع عقود مبادلة العمالت األجنبية اآلجلة بين الليرة التركية والدوالر األمريكي يتم تنفيذها على أساس شهري وتم تصنيفها كأداة تغطية لصافي استثمارات 
البنك في شركته التابعة التركية. أدت هذه المعاملة الى وجود مراكز البيع بالدوالر االمريكي. وتم تسجيل االرباح او الخسائر الناتجة من إعادة تحويل العقود المذكورة آنًفا 

في حقوق الملكية لمبادلة االرباح او الخسائر الناتجة من تحويل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركية. تنشأ عدم فعالية التغطية إال للحد الذي تتجاوز فيه أدوات 
التغطية من حيث القيمة االسمية، التعرض للمخاطر من العمليات األجنبية. لم يتم تحقق انعدام فاعلية أدوات التغطية لصافي االستثمارات في عمليات أجنبية ضمن 

بيان الدخل المجمع خالل السنة. تقوم المجموعة بصورة دورية بتقييم معدل التغطية االختيارية، أي قيمة صافي موجودات الشركة التابعة التي يتم تغطيتها وكما في 31 
ديسمبر 2022 قامت بتحديد نسبة 30% )2021: 40%( كمعدل تغطية اختيارية.

عمليات تغطية التدفقات النقدية
تقوم إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتطبيق محاسبة تغطية التدفقات النقدية باستخدام مبادالت أسعار الفائدة لتغطية الودائع بالعمالت األجنبية بمتوسط 

استحقاق حتى 3 أشهر مقابل تقلبات أسعار الفائدة. وتقوم الشركة التابعة بتطبيق اختبارات الفعالية في تواريخ البيانات المالية المجمعة لمحاسبة التغطية؛ حيث يتم 
احتساب األجزاء الفعالة كجزء من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن االحتياطيات األخرى، بينما يتم إدراج الجزء غير الفعال في بيان الدخل المجمع.

لم يتم إدراج أية عدم فاعلية من التغطية في بيان الدخل المجمع خالل السنة. 

مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة
يتم تصنيف عقود المشتقات المبرمة لغرض خدمة العمالء فيما يتعلق باحتياجات إدارة المخاطر لديهم وكذلك المشتقات المستخدمة من قبل المجموعة لغرض 

التغطية االقتصادية ولكن التي ال تفي بمعايير التأهل لمحاسبة التغطية كـ »مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة«. يتم تغطية االنكشافات للمخاطر المرتبطة بعقود 
المشتقات للعمالء عن طريق الدخول في مراكز ذات خصائص مخاطر معاكسة لدى أطراف مقابلة أخرى أو معامالت أخرى لتخفيف المخاطر.

أنواع عقود المشتقات
عقود تبادل عمالت أجنبية آجلة

إن عقود تبادل العمالت األجنبية هي عقود إما شراء أو بيع بعض العمالت بأسعار محددة في المستقبل وهي عقود تم اعدادها للتعامل فيها بالسوق الموازي.

المبادالت
إن المبادالت هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل التدفقات المالية خالل فترة محددة استنادًا إلى المبالغ االسمية المحددة، فيما يتعلق بالحركات في المؤشر 

المتضمن المحدد مثل معدل الفائدة أو سعر صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسهم.

تتعلق مبادالت أسعار الفائدة بالعقود التي يبرمها البنك مع مؤسسات مالية أخرى، حيث تدفع المجوعة أو تستلم نسبة فائدة متغيرة، على التوالي، مقابل دفع أو استالم 
معدل فائدة ثابت. يتم عادة مقاصة تدفقات الدفعات مقابل بعضها البعض، ويدفع أحد الطرفين الفرق للطرف اآلخر. في مبادالت العمالت، تدفع المجموعة مبلغًا 

محددًا بعملة معينة، وتستلم مبلغًا محددًا بعملة أخرى. غالبًا ما يتم تسوية مبادالت العمالت باإلجمالي.

الخيارات
إن الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تشتمل على الحق، ولكن ليس اإللزام، بشراء أو بيع قيمة محددة من أداة مالية بسعر محدد، سواء بتاريخ مستقبلي محدد أو خالل فترة 

زمنية محددة.

تقوم المجموعة بشراء وبيع الخيارات من خالل أسواق المال واألسواق الموازية التي تخضع للرقابة. إن الخيارات التي قامت المجموعة بشرائها تعطي للمجموعة فرصة 
شراء )خيارات الطلب( أو بيع )خيارات العرض( للموجودات المتضمنة بقيمة متفق عليها إما بتاريخ أو قبل انتهاء صالحية الخيار. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على 

الخيارات التي يتم شراؤها، وفقط بمقدار قيمتها المدرجة بالدفاتر، التي هي قيمتها العادلة.

إن الخيارات التي تقدمها المجموعة تقدم للمشتري فرصة شراء الموجودات المتضمنة أو بيعها للمجموعة مقابل قيمة متفق عليها إما بتاريخ أو قبل انتهاء صالحية 
الخيار.
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21. األدوات المالية المشتقة )تتمة(
يوضح الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات باإلضافة إلى القيمة اإلسمية التي تم تحليلها حسب الفترة حتى 

االستحقاق. إن القيمة اإلسمية، المدرجة باإلجمالي، هي قيمة األصل المرتبط بالمشتقات أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقياس التغيرات في 
قيمة المشتقات المالية. إن القيمة االسمية تمثل حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعطي مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. تقتصر مخاطر االئتمان 

المتعلقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة لألدوات. يدار التعرض لمخاطر االئتمان كجزء من حدود االقتراض الشاملة باإلضافة إلى التعرض المحتمل 
للمخاطر الناتج من حركات السوق.

القيمة األسمية

31 ديسمبر 2022

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف دينار كويتي

القيمة العادلة 
السالبة

ألف دينار كويتي

خالل سنة 
واحدة

ألف دينار كويتي

أكثر من سنة 
واحدة

ألف دينار كويتي
المجموع

ألف دينار كويتي

المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة: )عمليات التغطية غير المؤهلة(:
1,353,895258,5641,612,459)7,311(3,003عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

19,53757620,113)581(2,652مبادالت أسعار الفائدة
186,004–186,004)3,188(1,570خيارات

7,225)11,080(1,559,436259,1401,818,576

المشتقات المحتفظ بها لغرض التغطية
تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية:

28,650–28,650)19(347عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة
عمليات تغطية التدفقات النقدية:

29,044203,153232,197)2,992(34,740مبادالت أسعار الفائدة

35,087)3,011(57,694203,153260,847

القيمة األسمية

31 ديسمبر 2021

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف دينار كويتي

القيمة العادلة 
السالبة

ألف دينار كويتي

خالل سنة 
واحدة

ألف دينار كويتي

أكثر من سنة 
واحدة

ألف دينار كويتي
المجموع

ألف دينار كويتي

المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة: )عمليات التغطية غير المؤهلة(:
1,518,030121,8261,639,856)16,362(26,657عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

34,65246,48281,134)2,208(1,903مبادالت أسعار الفائدة
52,556–52,556)1,979(1,405خيارات

29,965)20,549(1,605,238168,3081,773,546

المشتقات المحتفظ بها لغرض التغطية
تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية:

20,931–20,931–6,704عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة
عمليات تغطية التدفقات النقدية:

63,399133,043196,442)2,112(36,159مبادالت أسعار الفائدة

42,863)2,112(84,330133,043217,373

يتم استخدام أدوات التغطية لتغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية ومخاطر أسعار الفائدة التي تتعلق بالبنود المغطاة. يبلغ البند المغطى لصافي االستثمار في 
العملية األجنبية المتعلقة بصافي استثمار البنك في بنك برقان أيه إس وخسارة تحويل العمالت األجنبية المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 17,476 ألف دينار كويتي 

)2021: 15,981 ألف دينار كويتي( بالنسبة للجزء المغطى. ويتضمن البند المغطى لمخاطر أسعار الفائدة بعض ودائع العمالء والقروض طويلة األجل المدرجة بعملة 
أجنبية في شركة تابعة تبلغ قيمتها الدفترية 232,197 ألف دينار كويتي )2021: 196,442 ألف دينار كويتي(. كما في نهاية السنة، تم اإلقرار بأن جميع عمليات التغطية فعالة.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

22. قياس القيمة العادلة 
ال تختلف القيمة العادلة لكافة األدوات المالية بصورة جوهرية عن القيمة المدرجة بالدفاتر لها. وبالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات الطبيعة السائلة أو 

التي لها فترة استحقاق قصيرة األجل )أقل من ثالثة أشهر(، من المقدر أن تعادل القيمة المدرجة بالدفاتر القيمة العادلة تقريًبا. ينطبق هذا االفتراض أيًضا على الودائع 
تحت الطلب وحسابات التوفير التي ليس لها فترة استحقاق محددة.

تم تصنيف القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم وفقا لسياسة قياس القيمة العادلة في االيضاح رقم 2. إن الحركة في المستوى 3 تعتمد بصورة رئيسية على 
المشتريات والمبيعات والتغير في القيمة العادلة كما تعتمد على االستثمار في أوراق مالية الذي تم حيازته مقابل استرداد الدين الذي تم شطبه مسبقًا والمسجل كإيرادات 

أخرى والتغير في القيمة العادلة وإعادة التصنيف وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. خالل السنة، تم تسجيل انخفاض بمبلغ 10,600 ألف دينار كويتي )2021: انخفاض 
بمبلغ 5,848 ألف دينار كويتي( في اإليرادات الشاملة األخرى بما يمثل التغير في القيمة العادلة. ال يوجد تحويالت جوهرية بين المستويات خالل السنة. إن التأثير على بيان 

المركز المالي المجمع أو على بيان حقوق ملكية المساهمين المجمع سيكون غير جوهري في حال تعديل متغيرات المخاطر المستخدمة في مدخالت تقييم األوراق المالية 
غير المدرجة بمقدار %5. 

تتألف أوراق الدين المالية ضمن المستوى الثالث من سندات شركات غير مسعرة. يتم تقدير القيمة العادلة لهذه السندات باستخدام طريقة التدفقات النقدية 
المخصومة. تتضمن االسهم واالوراق المالية األخرى ضمن هذه الفئة بشكل رئيسي استثمارات استراتيجية في أسهم وصناديق مدارة غير متداولة في سوق نشطة. ويتم 

تقدير القيمة العادلة لهذه االستثمارات باستخدام آليات التقييم المناسبة في كل حالة؛ ومن بينها نماذج التدفقات النقدية المخصومة والمعلومات الملحوظة في السوق 
للشركات المقارنة، ومعلومات تتعلق بعمليات حديثة، وصافي قيمة الموجودات. 

تتضمن المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في آليات التقييم بشكل رئيسي أسعار الخصم ومعدالت النمو النهائية واإليرادات وتقديرات األرباح ومضاعفات 
السوق مثل األسعار إلى القيمة المدرجة بالدفاتر واألسعار إلى االرباح. وفي ضوء الطبيعة المتنوعة لهذه االستثمارات، فليس من العملي االفصاح عن نطاق المدخالت 

الجوهرية غير الملحوظة. 

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، وال تختلف قيمتها المدرجة بالدفاتر بصورة مادية عن قيمتها العادلة. وتقدر القيمة العادلة 
للموجودات والمطلوبات المالية المتبقية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام آليات التقييم مع االستعانة بافتراضات معينة منها التدفقات النقدية المستقبلية وفروق 

العائد المناسبة في هذه الظروف. 

إن التأثير على بيان المركز المالي المجمع أو بيان الدخل المجمع أو بيان حقوق الملكية المجمع يصبح غير مادًيا إذا كان التغير في المخاطر المتنوعة ذات الصلة المستخدمة 
في تقديرات القيمة العادلة لألوراق المالية غير المسعرة بنسبة %5.

يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: 

31 ديسمبر 312021 ديسمبر 2022
المستوى 1

ألف 
دينار كويتي

المستوى 2
ألف 

دينار كويتي

المستوى 3
ألف 

دينار كويتي

اإلجمالي 
ألف 

دينار كويتي

المستوى 1
ألف 

دينار كويتي

المستوى 2
ألف 

دينار كويتي

المستوى 3
ألف 

دينار كويتي

اإلجمالي 
ألف 

دينار كويتي

الموجودات المالية
87,451168,913–74,535139,99481,462–65,459أوراق مالية 

274,520––307,880274,520––307,880أوراق الدين المالية 
82,44182,441––78,32378,323––صناديق مدارة

72,828–72,828–42,312–42,312– االدوات المالية المشتقة

المطلوبات المالية: 
22,661–22,661–14,091–14,091– االدوات المالية المشتقة

إن االستثمار في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والمدرجة بالتكلفة المطفأة )إيضاح 6( وأدوات الدين األخرى المدرجة بالتكلفة 
المطفأة )باستثناء التسهيالت االئتمانية( تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة. يتم تصنيف هذه الموجودات المالية ضمن المرحلة 1 )2021: المرحلة 1(. ال تخضع سندات بنك 

الكويت المركزي وأذونات خزانة حكومة الكويت لخسائر االئتمان المتوقعة. 
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23. إدارة المخاطر 
مقدمة 

تتم مراقبة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية استنادًا إلى الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل وبيئة السوق الذي تعمل 
فيه المجموعة باإلضافة إلى مستوى المخاطر التي تستطيع المجموعة أن تقبلها، مع المزيد من التأكيد على قطاعات جغرافية وقطاعات صناعية محددة. باإلضافة إلى 

ذلك، تراقب المجموعة وتقيس القدرة العامة على تحمل المخاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة.

تخضع عمليات بعض الشركات التابعة أيضًا لمتطلبات رقابية في الدول التي تعمل فيها. إن هذه القوانين ال تتطلب الموافقة على األنشطة ومراقبتها فقط، ولكن 
تشكل أيضًا بعض أحكام القيود )كفاية رأس المال( للحد من مخاطر التأخير والتعسر من جانب البنوك وشركات التأمين لتلبية المطلوبات غير المتوقعة التي يمكن أن 

تنشأ.

كجزء من إدارة المخاطر الشاملة، تستخدم المجموعة المشتقات المالية واألدوات األخرى إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة ومعامالت 
العمالت األجنبية.

يتم تقييم التعرض للمخاطر قبل الدخول في معامالت التغطية، التي يتم التصريح بها على المستوى الوظيفي المناسب داخل المجموعة.

تصنف المجموعة المخاطر التي تواجهها في سياق أنشطتها اليومية الي فئات معينة من المخاطر. وعلى ذلك، يتم تكليف مسئولين مختلفين بمسئوليات محددة للقيام 
بتحديد وقياس ومراقبة هذه األنواع المحددة من المخاطر ورفع تقرير عنها. إن هذه األنواع من المخاطر هي كما يلي: 

المخاطر الناتجة عن األدوات المالية: 
مخاطر االئتمان التي تشمل مخاطر التخلف عن السداد من قبل العمالء واألطراف المقابلة.  .1
مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي ومخاطر أسعار األسهم.  .2

مخاطر السيولة.  .3

المخاطر األخرى: 
المخاطر التشغيلية التي تتضمن المخاطر الناتجة عن فشل العمليات.   .1

أ - مخاطر االئتمان 
تتمثل مخاطر االئتمان في قدرة الطرف المقابل على سداد كامل المبالغ عند استحقاقها. تضع المجموعة مستويات لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها من خالل وضع 
قيود لمعدالت المخاطر المقبولة فيما يتعلق بأحد المقترضين أو مجموعة من المقترضين وكذلك بالنسبة لقطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية. ويتم مراقبة هذه 

المخاطر بشكل منتظم ويتم مراجعتها بشكل دوري. إن حدود مخاطر االئتمان على مستوى المنتج أو قطاع األعمال أو البلد يتم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة أو مع كل 
شركة تابعة.

إن التعرض لمخاطر ائتمانية تتعلق بمقترض واحد -بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية األخرى- مقيدة بالحدود الفرعية التي تغطي بنود بيان المركز المالي المجمع، 
وااللتزامات والمطلوبات المحتملة وحدود مخاطر التسويات اليومية المتعلقة ببنود المتاجرة مثل عقود تحويل العمالت اآلجلة. ويتم مراقبة االنكشافات الفعلية للمخاطر 

مقابل الحدود المسموحة بها بشكل يومي. يوجد لدى المجموعة سياسة ائتمانية موثقة تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي وتعرف الحد المقبول لدى المجموعة 
بافتراض المخاطر في مختلف قطاعات أعمالها.

تتم إدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إجراء تحليل منتظم لقدرة المقترضين الحاليين والمحتملين على مقابلة التزامات سداد أصل وفوائد القروض وتعديل حدود 
اإلقراض وفقا لما هو مناسب. كما تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل جزئي بالحصول على الرهونات وضمانات من الشركات واألفراد.

تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة عن األدوات المالية المشتقة على تلك التي لها قيمة عادلة موجبة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع.

التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر عن السداد
عند إدارة المحفظة الخاصة بالمجموعة، تستعين المجموعة بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اعتبارها كافة جوانب المخاطر المحددة. تستخدم المجموعة 

أدوات التصنيف القياسية لقطاع األعمال وذلك لتقييم التصنيفات / الدرجات التي يتم رفعها إلجراء تقدير احتمالية التعثر. وهذه األداة تتيح لها القدرة على تحليل األعمال 
ووضع تصنيفات للمخاطر على مستوى الجهة الملزمة والتسهيل. كما يدعم التحليل استخدام العوامل المالية والعوامل الذاتية غير المالية على حد سواء. كما تستعين 

المجموعة بالتصنيفات الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف المعروفة للمحافظ المصنفة خارجيًا. 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان:
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالية قبل األخذ في االعتبار تأثير أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى، أي تخفيف مخاطر 

االئتمان. 

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

587,143762,434النقد والنقد المعادل 
301,554247,393أذونات وسندات خزانة لدى البنك المركزي ومؤسسات أخرى

482,101331,324المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
4,227,7374,278,709قروض وسلف للعمالء

491,275393,333استثمارات في أوراق مالية 
156,745166,929موجودات أخرى *

6,246,5556,180,122المجموع 

1,811,2611,730,883التزامات ومطلوبات محتملة )إيضاح 20( 

8,057,8167,911,005الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل األخذ في االعتبار أدوات تخفيف مخاطر االئتمان 

تتضمن الموجودات األخرى أرصدة فوائد مدينة مستحقة وأرصدة مدينة متنوعة باإلضافة إلى أرصدة مدينة أخرى، بالصافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مبين في )إيضاح 7(.  *

إن التعرض للمخاطر المبينة أعاله يستند إلى صافي القيمة المدرجة بالدفاتر كما هي مدرجة في بيان المركز المالي المجمع، باستثناء االلتزامات والمطلوبات المحتملة.

الضمانات وأساليب تخفيف مخاطر االئتمان 
يستند مبلغ ونوع وقيمة الضمانات إلى التعليمات المحددة في إطار إدارة المخاطر. تتضمن االنواع الرئيسية للضمانات المقبولة للعقارات واالسهم القابلة للتداول. يتم 

إعادة تقييم الضمانات وحفظها بصورة مستقلة عن وحدات األعمال. 

إن أساليب تخفيف مخاطر االئتمان الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة تستند إلى الضمانات المؤهلة. تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات 
إضافية وفقًا لالتفاق المتضمن وتراقب القيمة السوقية للضمانات على فترات منتظمة طبقًا للتعليمات الرقابية.

للمزيد من التفاصيل حول استخدام المجموعة ألساليب تخفيف مخاطر االئتمان وسياسة الضمانات، يرجي الرجوع إلى إفصاحات بازل 3 – ركن 3 ضمن قسم إدارة المخاطر 
في التقرير السنوي.

تركزات مخاطر االئتمان 
إن أكبر 10 حاالت تعرض لمخاطر االئتمان قائمة كنسبة مئوية من إجمالي القروض والسلف في 31 ديسمبر 2022 هي 26% )31 ديسمبر 2021: %24(.

إن التركز في فئات القروض والسلف للعمالء التي تشكل جزءًا جوهرًيا من الموجودات التي تخضع لمخاطر االئتمان مبين في إيضاح رقم 5. 

يمكن تحليل الموجودات المالية واالرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة قبل األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية حسب المناطق الجغرافية 
التالية:

20222021

الموجودات 
المالية

ألـف دينار كويتي

االلتزامات 
والمطلوبات 

المحتملة 
ألـف دينار كويتي

اإلجمالي 
ألـف دينار كويتي

الموجودات 
المالية

ألـف دينار كويتي

االلتزامات 
والمطلوبات 

المحتملة 
ألـف دينار كويتي

اإلجمالي 
ألـف دينار كويتي

3,819,4021,434,9285,254,3303,832,7571,373,3765,206,133الكويت
18,10211,44829,5501,7535,3757,128األردن 
598,102130,015728,117553,023112,579665,602الجزائر 
243243–779779–العراق 
16,19856316,76126,9941,22728,221تونس 

959,388166,1941,125,582885,323157,7731,043,096تركيا 
551,76226,216577,978543,8157,730551,545باقي دول الشرق األوسط

101,28321,720123,00397,01329,221126,234أوروبا
182,31819,398201,716239,44443,359282,803باقي دول العالم

6,246,5551,811,2618,057,8166,180,1221,730,8837,911,005
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

23. إدارة المخاطر )تتمة(
يمكن تحليل التوزيع طبقا لقطاع األعمال للموجودات المالية وااللتزامات والمطلوبات المحتملة للمجموعة قبل األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات 

ائتمانية كالتالي:
2022

ألف دينار كويتي
2021

ألف دينار كويتي

قطاع األعمال 
1,048,9341,144,529سيادي 

693,037483,466بنوك
369,462381,218استثمار 

662,634715,484تجاري واستهالكي
1,191,2251,238,075عقاري 

1,712,8611,573,289أفراد 
687,922689,567صناعي 

722,700637,847إنشاءات 
969,0411,047,530خدمات أخرى 

8,057,8167,911,005

جودة االئتمان وفقا لفئة الموجودات المالية 
إن البنك لديه سياسة ائتمان شاملة تتضمن تقييم طلب االئتمان للعميل وتقييم الغرض من هذا الطلب ونشاط العميل والسوق واإلدارة والبيانات المالية والتصنيفات 

وحسن السير والسلوك إلى جانب أمور أخرى والتي تعني تحديد الجدارة االئتمانية للطرف المقابل وبالتالي يتم تصنيف التعرض لمخاطر االئتمان كــ » ذات جدارة عالية« أو 
» ذات جدارة قياسية« استنادًا إلى الجودة االئتمانية الموروثة لألطراف المقابلة. إن مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة »عالية« تمثل تلك التي ُتقدر بالحد األدنى لمخاطر 

الخسائر المالية الناتجة من تعثر المدين عن الوفاء بالتزاماته. يتضمن ذلك التسهيالت الممنوحة للشركات ذات الوضع المالي ومؤشرات المخاطر والقدرة على السداد التي 
تعتبر ممتازة. أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة »قياسية« فتشمل كافة التسهيالت األخرى التي يتم فيها االلتزام بالسداد وكافة الشروط التعاقدية. تم تصنيف 

الجودة االئتمانية لفئة الموجودات المالية لفترة المقارنة لكي تتوافق مع عرض تصنيف السنة الحالية.

يوضح الجدول أيضًا االنكشاف لمخاطر االئتمان من خالل الجودة االئتمانية للموجودات المالية حسب الفئة والدرجة والوضع:

2022
متأخرة ولكن غير مصنفة

منخفضة القيمة*
ألف دينار كويتي

موجودات مالية 
منخفضة القيمة*

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي
عالية 

ألف دينار كويتي
قياسية 

ألف دينار كويتي

633,030–––633,030مطالبات سيادية
737,768––319,549418,219بنوك ومؤسسات مالية أخرى

621,0072,934,404155,60776,0353,787,053شركات
10,079414,05511,0275,523440,684أفراد 

648,020––346,224301,796انكشافات أخرى لمخاطر االئتمان

1,929,8894,068,474166,63481,5586,246,555

2021
متأخرة ولكن غير مصنفة

منخفضة القيمة*
ألف دينار كويتي

موجودات مالية 
منخفضة القيمة*

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي
عالية 

ألف دينار كويتي
قياسية 

ألف دينار كويتي

857,273––674,516182,757مطالبات سيادية
532,278––279,252253,026بنوك ومؤسسات مالية أخرى

478,0733,184,119149,47064,5833,876,245شركات
9,859329,85510,5443,806354,064أفراد 

560,262––326,406233,856انكشافات أخرى لمخاطر االئتمان

1,768,1064,183,613160,01468,3896,180,122

إن القيمة العادلة للضمان في حدود التعرض القائم للمخاطر مقابل الموجودات المالية المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة والموجودات المالية منخفضة القيمة أعاله تبلغ 45,686 ألف دينار كويتي )2021:   *
58,005 ألف دينار كويتي( و77,188 ألف دينار كويتي )2021: 65,332 ألف دينار كويتي( على التوالي.

ب- مخاطر السوق 
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األصل نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت االجنبية وأسعار األسهم سواء كانت هذه 

التغيرات نتيجة عوامل خاصة باستثمار محدد أو الجهة المصدر له أو عوامل تؤثر على كافة الموجودات المالية المتداولة بالسوق.

تدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقًا على فئات متعددة للموجودات، وتنويع الموجودات بالنسبة للتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات 
األعمال والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية. تتعرض المجموعة لمخاطر أثر تقلبات 

أسعار الفائدة السائدة في السوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية نتيجة لوجود عدم توافق أو فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج نطاق بيان 
المركز المالي التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تدير المجموعة هذه المخاطر بمطابقة إعادة التسعير ًللموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجية إدارة 

المخاطر.

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة )أذونات وسندات الخزينة وبنك المركزي وأخرى ومستحق من البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى وقروض وسلف للعمالء والمستحق إلى البنوك والمستحق إلى المؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء وأموال مقترضة أخرى(. 

يلخص الجدول التالي التأثير على صافي إيرادات الفائدة كنتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة:

2022
ألف دينار كويتي

2021
ألف دينار كويتي

الزيادة في أسعار الفائدة »نقاط أساسية«
506,0927,328

10012,18414,656

النقص في أسعار الفائدة »نقاط أساسية«
50)6,092()7,324(

100)12,184()14,646(

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تتعرض المجموعة لتأثير تقلبات األسعار السائدة ألسعار 

صرف العمالت األجنبية على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يضع مجلس اإلدارة حدودا لمستوى التعرض المتعلق بكل عملة على حدة وإجمااًل لكل من مراكز الليلة 
الواحدة أو خالل اليوم والتي يتم مراقبتها يوميا. 

يقدم الجدول التالي تحلياًل للتأثير على األرباح وعلى حقوق الملكية المقدرفي حال التغير بنسبة 5% في قيمة سعر صرف العمالت في مقابل الدينار الكويتي مقارنًة 
بالمستويات المعمول بها في نهاية السنة المالية مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. توضح القيمة السالبة في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في األرباح أو 

حقوق الملكية بينما توضح القيمة الموجبة صافي الزيادة المحتملة. 

20222021

العملة
نسبة التغير في 
أسعار العملة %

 التأثير على 
األرباح 

الف دينار كويتي 

 التأثير على 
حقوق الملكية 

الف دينار كويتي 

 التأثير على 
األرباح 

الف دينار كويتي 

 التأثير على 
حقوق الملكية 

الف دينار كويتي 

4974,3225664,331+5دينار جزائري 
3853,3092383,157+5دينار عراقي 

2,759)4(4643,305+5ليرة تركية 
3942,9763583,519+5دوالر أمريكي

–14–673+5أخرى

مخاطر أسعار األسهم 
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار األسهم المستقلة. تنتج مخاطر أسعار 

األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي وتركزات قطاعات 
األعمال. إن معظم استثمارات المجموعة المدرجة تتمثل في أسهم مدرجة في أسواق األوراق المالية االقليمية.

تجري المجموعة العديد من تحليالت درجة الحساسية على فترات زمنية منتظمة لتقييم التأثير المحتمل ألي تغيرات جوهرية في القيمة العادلة ألدوات األسهم. استنادًا إلى 
نتائج هذا التحليل، ال يوجد تأثير مادي على األرباح أو اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة نتيجة التقلب بنسبة 5% في أسواق األوراق المالية. 

مخاطر السداد المبكر
إن مخاطر السداد المبكر هي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف المقابلة بالسداد أو طلب السداد قبل التاريخ المتوقع مثل الرهونات 

ذات األسعار الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. إن موجودات المجموعة التي تحمل فائدة ثابتة ليست ذات قيمة جوهرية نسبة الي الموجودات. كما أن ظروف السوق 
األخرى التي تؤدي إلى تعجيل السداد ليست كبيرة في األسواق التي تعمل فيها المجموعة. ولذلك، تعتبر المجموعة أن تأثير تعجيل السداد على صافي إيرادات الفوائد ليس 

ماديًا بعد احتساب تأثير غرامات المدفوعات مقدمًا. 
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القوائم المالية حوكمة الشركات التقرير االستراتيجي

23. إدارة المخاطر )تتمة(
ج- مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها عند استحقاقها. تتعرض المجموعة لطلبات يومية على مصادر النقد المتاحة له من ودائع 
يومية وحسابات جارية وودائع مستحقة وقروض مسحوبة وضمانات. للحد من هذه المخاطر، تدير المجموعة الموجودات مع مراعاة عامل السيولة ومراقبة السيولة على 

أساس يومي.
 

يوضح الجدول التالي تحلياًل بالمطلوبات المالية والمطلوبات المحتملة وااللتزامات استنادًا إلى االستحقاقات التعاقدية المتبقية غير المخصومة: 

31 ديسمبر 2022
حتى 3  أشهر

ألف دينار كويتي
3 إلى 6 أشهر

ألف دينار كويتي
6 إلى 12  شهرا

ألف دينار كويتي
أكثر من 12 شهراً 

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

المطلوبات المالية
244,85229,2654,894592279,603المستحق للبنوك

704,519–658,95110,88634,682المستحق للمؤسسات المالية األخرى 
3,339,229254,918229,255142,4863,965,888ودائع من العمالء 

9,9389,938139,513717,748877,137أموال مقترضة أخرى
171,6125207,02464,735243,891مطلوبات أخرى

4,424,582305,527415,368925,5616,071,038

655,829231,892480,866442,6741,811,261التزامات ومطلوبات محتملة

31 ديسمبر 2021
حتى 3  أشهر

ألف دينار كويتي
3 إلى 6 أشهر

ألف دينار كويتي
6 إلى 12  شهرا

ألف دينار كويتي
أكثر من 12 شهراً 

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

المطلوبات المالية
420,47436,88461,4563,926522,740المستحق للبنوك

366,017–281,85936,25147,907المستحق للمؤسسات المالية األخرى 
3,094,972617,858322,717148,6864,184,233ودائع من العمالء 

2,6165,2607,904671,125686,905أموال مقترضة أخرى
170,4491,3291,53252,458225,768مطلوبات أخرى

3,970,370697,582441,516876,1955,985,663

487,933273,591512,434456,9251,730,883التزامات ومطلوبات محتملة

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحديد استحقاقات الموجودات والمطلوبات وفقًا للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها. يتم 
تحديد استحقاقات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى استنادًا إلى تقدير اإلدارة لتصفية 

هذه الموجودات المالية. قد تختلف االستحقاقات الفعلية عن االستحقاقات الموضحة أدناه حيث إن الجهات المقترضة قد يكون لها الحق في سداد االلتزامات مع أو بدون 
غرامات مدفوعة مقدمًا. 

31 ديسمبر 2022
حتى 3  أشهر

ألف دينار كويتي
3 إلى 6 أشهر

ألف دينار كويتي
6 إلى 12  شهرا

ألف دينار كويتي
أكثر من 12 شهراً 

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

الموجودات
659,384–––659,384النقد والنقد المعادل

132,564133,29220,54315,155301,554أذونات وسندات خزانة البنك الكويت المركزي وأخرى
417,76626,78520,46417,086482,101المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,889,020481,520492,1541,365,0434,227,737قروض وسلف للعمالء
24,11314,46646,422629,148714,149استثمارات في أوراق مالية

96,2111,1583,363157,316258,048موجودات أخرى
163,071163,071–––ممتلكات ومعدات

17,53017,530–––موجودات غير ملموسة
342,386–––342,386مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

3,561,444657,221582,9462,364,3497,165,960إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
244,34028,5324,683591278,146مستحق للبنوك 

699,421–654,89310,80533,723مستحق لمؤسسات مالية أخرى
3,331,802246,498220,725133,4663,932,491ودائع من العمالء

119,457663,935783,392––أموال مقترضة أخرى
171,6125207,02464,735243,891مطلوبات أخرى

281,204–– – 281,204مطلوبات متعلقة مباشرة بمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع
947,415947,415–––حقوق الملكية

4,683,851286,355385,6121,810,1427,165,960إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

31 ديسمبر 2021
حتى 3  أشهر

ألف دينار كويتي
3 إلى 6 أشهر

ألف دينار كويتي
6 إلى 12  شهرا

ألف دينار كويتي
أكثر من 12 شهراً 

ألف دينار كويتي
اإلجمالي

ألف دينار كويتي

الموجودات
821,608–––821,608النقد والنقد المعادل

130,39880,47216,43820,085247,393أذونات وسندات خزانة البنك الكويت المركزي وأخرى
331,324–233,34470,64727,333المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,241,226357,755998,7751,680,9534,278,709قروض وسلف للعمالء
35,155710,004604,100649,266استثمارات في أوراق مالية

131,6311,2523,089141,590277,562موجودات أخرى
150,153150,153–––ممتلكات ومعدات

18,41218,412–––موجودات غير ملموسة
300,488–––300,488مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع

2,893,850510,1331,055,6392,615,2937,074,915إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
417,51136,41260,9083,925518,756مستحق للبنوك 

364,829–281,72636,05247,051مستحق لمؤسسات مالية أخرى
3,092,313612,461316,897140,0604,161,731ودائع من العمالء

622,483622,483–––أموال مقترضة أخرى
170,4491,3291,53252,458225,768مطلوبات أخرى

249,423–––249,423مطلوبات متعلقة مباشرة بمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع
931,925931,925–––حقوق الملكية

4,211,422686,254426,3881,750,8517,074,915إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

د- المخاطر التشغيلية
إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر التعرض للخسائر الناتجة من فشل العمليات أو األفراد أو أنظمة المعلومات المساندة. لدى المجموعة منظومة من السياسات 
واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي 

للمجموعة. ويتم إدارة المخاطر التشغيلية من خالل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية. إن مهمة هذه الوحدة هي التأكد من أن السياسات واإلجراءات يتم اتباعها لتحديد 
وتقييم وإشراف ومراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من أسلوب اإلدارة الشامل للمخاطر العالمية.

24. إدارة رأس المال 
تتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة من إدارة رأس المال في التأكد من التزام المجموعة بالمتطلبات رأس المال الرقابي وأن المجموعة تحتفظ بتصنيفات ائتمانية عالية 

ومعدالت رأسمالية جيدة بهدف دعم أعماله وتعظيم القيمة للمساهمين. 

تراقب إدارة المجموعة كفاية رأس المال، والرفع المالي، واستخدام مختلف مستويات رأس المال النظامي بانتظام وتنظمها تعليمات لجنة بازل الخاصة باإلشراف على 
األعمال المصرفية التي يطبقها بنك الكويت المركزي. 

يشتمل »قسم اإلفصاحات النوعية والكمية بازل 3« من التقرير السنوي على اإلفصاحات المتعلقة بكفاية راس المال وفقا للوائح الصادرة عن بنك الكويت المركزي كما 
جاء في التعميم الصادر عن البنك رقم رقم 2/ر ب، ر ب /أ 336/ 2014 المؤرخ 24 يونيو 2014 )بازل 3( واللوائح المتعلقة بمعدالت الرفع المالي المنصوص عليها في تعميم 

بنك الكويت المركزي رقم 2/بي اس/2014/342 الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 ضمن إطار عمل لجنة بازل. 

فيما يلي الموجودات المرجحة بالمخاطر )بعد االستبعاد التدريجي الكامل للضمانات العقارية( ورأس المال التنظيمي ومعدالت كفاية رأس المال )بازل 3( لدى المجموعة: 

2022
الف دينار كويتي

2021
الف دينار كويتي

6,433,5846,250,981الموجودات المرجحة بالمخاطر

804,198718,863اجمالي رأس المال المطلوب 

)CET 1( 697,290711,119حقوق المساهمين
)AT 1( 154,897152,913رأس المال اإلضافي
231,846227,605رأس مال الشريحة الثانية 

1,084,0331,091,637اجمالي رأس المال المؤهل 

11.4%10.8%معدل كفاية رأس المال – حقوق المساهمين 
13.8%13.2%معدل كفاية رأس المال -الشريحة األولى 

17.5%16.8%اجمالي معدل كفاية رأس المال 



التقرير السنوي والحسابات لبنك برقان 1742022

القوائم المالية
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2022

24. إدارة رأس المال )تتمة(
يتم احتساب معدل الرفع المالي للمجموعة وفقا للتعميم الصادر من بنك الكويت المركزي رقم 2/رب/2014/342 بتاريخ 21 اكتوبر 2014، على النحو التالي: 

2022
الف دينار كويتي

2021
الف دينار كويتي

852,187864,032رأس مال الشريحة 1

7,807,1567,684,488اجمالي التعرض

11.2%10.9%معدل الرفع المالي
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