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والرقابة الشرعية
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28 26 24 22
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اإلدارة التنفيذية
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أهم المؤاشرات المالية

72 66 40 31
نظرة عامة

الحوكمة

البيانات المالية

تقرير مراقبي
الحسابات المستقلين

119 78
إيضاحات حول
البيانات المالية
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لقد كان عام  2020بمثابة قصة
نجاح جديدة للبنك األهلي
المتحد وصفحة جديدة من
صفحات توثيق دعم ومساندة
البنك لعمالئه وموظفيه
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة (تتمة)

السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن
أضع بين أيديكم التقرير السنوي الخامس والخمسين «للبنك األهلي
المتحد» ش.م.ك.ع .والذى يلقي الضوء على أبرز إنجازات البنك وبياناته
المالية المجمعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
كان العام  2020استثنائيا بكل تداعياته ،وما تكبده العالم خالله من
خسائر بشرية واقتصادية نتيجة جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من
قيام البلدان على الصعيد العالمي بإتخاذ تدابير احترازية صارمة بهدف
مكافحة الجائحة.
وعلى مستوي دول مجلس التعاون الخليجي ،فقد كان تأثير الجائحة
مزدوجا ،فمن جهة أثر تعطيل الحياة واألعمال التجارية على النمو
االقتصادي في المنطقة ،ومن جهة أخرى أثر االنخفاض القياسي في أسعار
النفط بشدة على عائدات النفط التي تمثل أكثر من  50%من اإليرادات
الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويمكننا القول أن هذه الجائحة كانت بمثابة اختبارا لصمود القطاع
المصرفي حول العالم وذلك على الرغم من أن هذه األزمة لم تكن أزمة
مصرفية في حد ذاتها .ولكن التحديات التي خلفتها هذه األزمة كان لها
أثرا سلبيا على قطاع المصارف في العالم يتمثل في الخسائر اإلئتمانية
والتسهيالت غير المنتظمة وإن كان من المتوقع أن تنجح غالبية
المصارف في مواجهتها بما لها من مصدات رأسمالية.
أما التحدي األكبر الذى يواجه المصارف على مستوى العالم فهو تراجع
اإليرادات والذى يقدر بنحو  3.9تريليون دوالر لإليرادات التراكمية في
الفترة بين عام  2020إلى عام  2024نتيجة التباطؤ اإلقتصادي العالمي
والمتوقع أن يستمر إلى عام  2024طبقا لبعض الدراسات ،هذا فضال عن
استمرار إنخفاض العائد على حقوق المساهمين من  8.9%عام 2019
إلى  5.4%عام  2020وهو ما يتوقع وصوله إلى  1.5%في نهاية عام
 ،2021وقد اجتمعت تلك التأثيرات في وقت تعاني فيه المصارف من
إنخفاض معدالت الربحية عن تكلفة رأس المال فى نحو  60%من البنوك.

أداء المتحد في عام استثنائي
علي الرغم من حالة التفاؤل الحذر التى تحيط بالمشهد اإلقتصادي حاليا،
مازال البنك األهلي المتحد يواصل قيامه بكافة التدابير الالزمة للحفاظ
علي أدائه القوي خالل هذه المرحلة الصعبة من خالل رؤيتنا في أن نصبح
بنكًا إسالميًا رائدًا ،يعمل وفق المعايير الدولية مع وضع عمالئنا دائمًا
«أوالً ،والعمل على تحقيق رسالة واضحة تتمثل في تقديم حلول مالية
مبتكرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومنتجات تنافسية وخدمات
عالية الجودة للعمالء ،مع الحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات
وإدارة المخاطر وقاعدة رأس مال صلبة لتحقيق أقصى عائد للمساهمين
على أساس مستدام .مع االحتفاظ بموظفينا المؤهلين والمهنيين
وتطويرقدراتهم ،بحيث يكون البنك األهلي المتحد هو وجهة العمل
المفضلة وذلك جنبا إلى جنب مع استكمال رقمنة األعمال والعمليات من
خالل حلول تكنولوجية متقدمة تتمحور حول العمالء.
وقد استطعنا بفضل اهلل ثم ثقة ودعم مساهمينا أن نحقق أهدافنا
والمتمثلة في العمل من خالل أساس مستدام للحفاظ على أعلى معايير
الحوكمة واالمتثال للشركات ،والحفاظ على رأس المال الصلب ونمو
السيولة ،وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والتكاليف المنضبطة وتعميق
ثقافة االلتزام بالشريعة اإلسالمية داخل البنك من خالل السياسات
والبرامج المناسبة في هذا الصدد ،فضال عن تطوير هيكل إداري متعدد
الثقافات وفعال يساهم في النهوض المجتمعي واالقتصادي ،وهو
ما مكن البنك من االستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لعمالئه
وتحقيق عوائد أفضل لمساهميه.
حقق البنك صافي أرباح بلغت  29.7مليون د.ك .عن عام  ،2020مقابل
 55.0مليون د.ك .عن العام  2019بتراجع بلغت نسبته  .46%كما استمر
البنك فى التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات
األعمال وللعمالء المتضررين من الجائحة من خالل تأجيل أقساط التمويل.
وبلغ رصيد إجمالي الموجودات  4.4مليار د.ك .كما في نهاية ديسمبر
من العام  2020كما نمت محفظة التمويل لتصل إلى  3.1مليار د.ك.
كما في نهاية ديسمبر من العام  3.0( 2020مليار د.ك في ،)2019
وكذلك ارتفعت ودائع العمالء لتصل إلى  3.0مليار د.ك .بنسبة ارتفاع
قدرها  11.5%عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك  2.7مليار د.ك ،.كما
بلغ إجمالي حقوق المساهمين  443مليون د.ك .كما في نهاية ديسمبر
 ،2020في حين بلغت ربحية السهم  13.5فلس للعام  2020مقارنة
بربحية السهم للعام  2019والتي بلغت  26.5فلس.

وفي ظل هذه الظروف اإلستثنائية والتدابير الغير مسبوقة والتي
يبدو أنها بدأت تعطي نتائجهامع اآلمال المعقودة علي تطور وانتشار
التطعيمات والعالجات الطبية المختلفة ،وإن كان التصنيع والتوزيع
السريع لتلك التطعيمات والعالجات يبقي تحدى آخر .ولكن كل ذلك
أدى الشعور العام بشي من التفاؤل ،غير أن اإلنتصار الكامل على هذه
الجائحة وتداعياتها والتعافي اإلقتصادي من تباعاتها علي المدي القصير
يبدو أمرا مشكوك فيه ويبقي السؤال األهم و هو متى يعود اإلقتصاد
العالمي إلي المستوى الذى كان عليه عام  2019؟
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تتألف قاعدة أصول البنك بشكل أساسي من التمويل الصافي الذي
يشكل  71%من إجمالي األصول .وتمثل األرصدة النقدية ،بما في ذلك
الودائع المصرفية المشتركة  18%من مجموع األصول ،مما يعكس ارتفاع
مستويات السيولة .وتتكون األوراق المالية االستثمارية بشكل رئيسي
من استثمارات قصيرة األجل وطويلة األجل في الصكوك التي وصلت إلى
 9%من إجمالي األصول .وتشمل التزامات البنك بشكل رئيسي ودائع
العمالء ،وودائع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة  78%و  20%على
التوالي من إجمالي الخصوم.
وقد سجل البنك إيرادات تشغيلية إجمالية بلغت  90.7مليون د.ك مقارنة
بـ  107.2مليون د.ك للعام السابق .وسجل صافي األرباح التشغيلية 57.5
مليون د.ك .كما بلغ عائد البنك على متوسط حقوق الملكية 6.6%
والعائد على متوسط األصول  0.7%للعام  .2020ويتمتع البنك بنسبة
كفاءة رأس مال جيدة قدرها  15.7%بموجب اتفاق بازل 3-وهي أعلى من
المتطلبات التنظيمية التي كانت  11%في  31ديسمبر .2020
وقد ساهمت سياسة البنك المتحفظة في في الحفاظ على نوعية جيدة
من األصول .كما حافظ البنك على تركيزه على إدارة الميزانية العمومية
الفعالة ،والنمو الحصيف لقاعدة العمالء ،وكذك زيادة المبادرات الرامية
إلى تحسين تجربة العمالء وجودة األصول.
وفي ظل النتائج المالية المحققة ،أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم
منحة بنسبة  10%تمثل عشرة أسهم مقابل كل مائة سهم محتفظ
بها في التاريخ المسجل ،علي أن تخضع توزيعات األسهم المقترحة
لموافقة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في أبريل .2021
تقييمات إئتمانية عالية
استمر البنك في الحصول على تقديرات ائتمانية عالية من وكاالت
التصنيف االئتماني الدولية ،مثل فيتش وموديز وكابيتال إنتليجنس.
كما هو الحال في  31ديسمبر  ،2020حيث واصل البنك الحصول على
و«مصدر» قصير األجل من «»F1
تصنيف افتراضي طويل األجل لـ «ُ »+A
لإلقراض قبل فيتش؛ مع تقييم المخاطر المقابلة على المدى الطويل
(العمالت األجنبية) من « ،»A1الودائع طويلة األجل (العمالت األجنبية)
« »A2والودائع قصيرة األجل (العمالت األجنبية) « »P-1من وكالة موديز؛
وتصنيف العمالت األجنبية طويلة األجل من « »+Aوتصنيف العملة
األجنبية قصيرة األجل من « »A1من قبل كابيتال إنتليجنس .وتؤكد هذه
التصنيفات على الجودة االئتمانية ،وجودة رأس المال ،واستقرار البنك.
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معايير الحوكمة وإدارة المخاطر
المستجد مجددا نجاح البنك األهلي المتحد
أكدت أزمة فيروس كورونا
ّ
في تطبيق نظام فعال للحوكمة وذلك من خالل هيكل حوكمة متوازن
يحقق المتطلبات الرقابية في شأن نظم وقواعد الحوكمة بالبنوك
الكويتية و ُيعنى بالممارسات والتوصيات الدولية بما يخدم اهداف البنك
ويعظم من قيمته لدى مساهميه وعمالئه ومختلف الجهات التي تتعامل
معه .وقد استمرت جهود البنك خالل العام  2020في تطوير منظومة
عمل الحوكمة لديه لتتماشي مع رؤية بنك الكويت المركزي في تطوير
وترسيخ معايير الحوكمة لدى البنوك الكويتية وتحسين الممارسات في
العمل المصرفي لما هو في صالح القطاع المصرفي واإلقتصاد الكويتي.
وكذلك واصل البنك خالل العام  2020تدعيم استراتيجية مخاطر ترتبط
باالستراتيجية المتكاملة للبنك وينظمها حزمة من السياسات واللوائح
التنظيمية التي تضمن سير اعمال البنك وفقا لنزعة المخاطر المعتمدة
مع التأكيد علي استقاللية كل من التدقيق الداخلي والخارجي .ونجح
البنك في اإلستجابة لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يخصا احتواء
مخاطر الفضاء اإللكتروني وتقليص أثرها من خالل تطوير وتعزيز وسائل
الحماية المطبقة فى مجال األمن السيبراني.
دور مجتمعي بارز في التصدي للجائحة
إنطالقا من رؤيتنا لكون المسؤولية المجتمعية هي أحد األهداف الرئيسية
للبنك للمساهمة في التقدم االجتماعي واالقتصادي فقد استطاع البنك
األهلي المتحد أن يقدم نموذجًا يحتذى به في التعامل مع تداعيات جائحة
كوفيد  ،19فقد بدأ البنك منذ اليوم األول لالعالن عن ظهور أول حالة
لفيروس كورونا المستجد في الكويت بالقيام بالعديد من المبادرات
المجتمعية لمساندة الفئات األكثر تضررا من تداعيات الجائحة وتقديم
الدعم الالزم لمساعدتهم علي تحمل تداعيات تلك األزمة.
ثروتنا البشرية
ولعل من أهم دواعي تفاؤلي هو ما أظهررته موارد البنك البشرية
خالل هذه األزمة من إخالص وتفان وقدرة فائقة على مواجهة المصاعب
والمخاطر التي س ّببها انتشار فيروس كورونا ،وهو ما عكسه استمرار
البنك في أداء مهامه على أكمل وجه من دون تقصير في حق العمالء.
وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لإلدارة التنفيذية للبنك ولموظفينا
في الصفوف األمامية بالفروع على جهودهم اإلستثنائية في تلبية
احتياجات العمالء الملحة خالل مراحل األزمة المختلفة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة (تتمة)

لقد أثبتت هذه المحنة مجددا أن ثروتنا الحقيقية تتمثل فيما نملكه من
موارد بشرية تتمتع بإخالص وتفان وقدرات مهنية وأخالقية عالية  ،تمكننا
من مواجهة الصعاب  ،والتكيف مع أصعب الظروف.
وأخيرا أؤكد إننا لم نكن لنتمكن من التصدي لتداعيات هذه الجائحة
لوال قيام حكومة دولة الكويت باتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة
المواطنين والمقيمين من خالل اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة
للتعامــل مــع الجائحــة فــى مراحلهــا المختلفــة ،وكذلــك لـوال القــرارات
االستباقية التي اتخذتها الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي
لمواجهة تداعيـات أزمة تفشى فيروس كورونـا على االقتصـاد المحلـي
بصفة عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
قصة نجاح في مواجهة تداعيات الجائحة
لقد كان عام  2020بمثابة قصة نجاح جديدة للبنك األهلي المتحد
وصفحــة جديــدة مــن صفحــات توثيــق دعــم ومسانــدة البنـك لعمالئــه
وموظفيه ،فعلى الرغم من حالة الترقب وعدم الوضوح التي مازالت تخيم
علي المشهد اإلقتصادي العالمي والمحلي خالل العام  2021بسبب
تداعيات جائحة كورونا ،اسمحوا لي أن أعرب لكم عن تفاؤلي بما هو قادم.
لقد أكدت لنا هذه المحنة مجددا قدراتنا غير المحدودة في التعامل مع
األزمات والتغلب عليها من خالل مركز مالي قوي وسيولة مرتفعة ،وتاريخ
عريق وخبرة قاربت علي الثمانين عاما من العمل المصرفي منذ افتتاح
البنك في عام  .1942كذلك أثبتت هذه المحنة سالمة قرارنا اإلستراتيجي
فى المضي قدما فى رحلة التحول الرقمي ومالحقة أحدث تقنيات العمل
المصرفي ،فقد استطعنا من خالل جاهزية وكفاءة منصاتنا الرقمية أن
نتكيف مع تداعيات الجائحة وأن نتمكن من تقديم خدمات إلكترونية
مالئمة أتاحت للعمالء مواصلة إنجاز معامالتهم المصرفية حرصًا على
سالمتهم وسالمة موظفينا في نفس الوقت وقد تأكد نجاح تجربتنا
في التحول الرقمي خالل العام  2020من خالل ما شهدناه من زيادة
غير مسبوقة في أعداد العمالء الذين يستفيدون من مزايا استخدام
قنواتنا المصرفية الرقمية .وسوف يشهد العام الحالي نقلة على صعيد
الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة لعمالئنا بما يحقق لنا نقلة نوعية
نحو خطتنا للتحول الرقمي.
وجاءت الجوائز التي حصلنا عليها خالل العام  2020من جهات عالمية
مرموقة لتزيد من ثقتنا بنجاح أداء قطاعات األعمال في البنك.

تحديات مستقبلية
مازال أمامنا الكثير من التحديات التي تحتاج لرؤية جديدة وجهود مخلصة
للتغلب عليها ،فمن ناحية يمثل إنخفاض هامش الربحية نتيجة أنخفاض
أسعار الفائدة تحد مهم أمام قطاع المصارف ،كما يمثل عجز الموازنة
وتباطؤ اإلنفاق الحكومي تحد آخر ،وال شك أن هذه التحديات تتطلب
منا العمل على زيادة اإلهتمام بإدارة األصول ،وزيادة النشاط المصرفي
لتعويض إنخفاض اإليرادات وتحقيق نمو في األرباح التشغيلية وكذلك
زيادة الخدمات المصرفية لألفراد والتي تدر هوامش ربحية جيدة وتعمل
على تحقيق النمو المتوازن والحصيف.
وفي إطاررؤيتنا للتعامل مع تلك التحديات فقد وضعنا خطة طموحة
للعام  2021تعزز التزامنا تجاه التحول الرقمي من خالل تطوير أنظمة من
شأنها أن تدفع إلى زيادة األرباح أو تخفيض تكلفة التشغيل مما يؤدي إلى
تعزيز القيمة للمساهمين.
ويبقي التحدي األكبر لنا وهو استمرار تطوير الخدمات والمنتجات التي
ترقي لطموحات عمالئنا الكرام بالتوازي مع استكمال منظومة التحول
الرقمي بما يمكن عمالئنا من الحصول علي خدماتنا ومنتجاتنا بسهولة
ومرونة ال تضاهي.
يستمر البنك في دراسة ظروف السوق المحلية والدولية لحصر كل
المتغيرات التي قد تؤثر على القطاع المصرفي بشكل عام والبنك بشكل
خاص ،واتخاذ التدابير االستباقية للوقوف في وجه أي تطورات ،سواء من
حيث الفرص الجديدة أو التحديات مع مزيد من التركيز على عدة أهداف
يعتبرها البنك جزءا من مسار نموه االستراتيجي في المستقبل وهي
تحقيق موقع الريادة في التحول الرقمي لضمان تفاعل أكبر بين البنك
وعمالئه ،مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الوصول إلى شريحة
من األجيال الجديدة التي تسعى إلى حلول تكنولوجية ،وإعادة النظر
في شبكة الفروع من خالل اعتماد شبكة فروع ذكية لتحسين مستويات
رضا العمالء من خالل تقديم المزيد من الخدمات المتخصصة مع تطبيق
أفضل معايير حوكمة الشركات في جميع الجوانب التشغيلية والشرعية.
كذلك يعمل البنك علي توفير هيكل جاذب للكفاءات الكويتية بما
يتماشى مع خطط الدولة الطموحة وخطة البنك االستراتيجية المستمرة
لتقديم منتجاتها وخدماتها التي تضيف قيم اجتماعية وإنسانية في
إطار برامج المسؤولية المجتمعية.
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اسمحوا لي أن أؤكد لكم مجددا تفاؤلي استنادًا لثقتي باهلل وبما يملكه
البنك األهلي المتحد من قوة ومرونة لمواجهة السيناريوهات المحتملة،
وقدرته على مواصلة دوره فى خدمة العمالء وتلبية تطلعاتهم ،وكذلك
دوره المجتمعي ،كما أؤكد في هذا الصدد علي ثقتي الالمحدودة في
متانة القطاع المصرفي الكويتي ككل وقدرته على التصدي للتحديات
وعبور األزمات.
شكر وتقدير
وفي الختام ،أتقدم نيابة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع
العاملين في البنك األهلي المتحد ،بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى
مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
 حفظه اهلل ورعاه  -وإلى سمو ولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمدالجابر الصباح  -حفظه اهلل  -داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاهم
لكل ما فيه رفعة وطننا الحبيب الكويت.
كما يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة العاملين في بنك الكويت
المركزي ،وعلى رأسهم معالي الدكتور /محمد يوسف الهاشل محافظ
بنك الكويت المركزي ،وإلي كافة الجهات الرقابية في دولة الكويت علي
دورهم اإليجابي في مساندة البنك األهلي المتحد.
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وأود أن أعرب عن خالص شكري للمساهمين األفاضل الذين أولونا تلك
الثقة الغالية التي نعتز بها ،وال يفوتني أن أشيد بالجهود الواضحة
لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة و أن أتقدم بخالص التقدير ألصحاب الفضيلة
األخوة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك على ما بذلوه من
جهد وما قدموه من رأي ومشورة شرعية ،كما أود أن أعرب عن شكري
وامتناني للثقة التى أبداها عمالؤنا الكرام .والشكر موصول لإلدارة
التنفيذية للبنك وجميع منتسبيه والذين ضاعفوا جهودهم للحفاظ
علي أداء البنك واستمرارية أعماله في ظل ظروف غير مواتية.
وأدعو اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

الدكتور /أنور علي المضف
رئيس مجلس اإلدارة

This is to certify that
Ahli United Bank
was awarded
Best Corporate/Institutional Digital Bank
Best Information Security & Fraud Management
Kuwait
in the Global Finance
World’s Best Digital Bank Awards, 2020
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اليوم نشعر بالفخر
بالدور الذى قمنا به خالل
هذه األوقات العصيبة
وباألداء المتميز الذى
حققناه هذا العام
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السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يسعدني أن أجدد اللقاء بكم من خالل هذا التقرير السنوي لتقييم أداء
العام الماضي وتسليط الضوء على أهم االنجازات التي حققها البنك في
العام  ،2020والذى شهد ظهور جائحة كورونا المستجد بما لها من
انعكاسات كبيرة تركت بصماتها على كافة مناحي الحياة .واليوم نشعر
بالفخر بالدور الذى قمنا به خالل هذه األوقات العصيبة وباألداء المتميز
الذى حققناه هذا العام على الرغم من الظروف التى عشناها وهو ما يعد
دليال قويا على نجاح أسس عمل البنك وعزيمة فريق العمل ومدي التزامه
وسعيه الدؤوب وإصراره على النجاح.
لقد عملنا خالل العام الماضي قدر المستطاع على تخطي التحديات
والتغيرات السلبية التي مرت بها أسواق المنطقة ،بسبب تداعيات جائحة
فيروس كورونا من خالل اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها التخفيف
من حدة وآثار هذه التداعيات ،وعبور هذه الفترة الحرجة بنجاح والحفاظ
على جودة محفظة التسهيالت االئتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة
باإلضافة إلى مواصلة االستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات
المصرفية اإللكترونية المقدمة لألفراد والشركات.
ومن هذا المنطلق ،يطيب لي أن أقدم لكم في هذا المقام موجزا
إلنجازات البنك التى تمت خالل العام :2020
النجاح في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد
استمر البنك في تقديم الدعم لعمالئه وكان له دور مجتمعي ملموس في
مواجهة الجائحة .وبفضل خطته اإلسترتيجية ( )2024-2020واإلستثمار
في مختلف القطاعات خالل السنوات الماضية ،فقد أظهر البنك األهلي
المتحد مرونة كبيرة على مستوي األعمال في مواجهة الظروف التي مر
بها السوق.
ويمكن القول أن هذه الجائحة قد عززت من ثقتنا وإيمانننا بقدرتنا علي
إدارة األزمات والصمود أمام الظروف الصعبة .فقد استمر البنك في العمل
في الكويت على مدار نحو  80عاما أكسبته صالبة كبيرة ،وقدرة غير
محدودة على مواجهة مختلف المتغيرات والصعوبات.
ويمكن القول أن البنك األهلي المتحد قدم نموذجًا يحتذى في التعامل
مع تداعيات جائحة كورونا ،فمنذ بدايات الجائحة قام البنك بإتخاذ كافة
اإلجراءات االحترازية واإلرشادات الصحية التي طالبت بها وزارة الصحة،
واستطعنا أن نحقق المواءمة بين االلتزام باالشتراطات الصحية وحماية
موظفيي البنك وعمالئه من جهة ،واإلستمرار في القيام بدوره في تقديم
الخدمات والمنتجات لعمالئه دون إنقطاع من جهة أخري.

واستطاع البنك أن يبقي على تواصل مستمر مع عمالئه اعتمادًا على
منصاته الرقمية والتي أثبتت جاهزيتها في تقديم خدمات آمنة ومالئمة
أتاحت للعمالء مواصلة إنجاز معامالتهم المصرفية حتى أثناء اإلغالق
الكامل .ومع العودة التدريجية لألنشطة االقتصادية ،استمر البنك في
تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة ، ،ووفر لموظفيه متطلبات
العمل عن ُبعد .كما حرص على استقبال عمالئه من خالل فروعه مع
تطبيق أفضل اإلجراءات اإلحترازية.
وحرصت إدارة البنك على إبقاء الموظفين على دراية بكافة المستجدات
المرتبطة باألزمة وقامت بنشر بروتوكوالت العودة التدريجية للحياة
الطبيعية تماشيا مع اإلرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة
والجهات الحكومية ذات الصلة.
كذلك ساهم البنك األهلي المتحد في خطط اإلنقاذ وبرامج الدعم لتقليل
التداعيات المالية التـي سببتها الجائحة ،بمـا فـي ذلك تأجيل األقساط
وتوفير جداول سداد مرنه متماشية مع توجيهات الجهات الرقابية لخدمة
األفراد والكيانات اإلقتصادية المتضررة من تداعيات فايروس كورونا ،وضـخ
السـيولة وتقديم التسهيالت التمويلية .وفي ظل هذه الظروف استطاع
البنك أن يحافظ على نموه وتنفيذ أولوياته اإلستراتيجية.
األداء المالي
كما استطاع البنك تحقيق صافي أرباح بلغت  29.7مليون د.ك .عن عام
 ،2020مقابل  55.0مليون د.ك .عن العام  2019بتراجع بلغت نسبته
 .46%وذلك نظرا إلى قيام البنك بإحتساب مخصصات إحترازية إضافية.
كما استمر البنك في التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل
لقطاعات األعمال وللعمالء المتضررين من الجائحة من خالل تأجيل أقساط
التمويل .وبلغ رصيد إجمالي الموجودات  4.4مليار د.ك .كما في نهاية
ديسمبر من العام  2020كما نمت محفظة التمويل لتصل إلى  3.1مليار
د.ك .كما في نهاية ديسمبر من العام  3.0( 2020مليار د.ك في ،)2019
وكذلك ارتفعت ودائع العمالء لتصل إلى  3.0مليار د.ك .بنسبة ارتفاع
قدرها  11.5%عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك  2.7مليار د.ك ،.كما
بلغ إجمالي حقوق المساهمين  443مليون د.ك .كما في نهاية ديسمبر
 ،2020في حين بلغت ربحية السهم  13.5فلس للعام  2020مقارنة
بربحية السهم للعام  2019والتي بلغت  26.5فلس.
جاهزية الخدمات المصرفية الرقمية
شكلت جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من اجراءات صحية إحترازية
تمثلت في متطلبات التباعد االجتماعي وما فرضته من تحول نحو العمل
عن ُبعد اختبا ًرا حقيقيا لجاهزية الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من
البنك األهلي المتحد تم اجتيازه بنجاح.
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وكانت خدمات البنك األهلي المتحد الرقمية بمثابة مالذ أمن استطاع
البنك من خالله تعزيز تجربة العمالء المصرفية بمنتهي المرونة ودون
انقطاع في ظل األوقات الصعبة الناتجة عن الجائحة ،وذلك بهدف تزويد
عمالئنا بأكثر األدوات ابتكارا وفعالية لتطوير وتنمية أعمالهم وتوفير
تجربة سلسة وسهلة اإلستخدام تلبي تطلعاتهم.
ومازال البنك يمضي قدما في تطوير وتحديث خدماته الرقمية ليحقق
هدفه في الريادة في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية تتفق
مع آليات التطور التكنولوجي الذى أصبح واقعا فرض نفسه على مختلف
المجاالت وعلى وجه الخصوص المجال المصرفي .ومازال البنك يواصل
جهوده في مجال رقمنة وإعادة هندسة العمليات المصرفية.
ثروتنا البشرية
لعبت الموارد البشرية للبنك دورا محوريا خالل أزمة جائحة فيروس كورنا
المستجد وأكدت مجددا على قدرة البنك األهلي المتحد على انتقاء
أفضل الكوادر وتوفير أفضل بيئة عمل تعمل على تنمية مشاعر الوالء
بين الموظفين وكانت الجهود الدؤوبة من موظفي البنك الذين تطوعوا
لتلبية احتياجات العمالء أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد خير برهان
على نجاح إدارة البنك في خلق بيئة عمل مميزة.
وللحفاظ على الثروة البشرية التى يعتبرها البنك األهلي المتحد أهم
جهودا حثيثة الحتواء انتشار العدوى
عوامل نجاحه فقد بذلت إدارة البنك
ً
خالل العمل المستمر لضمان اإلدارة الفعالة لحركة موظفي وعمالء البنك
داخل مقاره المختلفة .كما ركز مشروع التحول الرقمي لنظام الموارد
البشرية خالل عام  2020بشكل أساسي على ضمان التوزيع المتوازن
للعمل والمتابعة الفعالة للموظفين الذين يعملون عن بعد.
ودعما للهدف االستراتيجي للموارد البشرية لالحتفاظ بالكفاءات الوطنية
ً
من ذوي األداء المرتفع ،ووفقً ا لهدف حكومة الكويت لخلق المزيد من
الوظائف في القطاع المصرفي والمالي ،تم الحفاظ على عدد العمالة
الوطنية في البنك بنسبة  70.25%في ديسمبر  ،2020وهو ما يتوافق
مع نسبة العمالة الوطنية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والتي
تبلغ ( )70%للقطاع المصرفي .كذلك يشهد البنك تحسنًا في معدل
دوران الشباب الكويتي بسبب الشعور القوي والمتزايد باالنتماء ،إضافة
إلى سمعة البنك الراسخة بإعتباره مكان العمل المفضل الذى يقدم
لموظفيه بيئة عمل استثنائية تتيح لهم التطور على الصعيدين
المهني والشخصي.
أداء تشغيلي قوي
مع األخذ في االعتبار خدماتنا المتميزة  ،إلى جانب فهمنا العميق آلليات
العمل المصرفي والتزامنا الراسخ تجاه عمالئنا ،فقد استطاع البنك
األهلي المتحد تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية ،تتضمن
مجموعة شاملة من الخيارات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،
فض ًلا عن القيام بدور مجتمعي فاعل في المجتمع.
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ومع االحتياج المتنامي لتنفيذ األعمال عن بعد ،استمرت وحدة ادارة
النقد والـ  B2Bفي تقديم خدماتها المصممة خصيصا لعمالء الشركات
مستفيدة من خدمة الـ ( )B2Bوهي الخدمة المتخصصة في توفير
حلول إلكترونية آمنة وشاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط المعامالت
المصرفية من خالل تحقيق التكامل بين نظام التخطيط المؤسسي
الخاص بالعميل من جهة ،والنظام الخاص بالبنك.
وحاليا تعمل وحدة إدارة النقد والـ  B2Bعلى إطالق عدد جديد من الحلول
بهدف تحسين تجربة العمالء وتسهيل تعامالتهم التجارية وعمليات
الدفع.
ونجحت إدارة الخزينة في تحقيق نمو العوائد من محفظة اإلستثمار
والنمو بمحفظة اإلستثمار عالية الجودة مع االمتثال بجميع الضوابط
الرقابية في إطار المبادئ التوجيهية التفاقية بازل  3وتمكنت من اجتياز
سيناريوهات اختبار الضغط كما حرصنا على تعمبق اإللتزام بدليل حماية
العمالء ورفع مستوى التثقيف المالي والوعي المصرفي والشفافية
في التعامل مع اإللتزام بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توافق سياسات
وإجراءات البنك مع مبادئ دليل حماية وتعليمات بنك الكويت المركزي
في هذا الصدد.
وبكل إعتزاز أشير إلى حصول البنك األهلي المتحد على العديد من
الجوائز المرموقة خالل عام  2020رغم ما شهده من ظروف تشغيلية
صعبة أحاطت ببيئة األعمال بسبب ظروف الجائحة .نذكر منها حصول
البنك على جائزة “أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وإدارة عمليات
اإلحتيال في الكويت لعام  2020كما حصل على جائزة أفضل بنك
إسالمي في الخدمات المصرفية الخاصة للعام  2020وجائزة أفضل بنك
في إدارة النقد عبر اإلنترنت للعام  2020على مستوى دولة الكويت
ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الرابع على التوالي،
وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة ،وكذلك حصل
البنك على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام
 »2020من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس» ،وذلك تقديرا لمبادراته
المتميزة واستراتيجيته الهادفة إلى إحداث إسهام إيجابي في المجتمع،
كما فاز البنك بجائزة أفضل مبادرة ألجهزة اللصراف اآللي ونقاط السحب
المتنقلة في الشرق األوسط ضمن جوائز اإلبتكار التكنولوجي والمالي
من قبل مجلة آسيان بانكر ميدل إيست آند أفريقيا ،تقديرا لجهود تقنية
المعلومات والتحول الرقمي ووحدات األعمال ،فضال عن حصول البنك على
شهادة الجودة الدولية “آيزو  ”27001 :2013وهي معيار دولي معترف
به على نطاق واسع يحدد أفضل الممارسات ألنظمة إدارة أمن المعلومات
( ISMSمما يؤكد على توافق البنك مع معيار أمن المعلومات والتزام فريق
عمله لنظم المعلومات بحماية البيانات ،والتحسين والتطوير المستمر
لبرامج وأنظمة أمن المعلومات.

كلمة الرئيس التنفيذي (تتمة)

واستطاعت تقنية العلومات بالبنك األهلي المتحد أن تواكب التطور
السريع في مجال الثورة الرقمية وتوفراألمان والثقة لتصبح الشريك
اإلستراتيجي ألعمال البنك.
ومع التوجه نحو التحول الرقمي في أعمال البنك األساسية ،استطاعت
تقنية المعلومات بالبنك أن تقدم أحدث التقنيات لتوفير منصات
تكنولوجية متطورة للحفاظ على مكانة البنك الرائدة على المستوي
اإلقليمي في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية .ولتحقيق هذا الهدف،
قامت إدارة تقنية المعلومات بتنفيذ عدة مشاريع بهدف تعزيز النظم
المصرفية األساسية للبنك وقد تم تنفيذ بعض التحديثات الرئيسية
للنظام األساسي لنظام الخزينة ونظام التمويل اإلسالمي والنظام
المصرفي األساسي للخدمات المصرفية لألفراد ،سع ًيا لتوفير خدات
متميزة للعمالء على مدار الساعة.
كما تم إعادة اعتماد البنك األهلي المتحد وفقً ا لشهادة معايير تأمين
صناعة بطاقات الدفع  .PCI DSSوالحصول على هذه الشهادة يؤكد
التزام البنك بتوفير حماية مشددة لبيانات بطاقات العمالء .واستطاع
البنك األهلي المتحد أن ينجز عملية تطوير شاملة ألجهزة الصراف اآللي
استخداما في جميع أنحاء العالم ،بإضافة
والتي ال تزال القناة األكثر
ً
وظائف جديدة مثل السحب النقدي بدون بطاقة ،والسحب النقدي في
حالة الطوارئ .والعديد من الوظائف األخرى كجزء من مشروع تطوير
أجهزة الصراف اآللي .وقدم البنك األهلي المتحد العديد من الوظائف
الحديثة المتاحة على قنوات أخرى مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف
النقال والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،من خالل أجهزة الصراف اآللي
لتلبية احتياجات قاعدة عريضة من العمالء.
ونجح البنك األهلي المتحد في إعادىة صياغة إطار عمل أمن المعلومات
لديه ليتوافق مع إطار عمل األمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت
المركزي .واستطاع البنك من خالل رؤية عميقة للسوق والحرص على
أن يكون اإلبتكار عامل جوهري فيما يقدمه من خدمات ومنتجات ،أن
يحافظ على ثقة عمالئه وأن يساعدهم على االستفادة من الفرص
السوقية المتاحة.

التطلع إلى المستقبل
من خالل ما حققناه من نجاح نعتز به في ظل ظروف استثنائية نتطلع
إلى المستقبل بثقة كبيرة في نموذج أعمالنا الحصيف وقدرته على
اإلستمرار في تقديم أداء قوي من خالل اإلدارة الرشيدة للفرص والتحديات
خالل عام  .2021فعلى الرغم من التحديات ،تمكن البنك األهلي المتحد
من الحفاظ على أدائة الجيد .ونحن على ثقة بأن ذلك سينعكس إيجابًا
على نتائجنا في المستقبل ،ويمكننا من اإلرتقاء بعملنا إلى آفاق جديدة.
شكر وتقدير
وختاما ،يسرني بالنيابة عن البنك األهلي المتحد أن أعرب عن خالص
الشكر والتقدير البالغ والعميق لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد الجابر الصباح  -حفظه اهلل ورعاه  -وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحمد الجابر الصباح  -حفظه اهلل  -على دعمهم المستمر لكافة
القطاعات الحيوية في وطننا الحبيب الكويت ،خصوصا القطاع المصرفي.
كما أتقدم بخالص امتناني للدعم المتواصل الذى نحظي به من بنك
الكويت المركزى .وفائق االمتنان إلى مساهمينا وعمالئنا الكرام الذين
يدعمون نجاحنا المستمر.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة البنك
وفريق اإلدارة العليا وجميع موظفي البنك على تفانيهم وجهودهم
اإلستثنائية خالل عام  2020على الرغم من الظروف واألحداث غير المواتية
التي مرت خالله.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جهاد سعود الحميضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

وال يفوتني أن أؤكد أن البنك األهلي المتحد يعمل من خالل رؤية
استراتيجية واضحة من أجل تحقيق مصالح المساهمين كما يعمل
مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية على تنمية ثقافة الحوكمة
واإللتزام والعمل على التطوير المستمر لمنظومة الحوكمة إلرساء قيم
مؤسسسية فعالة وذلك من خالل مجموعة من النظم واللوائح التى
أقرها البنك.
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أعضاء مجلس االدارة
أيضا رئاسة
إنضم الدكتور /أنور المضف إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مارس  ،2014ويتولى ً
لجنة الحوكمة.
المؤهالت والخبرات :يحمل الدكتور /أنور درجة الدكتوراة في التمويل من كلية بيتر دروكر للدراسات العليا  -إدارة
عاما في مجالي
األعمال من جامعة كليرمونت كاليفورنيا  -الواليات المتحدة األمريكية ،ولدى الدكتور خبرة تزيد عن ً 19
التمويل والعمل المصرفي.
المناصب الحالية :رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية في البرازيل (،)Brasil ABC Bancoعضو
مجلس المحافظين في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في جامعة أوكسفورد ،عضو مجلس إدارة المؤسسة العربية
المصرفية في البحرين.

الدكتور /أنور علي المضف
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
رئيس مجلس اإلدارة،
رئيس لجنة الحوكمة

المناصب السابقة :دكتور أنور المضف كان محاض ًرا في كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت تخصص التمويل واإلستثمار
والمؤسسات المالية ،وعمل سابقً ا :كرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة الرازي القابضة ورئيس مجلس
رئيسا لمجلس إدارة بنك آسيا الدولي في هونغ كونغ ،عضو مجلس إدارة في المؤسسة
إدارة شركة سما التعليمية،
ً
عضوا في فريق
العامة للتأمينات اإلجتماعية ،مستشار للجنة الشؤون المالية واإلقتصادية في مجلس األمة الكويتي،
ً
العمل اإلقتصادي لمواجهة آثار إنعكاسات األزمة العالمية على اإلقتصاد الكويتي في عام ، 2008نائب رئيس مجلس
اإلدارة  -شركة المال لإلستثمار ،وعضو مجلس ادارة البنك االهلي الكويتي .عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

انضم السيد رائد النصف إلى البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع .في مايو .2019
المؤهالت والخبرات :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت .لديه خبرة واسعة في القطاع
االستثماري والمالي.
المناصب الحالية :نائب المدير العام لشؤون االستثمار والعمليات في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في دولة
الكويت .ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة وفرة لإلستثمار الدولي ،نائب رئيس مجلس شركة وفرة انترفست.
المناصب السابقة :رئيس قطاع االستثمار ومدير إدارة األسهم والمحافظ في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
نائب مدير إدارة االستثمار  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

رائد محمد حمد النصف
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس االدارة
عضو لجنة المزايا والترشيحات
عضو اللجنة التنفيذية.

إنضم السيد جمال الكاظمي إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .عام .2003
المؤهالت والخبرات :السيد جمال حاصل على شهادة في العلوم التطبيقية التجارية ،تخصص محاسبة ،ولديه خبرة
في القطاعين التجاري واإلستثماري.
المناصب الحالية :مدير عام شركة أوالد شاكر الكاظمي المحدودة وشريك في شركة أبناء شاكر الكاظمي العقارية
ومدير عام شركة شاكر الكاظمي واوالده للتجارة العامة.
المناصب السابقة( :نائب رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم القابضة) الكويت( ،نائب مدير عام شركة كاظمة للمشاريع
الهندسية) الكويت (،عضو مجلس إدارة شركة زين لالتصاالت) ،الكويت واألردن والبحرين.

جمال شاكر الكاظمي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
عضو لجنة الحوكمة،
عضو اللجنة التنفيذية
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أعضاء مجلس االدارة (تتمة)
إنضم السيد عادل اللبان إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مارس .2002
المؤهالت والخبرات :يحمل السيد عادل درجة البكالوريوس في اإلقتصاد مع مرتبة الشرف األولى من الجامعة األمريكية
في القاهرة  ،1977 -ودرجة الماجستير في االقتصاد مع مرتبة الشرف األولى من الجامعة األمريكية في القاهرة .1980 -
ويتمتع السيد الل ّبان بخبرات واسعة في القطاعين المصرفي التجاري واإلستثماري دول ًيا وإقليم ًيا خاصة في دول مجلس
التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.
المناصب الحالية :الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب ،البنك األهلي المتحد ش.م.ب - .البحرين ،نائب رئيس
مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة واإلستثمار ش .م .ل -.ليبيا ،عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد (المملكة
المتحدة) بي إل سي – المملكة المتحدة.

اللبان
عادل محمد عبدالشافي
ّ
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المزايا والترشيحات
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

المناصب السابقة :الرئيس التنفيذي والمدير العام ،بنك الكويت المتحد (المملكة المتحدة) ،العضو المنتدب ،البنك
التجاري الدولي (مصر) ،رئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي لالستثمار (مصر) ،نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك
األهلي (عمان) ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لإلستثمار المالي (المملكة العربية السعودية) ،نائب
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد (مصر) ،نائب رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي (العراق) ،عضو
مجلس إدارة البنك األهلي المتحد المحدود (اإلمارات العربية المتحدة) ،نائب رئيس – تمويل الشركات مورجان ستانلي
(الواليات المتحدة األمريكية) ،مساعد نائب رئيس المؤسسة العربية المصرفية (البحرين) ،عضو مجلس إدارة بورصة
البحرين ،سابقً ا سوق البحرين لألوراق المالية (البحرين) ،عضو مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين (البحرين).

التحق السيد سانجيف بايجال بالبنك في مارس .2016
المؤهالت والخبرات :يحمل السيد سانجيف بيجال خبرات كبيرة في العمليات المصرفية والتمويل تزيد عن  37سنة في
الخدمات المالية والتدقيق ،تشمل عمليات التمويل والمحاسبة ،والضريبة ،والقيمة المضافة ،والتخطيط االستراتيجي
والتطوير ،بما في ذلك عمليات الدمج واإلستحواذ .وهو حاصل على شهادة في المحاسبة القانونية الدولية من االتحاد
الدولي للمحاسبين المهنيين ،وعضو المعهد المريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين ،وعضو المعهد االمريكي
للمحاسبين العموميين المعتمدين؛ وعضو زميل معهد المحاسبين القانونيين في الهند.
المناصب الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية والتطوير االستراتيجي للبنك األهلي المتحد (البحرين).
رئيس مجلس إدارة شركة الهالل اليف للتأمين ،ش.م.ب .مقفلة ،وشركة الهالل للتأمين التكافلي ،ش.م.ب .مقفلة
(البحرين) ونائب الرئيس الثاني لمجلس إدارة البنك األهلي في عمان.ش.م.ع.
سانجيف بايجال
(عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)

المناصب السابقة :رئيس إدارة التمويل بمجموعة البنك األهلي المتحد ش.م.ب .والمراقب المالي بالبنك األهلي التجاري
في البحرين ،كما تقلد عدة مناصب في إرنست آند يونج في البحرين وبرايس ووتر هاوس بالهند.

عضو لجنة التدقيق واإللتزام
عضو لجنة المزايا والترشيحات

إنضم السيد كيث غيل إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع .في مارس .2009
المؤهالت والخبرات :حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة النكستر ،وحاصل على شهادة
الزمالة في المحاسبة القانونية من معهد المحاسبة القانونية .لديه خبرة واسعة في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر.
المناصب الحالية :نائب الرئيس التنفيذي لشئون المخاطر والشئون القانونية واالمتثال للمجموعة  -البنك اأالهلي
المتحد ش.م.ب( .البحرين).
عضو مجالس إدارات البنوك التالية :البنك االهلي ،ش.م.ع.ع( .عمان) ،البنك األهلي المتحد ش.م.م( .مصر) البنك
األهلي المتحد (المملكة المتحدة) .PLC

كيث هنري غيل
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

المناصب السابقة :رئيس إدارة المخاطر للمجموعة ،البنك االهلي المتحد ش.م.ب – (البحرين) ،رئيس قسم اإلئتمان
والمخاطر في بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي ،مساعد نائب الرئيس ،المؤسسة العربية المصرفية ،ش.م.ب.
– (البحرين).

عضو لجنة المخاطر
عضو اللجنة التنفيذية

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
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أعضاء مجلس االدارة (تتمة)
انضم السيد مايكل إيسكس إلى البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع .في مارس .2015
المؤهالت والخبرات :يحمل السيد إيسكس شهادة برنامج تطوير تنفيذي من كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد
 بوسطن ،وشهادة ماجستير في اإلدارة العامة من جامعة كارلتون في أوتاوا  -كندا ،وبكالوريوس اقتصاد وعلومسياسية من جامعة وسترن أونتاريو لندن  -كندا ،ويتمتع بخبرة واسعة في مجال العمل المصرفي والبنية التحتية
وقطاعات الطاقة والخدمات وفي اإلستثمار وإدارة المحافظ والمخاطر والتمويل والطاقة والبنية التحتية في آسيا
والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق األوسط.
المناصب الحالية :عضو لجنة اإلستثمار في صندوق تنمية ( APISالمملكة المتحدة) عضو مجلس إدارة صندوق البنية
التحتية في بنك إس بي آي ماكواير الهند (سنغافورة – الهند).

مايكل جيرالد إيسكس
(عضو مجلس إدارة مستقل)

المناصب السابقة :عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق ولجنة المزايا والترشيحات ولجنة الحوكمة في البنك
األهلي المتحد (مصر) ،مدير اإلستثمار والعمليات االستشارية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (من الباكستان
إلى المغرب) لمؤسسة إنترناشيونال فاينانس ،نائب مدير المؤسسة في الصناعة العالمية واستثمارات الخدمات ،العضو
المنتدب لصيرفة المؤسسات في إن .ز .آي سكيوريتيز (استراليا) ومشرف المخاطر لبنك أسيا ونوفاسكوشيا.

رئيس لجنة المزايا والترشيحات،
عضو لجنة التدقيق وااللتزام
رئيس لجنة المخاطر

انضم السيد محمد طارق محمد صادق إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في مارس .2015
المؤهالت والخبرات :حاصل على شهادة زمالة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونين في إنجلترا وويلز.
ويتمتع بخبرة طويلة في مجاالت االستشارات المالية ،وخدمات التدقيق وتطوير األعمال.
المناصب الحالية :العضو المنتدب في مؤسسة كي ستون لالستشارات ،ذ.م.م ،.عضو مستقل ورئيس لجنة التدقيق
وااللتزام في في بنك البركة بالباكستان عضو مجلس ادارة وعضو لجنة التدقيق واإللتزام وعضو لجنة المخاطر في بنك
البحرين الوطني  -البحرين ،.وعضو مجلس إدارة مستقل في الشركات التالية :استثمارات الزياني بالبحرين ،فيرست
موتورز ذ.م.م – البحرين وعضو مجلس ادارة مستقل في .Bahrain Golf Course Company B.S.Cوشركة علي
ومحمد يتيم اخوان ذ.م.م .البحرين ومستشار لشركة عائلية في مملكة البحرين.

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
(عضو مجلس إدارة مستقل)
رئيس لجنة التدقيق واإللتزام
عضو في لجنة الحوكمة

المناصب السابقة :عضو مجلس إدارة مستقل ،وعضو في لجنة التدقيق واإللتزام في البنك األهلي المتحد مصر،
عضو فريق إيرنست آند يونج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ورئيس الفريق االستشاري في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،عضو فريق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ورئيس المحاسبين ومسئولي تطوير األعمال،
بإيرنست آند يونج في الشرق األوسط وشمال أفريقيا زميل ورئيس مكتب البحرين ايرنست آند يونج لوسط وشمال
افريقيا ،والمسئول عن خدمات الجودة واالستشارات والضريبة وخطوط المعامالت مع العمالء باإلضافة إلى تقديم خدمات
التدقيق واالستشارات لمجموعة متنوعة من الصناعات ،ومنها قطاع العمليات المصرفية والخدمات المالية ،والحكومة
والقطاع العام ،والعقار والفنادق ،وتجارة التجزئة والرعاية الصحية .رئيس مجلس ادارة بنك ابدار البحرين .وعضو مجلس
ادارة مصرف السالم  -البحرين.

إنضم السيد ديفيد أولون إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في يوليو .2019
المؤهالت والخبرات :السيد ديفيد أولون حاصل علي درجه الماجستير في العلوم في الخزينة واالستثمار من جامعه
مدينه دبلن وماجستير في أدارة االعمال من جامعه ادنبره .وهو أيضا محاسب مؤهل وزميل في رابطه المحاسبين
القانونيين المعتمدين .لديه أكثر من  25عاما من الخبرة في القطاع المالي.
المناصب الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – لشئون الخزينة واالستثمارات ،البنك األهلي المتحد  -البحرين.
المناصب السابقة :رئيس ادارة الخزينة لمجموعة جايي .ساينزبوري  ،Plcالمملكة المتحدة ؛ رئيس ادارة اسواق الخزينة،
مجموعه ار بي اس ،المملكة المتحدة ؛ نائب رئيس أول ،أداره األصول السويسرية  -سويسرا؛ مدير استثمار ،ستاندارد اليف
انفستمنت ،المملكة المتحدة .رئيس الخزينة بي .جي .بي( .ايرلندا)  ،plcمدير في بنك سيتي بنك  ،ايرلندا.

السيد ديفيد أولون
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
عضو لجنة الحوكمة
عضو لجنة المخاطر
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أعضاء مجلس االدارة (تتمة)
انضم السيد براكاش موهان إلى مجلس إدارة البنك في يوليو .2020
المؤهالت والخبرات :السيد براكاش موهان هو مهندس مؤهل ومتخصص في اإلدارة .وهو حاصل على ماجستير
إدارة األعمال من كلية ماكومبس الدارة األعمال ،جامعة تكساس في أوستن بالواليات المتحدة األمريكية .ماجستير في
الهندسة الكيميائية من جامعة والية أيوا ،الواليات المتحدة األمريكية؛ و  BTechمن المعهد الهندي للتكنولوجيا،
كانبور ،الهند .لديه خبرة واسعة في القطاع المصرفي وإدارة مخاطر االئتمان.
المناصب الحالية :رئيس األصول الخاصة ونظم المعلومات االدارية لالئتمان للمجموعة.
المناصب السابقة :رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ،البنك األهلي المتحد ش.م.ب  -البحرين؛ نائب رئيس
أول في الخدمات المصرفية للشركات ،بنك  HDFCالمحدود  -الهند؛  - AVPالخدمات المصرفية للشركات ،بنك ميزوهو
المحدود  -الهند.
السيد براكاش موهان
(عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)
عضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

إنضم السيد راجيف جوجيا إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك.ع في يوليو .2020
المؤهالت والخبرات :يحمل السيد جوجيا شهادة البكاريوس في التجارة من جامعة كوروكشترا بالهند وهو محاسب
قانوني معتمد وعضو معهد المحاسبين القانونيين  -الهند ،ولديه خبرة تزيد على  23عاما من العمل المصرفي
واإلستشاري وخاصة في رسم وتطبيق إستراتيجيات الشركات وعمليات الدمج واإلستحواذ والتمويل الرأسمالي وإدارة
دفة االرباح والخسائر وأنشطة اإلستثمار.
المناصب الحالية :رئيس التطوير اإلستراتيجي للمجموعة  -البنك األهلي المتحد ش.م.ب  -البحرين ،عضو مجلس إدارة
البنك األهلي ُ -عمان ،عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد (مصر) ش.م.م ،عضو مجلس إدارة شركة الهالل اليف
للتأمين ش.م.ب (مقفلة) والهالل للتأمين التكافلي ش.م.ب (مقفلة)  -البحرين.

السيد راجيف جوجيا
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

المناصب السابقة :رئيس أول مجموعة التخطيط اإلستراتيجي  -بنك دبي الوطني ،اإلمارات العربية المتحدة ،نائب
الرئيس( ،تطوير اإلستراتيجيات واألعمال)  -مختبرات برمجيات بوالريس ،اإلمارات العربية المتحدة ،مستشار تنفيذي -
شركة كي بي إم جي  -اإلمارات العربية المتحدة.

عضو لجنة التدقيق وااللتزام
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
-

دكتوراه في الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون  -جامعة األزهر -القاهرة

	أستاذ عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت  -قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعةوالدراسات اإلسالمية
-

رئيس لجنة الفتوى بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

-

عضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وعضو هيئة الفتوى والرقابة

-

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

-

عضو مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العالمية لإلعالم  -رابطة العالم اإلسالمي

-

من األعضاء المؤسسين للهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ومقرها الكويت

	الرئيس السابق للجنة اإلستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  -الديوان األميري -دولة الكويت
د /.خالد مذكور المذكور
رئيس الهيئة

-

دكتوراه في الشريعة بكلية الشريعة والقانون  -جامعة األزهر  -القاهرة.

-

أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.

-

شغل منصب العميد المساعد للشؤون العلمية والدراسات العليا واألبحاث.

-

عضو لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات والبنوك اإلسالمية في الكويت وخارجها.

-

محاضر في المعامالت المالية اإلسالمية.

-

له العديد من البحوث والدراسات الفقهية في الفقه اإلسالمي والمعامالت المالية المعاصرة.

د /.عبد العزيز خليفة القصار
عضوًا تنفيذيًا

-

دكتوراه في الشريعة  -الجامعة األردنية تخصص فقه.

-

عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت  -قسم الفقه المقارن  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

-

عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

-

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

-

له العديد من الدراسات والبحوث.

د /.عصام خلف العنزي
عضوًا

د /.علي إبراهيم الراشد
عضوًا
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-

دكتوراه في الشريعة  -دار العلوم  -جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

-

أستاذ بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية – كلية الشريعة جامعة الكويت.

-

عضو هيئة شرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

-

عضو هيئة الرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

-

له العديد من الدراسات والبحوث.

This is to certify that
Ahli United Bank
was awarded
Best Corporate/Institutional Digital Bank
Best Online Cash Management Services
Kuwait
in the Global Finance
World’s Best Digital Bank Awards, 2020
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اإلدارة التنفيذية

جهاد سعود الحميضي
الرئيس التنفيذي (بالوكالة)

مدحت توفيق
مدير عام أول  -الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

التحقـــت السيـــدة /جهـــاد الحميضـــي بالعمـــل فـــى إدارة تكنــولــوجيـــا
المعلومات بالبنك في عام  ،1984وشغلت عدة مناصب قيادية تتعلق
بتكنولوجيا المعلومات ،والعمليات ،والتمويل التجاري ،ونظم األمان .وفي
عام  2011شغلت منصب مدير عام العمليات وتكنولوجيا المعلومات،
صعودًا إلى مدير عام أول في عام  2016قبل أن يتم اختيارها في
منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية المساندة،
وصوال إلى منصب الرئيس التنفيذى (بالوكالة) اعتبارا من الثاني من
ديسمبر .2019

التحق السيد /مدحت توفيق بالبنك في عام  2005في وظيفة مساعد
مدير العام ورئيس للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ،ثم مديرا
عاما لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ويشغل حال ًيا
منصب مدير عام أول الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

السيدة  /جهاد الحميضي عضوا فى مجلس إداراة شركة الخدمات
المصرفية اآللية المشتركة كي نت ( ،)K-NETوعضوا في مجلس إدارة
شركة الهالل للتكافل ،وشركة الهالل اليف وهي أيضا نائب رئيس
مجلس إدارة شركة المعلومات اإلئتمانية المشتركة ساى نت (.)Ci-Net
وتحمــل السيــدة /جهــاد الحميضــي درجــة البكـالـوريـوس فــي العلــوم
بتخصص الرياضيات ،وتخصص مساند في االقتصاد من جامعة الكويت.
هشام زغلول
نائب أول الرئيس التنفيذي  -مجموعة األعمال المصرفية ( بالوكالة)
إلتحق السيد /هشام زغلول بالبنك عام  2007ويشغل حاليا منصب
نائب أول الرئيس التنفيذي  -مجموعة األعمال المصرفية ( بالوكالة).
يتمتع السيد /هشام زغلول بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية
للشركات ،والخزينة ،والتمويل التجاري .وقد عمِ ل في عدة بنوك ومؤسسات
مالية ،منها بنك بي أن بي باريبا ( )BNP Paribasفي مصر ،والبنك التجاري
الدولي يمصر ،والمصرف المتحد للتجارة واالستثمار في ليبيا.
يشغل السيد /هشام زغلول منصب عضو مجلس إدارةفي المؤسسات
الماليه التاليه :المصرف التجاري العراقي في العراق ،المصرف المتحد
للتجارة واالستثمار في ليبيا وشركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
(ميفيك) يالمملكة العربية السعودية.
السيد /هشام زغلول حاصل على درجة بكالوريوس االقتصاد من كلية
اإلقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.
عبداهلل اللنقاوي
مدير عام – الخزينة
التحق السيد /عبداهلل اللنقاوي بالبنك عام  .2006ويشغل حاليا منصب
مدير عام إدارة الخزينة .وتتركز خبرات اللنقاوي في إدارة األصول والخصوم
واالستثمارات ومبيعات الخزينة والمشتقات المالية.
ويشغل السيد /عبداهلل اللنقاوى أيضا منصب عضو مجلس إدارة وعضو
لجنة التدقيق في شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي (ميفيك)
يالمملكة العربية السعودية ،وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية
للمتداولين باألسواق المالية.
السيد /عبداهلل اللنقاوى حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال
من كلية ماستريخت إلدارة األعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة الكويت .كما حصل على العديد الشهادات ،منها شهادة
إدارة وتحليل االستثمار وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية من جامعة
وارتون بنسلفانيا إلدارة األعمال وبرنامج تطوير القيادات من كلية هارفارد
لألعمال في بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية.
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يتمتع السيد /مدحت توفيق بخبرة طويلة تقارب  35عاما تولي خاللها
العديد من الوظائف القيادية في االئتمان والتمويل الدولي واإلستثمار
وعالقات الحسابات والخدمات المصرفية الخاصة في عدة بنوك.
ويحمل السيد /مدحت توفيق درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة تكساس بآرلنجتون ودرجة الماجستير في التسويق واإلدارة من
جامعة آمبر في تكساس ،كما اجتاز عدة دورات من مؤسسات عديدة
ذات شهرة واسعة منها كلية هارفارد لألعمال وبرنامج ستي بنك في
االئتتمان المصرفي وشهادتي سيرس  6و  7لالستثمار.
إستقال من عمله بالبنك في البنك بتاريخ 31/12/2020
أمجد يونس
مدير عام أول  -المالية
التحق السيد /أمجد يونس بالبنك في عام  2014كمديرعام اإلدارة
المالية ،وقبل التحاقه بالبنك شغل العديد من المناصب اإلدارية التنفيذية
في قطاعات المالية واالستراتيجية والتخطيط والعمليات وتكنولوجيا
المعلومات والعديد من الخدمات المصرفية المساندة في بنوك عربية
وإقليمية.
ويحمــل السيــد /أمجـــد يـونــس شهـــادة البكـالـوريـــوس فــي المحـاسبـــة
والتمويـل مـن جامعـة القاهـرة ،ودبلـوم متخصـص فـي المحاسبـة من
جامعـة القاهـرة كمـا يحمـل شهـادة الماجستيـر فـي إدارة األعمـال من
الجامعة األمريكية في دبى.
والسيد /أمجد يونس محاسب قانوني معتمد وزميل جمعية المحاسبين
األمريكيـة ،وأيضـا محاسـب معتمـد وزميـل جمعيـة المحاسبيـن العربيـة،
ويحمل شهادة مدير مشروعات معتمد وزميل جمعية إدارة المشروعات
األمريكيــة ،كمـا يحمـل شهــادة مديــر محتــرف فــي اإلدارة مــن الجمعيــة
األمريكيــة لـإلدارة ومصرفـي إسـالمـي معتمـد مـن المعهـد البريطـانـي
لالستثمار والتمويل.
نقيب حامد أمين
مدير عام  -الموارد البشرية
التحق السيد /نقيب أمين بالبنك في عام  2014في منصب رئيس إدارة
الموارد البشرية ،وقبل التحاقه بالبنك شغل العديد من المناصب اإلدارية
في مجال الموارد البشرية في قطاعات عديدة منها البتروكيماويات،
واالتصاالت والخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
ويحمــل السيــد /نقيــب أميــن درجــة البكـالـوريـوس فـي إدارة الفنــادق
والسياحة من جامعة ساوث كاروالينا في كولومبيا في
الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،باإلضافـة إلـى حصولـه على زمالـة كليـة إدارة
األعمال من جامعة هارفارد في بوسطن بالواليات المتحدة.

اإلدارة التنفيذية (تتمة)

نجاة محمد صالح
مدير عام  -إدارة المخاطر
السيدة /نجاة صالح هي مدير عام إدارة المخاطر في البنك األهلي المتحد
منذ  01نوفمبر .2020
التحقت السيدة /نجاة بالبنك األهلي المتحد عام  2005في إدارة مخاطر
االئتمان ،وتم اختيارها لتشغل منصب رئيس مخاطر االئتمان ،ثم تدرجت
في المناصب من نائب مدير عام إدارة المخاطر في  2015إلى مدير عام
إدارة مخاطر االئتمان في .2018
قبل التحاقها بالعمل في البنك األهلي المتحد ،بدأت السيدة /نجاة
مسيرتها المهنية في البنك التجاري الكويتي في إدارة الخدمات المصرفية
لألفراد وإدارة االئتمان وإدارة مراقبة االئتمان وإدارة الخدمات المصرفية
للشركات .عملت السيدة /نجاة في المؤسسة العربية المصرفية (“بنك
 )”ABCالبحرين ،وشغلت منصب رئيس قسم االئتمان ،حيث اكتسبت
خبرة دولية وإقليمية واسعة في هذا الحقل.
السيدة /نجاة من خريجي برنامج التدريب التنفيذي الذي تنظمه جامعة
هارفارد .وهي مسئول مخاطر تشغيل متخصص ومقرض مصرفي
معتمــد .السيــدة /نجــاة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم
والمحاسبة من جامعة الكويت.
حضرت السيدة /نجاة دورات االئتمان المتقدمة في بنك تشايس وسيتي
بنك .وكذلك حضرت برنامج إدارة المخاطر في معهد الدراسات السياسية
في باريس (.)Sciences Po
ألوك ميسرا
مدير عام أول – إدارة التدقيق الداخلي
يشغل السيد /ألوك ميسرا منصب مدير عام أول إدارة التدقيق الداخلي
بالبنك ،حيث التحق بالبنك في شهر مايو عام  .2018وشغل السيد/
ألوك ميسرا في السابق منصب رئيس التدقيق الداخلي في بنك
البحرين للتنمية في مملكة البحرين خالل الفترة من  2015إلى ،2018
ومنصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بنك “بي إم آي بنك” (مصرف
السالم حاليًا) في مملكة البحرين خالل الفترة من  2010إلى  .2015كما
عمل السيد /ألوك ميسرا في إدارة التدقيق الداخلي في بنك مسقط في
سلطنة عمان خالل الفترة من  2006إلى  ،2010وبنك “آي سي آي سي
آي” في الهند خالل الفترة من  2004إلى  .2006ويتمتع السيد /ألوك
بخبرة تصل إلى  32عاما.
والسيد /ألوك ميسرا حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة
لكناو في الهند عام  ،1986وحصل على شهادة المحاسب القانوني
المعتمد من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الهند في
يناير  ،1989وحصل على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من معهد
المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية في عام .2013
هدي المدني
مدير عام  -التحول الرقمي واالبتكار
التحقت السيدة /هدى المدني بالبنك األهلي المتحد عام  1999وشغلت
منصب مدير تدريب الموارد البشرية .وقبل التحاقها بالمتحد ،شغلت عدة
مناصب في مجال تكنولوجيا المعلومات واألعمال في شركة الخطوط
عاما.
الجوية الكويتية لمدة ً 14

تم تعيينها مدير عام قنوات التوزيع البديلة في عام  ،2016حيث توسعت
مسؤولياتها إلدارة جميع القنوات الرقمية (أجهزة الصراف اآللي ونقاط
البيع والتجارة اإللكترونية ومركز االتصال وخدمة الرد الصوتي التفاعلي
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال).
في عام  ،2019تمت اختيارها لتشغل منصب مدير عام التحول الرقمي
واالبتكار إلرساء أسس التحول الرقمي في البنك األهلي المتحد الكويت.
عبداهلل يوسف جراغ
مدير عام تكنولوجيا المعلومات
يشغل السيد /عبداهلل جراغ منصب مدير عام تكنولوجيا المعلومات في
البنك األهلي المتحد .وهو متخصص في التكنولوجيا المالية ،ويتمتع
عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات.
بخبرة تزيد عن ً 34
التحق السيد /عبداهلل للعمل بالبنك األهلي المتحد عام  1986ومنذ
ذلك الحين قاد تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة ألنظمة تكنولوجيا
المعلومات.
يقـوم السيـد /عبدالـله بـإدارة تكنولوجيـا المعلومـات فـي البنـك األهلـي
المتحـد بصفتـه مديـر عـام تكنـولـوجيـا المعلـومـات علـى مـدى السنـوات
العشر الماضية.
شغل السيد /عبداهلل منصب مستشار في معهد الدراسات المصرفية
بالكويت ألكثر من  10سنوات ،عمل خاللها على تصميم وترشيح الدورات
الالزمة في تكنولوجيا المعلومات للمصرفيين الجدد الطامحين في
مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجيه للقطاع المصرفي في دولة الكويت
والمنطقة .السيد /عبداهلل حاصل على درجة البكالوريوس في علوم
الكمبيوتر من جامعة ويسكانسن بالواليات المتحدة األمريكية.
رانجان سن
مدير عام  -الخدمات المصرفية الشخصية
يشغل السيد /رانجان سن منصب مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد
في البنك منذ العام .2016
بمسيرة حافلة في مجال الخدمات المصرفية
يتمتّع السيد /رانجان سن
ٍ
ومتنوعة اكتسبها من خالل تولّيه ألدوا ومناصب
ولديه خبرة واسعة
ّ
مؤسسات مصرفية عالمية ،بدءًا من
عديدة في أكثر من  12دولة لدى 3
ّ
أميركان إكسبريس بنك ،وصوالً إلى كوميرز بنك ثم بنك إتش إس بي
سي ( )HSBCحيث أمضى سنوات طويلة.
لدى السيد /رانجان سن الكثير من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية
للمؤسسات التي تولّى إدارتها من مناصب
لألفراد والخدمات المصرفية
ّ
مختلفة .حيث تبوأ مناصب في مجال خدمات العمالء بما في ذلك منصب
مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في بنك إتش إس بي
سي بمصر ومنصب رئيس قسم المبيعات والتوزيع في بنك إتش إس
بي سي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إضافة إلى منصب مدير
الدول العالمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في بنك إتش إس
بي سي.
يحمل السيد /رانجان سن درجة الماجستير فى إدارة اإلعمال من جامعة
دلهي.
إستقال من عمله بالبنك في البنك بتاريخ 31/12/2020

السيدة /هدي هي العضو المؤسس إلنشاء مركز االتصال في البنك
األهلي المتحد في عام  ،2005وتحت قيادتها ،حصل البنك األهلي
المتحد على جائزة أفضل مركز اتصال في عام .2018
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أهم المؤاشرات المالية

ألف دينار كويتي (ما عدا ما ذكر)

ديسمبر 2020

ديسمبر 2019

ديسمبر 2018

صافي أرباح السنة

29,729

55,017

51,255

صافي إيرادات التمويل

75,297

85,146

100,402

مدينو التمويل

3,113,685

3,018,755

2,799,906

إجمالي الموجودات

4,369,998

4,351,404

3,913,653

إجمالي الودائع

3,780,319

3,746,614

3,343,167

حقوق المساهمين

442,563

455,518

430,762

إجمالي حقوق الملكية

503,203

516,158

491,402

العائد على متوسط الموجودات

0.7%

1.4%

1.4%

العائد على متوسط حقوق المساهمين

6.6%

12.7%

12.4%

نسبة المصروفات لإليرادات

36.6%

37.3%

30.6%

معدل كفاية رأس المال

15.7%

15.2%

15.7%

ربحية السهم (فلس)

13.5

26.5

24.6
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أهم المؤاشرات المالية (تتمة)

صافي إيرادات التمويل
ألف د.ك

75,297

2020

75,297
85,146

2019

100,402

2018

مدينو التمويل
ألف د.ك

3,113,685

2020

3,113,685
3,018,755

2019

2,799,906

2018

إجمالي الموجودات
ألف د.ك

4,369,998

2020

4,369,998
4,351,404

2019
3,913,653

2018

إجمالي الودائع
ألف د.ك

3,780,319

2020

3,780,319
3,746,614

2019
2018

3,343,167
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تقرير اإلدارة وتحليل األداء

نظرة عامة على إستراتيجية البنك
منذ أربعينيات القرن الماضي ،ويساهم البنك األهلي المتحد في التطورات
االقتصادية واالجتماعية في دولة الكويت ،وفي تمويل مشاريع البنية
التحتية والمشاريع الصناعية والتجارية العمالقة ،على الرغم من تداعيات
جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد  ”19 -الذي ألقى بظالله على
جميع األنشطة ،إال أن البنك األهلي المتحد تمكن من االستمرار في تقديم
خدمات عالية الجودة لعمالئه وتحقيق عوائد أفضل لمساهميه.
وفـي هـذا اإلطــار ،يركــز المتحــد بشكــل رئيســي علــى مواءمــة مبــادرات
التحول الرقمي مع الخطة اإلستراتيجية  2024-2020التي اعتمدها
مجلس اإلدارة .وتم بالفعل إنجاز العديد من المشاريع ُ
وطرحت للعمالء،
ومنها الدمج بين أنظمة البنك والهيئة العامة للمعلومات المدنية،
وسيتيح هذا الربط للبنك تحديث بيانات البطاقات المدنية للعمالء،
أيضا على
وبالتالي الوفاء بالمتطلبات الرقابية .وينطبق هذا التحديث ً
النظام الذي يتيح للعمالء تحديث بيانات اعرف عميلك ( )KYCمن خالل
قنوات البنك الرقمية بطريقة آمنة .نفذ البنك مشاريع أخرى في الربع
خصيصا لعمالء
األخير من عام  ،2020شملت بطاقات الخصم المصممة
ً
الشركات وعمليات مكافحة غسل األموال والعمليات المركزية التي كانت
مناسبة للتنفيذ من خالل مبادرة الروبوتات التي نفذها البنك ،والنسخة
الرقمية من نظام إدارة الشكاوى ،إضافة إلى مجموعة من خدمات أجهزة
الصراف اآللي المطورة ،والتحديث  -للنظام المصرفي األساسي للبنك .وال
يزال هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ مما سيعزز المزيد من عمليات
التحول الرقمي وخدمات العمالء .ستشمل هذه المشاريع العديد من
التطورات والتحسينات لخدمات البنك الرقمية التي يقدمها لعمالئه من
الشركات ،وتسهل على العمالء دفع المبالغ مستحقة الدفع ،إضافة إلى
العديد من وظائف الخدمات المصرفية عبر النقال.
وضع المتحد أهدا ًفا طموحة لعام  2021ترمي إلى تعزيز التزامه نحوالتحول
الرقمي من خالل تطوير أنظمة تعمل على زيادة األرباح وتقليل تكلفة
التشغيل مما يؤدي إلى تعزيز قيمة المساهمين .بعد المراجعة الدقيقة
والتطورات األخيرة للمنصات الرقمية ،تم النظر في توفير التكاليف لثالثة
أفرع وبالتالي توقفت عملياتها ،منها فرع حولي والمطار ومجمع الوزارات،
مما أدى إلى زيادة ترشيد عمليات الفروع وتكاليف البنية التحتية.
تمثل المسؤولية المجتمعية أحد األهداف الرئيسية للبنك للمساهمة
في دعم التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات التي يعمل فيها
البنك .ومن هنا ،تم تنفيذ العديد من أنشطة المسؤولية المجتمعية
خالل الفترة ،تضمنت أنشطة تتعلق بالبيئة وأنشطة دعم الشباب
واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة والموظفين وأصحاب الهمم .خالل
الفترة التي تأثرت فيها بيئة األعمال بسبب جائحة كورونا ،تمكن البنك
األهلي المتحد من تقديم نموذج يحتذي به في التعامل مع تداعيات األزمة.
منذ بداية تفشي الجائحة ،بدأ البنك في اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية
واإلرشادات الصحية المحددة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة،
سع ًيا لالمتثال للمتطلبات الصحية وحماية الموظفين والعمالء من جهة
وتماشيًا مع دفع عجلة التنمية ولعب دوره في تلبية احتياجات عمالئها
من ناحية أخرى.
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وانطالقا من هذا النجاح وفي إطار إستراتيجية البنك لحصد جوائز التميز
لعام  ،2020حصل المتحد على العديد من الجوائز منها على سبيل
المثال “أفضل بنك في إدارة النقد عبر اإلنترنت” في الكويت لعام 2020
في الخدمات المصرفية للشركات للعام الرابع على التوالي ،من مجلة
علما بأن هذه الجائزة
جلوبال فاينانس ،المجلة المالية العالمية المرموقةً .
تُمنح للبنوك التي تقدم حلوالً مصرفية محلية وإقليمية ودولية متطورة
باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تقديم
منتجات وخدمات حديثة تلبي احتياجات وتطلعات عمالئها .عالوة على
ذلك؛ وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات البنك األهلي المتحد
والذي يعزز مكانته الرائدة في الصناعة المصرفية ،حصل البنك على
جائزة “أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وإدارة عمليات االحتيال في
الكويت لعام  ”2020من جلوبل فاينانس العالمية
كما فاز البنك بجائزة أفضل مبادرة ألجهزة السحب اآللي العاديه ونقاط
السحب المتنقلـة ضمـن جوائـز االبتكـار التكنولوجـي المالي مـن قبـل
“ ،”Asian Banker Middle East and Africaوذلك تقدي ًرا للجهود
التي تبذلهــا إدارة تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي واألعمــال
لتطوير التكنولوجيا الجديدة التي يستخدمها البنك .إضافة إلى ذلك؛
حصد البنك األهلي المتحد جائزة “أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية
في الكويت للعام  ”2020من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس ،المجلة
المالية العالمية ،وذلك تقديرا لمبادراته المتميزة وإستراتيجيته الهادفة
إلى إحداث إسهام إيجابي في المجتمع .وفي إطار إستراتيجية البنك
العتماد شهادات األيزو وامتثاالً لتوجيهات بنك الكويت المركزي ،تم إعادة
اعتماد البنك  -لشهادة  )PCI DSS( -لعام  ،2020و Self-attestation
 ،against the SWIFT Customer Security Program 2020ومعيار
إدارة أمن المعلومات .ISO 27001
جزء ال يتجزأ من إستراتيجيته إلى أن يصبح
تهدف رؤية البنك والتي تعد
ً
ً
دائما
بنكا إسالم ًيا مبتك ًرا يعمل وفقً ا للمعايير الدولية مع وضع عمالئنا
ً
في المرتبة األولى.
وتنفيذَ ا لهذه الرؤية ،يواصل البنك خططه على النحو المحدد في األهداف
اإلستراتيجية األساسية والتي تشمل:
• تحقيق أفضل قيمة للمساهمين على أساس مستدام ،بالحفاظ
على مكانة البنك الرائدة بين أفضل البنوك اإلسالمية في الكويت
من خالل التركيز على الحصة السوقية ،وتنفيذ خطة نمو متوازنة
ومتنوعة ،إضافة إلى االستخدام الفعال للموارد الداخلية والخارجية.
• تقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ومنتجات تنافسية وخدمات عالية الجودة للعمالء.
• الحفاظ على مستويات عالية من حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
وقاعدة رأسمالية صلبة.

تقرير اإلدارة وتحليل األداء (تتمة)

• االحتفاظ بثروته البشرية وتطويرها من خالل هيكل إدارة الجدارة
الرامي إلى أن يصبح البنك جهة العمل األولي في قطاع الخدمات
المالية في الكويت .ركز البنك على برامج التدريب الفعالة المتعلقة
بمجاالت العمل وتطوير المهارات اإلدارية الرئيسية للموظفين من
خالل برامج القيادة الفعالة.
• اعتمـاد أحـدث التقنيـات مـن أجـل تلبيـة احتياجـات عمـالء البنـك مـع
إدخال كفـاءة العمليـات وتقليـل التكاليـف .إضافـة إلى تحقيق النمـو
في العالم الرقمي بشكل مستدام من خالل اعتماد خطط واضحة
ومتطورة للتحول الرقمي

• التحقق من االمتثال للمتطلبات الرقابية وتعزيز مستوى العالقات مع
عمالء البنك.
• تطبيـق أفضـل معاييـر الحوكمـة فـي جميـع الجوانـب التشغيليـة
والشرعيـة.
• توفير هيكل جذاب للكفاءات الكويتية بما يتماشى مع خطط الدولة
الطموحة والخطة اإلستراتيجية للبنك
قيما اجتماعية
• االستمرار في تقديم المنتجات والخدمات التي تضيف ً
وإنسانية في إطار برامج المسؤولية المجتمعية.

• تطـويـــر هيكـــل إداري فعـــال ومتعـــدد الثقـافـــات مـن خـــالل هيكـــل
تنظيمـــي واضـــح وتواصـــل فعـــال.
• المساهمة في تحقيق التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات
المحلية بما يتسق مع التزام البنك تجاه مسؤوليته المجتمعية.
أعمال البنك
يعمل البنك وفقً ا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء تحت إشراف هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية .وقد نجح نموذج البنك اإلسالمي المصرفي في
تحقيق النمو في أعمال البنك األهلي المتحد من حيث الودائع واألصول
التمويلية ووضع األساس الستهداف المزيد من النمو ضمن إطار نزعة
المخاطر الذي حددها مجلس اإلدارة.
نظرة مستقبلية
جيدا المخاطر الحالية والمخاطر األخرى الناشئة عن ظروف
يدرك البنك
ً
السوق المتقلبة وآثار جائحة كورونا .مر البنك األهلي المتحد بعدة مراحل
اجتازها بنجاح ،ويؤمن البنك أنه سيواصل إحراز نجاحاته بنظرة واثقة
وإيجابية .ومن هذا المنطلق ،يراقب البنك أوضاع السوق المحلية والدولية
عن كثب لتحديد آثارها على القطاع المصرفي بشكل عام والبنك بشكل
خاص ،التخاذ اإلجراءات االستباقية للوقوف في وجه أي تطورات ،سواء من
حيث الفرص أو التحديات الجديدة مع التركيز بشكل أكبر على األهداف
التالية في إطار تحقيق النمو االستراتيجي إلحراز التقدم:
• تحقيــق الريــادة فــي التحــول الرقمــي عــن طريــق التحــول الرقمــي
للعمليــات والخدمــات وكذلك نقــاط االتصــال حيــث يتفاعــل العمــالء
مع البنــك.
• تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الوصول إلى شريحة األجيال
الجديدة وجذب هذه الشريحة التي تبحث عن حلول تكنولوجية.
• تطوير شبكة الفروع من خالل اعتماد شبكة الفروع الذكية لتعزيز
مستويات رضا العمالء من خالل الخدمات المتخصصة والتكنولوجيا
الحديثة والمواقع اإلستراتيجية.
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الخدمات المصرفية للشركات
لقد كان عام  2020عاما حافال بالتحديات وسط جائحة كوفيد  19 -وما
رافقها من إغالقات شاملة وإنخفاض في أسعار النفط مع زيادة تقلبات
السوق المالي وتحديات السوق العقاري ومتطلبات التباعد االجتماعي
والتي أدت مجتمعة الى تقليص أنشطة قطاعات األعمال ،وعلى أي حال،
فقد شهد الجزء األخير من عام  2020تعافيا تدريجيا بطيئا ترافق مع
تخفيف اجراءات االغالق وتبني قطاعات األعمال آلليات العمل عن بعد أو
العمل مع تطبيق احترازات التباعد اإلجتماعي .وعلى الرغم من بقاء هذه
التحديات مستمرة غير أن قطاعات األعمال أصبحت أكثر استجابة للحاجة
الملحة للتغيير التي فرضتها التحديات الجديدة.
في خضم كل ذلك ،كانت ادارة الخدمات المصرفية للشركات حاضرة في
أصعب األوقات لضمان انسيابية عمليات عمالئها .وخالل فترات اإلغالق،
كانت استمرارية األعمال محورا أساسيا لدى البنك في سبيله تم تجهيز
الموظفين بآليات العمل عن بعد لضمان تلبية احتياجات العمالء وقد
حرصنا على دعم عمالئنا من خالل توفير جداول سداد مرنة متماشية
مع توجيهات الجهات الرقابية كما أطلق البنك منصة الكترونية لتمكين
العمالء من التقدم بطلبات التمويل تحت برنامج التمويل الميسر الموجه
لألفراد والكيانات اإلقتصادية المتضررة من تداعيات فايروس الكوفيد .19 -
استمرت الخدمات المصرفية للشركات في جهودها للمحافظة على
جودة محفظة أصولها من خالل اتباعها سياسة تمويلية متحفظة مع
تطبيق اختبارات ضغط عليها على صعيد العمالء والقطاعات مع الحرص
على استمرار التنوع ضمن القطاعات االقتصادية المختلفة حيث أسهم
كل ذلك في المحافظة على مركز متين للمحفظة.
مع االحتياج المتنامي لتنفيذ األعمال عن بعد ،استمرت وحدة إدارة النقد
والـ  B2Bتحت ادارة الخدمات المصرفية للشركات في تقديم خدماتها
المصممة خصيصا لعمالء االدارة مستفيدة من خدمة الـ ( )B2Bوهي
الخدمة المتخصصة في توفير حلول إلكترونية آمنة وشاملة تهدف إلى
تسهيل وتبسيط المعامالت المصرفية من خالل تحقيق التكامل بين
نظام التخطيط المؤسسي الخاص بالعميل ،من جهة ،والنظام الخاص
بالبنك .تعمل وحدة ادارة النقد والـ  B2Bحاليا على إطالق عدد جديد
من الحلول بهدف تحسين تجربة العمالء وتسهيل تعامالتهم التجارية
وعمليات الدفع.
على الرغم من هذه األوقات العصيبة ،فرضت الجائحة علينا جميعا تقبل
حقائق جديدة وقد صبت إدارة الخدمات المصرفية للشركات اهتمامها
على تبني التغييراإليجابي مع المحافظة على المرونة واالستمرار في
دعم العمالء على الرغم من كل الظروف الصعبة وذلك مع تنفيذ مشاريع
األتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين تجربة العمالء.
تسعى الخدمات المصرفية للشركات لمواصلة إنجازاتها مع تعزيز عالمة
البنك المميزة ضمن دولة الكويت واالستمرار في المساهمة اإليجابية في
القطاع المصرفي واالقتصاد الوطني ككل.

الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
أداءا قو ًيا في عام
حققت الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
ً
 2020وذلك على الرغم من استمرار انتشار جائحة كورونا والتي ال تزال
تلقي بظاللها على األعمال المحلية واإلقليمية والدولية .وأحرزت اإلدارة
ً
ملحوظا في أدائها وبشكل خاص في األصول والحسابات الجارية
نموا
ً
وحسابات التوفير من أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة .وجاء هذا األداء
القوي ثمرة لجهود فريق الخدمات المصرفية الخاصة في إدارة خدمات
العمالء في تلك األوقات الصعبة.
شكلت جائحة كورونا اختبا ًرا لقياس مدى التزام الخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات بتقديم الخدمات المصرفية لعمالئها في تلك
األوقات الصعبة .فقد استمرت في تقديم خدماتها بأعلى مستوي أثناء
الفترات الحرجة من تفشي الجائحة من خالل العديد من الحلول الرقمية
والمبتكرة .فقد برع مديرو العالقات في الحفاظ على نفس مستوى
الخدمة التي اعتاد العمالء على الحصول عليها قبل الجائحة ،وتمكنوا
من العمل دون انقطاع حتى خالل فترات اإلغالق الشامل .فقد ساعد فريق
العمل  -المدعوم بحلول رقمية مبتكرة  -عمالء البنك على تقديم أعلى
معايير الخدمة المصرفية.
عالوة على ذلك ،فقد َ
جادا لجاهزية الخدمات
ش ّكل عام  2020اختبا ًرا
ً
المصرفية الخاصة وإدارة الثروات للتحول الرقمي والذي تم اجتيازه بنجاح
كبير ،وكان ذلك نتيجة استعدادات السنوات السابقة لتحويل الخدمات
المصرفية الخاصة إلى منصة أكثر قوة ومرونة.
وتفخر إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بنجاحها في اإلرتقاء إلي مستوى
دائما لتحقيق هذا
توقعات عمالء البنك خالل عام  2020وستسعى
ً
المستوي والوفاء بالتزاماتها.
وفي نفس السياق ،استطاعت الخدمات المصرفية الخاصة إدارة الوقت
بشكل جيد إلعادة توجيه عروض أعمالها بالتركيز على أدق التفاصيل.
وفي سبيل القيام بذلك ،تمكنت من تزويد عمالئها بالخدمات المناسبة
لمتطلباتهم الخاصة .وهو ما يتوج رؤية الخدمات المصرفية الخاصة للعمل
الجاد لتلبية متطلبات العمالء المصممة وفقا الحتياجاتهم وتطلعاتهم،
والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية ألنشطة الخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الثروات.
أخي ًرا وليس آخ ًرا ،حصلت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
على جائزة “أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة يقدم خدمات
مصرفية إسالمية للعام  ”2020من مجلة “غلوبل فاينانس” العالمية.
تتويجا لجهود فريق العمل خالل هذه المرحلة من
وتأتي هذه الجائزة
ً
رحلة الخدمات المصرفية الخاصة.
الخدمات المصرفية لألفراد
في إطار الخطة االستراتيجية للبنك األهلي المتحد للسنوات (2020-
 )2024والهادفة إلى تقديم خدمات تنافسية من خالل قنوات البنك
المختلفة ،يواصل البنك سعيه نحو المزيد من دراسة احتياجات العمالء
وتلبية هذه االحتياجات مع التقدم المصرفي التكنولوجي والعمل على
إثراء تجربة العمالء باستخدام باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية.
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وقد استطاعت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد خالل العام 2020
بالتعاون مع عدد من اإلدارات المعنية أن تقدم للعمالء باقة من الخدمات
الرقمية التى ساعدت علي استمرر تلبية احتياجات العمالء دون الحاجة
لزيارة الفروع وهو ما يتالءم خطة البنك للتحول الرقمي وفي نفس الوقت
التوافق مع متطلبات التباعد اإلجتماعي ،والحرص على استمرار خدمات
البنك دون انقطاع في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19 -
وفي هذا الصدد فقد تم إطالق خدمة «إعرف عميلك» إلكترونيا ،وهي
الخدمة التي تتيح للعميل تحديث معلوماته وبياناته الشخصية من أي
مكان يتواجد فيه سواء داخل أو خارج الكويت وفي أي وقت يناسبه على
مدار الساعة  ،كذلك تم إطالق المزيد من الخدمات المصرفية عبرتطبيق
البنك األهلي المتحد للهواتف النقالة وأصبح بإمكان العمالء متابعة
وتقييم نفقاتهم من خالل تطبيق البنك للهواتف النقالة بمنتهى
السهولة ،بما يساعدهم على ضبط نفقاتهم.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تقليل تواجد العمالء في الفروع وتزويدهم
بنقاط وصول إضافية ،فقد تم تطوير الخدمات المقدمة عبر أجهزة الصراف
اآللي من خالل واجهة التطبيقات التفاعلية الجديدة كليا والتي تقدم
لعمالء البنك تجربة استثنائية من خالل مفهوم جديد لهذه األجهزة.
كذلك شهد العام  2020إطالق خدمة طلب فتح الحساب إلكترونيا
للعمالء الجدد الراغبين في اإلنضمام إلى عمالء البنك األهلي المتحد
لفتح حساب الحصاد اإلسالمي وحساب آفاق.
وقد أتت اإلستثمارات التي قام بها البنك في مجال التحول الرقمي
بثمارها مما سمح بمواصلة تقديم الخدمات للعمالء بطر يقة آمنة ومر
يحة ،ونجح البنك من خالل هذه منصته الرقمية من الحفاظ علي استمرار
تلبية احتياجات العمالء في ظل ما فرضته الجائحة من عمليات اإلغالق
وإجراءات التباعد اإلجتماعي.
وعلى صعيد تطوير المنتجات والخدمات ،قامت إدارة الخدمات لمصرفية
لألفراد في بداية العام  2020بإضافة مزايا جديدة لتطوير حساب الحصاد
اإلسالمي والمحافظة على تفرده .وألول مرة فى الكويت يتم تقديم
“سحب األفضلية” الربع سنوي بقيمة  25ألف دينارا كويتيا حصريا للعمالء
الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل السنوات الخمس
األخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم.
وكذلك عملت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد منذ بدء تفشي الجائحة
وفق إطار منهجي واستباقي بدعم فريق عمل متخصص ،وهو ما شكل
ركيزة أساسية في تحقيق الحفاظ على سالمة العمالء والموظفين
إلى جانب مؤازرة العمالء في مواجهة التداعيات االقتصادية الناتجة عن
بناء على
الجائحة” كما تم اإللتزام بتطبيق اإلجراءات الوقائية واإلحترازية
ً
تعليمات وزارة الصحة الكويتية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،
وحفاظًا على أمن وسالمة موظفينا وعمالئنا وشركائنا في هذه األوقات.
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وفي ما يخص خدمة العمالء في الفروع ،فقد تم اتخاذ كافة االجراءات
االحترازية الخاصة بالتباعد اإلجتماعي بما يضمن سالمة العميل والموظف
من خالل تطبيق اإلجراءات الصحية اإلحترازية وتنظيم منطقة االنتظار
بطريقة تضمن التباعد اإلجتماعي ،كما تم إعدة هيكلة فروع البنك مع
مراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة من محافظات الكويت.
كذلك التزمت إدارة الخدمت المصرفية لألفراد بأعلي درجات الشفافية في
اإلعالن عن وجود أي إصابات بين موظفي الفروع من خالل قنوات البنك
للتواصل اإلجتماعي مع أخد كل االحتياطات الالزمة للحفاظ علي سالمة
الموظفين والعمالء ،كما تم وضع برنامج مكثف لموظفي الفروع يوفر
لهم الحماية ويقدم لهم االرشادات الواضحة للتعامل مع العمالء لضمان
تحقيق الحماية واألمان للموظف والعميل.
واستطاع العاملون بالخطوط األمامية من موظفي الفروع ومركز اإلتصال
وفريق وسائل التواصل اإلجتماعي تلبية احتياجات العمالء الملحة خالل
مراحل األزمة المختلفة ،وذلك باإلعتماد علي شعورهم العال بالمسئولية
وما قاموا به من جهود استثنائية كانت محل إشادة إدارة البنك كما كانت
محل تقدير ورضاء العمالء.
كما واصلت الخدمات المصرفية لإلفراد تعزيز المنتجات والخدمات
المصرفية لألفراد بقوة من خالل الحمالت الترويجية الشيقة والتى القت
إقباال كبيرا من العمالء ،كذلك تم إطالق العديد من الحمالت التوعوية
بما يتماشي مع رؤية بنك الكويت المركزي بأهمية رفع الوعي المصرفي
بين العمالء.
التحول الرقمي واالبتكار
شهد عام  2020زيادة في ثقة العمالء في استخدام القنوات الرقمية
في إجراء معامالتهم المصرفية أكثر من أي وقت مضى .فقد نشأ
استنادا
االتجاه نحو تطبيق التقنية الرقمية في المعامالت المصرفية
ً
إلى حقيقة أن األنشطة المصرفية يمكن تنفيذها باستخدام التقنيات
الرقمية على نحو أكثر أمانًا وكفاءة وراحة للعمالء .وعلى الرغم من أن
األثر السلبي لجائحة كورونا (كوفيد  )19 -قد أمتد على نحو أكثر من
ستة أشهر من هذا العام العصيب بسبب اإلغالق التام والجزئي لمختلف
المؤسسات والدوائر ،وبالتبعية امتد أثر الجائحة إلى النمط التقليدي
للخدمات المصرفية بدرجة بالغة ،إال أنه في الوقت نفسه ،أتاح الفرصة
لتلبية احتياجات العمالء من خالل القنوات الرقمية المختصة .وهنا
نفخر بما يمتلكه البنك األهلي المتحد من قنوات رقمية تتميز بالكفاءة
وقدرتها العالية على تنفيذ كافة المعامالت المصرفية بأمان وسالسة
ودون انقطاع للخدمة.
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يهدف البنك األهلي المتحدد بشكل أساسي إلى نقل قاعدة العمالء من
الفروع إلى القنوات الرقمية من خالل تعزيز تجربة العمالء ومشاركتهم.
ويسعدنا أن نعلن إضافة أكثر من ميزة مبتكرة تتمحور حول العميل،
منها السحب بدون بطاقة وطلب الدفع وتمويل حسابي وتحديث بيانات
“اعرف عميلك” إلكترون ًيا والدفع باستخدام الهاتف النقال وغيرها من
القنوات المختلفة التي يوفرها تطبيق المتحد للهاتف النقال ،ونواصل
التطوير سع ًيا لتقديم خدمات رقمية مبتكرة آمنة وذات مستوى عالمي
عن طريق قناة المتحد للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت .وكذلك يسعدنا
أن نعلن أننا أضفنا أكثر من عشر ميزات ذات قيمة مضافة تعمل بنجاح
عبر شبكة المتحد المبتكرة ألجهزة الصراف اآللي ،تشمل التحويل
الدولي وتحديث تفضيالت االتصال والسحب واإليداع النقدي بدون بطاقة
والسحب النقدي من خالل البطاقة المدنية في حاالت الطوارئ عند توقف
بطاقة السحب اآللي بسبب تعرضها للضياع أو السرقة وإيقاف بطاقة
االئتمان  /الدفع المسبق وتفعيل بطاقة االئتمان من خالل أجهزة الصراف
اآللي ،فض ً
ال عن ذلك ،سيتم تنفيذ العديد من الميزات المبتكرة التي
تركز على العميل في الوقت المناسب .كذلك ،يفخر المتحد بإطالقه
بطاقة الخصم للشركات لتسهيل عمليات الدفع في الوزارات والهيئات
المختلفة عبر بوابة الدفع كي نت ونقاط البيع .ويسرنا أن نعلن إطالق
خدمة “اعرف عميلك” إلكترون ًيا والتي تتيح للعميل تحديث معلوماته
وبياناته الشخصية من خالل موقعنا اإللكتروني أو عن طريق تطبيق
البنك األهلي المتحد للهواتف النقالة في المكان والوقت الذي يناسب
العميل وبمنتهي السالسة واألمان.
وسع ًيا لتلبية متطلبات العمالء لتوفير خدمات الدفع الرقمي اآلمن ،قام
البنك األهلي المتحد بتعزيز بوابة الدفع اآلمنة ثالثية األبعاد بتزويدها
بحوالي عشر ميزات قيمة تتركز على التاجر ،منها تقديم بوابة التاجر
العربية والدفع المتكرر /بالتقسيط واإلبالغ المركزي والقواعد المشددة
لمكافحة حاالت االحتيال والمخاطر لضمان عمليات الدفع اإللكتروني
اآلمن .ولزيادة التوسع في استخدام الخدمات الرقمية ،فإننا في سياق
إطالق “خدمة إدارة الفواتير” الرائدة والتي تتيح للتاجر إنشاء الفاتورة بكل
سهولة وإرسالها إلى عمالئهم المعنيين للدفع بأمان عن طريق بطاقات
الخصم كي نت أو بواسطة بطاقات االئتمان.
عالوة على ذلك ،ومن أجل تعزيز وأتمتة عملية تحصيل المبالغ المالية
المستحقة بواسطة بطاقات االئتمان  ،فإننا في طور إطالق خدمة رقمية
داخلية لتحصيل المدفوعات عن طريق إرسال إلى العمالء رابط دفع
يوما ،وعند إتمام عملية الدفع بنجاح ،يتم تسوية
آمن بتسوية بعد ً 14
حسابات العمالء تلقائ ًيا في اليوم التالي دون أي تدخل يدوي.
وبمواكبة التطورات التي تضيف قيمة للخدمات المقدمة لعمالئنا
لالستفادة القصوى من الذكاء اإلصطناعي يعمل المتحد على أتمتة
المهام المتكررة لزيادة اإلنتاجية ،ولتحقيق ذلك ،قمنا بتنفيذ التشغيل
اآللي للعمليات الروبوتية ( )RPAفي ثالث عمليات تشغيلية وهي (إدارة
مدفوعات البائعين وإدخال تنبيهات مكافحة غسل األموال وتحديد
خصائص العمالء) وذلك باستخدام تقنية الذكاء اإلصطناعي لتعزيز
الكفاءة وتحسين التحكم في المخاطر وتقليل التكلفة التشغيلية،
إضافة إلى ذلك ،وبهدف تقليل الوقت المستغرق قي تجهيز التمويل،
قمنا بتنفيذ نظام مذكرة اعتماد ائتمان لألفراد لتعزيز كفاءة التمويل.

ولتوفي الراحة التامة للعمالء ،قمنا بتنفيذ عمليات الدمج والتكامل مع
الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف أتمتة وتحديث قاعدة بياناتنا
بتاريخ انتهاء سريان البطاقة المدنية للعمالء .وكذلك ،إننا في سياق
تنفيذ دمج فروع البنك وقنواته الرقمية (الخدمات المصرفية عبر الهاتف
النقال والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي والموقع
اإللكتروني للبنك ومركز االتصال) مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية
لتوفير آلية آمنة بديلة لقراءة وتحديث بيانات البطاقة المدنية عن طريق
مسح تطبيق “هويتي” وبيانات العميل المعبأة مسبقً ا أثناء تعبئة /
تنفيذ أي طلبات عبر االنترنت.
مازلنا نسعي لالستفادة من قنوات وخدمات البنك الرقمية مثل خدمة
الواتساب وهي وسيلة أخرى لقنوات االتصال ،والتمويل عبر االنترنت
من خالل قنواتنا الرقمية وتعزيز عملية التهيئة الرقمية للعمالء الجدد
لتبسيط عملية األتمتة ألقصى حد ،وتعزيز الخدمات المصرفية للشركات
عبر اإلنترنت وإدارة النقد للشركات من خالل منصة  B2Bلتوفير ميزات
مبتكرة ذات مستوى عالمي لعمالء البنك من الشركات ،إضافة إلى
باقة من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة التي سيتم إطالقها في
القريب العاجل.
إدارة الخزينة
في عام  2020وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
  )19على مستوي العالم ،برز الدور المتنامي لعمل إدارة الخزينة والمعدلالمتسارع لالبتكار والتكنولوجيا بشكل كبير .فقد واصلت إدارة الخزينة
إعادة تقييم المخاطر مما عزز من وضوح الرؤية استعدادا للتعامل مع
الظروف المختلفة في ظل أوقات متقلبة ،بما يضمن إستمرارية األعمال.
وكان التركيز األساسي هذا العام ،على تدعيم السيولة مع البحث عن
مصادر وأدوات بديلة إضافية لتعزيز هذه السيولة ،مع الحفاظ على الوضع
المالي للبنك ،واإلسراع بوتيرة التحول الرقمي إلدارة الخزينة.
وقد وفر نظام إدارة الخزينة المتكامل في البنك األهلي المتحد أدوات
قوية للكفاءة التشغيلية والرقابة الداخلية واالمتثال التنظيمي والرقابي،
والذي بدوره ساعد على توسيع نطاق التركيز على األعمال واألهداف
اإلستراتيجية .وقد لعبت إدارة الخزينة دو ًرا فعاالً في إضافة القيمة واقتناص
الفرص التي أصبحت ركائز لدفع مسيرة النجاح الشامل لعمل البنك.
وقد عملت إدارة الخزينة بكامل طاقتها من خالل إجراء المعامالت وإعداد
التقارير في الوقت المحدد حتى في أوقات العمل عن ُبعد ،مع التركيز
على إدارة التدفق النقدي ،مما دعم للبنك بأساس قوي ساعده على إحراز
التفوق والنجاح.
ومع أخذ المقاييس أعاله في االعتبار ،نجحت إدارة الخزينة في تحسين
تكلفة التمويل والنمو بمحفظة األصول عالية الجودة مع االمتثال لجميع
النسب الرقابية في إطار المبادئ التوجيهية التفاقية بازل  3وتمكنت من
اجتياز سيناريوهات اختبار الضغط.
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إدارة المخاطر
تكمن المخاطر في كافة األنشطة التي يزاولها البنك .وتتم إدارة المخاطر
ُ
والتعرف عليها وتحديدها وقياسها وتحليلها وتقييمها من خالل
المتابعة المستمرة للمخاطر المالية وغير المالية التي ُيحتمل أن يكون
أساسا هي
لها آثار على أداء البنك .والمخاطر التي يتعرض لها البنك
ً
مخاطر االئتمان ،ومخاطر السوق ،ومخاطر السيولة ،والمخاطر التشغيلية.
كما تتم متابعة وإدارة المخاطر األخرى مثل مخاطر الشهرة ،والمخاطر
القانونية ،والمخاطر المتعددة التي حددتها مقررات بازل.
ويتحمل مجلس اإلدارة المسئولية الكاملة عن إدارة المخاطر من خالل لجنة
المخاطر المنبثقة عنه .ويقوم المجلس بمراجعة واعتماد إستراتيجية
لجنة المخاطر ،و ُيحدد نزعة البنك للمخاطر .ومن أجل القيام بمهام إدارة
المخاطر بصفة يومية ،فقد أنشأ البنك قطاع مستقل إلدارة المخاطر،
والذي يقوم بمراجعة المهام المختلفة في عمل البنك بموضوعية،
ويتأكد من التزامها بمعايير المخاطر التي وضعها مجلس اإلدارة.
ويتم تحديد نزعة المخاطر في مختلف قطاعات األعمال في البنك
والتعريف بها من خالل إطار عمل مبني على ُأسس قوية إلدارة المخاطر
وسياسة ُمعتمدة من مجلس اإلدارة .وتعمل سياسة المخاطر في
المعتمدة من مجلس اإلدارة على تحليل حدود ودرجات مخاطر
البنكُ ،
االئتمان ،والسوق ،والسيولة ،والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر.
ويتم بصفة مستمرة قياس ومتابعة مستويات المخاطر لكل هذه
المقررة بصفة
الفئات ،والتأكد من اإلبالغ عن اإللتزام بمعدالت المخاطر ُ
منتظمة .وهذا يضمن اإلدارة الحكيمة للمخاطر التي يتحملها البنك في
سياق أعماله العادية .كما يتم تحديث إطار عمل وسياسة إدارة المخاطر
تبعا للتغيرات التي تحدث في إستراتيجية البنك،
بصورة منتظمة،
ً
واألهداف التنظيمية ،واإلرشادات الرقابية ،وتحليل االتجاهات االقتصادية
والبيئة التشغيلية.
ويقوم البنك بقياس المخاطر باستخدام منهجيات كمية ونوعية متنوعة
قائمة على أساس طبيعة المخاطر .كما تُجرى بصفة دورية اختبارات
الضغط والمقارنة مع معايير الصناعات األخرى .وتخضع نماذج القياس
واالفتراضات المتعلقة بها لمراجعات روتينية ،والتحقق منها ،بهدف
ضمان سالمة تقديرات البنك للمخاطر ،وتوافق تلك االفتراضات مع أفضل
الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر.
مخاطر االئتمان
تُعرف مخاطر االئتمان على أنها مخاطر الخسائر المحتملة نتيجة عجز
العميل أو الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته المالية التعاقدية بحسب
تعرض البنك لخسائر.
الشروط المتفق عليها ،مما يترتب عليه ُّ
وتُدار مخاطر االئتمان في البنك بفعالية قوية ،من خالل إجراء مراجعات
مستقلة ،وتشديد عملية الموافقة على االئتمان .ويضمن هيكل حوكمة
المخاطر في البنك مراجعة إدارة المخاطر لطلبات االئتمان باستقاللية تامة
وبكل حرص .وتخضع الموافقة على طلبات االئتمان لطريقة التسعير
على أساس المخاطر.
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ولقد تم تطوير مجموعة السياسات واإلجراءات االئتمانية في البنك بما
يتماشى مع قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي ،وفي إطار الحدود
الداخلية التي وضعها مجلس اإلدارة من خالل نزعة البنك للمخاطر .وكل
االنكشافات الخارجية يتم تقييمها في البنك على أساس نموذج التقييم
االئتماني الداخلي ،والذي تتم مراجعته بانتظام وتعزيزه للوفاء بآليات
السوق المتغيرة.
وتعمل الجهات المختصة بالموافقة على االئتمان في البنك على التأكد
من تخفيف المخاطر بصورة كافية ،وإذا استدعى األمر ،فإنها تطلب
تقديم ضمانات إضافية .ويتبع البنك طريقة متحفظة في الدخول في
أي عمليات ائتمان جديدة ،ويتمسك بطريقة المتابعة المستمرة بعد
منح االئتمان .وتتم مراجعة عمليات التمويل الممنوحة للعمالء بانتظام
للتأكد من سير أداء الحساب وفقً ا لألعراف المقبولة بالبنك.
مخاطر السوق
تُعرف مخاطر السوق على أنها التقلبات المحتملة في األدوات المالية أو
الشكوك في أرباح البنك في المستقبل على جانبي الميزانية العمومية
نتيجة للتغير في معايير السوق ،مثل معدالت الربح ،ومعدالت الصرف
األجنبي ،وأسعار األسهم ،وأسعار السلع وفروق العوائد االئتمانية.
وقد ط َّبق البنك آلية متابعة واضحة للحساب الدقيق وإدارة مخاطر
السوق المختلفة .واعتمد مجلس اإلدارة حدود النزعة للمخاطر ووضع
المعايير الخاصة باتخاذ المخاطر في السوق ،في الوقت الذي تتم فيه
متابعة كل تلك االنكشافات بصفة يومية.
مخاطر السيولة
ُّ
تمكن البنك من الوفاء
تتمثل مخاطر السيولة في احتمالية عدم
بمتطلباته التمويلية .كما من الممكن أن تنشأ مخاطر االئتمان بسبب
االضطرابات في السوق أو االنخفاض في أسعار األسهم ،مما قد ينتج
عنه نضوب فوري لموارد التمويل .وللوقاية من مخاطر السيولة ،عمِ ل
البنك على تنويع مصادر التمويل لديه من األصول ،مع الحفاظ على رصيد
متوازن من النقد ،ومعادل النقد ،واألوراق المالية القابلة للتسويق.
وتعمل سياسة السيولة المتبعة في البنك على ضمان إدارة متطلبات
السيولة بحصافة وفعالية للوفاء باحتياجات التمويل المتوقعة وغير
المتوقعة بصفة مستمرة بأقل تكلفة ممكنة.
المخاطر التشغيلية
تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل
العمليات الداخلية أو األشخاص والنُ ظم أو األحداث الخارجية .ويضع
نظام التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية مبادئ كيفية التعرف على
المخاطر التشغيلية ،وتقييمها ،ومتابعتها والتحكم فيها ،أو تخفيفها
في البنك .ويتتبع البنك المؤشرات األساسية للمخاطر بصفة منتظمة
لتقييم االتجاهات الداخلية في مستويات المخاطر واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية المطلوبة .وتقوم لجنة إدارة المخاطر التشغيلية بتقييم
تواتر ومدي شدة أحداث المخاطر التشغيلية المختلفة وتقرر وسائل
اإلجراءات الضرورية القائمة على تحليل األسباب الجذرية لتلك األحداث.
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تقوم إدارة استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث في البنك بعمل
سيناريوهات مختلفة للكوارث والحوادث التي قد يتعرض لها البنك،
(بما في ذلك األوبئة) التي قد يكون البنك عرضة لها وتشمل هذه
السيناريوهات رصد تطورات األزمة وتحليل اآلثار التشغيلية واتخاذ اإلجراءات
الالزمة وتنسيق االستعدادات واإلجراءات مع أصحاب المصلحة الداخليين
والخارجيين الرئيسيين (خاصة مع بنك الكويت المركزي) .تهدف إدارة
المخاطر التشغيلية إلى ضمان استمرارية األعمال بشكل سلس وتشغيل
الوظائف واألنظمة الحيوية ،بما في ذلك تدابير التعافي من الكوارث .وذلك
بالتنسيق مع صانعي القرار التنفيذيين وممثلي اإلدارات المعنية في
البنك (ومنها إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات
واألمن واالتصاالت والموارد البشرية).
مخاطر المعلومات  /المخاطر السيبرانية
لضمان إدارة مخاط أمن المعلومات بشكل صحيح وحماية سرية وسالمة
وتوافر أصول المعلومات الخاصة بالبنك ولتحديد ورصد ومعالجة مخاطر
المعلومات ،ومخاط األمن السيبراني التي يتعرض لها البنك ،فإن
عمليات إدارة مخاطر أمن المعلومات متوافقة مع عمليات إدارة مخاطر
البنك .إضافة إلى ذلك ،تم وضع التوجه االستراتيجي العام بشأن ضوابط
المعلومات واألمن السيبراني في سياسة المعلومات واألمن السيبراني
المطبقة في البنك والتي تم تطويرها وفقً ا إلطار األمن السيبراني الصادر
ُ
عن بنك الكويت المركزي والذي يحدد رؤية وتوجهات اإلدارة بشأن تنفيذ
ضوابط األمن السيبراني.
تتلخص األنشطة الرئيسية لوحدة أمن المعلومات على النحو التالي:
الحوكمة والمخاطر واالمتثال:
ضمان توافق عمليات أمن المعلومات بطريقة تدعم أهداف عمل البنك
والتأكد من تحديد ومعالجة أي مخاطر معلومات أو مخاطر سيبرانية
مرتبطة بأنشطة البنك ،والتأكد من أن عمليات أمن المعلومات في
البنك متوافقة بطريقة تلبي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات االمتثال
وفقا ألفضل الممارسات المحلية والدولية.
إدارة وصول المستخدم:
ضمان أن امتيازات وصول جميع المستخدمين واألنظمة والبرامج إلى
أنظمة معلومات البنك واالتصاالت واألصول مقيدة على أساس الحاجة إلى
المعرفة والحاجة إلى العمل .وال يتم توفير الوصول إلى معلومات البنك
الحساسة أو ذات القيمة إال بعد الحصول على تصريح من إدارة البنك.
التكنولوجيا والعمليات:
تحديد خط األساس األمني الذي يتم تنفيذه في البنية التحتية والمكونات
التكنولوجية للبنك وإنشاء عملية مراقبة ومراجعة مستمرة لتحديد
وتخفيف ورصد مخاطر المعلومات على أصول المعلومات الخاصة بالبنك.
اإلنجازات الرئيسية من منظور األمن السيبراني:

• حصد البنك األهلي المتحد جائزة أفضل بنك في حماية أمن
المعلومات وإدارة عمليات االحتيال في الكويت لعام  2020من
مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية المرموقة في مجال األعمال
والتمويل.
• أعاد البنك صياغة إطار عمل أمن المعلومات المطبق في البنك
ليتوافق مع إطار عمل األمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت
المركزي.
• أجري البنك تقييم تأثير خصوصية البيانات على المستوى
التنظيمي وفقً ا لالئحة العامة لحماية البيانات ( )GDPRالصادرة
عن االتحاد األوروبي ،ووفقا إلطار األمن السيبراني الصادر عن بنك
الكويت المركزي لتحقيق االمتثال وتعزيز ضوابط األمن الخاصة
به فيما يتعلق بحماية البيانات.
• حصل البنك األهلي المتحد على شهادة المعيار العالمي آيزو
 ،ISO/IEC 27001: 2013المرموقة تقديرًا إلدارة البنك الصارمة
ألمن المعلومات وامتثاله ألعلى المعايير الدولية .تؤكد هذه
الشهادة أن إطار عمل أمن معلومات وفقا للمعيار العالمي هو
جزء ال يتجزأ من جميع العمليات داخل البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات في البنك ،وأن البنك لديه الضوابط القوية الالزمة
لضمان سالمة وأمن البيانات.
• تم إعادة اعتمـاد البنـك األهلـي المتحـد وفقً ـا لشهـادة معاييـر
تأمين صناعـة بطاقـات الدفـع  .PCI DSSوالحصـول علـى هـذه
الشهـادة يؤكـد التـزام البنـك بتوفيـر حمايـة مشـددة لبيانـات
بطاقات العمالء.
تقنية المعلومات
تهدف إدارة تقنية المعلومات إلى توفير بيئة تكنولوجية فائقة الجودة
لمقـابلــة تطلعــات العمــالء مــع التـركيــز علــى مـواكبــة التطــور السـريــع
والمتنامـي فـي مجـال الثـورة الرقميـة وتوافـر األمـان والموثوقيـة وبالتالـي
تحقيق الرؤية الشاملة للبنك األهلي المتحد.
وتعد إدارة تقنية المعلومات الشريك اإلستراتيجي ألعمال البنك والتي
تقدم حلوالً مبتكرة وعصرية تساعد في تحقيق الرؤية الشاملة للبنك.
ومع التوجه نحو التحول الرقمي في أعمال البنك األساسية ،تسعى إدارة
تقنية المعلومات إلى تطبيق أحدث التقنيات لتوفير منصات تكنولوجية
فائقة وقابلة للتوسع والتطوير لمساعدة البنك على الحفاظ على
مكانته الرائدة على المستوي اإلقليمي في تقديم الخدمات المصرفية
اإلسالمية .ولتحقيق هذا الهدف ،قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات
بتنفيذ عدة مشاريع ترمي إلى تعزيز النظم المصرفية األساسية للبنك
من خالل التحديثات والترقيات لدعم إستراتيجية التحول الرقمي للبنك.
وقد تم تنفيذ بعض التحديثات الرئيسية للنظام األساسي لنظام
الخزينة ونظام التمويل اإلسالمي والنظام المصرفي األساسي للخدمات
المصرفية لألفراد ،سع ًيا إلتاحتها للعمالء على مدار الساعة دون تخفيض
حدود السحب للعمالء ليال.
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في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد ،قدمت إدارة تقنية
المعلومات العديد من المنصات والنظم عبر االنترنت للعمالء لتمكينهم
من االستفادة من خدمات البنك اإللكترونية من خالل منصة التاجر
لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تداعياتجائحة فيروس
كورونا  ،حيث يمكنهم التقدم للحصول على التمويل الالزم للنمو،
ونظام إعرف عميلك إلكترونيا لتمكين عمالء البنك من تحديث بياناتهم
الشخصية عبر االنترنت ،فضال عن نظام تحديد موعد لحجز موعد لزيارة
فروع البنك أو مقره الرئيسي للحصول على الخدمات الهامة غير المتاحة
عبر اإلنترنت.
وقد أدت جائحة “كوفيد  19 -إلى تغيير طريقة العمل التقليدية التي
تعمل بها العديد من االمؤسسات بما فيها البنك األهلي المتحد في
عملياتها اليومية ،وذلك بتكليف بعض الموظفين بالعمل من منازلهم
بستخدام حلول تكنولوجية آمنه للتواصل عن بعد .حيث إن هذه الحلول
تتميز بتوفير تجربة سلسة لإلستخدام وفي نفس الوقت تتسم بمستوى
عالي من األمان لحماية البيانات المصرفية.
إضافة إلى ذلك ،فقد تم تنفيذ الربط اآللي مع الهيئة العامة للمعلومات
المدنية لتحديث تاريخ انتهاء سريان البطاقة المدنية للتيسير على
العمالء بعدم زيارتهم لفرع البنك إلجراء هذا التحديث .كذلك ،تم تغيير
نظام الرسائل النصية القصيرة للتعرف تلقائ ًيا على مزود خدمة الهاتف
النقال وبالتالي توفير وقت وجهد العمالء بعدم زيارة البنك لتحديث
تغيير مزود خدمة الهاتف النقال.
واصلت إدارة تكنولوجيا المعلومات أتمتة العمليات من خالل التشغيل
اآللي للعمليات الروبوتية ( )RPAفي وحدة العمليات المركزية ووحدة
مكافحة غسل األموال لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر وتقليل األخطاء
البشرية .كما تم تقديم نظام مذكرة الموافقة اإلئتمانية ( )CAMللخدمات
المصرفية للعمالء األفراد ألتمتة معالجة مكتب العمليات المساندة
العتماد التمويل وعملية الصرف وبالتالي تحقيق قدر أكبر من الكفاءة .كما
تم استكمال أتمتة عملية تسويات بطاقات ماستركارد من أجل مساعدة
فريق مكتب العمليات المساندة والدعم على تحقيق الكفاءة والسرعة
في عمليات التسوية.
ومن أجل االستمرار في تطوير قنوات ومنصات البنك اإللكترونية ،تم
تفعيل نظام جديد للرد الصوتي التفاعلي ( )IVRلفريق مراقبة االحتيال
لتقديم دعم فعال للعمالء الذين يبلغون عن عمليات االحتيال.
وقد تم تقديم باقة من الخدمات المصرفية الجديدة المتميزة عبر الهواتف
الذكية مثل خدمة تقسيم الدفع وتمويل حسابي والسحب بدون
بطاقة ومتابعة وتقييم المصاريف إلى جانب العديد من الخدمات األخرى
المتعلقة بالبطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع وذلك بهدف إثراء تطبيق
البنك األهلي المتحد للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وجعله في
وضع تنافسي جيد في السوق .وحال ًيا يتم بالفعل التخطيط لمزيد من
التحسينات والتحديثات التي سيتم إطالقها في األشهر القادمة.
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وكما تم تقديم بطاقة خصم جديدة للعمالء من الشركات من أجل تلبية
متطلباتهم المحددة المتعلقة بإمكانية الوصول والحدود.
عالوة على ذلك ،تم إثراء أجهزة السحب اآللي والتي ال تزال القناة األكثر
استخداما في جميع أنحاء العالم ،بإضافة وظائف جديدة مثل السحب
ً
النقدي بدون بطاقة ،والسحب النقدي في حالة الطوارئ وتنفيذ عمليات
التحويل ،والعديد من الوظائف األخرى كجزء من مشروع تطوير أجهزة
السحب اآللي .وقدم البنك األهلي المتحد العديد من الوظائف الحديثة
المتاحة على قنوات أخرى مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،من خالل أجهزة السحب اآللي لتلبية
احتياجات قاعدة عريضة من العمالء.
وتعد البنية التحتية التقنية هي العمود الفقري لبيئة تقنية المعلومات
في البنك ،حيث تعمل إدارة تقنية المعلومات على التأكد من بقاء البنية
التحتية قوية بدرجة تمكنها من تلبية متطلبات األعمال اليومية وجعلها
قادرة على االستفادة من التطورات المستقبلية في التكنولوجيا
وخدمات العمالء .وبالتركيز على تأمين بعض وظائف األعمال ،تم تحويل
مستخدمي وحدة األعمال الحرجة بالمصادقة متعددة العوامل ()MFA
لتعزيز تدابير األمان المرتبطة بالحساب .عالوة على ذلك ،قامت إدارة
تكنولوجيا المعلومات بإجراء العديد من التدريبات على تدابير التعافي
من الكوارث بمحاكة الكوارث الفعلية والسماح باختبار المعامالت الفعلية
لدعم العمليات الرئيسية وفقً ا إلستراتيجية البنك للتعافي من الكوارث.
وقد تمت ترقية مكونات الشبكة واألمان والتخزين الرئيسية من أجل
دعم احتياجات العمل واألمان المتزايدة باستمرار .فض ً
ال عن ذلك ،تم
تقديم موازنات جديدة لتحميل التطبيقات لتزويد العمالء بمزيد من
الموثوقية والسرعة.
حماية العمالء
تأسست إدارة حماية العمالء عام  2015لضمان تطبيق البنك ألعلى
ّ
معايير جودة الخدمة وحماية العمالء من خالل ثالث وحدات رئيس ّية هي:
وحدة جودة الخدمة ،ووحدة حماية العمالء ،ووحدة الشكاوى .وقامت
االدارة بتعزيز دور تلك الوحدات من خالل الحصول على اعتماد شهادة
الجودة األيزو  9001:2015من قبل شركة ( )SGSمن المملكة المتحدة.
وفيما يلي محاور التركيز الرئيسة لوحدات االدارة في :2020
وحدة جودة الخدمة
استمرت وحدة جودة الخدمة بالسعي قدما نحو تطوير أدواتها واجراءاتها
لمواكب التغيرات التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا في عام
 ،2020وساهم وجود استراتيجية ورؤية واضحة على تسهيل تلك
التطورات التي جائت على عدة محاور منها تحديث المعايير بما يتناسب
مع اجراءات السالمة التي فرضتها الجائحة مما عزز من جودة تطبيق
اجراءات السالمة ومحورالتطورالرقمي التكنولوجي ،حيث قامت باطالق
نظام تجربة العميل الذي يتيح للعمالء مشاركة البنك آرائهم ،مالحظاتهم
واقتراحاتهم بالخدمات والمنتجات المقدمة من البنك فور تلقيهم تلك
الخدمات والمنتجات ،من خالل نظام ديناميكي متطور ،قام على تعزيز
الروابط المصرفية للعمالء ،مما يساعد البنك على اتخاذ االجراءات الالزمة
لمزيد من تطوير خدماته وكسب رضاء العمالء.

نظرة عامة (تتمة)

كذلك تقوم وحدة جودة الخدمة على توسيع ادوات قياس جودة الخدمة
الداخلية للبنك من خالل نظام رقمي مباشر يشمل إدارات البنك كلها
للوصول إلدارة الجودة المتكامل وخلق ثقافة التميز والتطوير المستمر
مع األخذ في اإلعتبار اتباع أفضل االساليب في هذا الصدد.
وحدة الشكاوي
تعمل وحدة الشكاوى على حل جميع الشكاوي بكفاءة ،وذلك بعد إجراء
التحقيق الالزم ،حيث يتم وتقديم المشورة للعمالء من أصحاب الشكاوى
ومساعدتهم لفهم االجراءات المتعلقه بشكاواهم .علي أن يتم حل
جميع الشكاوي في الوقت المحدد حيث يقوم البنك بالحرص على أن
يتم الرد على العميل في الوقت المتفق عليه ومتابعة جميع االجراءات
التصحيحية المطلوبة حتى التنفيذ والوصول إلى رضا العمالء.
تقوم وحدة الشكاوى بإستقبال شكاوى العمالء عبر القنوات الموثقة
وذلك بعد التحقق من صحة بياناتهم حفاظا على حقوق العميل وحماية
لسرية المعلومات الخاصة به .وقد قامت وحدة الشكاوى خالل عام ،2020
بتحديد العديد من األسباب الجذرية للشكاوى والتي كانت تتطلب
اجراءات تصحيحية من أقسام مختلفة بالبنك ،علما أن وحدة الشكاوي
تقوم بمتابعة تلك االجراءات التصحيحية لحين التأكد من تنفيذها.
وحدة حماية العمالء
في إطار استمرار وحدة حماية العمالء في التحقق من التنفيذ الصحيح
لدليل حماية العمالء ،قدمت الوحدة التوصيات الالزمة التي ساهمت في
رفع مستوى التثقيف المالي والوعي المصرفي والشفافية في التعامل،
والتي تتماشى بدورها مع احتياجات وأهداف جميع فئات العمالء ،وفي
هذا الصدد ،تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توافق سياسات وإجراءات
البنك والمواد اإلعالنية والترويجية مع مبادئ دليل حماية العمالء.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد أخذت الوحدة على عاتقها مسؤولية التحقق
من مدى توافق تطبيقات البنك مع جميع متطلبات دليل حماية العمالء
والتأكيد على استمرارية البيئة المناسبة للحفاظ على حقوق عمالء
البنك وتعزيز ثقتهم.
كما قامت وحدة حماية العمالء برفع تقاريرها الدورية إلى إدارة البنك
والتقرير السنوي لمجلس اإلدارة في هذا الصدد ،والذي يحتوي على
ملخص لنتائج التزام جميع إدارات البنك بمبادئ دليل حماية العمالء
وتوصيات ومقترحات لضمان تطبيق عادل وشامل.
الموارد البشرية
ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19 -بظاللها الثقيلة
على األعمال المصرفية خالل عام  2020ليس فقط في دولة الكويت
ولكن في جميع دول العالم.
وفي سياق مواجهة البنك األهلي المتحد للتحديدات الناجمة عن اإلغالق
الذي أعلنته الحكومة في إطار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة ،لعبت
ادارة الموارد البشرية دو ًرا حيو ًيا لضمان استمرارية األعمال أثناء مكافحة
الخوف من انتشار العدوى الجماعية من موظفي البنك أو العمالء الذين
يحضرون لمختلف الفروع إلنهاء معامالتهم المصرفية .وبذلت اإلدارة
جهودا حثيثة إلتخاذ التدابير الوقائية الحتواء انتشار عدوى (كوفيد )19 -
ً

مـن خـالل العمـل المستمـر مع فـرق إدارة المخاطـر التشغيليـة والمرافـق
التقنية واألمن لضمان اإلدارة الفعالة لحركة موظفي وعمالء البنك داخل
مقار البنك المختلفة .كما عملت إدارة الموارد البشرية على ضمان التواصل
الفعال بشأن الجائحة في إطار حمالت التوعية بين جميع الموظفين
والعمالء في مختلف إدارات البنك من خالل االستخدام الفعال للوحدات
ساب ( - )SAPعوامل النجاح (نظام الموارد البشرية) ،وشاشات العرض
المتواجدة في الفروع.
وفي سياق االلتزام بقواعد اإلغالق والتباعد االجتماعي ،ولضمان استمرارية
األعمال وفي نفس الوقت الحفاظ على بيئة العمل اآلمنة أثناء انتشار
الجائحة ،استمرفريق عمل الموارد البشرية بتخطيط وتنفيذ خطة التحول
الرقمي لعمليات الموارد البشرية على نحو فعال حيث قام بتطوير نموذج
إقرار الحالة الصحية للموظف وتحديثه عبر االنترنت من خالل الهاتف على
مدار  7×24وربطه مع نظام تحديد مواقع عمل الموظفين على مدار
الساعة ،وإدارة اإلجازات السنوية ومختلف أنواع اإلجازات األخرى وتسجيل
بيانات الحضور واالنصراف عن طريق نظام الموارد البشرية لتسجيل الوقت
وتسجيل البيانات من قبل الموظفين واعتماد المدير المعني للحفاظ
على سير العمل بشكل سلس وآمن .وقد ركز مشروع التحول الرقمي
لنظـام المـوارد البشريـة خـالل عـام  2020بشكـل أساسـي علـى ضمـان
التوزيع المتوازن للعمل والمتابعة الفعالة للموظفين الذين يعملون عن
بعد مع تهيئة نظام آمن (.)Security
ودعما للهدف االستراتيجي للموارد البشرية لالحتفاظ بالكفاءات الوطنية
ً
من ذوي األداء المرتفع ،ووفقً ا لهدف حكومة الكويت لخلق المزيد من
الوظائف في القطاع المصرفي والمالي ،تم الحفاظ على عدد العمالة
الوطنية في البنك بنسبة  70.25%في ديسمبر  ،2020وذلك بالتوافق
مع اإلستراتيجية المتوقعة وباالمتثال لنسبة العمالة الوطنية المحددة
من قبل بنك الكويت المركزي والتي تبلغ ( )70%للقطاع المصرفي.
وعلى غرار السنوات السابقة ،حقق البنك األهلي المتحد واحدة من أفضل
نسب التكلفة إلى الدخل في القطاع المصرفي في الكويت والتي بلغت
 37%وتم تحقيق هذه النسبة نتيجة لكفاءة العمل وزيادة اإلنتاجية.
تحسن معدل دوران الموظفين على مدى السنوات القلية الماضية ،كذلك
يشهد البنك تحسنًا في معدل الثبات الوظيفي بين الشباب الكويتي
بسبب الشعور القوي والمتزايد باالنتماء ،إضافة إلى سمعة البنك الراسخة
في دعم النمو المهني والشخصي لجميع أفراده ،وكذلك خلق فرص عمل
(نسبة ذكور/اناث).
شارك البنك األهلي المتحد في فعالية (ألنك تستاهل) من تنظيم الهيئة
العامة للقوى العاملة .وقد استند هذا االختيار الدقيق على المقابالت
المهنية التي أتاحت للبنك توظيف الكفاءات والموهوبين بما يتوافق مع
التزام البنك بتمكين الشباب الكويتي وتشجيع الموهوبين منهم على
االنضمام إلى أسرة البنك.
خـالل عـام  ،2020وباالستفـادة مـن التطـور الكبيـر في التقـدم الرقمـي،
ولضمان مشاركة الموظفين في جميع إدارات البنك خالل جائحة كوفيد -
 19ولتأكيد رفع مستوى مهاراتهم بشكل فعال من أجل تعزيز اإلنتاجية،
أطلق فريق التعلم والتطوير خطة التدريب الفردي ،عبر منصة التعلم
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اإللكترونـي  -نظـام إدارة التعلـم ( )LMSالـذي توفـره شركـة سـاب ()SAP
للدورات التدريبية عبر االنترنت .تم تصميم برامج تدريب سهلة التعلم
وفعـالـة مـن قبـل مـزود خـدمـة التعلـم اإللكتـرونـي؛ مـؤسسـة انتويشـن
( .)Intuitionإضافة إلى ذلك ،نظم فريق التعلم والتطوير برنامج تدريب
مسئولي خدمة العمالء ( )CSOلشبكة فروع الخدمات المصرفية الخاصة،
وذلـك في إطـار مبـادرة إعـادة هيكلـة المؤسسـة ومـن أجـل تعزيـز تجربـة
عمالء البنك.
وسع ًيا لرفع معنويات جميع الموظفين وتحفيزهم في مختلف إدارات
البنك ،أطلق فريق التعلم والتطوير مسابقة قصيرة مبتكرة أسبوعية
لتشجيع الموظفين .ونالت الفكرة قبول واسع وعكس التفاعل الكبير
من الموظفين معها نجاح هذه الفكرة المبتكرة.
ونظـرًا للقيـود الـدوليـة المفـروضـة علـى السفـر وتعليـق جميـع الـدورات
التدريبيـة التـي تتطلـب الحضـور الفعلـي للمتدربيـن ،ركـزت إدارة المـوارد
البشرية في البنك األهلي المتحد على الدورات التدريبية االفتراضية وبرامج
التدريب عن بعد مع العمل مع جميع إدارات األعمال لتوفير مجموعة واسعة
من برامج التعليم اإللكتروني وتقديم الدعم للموظفين لضمان استمرار
عملية التعلم مع سهولة الوصول إلى بوابة التدريب “القيادة والتعلم”.
ومــع نجــاح أنشطــة التعلــم اإللكتـرونــي ،قــدم فـريــق التعلـم والتطـويـر
المساعدة لموظفي البنك الذين انتظموا في البرامج التدريبية للحصول
على الشهادات التالية:
 .1برنامج األمن السيبراني  -لفريق أمن المعلومات
 .2شهادة إدارة المخاطر  -لفريق مخاطر االئتمان
	.3الشهــادة المعتمــدة فـي إدارة االئتمــان ( – )CCMلمسئـولــي إدارة
االئتمـان ومحللـي المخاطـر
	.4شهادة المحترف الدولي في الموارد البشرية ( – )PHRiلفريق الموارد
البشرية
 .5شهادة إدارة المخاطر  -لفريق إدارة المخاطر
 .6شهادة التحول الرقمي  -لفريق التحول الرقمي
 .7شهادة مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب AML
وفـي إطــار الخطــة اإلستراتيجيــة الخمسيــة للبنــك ،تسعــي إدارة المــوارد
البشريـة إلى الحفـاظ علـى رؤيتهـا وتعمـل على مواصلـة جهودنـا لتعزيـز
المفضل بالنسبـة للعامليـن
مكانة البنك األهلـي المتحد كمكـان العمـل ُ
ً
شـريكــا
فـي القطــاع المصـرفــي .وفـي سيــاق تطبيقــه لمهمتــه ليصبــح
استراتيج ًيا مع الوظائف األساسية في بناء أعمال البنك من خالل تعظيم
قيمة رأس المال البشري ومواءمته مع رسالة البنك وقيمه واستراتيجيات
العمل والعائد على االستثمار ،تم تحديـد أهـداف المـوارد البشريـة بوضـوح
للسنوات الخمس المقبلة على النحو التالي:
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العوامل الجوهرية:
	.1التحويل الرقمـي لوظائـف وخدمـات المـوارد البشريـة وإعـادة هندسـة
عمليــات المــوارد البشـريــة الحـاليــة ،كلمــا أمكــن ذلــك ،لبيئــة عمــل
استنـادا إلـى تجـربـة العمـالء الداخلييـن
غيـر ورقيـة رقميـة بالكـامـل
ً
(الموظفيـن).
	.2تحديـث وتـرقيـة معـاييـر التـوظيـف الحـاليـة لضمـان التقييـم الفعـال
للقـوى العاملـة المحليـة مـن الموهوبيـن فـي بيئـة تتسم بالمـرونـة،
والتي يمكن أن تتناسب مع القوى العاملة المتغيرة.
	.3إعادة النظر في الكفاءات الوظيفية الحالية لتوسيع نطاق المتميزين
في البنك وجذب مجموعة أوسع من ذوي المهارات ،بما يتناسب مع
احتياجات وتوقعات العمالء سريعة التطور.
	.4تحويل الثقافة المؤسسية للبنك إلى ثقافة فعالة تتسم بالمرونة
لضمان إدارة حكيمة للمخاطر عندما يتعلق األمر بتقديم الحلول.
	.5إطالق برنامج “الصحة المتكاملة أثناء كوفيد  ”19 -يهدف إلى التعامل
مع التبعات غير المباشرة لكوفيد  19 -واشتمل على مجموعة من
المحاضرات والتمارين التي ركزت على الحفاظ على الصحة النفسية
والبدنية للموظفين أثناء الجائحة.
العوامل الخارجية
	.1الشراكـة مع المؤسسـات التعليميـة الخارجيـة لبنـاء القـوى العاملـة
المستقبلية القادرة على العمل في مؤسسة تطبق التحول الرقمي
الشامل.
	.2تثقيـف الموظفيـن بشكـل مستمـر فـي جميـع إدارات البنـك بشـأن
تهديـدات األمـن السيبرانـي ،والوعـي بالمخاطـر ،واالمتثـال ،والحوكمـة
لضمان وجود قوة عاملة تتسم بالثقة والمعرفة.
	.3إعادة هيكلة إدارات البنك لتلبية التغيير المنشود في جميع إدارات
البنك لبناء مؤسسة فعالة ومرنة تطبق التحول الرقمي.
	.4إعادة توزيـع الموظفين مـن فروع الخدمـات المصرفيـة الخاصـة (وفقً ـا
لخطة خطة فعالة لشغل الشواغر) إلى اإلدارات األخرى في البنك.
	.5العمل بشكل وثيق مع فرق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
مـع الدعـم الكامـل لضمـان تشغيـل أنظمـة تكنولوجيـا المعلومـات
القائمة مع السعي لتفعيل التحول الرقمي.
وفي إطار مبادرة تفعيل التحول الرقمي ،يشارك فريق الموارد البشرية
جدا
باستمرار في دعم مشاريع التحول الرقمي في البنك .ومن المهم ّ
أن تركز مبادرات التحول الرقمي على تعزيز أهداف مشاركة الموظفين
وتهدف إلى تحقيق مستوي أعلى من تجربة العمالء في السنوات القادمة.
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الحوكمة

لمحة عامة
تلعب الحوكمة دو ًرا رئيس ًيا في دعم النمو االقتصادي طويل األجل عن
طريق تعظيم مصالح العمالء وتعزيز أسواق المال .في البنك األهلي
المتحد الكويت ،تعتبر الحوكمة وسيلة إلثبات التنفيذ القوي لممارسات
الحوكمة السليمة وليست مجرد مزاولة في االمتثال الرقابي .يؤمن
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في البنك أن الحوكمة تعد عنص ًرا
أساس ًيا لتعزيز ثقة المساهمين ،وبالتحديد ثقة مساهمي األقلية
وأصحاب المصالح .ومن خالل زيادة مستوى شفافية الملكية والرقابة ،يعزز
البنك نظرة المستثمرين حول البنك .إضافة إلى ذلك ،فإن تنفيذ أنظمة
مراقبة فعالة للحوكمة وإدارة األعمال اإلستراتيجية يعمل على تعزيز ثقة
المستثمرين بشكل أكبر .وقد تم وضع إطار عمل الحوكمة واالحتفاظ به
كثقافة عمل تتوائم مع العمليات اليومية للبنك .عالوة على ذلك ،هناك
إجراءات حوكمة قوية يتم تطبيقها في جميع إدارات البنك  ،وتتضمن
جميع جوانب الرقابة الداخلية والمخاطر وااللتزام ،مما يساعد البنك على
المواكبة بنجاح للمتطلبات الرقابية المتغيرة باستمرار ،ويتيح للبنك تلبية
تطلعات العمالء وتقديم قيمة مستدامة ألصحاب المصالح.
فعال بشأن
ني هيكل الحوكمة في البنك لضمان وجود نظام َّ
وقد ُب َ
أساسا
تحمل المسؤوليات وتحقيق مستويات من المساءلة ،حيث يهدف
ً
ُّ
إلى الفصل بين مهام إشراف مجلس اإلدارة ،ودور هيئة الرقابة الشرعية،
ودور اإلدارة التنفيذية في تسيير االعمال اليومية للبنك .وقد تم تصميم
هيكل الحوكمة ليكون كاف ًيا ومتناس ًبا مع أهداف أصحاب المصالح في
البنك .ويحرص مجلس اإلدارة على تماشي هيكل الحوكمة مع تعليمات
ولوائح بنك الكويت المركزي ،باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار التوافق مع
الممارسات الرائدة والتوصيات الدولية في مجال حوكمة القطاع المصرفي.
تهـدف ممارسـات الحوكمـة فـي البنـك إلـى تعزيـز الشفافيـة الشاملـة،
وتوضيح األساس المنطقي وراء عمليات صنع القرار والرؤى حول تشكيل
مجلـس اإلدارة ،واللجــان المنبثقــة عنــه ،وصـالحيـاتهــم ومسـؤوليـاتهــم،
واإلدارة التنفيذية وغيرها من مكونات الحوكمة الرئيسية.
يعتمد إطار الحوكمـة في البنك على مبـادئ الشفافيـة والمساءلـة
والتـي تعـزز ثقـافـة االلتـزام علـى جميــع مستـويـات إدارات البنــك
وعمليــات أعمالــه ...

يطبق البنك مجموعة من السياسات والممارسات واإلجراءات التي تعزز
إطار الحوكمة بمراعاة مصفوفة تفويض السلطات المعتمدة لمجلس
كاف .ومن الجدير بالمالحظة
اإلدارة ،لتعكس الممارسات الداخلية بشكل ٍ
أن هذه السياسات تتضمن سياسة تتعلق بإدارة معامالت األطراف ذات
العالقـة وتعـارض المصالـح ،من أجـل توفيـر أدوات فعالـة تتنـاول حـاالت
تعـارض المصالـح لتحقيـق النزاهـة والشفافيـة ،مـع االمتثـال للمتطلبـات
الرقابية التي حددها بنك الكويت المركزي.
يضطلــع مجلــس اإلدارة بمسؤوليــة غــرس الثقافــة والقيــم والسلــوك
المناسب في جميع إدارات البنك .وهذه المسؤولية ُمسندة إليه من قبل
المساهمين .كما يؤدي مجلس اإلدارة دو ًرا حيو ًيا في اإلشراف على إدارة
البنك واستراتيجيات أعماله لتحقيق بناء القيمة على األمد الطويل.
يتحمل مجلـس اإلدارة المسؤوليـة المطلقـة فـي اإلشـراف علـى أنشطـة
وأعمال البنـك ،والمخاطـر التي يتعـرض لهـا مـن خـالل انشطتـه .و ُيـؤدي
مجلس اإلدارة هـذا الدور من خـالل تفويـض مجموعـة مـن لجـان مجلـس
اإلدارة ،تمتلك قنوات فعالة ومستقلة من االتصال واإلشراف على اإلدارة
التنفيذية.
تعتمـد لجـان مجلس اإلدارة علـى أذرع مستقلـة ،إمـا كالمهـام الرقابيـة
والحوكمـة المسبقـة مثـل إدارة المخاطـر ،واإللتـزام الرقابـي ،والحوكمـة
واإلفصاح ،أو الحقة مثل التدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي.
لقد اعتمد مجلس اإلدارة مجموعة من التقارير اإلدارية ،التي تقدمها
اإلدارة التنفيذية بصفة دورية منتظمة لمجلس اإلدارة وللجان المنبثقة
عنه .وهذه التقارير تُعتبر أداة تُستخدم لضمان سير عمل اإلدارة بصورة
مناسبة ،وإلقاء الضوء على األمور المحورية والمخاطر التي يجب اتخاذ
إجراءات تجاهها.
يضع البنك مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية المعتمدة للحوكمة،
والتي تتم مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة بشكل دوري ويتم تحديد
هذه المؤشرات بما يتماشى مع الخطط االستراتيجية للبنك وأولوياته.
وقد تم إعداد دليل الحوكمة الخاص بالبنك ونشره على الموقع اإللكتروني
ودائما ما يحتل البنك األهلي المتحد مركز
للبنك على شبكة اإلنترنت.
ً
الـريـادة فــي تنفيــذ جميــع جـوانـب قـواعـد ولـوائـح الحـوكمـة المختلفـة.
ويضمن البنك االلتزام بجميع المعاييـر واللوائـح الجديـدة .هذا ويواصـل
البنك عملياته لتطوير أنظمة وآليات الحوكمة في البنك بما يتوافق مع
الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

40

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

الحوكمة (تتمة)

مسيرة التطور في منظومة الحوكمة
بدأ البنك مسيرة تطور الحوكمة في عام  .2012وقد اتخذ البنك خطوات
بارزة خالل الفترة من عام  2013حتى عام  ،2020وأظهرت هذه المسيرة
تقدم جوهري فيما يخص ثقافة الحوكمة ،ومدى فعالية مجلس اإلدارة
ومشاركة أصحاب المصالح ،إضافة إلى تفعيل بند اإلفصاح والشفافية.
عالوة على ذلك ،طور البنك أدوات ومنصات تنفيذ الحوكمة التي تتضمن

مقاييس كمية ونوعية لتطبيق الحوكمة وآثارها على البنك بما في
ذلك اعتماد وتطبيق أحدث متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن بنك
الكويت المركزي في  10سبتمبر .2019
و ُيبين الرسم التالي ملخص مسيرة التطور التي انتهجها البنك في
الحوكمة.

الرسم البياني  :1رحلة تحول حوكمة الشركات

2019
تأكيد االستدامة
والصيانة

2017
تطوير إطار
اإلفصاح والشفافية

2015
تطوير أدوات مراقبة
تطبيق الحوكمة

2013
تطبيق قواعد
الحوكمة الصادرة عن
بنك الكويت المركزي

2020
مرونة األعمال من
خالل تعزيز الحوكمة

2018
قياس وتطوير إطار
الحوكمة وإدخال
األدوات اآللية

2016
قواعد الحوكمة
الشرعية الصادرة عن
بنك الكويت المركزي

2014
تعزيز ثقافة
الحوكمة
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ركائز الحوكمة المؤسسية
أثناء خطة تطوير الحوكمة وتنفيذها ،قام البنك بتطوير ركائز أساسية إلطار الحوكمة بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي .وفيما يلي ملخص
تلك الركائز:
ركائز الحوكمة لدى البنك األهلي المتحد

إشراف المجلس
حوكمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

حماية أصحاب المصالح

اإلفصاح والشفافية

المكافآت واألداء اإلداري

اإلستدامة والمسؤولية االجتماعية

فلسفة مؤشرات األداء الرئيسية لدي البنك األهلي المتحد
مؤشرات األداء الرئيسية
عملية تتسم بالحيوية

عملية متكررة ومستمرة تُستخدم لقياس وإبالغ التقدم المحرز في تقديم المنتجات
والخدمات لعمالء البنك والتي ترتبط بأهداف أعمال البنك وأهدافه االستراتيجية.

 ..أداة لإلدارة العليا
وصناع القرار ...

تُستخدم لتوفير معلومات ذات صلة ودقيقة في الوقت المناسب الستخدام اإلدارة العليا
وصناع القرار في البنك ،لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف البنك.

 ...لترجمة اإلستراتيجية
إلى واقع ملموس ...

تُستخدم لترجمة إستراتيجية البنك إلى واقع ملموس .تتضمن عملية وضع وتحديد مؤشرات
األداء الرئيسية تحديد أهداف األداء وتساعد في تخصيص وتحديد أولويات موارد البنك.

 ...تساعد على تحقيق النتائج
واألثر والتغيير...

يري البنك أن مؤشرات األداء الرئيسية هي وسيلة لتحقيق نتائج إدارية أفضل من خالل
استخدام مقاييس األداء لتعكس التغيير اإليجابي في الثقافة التنظيمية وأنظمة
وعمليات البنك.

 ...وتحقق األهداف المرجوة

تساعد اإلدارة العليا في إحداث التغيير بما يتوافق مع أهداف البنك.

مالحظات التدقيق الداخلي

دورات تدريبية وورش
عمل لتطوير المهارات
مقدمة لمجلس اإلدارة
وموظفي البنك
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مخالفات اإللتزام الرقابي

مبادرات المسؤولية
االجتماعية واالستدامة
المنفذة خالل العام

الحوكمة (تتمة)

مرونة األعمال خالل عام 2020
بذل مجلس إدارة واإلدارة التنفيذية في البنك األهلي المتحد كافة
الجهود لضمان تقديم جميع الخدمات لعمالء البنك عن طريق منصات
البنك وقنواته الرقمية إلى جانب تشغيل أفرع معينة من خالل تطبيق
إجراءات وتدابير حماية صارمة لضمان سالمة العمالء والموظفين على حد
سواء .كما تم وضع إجراءات منفصلة للعمليات عن بعد لضمان استمرارية
األعمال بسالسة دون أي تأخير أو تعطيل تشغيلي لضمان تزويد العمالء
بجميع احتياجاتهم.
وضع البنك إجراءات الطوارئ على أساس سيناريوهات مختلفة من
معتدلة إلى قاسية للوصول الجزئي ثم الكامل إلى مقار البنك بما في
ذلك موقع خطة استمرارية األعمال الخاصة بالبنك أثناء اإلغالق الجزئي
والكلي الذي فرضته السلطات المختصة في الكويت في إطار التدابير
اإلحترازية المتخذة لمكافحة جائحة كورونا .أعد البنك سيناريو كامل أثناء
فترات حظر التجوال عن طريق خفض القوى العاملة إلى مستويات متدنية
وتطبيق إجراءات صحية ووقائية صارمة مع الحفاظ على استمرارية عمليات
البنك بشكل سلس .باإلضافة إلى ذلك ،فإن نسبة الموظفين الذين
لم يداوموا في مقار وأفرع البنك المختلفة فقد تم تزويدهم بإمكانيات
العمل عن بعد مما أتاح للبنك تلبية احتياجات جميع عمالئه وتقديم
خدماته األساسية.
كما وضعت اإلدارة إرشادات شاملة إلعادة فتح مقرات البنك وذلك بتحديد
استراتيجية وإجراءات السالمة والبروتوكوالت التي سيتم استخدامها
إلعادة فتح االفرع بأمان ،واستئناف االنشطة، ،واتخاذ احترازات لدفع عملية
التعافي واستدامتها ..وقد حرص البنك ان تكون اإلرشادات متوافقة مع
تعليمات السالمة وخطط الطوارئ الصادرة عن بنك الكويت المركزي
لحماية العمالء وضمان سالمتهم.
تطلــب إرشــادات استئنــاف النشــاط إعــادة فتـح الفـروع تـدريجيــا ،واتخــاذ
إجراءات منفصلة لدخول العمالء الى االفرع ومقدمي الخدمات اللوجستية
والموردين .كما تم تشكيل فرق مخصصة إلدارة اضطرابات COVID-19
من أجل ضمان سالمة عمالء وموظفي البنك.
وقد أدى ذلك إلى مزيد من المرونة في إدارة األعمال ونجاح في تلبية
المتطلبات الرقابية ،وتنفيذ رؤية مجلس إدارة البنك في تحقيق أهدافه
االستراتيجية والتي تصب دائما في صالح مساهميه .في الواقع ،تمكن
البنك من تلبية متطلبات الحوكمة الصادرة مؤخ ًرا عن بنك الكويت
المركزي في سبتمبر  ،2019في التاريخ المحدد له وهو يونيو 2020
على الرغم من الحظر والقيود التي فرضتها جائحة كورونا.

تمكــن البنــك من وضــع إجــراءات ســريعــة لمــواصلــة تشغيــل األعمــال
بسالسة وتقديم كافة الخدمات للعمالء لتلبية احتياجاتهم دون انقطاع
وبالتنسيق مع تدابير الصحة والسالمة التي حددتها الجهات الرقابية.
حاسمـا فـي التغلـب علـى
لعبـت الخطـوط الدفاعيـة الثالثـة للبنـك دو ًرا
ً
التحديات التي فرضتها الجائحة:
خط الدفاع األول :وحدات األعمال التي تنطوي وظائفها وانشطتها على
احتمال المخاطر.
خط الدفاع الثاني :وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة االلتزام الرقابي التي
تراقب مدى امتثال البنك للقوانين والتعليمات الرقابية ،وكال الوظيفتين
مستقلتين عن خط الدفاع األول.
خط الدفاع الثالث :وظيفة التدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي
وهما وظيفتان مستقلتان عن خط الدفاع األول والثاني.
تقييما من خالل مدقق
عالوة على ذلك ،خالل عام  ،2020أجرى البنك
ً
حسابات خارجي مستقل حول ممارسات وسياسات وإجراءات الحوكمة
لدي البنك لتعزيز إطار حوكمة البنك ومواءمته مع متطلبات تعليمات بنك
الكويت المركزي الصادرة في يونيو  2012والتعليمات األخيرة الصادرة في
سبتمبر  .2019وباالضافة الى ذلك ،ولمواجهة التطورات التكنولوجية
السريعة والممارسات العالمية الرائدة ،طور البنك متطلبات العمل خالل
عام  2020العتماد نظام تكنولوجي متطور ألتمتة ممارسات الحوكمة.
تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن أحــد عشــر عضــو غيــر تنفيــذي ،اثنــان منهـم
مستقالن يمثالن المساهمين ،بما يفي بمتطلبات بنك الكويت المركزي.
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم من قبل الجمعية العمومية
المثمر بين
للبنك .ويعمل رئيس مجلس اإلدارة على تسهيل التعاون ُ
األعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين ،ويتأكد من وجود عالقات
بنَّاءة بين كافة أعضاء مجلس اإلدارة .يقدم أعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين واألعضاء المستقلين مناقشات مثمرة حول االستراتيجية
باإلضافة إلى وجهات نظرهم ورؤيتهم وخبراتهم ومعرفتهم المستقلة
والتي تثري المناقشات التي تُجرى مع مجلس اإلدارة وتدعمه في تحقيق
مجموعة أهداف وأغراض البنك.
يركز مجلس اإلدارة في إطار فلسفته على استقاللية أعضاء المجلس
لضمان ما يلي:
•

طرح منظور شامل حول االستراتيجية وأنظمة الرقابة الداخلية.

•

إضافة مهارات ومعارف جديدة قد ال تكون متوفر لدي البنك.

•

المساهمة بوجهات نظر مستقلة وموضوعية.

ممارسات حوكمة قوية في جميع إدارات وأقسام البنك في عام 2020
ساهمت األسس القوية التي وضعها مجلس إدارة البنك من خالل اعتماد
	طرح رأي مستقل عندما يكون هناك تعارض محتمل في المصالح
•
إطار حوكمة متمكن في إدارة مخاطر البنك بفعالية بالغة على الرغم
بين أعضاء مجلس اإلدارة.
من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وآثارها المباشرة على االقتصاد
والصناعة.
• التصرف بما في مصلحة جميع المساهمين.
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يتحمـــل مجلـــس اإلدارة المســـؤوليـــة المطلقـــة عـــن تطـــويـــر ومـــراقبـــة
استراتيجية البنك ضمن إطار نزعة المخاطر المعتمدة .إن دور مجلس
اإلدارة في الحوكمة هو في تحقيق التوازن ،وتفويض المسؤوليات واتخاذ
القرار في إطار رقابة داخلي ُمحكم تطبقه اإلدارة التنفيذية.
يتميز هيكل مجلس اإلدارة عامةً بوجود العدد المناسب من األعضاء
وتنوع الخبرات المهنية والمؤهالت العلمية والمعرفة الواسعة بقطاعي
األعمال المصرفية واألعمال .يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين
بالخبرة والمعرفة في مجاالت المحاسبة والمالية واالقتصاد والتخطيط
االستراتيجي والحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر،
باإلضافة إلى الخبرة المتميزة في بيئة األعمال المحلية واإلقليمية .يعمل

المعقد للبنك على تسهيل عملية
هيكل مجلس اإلدارة المتوازن وغير ُ
تبادل المعلومات على أساس دقيق وفي الوقت المناسب بين ادارات
البنك المختلفة .وقد تم تحقيق ذلك من خالل إنشاء قنوات اتصال مباشرة
عبر إدارات البنك ،والتي تعزز مبدأ اإلفصاح والشفافية فيما يتعلق بأعمال
البنك .عالوة على ذلك ،يحافظ هيكل مجلس اإلدارة على الدور اإلشرافي
المسند لمجلس اإلدارة ،ويسهم بفعالية في الوفاء بمسؤولياته.
ُ
ولاللتزام باللوائح الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ،إضافة
إلى جهود البنك للتنفيذ الفعال إلطار الحوكمة ،قام البنك بتشكيل
عدد مناسب من اللجان التي تتوافق مع حجم البنك وطبيعة وتعقيد
أنشطته .وقد شكل مجلس اإلدارة خمس لجان فرعية تابعة للمجلس
لتعزيز فعالية المجلس في اإلشراف على عمليات البنك المهمة.

الجمعية العامة
هيئة الرقابة الشرعية
مجلس اإلدارة

التدقيق الشرعي
الداخلي

لجنة التدقيق
وااللتزام الرقابي

اللجنة
التنفيذية

لجنة المخاطر

لجنة الحوكمة

التدقيق الداخلي

االلتزام الرقابي

إدارة المخاطر

الحوكمة واإلفصاح

اإلدارة التنفيذية
(الرئيس التنفيذي)

اللجان اإلدارية
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لجنة المزايا
والترشيحات

الحوكمة (تتمة)

أعضـاء مجلـس اإلدارة وعضـويـاتهــم فـي اللجــان الفـرعيــة المنبثقــة عـن
اجتماعا ،باإلضافة
مجلس اإلدارة وعدد االجتماعات الكلية التي بلغت ()27
ً
إلى عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل العام.

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات خالل عام  .2020وقد تم توثيق محاضر
جميع االجتماعات وإدراجها في سجالت البنك .يوضح الجدول التالي أسماء

اجتماعات
مجلس اإلدارة

لجنة
الحوكمة

اللجنة
التنفيذية

لجنة
المخاطر

لجنة
التدقيق
واإللتزام

لجنة
المزايا
والترشيحات

الحد األدنى من االجتماعات المطلوبة من
قبل بنك الكويت المركزي

6

2

3

4

4

2

عدد االجتماعات المنعقدة

6

2

4

5

8

2

عدد االجتماعات خالل عام 2020

عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

أنو على عبداهلل المضف

6

2

-

-

-

-

رائد محمد النصف

6

-

4

-

-

2

جمال شاكر عبد المجيد الكاظمي

5

2

3

-

-

-

عادل محمد عبد الشافي اللبان

5

-

4

-

-

2

سانجيف بايجال

6

-

-

-

8

2

كيث هنري غيل

6

-

4

5

-

-

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر

6

2

-

-

8

-

دايفيد أولون

6

2

-

5

-

-

مايكل جيرالد إيسيكس

6

-

-

5

8

2

براكاش موهان*

3

-

-

3

-

-

راجيف جوجيا*

3

-

-

-

4

-

* تم استدعاء العضوان االحتياطيان براكاش موهان وراجيف جوجيا في  1يوليو  2020لالنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة ،وتم إعادة تشكيل اللجان وفقً ا لذلك.

كانت االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه خالل
عام  2020متوافقة مع قواعد ومعايير الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت
المركزي ،ومواثيق مجلس اإلدارة ولجانه من حيث عدد االجتماعات وتواترها
والنصاب القانوني والموضوعات التي تمت مراجعتها ومناقشتها من
قبل األعضاء.
تطبيق ثقافة حوكمة فعالة
لمحة عامة
يسعى مجلس اإلدارة باستمرار إلى تحقيق أفضل مصلحة لمساهمي
البنك من خالل اإلشراف الفعال ومراقبة عمل اإلدارة التنفيذية ،والتأكد
من تنفيذ استراتيجية البنك وأهدافه ،وضمان أن األداء يتوافق مع

استراتيجية البنك .ويولي مجلس اإلدارة أهمية قصوى لتطبيق الحوكمة،
مـن خـالل تحقيـق ثقافـة القيـم المؤسسيـة بيـن جميـع موظفـي البنـك.
ويتحقق ذلك من خالل الجهود المستمرة لتحقيق األهداف االستراتيجية
للبنك ،وتحسين مؤشرات األداء الرئيسية ،واالمتثال للقوانين واللوائح.
إضافة إلى ذلك ،يعتمد مجلس اإلدارة مجموعة من السياسات والمواثيق
والنظم واآلليات والتقارير واإلجراءات التي طبقها البنك بشكل فعال
ومتكامل ،باالستناد إلى فلسفة البنك في تطبيق الحوكمة كثقافة
ومبدأ عمل ،وليس فقط كتعليمات رقابية ولوائح تشريعية.
فيمـــا يلـــي أهـــم إنجـــازات مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عنـــه خـــالل
عـــام :2020
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الحوكمة (تتمة)

اإلنجازات الرئيسية لمجلس اإلدارة
اجتمع مجلس اإلدارة ست ( )6مرات خالل عام  2020وتم وقام باألعمال
التالية:
•

الموافقة على استراتيجية وخطة عمل البنك من  2020إلى .2024

•

مراجعة وتعزيز إطار عمل الحوكمة.

•

متابعة تنفيذ االستراتيجية بصفة نصف سنوية.

•

اعتماد البيانات المالية.

•

إجراء مراجعة لشبكة الفروع.

•

مراجعة تقارير اإللتزام بالتعليمات الرقابية.

•

مراجعة واعتماد بيان نزعة المخاطر.

•

المقررة للدول.
اعتماد قنوات التسهيالت للبنك وحدود التسهيالت ُ

•

مراجعة تقارير المخاطر والتدقيق التي تقدمها لجان المجلس.

•

الموافقة على الميزانية التقديرية لعام  2021وخطط العمل.

	مراجعة واعتماد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي للبنك
•
واختبارات الضغط.

	مراجعة سياسات البنك للتأكد من اإللتزام بقواعد حوكمة الرقابة
•
الشرعية الصادرة من بنك الكويت المركزي.
•

االطالع على القرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية.

 .2لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أهداف اللجنة
تتولى لجنة المخاطر ( )BRCمسؤولية تقديم المشورة والدعم لمجلس
إدارة البنك في الوفاء بمسؤولياته الرقابية ودوره االشرافي على االمور
المتعلقة بقضايا المخاطر الحالية والناشئة المحتمل نتاجها عن األنشطة
المصرفية واالئتمانية للبنك بما في ذلك المحفظة االستثمارية .توصي
اللجنة مجلس اإلدارة بسياسات وإطار عمل إدارة المخاطر ،وتضمن االلتزام
بسياسـة نزعـة المخاطـر وتوفيـر اإلشـراف والرقابـة على اصنـاف المخاطـر
الرئيسية.
أعضاء اللجنة
		
مايكل جيرالد إيسيكس
			
كيث هنري غيل
			
دايفيد أولون
			
براكاش موهان

رئيسا (مستقل)
ً
عضو
عضو
عضو

اجتمعت لجنة المخاطر خمس مرات خالل عام  2020وتم القيام باألعمال
التالية:
	مراجعة تقييم أداء البنك على أساس معيار كفاية رأس المال ،وجودة
•
األصول ،واإلدارة ،واألرباح ،والسيولة.

إنجازات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 .1لجنة الحوكمة

	مراجعة اختبارات الضغط وتقارير عملية التقييم الداخلي لرأس المال،
•
وتحليالتها ووسائلها األساسية.

أهداف اللجنة
يتمثل الدور األساسي للجنة الحوكمة في تقديم الدعم لمجلس اإلدارة
• مراجعة نزعة البنك للمخاطر في ضوء بيئة التشغيل.
لالضطالع بمسؤولياته اإلشرافية المتعلقة بتنفيذ إطار عمل الحوكة
• تحليل الستثمارات الصكوك والعقارات واألصول المعاد توزيعها.
وضمان تطبيق ونشر ثقافة الحوكمة الفعالة على مستوي كافة وحدات
	مراجعـــة محافـــظ الشركـــات ومحافـــظ الخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة
•
البنك ،ومراقبة تنفيذ سياسات الحوكمة ،إضافة إلى تقديم التعزيزات
والمحافــظ المصرفيــة لألفــراد.
والتوصيات بشأن ممارسات الحوكمة.
• مراجعة ومناقشة إطار قياس ومتابعة مخاطر السمعة.
أعضاء اللجنة
				
المضف
د /أنور علي ُ
			
جمال شاكر الكاظمي
		
محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
				
دايفيد أولون

رئيسا
ً
عضو
عضو
عضو

اجتمعـت لجنــة الحـوكمــة مرتيـن خـالل عــام  2020وتـم القيـام باألعمــال
التاليــة:
•

مراجعة دليل الحوكمة.

•

مراجعة ومناقشة التقارير الخاصة بالتقييم الذاتي للحوكمة.
مراجعة ومناقشة ُأطر التقييم الذاتي لحوكمة الرقابة الشرعية.

•

	مـراجعـة تنفيــذ استـراتيجيــة االستثمــار المنصــوص عليهــا ألصحــاب
•
حسـابـات االستثمـار وتطبيقهـا ،واإلفصـاحـات المطلـوبـة فـي الـوقـت
المناسـب.
	متابعـة تنفيـذ متطلبـات حوكمـة الرقابـة الشرعيـة الصـادرة عـن بنـك
•
الكويـت المركـزي.
	إجـراء تقييـم فـي الوقـت المناسـب إلطـار عمـل الحوكمـة للتأكـد مـن
•
استمرار مالئمته لهيكل البنك.
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•

مراجعة أداء البنك مقارنة بأداء نظرائه ومدى تقدم إستراتيجيته.

•

مراجعة ومتابعة خطة العمل لتقييم األنظمة والمعلومات األمنية.

•

مراجعة إدارة المخاطر التشغيلية بالبنك.

•

مراجعة االنكشافات على المخاطر وحدود المخاطر.

	مراجعة وتنفيذ التحديثات على المعيار الدولي رقم ( )9من معايير
•
اإلبالغ عن البيانات المالية.
•

مراجعة محفظة عقارات التجزئة.

•

رصد حزمة تقارير إدارة مخاطر المؤسسة والمتابعة الدورية لها.

•

مناقشة تقرير المخاطر ربع السنوي.

 .3لجنة التدقيق واإللتزام
أهداف اللجنة
تعمـل لجنـة التدقيـق واإللتـزام كـذراع مسانـد لمجلس اإلدارة فـي اإلشـراف
علـى بيئـة نظـم الرقابـة الداخليـة للبنـك ،واإلشـراف علـى أعمـال التدقيـق
الخارجــي ،وعمليــات التدقيــق الداخلــي ،ومتابعــة التقاريــر الماليــة وفقً ــا
للتعليمات الرقابية والمعايير الدولية لإلبالغ عن البيانات المالية ،باإلضافة
إلى اإلشراف على جوانب اإللتزام بالتعليمات الرقابية.

الحوكمة (تتمة)

أعضاء اللجنة
		
محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
				
سانجيف بايجال
			
مايكل جيرالد إيسيكس
				
راجيف جوجيا

رئيسا (مستقل)
ً
عضو
عضو (مستقل)
عضو

أعضاء اللجنة
		
مايكل جيرالد ايسيكس
			
رائد النصف
			
عادل اللبان
			
سانجيف بايجال

رئيسا (مستقل)
ً
عضو
عضو
عضو

اجتمعـت لجنـة المزايـا والترشيحـات مرتيـن خـالل عـام  2020وتـم القيـام
اجتمعت لجنة التدقيق واإللتزام ثماني مرات خالل عام  2020وتم القيام
باألعمال التالية:
باألعمال التالية:
	مراجعة ترشيحات وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتقديم التوصيات
•
	مراجعة ومناقشة التقارير ربع السنوية للتدقيق الداخلي  /والتدقيق
•
لمجلس اإلدارة بها.
الشرعي الداخلي
•

مراجعة واعتماد خطة التدقيق الشرعي.

•

مراجعة الئحة التدقيق الداخلي ودليل التدقيق الداخلي.

•

اعتماد خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر لعام .2021

•

مراجعة تقارير اإللتزام الرقابي.

•

مراجعة مكافئات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

	إجراء مراجعة مستقلة على سياسة المكافآت في البنك وممارسات
•
المكافآت.
	تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة على أوعية مكافآت األداء ووسائل
•
تعديل ممارسات المكافآت إلنشاء أوعية المكافآت المقترحة.

• مراجعة تقرير مراجعة نظام الرقابة الداخلية للبنك.
	مراجعة تحليل التقييم السنوي لمجلس اإلدارة الذي يشمل التقييم
•
• مراجعة تقارير وحدة مكافحة غسل األموال.
الذاتي الفردي ،واألداء الشامل لمجلس اإلدارة وأداء لجان مجلس
	مراجعة تقارير الشكاوى من وحدة الشكاوى وحماية العمالء لضمان
•
اإلدارة ،وتقديم النتائج الخاصة بذلك إلحاطة مجلس اإلدارة بها.
فعاليـة اإلجـراءات الداخليــة فـي التعامــل مـع هــذه الشكــاوى وفقً ــا
العليا.
• مراجعة ترقيات اإلدارة ُ
للسياسات المتعلقة بها والمتطلبات الرقابية.
• تطوير خطط التدريب والتطوير لمجلس اإلدارة.
	مراجعة ومناقشة البيانات المالية المجمعة للبنك وتقديم التوصيات
•
لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.
	االجتمـاع مــع المـدققيــن الـداخلييــن والخـارجييــن ،دون حضــور اإلدارة
•
التنفيذية ،لمناقشة تقارير التدقيق الداخلي المالية وتقارير اإللتزام،
واألمور المتعلقة باإللتزام بالتعليمات الرقابية.
	مراجعـة تعييـن المدققيـن الخارجييـن مع تقديـم التوصيـات لمجلـس
•
اإلدارة.
	تقييـم أداء مديـر عـام التدقيـق الداخلـي ومساعـد مديـر عـام االلتـزام
•
الرقابـي وتقديـم التوصيـات لمجلـس اإلدارة بشـأن المكافـآت الخاصـة
بهمـا.
	تقييــم أداء المـدقـق الشـرعـي الـداخلـي بالتشـاور مـع هيئـة الرقــابـة
•
الشـرعيـة.
 .4لجنة المزايا والترشيحات

•

الجدد خالل عام .2020
مراجعة ترشيح وتعيين التنفيذيين ُ

•

مراجعة خُ طط اإلحالل في البنك.

 .5اللجنة التنفيذية
أهداف اللجنة
تضطلـع اللجنـة التنفيذيـة بتقديـم الدعـم لمجلـس اإلدارة فـي اإلشـراف
على األنشطة التنفيذية الرئيسية للبنك ،والتي تتعلق بشكل أساسي
بالوظائـف المصرفيـة األساسيـة ،وأي مهـام أخـرى ُيفوضهـا بهـا المجلـس.
وتضطلعُ اللجنة بمسؤولياتها بصفتين ،هما :التصرف نيابة عن مجلس
اإلدارة فـي األمـور الخاصـة بقـرارات المجلـس ،وتـولـي المسـؤوليـات التـي
يفوضـها بهـا المجلـس ،ومنهـا علـى سبيـل المثـال ال الحصـر ،االئتمـان،
واالستثمـار ،والسيولـة ،ومخاطـر السـوق والمخاطـر التشغيليـة ،وتجـاوزات
الحدود المخصصة للجان األخرى.

أهداف اللجنة
أعضاء اللجنة
يتمثل دور لجنة المزايا والترشيحات في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء
		
عادل اللبان
بمسؤولياته الرقابية واإلشرافية المتعلقة بإدارة ترتيبات المكافآت ،بما في
		
رائد النصف
ذلك التوصيات الخاصة بالمكافآت قصيرة األجل وطويلة األجل ،والتوصية
			
كيث غيل
لمجلس اإلدارة للموافقة الخاصة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقً ا
		
جمال الكاظمي
ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وأفضل الممارسات الدولية ،باإلضافة إلى تحديد
المـرشحيـن المـؤهليـن لشغـل عضـويـة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيـذيـة
فــي البنــك ،وبــدء عمليــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضــائــه ،واللجــان
المنبثقــة عنــه.

رئيسا
ً
عضو
عضو
عضو
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اجتمعت اللجنة التنفيذية أربع مرات خالل عام  2020وتم القيام باألعمال
التالية:

والحقً ا لعملية التقييم ،يتم وضع خطة عمل لتعزيز أعمال مجلس اإلدارة
وأنشطة لجانه ومهارات أعضاء المجلس ،حيث شملت الخطة مجموعة
من برامج التوعية والتطوير في مجاالت إدارة المخاطر ،واإللتزام بأحكام
والتحول الرقمي،
الشريعة اإلسالمية والتكنولوجية المالية ()FinTech
ُّ
باإلضافة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

	مـراجعــة واعتمـــاد معـامــالت التمـويــل ومقتـرحــات االستثمـــار حســـب
•
مصفوفـة الصالحيـات المعتمـدة.

اهتماما كاف ًيا لتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
يولي البنك
ً
التنفيذية وقد وضع برامج تنفيذية لضمان هذا التدريب .وتحقيقا
لهذه الغاية ،وضع البنك حزمة تعريفية تحتوي على معلومات تتعلق
باستراتيجية البنك والجوانب المالية والتشغيلية ،فضال عن التزامات
وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة بهدف مساعدة أعضاء مجلس االدارة الجدد
القيام بمهامهم على أحسن وجه.

•

مراجعة عروض التمويل واعتمادها من خالل صالحيات اللجنة.

•

تقديم المساعدة لمجلس اإلدارة في مراجعة أنشطة اإلدارة.

	مراجعة والموافقة على العروض االستثمارية والتأكد من ومالءمتها
•
لسياسات البنك.

•

مراجعة جودة محفظة التمويل/التسهيالت الشاملة للبنك.

	مراجعـة تقاريـر اللجـان اإلداريـة بالبنـك (وهـي اللجنـة اإلداريـة ولجنـة
•
األصول والخصوم) واللجان اإلدارية األخرى ذات الصلة.
	التنسيـق مـع لجنـة المخاطـر المنبثقـة عـن مجلـس اإلدارة للحصـول
•
على تحديثات حول حدود المخاطر واالنكشافات الرئيسية للمخاطر.
مراجعة فعالية أعمال مجلس اإلدارة  -تقييم أعضاء المجلس
يواصل البنك التركيز على تحقيق أعلى مستويات الفعالية والمهنية
ألنشطة مجلس اإلدارة .وعليه تقوم لجنة المزايا والترشيحات المنبثقة
عن المجلس بصورة سنوية بإجراء التقييم السنوي ألعمال المجلس
ولجانه وأعضائه من خالل منهجية التقييم الذاتي حيث تتناول المنهجية
المحاور األربع التالية
ركائز فعالية مجلس اإلدارة

المشاركة
وتكريس
الوقت

الحجم
والتركيب

ثقافة
المجلس

أنشطة
المجلس

هيئة الرقابة الشرعية
يضمن البنك األهلي المتحد الكويت التزامه التام باللوائح والقرارات
الشرعية في جميع معامالته .تتمتع هيئة الرقابة الشرعية باالستقاللية
التامة ودعم مجلس اإلدارة لممارسة أنشطتها وفقً ا للوائح والقرارات
الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي .تتألف اللجنة من أربعة ()4
علماء مرموقين ومعروفين يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة
للبنك .يتمتع العلماء بخبرة واسعة في علوم الشريعة والفقه مما يتيح
لهم لعب دور فعال في أداء مسؤولياتهم في هيئة الرقابة الشرعية.
عالوة على ذلك ،لدى البنك إدارة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي
تتألف من متخصصين في الشريعة لضمان التزام البنك بقرارات هيئة
الرقابة الشرعية .إضافة إلى ذلك ،ووفقً ا لمتطلبات بنك الكويت المركزي
لتعيين مدققين شرعيين خارجيين مستقلين ،قام البنك بتعيين
وإجراء أول مراجعة خارجية شرعية لمعامالت البنك إلتمام الضوابط التي
وضعتها هيئة الرقابة الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
عالوة على ذلك ،تُشرف هيئة الرقابة الشرعية بالبنك على قواعد تنفيذ
الحوكمة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ،باإلضافة إلى
مراجعة منتجات البنك وعروض خدماته لضمان التزامها بأحكام الشريعة
اإلسالمية .ويضمن هيكل الحوكمة المنشأ من قبل البنك تحقيق
التوافق الفعال بين مجلس اإلدارة ،ولجانه وهيئة الرقابة الشرعية ،واإلدارة
التنفيذية .وهذا التكامل ينتهي إلى بلورة مهام واضحة لكل طرف
وتجنب تداخل االختصاصات.
في عام  ،2020أصدر بنك الكويت المركزي القانون رقم  3لسنة 2020
بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي
لتعزيز االستقرار المالي وتوحيد حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات
المالية والمصرفية اإلسالمية وفق أفضل الممارسات العالمية .وفي
سبتمبر  ،2020وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أسس وقواعد
الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنك المركزي وفقً ا لمتطلبات القانون.
يتمثل دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة
للبنك المركزي فيما ُيعرض عليها بشأن شرعية المعامالت المالية التي
تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية،
والتعليمات التي يصدرها البنك لهذه المؤسسات.
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وأشار بنك الكويت المركزي إلى ضرورة حصول البنوك على الموافقة
المسبقة للمرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك
والمؤسسات المالية اإلسالمية .في عام  ،2020حصل البنك األهلي المتحد
على موافقة بنك الكويت المركزي على أربعة أعضاء في هيئة الرقابة
الشرعية ورئيس التدقيق الشرعي الداخلي في البنك.
العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية
بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن حوكمة الرقابة
ً
الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية الصادرة بتاريخ  20ديسمبر
 ،2016يجوز لهيئة الرقابة الشرعية اختيار عضو تنفيذي من بين أعضائها
تتمثل مهامه في تسهيل اتخاذ القرارات في المسائل العاجلة التي
تحتاجها مهام العمل.

اسم العضو

المنصب

في عام  ،2020حضر العضو التنفيذي لهيئة الرقابة المالية في البنك
( )28اجتماعًا لمناقشة األعمال واألنشطة العاجلة .وعليه فقد صدر ()275
قرا ًرا من العضو التنفيذي بخصوص األعمال العاجلة التي عرضت عليه،
وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وحضور االجتماعات
اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية أربع مرات في عام  .2020وفيما يلي
جدول حضور أعضاء الهيئة الشرعية:

حضور االجتماعات
1

2

3

4

الشيخ الدكتور خالد مذكور المذكور

رئيس الهيئة









الشيخ الدكتور عبد العزيز خليفة القصار

عضو تنفيذي









الشيخ الدكتور عصام خلف العنزي

عضو









الشيخ الدكتور علي ابراهيم الراشد

عضو









قرارات هيئة الشريعة ُملزمة لجميع إدارات البنك ،والبنك مسؤول عن
تنفيذ هذه القرارات .تقوم هيئة الرقابة الشرعية باإلشراف على وضمان
التزام اإلدارة بهذه القرارات ،وتقدم تقريرها إلى الجمعية العمومية،
متضمن رأيها حول مدي التزام أعمال البنك بأحكام الشريعة اإلسالمية.
أصدرت هيئة الرقابة الشرعية خالل العام ( )31قرا ًرا شرع ًيا بشأن األعمال
المعروضة عليها خالل عام .2020
كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في البنك
اعتمدت هيئة الرقابة الشرعية الجزء الثالث من الفتاوى الصادرة عنها
تضمن جميع القرارات حتى نهاية عام .2020
والذي
ّ

التدقيق الشرعي الداخلي
تقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بإجراء عمليات تدقيق ربع سنوية
على جميع إدارات البنك المتضمنة في الخطة السنوية المعتمدة لضمان
التزامها بقرارات هيئة الرقابة الشرعية ،وأن البنك يمارس أعماله وفقًا
ألحكام الشريعة اإلسالمية بناء على قرارات هيئة الرقابة الشرعية .تقدم
إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريرها إلى هيئة الرقابة الشرعية ولجنة
التدقيق واإللتزام عن نتائج وظيفة المراجعة الشرعية وتوصياتها بشأن
هذه النتائج.
خالل عام  ،2020تعاقد البنك مع مدقق خارجي مستقل إلجراء مراجعة
لفعالية وكفاية ممارسات التدقيق الشرعي الداخلي وتقديم التحسينات
لضمان االمتثال للوائح المعمول بها التي وضعها بنك الكويت المركزي
ومواءمتها مع الممارسات العالمية الرائدة.
التدقيق الشرعي الخارجي
استعــان البنـك بمـدقـق شـرعــي خـارجــي اعمـاال بتعليمـات بنـك الكـويــت
المركزي فيما يتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية لمراجعة أعمال البنك خالل
العام  2020ومدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا لقرارات
وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
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المخالفات الشرعية
المخالفات في اإليرادات والمصروفات ألحكام الشريعة اإلسالمية
وفقً ا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية ،لم تُسجل أية مخالفات مالية ألحكام
الشريعــة اإلسالميــة ســواء مــن ناحيــة اإليــرادات التــي حصلهــا البنــك أو
المصروفات المدفوعة خالل العام .2020
الزكاة السنوية المدفوعة من قبل البنك
وفقا للقانون رقم  46لسنة  ،2006ووفقا لقرار وزارة المالية رقم 58
لسنة  ،2007يتعين على البنك دفع ضريبة الزكاة التي يفرضها القانون.
في بعض الحاالت ،تغطي ضريبة الزكاة مبلغ الزكاة الذي يتعين على
مساهمي البنك دفعه كزكاة عن أموالهم.
بلغـت قيمـة ضريبـة الزكـاة للسنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2020
( 351,204دينار كويتي).
مكافآت هيئة الرقابة الشرعية
تصادق الجمعية العامة السنوية على تعيين  /إعادة تعيين أعضاء هيئة
الرقـابـة الشـرعيـة وتفـويـض مجلـس اإلدارة بتحـديـد أتعـابهـم ،حيـث بلـغ
إجمالي المكافآت ( 42,000دينار كويتي).
تقييم األداء والمكافآت
يشـرف مجلـس اإلدارة مـن خـالل لجنـة المزايـا والتـرشيحـات علـى عمليـة
تقييم أداء اإلدارة التنفيذية وتحديد مستويات المكافآت .تحدد سياسة
المكافآت الخاصة بالبنك الجوانب والمكونات الرئيسية لمكافآت اإلدارة
موحدا في تطبيق
نهجا
التنفيذية والموظفين اآلخرين .حيث يتبع البنك
ً
ً
سياسة المكافآت.
تحـدد السياسـة مـدى ارتبـاط المكافـآت بقيـاس األداء وتحديـد مـا يتعلـق
بتحقيق األهداف االستراتيجية طويلة األجل للبنك ومدى قدرته على تحمل
أيضـا تمييـز بين مكافـأة اإلدارة العليـا ،مكافـأة الوظائـف
المخاطـر .هنـاك ً
التي تحفها المخاطر والوظائف المرتبطة باألعمال المالية والمخاطر .حيث
ترتبط جميعها بمؤشرات األداء الرئيسية الخاضعة للتعديل بناء على
مؤشرات قياس المخاطر.
وفقً ا لسياسة المكافآت ،يطبق البنك مبدأ المكافآت المؤجلة لمدة تصل
إلى ثالث سنوات (االستحقاق للجزء المتغير من مكافأة األداء) ويخضع هذا
االستحقاق إلى مدى تحقيق األهداف على المدى الطويل ومدى تحقق
عناصر المخاطرة التي تؤثر على األداء .يتم تطبيق مبدأ االسترداد Claw-
 backعلى األجزاء المكتسبة في حالة عدم تحقيق األهداف طويلة
األجل أو تحقق المخاطر الجوهرية المؤثرة على األداء .وخالل عام ،2020
تقييما لممارسات المكافآت بالبنك من خالل مدقق حسابات
أجرى البنك
ً
خارجي مستقل لتحديد وتعزيز الممارسات الحالية للبنك بما يتوافق مع
الممارسات والمعايير الرائدة عالم ًيا.
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المكافآت القائمة على المخاطر والحوافز طويلة األجل
يتبنى البنك إطار لقياس وتقييم أداء البنك ككل ووحداته التنظيمية
وكذلك الموظفين ،من أجل زيادة الحافز لتقديم أداء مناسب ومراعاة أي
مخاطر لألنشطة التشغيلية ،ويربط البنك بشكل وثيق المكافآت بنتائج
األداء والمخاطر.
تقدما في التميز باألداء وقياس المخاطر مع األنشطة
لقد أظهر البنك
ً
واألدوار المحددة لوحدات األعمال ومسؤوليات الموظفين التي تهدف إلى
تحقيق األداء وإدارة المخاطر بصورة فعالة.
يعتمد البنك مجموعة واسعة من المقاييس المالية وغير المالية لتقييم
خصيصا لتعكس أداء الوحدات
أداء الموظفين ،وبناء “مؤشرات” مصممة
ً
التنظيمية وأداء موظفيها .ويختلف مدى قياس مؤشرات األداء المرتبطة
بمؤشرات قياس المخاطر بين الوحدات التنظيمية كل حسب تخصصه.
كما يتم تبني بعض مؤشرات قياس األداء المالي ،مثل األهداف المتعلقة
باإليرادات ،الربح ،الدخل ،التدفق النقدي والعائد على حقوق الملكية .غال ًبا
ما تستند التدابير المستخدمة إلى المراجعة وبأثر رجعي .تتعلق بعض
مؤشرات قياس األداء األخرى التي اعتمدها البنك على استخدام مقاييس
الكفاءة االقتصادية في عملية قياس األداء ،مثل العائد على رأس المال
المعدل حسب المخاطر ( .)RAROCتشمل المؤشرات األخرى المستخدمة
بشكل متكرر الربح االقتصادي ،وتكلفة التمويل المعدلة حسب المخاطر
(حيث يتم تسعير مخاطر نشاط معين مباشرة في تكلفة رأس المال) أو
تعديالت محاسبية بحتة (مثل مخصص المصاريف المستقبلية) .تُستخدم
هذه التدابير مباشر ًة لتقييم األداء المعدل للمخاطر أو كمؤشر لتطبيق
تسوية المخاطر في عملية منح المكافآت.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم قياس أداء البنك باستخدام تدابير غير مالية مثل
اإللتزام الرقابي والضوابط الداخلية والعمل الجماعي وغيرها من المعايير
النوعية التي تهدف إلى تقييم المساهمات غير المالية للموظف.
مـن أجـل التطبيـق العملـي لمنـح المكـافـآت المتعلقـة بـاألداء والمواءمـة
مع المخاطـر ،يستخـدم البنـك مبـدأ “وعـاء المكافـآت” الـذي يمثـل إجمالـي
المكافآت القابلة للتوزيع بصورة سنوية بعد األخذ بعين االعتبار أداء البنك
ككل ومؤشرات قياس المخاطر.

الحوكمة (تتمة)

	بلغــت المكـافــأة المقتـرحــة لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه
•
اإلفصاح عن المكافآت وإعداد التقارير
 255,000دينار كويتي.
يلتزم البنك بسياسة اإلفصاح والشفافية ،وذلك على أساس سنوي ،يصدر
البنك تقرير اإلفصاح عن المكافآت السنوية إلى جانب تقريره السنوي عن
	بلـغ إجمالـي المكافـآت المقترحـة ألعلـى سبعـة ( )7من المسؤوليـن
•
الحوكمة .لقد استوفى البنك جميع متطلبات بنك الكويت المركزي في
التنفيذيين في البنك ،بما في ذلك مدير عام أول المالية ،مدير عام
إعداد التقارير واإلفصاح عن فئات المكافآت وقد قدم منهجية شفافة
التدقيق الداخلي ومدير عام إدارة المخاطر  1,076,819دينار كويتي.
إلظهار قيم المكافآت السنوية وهذا وفقً ا للتقرير السنوي كما في 31
ديسمبر .2020

عدد الموظفين

مكافآت ثابتة
(د.ك)

مكافآت متغيرة
(د.ك)

إجمالي المدفوع
(د.ك)

اإلدارة العليا

11

1,205,712

370,862

1,576,574

الموظفون المشاركون
في أنشطة تحفها مخاطر

11

1,141,271

388,670

1,529,941

وظائف مالية ورقابية

13

800,790

250,836

1,051,626

فئات الموظفين

ألغراض اإلفصاح
اإلدارة العليـا :وتشمـل الرئيـس التنفيـذي ونائبـه والمدراء التنفيذييـن
ونوابهم الذين يخضع تعيينهم لموافقة بنك الكويت المركزي.

البنك للمخاطر .ومن أجل القيام بمهام إدارة المخاطر بصفة يومية ،أنشأ
البنك إدارة مستقلة للمخاطر ،والتي تقدم تقاريرها إلى لجنة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وتضطلع بمسؤولية ما يلي:

الموظفون المشاركون في أنشطة تحفها المخاطر :تشمل رؤساء وحدات
األعمال ونوابهم الذين يكون ألنشطة أعمالهم تأثير مادي على أداء البنك
أو تحديد المخاطر.

•

تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك.

•

قياس تعرض البنك لهذه المخاطر.

الوظائف المالية والرقابية :تشمل رؤساء وحدات األعمال ونوابهم الذين
تشمل أنشطة أعمالهم الرقابة المالية ومراقبة المخاطر.
حوكمة المخاطر واإللتزام والضوابط الداخلية
تتحمـل إدارة المخاطـر المسؤوليـة الكاملـة عـن إدارة المخاطـر التـي قـد
يتعـرض لها البنك وتدعمهـا لجنـة المخاطـر المنبثقـة عـن مجلـس اإلدارة.
ويقوم المجلس بمراجعة واعتماد استراتيجية إدارة المخاطر ،و ُيحدد نزعة

	مراقبـة هـذا التعـرض فـي ضـوء نزعـة البنـك للمخاطـر ،وفقـا العتمـاد
•
مجلس اإلدارة.
•

تحديد احتياجات رأس المال المقابلة للبنك على أساس مستمر.

•

مراقبة وتقييم القرارات الرئيسية المتعلقة بالمخاطر.

•

متابعة وتقييم القرارات المتعلقة ببعض المخاطر.
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تساعد إدارة المخاطر اإلدارة العليا في المراقبة واإلدارة الفعالة للمخاطر
وأيضا يضمن عمل إدارة المخاطر ما يلي:
اإلجمالية للبنك وتحديد المخاطر.
ً
	اتساق استراتيجية العمل العامة للبنك مع نزعة المخاطر لدى البنك
•
المعتمـدة مـن مجلس اإلدارة والمقدمـة مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة
للمجلس.
	سياســات وإجــراءات ومنهجيــات المخاطــر متوافقــة مــع درجــة نزعــة
•
المخاطـر لـدى البنـك.
•

تطوير وتنفيذ هيكل ونظم مناسبة إلدارة المخاطر.

حماية البيانات واألمن السيبراني
يسعى البنك إلى تلبية احتياجات عمالئه ،السيما فيما يتعلق بالمخاطر
تماما حجم المخاطر التي تتعرض لها المعامالت
اإللكترونية .يدرك البنك
ً
عبر اإلنترنت ويلتزم بسالمة معامالت عمالئه اإللكترونية .لقد وضع البنك
سياسة محكمة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات لضمان توفير أعلى درجات
األمن .في البنك نتعامل مع قدر كبير من المعلومات ،تشمل السجالت
المالية وتحديد الهوية الشخصية وغيرها .تعتمد العمليات المصرفية
على الحفاظ على بيئة آمنة وسرية ،ولذلك يتحمل البنك المسؤولية
عن حماية بيانات العمالء بالتزام تام .ويعتبر االنتباه والتيقظ للتهديدات
المحتملة أم ًرا حتم ًيا للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة .يطبق البنك
ممارسات قوية بشأن الخصوصية واألمان ،والتي تشمل:

ويتـم تحـديــد نزعــة المخاطــر فــي مختلــف قطـاعــات األعمــال فــي البنــك
والتعريف بها من خالل إطار عمل مبني على ُأسس متمكنة إلدارة المخاطر
	السياسات والمعاييـر واإلجـراءات إلرشـاد الموظفيـن .وتشمـل مبـادئ
•
وسياسة ُمعتمدة من مجلس اإلدارة .وتعمل سياسة المخاطر في البنك،
حماية المستهلـك ،والئحـة قواعـد سلوك الموظفيـن ،وسياسـة أمـن
والتي يعتمدها مجلس اإلدارة على تحليل حدود ودرجات مخاطر االئتمان،
المعلومـات .ويتـم تطبيـق سياسـة أمـن المعلومـات والسريـة علـى
والسوق ،والسيولة ،والمخاطر التشغيلية وغيرها .ويتم بصفة مستمرة
جميع الموظفين والمتعاقدين واألطراف األخرى وغيرهم ممن ُيعهد
قياس ومتابعة مستويات المخاطر لكل هذه الفئات ،والتأكد من اإلبالغ
إليهم بمعلومات خاصة بالبنك.
المقررة بصفة منتظمة ،مما يضمن اإلدارة
عن اإللتزام بمعدالت المخاطر ُ
	حمــالت تـدريبيــة وتـوعـويــة سنـويــة لتثقيــف المـوظفيــن والعمــالء
•
يتم
كما
العادية،
أعماله
سياق
في
البنك
يتحملها
الحصيفة للمخاطر التي
بمسؤولياتهم المتعلقة باألمن والخصوصية.
تبعا للتغيرات
منتظمة،
بصورة
المخاطر
إدارة
وسياسة
تحديث إطار عمل
ً
	هيكل أمن قوي يتكون من عناصر تحكم وصول الموظفين بجدران
•
التـي تحــدث فــي استراتيجيــة البنــك ،واألهــداف التنظيميــة ،واإلرشــادات
الحماية ،ومراقبة يومية متقدمة لشبكات البنك ومرافقه المادية،
الرقابية ،وتحليل االتجاهات االقتصادية والبيئة التشغيلية.
إضافة إلى عناصر تحكم أخرى.
	في البنك نتبع معايير األمان وأفضل الممارسات الخارجية .وتشمل
•
شهادة االيزو  ،27001وهي معيار معترف به عالم ًيا ألمن المعلومات،
أيضـا بمعيـار
ونقوم بإجـراء اختبـارات للتأكـد مـن االمتثـال لهـا .نلتزم ً
أمان بيانـات صناعـة بطاقـات الدفـع ( )PCI DSSالصـادر عـن مجلـس
صناعة بطاقات الدفع.

ويقوم البنك بقياس المخاطر باستخدام منهجيات كمية ونوعية متنوعة
قائمة علـى أساس طبيعـة المخاطـرة .كمـا تُجـرى بصفـة دوريـة اختبـارات
الضغط والمقارنـة مـع معاييـر الصناعـات األخـرى .وتخضـع نمـاذج القيـاس
واالفتراضــات المتعلقــة بهــا لمـراجعــات روتينيــة ،والتحقــق منهــا ،بهــدف
ضمان سالمة تقديرات البنك للمخاطر ،وتوافق تلك االفتراضات مع أفضل
الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر.
	إجـراء اختبـارات وتقييـم مستمـر لممـارسـات األمـن والخصوصيـة فـي
•
البنك .نستخدم األدوات واألساليب لتحديد الثغرات األمنية والمتعلقة
بالخصوصية واإلبالغ عنها .على سبيل المثال ،نجري “اختبار االختراق”
بشكل دوري على أنظمة البنك األمنية والبنية التحتية ،إلى جانب
أنواع أخرى من التقييم.
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أيضا االنتهاء من برنامج االمصادقة الذاتية لضمان
خالل العام  ،2020تم ً
أمن مستخدمي نظام سويفت .عالوة على ذلك ،يلتزم البنك حال ًيا بتنفيذ
ضوابط األمن السيبراني على النحو المنصوص عليه في إطار عمل األمن
السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي.

الرقابة الداخلية
يسعى مجلس اإلدارة باستمرار لضمان كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة
المطلوبة لحماية عمليات البنك ،مع ضمان االمتثال للضوابط الداخلية
والتأكد من أن هذه الضوابط توفر الحماية الالزمة للبنك ضد المخاطر من
داخل البنك أو خارجه .يتبنى مجلس اإلدارة إطار عمل للضوابط الداخلية
ُيسمى بازل  IIIوالذي يشمل المكونات الخمسة الرئيسية التالية:

البيئة الرقابية

تقييم المخاطر

المعلومات والتواصل

وتتحمل اإلدارة مهمة تنفيذ قواعد الرقابة الداخلية .بينما يتحمل مجلس
ُشرف لجنة
اإلدارة المسؤولية الكاملة عن كفاية نُظم الرقابة الداخلية .وت ِ
التدقيق واإللتزام المنبثقة عن المجلس على إطار عمل الرقابة الداخلية
في البنك.

أنشطة الرقابة الداخلية

عمليات متابعة
الرقابة الداخلية

المالية ،ومن أجل ضمان فعالية وكفاية نُظم الرقابة الداخلية ،قام مجلس
اإلدارة بمراجعة نُظم الرقابة الداخلية من قبل مدقق خارجي معتمد
ومستقل .كما قام المجلس بمناقشة تقرير الرقابة الداخلية ولم يتم
تسجيل أية مالحظات جوهرية تؤثر على رأي الجهة المستقلة حول كفاية
نظم الرقابة الداخلية للبنك.

هذا ،وقد قام مجلس اإلدارة بمراجعة نُظم الرقابة الداخلية ومسؤوليات
إدارة المخاطر ،وتأكد من فعاليتها في البنك وذلك على ضوء تعليمات
بنك الكويت المركزي بشأن عمليات التدقيق الداخلي في المؤسسات
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إطار عمل االمتثال
جزءا من ثقافة البنك األهلي المتحد
يعد العمل في إطار عمل االمتثال
ً
الكويت في االلتزام والعمل وفق اإلطار التنظيمي والتشريعي ،حيث
يضمن البنك االلتزام بالممارسات السليمة والمعززة ويضمن تجنب
مخالفة أي قوانين أو ضوابط تفرضها الجهات التشريعية والسلطات
الرقابية في الكويت .وتعتبر وظيفة االمتثال عنص ًرا رئيس ًيا في خط
الدفاع الثاني للبنك من حيث ادارة مخاطر االمتثال ،حيث يقوم البنك
باإلشراف والمشاركة في وضع اإلجراءات الداخلية بما يتوافق مع اللوائح.
ويتمثل دورها الرئيسي في توفير الدعم للبنك وإدارته في إدارة مخاطر
االمتثال ،وتضمين وتحسين والحرص على اخذ كل االحتياطات لتحقيق
االمتثال في جميع مستويات وهياكل البنك.
تُع َّرف مخاطر االمتثال بأنها مخاطر التعرض للعقوبات القانونية أو الرقابية،
أو الخسارة المالية الكبيرة ،أو خسارة السمعة التي قد يتعرض لها البنك
نتيجة عدم امتثاله للقوانين واللوائح والقواعد ومعايير التنظيم الذاتي
ذات الصلة وقواعد السلوك التي تنطبق على أنشطته المصرفية (ويشار
إليها مجتمعة باسم“ ،قوانين وقواعد ومعايير االمتثال”).
منذ أمد بعيد ،وتحدد الجهات الرقابية أولوية إللزام البنوك بإنشاء إدارة
مستقلة لالمتثال لتحقيق اإللتزام بالقوانين واللوائح الصادرة ،وتنفيذ
برامج امتثال قوية وتقديم المشورة والتدريب لدعم وحدات األعمال
واإلدارة في إطار مهامهم الرئيسية .تعتبر الجهات الرقابية برامج االمتثال
عنص ًرا ضرور ًيا في الممارسات السليمة لألعمال بشكل عام من خالل
تنفيذ “ثقافة االمتثال” على كافة مستويات المؤسسة باعتبارها جان ًبا
مهما من الجهود المبذولة وليست مجرد أداة للتخفيف من مخاطر
ً
االمتثال .إضافة إلى المسؤوليات السابقة ،يخدم برنامج االمتثال الفعال
أيضا األغراض المهمة لتحديد المشكالت المحتملة وردع سوء السلوك
ً
وتقليل العقوبات المحتملة في حالة حدوث مخالفات.
يعد االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح أحد أهم عوامل نجاح البنك .فان
إدارة االلتزام تعمل على حماية سمعة ومصداقية البنك؛ وتوفير الحماية
للمساهمين والمودعين وتوفير ضمانات ضد العقوبات القانونية .االمتثال
هو مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب تشمل جميع األطراف في البنك،
تبدأ من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وتنتهي بجميع الموظفين كل
حسب الصالحيات والمهام الموكلة إليهم.
إضافة إلى ذلك ،وضع البنك إطار عمل مراقبة االمتثال ،والذي يحدد النهج
العام لتطوير برنامج مراقبة االمتثال في البنك ،ويضع المبادئ التوجيهية
لتحديد وتقييم وتخفيف ومراقبة واإلبالغ عن مخاطر االمتثال الجوهرية
التي تؤثر على البنك .يحدد برنامج مراقبة االمتثال منهجية االمتثال
الشاملة في تقييم مخاطر عدم االمتثال المتضمنة في البنك .وتقوم
إدارة االلتزام بإدارة هذه المهام مع جميع إدارات األعمال أثناء أدائهم
لمسؤولياتهم لضمان االلتزام بأفضل ممارسات االمتثال .الهدف من
برنامج مراقبة االمتثال هو تحديد األولويات ورصد المجاالت التي تشكل
مخاطر أكبر ومسؤولية البنك على أساس نتائج اختبار االمتثال ،والتقييم
الذاتي للمخاطر والرقابة ،والتدقيق الداخلي والخارجي ،والنتائج الرقابية
وتحسين جهود االمتثال واستخدام الموارد.
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تسعى إدارة االلتزام بالبنك ،بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ،إلى
زيادة مستوى الوعي بالتزامات االمتثال بين جميع موظفي البنك عن
طريق إجراء برامج تدريبية دورية وتقديم المشورة والتحديثات المتعلقة
باالمتثال .تقوم إدارة االلتزام بأنشطة منتظمة للتوعية باالمتثال لضمان
الفهم الجيد لمتطلبات االمتثال والرد أي استفسارات تتعلق بأداء
إجراءات االمتثال داخل اإلدارات بشكل صحيح .تضمن إدارة االلتزام تنفيذ
دورات توجيهية كافية لجميع اإلدارات فيما يتعلق بلوائح ومتطلبات بنك
الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
يهدف البنك إلى تحقيق معايير مرتفعة من األخالق والنزاهة في جميع
جوانب سلوك أعماله .ويلتزم البنك باالمتثال لجميع التشريعات وااللتزامات
ذات الصلة .ولتسهيل هذا الغرض ،وضع البنك سياسة امتثال أعتمدها
مجلس اإلدارة والتي تهدف إلى إثبات التزام البنك التام بما يلي:
أ	.أعلـى معـاييـر األخـالق واالمتثـال لجميـع القـوانيـن واللـوائـح والقـواعـد
والسيـاسـات المطبقـة.
ب .الكشف عن حاالت عدم االمتثال وتصحيحها على الفور.
ج .القضاء على سوء السلوك والمخالفات األخرى.
تحدد سياسة االمتثال إطار عمل االمتثال وإرشادات السياسة وتفاصيل
ممارسات االمتثال المطبقة داخل البنك .تساعد هذه السياسة البنك
على االمتثال لإلرشادات الرقابية والقانون وتعزيز ثقافة االمتثال في البنك.
مكافحة غسل األموال والجرائم المالية
يشكــل استخــدام وتطبيــق األنظمــة واالجــراءات والضــوابــط السليمــة
ً
مهمـا
نشاطـا
لمكافحـة أنشطـة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب
ً
إلدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
يطبق البنك إطار عمل لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمنع الجرائم
المالية والفساد المتعلق بها بأشكاله المتعددة .يحدد إطار العمل جميع
أنظمة وضوابط الكشف المناسبة المصممة لمنع األموال غير المشروعة
من التدفق إلى نظام البنك .في األساس ،تستخدم إدارة مكافحة غسل
األموال هذا اإلطار لتحديد هوية عمالء البنك ،وإجراء مراجعات منتظمة
لحساباتهم ومراقبة أي معامالت مشبوهة تتم باستخدام حساب البنك
واإلبالغ عنها.
يقوم البنك االهلي المتحد باستخدام نظام آلي لرصد المعامالت قائم
على المخاطر وقام بتطبيق اإلجراءات والضوابط ذات الصلة لتسهيل آلية
المراقبة والكشف المناسبة .لدى البنك سياسات وبرامج مراقبة مناسبة
لمكافحة غسل األموال .تتم مراجعة هذه السياسات وبرامج المراقبة
وتحديثها سنو ًيا واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .كما يتم التدقيق
على إجراءات مكافحة غسيل األموال الخاصة بالبنك من قبل مدققين
خارجيين مستقلين بصفة سنوية ويقدم تقريرهم إلى بنك الكويت
أيضا بإجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من امتثال
المركزي الذي يقوم ً
البنك للوائح مكافحة غسيل األموال.

الحوكمة (تتمة)

تعزيز أدوات مكافحة الجرائم المالية
في عام  ،2020تبنت إدارة مكافحة غسل األموال مجموعة جديدة من
القواعد التي تهدف إلى تغطية جميع أنواع العمالء والمعامالت .هذا
ويؤدي تعزيز القواعد إلى الحصول على نطاق أوسع وعدد أكبر من
المعامالت لضمان المراقبة الشاملة التي تم تحقيقها بنجاح .تضمن إدارة
مكافحة غسل األموال أن تكون تنبيهات مكافحة غسيل األموال مركزية
ويتم تنفيذها من خالل فريق متخصص في مكافحة غسيل األموال.

مكافحة الجريمة المالية أثناء جائحة كورونا
ّ
شكلت جائحة كورونا تحديات فريدة وغير مسبوقة للقطاع المصرفي.
وللتأكد من أن عمليات البنك تعمل بسالسة ،وأن العمل عن بعد يتم
وكاف ،عمل فريق مكافحة غسل األموال على التأكد من
على نحو مناسب
ٍ
أن مراقبة معامالت مكافحة غسل األموال والمتطلبات الرقابية تتم إدارتها
بشكل صحيح نظ ًرا للطبيعة عالية المخاطر لإلدارة دون أي أوجه قصور.
فيما يلي أهم اإلنجازات التي حققتها إدارة مكافحة غسل األموال في عام
:2020

ُيعد إنشاء إطار عمل قوي إلجراءات “إعرف عميلك” و”إعرف موظفك” أم ًرا
أساس ًيا في منع استغالل البنك عن قصد ودون قصد من قبل العناصر
• الرد على االستفسارات الواردة من وحدة التحريات المالية الكويتية.
اإلجرامية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب .وفي إطار ضمان نظام فعال
إلجراءات “إعرف عميلك” و”إعرف موظفك” ،قام البنك بتحديث سياساته
• تنفيذ معامالت سويفت لفرز العقوبات.
وإجراءاته لتتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة .عالوة على ذلك ،قدم
	إصدار تقارير المؤسسات الخيرية إلى بنك الكويت المركزي في الوقت
•
البنك إرشادات قائمة على المخاطر لفرق الخطوط األمامية في التعامل مع
المحدد.
تحديات مكافحة غسيل األموال التي تشكلها جائحة كورونا .تم تشديد
• الرد على متطلبات الجهات الرقابية والكتب الصادرة عنها.
إجراءات العناية الواجبة المقابلة عبر مختلف إدارات البنك لتعزيز عمليات
• الرد على استفسارات األعمال لضمان التشغيل السلس.
تحديد المخاطر ومراقبتها.
• الرد على استفسارات البنوك المراسلة والمكالمة الجماعية.

	تنفيذ تنبيهات مطابقة األسماء بصفة يومية [األفراد المحددين
•
بشكل خاص].

ضمان اإللتزام الرقابي
في عام  ،2020نجحت إدارة مكافحة غسل األموال في تقديم جميع
• إصدار التقارير الدورية الخاصة باإلدارة.
التقارير اإللزامية إلى بنك الكويت المركزي في اإلطار الزمني المحدد على
	مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات اإلدارة بما في ذلك دراسة تقييم
•
أساس شهري وسنوي.
المخاطر.
إضافــة إلى ذلــك ،قــام فريــق مكافحــة غســل األمــوال بالــرد علــى جميــع
استفسارات وحدة التحريات المالية الكويتية خالل عام  2020والتأكد من
أن جميع المستندات الداعمة المطلوبة تم تقديمها الستكمال التحقيق
في الحاالت المشتبه فيها خالل الوقت المحدد.
التدريب والتوعية
موظفو البنك مؤهلون ومجهزون للتعامل مع أحدث أنظمة غسيل
األموال وأكثرها تطو ًرا .ويضمن البنك من استمرار التدريبات ذات الصلة
وتقديمها عبر القنوات االلكترونية .وفي سياق تنفيذ إطار تدريب قوي
متخصصا
قائم على المخاطر ،خالل فترة جائحة كورونا ،أعد البنك تدري ًبا
ً
يتناول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بآثار الجائحة.
وبالتنسيـق مع إدارة المـوارد البشريـة ،قامـت إدارة مكافحـة غسل األمـوال
بتطويـر وتحديـث المـواد التدريبيـة لموظفـي البنـك لضمـان إضافـة مهـام
أكثـر شمـوالً ومقسمـة حسـب الـوظيفـة بمـا يتـوافـق مـع تعليمـات بنـك
الكويت المركزي.
سجلت إدارة مكافحة غسل األموال جميع أفراد فريق مكافحة غسل األموال
للتدريب المتخصص “متخصص معتمد في مكافحة غسل األموال ومنع
الجرائم المالية” وتم اعتمادهم .باإلضافة إلى ذلك ،أجرى مسؤول اإلبالغ عن
غسل األموال دورات توعية خالل عام  2020لجميع وحدات العمل.

أظهر فريق مكافحة غسل األموال روح التعاون والعمل الجماعي لتغطية
جميع الجوانب وتجنب أي تأخير في أنشطة ووظائف مكافحة غسل
األموال تقديرًا للوضع الحالي ولمنع أي أوجه قصور قد تعرض البنك
لمخاطر عدم االمتثال للتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية.
أخالقيات العمل والسلوك المهني
الئحة أخالقيات العمل والسلوك المهني
تحدد الئحة قواعد السلوك الخاصة بالبنك الحد األدنى من القيم والمعايير
لسلوك العمل األخالقي المتوقع إتباعها من قبل أعضاء مجلس إدارة
البنك واإلدارة التنفيذية والموظفين .تحكم هذه القيم والمعايير تفاعالت
الموظفيــن مــع العمــالء والمنــافسيــن وشــركــاء العمــل والمســاهميــن
وتشكـل أسـاس لسيـاسـات البنـك التـي توفـر إرشـادات بشـأن االمتثـال
للقوانين واللوائح.
يلتـزم مجلس إدارة البنـك واإلدارة التنفيذيـة والموظفـون بأعلـى درجـات
االلتـزام بسيـاسـات قواعـد السلـوك باإلضـافـة إلـى تعزيـز والحفـاظ علـى
بيئة عمل تدعم السلوك األخالقي وتشجع بفعالية الحوار المفتوح حول
األخالقيات والسلوك.
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سياسة اإلبالغ عن المخالفات
تهدف سياسات اإلبالغ عن المخالفات إلى تسهيل قيام الموظفين باإلبالغ
عن المخالفات بحسن نية وسرية ،دون الخوف من العواقب السلبية
لتصرفهم .اعتمد البنك سياسة اإلبالغ عن المخالفات للحفاظ على أعلى
المعايير الممكنة للسلوك األخالقي والقانوني .يتم تشجيع الموظفين
على اإلبالغ عن المخالفات إذا كانت لديهم أي مخاوف حقيقية بشأن
سوء التصرف أو السلوك غير القانوني الذي يشتبهون في حدوثه داخل
البنك .قد يتعلق سوء السلوك بسوء التصرف المالي ،أو عدم االمتثال
اللتزام قانوني أو تنظيمي ،أو جريمة جنائية ،أو سلوك ضار بصورة البنك
أو سمعته ،أو تعريض الصحة والسالمة أو البيئة للخطر ،أو اإلخفاء
المتعمد ألي من هذه األمور (“سوء السلوك”) .يبذل البنك أقصى جهد
لحماية ودعم أي شخص يثير مخاوف حقيقية وحماية هوية المبلغين عن
المخالفات .تهدف سياسة اإلبالغ عن المخالفات إلى دعم رغبة البنك في
تعزيز نظام البنك الخاص بالنزاهة ومكافحة الفساد واالحتيال والجرائم
ذات الصلة.
تعارض المصالح
تم إعداد سياسة تعارض المصالح لضمان الحفاظ على أعلى درجة من
الشفافية والموضوعية في البنك .فيتعين على أعضاء مجلس اإلدارة
والموظفين وأقاربهم وأفراد عائالتهم والبنك نفسه ككيان وكذلك
جميعا أي تعارض في المصالح بشأن معامالتهم
شركائه ،أن يتجنبوا
ً
التجارية واالقتصادية .تتمثل سياسة البنك في اتخاذ كافة الخطوات
المعقولة للحفاظ على الترتيبات التنظيمية واإلدارية الفعالة وتشغيلها
لتحديد وإدارة أوجه التعارض ذات الصلة .يطبق البنك إجراءات خاصة
باألعمال تتناول تحديد وإدارة صور تعارض المصالح الفعلي والمحتمل
الذي قد ينشأ أثناء أعمال البنك .يتعين على البنك اتخاذ جميع الخطوات
المعقولة لتحديد وإدارة تعارض المصالح التي تنطوي على مخاطر
جوهرية من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة العميل .تحدد هذه السياسة
متطلبات البنك ،لوضع اإلجراءات والضوابط والتدابير المناسبة من أجل
تحديد وإدارة أي تعارض مصالح جوهري.
وفقً ا إلرشادات السياسة ،يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح
تعارضا
لمجلس اإلدارة عن أي مصلحة قد تكون لديهم والتي قد تسبب
ً
في المصالح .ال يجوز ألي عضو مجلس إدارة لديه مصلحة شخصية جوهرية
في مسألة يدرسها المجلس أن يحضر أو يصوت على المسألة قيد
الدراسة .أدرجت السياسة بعض الحاالت التي تمثل أمثلة على تعارض
محتمل في المصالح.
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السرية
تعتبر السرية من بين المبادئ األساسية لألعمال المصرفية وهي ضرورية
لكسب ثقة جميع األطراف المتعاملة مع البنوك ،سواء كانوا ُمودعين
أو مقترضين أو مستثمرين أو غير ذلك .اعتمد البنك سياسة خاصة
بالسرية تعد بمثابة المرجع القياسي ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين
في البنك فيما يتعلق بجمع واستخدام وحفظ وأمن المعلومات المالية
الشخصية غير العامة لعمالء البنك األفراد وعن البنك نفسه .يتحمل
جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي البنك مسؤولية حماية المعلومات
السرية والخاصة باالمتثال لجميع القوانين والسياسات المعتمدة .عالوة
على ذلك ،يتمتع عمالء البنك بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة
من المنتجات والخدمات مثل المنتجات المصرفية األساسية والرهونات
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت .ولتقديم هذه المنتجات والخدمات
بشكل فعال ومالئم ،من المهم للغاية أن يستخدم البنك التكنولوجيا
المتطورة إلدارة وصيانة معلومات معينة للعمالء مع ضمان الحفاظ على
سرية معلومات العميل وحمايتها .حماية معلومات العمالء مسألة
يعتبرها مجلس اإلدارة بالغة األهمية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن جميع
موظفي البنك عند التوظيف قد تعهدوا بالئحة السلوك ،والتي تتضمن
أحد المبادئ األساسية المتمثل في الحفاظ على سرية وأمن وخصوصية
المعلومات في سجالت كل عميل.
اإلفصاح والشفافية
كجـزء من ثقافتـه ،يحـرص البنـك علـى توفيـر معلومـات جوهـريـة دقيقـة
وشاملة وشفافة ومفصلة وكافية وفي الوقت المناسب لمساهمي البنك
وأصحاب المصالح ،وذلك لتمكينهم من متابعة أداء البنك وإلبقائهم
على إطالع دائم حول المعلومات الجوهرية المتعلقة بأعمال البنك.
أعتمـد البنـك آليـة إفصـاح شاملـة وواضحـة تضمـن المساءلـة والتنفيـذ
الفعال بما يتوافق مع التعليمات الرقابية المتعلقة باإلفصاح والشفافية
الصادرة عن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والمعايير الدولية
ذات العالقة.
يعتمـد البنـك سياسـة إفصـاح توضـح اإلطـار المركـزي لالمتثـال لمتطلبـات
اإلفصاح العام لبنك الكويت المركزي الصادرة في تعليماته بشأن مبادئ
الحوكمة الرشيدة للشركات في المؤسسات المالية وفي القواعد واللوائح
المتعلقـة بمعيـار كفـايـة رأس المـال الصـادر عـن بنـك الكـويـت المـركـزي.
باإلضافة إلى ذلك ،تغطي السياسة متطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة
أسواق المال والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقوانين واللوائح
األخرى ذات الصلة.

الحوكمة (تتمة)

حماية أصحاب المصالح
يتبني البنك منظومة متكاملة لحماية أصحاب المصالح .ويتعامل
البنك بمبدأ الموضوعية وتكافؤ الفرص مع أصحاب المصالح الداخليين

والخارجيين .وتتكون منظومة حماية أصحاب المصالح من مجموعة من
السياسات واإلجراءات واللوائح المنظمة لذلك.

الموظفين

مجلس اإلدارة

الموردين

المجتمع

نظام موحد
للحوكمة

الجهات
الرقابية

العمالء

المساهمين

المنافسي

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
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الحوكمة (تتمة)

المساهمين
يعزز البنك ويحافظ على قناة اتصال مفتوحة وشفافة مع مساهميه
تمكنهم من فهم األعمال ووضع البنك المالي وأدائه واتجاهات التشغيل.
كمـا طـور البنـك قسمـًا علـى مـوقعـه اإللكترونـي يقـدم تقاريـر مفصلـة

للمسـاهميـن عــن الحـوكمــة وغيـرهــا مـن المعلـومــات المهمــة المتعلقــة
باإلفصـاح عـن المعلومـات الماليـة وغيـر الماليـة.

المساهمين الرئيسيون:
نسبة المساهمة

المساهم

شركة األهلي المتحد

67.33 %

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

12.34%
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الحوكمة (تتمة)

العمالء
وحدة شكاوى العمالء مزودة بموارد من أصحاب الخبرات القادرين على
التعامل مع الشكاوى بصورة مستقلة ،وتبني معايير خاصة لحل المشاكل
من خالل برنامج لضمان الجودة لنيل رضاء العمالء الذي يستهدفه البنك.
عالقات المستثمرين
يشجــع البنــك الحــوار المفتــوح والشفــاف مــع كــل مــن المستثمـريــن
المؤسسيين والقطـاع الخـاص .تُعـد وظيفـة عالقـات المستثمرين بمثابـة
جهــة االتصـــال الـرئيسيــة مــع المسـاهميــن والمستثمـريــن والمحلليــن
المالييـن .كمـا ينشـر البنـك معلومـات للمستثمريـن وأصحـاب المصلحـة
بشكل منتظم ،من خالل موقعه اإللكتروني ووسائل اإلعالم األخرى.
الموظفين
يحمي البنـك ويلتـزم بالحقـوق الممنوحـة للموظفيـن والتي تشمـل علـى
سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
•

هيكل أجور ومكافآت يتسم بالشفافية

•

بيئة عمل تتسم بالشفافية

•

المساهمة في برامج إدارة مواهب الموظفين

•

تطبيق سياسة اإلبالغ عن المخالفات

تعزيزًا ألدواره التجارية واألخالقية والدينية والقانونية تجاه المجتمع ،يترجم
البنك اهتمامه بالمسؤولية اإلجتماعية إلى مجموعة من األنشطة تشمل:
•

توفير الرعاية لمختلف الفعاليات

•

تقديم التبرعات

•

المشاركة في الفعاليات الخيرية

•

رعاية البرامج التعليمية

•

رعاية البرامج التطوعية

•

تنظيم دورات وحمالت توعية للموظفين والمجتمع

في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ،أثبت البنك دوره الرائد
في المسؤولية اإلجتماعية خالل عام  2020من خالل مساهمته الفعالة
تجاه المجتمع ،من نشر الوعي بالسالمة إلى تنظيم حمالت تلقي اللقاح
لضمان سالمة موظفيه وعمالئه.
باإلضافة إلى ذلك ،ولتعزيز نظرة البنك بشأن المسؤولية اإلجتماعية ،بدأ
البنك في عام  2020نموذج تصميم إطار عمل واستراتيجية الحوكمة
بما يخص البيئة والمجتمع بما يتوافق مع اللوائح المحلية والمعايير
العالمية الرائدة من أجل تطوير إطار استدامة شامل وقوي ،متكامل مع
جهود المسؤولية اإلجتماعية للبنك ورؤيته ورسالته.

المسؤولية اإلجتماعية واالستدامة
حرصـا مـن البنـك علـى أهميـة دعـم المجتمـع وتمويـل أنشطـة التنميـة
ً
جـزءا مـن رؤيـة أوسـع،
اإلجتماعيـة ،يعتبـر البنـك المسؤوليـة اإلجتماعيـة
ً
بدءا من رؤيته الطموحة في أن يصبح ً
رائدا وفقً ا للمعايير
بنكا إسالم ًيا ً
ً
الدولية ،ودمج المسؤولية اإلجتماعية في مهمته وهي المساهمة في
التنمية المجتمعية واالقتصادية.
ووفقًا لرؤية ورسالة المسؤولية اإلجتماعية للبنك ،يشرف مجلس اإلدارة
على برنامج المسؤولية اإلجتماعية ويضمن تنفيذه على مستوي جميع
إدارات البنك .تسعى اإلدارة باستمرار إلى تحديد طرق أكثر كفاءة وفعالية
للتحسين والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع الذي يعمل فيه البنك
وينعكس ذلك في شكل برامج المسؤولية اإلجتماعية التي يتبناها
وينفذها البنك.

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع( .تتمـــــة)

68

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع( .تتمـــــة)

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

69

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع( .تتمـــــة)

70

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

البيانات المالية

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

71

بيان األرباح أو الخسائر

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		
إيضـاحات

138,395
()63,098

169,312
()84,166

75,297

85,146

صافي إيرادات أتعاب وعموالت
أرباح تحويل عمالت أجنبية
صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية
صافي الربح من بيع عقارات استثمارية
حصة في نتائج شركة زميلة
إيرادات أخرى

		
		
		
12
5

5,847
3,618
5,651
720
()540
119

9,802
3,132
6,811
1,293
()286
1,310

إجمالي إيرادات التشغيل

		

90,712

107,208

()26,095

()9,424

64,617

97,784

تكاليف موظفين
مصروفات استهالك
مصروفات تشغيل أخرى

		
		
		

()18,633
()4,068
()10,495

()22,931
()5,520
()11,509

إجمالي مصروفات التشغيل

		

()33,196

()39,960

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

		

31,421
()1,437
()255

57,824
()2,552
()255

29,729

55,017

 13.5فلس

 26.5فلس

إيرادات تمويل
توزيع إلى المودعين
صافي إيرادات التمويل

		
3
		
4

المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

6

إيرادات التشغيل بعد المخصصات وخسائر انخفاض القيمة		

ربح السنة

7
22
		

ربحية السهم األساسية والمخففة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

ربح السنة

		
إيضـاحات

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		

29,729

55,017

(خسائر) دخل شامل آخر:
(خسائر) دخل شامل آخر لن يتم إعادة تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة
		
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
14
إعادة تقييم أرض ملك حر

()167
370

()442
69

صافي الدخل (الخسائر) الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه
إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

203

()373

دخل (خسائر) شامل آخر للسنة

		

203

()373

إجمالي الدخل الشامل للسنة

		

29,932

54,644

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		
إيضـاحات

184,276
274,476
322,281
3,113,685
392,492
7,778
18,360
40,109
16,541

133,712
344,834
454,437
3,018,755
303,239
8,261
29,230
40,907
18,029

إجمالي الموجودات

4,369,998

4,351,404

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
مطلوبات أخرى

16
17
18

772,097
3,008,222
7,585
78,891

1,049,630
2,696,984
88,632

3,866,795

3,835,246

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطيات

19
19

216,587
269,933

206,273
293,202

486,520

499,475

أسهم خزينة

20

()43,957

()43,957

الخاصة بمساهمي البنك
الصكوك المستدامة  -الشريحة 1

21

442,563
60,640

455,518
60,640

إجمالي حقوق الملكية

		

503,203

516,158

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

		

4,369,998

4,351,404

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات في أوراق مالية
استثمار في شركة زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى

9
		
10
11
12
13
14
15

د .أنور علي المضف
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

					

			
احتياطي
إجمالي
أسهم
االحتياطيات
الخزينة
ألــــــــــف
ألــــــــــف
دينار كويتي
دينار كويتي

293,202
29,729
203
29,932
()27,858
()10,314

974
-

-

احتياطي
إعادة تقييم
عقارات
ألــــــــــف
دينار كويتي

9,907
370
370
-

-

التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة
ألــــــــــف
دينار كويتي

3,460
()167
()167
-

-

أرباح
مرحلة
ألــــــــــف
دينار كويتي

153,272
29,729
29,729
()27,858
()10,314
()3,142

()3,397

22,660
-

-

90,046
3,142

-

12,883
-

-

206,273
10,314
-

-

الرصيد كما في  1يناير 2020

ربح السنة

(خسائر) دخل شامل آخر للسنة

إجمالي الدخل (الخسائر) الشامل للسنة

توزيعات أرباح نقدية ( 2019 -إيضاح )19

إصدار أسهم منحة ( 2019 -إيضاح )19

التحويل إلى االحتياطيات (إيضاح )19

– الشريحة ( 1إيضاح )21

						

الخاصة بمساهمي البنك

أسهم
الخزينة
ألــــــــــف
دينار كويتي

()43,957
-

-

()3,397

االحتياطيات
الصكوك
المستدامة -
الشريحة 1
ألــــــــــف
دينار كويتي

60,640
-

-

						
				
عالوة
		
احتياطي
احتياطي
إصدار
		
عام
إجباري
أسهم
رأس المال
ألــــــــــف
ألــــــــــف
ألــــــــــف
ألــــــــــف
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

مجموع
حقوق
الملكية
ألــــــــــف
دينار كويتي

516,158
29,729
203
29,932
()27,858
-

-

مدفوعات أرباح الصكوك المستدامة

-

()3,397

تحويل احتياطي القيمة العادلة ألدوات

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة
60,640

()43,957

()11,515
()117
269,933

974

10,277

()3
3,290

3
()11,515
()117
126,661

22,660

93,188

12,883

-

خسائر التعديل نتيجة برنامج تأجيل السداد (إيضاح - )10
216,587

معامالت أخرى

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

من خالل الدخل الشامل اآلخر عند إلغاء االعتراف

()11,515
()117
503,203

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية (تتمـــــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

					

			
احتياطي
إجمالي
أسهم
االحتياطيات
الخزينة
ألــــــــــف
ألــــــــــف
دينار كويتي
دينار كويتي

278,268
55,017
()373
54,644
()26,531
()9,822

974
-

احتياطي
إعادة تقييم
عقارات
ألــــــــــف
دينار كويتي

9,838
69
69
-

التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة
ألــــــــــف
دينار كويتي

3,772
()442
()442
-

أرباح
مرحلة
ألــــــــــف
دينار كويتي

143,877
55,017
55,017
()26,531
()9,822
()5,782

22,660
-

84,264
5,782

12,883
-

196,451
9,822
-

الرصيد كما في  1يناير 2019

ربح السنة

(خسائر) دخل شامل آخر للسنة

إجمالي الدخل (الخسائر) الشامل للسنة

توزيعات أرباح نقدية ( 2018 -إيضاح )19

إصدار أسهم منحة ( 2018 -إيضاح )19

التحويل إلى االحتياطيات (إيضاح )19

						

الخاصة بمساهمي البنك

أسهم
الخزينة
ألــــــــــف
دينار كويتي

()43,957
-

االحتياطيات
الصكوك
المستدامة -
الشريحة 1
ألــــــــــف
دينار كويتي

60,640
-

						
				
عالوة
		
احتياطي
احتياطي
إصدار
		
عام
إجباري
أسهم
رأس المال
ألــــــــــف
ألــــــــــف
ألــــــــــف
ألــــــــــف
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

مجموع
حقوق
الملكية
ألــــــــــف
دينار كويتي

491,402
55,017
()373
54,644
()26,531
-

تحويل احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق

-

60,640

()43,957

()3,357
293,202

974

9,907

130
3,460

()130
()3,357
153,272

22,660

90,046

12,883

206,273

الدخل الشامل اآلخر عند إلغاء االعتراف

مدفوعات أرباح الصكوك  -الشريحة ( 1إيضاح )21

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
()3,357
516,158

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		
إيضـاحات

31,421

57,824

()720
()5,651
540
()114
25
4,068
26,095
1,789

()1,293
()6,811
286
()1,225
()44
5,520
9,424
543

57,453

64,224

55,357
125,836
()134,432
688
()277,553
311,238
7,585
()17,830
()2,553

91,269
()137,902
()242,794
()5,936
130,969
272,468
3,916
()2,306

125,789

173,908

()179,116
104,940
11,113
()2,058
()25
114

()373,535
344,032
7,579
()2,194
10,971
()3,573
44
1,225

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

		

()65,032

()15,451

أنشطة التمويل
أرباح مدفوعة إلى حاملي الصكوك المستدامة  -الشريحة 1
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

		
		

()3,397
()27,858

()3,357
()26,531

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

		

()31,255

()29,888

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في  1يناير

		

29,502
229,779

128,569
101,210

259,281

229,779

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

		

تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بصافي التدفقات النقدية:
صافي الربح من بيع عقارات استثمارية
		
صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية
12
حصة في نتائج شركة زميلة
5
إيرادات توزيعات أرباح
5
صافي إيرادات من عقارات استثمارية
استهالك ممتلكات ومعدات
6
مخصصات وخسائر انخفاض القيمة
		
إطفاء عالوة إصدار صكوك
		

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
موجودات أخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
مطلوبات أخرى
ضرائب مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

		
		
		
		
		
		
		
		

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية
بيع واسترداد استثمارات في أوراق مالية
متحصالت من بيع شركة تابعة
شراء عقارات استثمارية
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي اإليرادات من عقارات استثمارية
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

		
		
		
		

		

النقد والنقد المعادل في  31ديسمبر

9

بلغت إيرادات التمويل المستلمة  135,500ألف دينار كويتي ( 170,106 :2019ألف دينار كويتي) ،وقدرت التوزيعات المدفوعة إلى المودعين بمبلغ 77,220
ألف دينار كويتي ( 75,214 :2019ألف دينار كويتي).

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

معلومات حول الشركة
.1
إن البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع“( .البنك”) هو شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في دولة الكويت سنة  1971وهو مدرج في بورصة الكويت .وتتمثل
أغراض البنك بتقديم الخدمات المصرفية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ويخضع لرقابة بنك الكويت المركزي .إن عنوان مركز البنك المسجل هو دروازة العبد
الرزاق ،ص.ب ،71 .الصفاة  12168الكويت.
بدأ البنك عملياته كبنك إسالمي اعتبارًا من  1أبريل  ،2010واعتبا ًرا من ذلك التاريخ ،تنفذ كافة أنشطة البنك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة
المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك.
إن البنك هو شركة تابعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب .وهو بنك بحريني (“الشركة األم”) مدرج في بورصتي البحرين والكويت .خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2019قام البنك ببيع حصته الفعلية بنسبة  50.41%في شركته التابعة وهي شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع.
(“كيمفك”) وهي شركة مساهمة كويتية يتم تداول أسهمها في بورصة الكويت ،وتضطلع بأنشطة االستثمار وإدارة المحافظ.
تم التصريح بإصدار البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وفقً ا لقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ  21يناير  2021وتخضع لموافقة
الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك في اجتماعها .للجمعية العمومية السنوية للمساهمين صالحية تعديل هذه البيانات المالية بعد إصدارها.
أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة
.2
 2.1أساس اإلعداد
يتم إعداد البيانات المالية وفقً ا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرض ملك حر واألدوات المالية المشتقة التي تم قياسها
بالقيمة العادلة.
يتم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضًا العملة الرئيسية للبنك ،مقربةً ألقرب ألف دينار باستثناء ما يشار إليه بخالف ذلك.
 2.2بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت .وتتطلب هذه التعليمات  -بما
في ذلك التعميمات الصادرة مؤخرًا عن بنك الكويت المركزي حول اإلجراءات الرقابية المتخذة استجابةً لتفشي فيروس كوفيد 19 -والمخاطبات المتعلقة
ببنك الكويت المركزي  -من البنوك والمؤسسات المالية األخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في ضوء
التعديالت التالية:
أن يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
(أ)
التزامًا بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي ،أيهما أعلى؛ والتأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛
(ب) أن يتم االعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن مهالت تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء استجابةً لتفشي فيروس كوفيد 19-ضمن
األرباح المرح لة بدالً من األرباح أو الخسائر طبقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية .9
يشار إلى اإلطار المذكور أعاله فيما يلي بـ “المعايير الدولية للتقارير المالية المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة بدولة الكويت”.
 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
تسري التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التالية على الفترة السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير .2020
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف األعمال
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  3أنه لكي يتم اعتبار األعمال مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات فإنه ينبغي أن تتضمن ،كحد
أدنى ،المدخالت واإلجراءات الجوهرية التي ترتبط بصورة جوهرية بالقدرة على الوصول إلى المخرجات .عالوة على ذلك ،فقد أوضح هذا المعيار أنه من الممكن
لألعمال أن تتحقق دون تضمين كافة المدخالت واإلجراءات الضرورية للوصول إلى المخرجات .هذه التعديالت لم يكن لها أي تأثير على البيانات المالية للبنك
ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول البنك في أية عمليات لدمج األعمال.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
.2
 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات (تتمة)
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  9ومعيار المحاسبة الدولي  :39إصالح المعايير الخاصة بمعدالت
الفائدة
من المتوقع أن تتوقف االستعانة بمعايير أسعار الفائدة الحالية المرتبطة بسعر الليبور بنهاية سنة  .2021ولتخفيف حاالت عدم التيقن التي قد تنشأ عن
هذا التغيير فيما يتعلق بالمحاسبة عن عالقات التحوط التي تستند الى أسعار الفائدة بناءا على سعر الليبور ،فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
تعديالت تتعلق بإصالح المعايير الخاصة بمعدالت الفائدة على المعيار الدولي للتقارير المالية  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقارير المالية
 7والتي تتضمن بصورة رئيسية عدد من اإلعفاءات التي تتيح للشركات التي تقوم بإعداد التقارير المالية بمواصلة المحاسبة عن عالقات التحوط على أساس
معايير أسعار الفائدة المرتبطة بسعر الليبور.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف المعلومات الجوهرية
تقدم هذه التعديالت تعريفًا جديدًا للمعلومات الجوهرية الذي يبين أن “المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عدم صحة التعبير عنها أو
إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات
المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشأة التي قامت بإعدادها”.
توضح التعديالت أن جوهرية المعلومات تعتمد على طبيعة وحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع المعلومات األخرى في سياق البيانات
المالية .ويكون عدم صحة التعبير عن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على البنك.
تعديالت على اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية
إن اإلطار المفاهيمي ال يمثل معيارًا وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة به المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار .إن الغرض من اإلطار المفاهيمي هو
مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعداد هذه المعايير على وضع سياسات محاسبية مماثلة عندما ال يوجد
معيار مطبق وكذلك مساعدة كافة األطراف على استيعاب وتفسير المعايير .يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات
حديثة وكذلك معايير االعتراف بالموجودات والمطلوبات ويوضح أيضًا بعض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية للبنك.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :16امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد19-
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  28مايو  2020امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد - 19 -تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية
إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية  16بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما
 16عقود التأجير .تمنح التعديالت
ً
يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيد .19-نظ ًرا لكونه مبر ًرا عمل ًيا ،قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير
المتعلق بفيروس كوفيد 19-والممنوح من المؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال .يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات
التأجير الناتجة عن امتياز التأجير المتعلق بكوفيد 19 -بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،16إذا لم
يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير.
لم ينتج عن هذا التعديل تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في سنة  ،2020إال أنه ليس لها تأثير على البيانات المالية للبنك.
 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
يعتزم البنك تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للبنك عند سريانها.
اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة (المرحلة )2
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  27أغسطس  2020المرحلة الثانية من “اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة”  -التعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقارير المالية  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية 16
(المرحلة  2من إصالح معدل اإليبور) .تطرح المرحلة  2من إصالح معدل اإليبور إعفاءات مؤقتة لمعالجة المشكالت المحاسبية التي تنشأ عن استبدال المعدل
المعروض بين البنوك (معدل اإليبور) بمعدل ربح بديل خالي تقريبًا من المخاطر .يسري التعديل على فترات البيانات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
يظل تأثير استبدال المعدالت المعروضة بين البنوك (معدالت اإليبور) بمعدالت بديلة خالية تقريبًا من المخاطر على منتجات وخدمات البنك من جوانب التركيز
الرئيسية .لدى البنك عقود تستند بشكل ما إلى معدل اإليبور مثل الليبور والتي تمتد لما بعد السنة المالية  2021حيث من المحتمل حينها أن يتم وقف
نشر معدالت اإليبور .إن البنك حاليًا بصدد تقييم تأثير انتقال البنك إلى تطبيق أنظمة المعدالت الجديدة بعد سنة  2021عن طريق مراعاة التغيرات التي تطرأ
على منتجاته وخدماته وأنظمته وكذلك عملية رفع التقارير لديه وسيواصل االستعانة بأصحاب المصالح الداخليين والخارجيين لدعم عملية االنتقال بشكل
منظم وتخفيف المخاطر الناتجة من االنتقال.
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أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 2.5.1األدوات المالية
أ) االعتراف
يتم االعتراف باألصل المالي أو االلتزام المالي عندما يصبح البنك طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .إن جميع المشتريات والمبيعات “بالطريقة االعتيادية”
للموجودات المالية يتم تسجيلها في تاريخ السداد ،أي تاريخ قيام البنك باستالم أو تسليم األصل .تسجل التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة
وتاريخ السداد في بيان األرباح أو الخسائر أو بيان الدخل الشامل وفقًا للسياسة المطبقة على األداة ذات الصلة .إن المشتريات أو المبيعات بالطريقة االعتيادية
هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمني يتم تحديده عمومًا باللوائح أو األعراف السائدة في األسواق.
ب) التصنيف والقياس
يقدم البنك منتجات وخدمات مطابقة ألحكام الشريعة مثل المرابحة والمساومة والوكالة واإلجارة.
زائدا معدل ربح متفق عليه بحيث يقوم البائع بإفادة المشتري بتكلفة
إن المرابحة هي عقد بيع بضائع وعقارات وبعض الموجودات األخرى المدرجة بالتكلفة ً
المنتج المشترى ومبلغ الربح الذي سيتم تسجيله.
إن المساومة هي اتفاقية يتم بموجبها التفاوض بين المشتري والبائع دون الكشف عن التكلفة التي يحددها البائعون.
إن الوكالة هي اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم مبلغ من المال إلى العميل بموجب ترتيب وكالة ،والذي يقوم باستثمار هذا المبلغ وفقًا لشروط محددة
مقابل أتعاب .يلتزم الوكيل برد المبلغ في حالة التعثر أو التخلف عن السداد أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط الوكالة.
بناء على طلب العميل (المستأجر) استنادا إلى وعد منه باستئجار األصل
إن اإلجارة هي اتفاقية يقوم البنك (المؤجر) بموجبها بشراء أو إنشاء أصل للتأجير،
ً
لمدة محددة ومقابل أقساط إيجار محددة .وقد تنتهي اإلجارة بنقل ملكية األصل إلى المستأجر.
يقوم البنك بتصنيف كافة موجوداته المالية استنادا إلى نموذج األعمال المستخدم إلدارة الموجودات وسمات التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ،باستثناء
أدوات حقوق الملكية والمشتقات.
يتم قياس المطلوبات المالية بخالف التزامات التمويل والضمانات المالية وفقًا للتكلفة المطفأة أو وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتم
االحتفاظ بها لغرض المتاجرة وتكون في صورة أدوات مشتقة أو عند تطبيق تصنيف القيمة العادلة.
تقييم نموذج األعمال
يحدد البنك نموذج أعماله عند المستوى الذي يعكس على نحو أفضل كيفية إدارته لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق األغراض من األعمال .ويقصد بذلك
ما إذا كان هدف البنك يقتصر على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كال من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية
الناتجة من بيع الموجودات.
ال يتم تقييم نموذج أعمال البنك على أساس كل أداة على حدة ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
•
•
•

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقارير إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة.
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى
كيفية مكافأة مديري األعمال (على سبيل المثال أن تستند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم
تحصيلها).

كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل المهمة في تقييم البنك.
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 االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك ،لن يغير البنك من تصنيف الموجودات المالية المتبقية
المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ،ولكنه سيدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخرًا في الفترات المستقبلية.
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ب) التصنيف والقياس (تتمة)
تقييم التدفقات النقدية التعاقدية  -اختبار مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط
يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط (“اختبار مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط”).
ألغراض هذا االختبارُ ،يعرف “أصل المبلغ” بالقيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي الذي قد يتغير على مدى عمر األصل المالي (على سبيل المثال،
في حالة وجود مدفوعات أصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم).
إن العناصر األكثر أهمية للربح في أي ترتيب تمويل أساسي تتمثل بصورة نمطية في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان .ولتقييم مدفوعات أصل
المبلغ والربح فقط ،يقوم البنك بتطبيق أحكام ،ويراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة تسجيل معدل الربح عن هذا األصل.
على النقيض ،فإن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألكثر من حاالت تعرض للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب
تمويل أساسي ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على المبلغ القائم .وفي مثل هذه الحاالت ،ينبغي أن يتم
قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يقوم البنك بإعادة التصنيف فقط في حالة تغير نموذج األعمال الخاص بإدارة تلك الموجودات .تبدأ إعادة التصنيف اعتبارا من فترة البيانات المالية األولى بعد
التغير .ومن المتوقع أن تكون هذه التغيرات غير متكررة للغاية.
يقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية إلى الفئات التالية عند االعتراف المبدئي:
•
•
•
•

أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،دون إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى بيان األرباح أو الخسائر عند إلغاء االعتراف
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 )1أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي الذي يتمثل في أداة دين وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشرطين التاليين وعدم تصنيفه كمدرج بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر:
•
•

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.

يتم تصنيف الودائع لدى بنك الكويت المركزي والودائع لدى البنوك األخرى ومديني التمويل وبعض االستثمارات في األوراق المالية وبصورة رئيسية تلك التي
تمثل استثمار البنك في الصكوك والموجودات األخرى كأدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة.
يتم قياس أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة الحقًا وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طريقة العائد الفعلي بعد تعديله مقابل عمليات التحوط الفعلية
للقيمة العادلة وخسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .وتسجل إيرادات األرباح وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ،وانخفاض القيمة في بيان األرباح أو
الخسائر .كما تسجل أي أرباح أو خسائر ناتجة من إلغاء االعتراف في بيان األرباح أو الخسائر.

 )2أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تدرج أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء كال الشرطين اآلتيين:
•
•

أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط.

يتم الحقًا قياس أدوات الدين المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً ا للقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر الناتجة من التغيرات
في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم تسجيل إيرادات األرباح وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر .يتم تسجيل
التغيرات في القيمة العادلة التي ال تعتبر جزءًا من عالقة تحوط فعالة ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
كجزء من حقوق الملكية حتى ال يتم االعتراف باألصل أو إعادة تصنيفه .عند إلغاء االعتراف باألصل ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة
سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر.
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 )3أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االعتراف المبدئي ،يجوز للبنك اختيار تصنيف بعض االستثمارات في أسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  32األدوات المالية :العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة.
يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
يتم الحقًا قياس أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقًا للقيمة العادلة .تسجل التغيرات في القيمة العادلة بما في
ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر وتعرض ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كجزء من حقوق الملكية.
ال يتم أبدًا إعادة إدراج األرباح والخسائر الناتجة من أدوات حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر .يتم تسجيل توزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر عندما
يثبت الحق في استالم المدفوعات باستثناء أن يستفيد البنك من مثل هذه المتحصالت كأن يتم استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك الحالة يتم تسجيل
هذه األرباح ضمن بيان الدخل الشامل.
ال تخضع أدوات حقوق الملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة .عند البيع ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر
المتراكمة من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية .يتم إدراج أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن االستثمارات في أوراق مالية في بيان المركز المالي.

 )4موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون نموذج األعمال المتعلق بفئة الموجودات المالية ال يهدف
فقط إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل ك ً
ال من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات.
إن الموجودات المالية التي ال تستوفي اختبار أصل المبلغ والربح فقط يتم تصنيفها إلزاميا ضمن هذه الفئة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يقوم البنك عند االعتراف المبدئي وعلى نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف األصل المالي الذي يستوفي بخالف ذلك متطلبات قياسه وفقا
للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك من شأنه أن يحد أو يقلل
بصورة جوهرية من أي عدم تطابق محاسبي قد ينشأ بخالف ذلك .يتضمن هذا التصنيف بعض أوراق الدين المالية واألسهم والمشتقات غير المصنفة كأدوات
تحوط في عالقة تحوط فعالة ،والتي تم حيازتها بصورة رئيسية لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب.
يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقًا للقيمة العادلة.
يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات التمويل وتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر طبقا لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استالم
المدفوعات.
ج) انخفاض قيمة الموجودات المالية
يقوم البنك بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل والتسهيالت االئتمانية غير النقدية في صورة ضمانات بنكية وخطابات ضمان وخطابات
اعتماد مستندية وأوراق قبول بنكية وتسهيالت ائتمانية نقدية وغير نقدية غير مسحوبة (قابلة وغير قابلة لإللغاء) واستثمار في أوراق دين مالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
إن األرصدة لدى بنك الكويت المركزي والصكوك الصادرة من بنك الكويت المركزي وحكومة دولة الكويت تعتبر منخفضة المخاطر ويمكن استردادها بالكامل
وبالتالي فلم يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة .ال تتعرض االستثمارات في أسهم لخسائر االئتمان المتوقعة.
يسجل انخفاض قيمة مديني التمويل مقابل خسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة بناءا على تعليمات بنك الكويت المركزي لقياس خسائر االئتمان المتوقعة
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9والمخصص المطلوب وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى.
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خسائر االئتمان المتوقعة
وضع البنك سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل فترة بيانات مالية لمعرفة ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي عن طريق
مراعاة التغير في مخاطر التعثر التي تطرأ على مدى العمر المتبقي لألداة المالية .لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة ،سيقوم البنك بتقييم مخاطر
التعثر التي تطرأ على األداة المالية خالل عمرها المتوقع .يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدى
العمر المتوقع المتبقي لألصل المالي؛ أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلى البنك بموجب العقد؛ والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك
استالمها ،والمخصومة مقابل معدل الربح الفعلي للتمويل.
يطبق البنك طريقة تتضمن ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة .تنتقل الموجودات بين المراحل الثالث التالية استنادا إلى التغير في الجودة
االئتمانية منذ االعتراف المبدئي:

المرحلة  :1خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرًا
يقيس البنك مخصصات الخسائر وفقًا لمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرًا للموجودات المالية التي ال تتعرض لزيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو التعرض للمخاطر المحددة كحاالت مرتبطة بمخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ البيانات المالية .ويعتبر البنك األصل
المالي كأصل منخفض المخاطر االئتمانية عندما يعادل تصنيفه لمخاطر االئتمان التعريف المفهوم عالم ًيا لـ “درجة االستثمار”.
المرحلة  :2خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة – غير منخفضة القيمة االئتمانية
يقيس البنك مخصصات الخسائر وفقًا لمبلغ يكافئ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة للموجودات المالية التي ال تحدث فيها زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية.
المرحلة  :3خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة – منخفضة القيمة االئتمانية
يقيس البنك مخصصات الخسائر وفقًا لمبلغ يكافئ نسبة  100%من صافي التعرض للمخاطر أي بعد االقتطاع من قيمة التعرض قيمة الضمانات المحددة
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة
المالية .تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرًا هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة
خالل فترة  12شهرًا بعد تاريخ البيانات المالية .تحتسب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرًا
إما على أساس فردي أو مجمع حسب طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية.
بالنسبة للموجودات المالية التي ليس لدى البنك أي توقعات معقولة بشأنها حول االسترداد إما للمبلغ القائم بالكامل أو جزء منه ،يتم تخفيض مجمل
القيمة الدفترية لألصل المالي .ويعتبر هذا األمر إلغاء اعتراف (جزئي) باألصل.
عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة اللتزامات التمويل غير المسحوبة ،يقوم البنك بتقدير الجزء المتوقع من التزام التمويل الذي سيتم
سحبه على مدى العمر المتوقع .وعندئذ تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى القيمة الحالية ألوجه العجز المتوقعة في التدفقات النقدية في حالة سحب
تسهيل التمويل .ويتم خصم أوجه العجز النقدي المتوقع بنسبة تقريبية إلى معدل الربح الفعلي المتوقع للتمويل.
يقاس التزام البنك طبقًا لكل ضمان بالمبلغ المسجل مبدئيًا ناقصا اإلطفاء المتراكم المسجل في بيان األرباح أو الخسائر ومخصص خسائر االئتمان
المتوقعة أيهما أعلى .ولهذا الغرض ،يقدر البنك خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية للمدفوعات المتوقع سدادها إلى حامل األداة عن خسائر
االئتمان التي يتكبدها .ويتم خصم معدالت العجز النقدي بمعدل الربح المعدل بالمخاطر ذي الصلة بالتعرض للمخاطر.

تحديد مرحلة االنخفاض في القيمة
يقوم البنك بمراقبة كافة الموجودات التي تتعرض لخسائر انخفاض القيمة باستمرار .لتحديد ما إذا كانت األداة أو محفظة األدوات سوف تتعرض لخسائر ائتمان
متوقعة على مدى  12شه ًرا أو على مدى عمر األداة ،يقوم البنك بتقييم ما إذا هناك ازدياد جوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،ومؤشرات التراجع
وإجراء تحليل يستند إلى الخبرة التاريخية للبنك وتقييم خبير لخسائر االئتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية .يرى البنك أن التعرض لمخاطر االئتمان
قد زاد بشكل جوهري عندما يوجد تدهور كبير في تصنيف العميل مقارنة بالتصنيف عند استحداث المعاملة ،حيث تتم إعادة الهيكلة نتيجة لمواجهة
صعوبات مالية للعمالء وغيرها من الظروف الموضحة أدناه.
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تحديد مرحلة االنخفاض في القيمة (تتمة)
كما يقوم البنك بتطبيق طريقة نوعية ثانوية لقياس االزدياد الجوهري في مخاطر االئتمان للموجودات المالية مثل انتقال العميل /التسهيل إلى قائمة
المراقبة ،أو تعليق الحساب .وفي بعض الحاالت ،يجوز أن يأخذ البنك أيضا في اعتباره أن األحداث الموضحة أدناه (على سبيل المثال وليس الحصر) تمثل
مؤشرات على االزدياد الجوهري في مخاطر االئتمان بخالف التعثر.
•

التصنيف الداخلي للعميل الذي يشير إلى التعثر أو التعثر المحتمل في المستقبل القريب،

•

طلب العميل الحصول على تمويل عاجل من البنك،

•

يكون للعميل التزامات متأخرة إلى جهات دائنة عامة أو موظفين عموميين،

•

وفاة العميل،

•

انخفاض جوهري في قيمة الضمان األساسي حيث من المتوقع أن يتم استرداد التمويل من خالل بيع الضمان،

•

انخفاض جوهري في معدل المبيعات لدى العميل ،أو خسارة عمالء رئيسيين أو تدهور المركز المالي للعميل،

•

مخالفة االتفاقية على نحو ال يمكن للبنك التغاضي عنه،

•

أن يتقدم الملتزم (او أي جهة قانونية تابعة لمجموعة الملتزم) بطلب اإلفالس  /أو الوصاية أو التصفية،

•

تعليق أوراق الدين أو تعليق األسهم للملتزم في السوق الرئيسي نتيجة شائعات أو حقائق تتعلق بمواجهته لصعوبات مالية،

•

اتخاذ تدابير وإجراءات قانونية ضد العميل من قبل جهات دائنة أخرى،

•

وجود دليل واضح على عدم قدرة العميل على سداد المستحقات التمويلية في تواريخ االستحقاق،

•

تصنيف الموجودات المالية ضمن المرحلة  2في حالة تخفيض التصنيف االئتماني للتسهيل بدرجتين بالنسبة للتسهيالت ذات الدرجة االستثمارية
ودرجة واحدة بالنسبة لدرجة التصنيف غير االستثماري؛

•

تصنيف كافة الموجودات المالية المعاد جدولتها ضمن المرحلة  2ما لم تتأهل للتصنيف ضمن المرحلة .3

تتمثل المعايير النوعية المستخدمة في تحديد االزدياد الجوهري في مخاطر االئتمان في مجموعة من الضوابط النسبية والمطلقة .ترتبط كافة الموجودات
المالية التي تأخر سداد مدفوعاتها ألكثر من  30يومًا بازدياد جوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي وتنتقل إلى المرحلة  2حتى لو لم تشر
المعايير األخرى إلى ازدياد جوهري في مخاطر االئتمان.
إن الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية هي تلك الموجودات المالية المنخفضة ائتمانيًا عند االعتراف المبدئي ويتم إدراجها
ضمن المرحلة .3
إن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة أداة دين تتضمن التأخر إما في سداد أصل المبلغ أو الربح ألكثر من  90يومًا أو وقوع أي صعوبات معروفة في
التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة أعمال الطرف المقابل وتدني درجات التصنيف االئتماني ومخالفة الشروط األصلية للعقود والقدرة على تحسين
األداء بمجرد وقوع أية صعوبة مالية وتدهور قيمة الضمانات وغيرها من األدلة .ويعمل البنك على تقييم مدى وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة على
أساس فردي لكل أصل جوهري بصورة فردية وعلى أساس مجمع بالنسبة للموجودات األخرى المقدرة كغير جوهرية بصورة فردية.
باستثناء التمويل االستهالكي والمقسط ،ينتقل التسهيل االئتماني من المرحلة  2إلى المرحلة  1بعد فترة  12شه ًرا من تاريخ استيفاء كافة الشروط التي
أدت إلى تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة  .2إن تحويل التسهيل االئتماني من المرحلة  3إلى المرحلة  2أو المرحلة  1يخضع لموافقة بنك الكويت
المركزي.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
إن خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي مخصومة بمعدل الربح
الفعلي لألداة المالية .يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى البنك طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها.
تتضمن العناصر الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة احتماالت التعثر والخسائر الناتجة من التعثر والتعرض للمخاطر في حالة التعثر.
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إن احتماالت التعثر هي تقدير احتمال التعثر خالل نطاق زمني معين.
•

قد يقع التعثر فقط في وقت معين خالل فترة التقييم ،في حالة عدم استبعاد األصل المالي سابقا واستمرار إدراجه في المحفظة .يستخدم البنك
مقياس الفترة الزمنية لكل تصنيف الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة .يمثل الحد األدنى من احتمال التعثر نسبة  0.75%للتسهيالت االئتمانية
المصنفة ضمن الدرجة االستثمارية ،ونسبة  1%للتسهيالت االئتمانية ذات الدرجة غير االستثمارية ،باستثناء التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى
الحكومة والبنوك المصنفة ضمن الدرجة االستثمارية من خالل وكالة تصنيف ائتماني خارجية ،باإلضافة إلى معامالت التمويل المتعلقة بالتمويالت
االستهالكية والمقسطة (باستثناء بطاقات االئتمان).

•

إن التعرض للمخاطر في حالة التعثر يتمثل في تقدير التعرض للمخاطر عند وقوع تعثر في المستقبل اخذا في االعتبار التغيرات المتوقعة في
التعرض للمخاطر بعد تاريخ البيانات المالية ،بما في ذلك سداد أصل المبلغ والربح سواء في المواعيد المقررة بموجب العقد أو خالف ذلك ،والمسحوبات
المتوقعة في التسهيالت التي يلتزم بها البنك .وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي ،يطبق البنك معامل تحويل االئتمان بنسبة  100%على
التسهيالت النقدية وغير النقدية المستخدمة .بالنسبة للتسهيالت غير المستخدمة ،يتم تطبيق معامل تحويل االئتمان بناءا على متطلبات بنك
الكويت المركزي بشأن معدل الرفع المالي الصادرة بتاريخ  21أكتوبر .2014

•

إن الخسائر الناتجة من التعثر هي تقدير الخسائر الناتجة في حالة وقوع تعثر في وقت معين .وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المستحقة وتلك التي تتوقع جهة اإلقراض استالمها بما في ذلك عند تحقيق أي ضمان .يتم عرض هذه الخسائر عادة كنسبة من التعرض للمخاطر في
حالة التعثر .أقر بنك الكويت المركزي قائمة بالضمانات المؤهلة والحد األدنى من االستقطاعات المطبقة عند تحديد معدل الخسارة عند التعثر .إضافة
إلى ذلك ،فإن نسبة الحد األدنى من معدل الخسارة عند التعثر هي بنسبة  50%و 75%على التوالي بالنسبة للتسهيالت االئتمانية غير المكفولة
بضمان من الدرجة األولى وتلك المساندة.

إن الحد األقصى للفترة التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية لألصل المالي بما في ذلك بطاقات االئتمان والتسهيالت المتداولة األخرى
ما لم يكن للبنك حق قانوني في استدعائها في وقت مبكر .على الرغم من ذلك ،وبالنسبة للموجودات المالية المدرجة ضمن المستوى 2؛ يأخذ البنك
في اعتباره الحد األدنى من مدة االستحقاق لجميع التسهيالت التمويلية لمدة  7سنوات (باستثناء التمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان وتمويل اإلسكان)
ما لم يكن للتسهيالت االئتمانية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتمديد ،وتكون الدفعة النهائية أقل من  50%من إجمالي قيمة التسهيل الممنوح.
بالنسبة للتمويالت االستهالكية وبطاقات االئتمان وتمويالت اإلسكان ضمن المرحلة  ،2يحدد البنك الحد األدنى من فترة االستحقاق لمدة  5سنوات و 15سنة
على التوالي.
إدراج المعلومات المستقبلية
يقوم البنك بإدراج المعلومات المستقبلية في تقديره لمدى تعرض مخاطر االئتمان إلحدى األدوات لزيادة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وقياسه لخسائر االئتمان
المتوقعة .قام البنك بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيرات االقتصادية األساسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة.
يتم تطبيق تعديالت االقتصاد الكلي ذات الصلة الستنباط التغيرات عن السيناريوهات االقتصادية .وتعكس هذه التوقعات المعقولة والمؤيدة لظروف
االقتصاد الكلي المستقبلي التي ال يتم استنباطها ضمن نطاق عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة األساسية .تتضمن عوامل االقتصاد الكلي التي
يتم مراعاتها ،على سبيل المثال ال الحصر ،إجمالي الناتج المحلي ومؤشر السعر االستهالكي والمصروفات الحكومية ويستلزم ذلك تقييم االتجاه الحالي
والمتوقع لدورة االقتصاد الكلي .يؤدي إدراج المعلومات المستقبلية إلى زيادة درجة األحكام المطلوبة فيما يتعلق بكيفية تأثير التغيرات في عوامل االقتصاد
الكلي على خسائر االئتمان المتوقعة .يتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات بالظروف االقتصادية المستقبلية بصورة منتظمة.
أرصدة مديني التمويل المعاد التفاوض بشأنها
في حاالت التعثر ،يسعى البنك إلى إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العمالء بخالف حيازة الضمان .قد يتضمن ذلك مد ترتيبات السداد واالتفاق على شروط
تمويل جديدة .وفي حالة إعادة التفاوض أو تعديل التمويل الممنوح إلى العمالء ولكن دون أن يتم إلغاء االعتراف به ،يتم قياس أي انخفاض في القيمة بواسطة
طريقة العائد الفعلي األصلي كما تم احتسابه قبل تعديل الشروط .وتتولى اإلدارة باستمرار مراجعة أرصدة مديني التمويل التي أعيد التفاوض بشأنها،
أيضا بتقييم ما إذا كان هناك أي ازدياد جوهري في مخاطر االئتمان أو
لضمان االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد المدفوعات المستقبلية .تقوم اإلدارة ً
وجوب تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة .3
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ج) انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر المرتبطة بخسائر االئتمان المتوقعة كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية وذلك بالنسبة للموجودات المالية
المدرجة وفقًا للتكلفة المطفأة .وفي حالة أدوات الدين المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يسجل البنك خسائر االئتمان المتوقعة
في بيان األرباح أو الخسائر ويتم تسجيل مبلغ مقابل ضمن الدخل الشامل اآلخر دون أي تخفيض في القيمة الدفترية لألصل المالي في بيان المركز المالي.
المشطوبات
يتم شطب الموجودات المالية إما جزئيًا أو كليًا فقط عندما يتوقف البنك عن السعي وراء االسترداد .وفي حالة زيادة المبلغ المشطوب عن مخصص الخسائر
المتراكمة ،يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة إلى المخصص والتي يتم تطبيقها بعد ذلك على مجمل القيمة الدفترية .وتدرج أي استردادات الحقة إلى
مصروف خسائر االئتمان.
مخصصات خسائر االئتمان طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي
يتعين على البنك احتساب مخصصات خسائر االئتمان لمديني التمويل طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مديني التمويل واحتساب المخصصات.
يتم تصنيف أرصدة مديني التمويل كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم المدفوعات في تاريخ السداد التعاقدي المقرر لها أو عندما تتجاوز قيمة التسهيل
الحدود المقررة المعتمدة مسبقًا .يتم تصنيف أرصدة مديني التمويل كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة عند التأخر في سداد الربح أو قسط أصل المبلغ
لمدة تزيد عن  90يومًا وعندما تزيد القيمة الدفترية للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استردادها .تتم إدارة ومراقبة أرصدة مديني التمويل متأخرة السداد
ومنخفضة القيمة كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى الفئات األربع التالية والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد المخصصات.
الفئة

المعايير

قائمة المراقبة

غير منتظمة لفترة تصل إلى  90يومًا

المخصصات المحددة
-

دون المستوى

غير منتظمة لفترة تتراوح من  91إلى  180يومًا

20%

مشكوك في تحصيلها

غير منتظمة لفترة تتراوح من  365-181يومًا

50%

معدومة

غير منتظمة لفترة تتجاوز  365يومًا

100%

بناء على تقدير اإلدارة حول أوضاع العميل المالية و/أو غير المالية.
قد يدرج البنك تسهيال ائتمانيا في إحدى الفئات المذكورة أعاله
ً
باإلضافة إلى المخصصات المحددة ،يتم احتساب مخصصات عامة بحد أدنى بنسبة  1%للتسهيالت النقدية وبنسبة  0.5%للتسهيالت غير النقدية على
كافة تسهيالت االئتمان السارية (بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المقيدة) التي ال تخضع الحتساب مخصص محدد.
د) إلغاء االعتراف
ال يتم االعتراف بأصل مالي (كليا أو جزئيا) عندما )1( :تنتهي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل أو ( )2عندما يحتفظ البنك بحقه في
استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية ولكن يتحمل البنك التزامًا بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف مقابل بموجب ترتيب
“القبض والدفع” أو ( )3عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما( :أ) أن يقوم البنك بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة
لألصل أو (ب) أال يقوم البنك بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنه فقد السيطرة على األصل .عندما يقوم البنك بتحويل حقه في
استالم التدفقات النقدية من األصل ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم يفقد السيطرة على األصل ،يتم تسجيل األصل
بمقدار استمرار البنك في االحتفاظ باألصل ،وفي تلك الحالة ،يقوم البنك أيض َا بتسجيل االلتزام ذي الصلة .يتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على
أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي يحتفظ بها البنك.
يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى للمقابل الذي يجب على البنك
سداده أيهما أقل.
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 2.5.1األدوات المالية (تتمة)
د) إلغاء االعتراف (تتمة)
عندما يأخذ استمرار السيطرة شكل خيار مكتوب أو (كليهما) لألصل المحول ،يتم قياس مقدار استمرار البنك في السيطرة وفقً ا للقيمة التي يتطلب من
البنك سدادها عند إعادة الشراء .إذا كان الخيار مكتو ًبا ألصل يتم قياسه وفقً ا للقيمة العادلة ،فإن مدى استمرار البنك في السيطرة محدد بالقيمة العادلة
لألصل المحول أو سعر ممارسة الخيار ،أيهما أقل.
ال يتم االعتراف بااللتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته .عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الطرف
المقابل بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي
واعتراف بالتزام جديد .يدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر.
هـ) المقاصة
تتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة
على المبالغ المسجلة وينوي البنك السداد على أساس الصافي.
 2.5.2قياس القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر المستلم لبيع أصل أو المدفوع لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين بالسوق في تاريخ القياس .يستند قياس
القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع أصل أو نقل التزام تتم في:
•
•

السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.

يجب أن يتمكن البنك من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
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 لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج مزايا 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.
يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة للظروف والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت
الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،المبين كما
يلي ،استنادًا إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل:

•

المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛

•

المستوى  :2أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوظًا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

•

المستوى  :3أساليب تقييم ال يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوظًا.

بالنسبة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة .ويتم استخدام أسعار الشراء للموجودات
بناء على أحدث
وأسعار العرض للمطلوبات .كما تحدد القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق مشتركة أو وحدات االستثمار أو أدوات االستثمار المشابهة
ً
صافي قيمة معروضة للموجودات.
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 2.5.2قياس القيمة العادلة (تتمة)
بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة ،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 فإن القيمة العادلة يتم تقييمها استنادا إلى التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل العائد الحالي السائد
في السوق ألدوات مالية مماثلة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم تسجيلها في البيانات المالية على أساس متكرر ،يحدد البنك ما إذا كانت هناك تحويالت قد حدثت بين
(استنادا إلى مدخالت أدنى المستويات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل)
المستويات في الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف
ً
في نهاية كل فترة بيانات مالية.
بناء على طبيعة وسمات األصل أو االلتزام والمخاطر المرتبطة به ومستوى
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،قام البنك بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات
ً
الجدول الهرمي للقيمة العادلة الموضح أعاله.
 2.5.3األدوات المالية المشتقة والتحوط
يتعامل البنك في األدوات المالية المشتقة لغرض إدارة التعرض لمخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان.
يتم تسجيل األدوات المالية المشتقة مبدئيا في بيان المركز المالي بالتكلفة (بما في ذلك تكاليف المعامالت) وتقاس الحقا بقيمتها العادلة.
االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة
يقوم البنك ضمن سياق األعمال الطبيعي بإجراء عدة أنواع من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية تتمثل في اتفاقيات تحويل العمالت األجنبية اآلجلة (وعد)
وذلك للتخفيف من مخاطر العمالت األجنبية .الوعد هو معاملة مالية بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على الحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات
المالية األساسية أو المعدل أو المؤشر المرجعي وفقً ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
إن القيمة األسمية أو المبلغ اإلجمالي المفصح عنه هو مبلغ األصل/االلتزام األساسي للوعد ،وهو األساس الذي يتم بموجبه قياس التغيرات في القيمة.
تشير المبالغ االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
بالنسبة لعقود المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التحوط ،تُسجل أي أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لعقد المشتقات مباشرة في
بيان األرباح أو الخسائر.
مبادالت معدالت الربح
مبادالت معدالت الربح هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين وقد تتضمن تبادل الربح أو تبادل كل من أصل المبلغ والربح لفترة زمنية ثابتة استنادا إلى الشروط
التعاقدية.
تشير المبالغ االسمية إلى حجم المعامالت القائمة بنهاية الفترة وهي ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان .يتم االحتفاظ بمعظم مبادالت
معدالت الربح للبنك بغرض التحوط.
محاسبة التحوط
يستخدم البنك مبادالت معدالت الربح للتحوط من مخاطر معدالت الربح الناتجة من استثمارات محددة بشكل خاص أو محفظة استثمارات ذات معدل ربح ثابت.
في بداية عالقة التحوط ،يقوم البنك بإجراء تصنيف وتوثيق رسمي لعالقة التحوط التي ينوي البنك تطبيق محاسبة التحوط عليها باإلضافة إلى أهداف إدارة
المخاطر واستراتيجية تنفيذ التحوط .يتضمن التوثيق تحديد أداة التحوط والبند أو المعاملة التي يتم التحوط لها وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها
وأسلوب المنشأة في تقييم فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط من حيث مقاصة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له أو
التدفقات النقدية الخاصة بالمخاطر التي يتم التحوط لها .من المتوقع أن تكون عمليات التحوط هذه عالية الفعالية من حيث تحقيق تغيرات المقاصة في
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها على أساس مستمر للتأكد من ارتفاع معدل فعاليتها خالل فترات البيانات المالية التي تم تصنيفها ألجلها.
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 2.5.3األدوات المالية المشتقة والتحوط (تتمة)
محاسبة التحوط (تتمة)
ألغراض محاسبة التحوط ،يتم تصنيف عمليات التحوط إلى فئتين كما يلي( :أ) عمليات تحوط القيمة العادلة عند التحوط من التعرض لمخاطر التغيرات
في القيمة العادلة ألصل أو التزام مسجل ،أو التزام تام غير مسجل ،و(ب) عمليات تحوط التدفقات النقدية عند التحوط للتعرض لمخاطر إمكانية التغير في
التدفقات النقدية المتعلق إما بالمخاطر المحددة المرتبطة بأصل أو التزام مسجل ،أو معاملة متوقعة محتملة بصورة كبيرة أو مخاطر العمالت االجنبية اللتزام
تام غير مسجل.
إن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط المؤهلة والتي يتم تصنيفها كتحوط للقيمة العادلة يتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر ،مع إدراج التغيرات
في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المتحوط له المرتبط بمخاطر التحوط .في حالة التوقف عن محاسبة التحوط ،يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة للبند
المتحوط له ضمن بيان األرباح أو الخسائر على مدى فترة استحقاق عالقة التحوط المصنفة سابقا باستخدام معدل الربح الفعلي .في حالة إلغاء االعتراف بالبند
المتحوط له ،تسجل القيمة العادلة غير المطفأة مباشر ًة في بيان األرباح أو الخسائر.
عند تصنيف التزام تام غير مسجل كبند يتم التحوط له ،يسجل التغير المتراكم الالحق في القيمة العادلة لاللتزام التام المتعلق بمخاطر التحوط كأصل أو
التزام مع تسجيل األرباح أو الخسائر المقابلة في بيان األرباح أو الخسائر.
بالنسبة لتلك العقود المصنفة كعمليات تحوط للتدفقات النقدية ،يتم تسجيل الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر ألداة التحوط مباشرة كدخل شامل آخر في
احتياطي تحوط التدفقات النقدية ،بينما يدرج أي جزء غير فعال مباشر ًة في بيان األرباح أو الخسائر.
يتم تحويل المبالغ المسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر عندما تؤثر المعاملة التي يتم التحوط لها على األرباح أو الخسائر كأن يتم
تسجيل اإليرادات أو المصروفات المالية المتحوط لها أو عند حدوث عملية بيع متوقعة .في حالة أن يكون البند المتحوط له يمثل تكلفة األصل أو االلتزام غير
المالي ،يتم تحويل المبالغ المسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى القيمة الدفترية المبدئية لألصل أو االلتزام غير المالي.
إذا أصبحت المعاملة المتوقعة أو االلتزام النهائي غير متوقع الحدوث ،يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا في احتياطي القيمة العادلة
إلى بيان األرباح أو الخسائر .في حالة انتهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها دون استبدال أو تجديد أو في حالة إلغاء تصنيفها كأداة تحوط،
تظل أي أرباح أو خسائر متراكمة مسجلة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر ضمن الدخل الشامل اآلخر حتى تؤثر المعاملة المتوقعة أو االلتزام التام على األرباح
أو الخسائر.
يتوقف البنك عن محاسبة التحوط عند الوفاء بالمعايير االتية:
أ)
ب)
ج)
د)

إذا انتهى إلى أن أداة التحوط ال تقوم بمهام التحوط بفاعلية كبيرة أو توقفت عن ذلك،
في حالة انتهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو انتهائها أو ممارستها،
في حالة استحقاق البند المتحوط له أو بيعه أو سداده ،أو
لم تعد المعاملة المتوقعة محتملة بصورة كبيرة.

 2.5.4الضمانات المالية
يمنح البنك ضمن سياق األعمال العادي ضمانات مالية تتكون من خطاب االئتمان والضمانات وأوراق القبول .يتم إدراج الضمانات المالية مبدئيًا في البيانات
المالية بالقيمة العادلة التي تمثل القسط المستلم ضمن المطلوبات األخرى .يتم إطفاء القسط المستلم في بيان األرباح أو الخسائر على أساس القسط
الثابت على مدى عمر الضمان .الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قياس االلتزام بموجب كل ضمان لدى البنك وفقًا للقسط المطفأ المستلم وأفضل تقدير لصافي
التدفقات النقدية المطلوبة لسداد أي التزام مالي ناتج عن هذا الضمان ،أيهما أعلى .يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان استنادا إلى خسائر االئتمان
المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9الذي يتم تطبيقه بناءا على تعليمات بنك الكويت المركزي ،أو المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك
الكويت المركزي أيهما أعلى.
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 2.5.5استثمار في شركة زميلة
يتم المحاسبة عن استثمار البنك في شركته الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية .إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي بمارس عليها البنك تأثيرًا ملموسًا.
إن التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكن دون السيطرة أو ممارسة السيطرة
المشتركة على تلك السياسات.
وفقًا لطريقة حقوق الملكية ،يسجل االستثمار في الشركة الزميلة في بيان المركز المالي بالتكلفة زائدًا تغيرات ما بعد الحيازة في حصة البنك من صافي
موجودات الشركة الزميلة.
تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي لغرض تحديد انخفاض القيمة.
يعكس بيان األرباح أو الخسائر حصة البنك في نتائج عمليات الشركة الزميلة .عند وجود تغير مسجل مباشر ًة في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة،
يقوم البنك بتسجيل حصته في أي تغيرات واإلفصاح عنها ،متى أمكن ذلك ،في بيان الدخل الشامل .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن
المعامالت بين البنك والشركة الزميلة بمقدار حصة البنك في الشركة الزميلة.
تدرج حصة البنك من األرباح الخاصة بمساهمي الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو الخسائر.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيانات المالية للبنك .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لتتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة
مع تلك التي يستخدمها البنك.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،يحدد البنك ما إذا كان من الضروري تسجيل خسائر انخفاض في القيمة إضافية الستثمار البنك في شركته الزميلة .يحدد
البنك في تاريخ كل بيانات مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .في حالة وجود مثل هذا الدليل،
يحتسب البنك مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم يدرج المبلغ في بيان األرباح أو الخسائر.
عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،يقوم البنك بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي بقيمته العادلة .يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية
للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في بيان األرباح أو الخسائر.
 2.5.6عقارات استثمارية
يتم تصنيف األرض والمباني المحتفظ بها لغرض زيادة قيمتها الرأسمالية أو لتحقيق عائدات طويلة األجل من تأجيرها وال يتم شغلها من قبل البنك
كعقارات استثمارية.
يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم (استنادًا إلى العمر اإلنتاجي المقدر بأربعين سنة باستخدام طريقة القسط الثابت)
واالنخفاض المتراكم في القيمة.
يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد أو بيع عقار استثماري في بيان األرباح أو الخسائر في الفترة التي تم فيها االستبعاد أو عند إتمام البيع.
يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم يتمتعون بالمؤهالت المهنية المناسبة والمعترف بها والخبرة الحديثة بموقع وفئة
العقار الجاري تقييمه .يراعي قياس القيمة العادلة قدرة المشاركين في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية من خالل االستخدام األمثل لألصل أو من خالل
بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل ان يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.
 2.5.7ممتلكات ومعدات
تُدرج األرض ملك حر مبدئيًا بالتكلفة وال يتم استهالكها .بعد االعتراف المبدئي ،يتم إدراج األرض ملك حر بالمبلغ المعاد تقييمه والذي يعادل القيمة العادلة
في تاريخ إعادة التقييم .تتم إعادة التقييم بصورة دورية من قبل مقيمي عقارات مهنيين .يتم تسجيل فائض أو عجز إعادة التقييم الناتج في بيان الدخل
الشامل إلى الحد الذي ال يتجاوز فيه العجز الفائض المسجل سابقًا .وإلى الحد الذي يعكس فائض إعادة التقييم النقص في إعادة التقييم المسجل سابقًا
في بيان األرباح أو الخسائر ،تسجل الزيادة في بيان األرباح أو الخسائر .عند االستبعاد فإن احتياطي إعادة التقييم المتعلق باألرض ملك حر المباعة يتم تحويله
إلى األرباح المرحلة.
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 2.5.7ممتلكات ومعدات (تتمة)
تدرج المباني والممتلكات األخرى والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت .يحتسب استهالك المباني
والممتلكات األخرى والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض احتساب االستهالك هي كما يلي:
						
مباني
				
ممتلكات أخرى ومعدات

 40إلى  45سنة
 2إلى  7سنوات

عند بيع الموجودات أو استبعادها ،يتم استبعاد التكلفة واالستهالك المتراكم من الحسابات وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد األصل في بيان
األرباح أو الخسائر.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية
للجزء المستبدل .ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المزايا االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمعدات المتعلق بها .وتدرج
كافة المصروفات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
 2.5.8عقود التأجير – البنك كمستأجر
في بداية العقد ،يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا العقد يمثل أو يتضمن عقد تأجير ،وذلك إذا كان العقد ينص على الحق في السيطرة على استخدام أصل
معين لفترة زمنية محددة لقاء مقابل نقدي.
يطبق البنك طريقة فردية لالعتراف والقياس لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة االجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة .يسجل
البنك مطلوبات التأجير لسداد مدفوعات التأجير وموجودات حق االستخدام التي تمثل الموجودات األساسية لحق االستخدام.
أ) موجودات حق االستخدام
يسجل البنك موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديله لقاء إعادة قياس مطلوبات التأجير .تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات
التأجير المسجل ،والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ،ومدفوعات التأجير المؤداة في أو قبل تاريخ البدء ناقصا أي حوافز تأجير مستلمة .ما لم يتأكد
البنك بصورة معقولة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية فترة التأجير ،يتم استهالك موجودات حق االستخدام المسجلة على أساس القسط
الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ومدة عقد التأجير أيهما أقل .تتعرض موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة .يتم عرض القيمة الدفترية
لموجودات حق االستخدام ضمن ممتلكات ومعدات في بيان المركز المالي.
ب) مطلوبات التأجير
في تاريخ بدء عقد التأجير ،يسجل البنك مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها على مدى مدة عقد التأجير.
ناقصا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي
تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها)
ً
أيضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد
تستند إلى مؤشر أو سعر ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية .تتضمن مدفوعات التأجير ً
ممارسته من قبل البنك بصورة معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة البنك لخيار اإلنهاء .يتم تسجيل
مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يستدعي حدوث السداد.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير ،يستخدم البنك معدل الربح المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عدم إمكانية تحديد معدل الربح المتضمن
في عقد التأجير بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير ليعكس تراكم الفائدة وتخفيض قيمة مدفوعات التأجير المقدمة .باإلضافة إلى
ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديل أو تغير في مدة التأجير أو في مدفوعات التأجير الثابتة بطبيعتها أو في
التقييم لشراء األصل األساسي ويتم عرضها ضمن مطلوبات أخرى في بيان المركز المالي.

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

91

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
.2
 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.9الصكوك المستدامة  -الشريحة 1
تدرج الصكوك المستدامة  -الشريحة  1ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي ويتم احتساب األرباح المقابلة التي يمكن توزيعها على تلك الصكوك
كجزء مدين ضمن األرباح المرحلة.
 2.5.10انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يقوم البنك بتاريخ كل بيانات مالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن أصال ما قد تنخفض قيمته .إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار
انخفاض القيمة السنوي لألصل ،يقوم البنك بتقدير المبلغ المقدر الممكن استرداده لألصل .إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو
منتجا لتدفقات نقدية واردة مستقلة
وحدة إنتاج النقد ناقصًا التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام ،أيهما أعلى ،ويحدد ألصل فردي ما لم يكن األصل
ً
بشكل كبير عن تلك التدفقات الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى؛ وفي هذه الحالة يتم تقييم المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة
إنتاج النقد التي ينتمي لها األصل .عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل (أو وحدة إنتاج النقد)
منخفض القيمة ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده.
عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أو وحدة إنتاج النقد) .عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع ،يتم استخدام نموذج
تقييم مناسب .يتم تأييد هذه العمليات الحسابية بمؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
 2.5.11مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقوانين المحلية استنادًا إلى رواتب الموظفين والفترات المتراكمة للخدمة أو استنادًا إلى
عقود الموظفين حينما تقدم مزايا إضافية .إن المخصص غير الممول يتم تحديده كالتزام قد ينشأ نتيجة اإلنهاء غير الطوعي لخدمة الموظفين في تاريخ
البيانات المالية .يعتبر هذا األساس التقريب الموثوق فيه للقيمة الحالية لاللتزام النهائي .يتم عرض مكافأة نهاية الخدمة ضمن المطلوبات األخرى في بيان
المركز المالي.
 2.5.12أسهم خزينة
تتكون أسهم الخزينة من األسهم التي قام البنك بإصدارها وإعادة حيازتها بواسطته ولم يعاد إصدارها أو إلغاؤها بعد .يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة
باستخدام طريقة التكلفة .وفقًا لهذه الطريقة ،يحمل المتوسط المرجح لتكلفة األسهم المعاد حيازتها إلى حساب مقابل ضمن حقوق الملكية .عند إعادة
إصدار أسهم الخزينة ،تضاف األرباح إلى حساب منفصل ضمن حقوق الملكية (“احتياطي أسهم الخزينة”) وهو احتياطي ال يمكن توزيعه .تحمل أي خسائر
محققة على نفس الحساب بما يتناسب مع حد الرصيد الدائن في هذا الحساب .تحمل أي خسائر إضافية على األرباح المرحلة ثم على االحتياطي العام
واالحتياطي اإلجباري .يتم استخدام األرباح المحققة الحقًا من بيع أسهم الخزينة في مقاصة أي خسائر مسجلة سابقًا أو ًلا لالحتياطيات ثم حساب احتياطي
أسهم الخزينة ثم األرباح المرحلة .ال يتم سداد أي أرباح نقدية على هذه األسهم .إن إصدار أسهم المنحة يزيد من عدد أسهم الخزينة نسبيًا ويخفض متوسط
التكلفة لكل سهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
 2.5.13اتفاقيات إعادة شراء
ال يتم استبعاد األوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد من بيان المركز المالي حيث يحتفظ البنك بشكل أساسي
بجميع مخاطر ومزايا الملكية .يتم االعتراف بالنقد المقابل المستلم في بيان المركز المالي كأصل مع التزام مقابل بإعادته ،بما في ذلك األرباح المستحقة
كالتزام ضمن اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك ،مما يعكس الجوهر االقتصادي للمعاملة كاتفاقيات إعادة شراء مبرمة مع بنوك .يتم التعامل مع
الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصروفات أرباح ويتم استحقاقها على مدى فترة االتفاقية باستخدام معدل الربح الفعلي.
 2.5.14النقد والنقد المعادل
يتضمن النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية النقد واألرصدة لدى بنك الكويت المركزي والودائع لدى بنوك ذات فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز
سبعة أيام.
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 2.5.15االعتراف باإليرادات
( )1إيرادات تمويل
بالنسبة لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة فإن إيرادات التمويل يتم تسجيلها باستخدام معدل الربح الفعلي وهو المعدل الذي
يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقل ،وفق لما هو مالئم ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل
المالي .يراعي االحتساب كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية (مثل خيارات سداد المدفوعات مقدما) ويتضمن أي رسوم أو تكاليف إضافية متعلقة مباشرة
باألداة وتمثل جزءًا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي وليس خسائر االئتمان المستقبلية.
بمجرد أن يتم تخفيض قيمة أداة مالية مصنفة كـ “مدينو تمويل” إلى مبلغها الممكن استرداده المقدر ،يتم بعد ذلك تسجيل اإليرادات ذات الصلة على
الجزء غير منخفض القيمة استنادًا إلى معدل الربح الفعلي األصلي الذي تم استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس المبلغ الممكن
استرداده.

( )2إيرادات األتعاب والعموالت
يكتسب البنك إيرادات األتعاب والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقوم بتقديمها للعمالء.
يمكن تقسيم إيرادات األتعاب إلى الفئتين التاليتين:
•
•

إيرادات األتعاب المكتسبة من خدمات مقدمة على مدى فترة زمنية محددة ويتم استحقاقها على مدى تلك الفترة.
إيرادات األتعاب الناتجة من التفاوض أو المشاركة في المفاوضات لمعامالت طرف آخر والتي تُسجل عند إتمام المعاملة األساسية .يتم تسجيل األتعاب
أو بنود األتعاب المرتبطة بأداء معين بعد استيفاء المعايير المقابلة.

 2.5.16الضرائب
ضريبة دعم العمالة الوطنية
يحتسب البنك ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزارة المالية رقم  24لسنة  2006بنسبة  2.5%من ربح السنة الخاضع
للضريبة .وفقًا للقانون ،تم خصم توزيعات األرباح النقدية من ربح السنة للشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يحتسب البنك حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  1%من ربح السنة وفقًا للحساب المعدل استنادًا إلى قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذي
ينص على أنه يجب استبعاد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة.
الزكاة
يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  1%من ربح البنك وفقًا للقانون رقم  46لسنة  2006ووفقًا لقرار وزارة المالية رقم  58/2007الذي يسري اعتبا ًرا من 10
ديسمبر .2007
 2.5.17مخصصات
تُسجل المخصصات عندما يكون من المحتمل  -نتيجة لحدث سابق  -أن يتطلب ذلك تدفقًا صادرًا للموارد التي تتضمن مزايا اقتصادية لتسوية التزام حالي
أو قانوني أو استداللي ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق منه لمبلغ االلتزام.
 2.5.18العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقًا لسعر الصرف السائد بتاريخ المعامالت .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية القائمة
في نهاية السنة إلى الدينار الكويتي وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ البيانات المالية .وتدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
إن البنود غير النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية المقاسة وفقً ا للتكلفة التاريخية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت المبدئية.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة وفقًا للقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي بواسطة أسعار الصرف السائدة في
تواريخ تحديد القيمة العادلة .وفي حالة الموجودات غير النقدية ،التي تُسجل التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم أيضًا
تسجيل فروق تحويل العمالت األجنبية مباشر ًة ضمن الدخل الشامل اآلخر ما لم تمثل جزءًا من استراتيجية تحوط فعالة .بالنسبة للموجودات األخرى غير
النقدية ،يتم تسجيل فروق تحويل العمالت األجنبية مباشر ًة في بيان األرباح أو الخسائر.
إن فروق التحويل الناتجة عن صافي االستثمارات في العمليات األجنبية تُدرج في بيان الدخل الشامل.
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 2.5.19منح حكومية
تُسجل المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيدات معقولة بإنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها .عندما تتعلق المنحة ببند
مصروفات فيتم االعتراف بها كإيرادات على أساس متماثل على مدى الفترات التي يتم تسجيل التكاليف ذات الصلة كمصروفات ،والتي توجد نية للتعويض
عنها بالمقابل .وعندما تتعلق المنحة بأصل ما ،فيتم االعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.
عندما يستلم البنك منح للموجودات غير النقدية ،يتم تسجيل األصل والمنحة بمبالغ اسمية وإدراجها في بيان األرباح أو الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي
استنادا إلى نمط استهالك مزايا األصل األساسي على أقساط سنوية متساوية.
المتوقع لألصل،
ً
للتخفيف من تأثير وباء كوفيد ،19 -قامت حكومة دولة الكويت باتخاذ تدابير لمساعدة الشركات الخاصة استجابة للوباء .وتشمل هذه التدابير المساعدة
الحكومية المقدمة للقوى العاملة في القطاع الخاص لفترة تصل إلى ستة أشهر تسري اعتبا ًرا من أبريل .2020
يتم المحاسبة عن المساعدة الحكومية وفقً ا لمعيار المحاسبة الدولي “ 20محاسبة المنح الحكومية وإفصاحات المساعدات الحكومية” ،وتسجيلها في بيان
األرباح أو الخسائر كخصم ضمن “تكاليف الموظفين”.
 2.5.20المعلومات القطاعية
يتم إعداد التقارير حول قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.
 2.5.21الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون التدفق الوارد لمزايا اقتصادية أم ًرا محتم ً
ال.
ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في البيانات المالية .ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر للموارد المتضمنة لمزايا اقتصادية أم ًرا
مستبعدًا .يتم االعتراف بمخصصات المطلوبات المحتملة عندما يكون التدفق الصادر للموارد أم ًرا محتم ً
ال.
 2.6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن
المطلوبات المحتملة .هذه األحكام والتقديرات تؤثر أيضًا على اإليرادات والمصروفات والمخصصات الناتجة وكذلك التغيرات في القيمة العادلة المدرجة ضمن
الدخل الشامل اآلخر.
 2.6.1األحكام
تصنيف الموجودات المالية
يحدد البنك تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية
لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.
تحديد مدة عقود التأجير التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  -البنك كمستأجر
يحدد البنك مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء بعقد التأجير ،باإلضافة إلى أي فترات أخرى يشملها خيار مد عقد التأجير في حالة التأكد من ممارسته
بصورة معقولة ،أو الفترات التي يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة التأكد بصورة معقولة من ممارسته.
لدى البنك ،بموجب بعض عقود تأجير الموجودات ،خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية .يطبق البنك أحكامًا لتقييم مدى تأكده بصورة معقولة من ممارسة
خيار التجديد .حيث يأخذ في اعتباره كافة العوامل ذات الصلة التي تؤدي إلى إيجاد حوافز اقتصادية لممارسة خيار التجديد .بعد تاريخ البدء ،يعيد البنك تقييم
مدة عقد التأجير في حالة وقوع حدث أو تغيير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة البنك ويؤثر على قدرته على ممارسة (او عدم ممارسة) خيار
التجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).
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 2.6.2عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد في تاريخ البيانات المالية والتي تنطوي على مخاطر جوهرية
بأن تتسبب في تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية التالية:
انخفاض قيمة األدوات المالية
إن قياس خسائر انخفاض القيمة لكافة فئات الموجودات المالية يتطلب إصدار األحكام وخصوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان .ويتم استنباط هذه التقديرات من خالل
عدة عوامل والتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات.
إن عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من قبل البنك هي مخرجات لنماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية حول اختيار مدخالت المتغيرات
والعالقات فيما بينها .وتتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ما يلي والتي تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
•
•
•
•
•
•

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك والذي يخصص احتماالت التعثر في السداد لدرجات التصنيف الفردية
معايير البنك فيما يتعلق بتقييم االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان بحيث ينبغي قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس خسائر االئتمان
المتوقعة على مدار عمر األداة والتقييم النوعي للمخاطر.
تصنيف الموجودات المالية عند تقييم خسائر االئتمان المتوقعة بصورة مجمعة.
تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت.
تحديد العالقات بين السيناريوهات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر عن السداد واحتساب نسبة
الخسارة عند التعثر واالنكشاف للمخاطر عند التعثر.
تحديد السيناريوهات المستقبلية المتعلقة باالقتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستنباط المدخالت االقتصادية الالزمة لنماذج خسائر االئتمان
المتوقعة.

إن سياسة البنك هي مراجعة النماذج الخاصة به بصورة منتظمة في ضوء الخبرة الفعلية بالخسائر وتعديلها عند الضرورة.
انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة
يقوم البنك باحتساب مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده والقيمة الدفترية لالستثمار في حالة وجود أي دليل موضوعي على انخفاض
قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .يتطلب تقدير المبلغ الممكن استرداده من البنك تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة واختيار المدخالت
المناسبة للتقييم.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
يجب على اإلدارة اتخاذ أحكام جوهرية لتقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة التي تنشأ نتيجة دمج األعمال.
تقييم الموجودات المالية غير المسعرة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة باستخدام آليات تقييم من بينها نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ المدخالت لهذه
النماذج من البيانات المعلنة في األسواق متى أمكن ذلك .وفي حالة تعذر ذلك ،يجب االعتماد على درجة من األحكام لتقدير القيمة العادلة .تستند هذه
األحكام إلى اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ،ومخاطر االئتمان والتقلب .إن التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة
المسجلة لألدوات المالية .إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم يتطلب تقديرًا جوهريًا.
تم اإلفصاح عن تأثير جائحة كوفيد 19-على التقديرات ضمن اإليضاح .30
توزيع إلى المودعين
.3
يقوم مجلس إدارة البنك بتحديد وتوزيع حصة المودعين من األرباح استنادًا إلى نتائج البنك في نهاية كل ثالثة أشهر من السنة.
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صافي إيرادات أتعاب وعموالت

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

أتعاب إدارة االستثمار
أتعاب وعموالت متعلقة باالئتمان
أتعاب وساطة

7,683
-

994
10,020
865

إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت
مصروفات أتعاب وعموالت

7,683
()1,836

11,879
()2,077

صافي إيرادات األتعاب والعموالت

5,847

9,802

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

114
()25
30

1,225
44
41

119

1,310

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

32,622
()4,405
()1,057
458
()2,392
610
259
-

26,652
()3,988
1,351
407
()7,614
140
55
()7,579

26,095

9,424

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

283
803
351

520
1,455
577

1,437

2,552

.5

		
		

إيرادات أخرى

إيرادات توزيعات أرباح
صافي (الخسائر) اإليرادات الناتجة من عقارات استثمارية
إيرادات أخرى

		
.6

مخصصات وخسائر االنخفاض في القيمة

		
		

انخفاض قيمة مديني التمويل (إيضاح )10
استردادات من أرصدة مديني تمويل مشطوبة
(رد)/انخفاض قيمة تسهيالت ائتمانية غير نقدية (إيضاح )10
انخفاض قيمة عقارات استثمارية (إيضاح )13
مخصصات أخرى
خسائر االئتمان المتوقعة لالستثمار في صكوك (إيضاح )11
خسائر االئتمان المتوقعة لموجودات مالية أخرى
رد خسائر االنخفاض في القيمة

		
.7

الضرائب

		
		

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة		
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ربحية السهم األساسية والمخففة

		

2020

2019

صافي ربح السنة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي)
ناقصا :األرباح المدفوعة للصكوك  -الشريحة األولى (ألف دينار كويتي)

29,729
()3,397

55,017
()3,357

صافي ربح السنة الخاص بمساهمي البنك بعد األرباح المدفوعة للصكوك -
الشريحة األولى (ألف دينار كويتي)

26,332

51,660

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

1,950,031,414

1,950,031,414

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (فلس)

13.5

26.5

يتم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة بعد التعديل بما يعكس أسهم الخزينة كما يلي:

		

المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة
ناقصًا :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

		

2020

2019

2,165,867,757
()215,836,343

2,165,867,757
()215,836,343

1,950,031,414

1,950,031,414

بلغت ربحية السهم  27.8فلس للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019قبل التعديل بأثر رجعي بما يعكس عدد األسهم المصدرة بعد اصدار أسهم المنحة
(ايضاح .)19
حيث أنه ال توجد أدوات مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.
 .9النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع مما يلي:

		
		

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي وبنوك أخرى – ذات فترة استحقاق أصلية مديها سبعة أيام أو أقل

		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

184,276
75,005

133,721
96,067

259,281

229,779

 .10مدينو تمويل

		
 31ديسمبر 2020
			

		
		

مدينو تمويل
ناقصًا :مخصص انخفاض القيمة

		

 31ديسمبر 2019

تمويالت أفراد
ألف دينار كويتي

تمويالت تجارية
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

444,127
()12,213

2,805,094
()123,323

3,249,221
()135,536

3,122,787
()104,032

431,914

2,681,771

3,113,685

3,018,755
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 .10مدينو تمويل (تتمة)
إن الحركة في مخصص انخفاض قيمة مديني التمويل حسب فئة الموجودات المالية هي كما يلي:

		
		

في  1يناير 2020
المحمل للسنة (إيضاح )6
مبالغ مشطوبة
في  31ديسمبر 2020

		
		

في  1يناير 2019
المحمل للسنة (إيضاح )6
مبالغ مشطوبة
في  31ديسمبر 2019

تمويالت أفراد
ألف دينار كويتي

تمويالت تجارية
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

10,146
2,955
()888
12,213

93,886
29,667
()230
123,323

104,032
32,622
()1,118
135,536

تمويالت أفراد
ألف دينار كويتي

تمويالت تجارية
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

14,522
3,239
()7,615
10,146

109,607
23,413
()39,134
93,886

124,129
26,652
()46,749
104,032

إن خسائر االئتمان المتوقعة المحددة وفقا لإلرشادات الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن التسهيالت
االئتمانية كما في  31ديسمبر  2020تبلغ  88,412ألف دينار كويتي ( 54,098 :2019ألف دينار كويتي) وهو أقل من مخصص خسائر االئتمان المحتسب
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
كما في  31ديسمبر  ،2020كانت أرصدة مديني التمويل المتعثرة والتي تم تعليق تحقيق إيرادات التمويل منها بمبلغ  63,109ألف دينار كويتي (:2019
 39,444ألف دينار كويتي).
إن المخصص المحدد المتاح المتعلق بالتسهيالت النقدية يبلغ  27,948ألف دينار كويتي ( 10,790 :2019ألف دينار كويتي).
إن رد المخصص للسنة عن التسهيالت غير النقدية يبلغ  1,057ألف دينار كويتي ( :2019تحميل مخصص بمبلغ  1,351ألف دينار كويتي) .إن المخصص
المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ  8,030ألف دينار كويتي ( 9,087 :2019ألف دينار كويتي) مدرج ضمن المطلوبات األخرى (إيضاح .)18
تتفق سياسة البنك الحتساب مخصص انخفاض قيمة مديني التمويل من كافة النواحي المادية مع متطلبات بنك الكويت المركزي الحتساب المخصصات.
وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي ،تم احتساب الحد األدنى للمخصص العام بنسبة  1%للتسهيالت النقدية و 0.5%للتسهيالت غير النقدية على كافة
التسهيالت االئتمانية المطبقة التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها (بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات).
كما قامت لجنة المخصصات بالبنك بتقييم حاالت العمالء الذين لم يتجاوزوا عدد أيام التأخر في السداد ولكن ال يزالون معرضين لضوائق مالية محتملة
نتيجة ألعمالهم والبيئة االقتصادية الخاصة بهم ،وقام البنك بتسجيل مخصصات إضافية بما يتفق مع قواعد بنك الكويت المركزي ،متى كان ذلك ضروريًا.
لقد اتخذ البنك قراره بتأجيل سداد المدفوعات الشهرية المرتبطة بأقساط التمويل االستهالكي والتمويل المقسط وبطاقات االئتمان لكافة العمالء لمدة
ستة أشهر اعتبارًا من أبريل  2020مع التنازل عن األرباح والرسوم اإلضافية خالل هذه الفترة (“برنامج تأجيل السداد”) .نتيجة لذلك ،قام البنك بإعادة احتساب
إجمالي القيمة الدفترية استنادًا إلى التدفقات النقدية المعدلة لهذه الموجودات المالية وتم تسجيل خسائر من التعديل بمبلغ  11,515ألف دينار كويتي تم
تحميلها على األرباح المرحلة طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي كما هو مبين باإليضاح .2.2
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استثمارات في أوراق مالية

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

مقاسة بالتكلفة المطفأة:
صكوك

386,905

297,448

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
أوراق مالية مسعرة
صناديق غير مسعرة

11
657

12
657

668

669

4,919

5,122

		

4,919

5,122

		

392,492

303,239

		

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
أوراق مالية غير مسعرة

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية وما يقابلها من خسائر ائتمان متوقعة فيما يتعلق باالستثمار في الصكوك:

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

مجمل القيمة الدفترية كما في  1يناير
الموجودات الجديدة المشتراة بالصافي بعد االستردادات/المبيعات خالل السنة
أسعار تحويل العمالت األجنبية والحركات األخرى

297,722
80,143
9,924

241,864
54,152
1,706

في  31ديسمبر

387,789

297,722

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في  1يناير
صافي المحمل خالل السنة

274
610

134
140

في  31ديسمبر

884

274

		
		

تم تصنيف جميع الصكوك ضمن المرحلة  1باستثناء مبلغ  6,061ألف دينار كويتي والذي تم تصنيفه ضمن المرحلة  :2019( 2مبلغ  5,995ألف دينار كويتي).
 .12استثمار في شركة زميلة
يمتلك البنك حصة ملكية بنسبة  )30% :2019( 30%في شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع ،.وهي شركة تم تأسيسها بالمملكة العربية
السعودية.
فيما يلي الحركة في االستثمار بشركة زميلة خالل السنة:

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

كما في  1يناير
الحصة في النتائج
الحصة في الدخل الشامل اآلخر
تعديل تحويل عمالت أجنبية

8,261
()540
37
20

8,823
()286
()286
10

في  31ديسمبر

7,778

8,261
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استثمار في شركة زميلة (تتمة)

فيما يلي معلومات مالية موجزة عن الشركة الزميلة:

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

الحصة في بيان المركز المالي للشركة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

2,522
6,995
()818
()921

3,466
5,853
()897
()161

صافي الموجودات

7,778

8,261

الحصة في نتائج الشركة الزميلة:
إيرادات التشغيل

1,075

1,001

خسارة السنة

()540

()286

قامت اإلدارة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .ونتيجة لهذا التقييم ،توصلت اإلدارة إلى عدم
ضرورة احتساب مخصص النخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر خالل السنة الحالية ( :2019ال شيء دينار كويتي).
لم يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار في الشركة الزميلة نظرًا ألن الشركة الزميلة غير مسعرة وليس لديها سعر معلن منشور.
 .13عقارات استثمارية
تمثل العقارات االستثمارية عقارات قام البنك باقتنائها وتم إدراجها بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة .ألغراض اختبار انخفاض القيمة ،تم
إعادة تقييم العقارات االستثمارية من قبل مقيمين مستقلين باستخدام طريقة المقارنة بالسوق والتي تعكس أسعار المعامالت الحديثة لعقارات مماثلة
ولهذا يتم تصنيفها ضمن المستوى  2من الجدول الهرمي للقيمة العادلة .عند تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ،فإن االستخدام األفضل واألمثل
للعقارات يعد هو االستخدام الحالي لتلك العقارات .لم يكن هناك تغير في أسلوب التقييم خالل السنة .بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في تاريخ
البيانات المالية  18,508ألف دينار كويتي ( 29,752 :2019ألف دينار كويتي).
إن الحركة للسنة هي كما يلي:

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

في  1يناير
إضافات
مستبعدات
انخفاض القيمة (إيضاح )6
االستهالك المحمل للسنة

29,230
()10,387
()458
()25

36,539
2,817
()9,678
()407
()41

في  31ديسمبر

18,360

29,230

 .14ممتلكات ومعدات
تتضمن الممتلكات والمعدات زيادة إعادة تقييم أرض ملك حر بمبلغ  370ألف دينار كويتي ( 69 :2019ألف دينار كويتي) استنادًا إلى التقييمات المحددة
بناء على البيانات المعروضة
من قبل خبراء تقييم مستقلين .تم إعادة تقييم األرض ملك حر من قبل مقيمين مستقلين باستخدام مدخالت تقييم جوهرية
ً
في السوق وتم تصنيفها ضمن المستوى  2في الجدول الهرمي للقيمة العادلة.
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.15

موجودات أخرى

		
		

أرباح مستحقة
القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة (إيضاح )24
أخرى		

		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

8,626
74
7,841

5,731
880
11,418

16,541

18,029

 .16ودائع من العمالء
تتمثل حسابات المودعين في ودائع مستلمة من العمالء كحسابات جارية وحسابات توفير استثمارية وحسابات استثمارية محددة األجل .تتكون حسابات
المودعين لدى البنك من التالي:
	)1ودائع غير استثمارية في صورة الحسابات الجارية .ال تستحق هذه الودائع أية أرباح وال تتحمل أي مخاطر خسارة ،حيث يضمن البنك سداد أرصدتها عند
الطلب .وبالتالي ،تعتبر هذه الودائع قرض حسن من المودعين للبنك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية .إن استثمار مثل هذا القرض الحسن يتم وفقًا لما
يراه مجلس إدارة البنك مناسبًا ،وتعود نتائج استثماره لمساهمي البنك.
 )2تتضمن الودائع االستثمارية حسابات التوفير وحسابات الودائع الثابتة محددة المدة وحسابات الودائع غير محددة األجل.

حسابات التوفير االستثمارية
وهي ودائع غير محددة األجل ويحق للعميل سحب األرصدة من هذه الحسابات أو جزءًا منها في أي وقت.
حسابات الودائع االستثمارية محددة األجل
وهي ودائع محددة األجل على أساس العقد المبرم بين البنك والمودع .وهي ودائع تستحق على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.
حسابات الودائع االستثمارية غير محددة األجل
وهي ودائع غير محددة األجل تعامل كودائع سنوية وتتجدد تلقائيًا لفترة مماثلة ما لم يقم المودع بإخطار البنك كتابة برغبته بعدم تجديد الوديعة.
يتم احتساب المبالغ المستخدمة في االستثمارات من كل وديعة استثمارية باستخدام نسب محددة في العقود لفتح هذه الحسابات مع العمالء .يضمن البنك
وبناء عليه ،يعتبر ذلك الجزء قرضًا حسنًا من المودعين للبنك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
سداد الجزء المتبقي غير المستثمر من هذه الودائع االستثمارية،
ً
إن القيمة العادلة للودائع من العمالء ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
.17

اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

خالل السنة ،أبرم البنك اتفاقيات إعادة شراء بمبلغ  7,585ألف دينار كويتي مع أحد البنوك ( :2019ال شيء دينار كويتي) وبلغت القيمة العادلة لالستثمارات
في األوراق المالية المقدمة كضمان  7,945ألف دينار كويتي ( :2019ال شيء دينار كويتي).
 .18مطلوبات أخرى

		
		

الحصة المستحقة في أرباح المودعين
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص تسهيالت ائتمانية غير نقدية (إيضاح )10
القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة (إيضاح )24
مطلوبات تأجير
دائنون ومصروفات مستحقة وأخرى

		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

11,612
6,780
8,030
14,894
6,046
31,529

25,734
6,759
9,087
3,675
6,729
36,648

78,891

88,632
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 .19حقوق الملكية
	)1يتكون رأس المال المصرح به كما في  31ديسمبر  2020من  2,500,000,000سهم عادي ( 2,500,000,000 :2019سهم) بقيمة  100فلس
للسهم .ويتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل كما في  31ديسمبر  2020من  2,165,867,757سهم عادي ( 2,062,731,198 :2019سهم)
بقيمة  100فلس للسهم.
	)2أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بنسبة  .)5% :2019( 10%تخضع توزيع أسهم المنحة الموصي بها لموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة السنوية للبنك .اعتمدت الجمعية العامة السنوية للمساهمين المنعقدة في  20أبريل  2020دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة  15فلس
للسهم ( 15 :2018فلس للسهم) وإصدار أسهم منحة بنسبة  )5% :2018( 5%للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
	)3وفقًا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للبنك ،يتعين على البنك تحويل نسبة  10%من الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
إلى االحتياطي االجباري .يجوز للبنك أن يقرر إيقاف هذه التحويالت السنوية عندما يصل رصيد االحتياطي االجباري إلى  50%من رأس المال المدفوع.
بالتالي قام البنك بتحويل مبلغ  3,142ألف دينار كويتي ( 5,782 :2019ألف دينار كويتي) إلى االحتياطي االجباري .إن توزيع االحتياطي االجباري محدد
بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بحد أقصى  5%من رأس المال في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح المرحلة بتأمين هذا الحد.
	)4يتطلب النظام األساسي للبنك تحويل مبلغ ال يقل عن  10%من الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حساب االحتياطي العام سنويًا.
قرر مجلس اإلدارة وقف هذا التحويل بدايةً من السنة المنتهية في  31ديسمبر  2007وما بعدها ،وهو ما تم الموافقة عليه من قبل مساهمي البنك
في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  6مارس  .2008ال توجد قيود على توزيع االحتياطي العام على المساهمين بموجب قرار من الجمعية
العمومية وفقًا للطريقة التي تحددها مصلحة البنك.
	)5إن أرصدة عالوة إصدار األسهم واحتياطي أسهم الخزينة غير متاحة للتوزيع .إن رصيد احتياطي إعادة تقييم العقارات غير متاح للتوزيع إال في حال إلغاء
االعتراف بالموجودات ذات الصلة.
إن تكلفة أسهم البنك المشتراة بما في ذلك التكاليف المباشرة المتعلقة بها تدرج في حقوق الملكية .ووفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي والجمعية
العمومية السنوية ،يجوز للبنك شراء أسهم الخزينة بحد أقصى  10%من رأس المال المدفوع.
 .20أسهم خزينة
لم يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة خالل السنة الحالية.

		

2020

2019

عدد أسهم الخزينة

215,836,343

205,558,422

نسبة أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم المصدرة

9.97%

9.97%

تكلفة أسهم الخزينة (ألف دينار كويتي)

43,957

43,957

القيمة السوقية ألسهم الخزينة (ألف دينار كويتي)

62,377

70,301

المتوسط المرجح للقيمة السوقية ألسهم الخزينة (فلس)

284

322

تم االحتفاظ بمبلغ يعادل تكلفة أسهم الخزينة من االحتياطيات كجزء غير قابل للتوزيع طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة.
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 .21صكوك مستدامة  -الشريحة 1
في أكتوبر  ،2016قام البنك بإصدار “صكوك الشريحة  ”1باتباع ترتيبات اصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،بمبلغ  200مليون دوالر
أمريكي .تعتبر صكوك الشريحة  1أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ استرداد محدد وتمثل التزامات مباشرة غير مكفولة بضمان ثانوية (ذات أولوية فقط
على رأس المال) للبنك وتخضع للبنود والشروط الواردة في اتفاقية المضاربة .إن صكوك الشريحة  1مدرجة في سوق األوراق المالية األيرلندي وناسداك دبي
ويمكن استدعائها من قبل البنك بعد فترة تبلغ خمس سنوات تنتهي في أكتوبر ( 2021تاريخ االستدعاء األول) أو أي تاريخ سداد أرباح الحق لذلك التاريخ وفقًا
للشروط المحددة لالسترداد بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
يتم استثمار صافي المتحصالت من صكوك الشريحة  1عن طريق عقد المضاربة مع البنك (مضارب) على أساس غير مقيد ومن خالل األنشطة العامة للبنك
التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام .تحمل صكوك الشريحة  1معدل ربح بنسبة  5.5%سنويًا يدفع في نهاية كل نصف سنة حتى تاريخ االستدعاء
بناء على المعدل السائد في حينه لمتوسط سعر المبادلة األمريكي لخمس سنوات
األول وفقًا لشروط اإلصدار .وبعد ذلكُ ،يعاد تحديد معدل الربح المتوقع
ً
“ ”U.S. Mid Swap Rateزائد هامش ربح مبدئي بنسبة  4.226%سنويًا.
بناء على رغبتها ،أن تختار عدم القيام بتوزيعات أرباح المضاربة المتوقعة ،وفي تلك الحالة ،ال تتراكم أرباح المضاربة ولن يعتبر هذا اإلجراء
يجوز لجهة اإلصدار
ً
حدث تعثر.
تم سداد األرباح نصف السنوية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
 .22معامالت مع أطراف ذات عالقة
يدخل البنك في معامالت مع الشركة األم والشركة الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وأفراد عائالتهم المقربين
والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرًا ملموسًا في سياق العمل المعتاد .يتم الموافقة على شروط هذه المعامالت
من قبل إدارة البنك.
إن أرصدة ومعامالت نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية هي كما يلي:

		
		
		
		

كما في  31ديسمبر 2020
مدينو تمويل
ودائع لدى بنوك أخرى
موجودات أخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى
التزامات ومطلوبات محتملة
اتفاقيات إسالمية آجلة (المبلغ االسمي)
مبادالت معدالت الربح (المبلغ االسمي)

		
		
		
		

كما في  31ديسمبر 2019
مدينو تمويل
ودائع لدى بنوك أخرى
موجودات أخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى
التزامات ومطلوبات محتملة
اتفاقيات إسالمية آجلة (المبلغ االسمي)
مبادالت معدالت الربح (المبلغ االسمي)

عدد أعضاء
مجلس اإلدارة
أو المسؤولين
التنفيذيين

عدد األطراف
ذات العالقة

الشركة األم
ألف دينار كويتي

أخرى
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

21
-

6
4
1
9
21
2
6
1
1

135,494
74
20,985
14,855
12,846
3,048
233,391

21,107
289
354,705
9,723
381
19,830
-

21,107
135,783
74
375,690
9,723
15,236
32,676
3,048
233,391

عدد أعضاء
مجلس اإلدارة
أو المسؤولين
التنفيذيين

عدد األطراف
ذات العالقة

الشركة األم
ألف دينار كويتي

أخرى
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

21
-

6
5
1
9
21
2
6
1
1

106,818
863
20,119
3,621
11,427
757
211,825

32,045
3,455
489,743
4,184
59
38,509
-

32,045
110,273
863
509,862
4,184
3,680
49,936
757
211,825
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 .22معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
الشركة األم
ألف دينار كويتي

		
		

أخرى
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

المعامالت
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيرادات تمويل
صافي الخسائر من مبادالت معدالت الربح
توزيع إلى مودعين
مصروفات تأمين

1,957
()2,352
271
-

860
10,121
2,001

2,817
()2,352
10,392
2,001

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيرادات تمويل
صافي الربح من مبادالت معدالت الربح
توزيع إلى مودعين
مصروفات تأمين

3,222
103
710
-

1,648
15,435
990

4,870
103
16,145
990

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

255

255

1,577
157

1,725
99

1,734

1,824

			
			

أعضاء مجلس اإلدارة:
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت موظفي اإلدارة العليا:
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافأة ما بعد التقاعد

		

		
إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

 .23التزامات ومطلوبات محتملة
التزامات متعلقة باالئتمان
أ)
تتضمن االلتزامات المتعلقة باالئتمان االلتزامات بمنح االئتمان وخطابات االعتماد تحت الطلب والضمانات وأوراق القبول لتلبية احتياجات عمالء البنك.
إن خطابات االعتماد (بما في ذلك خطابات االعتماد تحت الطلب) والضمانات وأوراق القبول تلزم البنك بدفع المبالغ نيابة عن العمالء وذلك يعتمد على إخفاق
العمالء في تنفيذ شروط العقد.
تمثل االلتزامات بمنح االئتمان التزامات تعاقدية تتضمن التزامات تمويلية وتسهيالت ائتمانية مدورة .وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة ،أو
تشتمل على شروط أخرى إللغائها .ونظرًا إلمكانية انتهاء صالحية هذه االلتزامات دون سحبها ،فإن مجموع القيم التعاقدية ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية
مستقبلية .لدى البنك االلتزامات االئتمانية التالية:

			
			

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		
		
		

30,829
41,014
427,738

35,227
56,679
439,115

			

499,581

531,021

أوراق قبول
خطابات اعتماد
ضمانات

بلغت االلتزامات االئتمانية غير القابلة لإللغاء لمنح االئتمان كما في تاريخ البيانات المالية  2,300ألف دينار كويتي ( 11,475 :2019ألف دينار كويتي).
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 .23التزامات ومطلوبات محتملة (تتمة)
ب) التزام رأسمالي
إن االلتزام الرأسمالي لشراء موجودات كما في  31ديسمبر  2020بلغ  661ألف دينار كويتي ( 1,140 :2019ألف دينار كويتي).
 .24األدوات المالية المشتقة والتحوط
اتفاقيات اسالمية آجلة (الوعد)
يدخل البنك ،ضمن أعماله العادية ،في أنواع مختلفة من المعامالت تتضمن األدوات المالية المتمثلة في اتفاقيات عمالت أجنبية آجلة (الوعد) للحد من
التعرض لمخاطر العمالت األجنبية .إن الوعد عبارة عن معاملة مالية بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على الحركات في أسعار أداة مالية محددة واحدة أو
أكثر أو للسعر المرجعي أو مؤشر األسعار وذلك وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
إن القيم االسمية ،المسجلة إجماليًا ،هي قيمة األصل  /االلتزام المتعلق بالوعد والذي يتم على أساسه قياس التغيرات في القيمة.
تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة بنهاية السنة وهي ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
معظم االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة للبنك تتعلق بمعامالت مع العمالء التي يتم تنفيذها في المعتاد من خالل الدخول في معامالت متبادلة مع أطراف مقابلة.
مبادالت معدالت الربح
تتمثل مبادالت معدالت الربح في اتفاقيات تعاقدية بين طرفين وقد تتضمن تحويل معدل الربح أو تحويل أصل المبلغ ومعدل الربح لفترة محددة من الوقت
بناء على الشروط التعاقدية.
تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة وال تعتبر مؤشر لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان .تم االحتفاظ بالجانب األكبر من مبادالت
معدالت الربح لدى البنك ألغراض التحوط.
فيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المدرجة في السجالت المالية والقيمة االسمية لها:
						
		
		
2020

الوعد		
مبادالت معدالت الربح
(محتفظ بها كتحوط
للقيمة العادلة)

		

الموجودات (موجبة)
ألف دينار كويتي

المطلوبات (سالبة)
ألف دينار كويتي

أقل من شهر
ألف دينار كويتي

 1إلى  3شهور
ألف دينار كويتي

 3إلى  12شهر
ألف دينار كويتي

41

39

1,184

-

4,911

-

6,095

33

14,855

-

-

18,386

215,005

233,391

74

14,894

1,184

-

23,297

215,005

239,486

الموجودات (موجبة)
ألف دينار كويتي

المطلوبات (سالبة)
ألف دينار كويتي

أقل من شهر
ألف دينار كويتي

 1إلى  3شهور
ألف دينار كويتي

 3إلى  12شهر
ألف دينار كويتي

أكثر من  12شهر
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

48

54

-

1,218

2,275

-

3,493

815
17

3,604
17

-

-

4,546
60,610

176,974
-

181,520
60,610

880

3,675

-

1,218

67,431

176,974

245,623

						
		
		
2019

الوعد		
مبادالت معدالت الربح
(محتفظ بها كتحوط
للقيمة العادلة)
مبادالت معدالت الربح (أخرى)

		

القيمة االسمية
أكثر من  12شهر
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

القيمة االسمية
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 .24األدوات المالية المشتقة والتحوط (تتمة)
عمليات التحوط للقيمة العادلة
يسجل صافي القيمة العادلة لمبادالت معدالت الربح المحتفظ بها كعمليات تحوط للقيمة العادلة كما في  31ديسمبر  2020قيمة سالبة بمبلغ 14,822
ألف دينار كويتي ( 2,789 :2019ألف دينار كويتي) والذي تم مقاصته مقابل الربح المسجل للبنود المتحوط لها فيما يتعلق بالمخاطر المتحوط لها بمبلغ
 14,822ألف دينار كويتي في  31ديسمبر  2,789 :2019( 2020ألف دينار كويتي) .تم إدراج أرباح وخسائر المقاصة ضمن “أرباح تحويل عمالت أجنبية” في
بيان األرباح أو الخسائر خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر .2019
يتم إصدار أدوات التحوط لغرض التحوط من مخاطر معدالت الربح المتعلقة بالبنود المتحوط لها .وتشمل البنود المتحوط لها بعض االستثمارات في األوراق
المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بمبلغ  256,121ألف دينار كويتي ( 189,643 :2019ألف دينار كويتي).
 .25قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية لدى البنك:
فيما يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر :2020
المستوى 1
ألف دينار كويتي

		
		
2020

المستوى 2
ألف دينار كويتي

المستوى 3
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة
الموجودات المالية
استثمارات في أوراق مالية

11

1,352

4,224

5,587

األدوات المالية المشتقة
الوعد		
مبادالت معدالت الربح

-

41
33

-

41
33

		

-

74

-

74

		

11

1,426

4,224

5,661

مطلوبات يتم قياسها بالقيمة العادلة
األدوات المالية المشتقة
الوعد		
مبادالت معدل الربح

		

		
		
2019

-

39
14,855

-

39
14,855

-

14,894

-

14,894

المستوى 1
ألف دينار كويتي

المستوى 2
ألف دينار كويتي

المستوى 3
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة
الموجودات المالية
استثمارات في أوراق مالية

12

1,251

4,528

5,791

األدوات المالية المشتقة
الوعد		
مبادالت معدالت الربح

-

48
832

-

48
832

		

-

880

-

880

		

12

2,131

4,528

6,671

مطلوبات يتم قياسها بالقيمة العادلة
األدوات المالية المشتقة
الوعد		
مبادالت معدالت الربح
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-

54
3,621

-

54
3,621

-

3,675

-
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إيضاحات حول البيانات المالية
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 .25قياس القيمة العادلة (تتمة)
يتم تقييم االستثمارات المصنفة ضمن المستوى  1استنادًا إلى سعر الشراء المعلن .يتم تقييم األوراق المالية والصناديق المصنفة ضمن المستوى  2استنادًا
إلى مضاعفات السوق وصافي قيمة الموجودات المعلنة .ويتم تقييم األوراق المالية والصناديق المصنفة ضمن المستوى  3استنادًا إلى التدفقات النقدية
المخصومة ونماذج خصومات توزيعات األرباح .إن الحركة في المستوى  3تتعلق بشكل أساسي بالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية خالل السنة.
إن المدخالت الهامة لتقييم األوراق المالية غير المسعرة المصنفة ضمن المستوى  3تتمثل في معدل النمو السنوي للتدفقات النقدية ومعدالت الخصم؛
وبالنسبـة للصناديـق تتمثـل في خصم ضعـف السيولـة .سـوف يؤدي انخفـاض معـدل النمـو وارتفـاع معـدل الخصـم وخصـم ضعـف السيولـة إلى انخفـاض
القيمـة العادلـة.
قد يكون التأثير على بيان المركز المالي أو بيان حقوق ملكية المساهمين غير مادي إذا طرأ تغير على متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد
القيمة العادلة لألوراق المالية غير المسعرة بنسبة  .5%لم يكن هناك تغييرات جوهرية في أساليب التقييم المستخدمة ألغراض قياس القيمة العادلة
لالستثمارات في أوراق مالية مقارنةً بالسنة السابقة.
تقدر القيمة العادلة للصكوك المقاسة وفقًا للتكلفة المطفأة كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  389,421ألف دينار كويتي ( 300,653 :2019ألف دينار
كويتي) .تدرج الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة وال تختلف قيمتها الدفترية عن قيمتها العادلة بصورة مادية حيث أن غالبية هذه
الموجودات والمطلوبات لها فترات استحقاق قصيرة األجل أو تمت إعادة تسعيرها على الفور استنادًا إلى حركة معدالت الربح في السوق .يتم تحديد القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتبقية المدرجة بالتكلفة المطفأة بصورة رئيسية استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة ،والتي تتمثل فيها
أهم المدخالت في معدل الخصم الذي يعكس مخاطر االئتمان المتعلقة باألطراف المقابلة.
 .26تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق لموجودات ومطلوبات البنك التي تم تحليلها طبقًا لالستحقاق التعاقدي المتبقي:
حتى  3شهور
ألف دينار كويتي

 3إلى  12شهرًا
ألف دينار كويتي

أكثر من سنة
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

		
		
2020

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات في أوراق مالية
استثمار في شركة زميلة
عقارات استثمارية
مباني ومعدات
موجودات أخرى

184,276
190,158
225,370
2,233,445
50,702
11,372

84,318
96,911
332,599
41,363
3,428

547,641
300,427
7,778
18,360
40,109
1,741

184,276
274,476
322,281
3,113685
392,492
7,778
18,360
40,109
16,541

إجمالي الموجودات

2,895,323

558,619

916,056

4,369,998

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع من عمالء
اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
مطلوبات أخرى

707,862
2,248,360
7,585
18,860

64,235
728,321
17,227

31,541
42,804

772,097
3,008,222
7,585
78,891

إجمالي المطلوبات

2,982,667

809,783

74,345

3,866,795

صافي فجوة السيولة

()87,344

()251,164

841,711

503,203
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 .26تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات (تتمة)
حتى  3شهور
ألف دينار كويتي

 3إلى  12شهرًا
ألف دينار كويتي

أكثر من سنة
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

		
		
2019

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات في أوراق مالية
استثمار في شركة زميلة
عقارات استثمارية
مباني ومعدات
موجودات أخرى

133,712
219,441
235,891
2,079,604
21,881
12,296

125,393
218,546
418,444
34,257
3,460

520,707
247,101
8,261
29,230
40,907
2,273

133,712
344,834
454,437
3,018,755
303,239
8,261
29,230
40,907
18,029

إجمالي الموجودات

2,702,825

800,100

848,479

4,351,404

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى

804,728
1,698,524
31,623

244,902
955,043
20,803

43,417
36,206

1,049,630
2,696,984
88,632

إجمالي المطلوبات

2,534,875

1,220,748

79,623

3,835,246

صافي فجوة السيولة

167,950

()420,648

768,856

516,158

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر
استراتيجية استخدام األدوات المالية
تتعلق أنشطة البنك بصورة رئيسية ،باعتباره بنك إسالمي تجارى ،بتأمين مصادر التمويل من خالل أدوات مالية تتماشى مع تعليمات الشريعة اإلسالمية
وفي ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي ،وتوجيه تلك األموال ألنشطة التمويل واالستثمار التي تتماشى مع الشريعة اإلسالمية لتحقيق أرباح .يتم اقتسام
األرباح بين المساهمين وأصحاب حسابات الودائع المتشاركة في األرباح وفقا لسياسات البنك التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة وهيئة الفتوى
والرقابة الشرعية .وتتنوع األموال من حيث تواريخ استحقاقها بين قصيرة األجل وطويلة األجل وهي تصدر بشكل رئيسي بالدينار الكويتي بخالف العمالت
األجنبية الرئيسية وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي .عند توجيه األموال ،يركز البنك على تأمين تلك األموال وكذلك االحتفاظ بمعدالت سيولة كافية
لمواجهة أية مطالبات قد يحل موعد استحقاقها .إن سالمة أموال المساهمين والمودعين يتم دعمها أيضا من خالل تنويع أنشطة التمويل على كل من
القطاعات الجغرافية واالقتصادية وكذلك نوعية األطراف المقدم لها التمويل.
إدارة المخاطر
إن استخدام األدوات المالية يرتبط بالمخاطر الكامنة فيها .يسجل البنك العالقة بين العوائد والمخاطر ذات الصلة باستخدام األدوات المالية وتشكل إدارة
المخاطر جزءًا مكم ً
ال من األهداف االستراتيجية للبنك.
تتمثل استراتيجية البنك في وجود مفهوم إدارة قوية للمخاطر وفي إدارة العالقة التي تربط ما بين المخاطر والعوائد داخل ومن خالل كل قطاع رئيسي
من قطاعات النشاط القائمة على المخاطر لدى البنك .ويقوم البنك باستمرار بمراجعة سياساته وممارساته في إدارة المخاطر للتأكد من عدم تعرض البنك
لتقلب كبير في قيمة الموجودات وربحيتها.
أدى تفشي جائحة كوفيد 19 -خالل السنة إلى اضطراب العمليات التجارية للبنك وعمالئه واالقتصادات التي يعمل بها البنك .وتماشيًا مع إطار عمل إدارة
المخاطر الخاص بالبنك ،اتبعت اإلدارة خطوات حذرة للحد من تأثيرها على مؤشرات المخاطر الرئيسية.
إن األهداف والسياسات والعمليات التي يقوم بها البنك إلدارة المخاطر موضحة بالتفصيل في إفصاحات الركن  3من التقرير السنوي .توضح األقسام التالية
المخاطر المختلفة الكامنة في العمليات المصرفية وطبيعة هذه المخاطر واألساليب المستخدمة للحد من هذه المخاطر وحجم هذه المخاطر وتأثيرها على
األرباح والخسائر وحقوق الملكية نتيجة التغيرات المستقبلية المتوقعة في ظروف السوق.
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 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان
أ-
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد أطراف إحدى األدوات المالية في الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية .ويحاول البنك التحكم في
مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان وقصر المعامالت على األطراف المقابلة ذات السمعة الجيدة ،واالستمرار في تقييم المالءة االئتمانية
لألطراف المقابلة.
أعاد البنك النظر في توقعات االقتصاد الكلي بعد وقوع جائحة كوفيد 19 -وما نتج عنها من إغالق .وتم إعادة تقييم االنكشافات الجوهرية للمخاطر إزاء
العمالء ضمن القطاعات االئتمانية المتضررة بصورة فردية لكي يتم تحديد أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان .عالو ًة على ذلك ،تم أيضًا مراجعة االستثمارات
من حيث التركز الجغرافي والقطاعي .واستوجب التباطؤ االقتصادي من البنك مواصلة توفير التسهيالت للعمالء المتضررين باإلضافة إلى إبداء الحذر الالزم
فيما يتعلق بالتمويالت واالستثمارات الجديدة.
ينشأ تركز مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة أو في أنشطة ضمن منطقة جغرافية واحدة أو عندما تكون
لها نفس السمات االقتصادية مما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه على ما هو عليه في حالة ظهور تغيرات في الظروف
االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
يشير تركز مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة.
يسعى البنك إلى إدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطته التمويلية لتفادي تركزات المخاطر غير المرغوب فيها تجاه العمالء االفراد أو
المجموعات في مناطق محددة أو قطاعات أعمال محددة .كما يحصل البنك على الضمانات كلما دعت الضرورة لذلك .يستند مبلغ ونوع الضمان المطلوب
إلى تقييم مخاطر االئتمان لدى الطرف المقابل .يتم تطبيق التوجيهات فيما يتعلق بدرجة قبول أنواع الضمانات وأسس التقييم.
من األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها مصروفات الودائع البنكية واألرصدة واألوراق المالية المدرجة المقبولة للبنك والممتلكات والمنشآت
والمعدات والمخزون والمدينين التجاريين.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمان على أساس يومي لألسهم المسعرة وبصورة دورية للضمانات األخرى وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لالتفاقية المعمول
بها ،كما تراقب القيمة السوقية للضمان الذي تم الحصول عليه أثناء مراجعة كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة.

تقييم خسائر االئتمان المتوقعة
تعريف التعثر
يعتبر البنك األصل المالي متعثرًا وبالتالي إدراجه ضمن المرحلة ( 3المصنفة كمنخفضة القيمة) لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لتلك التسهيالت
في حالة التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح لهذه التسهيالت لمدة أكثر من  90يومًا أو في حالة وجود صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في
ذلك استدامة خطة أعمال الطرف المقابل ،أو تراجع التصنيف االئتماني أو مخالفة الشروط األصلية الواردة في العقد أو قدرته على تحسين األداء عندما تنشأ
الصعوبة المالية أو تراجع قيمة الضمان  ...الخ .في هذه الحاالت ،يقوم البنك بتسجيل مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة.
وأي تسهيل منخفض القيمة ائتمانيًا أو غير منتظم قد تم إعادة هيكلته خالل السنة يعتبر أيضا متعثرًا .كما يعمل البنك في حاالت االنكشافات ذات
التصنيفات االئتمانية الخارجية على تصنيفها كمتعثرة في حالة تصنيفها في المستوى “د” طبقًا لتصنيف وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش ،والتصنيف
“ج” طبقا لوكالة التصنيف موديز.
يراعي البنك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي قد تشير إلى احتمالية التعثر في السداد كجزء من التقييم النوعي الذي يقوم بإجرائه حول التعثر من
جانب العمالء .ومن بين هذه المؤشرات:
•
•
•

مخالفة االتفاقيات
أن يكون لدى العميل التزامات متأخرة السداد تجاه دائنين أو موظفين عموميين
وفاة العميل

االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان
يراقب البنك باستمرار كافة الموجودات المعرضة لخسائر االئتمان المتوقعة .ولكي يتم تحديد ما إذا كانت إحدى األدوات أو محفظة لألدوات معرضة لخسائر
ائتمان متوقعة على مدى  12شهرًا أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى عمر األداة ،يقوم البنك بتقييم مدى وجود ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ
االعتراف المبدئي .يقوم البنك بتطبيق معايير كمية متوافقة بالنسبة للمحفظة التي تخضع للتقييم االئتماني الداخلي والخارجي لغرض تقييم االزدياد
الملحوظ في مخاطر االئتمان.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
أ-
تقييم خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
التصنيف الداخلي وعملية تقييم احتماالت التعثر
يستند نظام التقييم الداخلي للبنك إلى عدة تقييمات نوعية .بخالف قواعد التصنيف المرحلي المعروضة في االيضاح  ،2.5.1يلتزم البنك أيضًا بتعليمات
بنك الكويت المركزي كما يلي:
•
•

يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية – باستثناء التمويل االستهالكي  -ضمن المرحلة  2في حالة وجود تعثر في سداد أصل المبلغ أو الربح لمدة أكثر من 30
يومًا ،وفي حالة التمويل االستهالكي ،يتم تصنيف التسهيالت ضمن المرحلة  2في حالة وجود تعثر في سداد أصل المبلغ أو الربح لمدة أكثر من  60يومًا.
يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية ضمن المرحلة  2في حالة وجود انخفاض في التصنيف االئتماني للتسهيل بعدد درجتين بالنسبة للتسهيالت
االستثمارية ودرجة واحدة بالنسبة للتسهيالت غير االستثمارية،

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  9استخدام عامل منفصل الحتمالية التعثر عن السداد على مدار مدة اثني عشر شهرًا وعلى مدار عمر األداة ،وذلك
حسب التصنيف المرحلي المحدد للملتزم .وينبغي أن يعكس عامل احتمالية التعثر طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9تقدير البنك لجودة الموجودات
في المستقبل .يستخدم البنك عامل احتمالية التعثر في نقطة زمنية معينة ( )PIT PDعن كل تصنيف الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة .يمثل الحد
األدنى الحتمالية التعثر  0.75%للتسهيالت االئتمانية المصنفة ضمن الدرجة االستثمارية ،ونسبة  1%للتسهيالت االئتمانية في الدرجة غير االستثمارية،
باستثناء التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى الحكومة والمجموعات المصنفة كتسهيالت استثمارية من خالل وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية ،باإلضافة
إلى معامالت التمويل المتعلقة بالقروض االستهالكية والمقسطة (باستثناء بطاقات االئتمان).
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي مخصومة بمعدل الربح
الفعلي لألداة المالية .يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى البنك طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها.
تشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على احتمالية التعثر والخسائر الناتجة من التعثر والمخاطر في حالة التعثر .يقوم البنك بتقدير
هذه العوامل باستخدام نماذج مخاطر االئتمان المناسبة اخذا في االعتبار التصنيف االئتماني الداخلي والخارجي للموجودات وسيناريوهات االقتصاد الكلي
المستقبلية وغيرها.
إدراج المعلومات المستقبلية
يراعي البنك المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكي يتم إدراج المعلومات المستقبلية
في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة .وهي تعكس بصورة رئيسية التوقعات المعقولة والمؤيدة للظروف المستقبلية المرتبطة باالقتصاد الكلي .ومراعاة
هذه العوامل تزيد من درجة األحكام التي يتم اتخاذها في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة .يستعين البنك بنماذج إحصائية إلدراج عوامل االقتصاد الكلي في
تصنيفات التعثر السابقة .كما يراعي البنك ثالثة سيناريوهات (سيناريو أساسي ،سيناريو متزايد ،سيناريو منخفض) لتوقعات بيانات االقتصاد الكلي بشكل
منفصل لكل من القطاعات الجغرافية ويتم تطبيق األوزان المناسبة المرجحة باالحتماالت على هذه السيناريوهات للوصول إلى نتيجة مرجحة باالحتماالت
حول خسائر االئتمان المتوقعة .تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات حول الظروف االقتصادية المستقبلية.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالصافي بعد مخصص مخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان المركز المالي والبنود خارج
الميزانية دون األخذ باالعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى.

		
		
		
		

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق ببنود بيان المركز المالي:
أرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات في أوراق مالية
موجودات أخرى
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الحد األقصى
للتعرض للمخاطر
2020
ألف دينار كويتي

الحد األقصى
للتعرض للمخاطر
2019
ألف دينار كويتي

168,351
274,476
322,281
3,113,685
386,905
14,214

109,864
344,834
454,437
3,018,755
297,448
15,920

4,279,912

4,241,258

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
أ-
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة)

		
		
		
		

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق ببنود خارج الميزانية (إيضاح  23أ):
القبوالت وخطابات االعتماد والضمانات
التزامات ائتمانية غير قابلة لإللغاء

		

الحد األقصى
للتعرض للمخاطر
2020
ألف دينار كويتي

الحد األقصى
للتعرض للمخاطر
2019
ألف دينار كويتي

499,581
2,300

531,021
11,475

501,881

542,496

يقدر مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعميل أو طرف مقابل واحد كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  73,400ألف دينار كويتي
( 77,554 :2019ألف دينار كويتي) قبل أخذ أي ضمانات في االعتبار.
فيما يلي تركز الموجودات والبنود خارج الميزانية حسب المناطق الجغرافية وقطاعات األعمال:

			
موجودات تمثل
		
مخاطر االئتمان
		
ألف دينار كويتي
		
2020

المنطقة الجغرافية:
الكويت
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
أوروبا		
أمريكا الشمالية
دول أخرى

		

3,665,300
486,539
11,808
18,455
97,810

405,447
33,712
55,146
1,936
5,640

4,279,912

501,881

			
موجودات تمثل
		
مخاطر االئتمان
		
ألف دينار كويتي
		
2020

قطاع األعمال:
تجارة وتصنيع
بنوك ومؤسسات مالية
إنشاءات وعقارات
أخرى		

		

مطلوبات محتملة
والتزامات تمثل
مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

مطلوبات محتملة
والتزامات تمثل
مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

618,019
1,028,895
1,324,083
1,308,915

188,327
76,552
150,409
86,593

4,279,912

501,881

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

111

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
أ-
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة)

			
موجودات تمثل
		
مخاطر االئتمان
		
		
2019
ألف دينار كويتي

المنطقة الجغرافية:
الكويت
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
أوروبا		
أمريكا الشمالية
دول أخرى

		

مطلوبات محتملة
والتزامات تمثل
مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

3,700,771
418,357
13,479
22,771
85,880

431,133
43,337
56,554
3,425
8,047

4,241,258

542,496

			
موجودات تمثل
		
مخاطر االئتمان
		
		
2019
ألف دينار كويتي

مطلوبات محتملة
والتزامات تمثل
مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

قطاع األعمال:
تجارة وتصنيع
بنوك ومؤسسات مالية
إنشاءات وعقارات
		
أخرى

653,759
1,130,554
1,274,453
1,182,492

191,400
79,630
167,097
104,369

		

4,241,258

542,496

تتم إدارة الجدارة االئتمانية للموجودات المالية من قبل البنك باالستعانة بمجموعة من آليات التصنيفات االئتمانية الخارجية والداخلية .تهدف سياسة البنك
إلى االحتفاظ بتصنيفات ائتمانية للمخاطر دقيقة ومتماثلة على مدار محفظة االئتمان .يسهل ذلك من تركيز اإلدارة على المخاطر القائمة والمقارنة بين
التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بجميع قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية والمنتجات .إن نظام التصنيف مدعم بمجموعة متنوعة من التحليالت
المالية باإلضافة إلى معلومات السوق التي تم تحليلها لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل.
تتوافق كافة التصنيفات الداخلية للمخاطر مع الفئات المختلفة والتي يتم تحديدها حسب سياسة التصنيف الخاصة بالبنك .إن الجدارة االئتمانية لفئة
الموجودات ذات المخاطر االئتمانية األساسية هي كما يلي:
غير متأخرة أو منخفضة القيمة

		
2020

أرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات في أوراق مالية
موجودات أخرى
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(ألف دينار كويتي)

فئة عالية

فئة قياسية

تحت الرقابة المباشرة

المجموع

168,351
274,476
322,281
2,889,459
386,905
14,214

151,338
-

21,294
-

168,351
274,476
322,281
3,062,091
386,905
14,214

4,055,686

151,338

21,294

4,228,318

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
أ-
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة)
غير متأخرة أو منخفضة القيمة

		

		
2019

أرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات في أوراق مالية
موجودات أخرى

		

(ألف دينار كويتي)
فئة عالية

فئة قياسية

تحت الرقابة المباشرة

المجموع

109,864
344,834
454,437
2,785,849
297,448
15,920

147,009
-

24,722
-

109,864
344,834
454,437
2,957,580
297,448
15,920

4,008,352

147,009

24,722

4,180,083

الموجودات المالية متأخرة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة حسب الفئة:

			
		
		
		
2020

مدينو تمويل
 تمويل أفراد -تمويل تجاري

		
القيمة العادلة للضمان

متأخرة الدفع
حتى  30يوما
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من 31
إلى  60يوما
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من 61
إلى  90يوما
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

6,863
2,325

2,712
882

2,828
823

12,403
4,030

9,188

3,594

3,651

16,433

				

		
		
		
		
2019

مدينو تمويل
 تمويل أفراد -تمويل تجاري

		
القيمة العادلة للضمان

3,953

متأخرة الدفع
حتى  30يوما
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من 31
إلى  60يوما
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من 61
إلى  90يوما
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

6,888
14,325

2,303
5,692

1,251
2,062

10,442
22,079

21,213

7,995

3,313

32,521

				

الموجودات المالية منخفضة القيمة حسب الفئة:

			
			
			
2020

21,165

إجمالي
التعرض للمخاطر
ألف دينار كويتي

مخصص االنخفاض
في القيمة
ألف دينار كويتي

القيمة
العادلة للضمان
ألف دينار كويتي

		
		

5,681
57,428

4,659
23,289

27,022

			

63,109

27,948

27,022

مدينو تمويل
 تمويل أفراد -تمويل تجاري
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إيضاحات حول البيانات المالية
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 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
أ-
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة)
إجمالي
التعرض للمخاطر
ألف دينار كويتي

مخصص االنخفاض
في القيمة
ألف دينار كويتي

القيمة
العادلة للضمان
ألف دينار كويتي

			
			
			
2019

		
		

3,996
35,448

1,590
9,200

26,077

			

39,444

10,790

26,077

مدينو تمويل
 تمويل أفراد -تمويل تجاري

تم اإلفصاح عن العوامل التي يعتد بها البنك في تحديد االنخفاض في القيمة ضمن السياسة المحاسبية بإيضاح  – 2.5.1األدوات المالية.
ب -مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة البنك على الوفاء بصافي احتياجاته التمويلية .تنتج مخاطر السيولة عن االضطرابات في السوق
أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور .وللحماية من هذه المخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة
الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ،واالحتفاظ برصيد كاف للنقد والنقد المعادل واألوراق المالية القابلة للتداول.
تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للبنك استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة بما في ذلك حصة األرباح .تم التعامل
مع حاالت السداد قيد اإلخطار كما لو أن اإلخطار سيتم على الفور ،إال أن البنك يتوقع أن العديد من العمالء لن يتقدموا بطلب السداد قبل التاريخ التعاقدي وال
يوضح الجدول التدفقات النقدية المتوقعة وفقًا لتاريخ االحتفاظ بالودائع لدى البنك.
أقل من شهر
إلى  3شهور
ألف دينار كويتي

من  3شهور
إلى  12شهرا
ألف دينار كويتي

سنة إلى
خمس سنوات
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

			
من شهر
		
ألف دينار كويتي
		
2020

541,910
1,431,754
12,122

166,403
819,134
7,596
6,738

64,687
734,187
17,227

32,061
42,804

773,000
3,017,136
7,596
78,891

1,985,786

999,871

816,101

74,865

3,876,623

أقل من شهر
إلى  3شهور
ألف دينار كويتي

من  3شهور
إلى  12شهرا
ألف دينار كويتي

سنة إلى
خمس سنوات
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

		
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
		
ودائع من عمالء
		
مطلوبات أخرى

532,914
1,353,030
22,538

273,315
347,987
9,085

248,671
973,142
20,803

44,855
36,206

1,054,900
2,719,014
88,632

			

1,908,482

630,387

1,242,616

81,061

3,862,546

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع من عمالء
اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
مطلوبات أخرى

		

			
		
من شهر
ألف دينار كويتي
		
2019

يوضح الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية حسب استحقاق المطلوبات المحتملة وااللتزامات المتعلقة باالئتمان لدى البنك كما هو موضح بإيضاح :23

			
أقل من شهر
		
ألف دينار كويتي
		
2020

مطلوبات محتملة متعلقة باالئتمان
التزامات ائتمانية غير قابلة لإللغاء
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من شهر
إلى  3شهور
ألف دينار كويتي

من  3شهور
إلى  12شهرا
ألف دينار كويتي

سنة إلى
خمس سنوات
ألف دينار كويتي

أكثر من
خمس سنوات
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

22,961
-

66,784
-

216,495
-

176,945
-

16,396
2,300

499,581
2,300

22,961

66,784

216,495

176,945

18,696

501,881

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
ب -مخاطر السيولة (تتمة)
تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)

			
		
أقل من شهر
ألف دينار كويتي
		
2019

مطلوبات محتملة متعلقة باالئتمان
التزامات ائتمانية غير قابلة لإللغاء

		

من شهر
إلى  3شهور
ألف دينار كويتي

من  3شهور
إلى  12شهرا
ألف دينار كويتي

سنة إلى
خمس سنوات
ألف دينار كويتي

أكثر من
خمس سنوات
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

12,724
-

61,175
-

241,423
-

211,799
-

3,900
11,475

531,021
11,475

12,724

61,175

241,423

211,799

15,375

542,496

ج -مخاطر السوق
ُيعرف البنك مخاطر السوق على أنها عدم التأكد من األرباح المستقبلية على مراكز البنود داخل وخارج الميزانية نتيجة التغيرات في متغيرات السوق مثل
مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار األسهم.
ج 1.مخاطر معدالت الربح
وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،ينتج البنك الموجودات والمطلوبات التي تشمل تدفقات نقدية واردة وصادرة أو قيمة عادلة وربحية ويتم تقييم أدائها من
خالل الحساسية للتقلبات في معدالت الربح .يدير البنك المخاطر الناتجة من هذه االنكشافات لتحقيق أقصى ربح للمساهمين والمودعين.
ج 2.مخاطر العمالت
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .يتم مراقبة المراكز
على أساس يومي باإلضافة إلى تطبيق استراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على هذه المراكز ضمن حدود معينة.
كان لدى البنك صافي التعرضات التالية بالعمالت األجنبية.
فيما يلي التأثير على األرباح قبل الضرائب ،نتيجة التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة:
			

		
العملة		

دوالر أمريكي

التأثير على األرباح قبل الضريبة

التغير في
سعر العمالت %

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

+/- 5%

53

7

إن انخفاض العملة المذكورة أعاله بنسبة  5%مقابل الدينار الكويتي كان له تأثير مساوي ولكن عكسي على ذلك المبلغ الموضح أعاله ،على أساس االحتفاظ
بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.
إن الحساسية إلى الحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية تستند إلى أساس متماثل حيث إن األدوات المالية التي تؤدي إلى حركات غير متماثلة ليست
جوهرية .ال يوجد تأثير جوهري على حقوق الملكية.
ج 3.مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية.
تنتج مخاطر أسعار األسهم غير المتداولة من المحفظة االستثمارية لدى البنك.
ليس لدى البنك أي انكشاف جوهري لمخاطر أسعار األسهم على االستثمارات في األسهم المدرجة.
في تاريخ البيانات المالية ،تُقدر قيمة االنكشاف لمخاطر أسعار األسهم عن االستثمارات في األسهم غير المدرجة وفقًا للقيمة العادلة بمبلغ  4,919ألف دينار
كويتي ( 5,122 :2019ألف دينار كويتي).
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر التشغيل
د.
لدى البنك مجموعة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية إلى جانب أنواع المخاطر
األخرى المرتبطة باألنشطة المصرفية والمالية للبنك .يتم إدارة المخاطر التشغيلية من خالل قسم إدارة المخاطر .يضمن القسم االلتزام بالسياسات
واإلجراءات لتحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها واإلشراف والرقابة عليها كجزء من إدارة المخاطر الشاملة.
يدير البنك المخاطر التشغيلية بما يتفق مع تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في  14نوفمبر  1996فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة
الداخلية والتعليمات المصدرة في  13أكتوبر  2003فيما يتعلق “بالممارسات السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية”.
 .28تقارير القطاعات
يتم تحديد قطاعات البنك التشغيلية استنادًا إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل مسؤول اتخاذ القرارات التشغيلية وذلك الستخدامها في القرارات
االستراتيجية .إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية لها سمات اقتصادية متشابهة وتقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة .يتم مراقبة هذه
القطاعات التشغيلية بشكل منفصل من قبل البنك وذلك التخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.
إن قطاعات التشغيل التالية تستوفي شروط القطاعات القابلة لرفع التقارير عنها وهي كما يلي:
•
•

قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات التجارية – ويشتمل على مجموعة كاملة من األعمال المصرفية التي تغطي خدمات االئتمان واإليداع المقدمة
إلى العمالء والبنوك المراسلة .يستخدم البنك استراتيجية تسويق وتوزيع عامة لعملياته المصرفية التجارية.
قطاع الخزينة وإدارة االستثمارات – ويشتمل على المقاصة وأسواق المال والصرف األجنبي والصكوك وأسهم الخزينة األخرى والعمليات المتنوعة
واالستثمارات الخاصة وأنشطة المتاجرة في األوراق المالية وأنشطة إدارة األموال للغير بصفة الوكالة.

تتضمن نتائج القطاعات اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بالقطاع وتوزيع التكاليف غير المباشرة.
يقوم البنك بقياس أداء القطاعات التشغيلية من خالل قياس ربح أو خسارة القطاع بالصافي بعد الضرائب في أنظمة اإلدارة ورفع التقارير.
إن موجودات ومطلوبات القطاعات تشتمل على تلك الموجودات والمطلوبات التشغيلية المتعلقة مباشرة بالقطاع.
األعمال المصرفية لألفراد
واألعمال المصرفية التجارية

		
		

		
		

الخزينة
وإدارة االستثمارات

المجموع

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

صافي إيرادات التمويل
أتعاب وعموالت وأخرى

48,908
6,000

60,788
12,761

26,389
9,415

24,358
9,301

75,297
15,415

85,146
22,062

إجمالي إيرادات التشغيل
المخصص وخسائر انخفاض القيمة
مصروفات تشغيل وضرائب

54,908
()25,181
()27,831

73,549
()14,524
()35,544

35,804
()914
()7,057

33,659
5,100
()7,223

90,712
()26,095
()34,888

107,208
()9,424
()42,767

نتائج القطاع

1,896

23,481

27,833

31,536

29,729

55,017

29,729

55,017

					
ربح السنة
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2020

 .28تقارير القطاعات (تتمة)

		
		

األعمال المصرفية لألفراد
واألعمال المصرفية التجارية

		
		

الخزينة
وإدارة االستثمارات

المجموع

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

موجودات القطاع

3,188,341

3,090,746

1,181,657

1,260,658

4,369,998

4,351,404

مطلوبات القطاع

2,457,916

2,213,631

1,408,879

1,621,615

3,866,795

3,835,246

يعمل البنك بشكل رئيسي في دولة الكويت.
 .29إدارة رأس المال
تتمثل األهداف الرئيسية للبنك من إدارة رأس المال في التأكد من التزام البنك بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة بصورة خارجية وأن البنك يحتفظ بمعدالت
رأسمال جيدة وقوية بهدف دعم أعماله وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون.
يقوم البنك بإدارة قاعدة رأس المال لتغطية المخاطر المرتبطة باألعمال .يتم مراقبة كفاية رأس المال لدى البنك من خالل القواعد والمعدالت الصادرة من لجنة
بازل للرقابة المصرفية (قواعد/معدالت بازل) المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لإلشراف على البنك ،إلى جانب مقاييس اخرى.
تم احتساب رأس المال الرقابي ومعدالت كفاية رأس المال (بازل  )IIIلدى البنك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي
رقم /2ر ب ،ر ب أ 336/2014/المؤرخ  24يونيو  2014كما هو موضح أدناه:

			
			

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

الموجودات المرجحة بالمخاطر

		

3,542,714

3,477,724

إجمالي رأس المال المطلوب

		

389,699

452,104

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

514,107
42,802

515,530
41,580

556,909

557,110

14.51%
15.72%

14.82%
16.02%

			
			

رأس المال المتاح
رأس المال الشريحة 1
رأس المال الشريحة 2

		
		

إجمالي رأس المال
معدل كفاية رأس المال الشريحة 1
إجمالي معدل كفاية رأس المال

		

تم احتساب معدالت الرفع المالي لدى البنك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي رقم /2ر ب أ  343/2014/المؤرخ
 21أكتوبر  2014كما هو موضح أدناه:

			
			

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

514,107

515,530

إجمالي التعرض للمخاطر

		

5,078,988

5,809,013

معدل الرفع المالي

		

10.12%

8.87%

رأس المال الشريحة 1
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 .30تأثير تفشي فيروس كوفيد19-
عند تقدير متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وضع البنك في اعتباره التأثير المحتمل لحاالت عدم اليقين التي
تسببت فيها جائحة كوفيد ،19-وإجراءات الدعم واإلعفاء االقتصادية المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان
قام البنك بمراعاة الجوانب التالية لتقييم ما إذا كان هناك ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان أو ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة في
ضوء أزمة فيروس كوفيد.19-
•
•
•
•
•

تم التمييز ما بين الصعوبات المالية المؤقتة للعمالء والتأثيرات طويلة األجل أو تلك المستدامة.
من المرجح أن يتأثر العمالء في بعض القطاعات أو الصناعات بشكل أكثر حدة.
بشكل تلقائي إلى ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمـــان.
لن يؤدي تأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح للتسهيالت التمويلية
ٍ
من المرجح أن يكون هناك ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان بالنسبة لتسهيالت األفراد المقدمة إلى بعض قطاعات العمالء نتيجةً لخسارة الوظائف
وتخفيض األجور.
بشكل منفرد لتحديد االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان حالما تتوفر بيانات موثوق بها.
سيتم تقييم االنكشافات الجوهرية للشركات
ٍ

لقد أدى التقييم اعاله إلى تخفيض التصنيف المرحلي لبعض االنكشافات وزيادة مقابلة في خسائر االئتمان المتوقعة.
عوامل االقتصاد الكلي
أخذ البنك في اعتباره التقلب الذي تعرضت له عوامل االقتصاد الكلي والسيناريوهات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة .وعلى وجه الخصوص
وفي ضوء حالة انعدام اليقين المستمرة الناتجة عن أزمة كوفيد 19-التي تتفاقم بوتيرة سريعة ،قام البنك بمراجعة بعض االفتراضات وقد انعكس ذلك من
خالل إعداد نظرة مستقبلية معقولة لبيئة االقتصاد الكلي .ويقوم البنك بتطبيق ترجيحات احتماالت عالية على السيناريو الحاد ويتم دمجها مع التوقعات
المعدلة لعوامل االقتصاد الكلي والتي تم مراعاتها على أساس متحفظ للغاية .وقد أدت هذه التعديالت إلى ازدياد ملحوظ في مبلغ متطلبات خسائر
االئتمان المتوقعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
على الرغم مما سبق ،فما زالت متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل المقدرة كما في  31ديسمبر  2020أقل من المخصصات المطلوبة وفقًا
لتعليمات بنك الكويت المركزي .ووفقًا للسياسة المحاسبية للبنك ،يتم االعتداد بالمبلغ األعلى  -وهو المخصص المطلوب التزامًا بتعليمات بنك الكويت
المركزي  -كمتطلبات لمخصص خسائر االئتمان الخاصة بالتسهيالت االئتمانية.
تأثيرات أخرى
وضع البنك في اعتباره التأثير المحتمل للتقلب االقتصادي الحالي عند تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية لدى البنك ،والتي تمثل أفضل
بناء على المعلومات المتاحة .على الرغم من ذلك ،ال تزال األسواق متقلبة وتظل القيم الدفترية للموجودات حساسة ألي تقلبات في األسواق.
تقدير لإلدارة
ً
إن تقييم تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكدة بدرجة كبيرة يعتمد على التقديرات واألحكام ،وسيستمر البنك في إعادة تقييم مركزه والتأثير ذي الصلة
بشكل منتظم.
ٍ
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معلومات حول الشركة الزميلة واالستثمارات الهامة
تم إعداد عمليات اإلفصاح العام في هذا القسم وفقًا لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال (بازل  ،)3وذلك بموجب التعميم
رقم /2ر ب ،رب أ /أ  336/2014المؤرخ في  24يونيو  ،2014التي تسري على البنك األهلي المتحد “البنك”.
يمتلك البنك حصة تشكل  31( 30%ديسمبر  )30% :2019من رأس مال شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي ،وهي شركة غير مدرجة ومسجلة في
المملكة العربية السعودية وتعمل في األنشطة االستثمارية.
يقوم البنك باالستثمار بمقتضى تعليمات بنك الكويت المركزي رقم  /2ب س أ 143/2003/بشأن تنظيم سياسات االستثمار في البنوك المحلية ،والتعديالت
وعمليات التحديث الالحقة.
معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له
يتكون رأس مال المجموعة من شريحة رأس المال ( ،)CET1( )1والشريحة اإلضافية ( )1من رأس المال ( ،)AT1والشريحة ( )2من رأس المال .تمثل شريحة رأس
المال ( )CET1( )1قوة المجموعة وتتضمن رأس المال واالحتياطات مطروحًا منها أسهم الخزينة وتوزيعات األرباح المعلن عنها والشهرة والموجودات الغير
ملموسة واالستثمارات .تتضمن الشريحة اإلضافية ( )1من رأس المال ( )AT1رأس المال اإلضافي المدفوع وصكوك الشريحة األولى من رأس المال والحصص غير
المسيطرة .تتضمن الشريحة ( )2من رأس المال التي تتضمن الحصص غير المسيطرة والمخصص العام حتى نسبة  1.25%من إجمالي الموجودات المرجحة
بمخاطر االئتمان وفقًا للوائح وتعليمات بنك الكويت المركزي.
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ،كما في  31ديسمبر  2020من  31( 2,165,867,758ديسمبر  )2,165,867,758 :2019سهم
عادي بقيمة  100فلس للسهم الواحد .ووفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم أ ب س ،101/2003/والتعديالت وعمليات
التحديث الالحقة ،يجوز للمجموعة شراء أسهم الخزينة حتى  10%من األسهم المصدرة .وال يتم سداد أي توزيعات أرباح نقدية على أسهم الخزينة المملوكة
للمجموعة غير أنها تستحق توزيعات أسهم المنحة.
خالل أكتوبر  ،2016أصدرت المجموعة  200مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمبر  60.64 :2019مليون دينار كويتي) من الصكوك المستدامة غير القابلة
للتحويل التي تندرج ضمن الشريحة األولى اإلضافية من رأس المال وفقا للوائح بازل  IIIالصادرة عن بنك الكويت المركزي.
إن المجموعة ليس لديها أية أدوات رأس مال مهيكلة أو مركبة ممنوعة بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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الجدول رقم  – 1هيكل رأس المال

		
		
البيان

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

الشريحة األولى من حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي إعادة تقييم عقارات
التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة
احتياطى معادلة األرباح
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي أسهم الخزينة
احتياطي آخر مفصح عنه
أرباح محتفظ بها
ناقصا:
أسهم خزينة

216,587
10,277
3,290
2,313
90,046
22,660
974
12,883
138,394

216,587
9,907
3,460
2,313
84,264
22,660
974
12,883
117,941

()43,957

()43,957

إجمالى الشريحة األولى من رأس المال

453,467

427,032

الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال
صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

60,640

إجمالي الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال

60,640

60,640

إجمالي رأس المال األساسي

514,107

487,672

الشريحة الثانية من رأس المال
المخصص العام (حتى  1.25%من الموجودات المرجحة بالمخاطر)

42,802

41,580

إجمالي الشريحة الثانية من رأس المال

42,802

41,580

إجمالي رأس المال المؤهل

556,909

529,252
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الجدول رقم  – 2مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة 1

		
		

2020
ألف دينار كويتي
بيان المركز المالى كما في
البيانات المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

		
		
البيان

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات مالية
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
المباني والمعدات
موجودات أخرى

184,276
274,476
322,281
3,113,685
392,492
7,778
18,360
40,109
16,541

184,276
358,367
*421,625
**3,402,045
*4,919
7,778
18,360
40,109
***41,252

إجمالي الموجودات

4,369,998

4,478,731

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
مطلوبات أخرى

772,097
3,008,222
7,585
78,891

****************-

إجمالي المطلوبات

3,866,795

****-

حقوق الملكية
رأس المال
االحتياطيات
أسهم خزينة
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

216,587
269,933
()43,957
442,563

216,587
*****280,837
()43,957
453,467

صكوك مستدامة الشريحة 1
إجمالي حقوق الملكية

60,640
503,203

60,640
514,107

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4,369,998

514,107

رأس المال الشريحة 2

		

42,802

إجمالي رأس المال المؤهل

		

556,909

نشأ الفرق نتيجة مخصصات المرحلة األولى للمعيار رقم  9والذي تم طرحه لغرض االلتزام بالمعايير المحاسبية.
*
نشأ الفرق من إدراج مخصص عام وخسائر تعديالت اليوم األول والتي تم خصمها لغرض االلتزام بالمعايير المحاسبية.
**
نشأ الفرق نتيجة تكلفة استبدال عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
***
**** ال يتم أخذ المطلوبات باالعتبار في احتساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل  3الركن األول.
***** نشأ الفرق نتيجة توزيعات األرباح المستحقة لصكوك الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال ،وخسائر تعديالت اليوم األول.
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الجدول رقم  – 2مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة 2

		
		

		
		
البيان

2020
ألف دينار كويتي
بيان المركز المالي كما في
البيانات المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك
أرصدة نقدية
أرصدة نقدية لدى بنك الكويت المركزى
أرصدة نقدية لدى البنوك األخرى
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى البنوك األخرى
مدينو تمويل
استثمارات مالية
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

15,925
146,608
21,743
274,476
322,281
3,113,685
392,492
7,778
18,360
40,109
16,541

15,925
146,608
21,743
358,367
421,625
3,402,045
4,919
7,778
18,360
40,109
41,252

إجمالي الموجودات

4,369,998

4,478,731

المطلوبات
ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع من العمالء
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

772,097
3,008,222
7,585
78,891

-

3,866,795

-
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الجدول رقم  – 2مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة ( 2تتمة)

		
		

2020
ألف دينار كويتي

		
		
البيان

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم خزينة
احتياطيات
احتياطي قانوني
احتياطي عام
التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة
فائض إعادة تقييم ممتلكات
احتياطي أسهم الخزينة
احتياطي آخر مفصح عنه
احتياطي معادلة األرباح
األرباح المحتفظ بها
الخاصة بمساهمي البنك
صكوك مستدامة الشريحة 1
إجمالي حقوق الملكية
		
رأس المال الشريحة 2
		
إجمالي رأس المال المؤهل

بيان المركز المالي كما في
البيانات المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجع

216,587
()43,957

216,587
()43,957

()a
()b

90,046
22,660
3,290
10,277
974
12,883
129,803

90,046
22,660
3,290
10,277
974
12,883
2,313
*138,394

()c
()d
()e
()f
()g
()h
()i
()j

442,563
60,640
503,203

453,467
60,640
514,107
42,802

()k

556,909

* تم إعادة تصنيف “احتياطي معادلة األرباح” باستبعاده من “أرباح محتفظ بها” وإدراجه في بند مستقل .باإلضافة إلى توزيعات األرباح المستحقة لصكوك
الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال ،وخسائر تعديالت اليوم األول.
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الجدول رقم  – 2مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة 3

		
		

2020
ألف دينار كويتي

			
			
مكونات رأس المال الرقابي
		
المفصح عنه من قبل البنك
		
البيان

رأس المال
األرباح المحتفظ بها
فائض إعادة تقييم الممتلكات
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي معادلة األرباح
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي أسهم الخزينة
احتياطي أخر مفصح عنه

216,587
138,394
10,277
3,290
2,313
90,046
22,660
974
12,883

حقوق المساهمين في الشريحة األولى من رأس المال قبل التعديالت الرقابية

497,424

أسهم خزينة

()43,957

الشريحة األولى من حقوق الملكية

453,247

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

إجمالي الشريحة األولى من رأس المال

514,107

رأس المال الشريحة 2

42,802

إجمالي رأس المال المؤهل

556,909

المصدر استنادًا إلى
المرجعي في بيان المركز
المالي ضمن نطاق
التجميع الرقابي من الخطوة 2

()a
()j
()f
()e
()i
()c
()d
()g
()h

()b

()k
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الجدول رقم  – 3مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة 1

		
		

2019
ألف دينار كويتي
بيان المركز المالى كما في
البيانات المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

		
		
البيان

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى البنوك األخرى
مدينو تمويل
استثمارات مالية
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
موجودات أخرى و غير ملموسة
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

133,712
344,834
454,437
3,018,755
303,239
8,261
29,230
40,907
18,029

133,712
344,834
*454,512
**3,111,997
*303,514
8,261
29,230
40,907
***17,149

اجمالي الموجودات

4,351,404

4,444,116

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

1,049,630
2,696,984
88,632

****-
****-
****-

إجمالي المطلوبات

3,835,246

****-

حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطيات
أسهم خزينة
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

206,273
293,202
()43,957
455,518

*****216,587
******254,402
()43,957
427,032

صكوك مستدامة الشريحة 1
إجمالي حقوق الملكية

60,640
516,158

60,640
487,672

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4,351,404

487,672

رأس المال الشريحة 2

		

41,580

إجمالي رأس المال المؤهل

		

529,252

* نشأ الفرق نتيجة مخصصات المرحلة األولى للمعيار رقم  9والذي تم طرحه لغرض االلتزام بالمعايير المحاسبية.
** نشأ الفرق من إدراج مخصص عام تم خصمه لغرض االلتزام بالمعايير المحاسبية.
*** نشأ الفرق نتيجة تكلفة استبدال عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
**** ال يتم أخذ المطلوبات باالعتبار في احتساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل  3الركن األول.
***** نشأ الفرق نتيجة توزيعات أسهم المنحة.
****** نشأ الفرق نتيجة توزيعات األرباح المستحقة لصكوك الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال ،توزيعات األرباح وأسهم المنحة.
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الجدول رقم  – 3مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة 2

		
		

		
		
البيان

2019
ألف دينار كويتي
بيان المركز المالي كما في
البيانات المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك
أرصدة نقدية
أرصدة نقدية لدى بنك الكويت المركزى
أرصدة نقدية لدى البنوك األخرى
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى البنوك األخرى
مدينو تمويل
استثمارات مالية
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

23,848
81,060
28,804
344,834
454,437
3,018,755
303,239
8,261
29,230
40,907
18,029

23,848
81,060
28,804
344,834
454,512
3,111,997
303,514
8,261
29,230
40,907
17,149

إجمالي الموجودات

4,351,404

4,444,116

المطلوبات
ودائع من البنوك و مؤسسات مالية أخرى
ودائع من العمالء
مطلوبات أخرى

1,049,630
2,696,984
88,632

-

إجمالي المطلوبات

3,835,246

-
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الجدول رقم  – 3مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة ( 2تتمة)

		
		

2019
ألف دينار كويتي

		
		
البيان

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم خزينة
احتياطيات
احتياطي قانوني
احتياطي عام
التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة
فائض إعادة تقييم ممتلكات
احتياطي أسهم الخزينة
احتياطي أخر مفصح عنه
احتياطي معادلة األرباح
األرباح المحتفظ بها
الخاصة بمساهمي البنك
صكوك مستدامة الشريحة 1
إجمالي حقوق المساهمين
		
رأس المال الشريحة 2
		
إجمالي رأس المال المؤهل

بيان المركز المالي كما في
البيانات المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجع

206,273
()43,957

216,587
()43,957

()a
()b

90,046
22,660
3,460
9,907
974
12,883
153,272

84,264
22,660
3,460
9,907
974
12,883
2,313
*117,941

()c
()d
()e
()f
()g
()h
()i
()j

455,518
60,640
516,158

427,032
60,640
487,672
41,580

()k

529,252

* تم إعادة تصنيف “ احتياطي معادلة األرباح “ باستبعاده من “ أرباح محتفظ بها” وإدراجه في بند مستقل .كما تم استقطاع توزيعات األرباح المستحقة
لصكوك الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال باإلضافة إلى استبعاد التوزيعات النقدية وتوزيعات أسهم المنحة من “ أرباح محتفظ بها” وتم إضافة أسهم
المنحة إلى “رأس المال الشريحة (.”)1
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الجدول رقم  – 3مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  31 -ديسمبر 2020
الخطوة 3

		
		

2019
ألف دينار كويتي

			
			
		
مكونات رأس المال الرقابي
المفصح عنه من قبل البنك
		
البيان

المصدر استنادًا إلى
المرجعي في بيان المركز
المالي ضمن نطاق
التجميع الرقابي من الخطوة 2

رأس المال
األرباح المحتفظ بها
فائض إعادة التقييم
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي معادلة األرباح
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي أسهم الخزينة
احتياطي آخر مفصح عنه

216,587
117,941
9,907
3,460
2,313
84,264
22,660
974
12,883

حقوق المساهمين في الشريحة األولى من رأس المال قبل التعديالت الرقابية

470,989

أسهم خزينة
الشريحة األولى من حقوق الملكية

()43,957
427,032

()b

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

()k

المجموع

487,672

رأس المال الشريحة 2

41,580

إجمالي رأس المال المؤهل

529,252

()a
()j
()f
()e
()i
()c
()d
()g
()h
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الجدول رقم  - 4المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي
صكوك مستدامة الشريحة 1

حقوق الملكية

األهلي المتحد للصكوك المحدودة المؤسسة
في جزر الكايمان برقم سجل  ،313772مع
المصدر

البنك األهلى المتحد ش.م.ك.ع.

(مثل رقم تعريف الورقة المالية ()CUSIP

المتحد

مكتبها المسجل هو شركة ميبلز للخدمات
المالية ،ص.ب  1093كوينزغيت هاوس ،غراند
كايمان ،كي واي  ،1102جزر الكايمان

الرمز المرجعي ()Unique identifier
XS1508651665 / 150865166

أو ( )ISINأو بلومبيرغ لالكتتابات الخاصة)
القانون رقم  32لسنة  1968والتعديالت الالحقة
القوانين الحاكمة لألداة

له بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة
المصرفية ،وقانون الشركات رقم  1لسنة 2016
بعد التعديل

نوع رأس المال CET1،AT1،T2

القانون اإلنجليزي .محكمة لندن للتحكيم ،مع
التقاضي في المحكمة اإلنجليزية كبديل متاح
إلى حملة الصكوك

CET1

AT1

المجموعة

مجموعة ومنفردة

أداة ملكية

أدوات دين ثانوية ،صكوك مضاربة

 216,587ألف دينار كويتي

 60,640ألف دينار كويتي

( 31ديسمبر  216,587: 2019ألف دينار كويتي)

( 200,000ألف دوالر أمريكي)

القيمة االسمية لألداة

 100فلس للسهم

 1,000دوالر أمريكي

التصنيف المحاسبي

حقوق ملكية ()CET1

حقوق ملكية ()AT1

تاريخ اإلصدار األصلي

متعدد

 25أكتوبر 2016

دائمة أو محددة االستحقاق

دائمة

دائمة

خيار االسترداد من قبل المصدر

غير قابل للتطبيق

نعم

تاريخ االسترداد االختياري ومبلغ السداد

غير قابل للتطبيق

 25أكتوبر  2021بالقيمة االسمية لألدات

مواعيد االستحقاق الالحقة ،إن وجد

غير قابل للتطبيق

توزيعات أرباح ثابتة أو متغيرة

غير قابل للتطبيق

معدل الربح

غير قابل للتطبيق

 5.5%سنويا

توفراألرباح للسداد

غير قابل للتطبيق

نعم

اختيارية بالكامل

اختيارية بالكامل

مؤهل على مستوى البنك منفردًا /المجموعة /
المجموعة ومنفردًا
نوع األداة
المبلغ المدرج في رأس المال الرقابي

توزيعات األرباح اختيارية بالكامل ،أو اختيارية
بصورة جزئية ،أو إلزامية
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الجدول رقم  - 4المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي (تتمة)
صكوك مستدامة الشريحة 1

حقوق الملكية

غير تراكمية أو تراكمية

غير تراكمية

غير تراكمية

قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل

غير قابلة للتحويل

غير قابلة للتحويل

قابلة للشطب

غير قابل للشطب

امتصاص خسائر عدم جدوى االستمرار

في حالة الشطب ،دواعي الشطب

غير قابلة للشطب

في حالة الشطب ،شطب كلي أو جزئي

غير قابلة للشطب

كلي أو جزئي ،على أساس تناسبي

في حالة الشطب ،شطب دائم أو مؤقت

غير قابلة للشطب

دائم

أولوية األداة في حالة التصفية

أسهم العادية

انتقال المميزات الغير ملتزمة

ال

إن عدم جدوى االستمرار في الصكوك يعني قيام
بنك الكويت المركزي بإبالغ الملتزم /المضارب
بوقوع أحداث تقضي بعدم جدوى اإلبقاء على
الصكوك .إن عدم جدوى اإلبقاء على الصكوك يقع
عند حدوث أي من األحداث اآلتية:
• الملتزم /المضارب تلقى تعليمات من بنك
الكويت المركزي تقضي بعدم جدوى االستمرار
وضرورة إلغاء الصكوك أو تحويلها.
• إن ضخ رأس مال إضافي يعد مطلوبًا على
سبيل طارئ وعاجل وبدونه يعد االستمرار
جد.
غير ُم ٍ

في مرتبة أسبق لمرتبة األسهم العادية وجميع
االلتزامات التي يجب دفعها والمتعلقة بالشريحة
األولى من حقوق الملكية (“الصكوك”)
ال
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معلومات حول كفاية رأس مال البنك المرخص له
تبدأ عملية تقييم المتطلبات الرأسمالية للمجموعة بتجميع خطة العمل السنوية لكل وحدة عمل ،ثم تجميعها ضمن الموازنة السنوية للمجموعة .وتقدم
خطة الموازنة السنوية تقديرات للنمو الكلي في الموجودات ،وأثره على رأس المال والربحية المستهدفة والتى تساعد البنك فى إدارة رأس المال.
يقوم مجلس اإلدارة بتحديد واقتراح توزيعات األرباح السنوية بشكل متحفظ ،سعيا للوفاء بتطلعات المساهمين ،مع ضمان االحتفاظ بجزء كاف من رأس
المال لتعزيز النمو التقديري.
يسعى البنك للحفاظ على رأس المال الكافي لتلبية متطلبات العمل الحالية والمتوقعة والتي تتناسب مع خطط األعمال  /المبادرات االستراتيجية المعتمدة
من مجلس اإلدارة وذلك من خالل تطوير  /الحفاظ على مزيج الشريحة األولى والثانية من معدل كفاية رأس المال واالحتفاظ بنسبة إضافية عالوة على الحد
األدنى من متطلبات رأس المال التنظيمية اإللزامية التي وضعها بنك الكويت المركزي لعملياتها ووفقا لمعايير البنك يتم االحتفاظ بنسبة  0.5%زيادة عن
الحد األدنى من متطلبات الجهات الرقابية .قد تلجأ البنك إلى التصرف في أسهم الخزينة أو أي إجراءات أخرى كما هي موضحة في سياسة البنك للتقييم
الداخلي لكفاية رأس المال من أجل تعزيز كفاية رأس المال وفقا لظروف السوق.
تم منح البنك التصنيف االئتماني من قبل وكالة “موديز” بدرجة  A2وكذلك من قبل وكالة “فيتش” بدرجة  .+Aوفي ظل هذه التصنيفات اإليجابية ،فإن البنك
على يقين من استيفاء أية متطلبات رأسمالية إضافية باللجوء إلى األدوات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بأسعار تنافسية لدعم أي متطلبات رأسمالية
إضافية.
وتقوم البنك باستمرار بتقييم مدى كفاية رأس مالها لتعزيز أنشطتها الحالية والمستقبلية .وتتم مراقبة الموجودات المرجحة بالمخاطر ورأس المال على
أساس دوري لتقييم حجم رأس المال المتاح لتعزيز نمو الموجودات وتوزيع رأس المال على النحو األمثل ،وصوال إلى تحقيق العائدات المستهدفة.
وتقوم البنك بانتظام بمراقبة مدى تعرضها للمخاطر االئتمانية والسوقية ،وتحديد معامالتها مع أطراف مقابلة معينة ،وإجراء التقييم المستمر للجدارة
االئتمانية لألطراف المقابلة ،تالفيا ألي أعباء رأسمالية غير متوقعة.
ويرتكز القياس الحالي للمتطلبات الرأسمالية للمجموعة إلى إرشادات بنك الكويت المركزي حول بازل  IIIبشأن كفاية رأس المال .إال أن البنك تهدف في
األساس إلى التقارب بين رأس المال الرقابي ورأس المال االقتصادي من خالل تبني مقاييس متطورة للمخاطر في تقييم األداء وكفاية رأس المال.
فرض بنك الكويت المركزي هامشًا إضافيًا قدره  50نقطة أساس على البنك وذلك بتصنيفه بنكًا محليًا ذو أهمية نظامية ابتداء من  31ديسمبر  2020مما
أدى إلى زيادة الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال من  10.5%إلى .11%
كما في  31ديسمبر  ،2020بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال نسبة  31( 15.83%ديسمبر  )15.22% :2019فوق النسبة المطلوبة من قبل الجهات
الرقابية المحددة بـ  31( 11%ديسمبر  )13.5% :2019والشريحة  1نسبة  31( 14.63%ديسمبر  ،)14.02% :2019وشريحة رأس المال ()CET1( )1
 31( 12.92%ديسمبر .)12.28% :2018
•

تشتق النسبة المئوية إلجمالي معدل كفاية رأس المال من تقسيم رأس المال المؤهل ( + )CET (1) + AT (1الشريحة ( ))2على إجمالي االنكشافات
المرجحة بالمخاطر (االنكشافات المرجحة بمخاطر االئتمان  +االنكشافات المرجحة بمخاطر السوق  +االنكشافات المرجحة بمخاطر التشغيل).

•

تشتق النسبة المئوية للشريحة ( )1من تقسيم رأس المال األساسي ( )CET (1) + AT 1على إجمالي االنكشافات المرجحة بالمخاطر (االنكشافات
المرجحة بمخاطر االئتمان  +االنكشافات المرجحة بمخاطر السوق  +االنكشافات المرجحة بمخاطر التشغيل).

•

تشتق النسبة المئوية للشريحة ( )2من تقسيم حقوق المساهمين ( )CET1على إجمالي االنكشافات المرجحة بالمخاطر (االنكشافات المرجحة بمخاطر
االئتمان  +االنكشافات المرجحة بمخاطر السوق  +االنكشافات المرجحة بمخاطر التشغيل).
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الجدول رقم  - 5المتطلبات الرأسمالية للمخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية

		
		

		
2020
		
ألف دينار كويتي

		
المحفظة القياسية

2019
ألف دينار كويتي

الموجودات المرجحة
بالمخاطــــر

المتطلبات الدنيا
لرأس المال

الموجودات المرجحة
بالمخاطــــر

المتطلبات الدنيا
لرأس المال

مطالبات على الجهات الحكومية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
المطالبات على البنوك
المطالبات على الشركات
المطالبات على تمويل األفراد الرقابي
انكشافات التمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات في عقارات وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى
مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

55,304
13,879
2,985
179,027
2,488,391
440,606
41,880
522
36,147
60,606
104,831
3,424,178

5,807
1,457
313
18,798
261,281
46,264
4,397
55
3,795
6,364
11,007
359,538

51,564
12,482
2,992
188,648
2,394,821
410,276
27,282
642
57,703
81,434
98,565
3,326,409

6,961
1,685
404
25,467
323,301
55,387
3,683
87
7,790
10,994
13,306
449,065

تعديالت على الموجودات المرجحة بالمخاطر

()74,899

()7,863

()59,742

()8,065

صافى انكشافات الموجودات المرجحة بالمخاطر

3,354,279

3,266,667

-

الحد األدنى من متطلبات رأس المال للمخاطر االئتمانية

351,675

441,000

		
الحد األدنى من األعباء الرأسمالية للمخاطر السوقية

		
329

488

الحد األدنى من األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية

		
19,981

10,616

متطلبات رأس المال اإلضافية

17,714

17,389

اإلجمالي

389,699

469,493
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معلومات حول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك المرخص له
توفر عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ( )ICAAPاألساس لتحديد رأس المال االقتصادي الذي يتطلبه البنك لتغطية جميع المخاطر المادية .تعكس
عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال استراتيجية البنك وقدرته على تحمل المخاطر .وهي عملية متكاملة من صنع القرار اإلداري لتخطيط رأس المال
والموجودات والنمو الربحي.
تهدف عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس مال البنك إلى:
• تحديد مستوى رأس المال المطلوب للتعامل مع المخاطر المتعددة للبنك فوق الحد األدنى لكفاية رأس المال الذي يتطلبه بنك الكويت المركزي؛
• تحديد وقياس المخاطر اإلضافية التي لم يتم تغطيتها في الركن األول عند احتساب الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال؛
• إجراء اختبارات الضغط على أساس سيناريوهات مختلفة من معتدلة إلى قاسية ،لتطوير المتطلبات الطارئة لرأس المال؛
• تقييم أساليب تخفيف المخاطر المتاحة وتحليل كيفية استخدام هذه األدوات لتقليل أي تأثير سلبي؛
• المساعدة في تخطيط رأس المال وتخطيط السيولة المناسب لدعم المتطلبات الحالية والمستقبلية لتمويل لرأس المال وأهداف النمو التجارية؛
• توجيه عملية إصدار القرارات المتعلقة بمتطلبات كفاية رأس المال وأثرها.
تتألف عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك من تحديد وتحليل شامل لجميع المخاطر األساسية التي قد يتعرض لها البنك ،وفيما يلي المخاطر
األساسية التي تشكل جزءًا من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك:
المخاطر التي تندرج ضمن الركن األول:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر التشغيل
• مخاطر السوق
المخاطر اإلضافية التي تندرج ضمن الركن الثاني:
• مخاطر التركز
• مخاطر االئتمان المتبقية
• مخاطر السوق المتبقية
• المخاطر التشغيلية المتبقية
• مخاطر معدل الربح
• مخاطر السيولة
• مخاطر السمعة
• المخاطر االستراتيجية
• المخاطر القانونية
• المخاطر التنظيمية ومخاطر الشريعة
يتم إجراء اختبار الضغط ضمن سياسة البنك في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لتحديد للمركز المالي للبنك من خالل سيناريوهات معقولة
وحادة .كما يوفر اختبار الضغط مؤشرًا للمستوى المناسب لرأس المال الالزم لضمان الجدوى االقتصادية للبنك في مواجهة الظروف االقتصادية المتدهورة.
إن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال هي عملية مستمرة ويتم مراجعتها من قبل اإلدارة على أساس نصف سنوي.
تعتبر اختبار الضغط وتحليل السيناريوهات المختلفة من األدوات األساسية التي يطبقها البنك إلدارة رأس المال والتخطيط وكذلك عملية إدارة المخاطر.
إن اختبار الضغط هو تقييم للمركز المالي للبنك تحت سيناريوهات عدة قد يكون لها آثار عكسية محتملة .وتغطي مجموعة واسعة من المخاطر ومجاالت
العمل مثل المخاطر على نطاق المؤسسة ،وتحديد وتحليل تأثيراالختبارات وتقييمها واستخدامها في عملية صنع القرارات .وتعمل عملية اختبار الضغط
على تقييم رأس المال اإلضافي المطلوب الستيعاب الخسارة وفقًا لسيناريوهات مختلفة.
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معلومات حول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
بالتشاور مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،تأخذ عملية اختبارات الضغط والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الحسبان االعتبارات الرئيسية التالية والتي
يتم إبالغ جميع وحدات األعمال ووحدات الدعم بها.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديد كافة المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها البنك مع تحديد آثارها كميًا؛
تقييم ظروف العمل السائدة في األسواق؛
تقييم األطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة األعمال التجارية ومصادر التمويل؛
خطط العمل قصيرة ومتوسطة األجل واستراتيجيات تحقيق هذه الخطط؛
تقييم مستوى رأس المال المطلوب لحماية البنك من المخاطر التجارية المتوقعة وغير المتوقعة؛
مصادر رأس المال؛
جودة رأس المال وقدرته على استيعاب الخسائر؛
توزيعات األرباح؛
التمويل التكميلي.

على الرغم من أن اختبارات الضغط تمثل مؤشرًا للمستوى المناسب لرأس المال الالزم التي يتيح للبنك استمرار العمل في ظل تدهور الظروف االقتصادية،
يقوم البنك باإلضافة إلى ذلك بتوظيف أدوات أخرى تساعد في تخفيف المستويات المتزايدة للمخاطر .وفي هذا الصدد ،يعتبر اختبار الضغط أداة تكميلية
لغيرها من أساليب وإجراءات إدارة المخاطر.
معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له
يحرص البنك على إرساء ثقافة وطيدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر توازن بين المخاطر والمكافأت بالتركيز على زيادة القيمة للمساهمين على أساس
مستدام .ويقوم البنك باستمرار بمراجعة سياسات وممارسات إدارة المخاطر لضمان أنه ال يخضع لتقييم أصول وتقلبات أرباح كبيرة.
يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر البنك .يحدد مجلس اإلدارة قدرة البنك العامة على تحمل المخاطر والتي توفر التوجيه حول
إدارة المخاطر .ويساهم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وإدارة المخاطر بصورة فعالة في إدارة المخاطر على مستوى جميع إدارات ووحدات البنك .وتتولى
كاف وقياس ومراقبة جميع المخاطر المادية في البنك للتأكد أنها متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر.
إدارة المخاطر المسؤولية عن تحديد بشكل ٍ
هيكل إدارة المخاطر في البنك ُمصمم بطريقة فريدة بأن يكون هناك عالقة فعالة وطيدة بين مديري المخاطر وإدارات العمل المختلفة ،وهذه الطريقة تساعد
على تحديد المخاطر وتسهيل اتخاذ اإلجراءات المناسبة إزاءها.
يتميز هيكل إدارة المخاطر في البنك بهوية متفردة وباالستقاللية عن وحدات العمل األخرى ويكون على رأس اإلدارة “مدير عام –إدارة المخاطر” ويقوم برفع
تقاريره إلى لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة .وتتكون اإلدارة من الوحدات الرئيسية التالية للتعامل مع حاالت تعرض البنك للمخاطر ذات الصلة.
-

وحدة مخاطر اإلئتمان
وحدة مخاطر السوق والسيولة
وحدة مخاطر العمليات
وحدة أمن المعلومات

وتنطوي مسؤولياتها األساسية على ما يلي:
 .1تنفيذ إطار المخاطر واستراتيجية المخاطر؛
 .2تطوير وتحديث سياسات وإجراءات إدارة المخاطر باستمرار؛
 .3تحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر؛
 .4تطبيق أدوات إدارة المخاطر لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة والتحكم وتخفيف المخاطر؛
 .5تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة واللجان المعتمدة المنبثقه من المجلس للمساعدة في اتخاذ القرارات الواعية؛
 .6بناء ثقافة الوعي بالمخاطر من خالل توفير التدريب المنتظم وبرامج التوعية األخرى.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
تتولى اللجان التالية كامل المسئولية عن أنشطة اإلدارة اليومية للمخاطر في البنك ،وتمارس الصالحيات الممنوحة لها في هذا الصدد .وتتم ممارسة هذه
الصالحيات في إطار األهداف والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،ومع مراعاة القواعد والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
	)1لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة :وتقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية ذات الصلة بقضايا المخاطر الحالية أو الطارئة،
واستراتيجياتها ومدى ارتباطها أو تأثيرها على األنشطة المصرفية واالئتمانية للبنك بما في ذلك محفظة االستثمارات .وتقدم اللجنة توصياتها
لمجلس اإلدارة بخصوص سياسات إدارة المخاطر وإطار عملها الذى يضمن االلتزام بسياسة الرغبة في المخاطرة وتوفير الرقابة على فئات المخاطر
الرئيسية.
	)2اللجنة التنفيذية :وتقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بالتزاماته بصفتين ،اإلنابة في اجتماعات المجلس فيما يتعلق باألمور المعتاد أن يتخذ
المجلس قرارات بشأنها ،وممارسة السلطة بشأن مخاطر االئتمان واالستثمار والسيولة والسوق التي تتجاوز الحدود الممنوحة للجان األخرى.
	)3هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :والتي يتم تعيين أعضاؤها من قبل الجمعية العامة وتقوم باإلشراف على ومراقبة صحة أنشطة البنك وذلك لضمان
توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وتتمتع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالحق في توجيه أي حاالت عدم امتثال إلى مجلس اإلدارة مباشرةً.
	)4لجنة االئتمان العليا :تقوم بالموافقة على طلبات التمويل التي تتجاوز الحدود الممنوحة للجنة االئتمان في إطار المواصفات المقررة من مجلس اإلدارة.
كذلك تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد انكشافات البنك والدولة واالستثمارات ضمن الحدود المحددة ،ورفع التوصيات المناسبة للجنة التنفيذية ومجلس
اإلدارة بشأن األمور ذات الصلة ،حسب الضرورة.
	)5لجنة االئتمان :تقوم بمراجعة واعتماد طلبات التمويل في إطار المواصفات المقررة من مجلس اإلدارة .كما تقوم في مساعدة لجنة االئتمان العليا و
اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة في ادارة مخاطر البنك االئتمانية.
	)6لجنة تصنيف وتقييم االئتمان :تقييم الجودة الشاملة لمحفظة االستثمار والتمويل ،والتأكد أن معامالت االستثمار والتمويل غير النظامية تصنف على
أساس المبادئ التوجيهية لبنك الكويت المركزي والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9والتأكد من أخذ المخصصات الالزمة ،كما تقوم في مساعدة
لجنة االئتمان ولجنة االئتمان العليا واللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة في ادارة مخاطر البنك االئتمانية.
	)7لجنة الموجودات والمطلوبات :تقوم بمراجعة واعتماد االستراتيجيات المتعلقة بإدارة الموجودات والمطلوبات ،بما في ذلك السيولة ومعدالت الربح
والصرف األجنبي وتكلفة األموال وتوزيع التكاليف ومصفوفة تسعير الودائع ومراكز التداول االستراتيجية.
	)8لجنة المخاطر التشغيلية :تقوم هذه اللجنة بالتأكد من االلتزام بتطبيق السياسات واإلجراءات التشغيلية والقانونية وأمن المعلومات وااللتزام الرقابي
ومكافحة غسل األموال وإدارة المخاطر في كافة إدارات البنك .كما تقوم بمساعدة لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة وتساعد مجلس اإلدارة في القيام بمهامه
اإلشرافية المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر وتنفيذها والتقييم المستمر إلطار المخاطر.
المتبع إلدارة تلك المخاطر والحد منها.
وتبين األقسام التالية المخاطر المصاحبة لألنشطة التي يقوم بها البنك ،وطبيعتها واألسلوب ُ
المخاطر االستراتيجية
يعرف البنك المخاطر االستراتيجية على أنها اآلثار السلبية على أرباح ورأس مال البنك والمخاطر الناتجة من التغير في البيئة التي يعمل بها البنك ،أو
المخاطر الناشئة من اتخاذ قرارات استراتيجية غير سليمة ،أو الخطأ في تنفيذ القرارات ،ضعف التفاعل مع قوة القطاع ،أو التغير في التوجهات االقتصادية أو
التكنولوجية .وقام البنك بوضع إطار إدارة المخاطر االستراتيجية لتحديد وقياس ومراقبة التعرض للمخاطر االستراتيجية وإعداد القرارات بشأنها .وفيما يلي
مصادر التعرض للمخاطر االستراتيجية:
•
•
•
•
•

عدم مالءمة إطار الحوكمة االستراتيجية؛
عدم كفاءة تحديد العوامل التي تؤثر على االستراتيجية و/أو خطط األعمال؛
ضعف التخطيط وعملية توزيع الموارد؛
اإلخفاق في تنفيذ الخطط والمشروعات والمبادرات؛ و
أمور تتعلق بمحركات بيئة العمل  -أمور داخلية وخارجية منها المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والممارسات التي يقوم بها.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
مخاطر التمويل
تعني مخاطر التمويل عجز أحد طرفي األداة المالية عن الوفاء بالتزامه التعاقدي بالكامل وفي الوقت المحدد ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية.
وتتضمن المخاطر التمويلية المخاطر األساسية الواردة أدناه:
مخاطر التمويل المباشر
وهي المخاطر المتمثلة في عدم قيام العميل بسداد التزاماته الفعلية في الوقت المحدد .وتنشأ مخاطر التمويل المباشر من مختلف المنتجات االسالمية
التي يقدمها البنك المضمونة أو غير المضمونة .وهي تظل قائمة طوال مدة سريان المعاملة.
مخاطر التمويل العرضي
وهي المخاطر المتمثلة في احتمال أن تتحول االلتزامات المحتملة إلى التزامات فعلية ،وعدم سدادها في الوقت المحدد .وتنشأ مخاطر التمويل العرضى من
المنتجات التي يقدمها البنك ،والتي تتراوح ما بين خطابات االعتماد وخطابات الضمان ،وبين االلتزامات التمويلية غير المستخدمة .وهي تظل قائمة طوال
مدة سريان المعاملة.
مخاطر الجهة المصدرة
وهي المخاطر المتمثلة في احتمال تغير القيمة السوقية لورقة مالية أو أداة مالية أخرى عندما يتغير الوضع التمويلي المفترض أو الفعلي لجهة اإلصدار ،ما
قد يؤدي إلى تعرض البنك إلى تكبد خسائر مالية .وهذه المخاطر ترتبط بمخاطر األسعار.
المخاطر السابقة للسداد
وهي المخاطر المتمثلة في احتمال إخالل الطرف المقابل للتداول مع البنك بالتزامه التعاقدي قبل سداد قيمة العقد.
مخاطر السداد
وهي المخاطر التي تنشأ عندما يعجز الطرف المقابل عن سداد قيمة المعاملة في موعد السداد .تهدف السياسة التمويلية للبنك إلى تعزيز بنية إدارة
مخاطر التمويل ،التي تتضمن السياسات واإلجراءات والعمليات التمويلية ،وتحدد السياسة مجاالت ونطاق أنشطة التمويل التي يقوم بها البنك ،وال ينطوي
هدفها األساسي على مجرد تجنب الخسائر ،بل أيضا ضمان تحقيق النتائج المالية المستهدفة وبدرجة عالية من الثقة والكفاءة .وتركز إدارة المخاطر
التمويلية في البنك على العالقة التفاعلية المرنة بين ثالث عمليات لمنح التمويل.
استراتيجية المحافظ والتخطيط لها
تحدد مرحلة استراتيجية المحافظ والتخطيط لها النتائج المالية المرغوبة (لكل وحدة عمل على حدة وللبنك ككل) باإلضافة إلى المعايير االئتمانية
المطلوبة لتحقيق هذه النتائج .تراعي استراتيجيات االعمال المخاطر ذات الصلة كما تحدد اليات التعامل مع عقبات العائد على رأس المال المقاس بالمخاطر.
أما هيكل التسهيالت فيجب أن يعكس المخاطر المحددة في استراتيجية العمل في صورة شروط وأحكام للحد من المخاطر .وتقوم إدارة المحافظ بتحديد
أهداف التكوين ،ومراقبة نتائج تطبيق استراتيجيات العمل المتنوعة بشكل مستمر ،مع السماح للبنك بإدارة التركزات التي قد تنتج عن األنشطة التي تبدو
غير ذات صلة .وعلى وجه التحديد ،تتضمن إدارة المحافظ وضع حدود التركز بناءًا على توجهات قياسية ،بحيث ال تؤدي أية فئة من فئات الموجودات أو أي بعد
من أبعاد المخاطر إلى اإلضرار بشكل كبير باألداء الكلي للبنك.
وتقوم لجنة إدارة المخاطر واإلدارة العليا بمراجعة تركزات المحافظ على أساس شهري بما يتماشى مع التركزات الجغرافية والقطاعات االقتصادية الفردية
وتصنيف المخاطر االئتمانية لضمان عدم وجود تركزات غير ضرورية في أحد القطاعات أو أي تصنيف للمخاطر ،وبقاء الحدود ضمن ما يقره البنك .يتم تقديم
هذه التقارير أيضًا إلى مجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي.
وتقوم لجان االئتمان (اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان العليا ولجنة االئتمان) باعتماد حدود تركز االئتمان لألفراد والشركات في المحافظ للبنك بأكمله بناء
على الطاقة االستيعابية الكلية للمخاطر في البنك ،واالعتبارات الرأسمالية ،وتقييم الظروف الداخلية والخارجية .وتحتسب انكشافات البنك االئتمانية مع
األفراد أو مجموعة من األطراف المقابلة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي رقم ب س 101/1995/بشأن الحدود القصوى للتركز االئتماني ،والتعديالت
وعمليات التحديث الالحقة.
إن عملية المراجعة الدورية والموافقة على حدود الدولة والبنك تتم في البنك .يتم فصل هذه الحدود الحقًا على القطاعات ،والتي تشتمل على التمويل
التجاري والخزينة واالستثمارات.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
تقوم اإلدارة العليا ومجموعة ادارة المخاطر بمراجعة تقرير شهري موجز بشأن حاالت التعرض للمخاطر في البنك بأكمله ،متضمنا جميع حدود التركز المشار
اليها آنفا والمناقشات التي اجريت حول المتأخرات والتمويل غير المنتظم وتركز الضمانات وحالة التمويل وكفاية رأس المال وغيرها من مبادرات إدارة
المخاطر .كما يعرض تقرير ربع سنوي على مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
إنشاء التمويل ومتابعته
في مرحلة إنشاء التمويل ومتابعته ،تقوم كل وحدة عمل بانتقاء وتقييم وإدارة االئتمان وفقا لالستراتيجيات ومؤشرات المحفظة في مرحلة استراتيجية
المحافظ والتخطيط لها .ويتم إنشاء المعامالت في إطار معايير محددة بوضوح للسوق المستهدف ،وهياكل للمنتجات ،ويتم اعتمادها على أساس قياس
المخاطر ومن خالل استخدام نماذج تصنيف المخاطر.
ويستخدم البنك نموذج تصنيف المخاطر االئتمانية مع تطبيق نظام موديز لتقييم المالءة االئتمانية للمقترضين .ويتم توجيه منهجية قياس المخاطر
التمويلية نحو قياس المخاطر التمويلية لمحافظ الشركات واألعمال المصرفية الخاصة بمقياس متدرج من  1إلى  10تمكن البنك من استيفاء متطلبات
بنك التسويات الدولي .إن درجات تصنيف المخاطر هي من  1إلى  6للموجودات المنتظمة و 7للحسابات المدرجة تحت المراقبة في حين تتراوح من  8إلى
 10للحسابات غير المنتظمة.
وتتضمن متابعة التمويل إجراءات تهدف إلى مراقبة أعمال التوثيق والصرف ،ومراقبة عمليات السداد في المواعيد المحددة ،وتقييم الضمانات ومراجعة
أوضاع االنكشافات .وفي هذه المرحلة ،تتم عملية اإلنشاء والتعهد بالتوزيعات على المستثمرين .وتقوم وحدة مخاطر االئتمان بمراجعة كافة الطلبات
بصورة مستقلة قبل احالتها إلى جهات االعتماد .كما تقوم وحدة االعتمادات الالحقة  -على اساس مستقل  -بمراجعة اعتمادات التمويل للتحقق من االلتزام
بالسياسات ،والوفاء بكافة التعهدات المؤدية إلى الموافقة على التمويل قبل الصرف وخالل مدة سريان التسهيالت التمويلية.
كما تتضمن عملية متابعة التمويل التحديد المبكر للمشكالت ومعالجة االنكشافات .تولي وحدة إدارة الموجودات الخاصة التابعة إلدارة المخاطر اهتماما
كبيرا إلى الحسابات غير المنتظمة والمتعثرة .ويتمثل الهدف األساسي للوحدة في وضع استراتيجيات فعالة إما إلعادة تأهيل أو جدولة التسهيالت التمويلية
المتعثرة.
يهتم البنك باستمرار بمراجعة المحفظة التمويلية ككل مع اجراء اختبارات الضغط لتقديم مؤشرات واضحة إلى اإلدارة العليا عن مكونات المحفظة التمويلية،
والحد االقصى للتعرض للمخاطر ،وجودة التمويل ككل وكذلك تحديد اشارات الضعف المحتملة .وبهذا يتمكن البنك من اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت
المحدد.
بالنسبة النكشافات التمويل المضمونة ،يتم تحديث تقييم الضمان بطريقة مناسبة .حيث تحدد قيمة األوراق المالية المسعرة بشكل مستقل وعلى أساس
يومي في حين يتم الحصول على أحدث تقييم مستقل لألوراق المالية األخرى بما فيها العقارات .عند اكتشاف فجوة في أدنى معدل تغطية للضمان،
يطالب الطرف المقابل بتقديم ضمان اضافي و /أو تخفيض االنكشافات القائمة لتتوافق مع أدنى متطلبات الضمان .وبالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان غير
المضمون ،يتم مطالبة مجموعة معينة من األطراف المقابلة بتقديم ضمانات مقبولة .أثناء هيكلة التسهيالت التمويلية ،يتحقق البنك من سداد انكشافات
التمويل من مصادر للسداد محددة وغير معوقة.
تقييم األداء والتقارير
تسمح مرحلة تقييم األداء واعداد التقارير لكل من اإلدارة العليا ووحدات العمل بمتابعة النتائج وتحسين األداء بشكل مستمر .وتتم مراقبة كل من اتجاهات
المحافظ واإلجراءات بهدف القيام بالتعديالت المناسبة وبالسرعة المطلوبة الستراتيجيات النشاط ومؤشرات المحافظ والسياسات االئتمانية وممارسات
إنشاء ومتابعة االئتمان .وهذه المرحلة من العملية االئتمانية ترتكز على المعلومات في نطاق البنك ،والمعايير الخارجية المقارنة للمساعدة في تقييم األداء.
ويتم تقييم األداء االئتماني من خالل تحليل ما يلي:
)1
)2
)3
)4

تركزات المحافظ من قبل الملتزم والقطاع وتصنيف المخاطر والمدة والمنتج والضمانات واألبعاد األخرى.
مؤشرات الجودة االئتمانية.
االستثناءات من سياسة الرغبة في المخاطرة.
االستثناءات األخرى من السياسة.

قد تبنى البنك نموذج لربحية الحسابات الداخلية لتحديد مدى ربحية الحسابات المصرفية للشركات واألعمال المصرفية الخاصة .وترتكز المنهجية في هذا
الصدد إلى العائد على رأس المال المقاس بالمخاطر .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إجراء مراجعة دورية لكل من المحفظة واإلجراءات ليس فقط من قبل وحدات
العمل ،بل أيضا من قبل إدارة المخاطر وإدارة التدقيق.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في  18ديسمبر  ،1996بشأن تحديد القواعد والتعليمات لتصنيف التسهيالت االئتمانية ،فإن البنك يضم
لجنة للتصنيف والتقييم االئتماني ،تتكون من أعضاء في اإلدارة العليا .وتقوم اللجنة بدراسة وتقييم التسهيالت التمويلية القائمة لكل من عمالء البنك
على حدة ،وتحدد أي أوضاع غير عادية أو صعوبات ترافق مركز العميل ،مما قد يتسبب في تصنيف الدين على أنه غير منتظم ،ولتحديد المستوى المالئم
للمخصصات.
مخاطر السوق
يعرف البنك “مخاطر السوق” على أنها عدم وضوح األرباح المستقبلية ورأس المال نتيجة للمراكز داخل أو خارج الميزانية ،والناجم عن التغيرات في معايير
السوق؛ أي أسعار الصرف األجنبي ومعدالت الربح وحقوق الملكية وفروق االئتمان.
وتعالج إدارة مخاطر السوق المجاالت األربعة الرئيسية التالية:
مخاطر معدل الربح
•
مخاطر حقوق الملكية
•
مخاطر الصرف األجنبي
•
مخاطر السلع
•
تشتمل إدارة مخاطر السوق على ما يلي:
إعداد حدود القدرة على تحمل المخاطر المرتبطة بالسوق؛
تحديد وقياس جميع مخاطر السوق؛
رصد الحدود وإعداد التقارير بشأنها وتصعيدها بالنسبة لالنكشاف لمخاطر السوق.
تقوم إدارة المخاطر بإجراء اختبارات ضغط مختلفة باالعتماد على سيناريوهات متعددة لتقييم المخاطر الهبوطية المحتملة بسبب التغيرات في ديناميكيات
السوق.
تغطي سياسة إدارة مخاطر السوق المجاالت العامة التالية:
مخاطر معدل الربح:
مخاطر معدل الربح هي مخاطر أي تأثير سلبي محتمل على أرباح البنك ورأس المال نتيجة للتغير في معدالت السوق .تضطلع لجنة الموجودات والمطلوبات
(آلكو) بالبنك بمسؤولية إدارة مخاطر معدل الربح .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ ﻣن ﻣﻧظور األرباح واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .يتم تنفيذ قياس األرباح المعرضة
للخطر أو (صافي معدل الربح) عن طريق تحليل استحقاق إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات الحساسة لمعدالت الربح .ويطبق صافي فجوة إعادة
التسعير صدمة معدل ربح موازي بمعدل  100نقطة أساس لتقدير األثر السلبي .وبطريقة مماثلة ،يتم تقدير حساسية معدل الربح أو (القيمة االقتصادية
لحقوق الملكية) بتطبيق صدمة موازية بمعدل  200نقطة أساس على إعادة تسعير حاالت الحساسية لمعدل الربح الفردي في الميزانية العمومية .كما
يقوم البنك بتطبيق نهج بازل الخاص بمخاطر ﺗﻘلب معدالت الربح ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ لعدد ست صدمات متوازية ومتغيرة على انكشافات البنك بكل
العمالت .وقد أجري البنك دراسة سلوكية وتحليل لودائعة غير المستحقة وافتراضات إعادة التسعير استنادا إلى إرشادات بازل بشأن مخاطر تقلب معدالت
الربح في المحفظة المصرفية.
وبما أن غالبية الموجودات التمويلية للبنك تعتمد على سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ،فإن أي تغيير في هذه المعدالت يؤدي أيضًا إلى تغيير
في إعادة التسعير لمحفظة التمويل .على الرغم من وجود ودائع قصيرة األجل مستحقة ،إال أن موجودات البنك مرتبطة بالمعدل المتغير الصادر عن بنك
الكويت المركزي والذي يغطي معدل الربح بشكل طبيعي.
مخاطر الصرف األجنبي:
مخاطر الصرف األجنبي هي التأثير السلبي المحتمل على األرباح أو مراكز الصرف األجنبي نتيجة للتغيير في أسعار الصرف األجنبي .تنشأ مخاطر الصرف
األجنبي عن عدم تطابق العمالت بين موجودات ومطلوبات البنك .تستخدم الطرق التقليدية مثل تحديد المراكز المفتوحة الصافية إلدارة أي مخاطر كبيرة في
العمالت األجنبية .أما الموجودات غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة وبعملة مغايرة لعملة البنك التشغيلية ،فيتم تغطيتها باستخدام المطلوبات المالية
اإلسالمية غير المشتقة لمخاطر العملة األجنبية ،مثل اقتراض العمالت األجنبية لتمويل الموجودات العملة األجنبية ذات الصلة .مراكز عقود وعد العمالت
األجنبية للبنك دائما ما تكون مدعومة بكامل المبلغ لعمليات البيع أو الشراء اآلجلة من العمالت األجنبية.
تراقب إدارة المخاطر حدود التداول بالعمالت األجنبية المختلفة بشكل يومي (مثل الحدود اليومية ،الفجوة اآلجلة ،وقف الخسائر وغيرها) ،وإحالتها إلى لجنة
الموجودات والمطلوبات (آلكو) بصورة منتظمة.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
مخاطر األسهم:
تنشأ مخاطر أسعار االسهم عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في اسهم .ومن المحتمل ان تتغير قيمة األوراق المالية الفردية نتيجة لعدة عوامل
للمصدر أو قد تكون نتيجة للمخاطر
متنوعة ،بخالف التحركات في معدالت الربح أو أسعار الصرف .مخاطر معدالت الربح يمكن أن تكون غير اعتيادية أو محددة ُ
السوق العامة أو المخاطر المنتظمة ،ومخاطر األسهم في البنك محدودة حيث أن حجم المحفظة ضئيل.
مخاطر السيولة:
يعرف البنك مخاطر السيولة على أنها المخاطر على قدرة البنك على االلتزام باستيفاء كافة االلتزامات المالية الراهنة والمستقبلية بالسرعة المطلوبة
ودون أي جهود أو تكاليف إضافية غير ضرورية.
تراعى العوامل الرئيسية التالية عند تقييم وإدارة مخاطر السيولة للبنك:
•

يحتفظ البنك بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل ،وتتألف من محفظة العمالء األفراد والشركات والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة
واألفراد ذوى المالءة المرتفعة ،بدون ارتباط أو تركزات جوهرية وبذلك يتم تنويع قاعدة التمويل والتخفيف من مخاطر التركزات .عالوة على ذلك ،لقد
وضعت قدرة البنك على تحمل المخاطر حدودا على المبلغ اإلجمالي لإليداع من أي مودع واحد.

•

وفقًا لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي ،يحتفظ البنك بنسبة رقابية مقررة من ودائعه لدى بنك الكويت المركزي في موجودات قصيرة األجل سائلة
ومؤهلة .ويتم رصد مبلغ األموال في األصول السائلة يوميًا.

•

 ُيعد تقرير فجوة السيولة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي .ويقيم تحليل عدم مطابقة االستحقاق على التدفق النقدي للميزانية العمومية الفجوات
التي تزيد فيها المطلوبات المستحقة عن الموجودات .ويحافظ البنك على فجوات التدفق النقدي ضمن الحدود الصادر بها تعليمات عن بنك الكويت
المركزي.

•

يقدر مبلغ التمويل بنسبة رقابية مقررة من إجمالي ودائع البنك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي .يقوم البنك بإعداد ورصد التمويل مقابل الودائع
على أساس يومي .ويقوم البنك أيضا بإعداد نسبة متوقعة إلدارة السيولة المتوقعة تبعًا لذلك.

•

يقوم البنك باحتساب األصول السائلة عالية الجودة مقابل صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل فترة  30يومًا بالتوافق مع معيار نسبة تغطية السيولة
وفقا لبازل  3الذي تم تقديمه مؤخرًا من قبل بنك الكويت المركزي .يتم إعداد تقريرنسبة تغطية السيولة على أساس يومي ،ويقدم إلى بنك الكويت
المركزي على أساس شهري بعد مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين للبنك .حافظت نسبة تغطية السيولة في البنك على نسبة ثابتة أعلى من
 100%حيث حافظ البنك على أصول سائلة عالية الجودة بأكثر من التدفقات النقدية الصافية.

•

يقوم البنك باحتساب صافي نسبة السيولة المستقرة وفقا لبازل  3لمعرفة وضع الميزانية فيما يتعلق في التمويالت المستقرة المطلوبة مقارنة مع
التمويالت المستقرة المتاحة .وتعد تقارير صافي نسبة السيولة المستقرة على أساس يومي وتقدم إلى بنك الكويت المركزي على أساس شهري بعد
مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين للبنك .حافظ صافي نسبة السيولة المستقرة في البنك على نسبة ثابتة أعلى من النسبة الرقابية المقررة
حيث حافظ البنك على تمويالت مستقرة متوفر بنسبة أكثر من التمويالت المستقرة المطلوبة.

إضافة إلى التدابير أعاله ،يقوم البنك بمراجعة ما يلي:
يتم إجراء اختبار ضغط السيولة ويقدم إلى لجنة الموجودات والمطلوبات .يعتمد اختبار الضغط على افتراضات سلوكية متنوعة وعمليات سحب متوقعة.
ويتم تسوية التدفق النقدي الصافي في فترة شهر واحد مقابل السيولة الوقائية والتي تتكون من أصول سائلة عالية الجودة.
تتم مراجعة خطة طوارئ السيولة لمعالجة حاالت الطوارئ المتعلقة بالسيولة المنتظمة والداخلية بشكل دوري وذلك لضمان تحديثها ومواكبتها لخطة
استمرارية العمل.
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الجدول رقم  - 6تحليل استحقاق المطلوبات

2020
ألف دينار كويتي

			
			
المحفظة القياسية

حتى  3أشهر

 12-3شهر

أكثر من سنة

اإلجمالي

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية
ودائع من عمالء
اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
مطلوبات أخرى

707,862
2,248,360
7,585
18,860

64,235
728,321
17,227

31,541
42,804

772,097
3,008,222
7,585
78,891

اإلجمالي

2,982,667

809,783

74,345

3,866,795

			
			

2019
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

حتى  3أشهر

 12-3شهر

أكثر من سنة

اإلجمالي

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى

804,728
1,698,524
31,623

244,902
955,043
20,803

43,417
36,206

1,049,630
2,696,984
88,632

اإلجمالي

2,534,875

1,220,748

79,623

3,835,246

المخاطر التشغيلية
اعتمد البنك تعريفات بازل  3للمخاطر التشغيلية والتي تنص على أن أي مخاطر ناجمة عن عمليات داخلية غير كافية أو فاشلة أو بسبب األفراد أو األنظمة
أو أحداث خارجية .كما يشمل تعريف المخاطر القانونية لكنه ال يشمل السمعة والمخاطر اإلستراتيجية.
وقد أدى تحويل البنك إلى مؤسسة مالية إسالمية بأن قام البنك بعمل تقييم واسع للمخاطر المحتملة ،كما قام بتطبيق عمليات رقابة قوية ،وتحديث
مستندات السياسات واإلجراءات وتدريب الموظفين على العمليات والمنتجات واألنظمة اإلسالمية .وقد تم استكمال ذلك بإنشاء هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية للتأكد من أن أنشطة البنك متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
يتيح إطار إدارة المخاطر التشغيلية للبنك االسس الالزمة لتنفيذ برنامج شامل وفعال إلدارة المخاطر التشغيلية ،متضمنا األهداف األساسية التالية:
• سياسات واجراءات مخاطر التشغيل  -يستعين البنك بسياسات واجراءات مخاطر التشغيل التي يتم تحديثها بصفة دورية.
•

إدارة مخاطر التشغيل  -قام البنك بتطوير عمليات تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل وتفاديها مما يساعد في تحديد المخاطر المتأصلة
والمتبقية والضوابط الرقابية ذات الصلة .من خالل تنفيذ مختلف أدوات المخاطر التشغيلية مثل التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية ومؤشرات
المخاطر الرئيسية ،وعملية الموافقاتعلى المخاطر التشغيلية.

•

سياسة تسجيل الخسائر  -يطبق البنك عملية تسجيل جميع الخسائر الفعلية والمتوقعة وفقا التفاقية بازل.

•

إعداد التقارير  -تقدم ادارة مخاطر التشغيل تقارير إلى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لتوضح تحليل المخاطر ما يتيح للجان واإلدارة
العليا اتخاذ قرارات بشأن االعمال ذات المخاطر.

•

التغيرات في المنتجات /العمليات /النظم الجديدة  -تقوم ادارة مخاطر التشغيل بمراجعة كافة المنتجات والعمليات الجديدة وكذلك التغيرات الجوهرية
في العمليات القائمة والتغير في النظم.

•

إدارة استمرار العمل  -تم تطوير خطط استمرار العمل وتطويرها وتنفيذها لجميع وحدات االعمال بحيث تتمكن من االستمرار في تنفيذ جميع وظائف
األعمال الهامة في حالة مواجهة سيناريوهات الكوارث .كما يتم تحليل االثر على النشاط على أساس سنوي لتحديد جميع العمليات الهامة للبنك
والمصادر الجوهرية الستئناف العمليات والنظم الهامة.

•

التوعية بالمخاطر  -البنك ملتزم بتدريب موظفيه إلدارة مخاطر التشغيل للتحقق من قدرة الموظفين على استيعاب مخاطر التشغيل وتحديدها في
نطاق عملهم.

•

االستعانة بالمصادر الخارجية  -تمثل الرقابة على اجراءات االستعانة بالخدمات الخارجية جزءا ال يتجزأ من ادارة مخاطر التشغيل .حيث تقوم إدارة مخاطر
التشغيل ووحدات األعمال ذات الصلة بتقييم جميع المخاطر المرتبطة بهذه المصادر والتحقق من تفاديها.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
المخاطر التشغيلية (تتمة)
محركات المخاطر التشغيلية
نجح وال يزال خفض خسائر مخاطر التشغيل بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية نتيجة إلدارة المخاطر الفعالة وبيئة الرصد والمراقبة القوية
والتي يتم تقييمها ورصدها باستمرار.
المحرك الرئيسي لمخاطر التشغيل في عام  2020ناشئ عن التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات والتي تشكل  96%من إجمالي خسائر البنك.
قامت إدارة البنك من خالل لجنة المخاطر التشغيلية بمراجعة كافة الخسائر التشغيلية التي طرأت في عام  2020ووضعت إجراءات رقابية إضافية لتفادي
تكرارها مستقب ً
ال.
مفهوم اختبار ضغط إدارة مخاطر التشغيل
قد يتعرض البنك األهلي المتحد لمخاطر التشغيل بسبب عدم االلتزام بسياسات محددة أو ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية أوعمليات احتيال داخلية
وخارجية أوفشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الرئيسية.
يتم جمع البيانات التاريخية لخسارئر التشغيل من قبل قسم إدارة المخاطر لكافة أحداث مخاطر التشغيل السبعة التي حددتها إرشادات بازل:
• االحتيال الداخلي
• االحتيال الخارجي
• ممارسات التوظيف وسالمة مكان العمل
• العمالء والمنتجات وممارسات العمل
• األضرار التي لحقت األصول المادية
• توقف األعمال وفشل النظام
• التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات
يتم احتساب الخسائر التشغيلية بالحد األقصى للخسائر التشغلية اإلجمالية ألي سنة على أساس الفئات السبع المذكورة أعاله أو بمجموع  75%من الحد
بناء على بيانات  8سنوات.
األقصى لكل حدث خسارة
ً
يضع البنك تصورا لثالث سيناريوهات ضغط بموجبها تتم مقارنة أعلى خسارة مخاطر تشغيل مسجلة في آخر  8سنوات مع  75%من مجموع أعلى خسائر
تشغيل في كل نوع حدث .ثم يتم ضغط األعلى في األثنين بنسبة  25%و  50%و.100%
نظام إدارة مخاطر التشغيل
يطبق البنك نظام إدارة مخاطر التشغيل “ ”Accelerateإلدارة مخاطر التشغيل بفعالية .يوفر النظام القدرة على إجراء تقييم للمخاطر ومراقبتها ورصد
مؤشرات المخاطر الرئيسية ويسجل جميع الخسائر واألحداث .عالوة على أنه يوفر مجموعة متنوعة من التقارير لإلدارة والمجلس التخاذ القرارات على أفضل نحو.
إدارة مخاطر االحتيال
يطبق البنك سياسة بالغة القوة لمكافحة االحتيال تهدف إلى إدارة عمليات االحتيال (الداخلية والخارجية) والتي تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي
الصادرة مؤخرًا .يتم إبالغ بنك الكويت المركزي بجميع حاالت االحتيال في نفس يوم اكتشافها وكذلك ُيقدم إليه تقرير تحقيق مفصل خالل  15يوم عمل من تاريخ
اإلبالغ بالواقعة بعد إجراء التحقيق المفصل مع تحديد طريقة العمل وتورط الموظفين الداخليين واإلجراءات المتخذة لتفادي مثل هذه الحاالت في المستقبل.
إدارة استمرارية العمل
يعرف البنك “التخطيط للطوارئ” ،وخطة معالجة األزمات ،وخطة استمرارية العمل ،على أنها عملية تحديد نظم المعلومات ووظائف النشاط الهامة ،ووضع
الخطط إلتاحة استئناف تلك النظم والوظائف في حالة انقطاعها أو الحد من التشويش.
يتم تحليل األثر على النشاط لتقييم الوظائف الهامة في البنك ،وبناء عليه يتم تطوير الخطط ذات الصلة للتحقق من قدرتنا على استرجاع هذه العمليات
الهامة المحددة في وقت االزمات والكوارث.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
المخاطر التشغيلية (تتمة)
إدارة استمرارية العمل (تتمة)
عزز البنك إدارة استمرارية العمل بتطبيق بيئة نشطة وفعالة لضمان أن وقت التعافي المستهدف عند الحد األدنى حيث أن جميع األنظمة تحول تلقائ ًيا إلى
مركز البيانات الثانوي والعكس في حالة حدوث أي كارثة.
تم تحديد خطة معالجة األزمات الفنية على أنها تشكل العامل األساسي الذي يشتق منه العوامل الثالثة األخرى ،ومثال على ذلك وضع وتطوير ومراجعة
وتحديث خطة استمرارية العمل أو عملية االستعادة بناء على تقدم خطة معالجة األزمات الفنية .في حال وقوع ازمة في المركز الرئيسي ،يتم نسخ جميع
البيانات في موقع معالجة األزمات في الوقت المناسب.
ويقوم البنك بإجراء اختبارات منتظمة تتضمن و ال تقتصر على التالي:
أ	.اختباركامل لخطة استمرارية األعمال:حيث يكون مركز البيانات في الفرع الرئيسي غير متوفر ،واستطاعت جميع النظم والعمليات من استرجاع البيانات
من خطة استمرارية األعمال.
ب	.اختبار النظم/التطبيقات :الغاء تطبيق أو تطبيقات و يتم استردادها من مركز البيانات االحتياطي الذي يحتفظ بنسخة أو اكثر من كل البرامج
والتطبيقات.
ج .اختبار الطوابق :يتم فصل أحد الطوابق عن مركز البيانات الرئيسي  ,و ثم يتم استعادة البيانات و المعلومات من موقع مركز البيانات االحتياطي.
تُعرض جميع نتائج االختبارات على لجنة المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر بمجلس اإلدارة.
تم تحديث إجراءات خطة استمرارية األعمال بحيث تراعي التغيرات الفنية التي قامت بها إدارة تقنية المعلومات مؤخرا .كما تطلب هذا اإلجراء أن يقوم
المستخدمون النهائيون بإجراء “تحليل األثر على النشاط” لتقييم ما إذا كانت هناك نظم إضافية مطلوبة لدعم استمرارية العمل في المجاالت المختلفة
للمستخدمين النهائيين.
وتتجانس مبادرات المخاطر التشغيلية الواردة أعاله ،من كافة األوجه المادية ،مع تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في  14نوفمبر  1996بشأن اإلرشادات
العامة لنظم الرقابة الداخلية ،والتوجيهات الصادرة بتاريخ  13أكتوبر  2003بشأن “الممارسات السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية” .وكانت النتائج
إيجابية لكال االختبارين.
باإلضافة إلى ما سبق ،فان البنك قام باختبارات لعملية اإلخالء في حالة الحريق لمواجهة االحتماالت الطارئة وكانت نتيجة االختبارات مرضية.
تجرى اختبارات حالة الحريق على أساس نصف سنوي لضمان استعداد الجميع في حالة نشوب حريق الفعلي .ويتم تحديد متطوعين لكل طابق من جميع
اإلدارات لمساعدة الموظفين على اإلخالء.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
المخاطر التشغيلية (تتمة)
مخاطر السمعة
مخاطر السمعة هو احتمالية الدعاية السلبية بشأن الممارسات التجارية للمؤسسة ،سواء كانت صحيحة أم ال ،والتي يمكن أن تسبب انخفاضا في قاعدة
العمالء ،وتكلفة التقاضي ،أو تخفيض اإليرادات .يتم قياس مدى فقدان السمعة عادة بمقارنة االنخفاض في القيمة السوقية للشركة.
الحفاظ على سمعة البنك مهمة أهمية قصوى الستمرار عملياته وتقع على عاتق كل موظف من الموظفين .من مسؤوليات مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر
التشغيلية واإلدارة العليا ضمان أن يتم إجراء تقييم كامل على أي تأثيرللسمعة قبل اتخاذ القرارات االستراتيجية.
المعايير والسياسات وأخالقيات العمل ،والتي هي جزء ال يتجزأ من نظام البنك للرقابة الداخلية ،يتم نقلها وتوصيلها من خالل السياسات واألدلة والتدريب
المناسب للموظفين.
إدارة البنك تستبق وتستجيب على نحو كاف وسريع للتغيرات السوقية أو التنظيمية والتي ممكن أن تؤثرعلى سمعة البنك مما يعمل عل تعزيز ثقافة
سليمة وهذا هو المعتمد في جميع أنحاء البنك وأثبت كفائته مع مرور الوقت.قام البنك بإعداد رصد مؤشرات مخاطر السمعة المختلفة  -الكمية والنوعية،
والتي توجه البنك حول أي تأثير سلبي محتمل على سمعة البنك.
وباإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك بيئة الرقابة الداخلية فعالة جدا وكذلك إدارة شكاوى العمالء ،سواء كانت تثار على مستوى موظفي البنك أو مستوى الجهات
الرقابية.
إدارة أمن البيانات
تهديدا مباش ًرا للبنك .حيث يمكن أن تؤدي الفجوات في أمن
األمن
اختراق
يمثل
األحيان
أغلب
وفي
للبنك،
اإلطارالعام
في
ًاجوهريًا
ر
عنص
البيانات
يعتبر أمن
ً
البيانات إلى انتهاك الخصوصية أو السرقة أو اإلضرار بالمعلومات أو اختراق البرامج وسرقة الموارد أو الموجودات .وأية شبكة غير مؤمنة قد تسمح بإمكانية
الوصول إلى المعلومات الحساسة (مثل الموظفين والتمويالت وكشوف الرواتب ومعلومات العمالء) .وقد تم وضع برنامج أمن معلومات نشيط بغرض
حماية البنك من تهديدات أمن البيانات المختلفة ،وقد تمت مناقشة بعض العناصر األساسية أدناه:
• قام البنك بتطبيق إطارأمن معلومات محدد بشكل دقيق (سياسات ،إجراءات ،عمليات ،تعليمات) والذي يشكل أساس حماية المعلومات الهامة .كما
تم تعميم المستندات المتعلقة بإطارأمن المعلومات على الموظفين والعمالء والموردين اآلخرين والشركاء وغيرهم لتوضيح تعامل البنك مع مسألة
أمن البيانات بشكل جاد .والمهمة الرئيسية لسياسة البنك هي تطبيق نظام معلومات آمن لتحديد المسئوليات في كل مستوى من مستويات
بدءا من تملك المعلومات (الترميز) إلى الوصول إلى البيانات .يتم منح حقوق الدخول إلى هذه المعلومات وفقًا لمبدأ “بحاجة
معالجة المعلومات ،أي ً
للعلم – بحاجة للفعل”.
	ال يتناول إطار عمل وسياسة أمن المعلومات الشاملة الجوانب الفنية ألمن المعلومات فقط ولكنهما يتناوالن الكيفية التي ينبغي على موظفي البنك
اتباعها في التعامل مع المعلومات الحساسة والهامة لضمان:
•     سرية البيانات
•     توفر الموارد
•     سالمة البيانات
• وقد تم وضع خطوط أساسية واضحة لمعالجة البنية التحتية األساسية والتي تشمل وال تقتصر على جدار الحماية وكشف ومنع التسلل ،وأجهزة
الشبكة ،وخوادم قاعدة البيانات .وتحدد السياسة األمنية الحد األدنى من التشكيالت المطلوبة لضمان األمن.
•

من أجل ضمان سالمة األنظمة الحساسة وشبكات األجهزة يحافظ البنك على إجراءات تغيير اإلدارة باإلضافة إلى سجالت التدقيق.

•

يتم إجراء تقييمات للتهيئة واختبارات دورية للثغرات والتحقق من االختراق (داخليا وخارجيا) لعناصر البنية التحتية األساسية للتأكد من احتفاظ البنك
بوضع أمني جيد.

•

يحلل البنك حركة الشبكة يوميا وتتبع األنظمة الحساسة وأجهزة الشبكات مما يحول بشكل مستقبلي دون أي نشاط مريب بما يضمن التحكم في
أي مخاطر أمنية غير مرئية.

•

أيضا إرشادات تأمينية حول المشروعات المصرفية التباع منهج قياسي عادل.
يقدم البنك ً

•

يتم إجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من االلتزام بإطار أمن المعلومات المطبق في البنك.

•

فيما يتعلق بتأمين بطاقات السداد ،حصل البنك على شهادة المصادقة في االمتثال ( )PCI-DSSويتم إعاده اعتمادها بشكل سنوي.

•

حصل البنك على شهادة األيزو  27001في عام  2013ويتم تجديدها بشكل سنوي.

•

توعية الموظفين الجدد والموظفين الحاليين بشكل دوري بأمن المعلومات.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
المخاطر التشغيلية (تتمة)
إدارة أمن البيانات (تتمة)
•

البنك متعاقد مع شركة متخصصة للعمل على مكافحة الخداع والكتشاف المواقع الخطرة في الوقت المناسب.

•

لدى البنك أنظمة وحلول لكشف التهديد المسبق ( )ATDلحماية البنك من “هجمات يوم الصفر”.

•

يمتلك البنك أنظمة تعمل لحل فقدان البيانات والوقاية منها ( )DLPللحد من تسرب البيانات غير المصرح به.

•

تعزيز إطار أنظمة األمن سويفت  SWIFTلدىالبنك من خالل فرض قيود أمنية حديثة.

•

حصل البنك على حل رائد لمراقبة الدخول إلى الشبكة لحماية أصول المعلومات من التهديدات الخبيثة.

•

يتم إرسال رسائل البريد اإللكتروني التوعوية بأمن المعلومات إلى جميع الموظفين إلبقائهم على اطالع بأحدث التهديدات اإللكترونية.

•

يتم تنفيذ حمالت التصيد االحتيالي لتقييم مستوي الوعي لدي الموظفين.

•

حصل البنك على حل رائد لألجهزة المحمولة لتأمين البريد االلكتروني على األجهزة المحمولة لمنع الكشف عن المعلومات الحساسة.

الجوانب القانونية وااللتزام
تمثل المخاطر القانونية إمكانية تكبد خسائر نقدية نتيجة لعدم القدرة على تنفيذ العقود أو االتفاقيات الموقعة من قبل البنك بسبب األخطاء في
المستندات أو وضع المسودات بشكل غير سليم .وكقاعدة عامة ،يتأكد البنك من أن األطراف المقابلة والعمالء يملكون الصالحيات القانونية الالزمة للدخول
في عقود ومعامالت مع البنك وأن االلتزام الناشئ عن تلك الصفقات نافذ المفعول.
وتتأكد اإلدارة القانونية من تقيد البنك بكافة التشريعات السارية على أنشطة البنك .وفي الوقت ذاته ،تتأكد وحدة االلتزام من أن البنك يتقيد بكافة
متطلبات بنك الكويت المركزي وأية جهة رقابية أخرى يتحمل البنك تجاهها مسئولية التواصل أو رفع التقارير إليها .وينطوي جزء من المسؤوليات األساسية
لوحدة االلتزام على التقيد بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .هذا ،ويتم تحديث دليل السياسات واإلجراءات بشكل
دوري ويتم رفع التقارير الرقابية وفقًا للمواقيت الزمنية المحددة.
وحيثما يكون مطلوبا ،يتبع البنك المعايير الدولية ويتبنى أفضل ممارسات السوق فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر .وتعكف إدارة المخاطر على متابعة
التطورات ،سواء داخل البنك أو في السوق ،وذلك لضمان المواكبة السريعة لسياسات إدارة المخاطر بالبنك ألية تغيرات كبيرة تحدث .ويتم مقارنة برامج رقابة
المخاطر دوريا بالمعايير الرقابية وأفضل الممارسات في القطاع.
ورغم أن البنك يتقيد بالمعايير الرقابية وأفضل ممارسات السوق ،فهو أيضا يدرك حقيقة أن هناك كما هائال من المخاطر التي تتطور باستمرار وتؤثر على
أجزاء مختلفة من أنشطة البنك المتلقية للمخاطر .وبالتالي ،فإن أكبر التحديات يتمثل في تحديث المعلومات وربطها لتعزيز فهم المخاطر واالستجابة
الفعالة .وفي هذا الصدد ،تقوم إدارة المخاطر دوريا بإعادة تقييم سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الكبيرة ،وتضع خطط العمل الالزمة الستدراك أية نقاط ضعف
في هذا الشأن .ويضمن ذلك أيضا تحرك البنك ومواكبته للتطورات واألدوات التحليلية فيما يتعلق بكل بعد من أبعاد المخاطر.
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معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له
يقدم البنك عقود وعد تبادل العمالت األجنبية وعقود تبادل معدالت الربح لعمالئه ألغراض التحوط .عالوة على ذلك ،يدخل البنك في اتفاقيات عقود تبادل
معدالت الربح لتحوط محفظته االستثمارية ذات الدخل الثابت .ويتم تغطية جميع مراكز العمالء بشكل متوازي مع األطراف المقابلة من تصنيفات درجة االستثمار.
يتأكد البنك من وضع حدود مناسبة لجميع العمالء لجميع مراكزهم المستقبلية .ويتم إطالع العمالء بشكل جيد على المخاطر المرتبطة بهذه المعامالت.
تجري إدارة المخاطر تقييم يومي لجميع المراكز المفتوحة ويتم تقييم صافي القيمة الحالية لهذه العقود مقابل الحدود المعتمدة .ويتم اإلبالغ عن معامالت
الوعد وعقود تبادل معدالت الربح بشكل إجمالي وليس هناك ترتيبات أو ضمانات مقابلة.
يقوم البنك دوريا بمراجعة أحدث المعلومات الكمية والنوعية المتاحة عن األطراف المقابلة وبناء على النتائج ،يتم تعديل الحدود والمدة وفقا لذلك.
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة واالسمية لمعامالت الوعد وعقود تبادل معدالت الربح:
الجدول رقم  - 7الوعد

			
2020
		
ألف دينار كويتي 		
		

2019
ألف دينار كويتي

موجودات
(موجبة)

مطلوبات
(سالبة)

القيمة
االسمية

موجودات
(موجبة)

مطلوبات
(سالبة)

القيمة
االسمية

عقود الوعد
عقود تبادل معدالت الربح
(محتفظ بها تحوطًا للقيمة العادلة)
عقود تبادل معدالت الربح (أخرى)

41

39

6,095

48

54

3,493

33
-

14,855
-

233,391
-

815
17

3,604
17

181,520
60,610

إجمالي

74

14,894

239,486

880

3,675

245,623

البيان

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له
إدارة مخاطر االئتمان
يتمثل الهدف من إدارة مخاطر االئتمان في إنشاء محفظة تمويل تتسم بالكفاءة ما يحد من حاالت تعثر العمالء .تبدأ عملية إدارة المخاطر مدير العالقة
المسئول عن تقييم السوق الذي يعمل به العميل ،وتقييم الطلبات االئتمانية قبل التوصية باعتمادها من قبل المسئولين عن االعتماد .يحدد مجلس اإلدارة
صالحيات االعتماد لكل مستوى بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان العليا ولجنة االئتمان .في البنك األهلي المتحد ،يتم اتخاذ قرارات االئتمان بناء
على التقييم العام للعميل من حيث قدرته على الوفاء بالتزاماته المستحقة .كما يتم الحصول على ضمانات لتفادي تكبد خسائر في حالة تعثر العميل.
يتم مراجعة كافة طلبات تمويل العمالء على أساس مستقل قبل تقديمها إلى إدارة المخاطر لتقييمها وإبداء التوصيات .تناقش لجنة االئتمان توصية إدارة
المخاطر مع اتخاذ القرار المناسب .ويتم إحالة جميع طلبات االئتمان التي تتجاوز صالحيات لجنة االئتمان المعتمدة إلى المستوى اإلداري التالي.
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معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
يتم تصنيف التسهيالت التمويلية متأخرة السداد لمدة  90يوم أو أقل بصفتها تسهيالت متأخرة .وفي إطار اإلرشادات الرقابية ،يتم تصنيف التسهيالت
التمويلية متأخرة السداد لمدة أكثر من  90يوم بصفتها غير منتظمة أو مشكوك في تحصيلها أو معدومة أخذا في االعتبار عدد أيام التأخر في السداد.
يغطي مخصص انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية الخسائر حين يتوفر دليل موضوعي على أن الخسائر قد تتواجد في مكونات محفظة التسهيالت
االئتمانية في تاريخ الميزانية العمومية .وقد تم تقدير ذلك استنادًا إلى األنماط التاريخية للخسائر في كل مكون على حدة ،والتصنيفات االئتمانية المخصصة
للمقترضين ،والتي تعكس المناخ االقتصادي الراهن الذي يعمل المقترضون من خالله .إلى جانب ذلك ،وبناء على متطلبات بنك الكويت المركزي ،يتم وضع
مخصص عام بحد أدنى يبلغ  1%للتسهيالت النقدية و 0.5%للتسهيالت غير النقدية على كافة التسهيالت المتاحة بناء على أسهم أو توكيل غير الخاضعة
لمخصص محدد .امتثاالً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (ُ ،)9يطبق نظام تصنيف ائتمان داخلي لحساب
خسارة االئتمان المتوقعة .يعتمد احتساب خسارة االئتمان المتوقعة على متطلبات المرحلة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وفقا الحتمالية التعثر
ومعدل الخسارة عند التعثر وقيمة التعرض عند التعثر محسوبة وفقا لنظام تصنيف االئتمان الداخلي والذي تبني وفقا له عوامل االقتصاد الكلى.
يستخدم البنك طريقة موديز الحتساب تصنيف المخاطر لغرض تحديد مستوى المخاطر الداخلية للعمالء من الشركات .يوضح الجدول التالي التقييمات
الداخلية لمؤسسات التقييم االئتماني الخارجية (:)ECAI

تصنيف المخاطر

تصنيف
المخاطر 1

تصنيف
المخاطر 2

تصنيف
المخاطر 3

تصنيف
المخاطر 4

تصنيف
المخاطر 5

تصنيف
المخاطر 6

تصنيف
المخاطر 7

تصنيف
المخاطر 8

تصنيف
المخاطر 9

تصنيف
المخاطر 10

موديز

Aaa

Aa
()1-3

A
()1-3

)Baa (1-3

)Ba (1-3

)B (1-3

)Caa (1-3

Ca

C

D

ستاندرد اند بورز

AAA

AA
)(+/-

A
()-/+

)BBB (+/-

)BB (+/-

)B (+/-

CCC
)(+/-

CC

C

D

تستخدم المجموعة تصنيفات مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية ،بناء على مدى توفرها ،لتصنيف درجة المخاطر للموجودات االئتمانية.
وقد استخدمت مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية للمحافظ القياسية التالية:
المحفظة القياسية

مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية

مطالبات على البنوك

فيتش وموديز وستاندارد آند بورز
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معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 8إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية قبل تخفيف مخاطر االئتمان
				
				

		

2020
ألف دينار كويتي
متوسط األرصدة الشهرية

		
األرصدة في نهاية السنة

المحفظة القياسية

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات في عقارات وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى

15,429
489,244
121,369
8,814
473,198
2,806,855
451,262
54,884
274
17,788
71,513
90,987

496
15,731
3,844
284
13,812
83,303
14,492
1,761
9
572
2,299
2,920

15,925
504,975
125,213
9,098
487,010
2,890,158
465,754
56,645
283
18,360
73,812
93,907

21,417
437,807
122,263
4,204
541,380
2,784,329
428,846
50,019
476
19,481
87,155
89,508

705
14,378
3,922
136
16,280
84,671
14,082
1,642
16
642
2,858
2,940

22,122
452,185
126,185
4,340
557,660
2,869,000
442,928
51,661
492
20,123
90,013
92,448

اإلجمالي

4,601,617

139,523

4,741,140

4,586,885

142,272

4,729,157

				
				

		

2019
ألف دينار كويتي

		
األرصدة في نهاية السنة

متوسط األرصدة الشهرية

المحفظة القياسية

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على الجهات الحكومية
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات في عقارات وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى

23,230
488,873
127,760
8,857
582,724
2,708,429
424,661
36,846
338
28,473
96,327
84,227

618
12,998
3,219
236
14,247
65,972
11,276
977
9
757
2,561
2,233

23,848
501,871
130,979
9,093
596,971
2,774,401
435,937
37,823
347
29,230
98,888
86,460

17,898
461,550
101,235
2,946
493,366
2,603,132
408,608
42,178
314
29,248
136,972
71,747

558
13,760
2,784
91
13,998
73,830
12,591
1,288
10
907
4,270
2,235

18,456
475,310
104,019
3,037
507,364
2,676,962
421,199
43,466
324
30,155
141,242
73,982

اإلجمالي

4,610,745

115,103

4,725,848

4,369,194

126,322

4,495,516

يتم احتساب متوسط األرصدة الشهرية على أساس متوسط أرصدة نهاية الشهر لعائدات كفاية رأس المال وهي فترة التقرير األكثر تكرارًا لغرض إعداد
التقارير اإلدارية.
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 9التوزيع الجغرافي لالنكشافات
				
				
			
الكويت
المحفظة القياسية

2020
ألف دينار كويتي
أوروبا

الواليات
المتحدة وكندا

دول أخرى

اإلجمالي

		
دول أخرى في
الشرق األوسط

مطالبات على بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات عقارية وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى

15,925
421,085
111,188
188,184
2,649,081
465,751
56,645
283
18,360
73,812
67,162

66,473
14,025
9,098
245,560
152,715
3
26,746

31,501
8,069
-

19,423
-

17,417
2,342
80,292
-

15,925
504,975
125,213
9,098
487,010
2,890,157
465,754
56,645
283
18,360
73,812
93,908

اإلجمالي

4,067,476

514,620

39,570

19,423

100,051

4,741,140

				
				
			
الكويت
المحفظة القياسية

2019
ألف دينار كويتي
الواليات
المتحدة وكندا

دول أخرى

اإلجمالي

		
دول أخرى في
أوروبا
الشرق األوسط

مطالبات على بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات عقارية وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
صكوك
انكشافات أخرى

23,848
425,894
118,521
311,710
2,571,124
435,937
37,823
347
19,487
98,888
68,291

62,977
12,458
9,093
223,927
121,702
9,743
18,169

33,490
8,193
-

24,483
-

13,000
3,361
73,382
-

23,848
501,871
130,979
9,093
596,971
2,774,401
435,937
37,823
347
29,230
98,888
86,460

اإلجمالي

4,111,870

458,069

41,683

24,483

89,743

4,725,848

بناء على مقر /موقع الملتزم.
يتم توزيع االنكشافات وفقا للوحدات الجغرافية
ً
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 10توزيع إجمالي االنكشافات حسب القطاع االقتصادي
			
			

2020
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

التجارة والصناعة
البنوك والمؤسسات المالية
اإلنشاءات والعقارات
أخرى		

650,104
849,106
1,377,678
1,601,843

101,667
37,941
74,526
48,275

751,771
887,047
1,452,204
1,650,118

اإلجمالي

4,478,731

262,409

4,741,140

			
			

2019
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

التجارة والصناعة
البنوك والمؤسسات المالية
اإلنشاءات والعقارات
أخرى		

658,964
1,027,119
1,316,919
1,441,114

105,630
39,224
80,534
56,344

764,594
1,066,343
1,397,453
1,497,458

اإلجمالي

4,444,116

281,732

4,725,848
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 11توزيع إجمالي االنكشافات حسب االستحقاق التعاقدي المتبقي
			
			

2020
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

حتى شهر واحد

 1-3أشهر

 3-12شهرا

أكثر من سنة

اإلجمالي

بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات عقارية وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى

15,925
290,523
17
115,043
107,050
4,457
10,831
283
18,360
8,392
64,402

54,778
3,033
140,156
124,755
377
48
10,540
2

84,318
657
131,826
1,219,784
5,598
15,548
39,286
4,496

75,355
124,539
6,065
99,985
1,438,569
455,322
30,218
15,594
25,008

15,925
504,974
125,213
9,098
487,010
2,890,158
465,754
56,645
283
18,360
73,812
93,908

اإلجمالي

635,283

333,689

1,501,513

2,270,655

4,741,140

			
			

2019
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

حتى شهر واحد

 1-3أشهر

 3-12شهرا

أكثر من سنة

اإلجمالي

بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات عقارية وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى

23,848
242,480
3,031
126,371
79,011
5,053
9,519
347
29,230
9,087
67,395

58,022
143,462
100,116
443
59
16,205
-

125,393
317
235,686
1,205,761
4,932
7,706
30,750
-

75,976
130,662
6,062
91,452
1,389,513
425,509
20,539
42,846
19,065

23,848
501,871
130,979
9,093
596,971
2,774,401
435,937
37,823
347
29,230
98,888
86,460

اإلجمالي

595,372

318,307

1,610,545

2,201,624

4,725,848

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 12التمويل المنخفض القيمة والمخصصات
				
				

		
المحفظة القياسية

التجارة والصناعة
البنوك والمؤسسات المالية
اإلنشاءات والعقارات
		
أخرى
اإلجمالي

2020
ألف دينار كويتي

تمويل
منخفض القيمة

تمويل
متأخر السداد

مخصصات
الفترة

18,050
641
38,157
6,261

4,908
11,525

10,282
12,652
5,014

10,237
3,628
4,411

63,109

16,433

27,948

18,276

				
				

		
المحفظة القياسية

المشطوب

مخصصات
عامـــــــــة

		
أعباء (/رد)
الفترة*

230
888

20,896
2,519
40,362
43,810

1,118

107,587

2019
ألف دينار كويتي

تمويل
منخفض القيمة

تمويل
متأخر السداد

مخصصات
الفترة

التجارة والصناعة
البنوك والمؤسسات المالية
اإلنشاءات والعقارات
أخرى		

88
894
34,156
4,306

590
21,118
10,813

45
9,024
1,721

987
42,719
5,369

اإلجمالي

39,444

32,521

10,790

49,075

المشطوب

مخصصات
عامـــــــــة

		
أعباء (/رد)
الفترة*

960
36,297
9,492

19,746
2,625
34,241
36,630

46,749

93,242

ال يوجد أي تمويل منخفض القيمة لعمالء غير مقيمين ،كما بلغت أرصدة التمويل المتأخرة للعمالء غير المقيمين  11,212ألف د.ك .كما في  31ديسمبر
 :2019( 2020ال شيء).
* المخصصات المحددة المحملة
كما في  31ديسمبر  ،2020قامت المجموعة بتكوين إجمالي مخصص بمبلغ  135,536ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  104,032 :2019ألف دينار كويتي)
متضمنًا المخصص المحدد المذكور أعاله والمخصص العام بنسبة  1%كحد أدنى على جميع مطالبات الشركات وانكشافات التمويل االستهالكي (بالصافي
بعد استبعاد بعض فئات الضمان) والتي لم يتم تكوين مخصص محدد لها طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي .تم تعليق أرباح بمبلغ  1,843ألف دينار
كويتي ( 31ديسمبر  1,333 :2019ألف دينار كويتي) فيما يتعلق بأرصدة التمويل منخفض القيمة.
الجدول رقم  - 13الحركة في المخصص المحدد

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

البيان		

المخصص المحدد

المخصص المحدد

في  1يناير
المحمل للسنة
مبالغ مشطوبة

10,790
18,276
()1,118

8,464
49,075
()46,749

كما في نهاية الفترة

27,948

10,790
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
التسهيالت التمويلية غير المنتظمة والمتأخرة
تصنف التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة (منخفضة القيمة) عند استيفاء شروط المخالفات المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وتتكون من الفئات التالية:
بناء على تقدير اإلدارة ،تم احتساب مخصصات محددة لمواجهة أي تدهور
فئة تحت المالحظة وتتطلب مخصصات محددة :تشمل العمالء المنتظمين ولكن
ً
بناء على كل حالة
يوما أو أقل (شاملة) .يتم تحديد نسبة المخصصات المحددة
محتمل في المستقبل ،باإلضافة إلى التسهيالت االئتمانية المتأخرة لمدة ً 90
ً
وبعد دراسة شاملة من قبل اإلدارة وبعد خصم األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.
يوما (شاملة) ،يتم تطبيق معدل مخصص بحد أدنى  20%على إجمالي التسهيالت بعد
دون المستوى :إذا كانت التسهيالت غير منتظمة لمدة ً 180 - 91
خصم األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.
يوما (شاملة) ،فسيتم تطبيق معدل ال يقل عن  50%على إجمالي التسهيالت بعد
المشكوك في تحصيلها :إذا كانت الديون غير منتظمة لمدة ً 365 - 181
خصم األرباح المؤجلة والمعلقة والضمانات المؤهلة.
يوما ،فسيتم تطبيق معدل مخصص بنسبة  100%على إجمالي التسهيالت بعد خصم األرباح المؤجلة
الرديئة :إذا كانت الديون غير منتظمة ألكثر من ً 365
والمعلقة والضمانات المؤهلة.
الجدول رقم  – 14تقادم التسهيالت االئتمانية المتأخرة

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		
		

التسهيالت االئتمانية المتأخرة

التسهيالت االئتمانية المتأخرة

متأخرة وغير منخفضة القيمة
 90يوم أو أقل
متأخرة ومنخفضة القيمة
 91-180يوم
 181-365يوم
أكثر من  365يوم

16,433

32,521

187
21,226
41,696

1,950
2,665
34,829

كما في نهاية الفترة

79,542

71,965

		
البيان

تمويالت معاد التفاوض عليه
لم تقم المجموعة بإعادة التفاوض حول أي أصل مالي يمكن أن يكون متأخر الدفع أو منخفض القيمة.
الجدول رقم  – 15االنكشافات بعد تخفيف المخاطر والتحول االئتماني

			
		

			
2020
		
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

مصنفة

غير مصنفة

اإلجمالي

مصنفة

غير مصنفة

اإلجمالي

مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على مؤسسات القطاع العام
مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
بضاعة ومنتجات غير عقارية
استثمارات عقارية وبضائع عقارية
تمويل أسهم وعقارات تجارية
انكشافات أخرى

56,179
1,150
3,033
181,444
95,587
23,478

12,929
58
2,428,757
447,569
42,541
530
36,719
61,565
83,010

56,179
14,079
3,033
181,502
2,524,344
447,569
42,541
530
36,719
61,565
106,488

52,240
3,031
189,007
74,991
14,512

12,569
1,791
2,348,269
415,651
27,638
651
58,460
82,503
85,343

52,240
12,569
3,031
190,798
2,423,260
415,651
27,638
651
58,460
82,503
99,855

اإلجمالي

360,871

3,113,678

3,474,549

333,781

3,032,875

3,366,656
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

معلومات حول انكشافات االستثمار والتمويل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
معلومات تتعلق بتخفيف المخاطر التمويلية
يتم الحصول على الضمانات من العمالء بناء على تقييم البنك للمركز المالي والمالءة والسمعة والخبرة السابقة عن العميل ،وتقدير البنك لدرجة مخاطر
التمويل .ويحتفظ البنك بنسبة تغطية كافية للضمانات تماشيا مع إرشادات بنك الكويت المركزي وسياسات البنك .وفي حالة انخفاض قيمة الضمانات،
يطلب البنك تغطية إضافية .وتتم تغطية جزء كبير من محفظة التمويل لدى البنك على نحو كاف إما بالضمانات الملموسة التي تتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية أو بالتنازل عن اإليرادات والذمم المدينة لألطراف األخرى أو بأنواع ضمانات أخرى كالضمانات الشخصية  /ضمانات الشركات.
وحتى يتسنى تفادي المخاطر التمويلية التي يتعرض لها البنك ،يقبل البنك الضمانات في صورة نقد (مثل الودائع الثابتة ،شهادات اإليداع و/أو غيرها من
أدوات االدخار) ،األسهم أو محفظة األسهم المتداولة في بورصات معتمدة وتكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مشروطة وغير مشروطة ،وخطابات
اعتماد احتياطية غير مشروطة أو خطابات ضمان صادرة من مؤسسات مالية ولها حدود متفق عليها تغطي المبلغ األصلي زائدًا الربح.
باإلضافة إلى ما جاء أعاله ،يقبل البنك حجوزات الدين على األموال المكفولة ،والرهونات على الممتلكات العقارية واألموال المنقولة ،والتنازل القانوني عن
أعمال المقاوالت ،وكذلك التنازل القانوني عن اإليجارات.
وفيما يتعلق بكفالء الطرف المقابل ،ال يقبل البنك إال المخاطر التي تتضمن الشروط بعض المحددة.
وحيثما أمكن ،تستخدم التصفيات داخل وخارج بنود الميزانية العمومية بقدر ما يكون مسموحا بموجب أحكام الوثائق التعاقدية ،والحق القانوني في
المقاصة ،وعندما ال يكون هناك أي إخالل بمواعيد االستحقاق.
يطبق البنك نظاما للتقييم الدوري للضمانات ،ومراقبة ومتابعة التغطية غير الكافية .ويضمن ذلك أن البنك يمتلك إجراءات إدارة فعالة للضمانات ،حيث
يتحقق فيها ما يلي:
	)1يتم تقييم الضمانات دوريًا بإتباع تعليمات بنك الكويت المركزي على فترة زمنية كحد أدنى ،مثل تقييم الممتلكات العقارية بشكل منتظم بينما تتم
مراقبة األسهم  /محفظة األسهم المتداولة في بورصة معتمدة كل يوم.
	)2يتطلب الحد األدنى للتمويل مقابل القيمة بنسبة  60%عند منح أسهم  /تمويل عقارات مع مراعاة أن الملتزم الفردي للتمويل مقابل القيمة قد يكون
أدنى مما هو محدد ،استنادًا إلى الظروف االئتمانية ،وهيكل التسهيالت ،والمالءة االئتمانية للملتزم.
 )3يقوم البنك مع المقترضين المفوضين للبنك بتوثيق حقه في التصفية أو الحيازة القانونية للضمانات؛ و
 )4ال يوجد ارتباط إيجابي مادي بين الملتزم وقيمة الضمانات.
تتم مراجعة التمويلية االئتمانية شهريًا للتأكد من عدم وجود أي تركز غير ضروري .وفي حالة وجود تركز كثيف تجاه قطاع اقتصادي أو طرف مقابل معين،
يقوم البنك ببيع الموجودات المعنية و/أو يطلب من العميل تقديم عرض شراء ألوراق مالية سائلة على نحو كاف.
الجدول رقم  – 16الضمانات والتعزيزات اإلضافية المالية المؤهلة

			
		

		
المحفظة القياسية

			
2020
		
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

إجمالي
االنكشافات

الضمانات
المؤهلة

الكفاالت
المؤهلة

إجمالي
االنكشافات

الضمانات
المؤهلة

الكفاالت
المؤهلة

مطالبات على البنوك
مطالبات على الشركات
مطالبات على تمويل األفراد الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر السداد
العقارات واألسهم

487,010
2,890,158
465,754
56,645
73,812

298,507
16,976
7,704
32,769

-

596,971
2,774,401
435,937
37,823
98,888

301,086
18,553
7,504
43,886

-

اإلجمالي

3,973,379

355,956

-

3,944,020

371,029

-
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معلومات تتعلق بمخاطر السوق لمحفظة التداول ،وانكشافات الصرف األجنبي والسلع
تتبع المجموعة حاليا األسلوب القياسي في تحديد رأس المال المطلوب لمخاطر السوق في دفاتر التداول.
ولقياس مخاطر السوق في التداول الدفتري ،يتم قياس جميع المراكز بطرحها في السوق يوميا ،بما في ذلك إدراج األرباح المستحقة أو توزيعات األرباح أو
بناء على متوسط سعر السوق للمراكز الفورية .أما
غيرها من المزايا ،حسب الحالة .ويتم طرح مراكز الصرف األجنبي في السوق باستخدام التقييم المغلق
ً
بناء على نماذج تقييم مقبولة حسب القطاع االقتصادي .أما االسهم والسلع ،فيتم
األدوات المالية المؤثرة في مراكز مخاطر معدالت الربح ،فيتم تقييمها
ً
طرحها للقياس في السوق باستخدام أسعار عروض البيع.
الجدول رقم  – 17رأس المال المطلوب لمكونات مخاطر السوق

		
		
المحفظة القياسية

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

األعباء الرأسمالية

األعباء الرأسمالية

مخاطر السلع
مخاطر العمالت األجنبية

66
263

104
384

اإلجمالي

329

488

معلومات تتعلق بالمخاطر التشغيلية
تعرف المجموعة المخاطر التشغيلية على أنها مخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة والناتجة من عدم كفاية أو عجز اإلجراءات الداخلية ،أو األفراد أو النظم
أو نتيجة األحداث الخارجية .وتحتسب األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية باستخدام أسلوب قياسي .وبموجب هذا األسلوب ،قام البنك باحتساب رأس
المال كنسبة من المتوسط اإليجابي إلجمالي الدخل للسنوات الثالث الماضية .وقد تم تعريف إجمالي الدخل لهذا الغرض كصافي الدخل من األرباح زائدًا
صافي الدخل من غير األرباح.
تتطلب اتفاقية بازل  3من البنوك االحتفاظ برأسمال لتغطية المخاطر التشغيلية .وتوفر االتفاقية العديد من األساليب التي تتراوح من أبسط أساليب
المؤشرات األساسية إلى أساليب القياس األكثر تقدما وتعقيدا .وتدرك المجموعة اتساع قاعدة التوجهات الكمية المحتملة لقياس المخاطر التشغيلية في
الوقت الحالي.
إن إدارة المخاطر هي جوهر المخاطر التشغيلية حيث يتم تطبيق أدوات مختلفة لتحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف المخاطر.
يعتبر تحديد نوعية المخاطر أمرا هاما لتطوير نظم مناسبة لمراقبة مخاطر التشغيل والسيطرة عليها .ولتحديد نوعية المخاطر ،يجب مراعاة عدد من
العوامل الداخلية من بينها هيكل البنك وطبيعة أنشطته وجودة الموارد البشرية والتغيرات التنظيمية ومعدل تغير الموظفين .كما يجب التعرف على
العوامل الخارجية ذات الصلة مثل التغيرات الطارئة على القطاع والتغيرات االقتصادية والسياسية الجوهرية والتقدم التكنولوجي.
يتم تطبيق األدوات التالية إلدارة المخاطر:
•

- 1التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية -هي أداة تستخدم لتحديد جميع المخاطر الكامنة في العمليات إضافة إلى احتمال حدوثها وتأثيرها لقياس
قيمة المخاطر .كما نقوم بتقییم الضوابط المرتبطة بهذا الحدث وتقییم فعالیتها باستخدام البیانات التاریخیة للوصول إلی شدة المخاطر /
المخاطر المتبقیة.

يتم تصنيف جميع المخاطر التي تم تحديدها وفقا للفئات المقررة وفقًا لتقرير بازل وهي ممارسة مستمرة حيث تقوم كافة اإلدارات بتحديث التقييم الذاتي
للمخاطر التشغيلية عندما يتم تحديد المخاطر أو المخاطر المحتملة.
يقوم موظف مخاطر األعمال ومدير اإلدارة المعنية باعتماد التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية ويتم عرض جميع المخاطر إلى لجنة المخاطر التشغيلية.
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معلومات تتعلق بالمخاطر التشغيلية (تتمة)
•

- 2مؤشرات المخاطر الرئيسية  -وتتمثل في عملية جمع المعلومات وإعداد التقارير عن بعض المقاييس الكمية التي ترتبط باحتماالت إخفاق بعض
اإلجراءات .وال يتم الجمع بين هذه المؤشرات في سياق واحد مستقل ،بل تحقق االستفادة المثلى بطريقة المقارنة بين العمليات المماثلة وبمرور
الوقت .كما تضمن فاعلية المقارنة بين العمليات .وبتتبعها بمرور الوقت ،يمكن أن توفر إنذارا مبكرا قيما الحتمال حدوث مشكالت ،ويمكن أن تسهل
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بالسرعة المطلوبة.

•

- 3جمع بيانات الخسائر  -بدأ البنك في جمع بيانات الخسائر التشغيلية التاريخية وكذلك بيانات “قرب وقوع الخسائر” وهي عملية مستمرة حتى اآلن.
تقوم إدارة المخاطر التشغيلية بتحليل األسباب الجذرية لجميع الحوادث الفعلية وأحداث قرب وقوع الخسائر لفهم السبب وتقييم الضوابط القائمة
وفعاليتها .ويجري وضع ضوابط جديدة إذا لزم األمر لتجنب تكرار وقوع مثل هذه الحوادث ،وبالتالي يجري تحديث اإلجراءات للتقيم الذاتي للمخاطر
التشغيلية.

		نموذج إدارة الحوادث متاح لجميع الموظفين في البنك لإلبالغ عن جميع األحداث الفعلية أو أحداث قرب وقوع الخسائر .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم كل
إدارة شهادة اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية للتأكد من أن جميع الحوادث وأحداث الخسارة يتم اإلبالغ عنها إلدارة المخاطر عند اكتشافها.
•

- 4نظام المخاطر التشغيلية  -قام البنك بتطبيق نظام المخاطر التشغيلية والذي يمكن البنك من تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية في
جميع وحدات األعمال في البنك.

		ويتوفر لدى النظام القدرة على تنفيذ عملية تقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية حيث يقوم كل موظف معني بمخاطر األعمال بإدخال المخاطر
المحددة وتقييم المخاطر على أساس األثر واالحتمال وتقييم الضوابط القائمة وفعاليتها .كما أن النظام لديه وظيفة لتسجيل مؤشرات المخاطر
الرئيسية وأداء تحلیل االتجاه إلدارة المخاطر التشغیلیة بشكل استباقي .يتم تسجيل جميع الحوادث (الفعلية والقريبة من الوقوع) في النظام
جنبا إلى جنب مع السبب الجذري وإجراءات تجنب المخاطر.
•

- 5برنامج التوعية بالمخاطر التشغيلية  -يبذل البنك جهودا مستمرة لتعزيز ثقافة التوعية بالمخاطر في البنك من خالل توفير التدريب على التوعية
بالمخاطر لجميع الموظفين وموظفي مخاطراألعمال من خالل برامج التدريب وورش العمل عبر اإلنترنت.

•

- 6إدارة استمرارية األعمال  -لتجنب تعطل األعمال وتقديم الخدمات للعمالء خالل حاالت الكوارث ،قامت كل وحدة من وحدات األعمال في البنك بتطوير
خطط استمرارية األعمال بالتنسيق مع فريق المخاطر التشغيلية حيث يجري في جميع العمليات تحليل تأثير األعمال لتقييم استراتيجية استرداد
القيام باألعمال.

ولضمان جاهزية البنك للقيام باألعمال في حالة وقوع الكوارث ،قام البنك بإجراء العديد من اختبارات استمرارية األعمال على مدار السنة والتي تغطي مختلف
السيناريوهات مثل فقدان الموقع وفقدان النظام وفقدان األشخاص.
خالل عام  ،2020بلغت االنكشافات المرجحة لمخاطر التشغيل  190,299ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  207,448 :2019ألف دينار كويتي) استنادًا إلى
كاف لتغطية أية مخاطر متوقعة للمحافظة على معدل ربح معقول
أسلوب المؤشر الرئيسي .إن المبلغ المحتسب لالنكشافات لمخاطر السوق المرجحة
ٍ
للمساهمين وذوي حسابات االستثمار .ويبلغ الحد األدنى لرأس المال المطلوب لغرض الحد من االنكشافات لمخاطر التشغيل  19,981ألف دينار كويتي
( 31ديسمبر  28,005 :2019ألف دينار كويتي).
الجدول رقم  – 18األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

البيان		

األعباء الرأسمالية

األعباء الرأسمالية

صافي الدخل من األنشطة التمويلية
صافي الدخل من األنشطة االستثمارية
إيرادات أتعاب وخدمات
خصم:
حصة مالكي حساب االستثمار في االيرادات

30,493
1,466
1,397

40,033
1,601
1,957

()13,374

()15,586

اإلجمالي

19,981

28,005
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معلومات حول االستثمار في أسهم
الجدول رقم  – 19مركز حقوق الملكية في الدفاتر المصرفية

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

نوع االستثمار

القيمة الدفترية

رأس المال المطلوب

القيمة الدفترية

رأس المال المطلوب

األسهم العامة المتداولة
الملكيات الخاصة

13,355
386,916

1,402
40,626

5,778
297,461

780
40,157

اإلجمالي

400,270

42,028

303,239

40,937

الجدول رقم  – 20تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع وفقا للقطاعات

		
		

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

نوع االستثمار

القيمة الدفترية

رأس المال المطلوب

القيمة الدفترية

رأس المال المطلوب

البنوك والمؤسسات المالية
الخدمات
العقارات
اخرى		

179,042
59,105
4,237
157,886

18,799
6,206
445
16,578

136,448
67,212
4,238
95,341

18,420
9,074
572
12,871

اإلجمالي

400,270

42,028

303,239

40,937

تمثل االستثمارات العامة أوراق مالية مدرجة ،يتم تداولها في أسواق األوراق المالية المحلية والعالمية .أما االستثمارات الخاصة فتمثل استثمارات في كيانات غير
مدرجة وصناديق مشتركة .وقد بلغت القيمة اإلجمالية لالستثمارات في الدفاتر المصرفية المدرجة في المركز المالي  392,492ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر
 303,239 :2019ألف دينار كويتي) .وبلغت األرباح المتراكمة من بيع االستثمارات المالية  5,651ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  6,811 :2019ألف دينار كويتي)
وبلغ مجموع األرباح غير المحققة المدرجة في حقوق الملكية  3,290ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  3,460 :2019ألف دينار كويتي).
حسابات االستثمار
يتلقى البنك األهلي المتحد الودائع من عمالئه ضمن العديد من الحسابات االستثمارية المطلقة .وهذه الودائع هي ودائع ثابتة المدة ومفتوحة المدة أو
متجددة تلقائيًا بمعدالت استثمارية مختلفة.
يستخدم البنك تلك المبالغ في كافة األنشطة التمويلية التي من شأنها تحقيق العائد المستهدف .ويتم توزيع عوائد االستثمار بين البنك كمضارب وبين
أصحاب الحسابات االستثمارية وفقًا لنسب االستثمار لكل نوع من تلك الحسابات ،والمدة التي مرت على االستثمار.
كما يستلم البنك ودائع مقيدة من العمالء .ويقوم البنك باستثمار تلك الودائع بصفته وكي ً
ال لالستثمار (الوكيل).
ويتم تلقي ودائع العمالء واستثمارها وفقًا للضوابط المحددة والواردة في كل من دليل اإلجراءات ودليل التعليمات للتأكد من أن تلك المبالغ ،سواء كانت
بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية ،يتم استثمارها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
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حسابات االستثمار (تتمة)
وفيما يلي النسب المئوية للودائع االستثمار “المضاربة” القائمة على توزيع األرباح:
الجدول رقم  – 21نسبة االستثمار لحسابات الودائع

		
نوع الوديعة

		
توفير
شهر واحد
 3أشهر
 6أشهر
 9أشهر
سنة واحدة

نسبة االستثمار
2020

نسبة االستثمار
2019

60.00%
60.00%
60-62%
65.00%
70.00%
70-90%

60.00%
60.00%
60-62%
65.00%
70.00%
70-90%

الجدول رقم  – 22تصنيف حسابات الودائع
		
2020
ألف دينار كويتي

		
		

		
فئات الودائع

2019
ألف دينار كويتي

احتياطي
الربح المكافئ

احتياطي
مخاطر االستثمار

احتياطي
الربح المكافئ

احتياطي
مخاطر االستثمار

غير مقيدة
مقيدة		

2,162
-

2,279
-

1,439
-

2,279
-

االجمالي

2,162

2,279

1,439

2,279

الجدول رقم  – 23معدالت حسابات الودائع

			
			

		
فئات الودائع

2020
ألف دينار كويتي

احتياطي معدل األرباح إلى
ودائع المشاركة في الربح

احتياطي مخاطر االستثمار إلى
ودائع المشاركة في الربح

األرباح الموزعة إلى
ودائع المشاركة في الربح

1.05%
-

1.10%
-

0.67%
-

غير مقيدة
مقيدة		

			
			

		
فئات الودائع

غير مقيدة
مقيدة		

158

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
التقرير السنوي 2020

2019
ألف دينار كويتي
احتياطي معدل األرباح إلى
ودائع المشاركة في الربح

احتياطي مخاطر االستثمار إلى
ودائع المشاركة في الربح

األرباح الموزعة إلى
ودائع المشاركة في الربح

0.85%
-

1.34%
-

2.02%
-

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2020

الحوكمة الشرعية:
الحوكمة الشرعية من أهم ركائز عمل المؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .فقوة نظام الرقابة الشرعية في أي مؤسسة يدل على
قوة كيانها وعملياتها مما يدل على متانة سياساتها وإجراءاتها الشرعية وسالمة إيراداتها ومصاريفها من األموال المحرمة ،وتأكيدًا لمبدأ الشفافية وكونها
تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومدى التزامها بذلك .خالل شهر ديسمبر عام  ،2016أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات رقم /2ر ب أ369/2016/
بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك في البنوك االسالمية الكويتية .إن البنك ملتزم بشكل كامل بمتطلبات معايير الحوكمة الشرعية الساري
تطبيقها بحلول  1يناير .2018
نظام الرقابة الشرعية:
هيئة الرقابة الشرعية:
وفقًا لقانون رقم  30لسنة  2003فإنه يجب أن تُشكل في كل بنك إسالمي هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية على أعمال البنك بحيث ال يقل عدد
أعضائها عن ثالثة تعينهم الجمعية العامة للبنك ويجب النص في عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها
واختصاصها وأسلوب ممارستها لعملها.
قرارات الهيئة الشرعية ملزمة إلدارة البنك ،وتقع على عاتق البنك مسئولية تنفيذ هذه القرارات وتطبيقها ،وعلى الهيئة الشرعية التأكد من التزام اإلدارة
بذلك وكتابة تقريرها للجمعية العمومية للبنك يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال البنك ألحكام الشريعة اإلسالمية.
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية:
هو العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية ،يقوم بدراسة األمور التي تحال إليه من قبل الهيئة باإلضافة إلى اعتماد األمور وفق تفويض الهيئة الشرعية له
بذلك والتأكد من سالمة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية ،كما يقوم بمهمة اإلشراف على إدارة التدقيق الشرعي ويقوم بعرض أعمال ونتائج اإلدارة على الهيئة
في كل اجتماع تعقده.
هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالتصرف في اإليرادات غير المتوافقة مع أحكـام الشريعة اإلسالمية:
تشرف الهيئة على التصرف باإليرادات المجنبة الناشئة من عمليات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية سابقة للتحول ،وكذلك الناتجة من أخطاء غير
مقصودة من تعامالت البنك الالحقة ،والموافقة وإقرار ما يتم عرضه من طلبات اإلدارة التنفيذية المتعلقة بالصرف حسب الضرورة ووفقًا للبيان وما يتعلق
بحقيقة الجوانب اإلنسانية واالجتماعية من خالل قاعدة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وإبداء التعديالت الالزمة عليه وتحديد جميع أولويات اإلنفاق من
مثل هذه المبالغ.
التدقيق الشرعي الداخلي:
تقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بعمل تدقيق دوري على جميع إدارات البنك للتأكد من التزامها بقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وأن البنك يقوم
بأعماله وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب قرارات الهيئة الشرعية،كما أنها مسؤولة عن التأكد من مدى مالءمة نظام الرقابة الشرعية وكفايته وفاعليته
في تحقيق هدف الرقابة الشرعية الداخلية وهي ضمان االلتزام بالشريعة اإلسالمية في جميع معامالت البنك ،و ترفع تقريرها لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية
و لجنة التدقيق وااللتزام بنتائج عملية التدقيق وتوصيات اإلدارة الشرعية حولها .وذلك بعد مناقشتها أوليًا مع اإلدارة المعنية.
ولتحقيق دورها وتكوين جهاز إداري كفؤ كجزء من نظام رقابي قوي تقوم اإلدارة بالمشاركة في تدريب الموظفين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية وأقسام
التطوير المختلفة في البنك.
االستعالم الشرعي:
تقوم وظيفة االستعالم الشرعي بالرد على استفسارات إدارات البنك المختلفة وكذلك عمالء البنك فيما يتعلق باألمور الشرعية وشرح وتوضيح قرارات هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية .كما تقوم بمراجعة السياسات واالجراءات والعقود والنماذج المختلفة ومراجعة إعالنات البنك في الصحف وجميع المهام اليومية
المختلفة المعروضة من إدارة البنك واعتمادها حسب قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شأنها ،أو عرضها على العضو التنفيذي لهيئة الرقابة
الشرعية للنظر وابداء الرأي حسب إجراءات الئحة العضو التنفيذي المعتمدة من الهيئة.
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الحوكمة الشرعية (تتمة)
أمانة هيئة الرقابة الشرعية:
هي جهاز فني واداري متفرغ يساند الهيئة في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها وتشمل مهام أمانة الهيئة :إعداد جدول أعمال هيئة الرقابة الشرعية ،فهرسة
ومتابعة األعمال المطروحة على هيئة الرقابة الشرعية ،توجيه الدعوة لالجتماعات الدورية للهيئة ،واعداد محاضر االجتماعات ومتابعة ما يلزم إلى أن يتم
التصديق عليها من قبل الهيئة ،تلقي جميع األسئلة واالستفسارات والمخاطبات الواردة من إدارة البنك لعرضها على الهيئة ،إبالغ قرارات الهيئة إلى اإلدارة
التنفيذية واإلدارات المختصة بالبنك.
المخالفات الشرعية:
يتم اكتشاف بعض المخالفات لقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عمليات التدقيق الشرعي وقد تكون طبيعة هذه المخالفات مالية (أي يترتب
عليها تأثير مالي سواء الحصول على إيراد محرم أو دفع مصروف محرم وفق قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية) .يتم حصر هذه المخالفات دوريًا وبعدها
يتم إرسالها إلى لجنة التصرف في اإليرادات غير الشرعية ليتم بعدها صرفها في وجوه الخير حسب اآللية المعتمدة في اللجنة.
لم يتم مالحظة أية مخالفات شرعية يترتب عليها تأثير مالي على نتائج أعمال البنك أو عملياته خالل عام .2020
كما يتم اكتشاف بعض المخالفات غير مالية (أي ال يترتب عليها أي تأثير مالي) .وغالبًا يتم استدراك هذه المخالفات بتصحيح اإلجراء الذي تم تنفيذ العملية
به ،فإن كان استدراك ذلك غير ممكن ترسل لإلدارة المعنية خطاب ببيان المخالفة الشرعية وتوصية اإلدارة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات ومن ثم متابعتها.
الزكاة السنوية التي يدفعها البنك:
وفقًا للقانون رقم  46لسنة  2006ووفقًا لقرار وزارة المالية رقم  58/2007يقوم البنك بدفع ضريبة الزكاة المفروضة في القانون ،وفي بعض األحيان تغطي
ضريبة الزكاة مبلغ الزكاة الواجب دفعه من مساهمي البنك كزكاة ألموالهم .ومع ذلك ،ال يعتبر البنك مسؤوال عن دفع الزكاة نيابة عن المساهمين اآلخرين
بغير ضريبة الزكاة .هذا وتقوم اإلدارة الشرعية بالرد على استفسارات المساهمين بشأن الزكاة.
بلغ مبلغ ضريبة الزكاة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  351,204 :2020ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  577 :2019ألف دينار كويتى).
مكافأة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
تعتمد الجمعية العمومية تعيين/إعادة تعيين الهيئة الشرعية وتفوض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم .خالل السنة ،بلغت المكافآت المدفوعة  /التي
سوف يتم دفعها إلى أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حوالي  42ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  42 :2019ألف دينار كويتي) وهي خاضعة لموافقة
مجلس اإلدارة.
المكافآت
بناء على األداء والمخاطر .ولهذا الغرض ،فإن البنك قام بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات
بالمكافآت
المتعلقة
السياسات
من
مجموعة
بتطوير
البنك
قام
ً
بحيث تتولى تقييم ومراقبة نظم المكافآت بصورة مستقلة وحيادية.
تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من  3من األعضاء غير التنفيذيين بمجلس اإلدارة ،وعقدت اجتماعاتها مرتين خالل سنة  .2020المكافأت التي دفعت/
سوف تدفع ألعضاء اللجنة تقدر بـ  6,000دينار كويتي ( 31ديسمبر  6,000 :2019دينار كويتي) تقريبا ،وهي راجعة لموافقات مجلس اإلدارة.
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المكافآت (تتمة)
تقدم سياسة المكافآت أساسًا لتحديد المكافآت للموظفين والمديرين واإلدارة التنفيذية والوحدات التي تتحمل المخاطر في ضوء المسئوليات ومستوى
الصالحيات الموكل لكل منهم .تمثل اإلدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر األفراد المسئولين عن تنفيذ انشطة لها تأثير جوهري على المخاطر التي يتعرض
لها البنك .ويتم تحديد المكافآت بناءا على ارشادات السياسة ذات الصلة بما في ذلك مكافآت االداء ،وتسري هذه على المجموعة بالكامل .في حين تتضمن
وحدات تحمل المخاطر رئيس الشئون المالية والتنفيذيين بوحدات االعمال التي تتولى الخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخدمات المصرفية الخاصة
والخزينة واالستثمارات المباشرة.
تتضمن المكافآت عنصر ثابت مقابل القدرة على تولي المهام الوظيفية على نحو مرضي من خالل أداء الموظف للمهارات المطلوبة .كما تتضمن عنصر
متغير يهدف إلى إثابة األداء الجماعي والفردي بناء على الهدف المقرر في بداية السنة وشريطة الوفاء بهذه األهداف .ويقدر ذلك وفقا لمعايير األداء ومقاييس
المخاطر المحددة من قبل البنك.
إضافة إلى ذلك ،بالنسبة لكبار التنفيذيين والمسئولين عن تحمل المخاطر ،ترتبط المكافآت بالحرص في مواجهة المخاطر والمقاييس النوعية واالحكام
الشخصية ذات الصلة بالتعامل مع المخاطر .يقصد بالتعامل مع المخاطر جميع أنواع المخاطر بما في ذلك المخاطر يغر الملموسة وغيرها مثل مخاطر
السمعة ومخاطر السيولة وتكلفة رأس المال .كما يجب تطبيق اختبار المعلومات التاريخية المساندة واختبار الضغط لقياس توافق مستوى األداء المرتبط
بالمكافآت مع المخاطر.
يعتمد تحديد المكافآت على تقييم األداء .وقد تم تطوير مجموعة من اإلجراءات لتقييم دور الموظف ومقاييس األداء المتعلقة بمسئولياته في صورة مؤشرات
بناء على االهداف الموضوعة وقياس مدى
األداء الرئيسية بحيث يتمكن البنك باستمرار من تقييم أداء التنفيذيين ومجموعات العمل .ويتم تقييم األداء
ً
تحقيقها ويتم التقييم من خالل إجراءات تتسم بالشفافية لتحديد المكافآت .وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعة سياسة المكافآت وتحديثها وفق
الحاجة.
يراعي البنك عند تقدير المكافآت المخاطر التي يتحملها التنفيذيون وقدرتهم على استشراف المخاطر المستقبلية وتحديدها .وفى حال زيادة مكافات األداء
عن  60%من إجمالي الراتب السنوى للتفيذيين فإنه يتم تأجيل مقدارهذه الزيادة لتغطية السنوات الثالثة التالية في حال األداء السلبي.
كما بدأ البنك في تطبيق أرباح التشغيل المسبقة ،وصافي األرباح ،والمقاييس الالحقة ومنها توجهات القروض غير المنتظمة ،ومقارنة المعامالت المناظرة
في المصفوفة الرئيسية .وغير ذلك من العناصر التي يتم االستعانة بها لتحديد المكافئات أخذا في االعتبار العوامل طويلة األجل بما في ذلك المدفوعات
المؤجلة لهذه المكافآت.
يتم قياس مستوى أداء الموظفين بتطبيق نظام إدارة األداء الذي يعتمد على مؤشرات يمكن قياسها لتحديد مكافآت األداء .وتتباين المكافآت بين
الموظفين بناء على أداء المدير والموظف مع ارتباطه في النهاية بأداء البنك ككل.
يتم تقييم أداء األفراد الذين قبل البنك تعيينهم في وظائف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والعمليات والشئون المالية ومراجعة/تدقيق العمليات
الشرعية ووظائف مكافحة غسل األموال في األساس بناء على تحقيق األهداف العامة والمحددة لهذه الوظائف مع التحقق مع االستقاللية عن إدارات األعمال.
وتقدم التوصيات الخاصة بتقييم األداء والمكافآت الثابتة والمتغيرة لكل من مدير التدقيق وااللتزام والمدير العام األول إلدارة المخاطر من قبل رئيس لجنة
التدقيق وااللتزام على أن يتم اعتمادها من قبل لجنة المكافآت.
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المكافآت (تتمة)
الجدول رقم  – 24انواع المكافآت
2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

		
		
اإلدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر

غير مقيدة

غير مقيدة

مكافآت ثابتة *
على اساس نقدي

2,347

2,839

مكافآت متغيرة *
على اساس نقدي

**759

**1,045

الجدول رقم  – 25عدد الموظفين والمكافآت المدفوعة
		
2020
ألف دينار كويتي

		
		

			
عدد الموظفين
فئات الموظفين

اإلدارة العليا*
وحدات تحمل المخاطر*
الوظائف المالية والرقابية*

11
11
13

2019
ألف دينار كويتي

إجمالي		
المكافآت المدفوعة

1,577
1,530
1,052

عدد الموظفين

إجمالي
المكافآت المدفوعة

11
26
20

1,725
2,159
1,613

الجدول رقم  – 26عدد الموظفين والمزايا الوظيفية األخرى
		
2020
ألف دينار كويتي

		
		

		

مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
(االدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر)
*
**

2019
ألف دينار كويتي

عدد الموظفين

المبلغ

عدد الموظفين

المبلغ

22

296

37

270

بعض الوظائف متكررة في هذه المجموعات الوظيفية مثل وحدات تحمل المخاطر و الوظائف المالية و الرقابية.
يتم تقدير المكافأة المتغيرة باستخدام المكافأة المتغيرة للسنة السابقة وتخضع لموافقة مجلس اإلدارة بحلول نهاية الربع األول من عام .2021
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