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الدكتور /أنور علي المضف

كلمة رئيس مجلس إدارة (تتمة)

التصنيفات االئتمانية
واعترافاً باسـتمرارية البنـك فـي تحقيـق نتائـج قويـة عاماً تلـو اآلخـر مـن حيـث المالئـة الماليـة وجـودة رأس المـال باإلضافـة إلى اسـتقرار معدالت نمـو البنك مسـتقب ً
ال،
فقـد قامـت وكاالت التصنيـف االئتمانـي العالميـة المختلفـة بتثبيـت تصنيفاتهـا االئتمانيـة المرتفعـة للبنـك حيـث احتفـظ البنـك بتقييـم ائتمانـي  +Aعلـى
المـدى البعيـد وبتقييـم ائتمانـي  F1علـى المـدى القصيـر مـع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة مـن قبـل مؤسسـة فيتـش .وقـد احتفـظ البنـك أيضاً بتقييـم  A2علـى
الودائـع طويلـة األجـل بالعملـة األجنبيـة والمحليـة مـع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة مـن قبـل مؤسسـة موديـز .أمـا مؤسسـة كابيتـال انتلجنـس ،فقـد قامـت بتثبيـت
التقييـم االئتمانـي طويـل المـدى للبنـك بالعملـة األجنبيـة علـى  +Aباإلضافـة إلـى تعزيـز التقييـم االئتمانـي قصيـر المـدى بالعملـة األجنبيـة علـى  A2مـع نظـرة
مستقبلية مستقرة.

دعم وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية
ضمــن منظومــة البنــك للســعي نحــو توفيــر أقصــى درجــات الحمايــة فقــد قــام البنــك خــال العــام بتطويــر نظــم وبرامــج الحاســوب لتشــمل تطويــر موقــع إدارة
األزمــات وتحديــث نظــم إدارة خدمــات العمــاء بالفــروع فض ـ ً
ا عــن طــرح تطبيــق الهاتــف المحمــول للخدمــات المصرفيــة وتطويــر الموقــع اإللكترونــي ،باإلضافــة إلــى
تطويــر خدمــات وامتيــازات بطاقــات الصــرف اآللــي وبطاقــات االئتمــان التــي يصدرهــا البنــك لعمالئــه.

الجوائز التي حصل عليها البنك
السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يشـرفني باألصالـة عـن نفسـي وبالنيابـة عـن إخوانـي أعضـاء مجلـس اإلدارة أن أضـع بيـن أيديكـم التقريـر السـنوي الحـادي والخمسـين “للبنـك األهلـي المتحـد”
ش.م.ك.ع .والـذى يلقـي الضـوء علـى أبـرز إنجـازات البنـك وبياناتـه الماليـة المجمعـة للسـنة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر .2016
تجـاوز البنـك األهلـي المتحـد عامـه الخامـس والسـبعين ،في رحلـة بدأت منذ افتتاحـه كأول بنك يعمل فـي الكويت كفرع للبنـك اإلمبراطوري في الثامن والعشـرين
مـن شـهر فبرايـر عـام  ،1942وكان لهـذا البنـك السـبق فـي وضـع اللبنـة األولـى للعمـل المصرفـي فـي الكويـت ،ليقـوم بتوظيـف الرعيـل األول مـن المصرفييـن
الكويتييـن الذيـن اضطلعـوا بتطويـر قطـاع الصيرفـة فـي الكويـت .وعبـر عقـود عديـدة وظـروف سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة مختلفـة ،جـاءت معقـدة فـي بعض
األحيـان ،تطـور البنـك واتسـع نشـاطه ،وعمـل تحـت أسـماء مختلفة حتـى أصبح بنكًا كويتيًا  %100تحت اسـم “بنك الكويت والشـرق األوسـط “في عـام  ،1971ثم بدأ
البنـك مرحلـة جديـدة مـن مراحـل نجاحـه عندمـا انضـم إلـى مجموعـة البنـك األهلـي المتحـد بمـا لهـا من ثقل وسـمعة مشـهودة فـي مجال العمـل المصرفـي وذلك
فـي عـام  ،2002وتبقـى نقطـة التحـول المحوريـة والنقلـة النوعيـة األهـم فـي مسـيرة عمـل البنك هـي تحول أنشـطته لتتوافق مـع أحكام الشـريعة اإلسلامية الغراء
اعتبـارًا مـن األول مـن شـهر أبريـل من عـام .2010
خمســة وســبعون عامــً مــن النجــاح اســتطاع خاللهــا هــذا البنــك أن يتعامــل مــع مختلــف التحديــات والظــروف وأن يحتــل مكانــة رائــدة بيــن البنــوك المحليــة اســتنادًا
علــى ثقــة العمــاء ووالئهــم التــي اكتســبها وحافــظ عليهــا خــال ســنوات عملــه .واليــوم وعلــى الرغــم مــن اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن فــي المشــهد اإلقليمــي
وتأثيــر ذلــك علــى القطاعــات االقتصاديــة وأســواق المــال فــي الكويــت ،والمنطقــة العربيــة ،وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي تحيــط بعملنــا فــي ظــل انخفــاض
أســعار النفــط وتأثيــر ذلــك علــى الموازنــة العامــة للدولــة ،فقــد واصــل البنــك ســعيه الــدؤوب لالســتفادة مــن فــرص النمــو أينمــا وجــدت ،مرتكـزًا علــى تاريخــه العريــق
وثقــة عمالئــه المتوارثــة مــن جيــل إلــى جيــل وقــوة مركــزه المالــي ومتانــة قاعدتــه الرأســمالية والجهــود المبذولــة والواضحــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة والمعتمــدة
علــى تنفيــذ خطــط وتوجيهــات مجلــس اإلدارة المعتمــدة علــى أحــدث األســاليب العلميــة وأفضــل نمــاذج تطــور العمــل المصرفــي.

األداء المالي
لقـد شـهد العـام  ،2016نجاحـا جديـدا يضـاف إلى سـجل النجاحـات التى حققها البنك االهلـي المتحد وذلك حين تمكـن البنك من إصدار وإدراج صكوك ضمن الشـريحة
األولـى اإلضافيـة لـرأس المـال بقيمـة  200مليـون دوالر أمريكـي فـي بورصـة ناسـداك دبـي والسـوق االيرلنديـة للأوراق الماليـة .وإنـه مـن دواعـي فخـري أن تلـك الصكوك
قـد حققـت تغطيـة تفـوق ثالثـة أضعـاف حجـم اإلصـدار نتيجـةً للطلـب الكثيـف مـن جانـب المسـتثمرين فـي كل مـن الشـرق األوسـط وآسـيا وأوروبـا ،ممـا يعكـس ثقـة
المسـتثمرين فـي البنـك األهلـي المتحـد وفـي المنـاخ االقتصـادي لدولـة الكويـت بوجه عام.
إن تطـور أعمـال البنـك وسـعيه المسـتمر نحـو االسـتحواذ علـى حصـة سـوقية متناميـة انعكـس علـى تحقيـق النمـو فـي اإليـرادات حيـث بلغـت اإليـرادات مـن األنشـطة
التمويليـة الرئيسـية  133مليـون د.ك .للسـنة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر  ،2016لتتجـاوز بذلـك إيـرادات عـام  2015التـي بلغت  121مليـون د.ك .بنسـبة ارتفاع بلغت
 .%10حيـث جـاء هـذا االرتفـاع نتيجـة توجيـه أولويـات البنـك لتمويـل القطاعـات التـي تمتـاز بالعوائـد المرتفعـة مـع تعرضهـا لمخاطـر أقـل نسـبيًا مقبولـة ضمـن إطـا ٍر
حصيـف إلدارة المخاطـر بالبنـك ،هـذا ويحتفـظ البنـك بنسـبة تغطيـة مخصصـات للتمويـل غير المنتظـم تبلغ  %264يتمتـع معظمها بضمانـات عقاريـة ومالية عالية
ٍ
الجـودة .ولعـل هـذا ينطـوي علـى اهتمـام مجلـس اإلدارة وإعطائه األولويـة لتكوين قاعدة صلبة من مخصصـات االئتمان االحترازية اإلضافية رغـم أن ذلك أثر على صافي
أربـاح العـام والتـي بلغـت  40.3مليـون د.ك .منخفضـة بنسـبة  %5.8عـن صافـي أربـاح عـام  2015التـي بلغـت  42.8مليون د.ك.
بلـغ معـدل العائـد علـى حقـوق المسـاهمين  %11والـذي يعـد ضمـن فئـة المعـدالت المرتفعـة في السـوق المحلي واإلقليمـي خلال  .2016ومن جهة أخـرى جاء معدل
العائـد علـى األصـول خلال  2016مرتفعاً أيضاً ليبلـغ  .%1بينمـا بلـغ العائـد على السـهم  25.9فلساً كويتيًا للسـهم في  2016 (27.4فلساً كويتياً لعام ،)2015
ممـا يعكـس قـوة المركـز المالي للبنـك وقدرته علـى تعزيز مصـادر اإليرادات.
سـعى البنـك خلال عـام  2016لتخفيـض نسـبة التركـزات االئتمانيـة واسـتبعاد الودائـع ذات تكلفـة عاليـة نسـبيًا ،وقـد سـجلت إجمالـي موجـودات البنـك  3.7مليـار
دينـار كويتـي فـي  2016بمـا يقـل بنسـبة  %5عـن عـام  2015حيـث بلغـت آنـذاك  3.9مليـار د.ك وذلك نتيجـة التعديالت الحديثـة والتعليمـات الرقابية الخاصة بنسـبة
التحويـل  /الودائـع.
إن إصـدار الصكـوك ضمـن الشـريحة األولـى اإلضافيـة مـن رأس المـال بمبلـغ  200مليـون دوالر أمريكـي متوافقاً مـع مقـررات بـازل  IIIقد سـاهم إيجابيًا فـي تدعيم حقوق
الملكيـة لتصـل إلـى  446مليـون د.ك .محققاً بذلـك معـدالً لكفايـة رأس المـال بلـغ ( %18,2قبـل التوصيـة بتوزيعـات األربـاح) مرتفعـا عـن النسـبة التي بلغـت %15,5
فـي عـام  2015بمـا يوفـر مجـاالً أكبـر للمسـاهمة فـي عمليـات التمويل المشـترك وتمويـل كبار العمالء والشـركات المسـاهمة ومشـروعات البنيـة التحتية.

مـع اسـتكمال البنـك لعامـه الخامـس والسـبعين فإنـه ليسـعدني أن تتـوج مسـيرته بالتقدير مـن المجتمع المصرفـي العالمي وهو مـا يتأكد من خلال حصد البنك
األهلـي المتحـد للعديـد مـن الجوائـز المرموقـة خلال العـام  ،2016ومنهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر جائـزة أفضـل بنـك إسلامي فـي الكويـت للعـام  2016للمرة
الرابعـة علـى التوالـي مـن مجلـة “ذي بانكـر” العالميـة ،وجائـزة ثانـي أكبر البنوك اإلسلامية أماناً في الكويت للعـام  ،2016ورابع بنـك ضمن قائمة البنـوك األكثر أمانًا
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن مجلـة “جلوبـال فاينانـس” للعـام الثانـي علـى التوالـي .ولعلكـم تتفقـون معـي أن االعتـراف الدولي مـن الجهـات المرموقة
التـى منحـت البنـك هـذه الجوائـز ألعـوام متتاليـة هـي خيـر برهان على نجاح مسـيرته عامًا بعـد آخر حتى اسـتطاع أن يتبوأ هذه المكانـة الرائدة بين البنوك اإلسلامية
علـى مسـتوى المنطقة ككل.

المسؤولية االجتماعية
إن المسـؤولية االجتماعيـة لهـذا البنـك تعـد بمثابـة جـزء أصيـل مـن هويتـه بصفتـه أقـدم بنـك تـم تأسيسـه فـي الكويـت ،وكان لـه إسـهامات اجتماعيـة عديـدة فـي
عقـود وظـروف متنوعـة  ،ومـن هـذا المنطلـق فقـد حـرص البنـك األهلـي المتحـد علـى وضع برنامجـا اجتماعيا حافلا يتفاعل مـع كافـة القضايا التي تمـس المجتمع
الكويتـي وتسـهم فـي تحسـين حيـاة المواطـن  ،مـن هـذا المنطلـق  ،حـرص البنـك علـى دعـم العديـد مـن الفعاليـات المتميـزة فـي مجـاالت مختلفة سـواء الصحية
أو الخيريـة أو التعليميـة  ،والبـد أن أشـير هنـا إلـى اهتمـام البنـك خلال العـام  2016بأوالدنـا وإخواننـا مـن ذوى االحتياجـات الخاصـة  ،ومـا قمنا به من جهود ملموسـة
سـواء علـى مسـتوى مـن خلال األنشـطة االجتماعيـة والصحيـة أو علـى مسـتوى الخدمـات والمنتجـات المصرفيـة لدعـم هـذه الفئـة والعمـل علـى تسـهيل حياتهـم
وزيـادة دمجهـم فـي المجتمع.

الثروة البشرية
تمثل الثروة البشرية للبنك األهلي المتحد الركيزة األساسية لعمله والتي نحرص من خاللها على أن تكون تنمية ثروتنا البشرية على رأس أولوياتنا.
ومـن هـذا المنطلـق حـرص البنـك األهلـي المتحـد خالل العام  2016على إنجاز برنامج طموح السـتقطاب أفضـل العناصر الوطنية وتنمية مهارتهـا وتأهيلها لتتولي
المناصـب القيادية ،من خالل
برامـج تدريـب متطـورة ،باإلضافـة إلـى توفيـر بيئـة عمـل جاذبـة للشـباب الوطنـي الكـفء .ولقد تـم تنفيـذ العديد مـن البرامـج التدريبية لتشـمل برامج القيـادة ،برامج
مكافحـة غسـل األمـوال ،برامـج مكافحـة جرائـم االختـراق اإللكتروني ،وبرامـج إدارة المخاطـر المصرفية .

شكر وعرفان
وفـي الختـام ،يطيـب لـي باألصالـة عـن نفسـي وبالنيابـة عـن جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة فـي البنـك األهلـي المتحـد أن أرفـع أسـمى آيـات الشـكر
والتقديـر إلـى مقـام حضـرة صاحـب السـمو أميـر البلاد المفـدى الشـيخ /صبـاح األحمـد الجابـر الصبـاح حفظـه اهلل ورعـاه وإلـى مقـام سـمو ولـي العهـد الشـيخ /نـواف
األحمـد الجابـر الصبـاح حفظـه اهلل ورعـاه ،وإلـي سـمو رئيـس مجلـس الوزراء الشـيخ /جابر المبارك الصبـاح حفظه اهلل ورعاه علـى دعمهم المسـتمر للقطاع المصرفي
فـي دولـة الكويت.
كمـا يسـرني أن أتوجـه بالشـكر الجزيـل إلـى المسـؤولين فـي بنـك الكويـت المركـزي وعلـى رأسـهم سـعادة الدكتـور /محمـد يوسـف الهاشـل محافـظ بنـك الكويت
المركـزي  ،و إلـي هيئـة أسـواق المـال وكافـة الجهـات الرقابيـة فـي دولـة الكويـت علـي دورهـم اإليجابـي فـي مسـاندة البنـك األهلـي المتحد.
وال يفوتنـي أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل لهيئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية في البنك علـى جهودهم المتميزة ،كما أشـكر أعضاء مجلس إدارة البنـك وموظفيه وكافة
المسـاهمين بـه علـى والئهـم وثقتهـم وجهودهم التـي تضافرت لتحقق النمـو والنجاح لهذه المؤسسـة المالية العريقة.

									

									
									

واهلل ولي التوفيق
الدكتور  /أنور علي المضف
رئيس مجلس اإلدارة

وبنـاء علـى تلـك النتائـج الجيـدة ،يقتـرح مجلـس اإلدارة علـى الجمعيـة العامـة للمسـاهمين توزيـع أربـاح نقديـة بواقـع  ،%12باإلضافـة إلـى أسـهم منحـة بنسـبة %8
ً
مـن رأس المـال المصـدر والمدفـوع (أي بواقـع  12فلـس للسـهم و  8أسـهم لـكل  100سـهم ،علـى التوالـي) وهـو مـا تـم اعتمـاده مـن قبل بنـك الكويـت المركزي في
التاسـع من شـهر فبرايـر .2017
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كلمة الرئيس التنفيذي (تتمة)

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ريتشارد جروفس
الرئيس التنفيذي
إ ّنــه مــن دواعــي فخــري أن أكــون الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي المتحــد وهــو يكمــل عامــه
الخامــس والســبعين ً منــذ إنطــاق أعمالــه فــي الكويــت .يمكــن للمــرء ان يســترجع بفخر كبير
العديــد مــن االنجــازات والنجاحــات واالحــداث المهمــة التــي مــرت علــى البنــك مــن خالل الســنوات
الماضيــة ،ولكــن ربمــا األهــم مــن ذلــك هــو تطلــع إلــى مســتقبل واعــد وملــيء باإلنجــازات
المســتقبلية فــي الســنوات القادمــة.
ـوه القو ّية وأحرز أرباحًا تشــغيلية بقيمة  77.2مليون دينار كويتي .كما بلغــت األرباح الصافية الممنوحة
لقــد حافــظ البنــك األهلــي علــى وتيــرة نمـ ّ
ـددًا إلــى تكويــن المزيــد
للمســاهمين  40.3مليــون دينــار كويتــي مقارنــةً ب 42.8مليــون دينــار كويتــي فــي العــام  ،2015ذلــك وعمــد البنــك مجـ ّ
بالتحديات.
بيئة تشــغيلية مليئــة
المخصصــات االحترازيــة ضمن
مــن
ٍ
ّ
ّ
ـات مصرفيــة
ـات مصرفيــة للشــركات ،وخدمـ ٍ
ـوة وتماســك أعمــال البنــك األساســية مــن خدمـ ٍ
ويعتبــر إرتفــاع قيمــة األربــاح التشــغيلية داللــة علــى قـ ّ
فعــال للوقايــة مــن المخاطــر.
لألفــراد ،وخدمـ ٍ
ـي ّ
ـات مصرفيــة خاصــة وإدارة ثــروات ،والخزينــة باإلضافــة إلــى تم ّيــز البنــك بإطــا ٍر رقابــي وتنظيمـ ٍّ
متوســط
متوســط حقــوق المســاهمين ( )ROAEالــذي حقّ قــه البنــك والــذي بلــغ  %11باإلضافــة إلــى العائــد علــى
ذلــك ويعتبــر العائــد علــى
ّ
ّ
ـم تحقيقهــا فــي الســوق.
األصــول ( )ROAAوهــو  ،%1مــن أفضــل نتائــج األربــاح التــي تـ ّ
ـاح تنفيــذ ّ
خطتــه االســتراتيجية التــي اعتمدهــا للخمس ســنوات مــن  2015-2019والتي تهدف
واليــوم ،مــا زال البنــك األهلــي المتحـ ّ
ـد يواصــل بنجـ ٍ
يقدم حلــوالً مبتكرة
ـك إسـ
ـامي رائـ ٍ
للمحافظــة علــى المكانــة الرائــدة التــي حقّ قهــا البنــك كبنـ ٍ
ٍّ
ـد انطالقا مــن رؤيتنا بــأن “نصبح بنكًا إســام ّيًا رائدًا ّ
األول لــكّ ل ما نقوم به
ويعمــل وفقــً للمعاييــر العالميــة فيمــا نحافــظ علــى عمالئنــا فــي طليعة أولو ّياتنــا” ،وتبقى هذه الرؤيــة المحفّ ز والدافع ّ
التحديــات اإلقليميــة والعالميــة التي ألقت بظاللها على البيئة التشــغيلية للبنك ،فقــد نجحنا في عام  2016في تدعيم رأس
وعلــى الرغــم مــن
ّ
مال البنك من خالل إصدار وإدراج صكوك ضمن الشــريحة األولى اإلضافية لرأس المال بقيمة  200مليون دوالر أمريكي في بورصة ناســداك دبي
والســوق االيرلنديــة لــأوراق الماليــة فــي أكتوبــر .وقــد حقّ قــت هــذه الصكــوك تغطيــةً تفوق ثالثة أضعــاف حجم اإلصــدار نتيجةً للطلــب الكثيف من
جانــب المســتثمرين فــي ٍّ
كل مــن الشــرق األوســط وآســيا وأوروبــا .وال شـ ّ
ـك أنّ هــذا النجاح البارز الــذي حقّ قته الصكوك التي أطلقهــا البنك األهلي
كمؤسســة ماليــة إســامية رائــدة فــي الكويــت .وقــد تك ّلــل نجــاح إصدار الصكــوك من خــال عملية قرع
المتحــد ،إنّمــا يعكــس مركــز البنــك القــوي
ّ
ّ
لكل من
جــرس فتــح األســواق إلعطــاء إشــارة بــدء تــداوالت هــذه الصكــوك فــي بورصة ناســداك دبي فــي نوفمبر ،وهي لحظــة تدعو للفخر واالعتــزاز
ساهم في صنعها.
واعترافاً باسـتمرارية البنـك فـي تحقيـق نتائـج قويـة عاماً تلـو اآلخـر مـن حيـث المالئـة الماليـة وجـودة رأس المـال باإلضافـة إلـى اسـتقرار
معـدالت نمـو البنـك مسـتقب ً
ال ،فقـد قامـت وكاالت التصنيـف االئتمانـي العالميـة المختلفـة بتثبيـت تصنيفاتهـا االئتمانيـة المرتفعـة
للبنـك حيـث احتفـظ البنـك بتقييـم ائتمانـي  +Aعلـى المـدى البعيـد وبتقييـم ائتمانـي  F1علـى المـدى القصيـر مـع نظـرة مسـتقبلية
مسـتقرة مـن قبـل مؤسسـة فيتـش .وقـد احتفـظ البنـك أيضاً بتقييـم  A2علـى الودائـع طويلـة األجـل بالعملـة األجنبيـة والمحليـة مـع
نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة مـن قبـل مؤسسـة موديـز .أمـا مؤسسـة كابيتـال انتلجنـس ،فقـد قامـت بتثبيـت التقييـم االئتمانـي طويـل
المـدى للبنـك بالعملـة األجنبيـة علـى  +Aباإلضافـة إلـى تعزيـز التقييـم االئتمانـي قصيـر المـدى بالعملـة األجنبيـة علـى  A2مـع نظـرة
مستقبلية مستقرة.
واضح على سالمة منهجنا
مؤشر
وقد حصد البنك األهلي المتحد العديد من الجوائز المرموقة التي أشادت بأداء البنك اإليجابي وكانت بمثابة
ٍ
ٍ
ـوام متتالية
ونجــاح جهودنــا ،خاصــةً وأنّنــا حصلنــا علــى غالبيــة هــذه الجوائــز على مــدى ّ
عدة أعـ ٍ
وهنــا يســعدني أن أشــير إلــى أنّ البنــك األهلــي المتحــد قــد حصــل فــي العــام  2016علــى جائــزة أفضــل بنك إســامي فــي الكويت وذلــك للعام
الرابــع علــى التوالــي مــن مجلــة “ذي بانكــر” العالميــة والتــي تعتبــر إحــدى أبــرز الجوائــز الســنوية المرموقــة التــي تعكــس التم ّيــز فــي قطــاع
الصيرفــة اإلســامية .كمــا حــاز البنــك األهلــي المتحــد علــى لقــب « ثانــي أكثر البنوك اإلســامية أمانًا فــي الكويت للعــام  ،» 2016و”رابع بنك ضمن
المؤسســة المعروفــة عالميًا ،وذلــك للعام
قائمــة البنــوك األكثــر أمانــً فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي” مــن قبــل مجلــة “جلوبــال فاينانــس”
ّ
الثانــي على التوالي.
ـور مــن التكنولوجيــا يتوافــق مــع المتغ ّيــرات التكنولوجيــة المتســارعة
ولمــا كانــت رؤيتنــا لتطويــر األداء تعتمــد باألســاس علــى مســتوى متطـ ّ
ّ
وتمكّ ننــا مــن مواصلــة تقديــم خدمــات مصرفيــة ذات جــودة عاليــة ،فليــس أبلــغ علــى مض ّينــا فــي طريــق تحقيــق الهــدف المرجــو مــن حصدنــا
يقدمهــا كوميــرز بنــك تقديـرًا لــأداء المتم ّيــز فــي مجــال تنفيــذ المدفوعــات التجاريــة والماليــة باليــورو
للجائــزة الســنوية عــن المدفوعــات والتــي ّ
ـد جائــزة “المعالجة المباشــرة للمدفوعــات” من قبل ســيتي بنك للعام
ـ
المتح
ـي
ـ
األهل
ـك
ـ
البن
ـد
ـ
حص
وذلــك للعــام الخامــس علــى التوالــي .كذلــك
ّ
الرابــع علــى التوالــي وهــي جائــزة تم ّثــل مجــال المعالجــة اآلليــة الســريعة للتحويــات وإيداعاتهــا ،إضافــةً إلــى اســتخدام أحــدث التقن ّيــات فــي
تقديــم خدمــات الدفــع اإللكترونيــة الفوريــة المتوافقــة مــع أعلــى المعاييــر العالميــة.
أول بنــك كويتــي يحصــد جائــزة التم ّيــز للصحة والســامة والبيئة
باإلضافــة لمــا ســبق ،اســتطاع البنــك األهلــي المتحــد خــال عــام  2016أن يكــون ّ
ّ
الموظفيــن ،والصحة والســامة البيئية
ـتعدادات متع ّلقــة بســامة
مــن الجمعيــة األميركيــة لمهندســي الســامة -فــرع الكويــت ،لمــا أبــداه مــن اسـ
ٍ
ّ
وخطتــه االســتراتيجية فيما يتع ّلق بالمســؤولية المجتمعيــة والتزامه غير المشــروط بحماية البيئة
ـد تأكيـدًا علــى دور البنــك الريــادي
وهــو مــا يعـ ّ
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ّ
ـكل عام.
والموظفين وســامة المجتمع الكويتي بشـ ٍ
مقدمــة أولو ّياتــه ،فكافــة المبــادرات التــي أطلقهــا البنــك تعــود بالنفــع على
وقــد إعتــاد البنــك األهلــي المتحــد علــى الــدوام أن يضــع عمــاءه فــي
ّ
ـة أو بأخــرى ،لكــون ثقتهــم جــزء ال يتجـزّأ مــن ّ
كل مــا نقــوم بــه .مــن هــذا المنطلــق ،فقد ركّ زنا خــال العــام  ،2016ومن خالل
العمــاء الكــرام بطريقـ ٍ
ـم تأسيســها فــي عــام  ،2015علــى تطويــر خدمــة العمــاء بمــا يتماشــى مــع أفضــل المعاييــر المصرفيــة
إدارة الشــكاوى وحمايــة العمــاء التــي تـ ّ
العالمية في مجال خدمة العمالء .وبالفعل ،تك ّللت جهودنا بالنجاح من خالل إعادة تجديد شــهادة الجودة ( )ISO 9001:2008وشــهادة الجودة
األلمانيــة “ ،”TUV NORDكمــا تــم إصــدار كتيــب تعليمــات دليــل حمايــة العمــاء مــن البنــك األهلــي المتحــد بالكويــت في شــهر نوفمبــر 2016ذلك
ـورات التكنولوجيــة .وفــي هــذا الصــدد ،قــام البنــك بتحديــث شــبكة الســحب اآللــي
وواصــل البنــك خــال عــام  2016جهــوده لمواكبــة أحــدث التطـ ّ
لتتضمــن أحــدث التقنيــات ،ممــا انعكــس علــى تزويــد العمــاء بكافــة وســائل الراحــة من خــال تجربة مصرفيــة ممتعة.
وكانــت أكبــر الخطــوات التــي تحقّ قــت فــي خدمــة العمــاء خــال عام  2016هــي تطوير القنــوات اإللكترونية ،لتل ّبــي تو ّقعات عمالئنــا في الحصول
ـورات التكنولوجية التي يشــهدها القطاع المصرفــي .وفي هذا
علــى أفضــل الخدمــات المصرفيــة بمنتهــى الســهولة والمرونــة وفقــً ألحدث التطـ ّ
ـم إطــاق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتف النقال ( ،)Mobile Bankingوالتي تمكّ ن عمالء البنك من الدخول إلى حســاباتهم المصرفية
الصــدد ،تـ ّ
وتتضمــن حزمــةً واســعة مــن المزايا للعمــاء حيث تتيح لهــم االطالع
ـان عبــر جميــع الهواتــف الذكيــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع،
بأمـ ٍ
ّ
على بيانات تفصيلية عن الحســابات المصرفية ،والتحويل بين الحســابات المصرفية محل ّيًا ودوليًا ،وتســديد البطاقات االئتمانية ،ومتابعة تاريخ
أي
أي وقـ ٍ
ـت ومن ّ
المعامــات فــي حســاباتهم وبطاقاتهــم االئتمانيــة وغيرهــا مــن العمل ّيــات المصرفيــة مباشــر ًة عبــر أجهزة الهاتــف المحمول في ّ
أي مــن فــروع البنــك .باإلضافــة إلــى إطــاق خدمــة إصــدار الرقــم الســري الخــاص بالخدمــة المصرفية الهاتفيــة ،وذلك
ـكان ودون الحاجــة إلــى زيــارة ٍّ
مـ ٍ
عبــر أجهــزة الســحب اآللــي كمــا تــم عمــل العديــد من التحديثات على نظــام مركز االتّصال لتحســين تجربة العميل في التواصــل مع المركز حيث
أضافــت هــذه الخدمــة مزايــا جديــدة ق ّيمــة لعمالئنــا علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام االســبوع .كذلــك قــام البنــك خــال عــام  2016بإطــاق النســخة
العربيــة لموقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت.
متعددة ،مثل برنامــج خصومات الآللئ الذي
المقدمــة لعمــاء البنك ،طرح البنــك األهلي المتحد عروضًا
علــى صعيــد العــروض والفــرص المتم ّيــزة
ّ
ّ
يمكّ ــن عمــاء البنــك مــن الحصــول علــى خصومــات عنــد اســتخدامهم لبطاقــات البنــك األهلــي المتحــد االئتمانيــة أو بطاقــات الدفــع فــي عمل ّيات
شــرائية مــن مجموعــة مختــارة مــن المنافــذ التجاريــة المشــاركة فــي البرنامــج .وكذلــك حــرص البنــك خــال عــام  2016علــى تعزيــز شــبكة فروعــه
وإعــادة توزيعهــا لضمــان التواجــد بالقــرب مــن العمــاء فــى كافــة مناطــق الكويــت ،وفــى هــذا الصــدد قــام البنــك بافتتــاح فــرع جديــد فــي مجمــع
بوليفــارد  -الســالمية للوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن العمــاء فــي الوقــت الــذي يزاولــون فيــه نشــاطهم الترفيهــي ،كمــا تــم نقــل فــرع البنــك فــي
منطقــة الجهــراء إلــى موقــع جديــد ،يتســع لعــدد أكبــر مــن العمــاء ،وكذلــك يتميــز الفــرع الجديــد بالجهــراء بتخصيــص قســم خــاص للســيدات ممــا
يضيــف لهــن المزيــد مــن الخصوصيــة وحاليــا يجهــز البنــك الفتتــاح ثــاث فــروع جديــدة فــي مناطــق الروضــة ،وبيــان والرميثيــة
ومــن منطلــق ســعيه الجتــذاب كافــة شــرائح المجتمــع ،وكذلــك مــن منطلــق دوره االجتماعــي واســتجابةً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،قــام
البنــك األهلــي المتحــد خــال عــام  2016بالتركيــز علــى تطويــر خدماتــه المصرفيــة للتوافــق مــع متط ّلبــات عمالئــه الكــرام مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة .وبالفعــل ،نجــح البنــك فــي تجهيــز  7فــروع بالكامــل وهــي مشــرف والقادســية والفروانيــة وصبــاح الســالم واألحمــدي والعيــون والجهــراء
ـزء كبيـ ٍـر مــن الفــرع الرئيســي ،لتتــاءم تمامــً مــع متط ّلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة.
باإلضافــة إلــى تجهيــز جـ ٍ
شــامل للخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة عبــر اإلنترنت بمــا يتناســب مــع احتياجــات عمالئــه المكفوفيــن وضعفــاء البصــر
بتحديــث
قــام البنــك
ٍ
ٍ
ّ
ـهولة
واالطــاع علــى حســاباتهم وبطاقاتهــم االئتمانية وتنفيــذ المعامــات المصرفيــة بسـ
لتســهيل عمل ّيــة التســجيل والدخــول علــى الخدمــة
ٍ
ـة عاليــة مــن األمــان ،إضافــة إلــى توفيــر قارئــات الشاشــات علــى القنــوات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة والموقــع االلكترونــي
وبدرجـ ٍ
ـم عمــل تحســينات علــى تطبيــق الهاتــف النقــال مــن حيــث إضافــة م ّيــزات تكبيــر الخـ ّ
ـط للعمــاء مــن ضعــاف البصــر.
للبنــك .كمــا تـ ّ
بنظام من الحوكمة الســليمة والتي يســعى من خاللها البنك إلى الحفاظ
ال شــك أنّ تلك اإلنجازات المتحقّ قة خالل العام  ،2016كانت مدعومة
ٍ
علــى أعلــى مســتوى مــن النظــم ومعاييــر النزاهــة والشــفافية فــي كافــة المعامــات ،باإلضافة إلى االلتــزام بالمعاييــر الرقابية والصــادرة عن بنك
الكويت المركزي.
كمــا واصــل البنــك التزامــه باالســتثمار فــي الكــوادر الوطنيــة ،مــن خــال توفيــر أفضــل الفــرص الوظيفيــة المتاحــة فــي ســوق العمــل للمواهــب
تاريخ عريق ،ومن خالل عمله في دولة الكويت على مدار خمســة وســبعين عامًا ،يجد
الكويتية الواعدة .إنّ البنك األهلي المتحد بما يملكه من
ٍ
أنّ التزامــه تجــاه المجتمــع الكويتــي وحرصــه علــى دعــم وتنمية هذا المجتمــع ال ّ
يقل أهم ّية عن عمله المصرفي .لذلــك ،نولي برنامجنا االجتماعي
عنايــةً خاصــة ونحــرص علــى أن نتمكّ ــن مــن خــال دورنــا االجتماعــي مــن المســاهمة فــي دعــم ومســاندة مختلف شــرائح المجتمع.
ـهود لها ،ســوف يواصل جهوده
نجاحات مشـ
تاريخ عريق وبما حقّ قه من
فــي الختــام ،يســعدني أن أؤكّ ــد أنّ البنــك األهلــي المتحــد بمــا يملكــه من
ٍ
ٍ
ٍ
للحفاظ على مكانته الرائدة بين البنوك اإلســامية والتي اكتســبها بفضل ثقة مســاهميه وعمالئه وجهود وتفاني موظفيه.
أوجــه شــكري لهيئــة
أود أيضــً أن أع ّبــر عــن شــكري وامتنانــي لمجلــس اإلدارة علــى دعمــه المتواصــل وتوجيهاتــه الق ّيمــة خــال العــام ،وكذلــك ّ
ّ
الفتــوى والرقابــة الشــرعية .كمــا أود أن أشــكر المحافــظ ونائــب المحافــظ لبنــك الكويــت المركــزي والعامليــن فيــه علــى جهودهــم المشــكورة
المقدمــة للبنــك وإدارتــه كمــا أتقــدم بالشــكر لرئيــس مفوضــي هيئــة ِأســواق المــال والعامليــن فــي الهيئــة لدعمهــم الكبيــر
واإلرشــادات
ّ
ونصائحهــم الســديدة.
ـدم بشــكري العميــق لجميــع عمــاء البنــك علــى ثقتهــم وإصرارهم على متابعــة أعمالهم معنا ،وكذلك أشــكر جميع زمالئي في
أخيـرًا ،أود أن أتقـ ّ
ـد فــي الكويــت علــى ّ
كل مــا قامــوا بــه لضمــان نجــاح البنــك والنتائــج الجديــدة التــي حصدهــا البنــك خــال عــام 2016
البنــك األهلــي المتحـ ّ
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أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور /أنور علي المضف

عادل محمد عبدالشافي اللبان

رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة الحوكمة

عضو لجنة المزايا والترشيحات ،عضو اللجنة التنفيذية

إنضـم الدكتـور /أنـور المضـف إلـى مجلـس إدارة البنـك األهلـي المتحـد ش .م .ك .ع .في مـارس  ،2014ويتولى أيضًا
رئاسة لجنة الحوكمة.
المؤهلات والخبـرات :يحمـل الدكتـور /أنـور درجة الدكتـوراة في التمويل من كلية بيتر دروكر للدراسـات العليا  -إدارة
األعمـال مـن جامعـة كليرمونـت كاليفورنيـا  -الواليـات المتحـدة األمريكيـة  ،ولـدى الدكتور خبرة تزيد عـن  19عامًا في
مجالي التمويـل والعمل المصرفي.
المناصـب الحاليـة :رئيـس مجلـس اإلدارة والرئيـس التنفيـذي لشـركة الـرازي القابضـة ،رئيـس مجلـس إدارة بنـك
المؤسسـة العربيـة المصرفيـة فـي البرازيـل ( ،)Banco ABC Brasilرئيس مجلس إدارة شـركة سـما التعليمية ،عضو
مجلـس المحافظيـن فـي معهـد أوكسـفورد لدراسـات الطاقة في جامعة أوكسـفورد ،عضو مجلس إدارة المؤسسـة
العربيـة المصرفيـة فـي البحريـن ،عضـو مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريـب.
المناصـب السـابقة :دكتـور أنـور المضـف كان محاضـرًا فـي كليـة العلـوم اإلداريـة جامعـة الكويـت تخصـص التمويـل
واإلستثمار والمؤسسات المالية ،وعمل سابقًا رئيسًا لمجلس إدارة بنك آسيا الدولي في هونغ كونغ ،عضو مجلس
إدارة فـي المؤسسـة العامـة للتأمينـات اإلجتماعيـة ،مستشـار للجنـة الشـؤون المالية واإلقتصادية فـي مجلس األمة
الكويتي ،عضوًا في فريق العمل اإلقتصادي لمواجهة آثار إنعكاسات األزمة العالمية على اإلقتصاد الكويتي في عام
 ،2008نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة فـي شـركة المـال لإلسـتثمار ،وعضـو مجلس إدارة البنـك األهلي الكويتي

إنضم السيد عادل إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مارس .2002
المؤهلات والخبـرات :يحمـل السـيد عـادل درجـة البكالوريـوس فـي االقتصـاد (مـع مرتبـة الشـرف األولـى) ودرجـة
الماجسـتير فـي االقتصـاد (مـع مرتبـة الشـرف األولـى) مـن الجامعـة األمريكية في القاهـرة .ويتمتع السـيد اللبان
بخبـرات واسـعة فـي القطاعيـن المصرفـي التجاري واالسـتثماري دوليًا وإقليميًا بخاصة فـي دول مجلس التعاون
وجمهوريـة مصـر العربيـة.
المناصب الحالية :الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب ،البنك األهلي المتحد (البحرين) ش .م .ب.
(ع َمان) ش .م .ك .ع.
 نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ُ نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة واإلستثمار (ليبيا) ش .م .ل. نائب رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي (العراق) ش .م .خ. نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لإلستثمار المالي (المملكة العربية السعودية)عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد (المملكة المتحدة) بي إل سي
 عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد المحدود (اإلمارات العربية المتحدة) عضو مجلس إدارة الجمعية المصرفية بالبحرين (البحرين)المناصـب السـابقة :الرئيـس التنفيـذي والمديـر العـام ،بنـك الكويـت المتحـد (المملكـة المتحـدة)  -العضـو
المنتـدب البنـك التجـاري الدولـي (مصـر) ،نائـب رئيـس مجلس إدارة البنـك األهلي المتحد (مصـر) ،رئيس مجلس
إدارة شـركة التجـاري الدولـي لالسـتثمار (مصـر) ،نائـب رئيـس مورجـان سـتانلي (الواليـات المتحـدة األمريكيـة)،
مسـاعد نائـب رئيـس المؤسسـة العربيـة المصرفيـة (البحرين) ،عضو مجلس إدارة سـوق البحرين للأوراق المالية
(البحريـن) ،عضـو مجلـس إدارة شـركة الكويـت والشـرق األوسـط لالسـتثمار المالـي (الكويت)

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

الشيخ عبدال ّله جابر األحمد الصباح

نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة المزايا والترشيحات ،رئيس اللجنة التنفيذية

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

إنضم الشيخ عبداهلل الجابر األحمد الصباح إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مارس .2009
المؤهلات والخبـرات :يحمـل الشـيخ عبـداهلل درجـة البكالوريـوس في اآلداب مـن جامعة براون فـي الواليات المتحدة
األمريكيـة ،ودرجـة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة كولومبيـا ،نيويـورك .ولديـه خبـرة فـي الصناعـة
المصرفيـة وقطـاع االسـتثمار.
المناصـب الحاليـة :نائـب المدير العام لشـؤون االسـتثمار المؤسسـة العامة للتأمينات االجتماعيـة (الكويت) ،نائب
رئيس مجلس اإلدارة بنك لندن والشـرق األوسـط (المملكة المتحدة).
المناصب السـابقة :رئيس مجلس اإلدارة شـركة الخدمات التمويلية (الكويت) ،عضو مجلس اإلدارة البنك األهلي
الكويتي (الكويت) ،نائب الرئيس مجموعة وفرة االستثمارية (نيويورك الواليات المتحدة األمريكية) ،عضو مجلس
اإلدارة شـركة بيت االسـتثمار العالمي (الكويت) ،رئيس مجلس ادارة شـركة تمويل اإلسـكان (الكويت)

جمال شاكر الكاظمي

عضو لجنة الحوكمة ،عضو لجنة المخاطر
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

إنضم السيد جمال الكاظمي إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مايو .2004
المؤهالت والخبرات :السيد جمال حاصل على شهادة في العلوم التطبيقية التجارية ،تخصص محاسبة ،ولديه
خبرة في القطاعين التجاري واالستثماري.
المناصب الحالية :عضو مجلس إدارة شركة زين لالتصاالت (الكويت).
المناصـب السـابقة :نائـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة مرسـى علـم القابضـة (الكويـت) ،نائـب مديـر عـام شـركة
كاظمـة للمشـاريع الهندسـية (الكويـت).
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(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

كيث هنري غيل

رئيس لجنة المخاطر ،عضو اللجنة التنفيذية
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

إنضم السيد كيث غيل إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مارس .2009
المؤهلات والخبـرة :حاصـل علـى درجـة البكالوريـوس فـي المحاسـبة والماليـة مـن جامعـة النكسـتر ،وحاصـل علـى
شـهادة الزمالـة فـي المحاسـبة القانونيـة مـن معهد المحاسـبة القانونية .لديه خبرة واسـعة فـي القطاع المصرفي
وإدارة المخاطـر.
المناصـب الحاليـة :نائـب الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة  -المخاطـر ،الشـئون القانونيـة واالمتثـال ؛ البنـك األهلـي
المتحـد ش.م.ب ، .البحريـن ؛ عضـو مجالـس ادارات البنـوك التاليـة ، :البنـك األهلـي ،ش.م.ع.ع ، .عمـان؛ البنك األهلي
المتحـد ش.م.م ، .مصـر ،البنـك األهلـي المتحـد (المملكـة المتحـدة) بـي  -إل  -سـي .
المناصب السابقة :رئيس إدارة المخاطر للمجموعه  ،البنك األهلي المتحد ش.م.ب  -البحرين ،رئيس قسم االئتمان
والمخاطـر فـي بنـك المؤسسـة العربيـة المصرفيـة الدولـي ،مسـاعد نائـب الرئيـس ،المؤسسـة العربيـة المصرفية،
ش .م .ب - .البحريـن.

مايكل جيرالد إيسكس

عضو لجنة المزايا والترشيحات ،عضو لجنة المخاطر
(عضو مجلس إدارة مستقل)

انضم السيد 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،
بوسـطن ،وشـهادة إدارة عامـة مـن جامعـة كارلتـون ،أوتـاوا ،كندا وبكالوريـوس اقتصاد وعلوم سياسـية من جامعة
وسـترن أونتاريـو -لنـدن ،كنـدا ،ويتمتـع بخبـرة واسـعة فـي مجـال العمـل المصرفـي والبنيـة التحتيـة وقطاعـات
الطاقـة والخدمـات وفـي االسـتثمار وإدارة المحافـظ والمخاطـر والتمويـل والطاقـة والبنيـة التحتية في مناطق آسـيا
والهادي وأفريقيا ومنطقة الشـرق األوسـط.
المناصـب الحاليـة :عضـو مجلـس إدارة ،ورئيـس لجنـة التدقيـق ورئيـس لجنـة المزايـا والترشـيحات للمجموعـة
 البنـك األهلـي المتحـد ( البحريـن)؛ عضـو مجلـس إدارة ورئيـس اللجـان التاليـة :لجنـة التدقيـق ولجنـة المزايـاوالترشـيحات ولجنـة الحوكمـة فـي البنـك األهلـي المتحـد ( -مصر)؛ وعضو مجلس إدارة ،ورئيـس لجنة التدقيق في
شـركة الكويـت والشـرق االوسـط (كميفـك)؛ عضـو لجنـة االسـتثمار فـي صنـدوق تنميـة ( APISالمملكـة المتحـدة)
وعضـو مجلـس إدارة صنـدوق البنيـة التحتيـة فـي بنـك إس بـي آي ماكوايـر الهنـد (سـنغافورة  -الهنـد).
المناصب السابقة :مدير االستثمار والعمليات االستشارية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا( من الباكستان
الى المغرب) لمؤسسـة إنترناشـيونال فاينانس ،نائب مدير المؤسسـة في الصناعة العالمية واسـتثمارات الخدمات،
العضـو المنتـدب لصيرفـة المؤسسـات فـي إن .ز .آي سـكيوريتيز (اسـتراليا) ومشـرف المخاطـر لبنـك أسـيا
ونوفاسكوشـيا.
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محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
رئيس لجنة التدقيق واإللتزام
(عضو مجلس إدارة مستقل)

انضم السيد محمد طارق محمد صادق إلى مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في مارس . 2015
المؤهــات والخبــرات :حاصــل علــى شــهادة زمالــة محاســب قانونــي مــن معهــد المحاســبين القانونيــن فــي إنجلتــرا
وويلــز .ويتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجــاالت االستشــارات الماليــة ،وخدمــات التدقيــق وتطويــر األعمــال.
المناصــب الحاليــة :العضــو المنتــدب فــي مؤسســة كــي ســتون لالستشــارات ،ذ.م.م ، .وعضــو مجلــس إدارة مســتقل
و رئيــس لجنــة التدقيــق واإللتــزام فــي البنــك االهلــي المتحــد المحــدود  -دبــي ،عضــو مجلــس ادارة مســتقل وعضــو
فــي لجنــة التدقيــق وااللتــزام فــي البنــك االهلــي المتحــد مصــر ،رئيــس مجلــس ادرة بنك ابــدار البحريــن ،ورئيس لجان
التدقيــق ومستشــار للعديــد مــن الشــركات العائليــة ،وعضــو مجلــس إدارة مســتقل فــي شــركة اســتثمارات الزيانــي
المحــدودة بالبحريــن ،وعضــو مجلــس إدارة مســتقل فــي Bahrain Golf Course Company
المناصــب الســابقة :عضــو فريــق إيرنســت آنــد يونــج فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ورئيــس الفريــق
االستشــاري فــي الشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا ،عضــو فريــق فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ورئيــس
المحاســبين ومســئولي تطوير األعمال ،بإيرنســت آند يونج في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا زميل ورئيس مكتب
البحرين اليرنســت آند يونج لوســط وشــمال افريقيا ،والمســئول عن خدمات الجودة واالستشــارات والضريبة وخطوط
المعامــات مــع العمــاء باإلضافــة إلــى تقديم خدمــات التدقيق واالستشــارات لمجموعة متنوعة مــن الصناعات ،ومنها
قطــاع العمليــات المصرفيــة والخدمــات الماليــة ،والحكومــة والقطاع العام ،والعقــار والفنادق ،وتجــارة التجزئة والرعاية
الصحيــة.

ﻓﻲ ﺻﺪارة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك
اﺳﻼﻣﻴﺔ اﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧ

عبداهلل أحمد الرئيسي

عضو لجنة التدقيق واإللتزام ،عضو لجنة الحوكمة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

انضم السيد عبداهلل الرئيسي الى مجلس ادارة البنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع .في مارس 2015
المؤهــات والخبــرات :يحمــل الســيد الرئيســي شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن المملكــة المتحــدة ويتمتــع
بخبــرة مصرفيــة دوليــة واســعة تزيــد علــى  28عاما شــغل خاللها مواقع قيادية فــي إدارة العمليات ،الشــئون المالية،
التخطيــط اإلســتراتيجي وأنشــطة التجزئــة المصرفيــة التقليديــة واإلســامية .كمــا تولى اإلشــراف على عمليــات الدمج
واالســتحواذ وإعــادة الهيكلــة ومبــادرات تطويــر الربحيــة واألداء فــي العديــد مــن البنــوك فــي البحريــن والكويــت وقطر
وعمــان والعــراق ومصــر وليبيــا والمملكــة المتحــدة.
المناصــب الحاليــة :نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة لشــئون الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،البنــك األهلــي المتحــد
البحريــن (ش.م.ب) ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،شــركة الهــال اليــف البحريــن (ش.م.ب  -مقفلــة) ،نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة ،شــركة الهــال تكافــل البحريــن (ش.م.ب  -مقفلة) ،رئيس اللجنــة التوجيهية لدوائر تقنية المعلومات
للمجموعــة -وعضــو لجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات ولجنــة اإلدارة العليــا ولجنــة مخاطــر التشــغيل لمجموعــة البنــك
األهلي المتحد.
المناصــب الســابقة :عضــو مجلــس اإلدارة ،البنــك األهلــي (قطــر) ،عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد (مصــر)،
عضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة الدوليــة (البحريــن) ،عضــو مجلــس اإلدارة ،شــركة بنفــت (البحريــن) ،رئيــس لجنــة
اإلســتثمار ،أهلــي مــان لإلســتثمار المحــدودة (المملكــة المتحــدة) نائــب رئيــس لجنــة التبرعــات الخيريــة للبنــك االهلــي
المتحد (البحرين) ،رئيس مجموعة اإلستشــارات اإلدارية ،آرثر أندرســن (البحرين) ،المدير العام المســاعد ،البنك التجاري
(قطر).

سانجيف بيجال

عضو لجنة التدقيق واإللتزام

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

التحق السيد سانجيف بيجال بالبنك في مارس .2016
المؤهالت والخبرات :يحمل السيد سانيجف بيجال خبرات كبيرة في العمليات المصرفية والتمويل تزيد عن  33سنة
المضافــة ،والتخطيــط
فــي الخدمــات الماليــة والتدقيــق ،تشــمل عمليــات التمويــل والمحاســبة ،والضريبــة ،والقيمــة ُ
االســتراتيجي والتطوير ،بما في ذلك عمليات الدمج واالســتحواذ .وهو حاصل على شــهادة في المحاســبة القانونية
الدوليــة مــن االتحــاد الدولــي للمحاســبين المهنيين ،وعضو المعهــد األمريكي للمحاســبين العموميين المعتمدين،
وعضــو المعهــد األمريكــي للمحاســبين العمومييــن المعتمديــن؛ وعضــو زميــل معهــد المحاســبين القانونييــن
في الهند.
المناصــب الحاليــة :نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة الماليــة والتطويــر االســتراتيجي البنــك األهلــي المتحــد
(البحريــن) ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة الهــال للتأميــن علــى الحيــاة ،ش.م.ب( .مقفلــة) ،وشــركة الهــال للتأميــن
التكافلــي ،ش.م.ب( .مقفلــة) البحريــن ،وعضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي فــي ُعمــان ،ش.م.عُ .
المناصــب الســابقة :رئيــس إدارة التمويــل بالمجموعــة ،البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب ،.والمراقــب المالــي بالبنــك
األهلــي التجــاري فــي البحريــن ،وتقلــد عــدة مناصــب فــي إرنســت آنــد يونــج فــي البحريــن وبرايــس ووتــر هــاوس
في الهند.

ﺣﺎز اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺄﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺎﻧ ﻣﺤﻠﻴ وﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﻠﻴﺠﻴ
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺟﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﻓﻴﺘﺶ ،ﻣﻮدﻳﺰ وﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز.
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

د /.خالد مذكور المذكور
رئيس الهيئة
-

دكتوراه في الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون  -جامعة األزهر -القاهرة.
أســتاذ عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة الكويــت  -قســم الفقــه المقــارن والسياســة الشــرعية بكليــة
الشــريعة والدراســات اإلســامية.
رئيس لجنة الفتوى بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -دولة الكويت.
وعضــو اللجنــة العلميــة للموســوعة الفقهيــة بــوزرة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،وعضــو هيئــة الفتــوى
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.
رئيــس اللجنــة االستشــارية العليــا للعمل على تطبيق أحكام الشــريعة اإلســامية  -الديــوان األميري  -دولة
الكويت سابقًا.

د /.عبد العزيز خليفة القصار
عضوًا ومقررًا
-

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.
عضــو لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي العديــد مــن المؤسســات والبنــوك اإلســامية فــي الكويــت
وخارجهــا.
محاضر في المعامالت المالية اإلسالمية .
له العديد من البحوث والدراسات الفقهية في الفقه اإلسالمي والمعامالت المالية المعاصرة.

د /.عصام خلف العنزي
عضوًا
-

16

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.
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اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية (تتمة)

السيد /ريتشارد جروفس

السيد /أمجد يونس

الرئيس التنفيذي
التحــق الســيد /ريتشــارد جروفــس بالبنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .فــي شــهر إبريــل مــن عــام  2015فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للبنــك.
وللســيد جروفــس ،قبــل التحاقــه بالبنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .خبرات دولية واســعة فــي العمليات المصرفية والماليــة ،ومن بينها وظائف
إداريــة ُعليــا لــدى مجموعــة  .HSBCوقــد شــملت هــذه الوظائــف منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي بنــك  HSBCفــي دولــة ُعمــان ،ومنصــب العضــو
المنتــدب فــي البنــك الســعودي البريطانــي ،وشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي  HSBCالشــرق األوســط و  HSBCمصــر وذلــك فــي مســار
عامــا ،كمــا تضمنــت الوظائــف الســابقة للســيد /ريتشــارد جروفــس تولــي العديــد مــن المهام فــي أوروبا وآســيا.
وظيفــي امتــد إلــى نحــو ثالثيــن ً
ويحمــل الســيد /ريتشــارد جروفــس درجــة بكالوريــوس اآلداب فــي االقتصــاد والتاريــخ المجتمعــي مــن جامعــة  Hullبالمملكــة المتحــدة.

مدير عام المالية
التحــق الســيد /أمجــد يونــس بالبنــك فــي عــام  2014كمديــر عــام لــإدارة الماليــة ،وقبــل التحاقــه بالبنــك شــغل العديــد مــن المناصــب اإلداريــة
,التنفيذيــة فــي قطاعــات الماليــة واالســتراتيجية ,والتخطيــط والعمليــات وتكنولوجيا المعلومــات وغيرها من الخدمات المصرفية المســاندة في
بنــوك عربيــة و إقليميــة .ويحمــل الســيد /أمجــد يونــس شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة والتمويل عام  1985مــن جامعة القاهــرة ،ودبلوم
متخصــص فــي المحاســبة مــن جامعــة القاهــرة كمــا يحمــل ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة فــي دبــى وهــو محاســب قانوني
معتمــد وزميــل جمعيــة المحاســبين األمريكيــة ،وأيضــا محاســب معتمــد وزميــل جمعيــة المحاســبين العربيــة ،ويحمــل شــهادة مديــر مشــروعات
معتمــد وزميــل جمعيــة إدارة المشــروعات األمريكيــة ,شــهادة مديــر محتــرف فــي اإلدارة مــن الجمعيــة األمريكيــة لــإدارة ومصرفــي إســامي معتمد
مــن المعهــد البريطانــي لالســتثمار والتمويل.

نائب أول الرئيس التنفيذي  -مجموعة األعمال المصرفية
يتولــى حال ًيــا منصــب نائــب أول الرئيــس التنفيــذي بالبنــك األهلــي المتحد ش.م.ك.ع .ولديــه خبرة طويلة لنحو  35عامًا تولــى خاللها العديد من
الوظائــف القياديــة ،عضــو مجلــس إدارة المصــرف المتحــد للتجــارة واإلســتثمار (ليبيــا) ومنهــا الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي  -قطــر ،مدير عام
اإلدارة المصرفيــة للشــركات والخزينــة فــي بنــك بوبيــان ،والمديــر العــام لتطوير األعمال في بنــك الكويت الوطني في الكويت .بدأ الســيد /معتز
الرافعــي مســيرته الوظيفيــة فــي عــام  1976فــي بنــك تشــيس األهلــي فــي مصــر (حال ًيــا البنــك التجــاري الدولي) ،ليســتكمل خبرتــه المصرفية
الشــاملة ،وبــدأ تخصصــه فــي مجــال تمويــل الشــركات .شــغل الســيد /معتــر الرافعــي عضويــة مجلــس اإلدارة بالبنــك الوطنــي فــي مصــر،
والبنــك المتحــد لالئتمــان واالســتثمار  -ليبيــا ،وبوبيــان كابيتــال .حصــل الســيد /معتــر الرافعــي علــى درجة بكالوريــوس التجارة فــي إدارة األعمال
مــن جامعــة القاهــرة فــي عــام  .1976كما حصل على الشــهادة المهنية “محلل مالــي معتمد.”CFA ،

السيد /نقيب حامد أمين

السيد /معتز الرافعي

السيد /أحمد ذو الفقار

نائب أول الرئيس التنفيذي  -مجموعة األعمال المصرفية المساندة
التحــق الســيد /أحمــد ذو الفقــار بالبنــك حيــث تولــى منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمخاطــر واإللتــزام والماليــة وتكنولوجيــا المعلومــات
والعمليــات منــذ ينايــر  .2007وهــو عضــو مجلــس إدارة المصــرف المتحــد للتجــارة واإلســتثمار ( ليبيــا) وعضــو مجلــس إدارة المصــرف التجــاري
العراقــي (العــراق) .وقبــل التحاقــه بالبنــك ،شــغل الســيد /أحمــد ذو الفقــار مناصــب إداريــة عليــا عديــدة فــي االئتمــان والتســويق والمخاطــر
والعمليــات والتمويــل التجــاري فــي عــدة بنــوك :كومــرز بنــك (ألمانيــا) ،بنــك تشــيس األهلــي فــي مصــر (حاليــً البنــك التجــاري الدولــي) ،وبنــك
القاهــرة الســعودي حاليــً (ســامبا البنــك األمريكــي الســعودي) وبنــك الكويــت الوطنــي .ويحمــل الســيد /أحمــد ذو الفقــار درجــة بكالوريــوس
التجــارة مــن جامعــة القاهــرة .وبــدأ مســيرته الوظيفيــة فــي عــام .1976

السيدة /جهاد سعود الحميضي

مدير عام أول  -العمليات وتكنولوجيا المعلومات
التحقــت الســيدة /جهــاد الحميضــي بالبنــك فــي عــام  ،1984كمبرمــج تكنولوجيــا المعلومــات ،وشــغلت عــدة مناصــب إداريــة تتعلــق
بالعمليــات والشــئون اإلداريــة والنُ ظــم اإللكترونيــة ومعالجــة البيانــات وتطويــر النُ ظم ،ومنذ عام  2011كانت تشــغل منصب مديــر عام العمليات
وتكنولوجيــا المعلومــات ،صعــودًا إلــى مديــر عــام أول فــي عــام  2016باإلضافــة إلــى منصــب عضــو مجلــس إدارة  K-NETوعضــو مجلــس إدارة
الشــركة الخليجيــة لــأوراق الماليــة وتحمــل الســيدة /جهــاد الحميضــي درجــة بكالوريــوس العلــوم ،تخصص أساســي :رياضيات ،وفرعــي :اقتصاد،
مــن جامعــة الكويــت.

السيد /هشام زغلول

مدير عام أول  -الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية
التحــق الســيد /هشــام زغلــول بالبنــك فــي عــام  .2007ويحمــل درجــة بكالوريــوس االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن كليــة اإلقتصــاد والعلــوم
السياســية بجامعــة القاهــرة ،ولديــه خبــرات واســعة فــي العمليــات المصرفيــة للشــركات ،والخزينــة ،والتمويــل التجــاري .وقــد عمِ ل فــي عدة بنوك
ومؤسســات ماليــة ،منهــا ( BNP Paribasمصــر) ،والبنــك التجــاري الدولــي (مصــر) ،والبنــك المتحــد للتجــارة واالســتثمار (ليبيــا).
والســيد /هشــام زغلــول عضــو مجلــس إدارة فــي البنــك التجــاري العراقــي (ش.م.ع ).وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الكويــت والشــرق األوســط
لالستثمار المالي ش.م.ك.

السيد /حسام الدين جودت

مدير عام  -الخزينة
التحــق الســيد /حســام جــودت بالبنــك فــي عــام  2007كرئيــس إلدارة الخزينــة ،وقبــل التحاقــه بالعمــل فــي البنــك ،تــرأَّس الســيد جــودت مهــام
الخزينــة واالســتثمار فــي بنــوك كُ بــرى فــي منطقــة الخليــج ،فمــن عــام  1999حتــى عــام  2007فــي بنــك الكويــت الوطني فــي الكويــت ،ومن عام
 1989حتــى عــام  1999فــي بنــك الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث يتمتــع بخبــرات مصرفيــة واســعة فــي هــذا المجــال.
ويحمل السيد /جودت شهادة بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية من كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1982
وقد استقال من منصبة اعتبارًا من  17فبراير .2017

السيد /مدحت توفيق

مدير عام  -الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
التحــق الســيد /مدحــت توفيــق بالبنــك فــي عــام  2005كمســاعد المديــر العــام ورئيــس للخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات ،ويشــغل
حال ًيــا منصــب مديــر عــام الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات .وقبــل التحاقــه بالبنــك ،شــغل الســيد /توفيــق وظائــف إداريــة فــي
االئتمــان وعالقــات الحســابات والخدمــات المصرفيــة الخاصــة فــي عــدة بنــوك .ويحمل الســيد /مدحــت توفيق درجــة البكالوريوس فــي إدارة األعمال
مــن جامعــة تكســاس ودرجــة الماجســتير في التســويق واإلدارة من جامعة آمبر في تكســاس.
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رئيس الموارد البشرية
التحــق الســيد /نقيــب أميــن بالبنــك فــي عــام  2014فــي منصــب رئيــس إدارة المــوارد البشــرية ،وقبــل التحاقــه بالبنــك شــغل الســيد/
نقيــب العديــد مــن المناصــب اإلداريــة فــي مجــال المــوارد البشــرية فــي قطاعــات عديــدة منهــا البتروكيماويــات ،واالتصــاالت والطبيــة وتكنولوجيــا
المعلومــات .ويحمــل الســيد /نقيــب أميــن درجــة البكالوريــوس فــي إدارة الفنــادق والســياحة مــن جامعــة ســاوث كارولينــا فــي كولومبيــا فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،باإلضافــة إلــى أنــه حاصــل علــى زمالــة كليــة إدارة األعمــال مــن جامعــة هارفــارد فــي بوســطن بالواليــات المتحدة.

السيد /تانو جويل

مدير عام  -إدارة التدقيق
التحــق الســيد /تانــو جويــل بالبنــك فــي عــام  2006فــي منصــب رئيــس التدقيــق وقبــل التحاقــه بالبنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .شــغل
عــدة مناصــب إداريــة فــي مجــال التدقيــق يحمــل الســيد /تانــو جويــل درجــة بكالوريــوس التجــارة مــن جامعــة بومبــاي فــي الهنــد ،كمــا يحمــل
شــهادة مدقــق مصرفــي معتمــد باإلضافــة إلــى أنــه محاســب قانونــى ومحاســب تكاليــف .ويحمــل الســيد /جويــل العديــد مــن الشــهادات منهــا
شــهادة مدقــق نظــم معلومــات معتمــد ،وشــهادة مديــر مخاطــر ماليــة ،وشــهادة محاســب قانونــي إســامي مــن منظمــة المحاســبة والتدقيــق
للمؤسســات الماليــة اإلســامية.

السيد /شبير شيخ

مدير عام  -إدارة المخاطر
انضــم الســيد /شــبير شــيخ للبنــك األهلــي المتحــد فــي عــام  2006فــي منصــب رئيــس إدارة المخاطــر ،وقبــل التحاقــه بالبنــك شــغل منصــب
رئيــس المخاطــر فــي المقــر الرئيســي لمجموعــة البنــك األهلــي المتحــد بالبحريــن منــذ عــام  - 2001تضمنــت خبراتــه الســابقة العمــل فــي بنــك
ســتاندرد شــارتر خــال الفتــرة مــن عــام  1996حتــي عــام  ،2000حيــث تولــي منصــب مســئول أول االئتمــان فــي دول قطــر ،والبحريــن ،المملكــة
العربيــة الســعودية ،ورئيــس الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البحريــن وكراتشــى علــي التوالــي .كما تولي الســيد /شــبير شــيخ العديد من
المناصــب اإلداريــة فــي مجــاالت الخزينــة والخدمــات المصرفيــة للشــركات في بنوك أمريكان اكســبريس وسوســيتيه جنرال ،وبنــك الفالح في دولة
باكســتان .يحمل الســيد /شــبير شــيخ درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كراتشــي

السيد /رانجان سن

مدير عام  -الخدمات المصرفية الشخصية
المتحد في الكويت منذ يوم  16أغســطس .2016
يشــغل الســيد /رانجان ســن منصب مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد في البنك األهلي
ّ
ومتنوعــة إكتســبها
إنضــم إلــى فريــق عمــل البنــك .يتم ّتــع رانجــان بمســير ٍة حافلــة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة ولديــه خبــرة واســعة
عندمــا ّ
ّ
ّ
مؤسســات مصرفيــة عالمية  -بــدءًا من “أمريكان إكســبريس بنــك” ،وصوالً
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ّ
س وخبيــر فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد
إلــى “كوميــرز بنــك” ،فبنــك “آيتش.أس.بي.ســي ”.حيــث أمضــى ســنوات طويلــة .رانجــان متمـ ّر ٌ
والخدمــات المصرفيــة
ـوأ مؤخّ ـرًا أدوار قياديــة ذات تأثيــر كبيــر فــي مجــال خدمــات
للمؤسســات التــي تو ّلــى إدارتهــا مــن مناصــب مختلفــة .كمــا تبـ ّ
ّ
العمــاء المصرفيــة بمــا فــي ذلــك منصــب مدير عام الخدمات المصرفية لألفــراد وإدارة الثروات في بنك “أتش.أس.بي.ســي” مصر ومنصب رئيس
قســم المبيعــات والتوزيــع فــي بنــك “أتش.أس.بي.ســي” لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا .وشــغل رانجان منصــب مدير الــدول العالمية
لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا فــي بنك “أتش.أس.بي.ســي.”.

السيد /حاتم بدر

مدير عام  -اإلدارة القانونية
ـم الســيد /حاتــم بــدر إلــى فريــق عمــل البنــك فــي أواخــر العــام  2016ليشــغل منصــب المستشــار العــام والمديــر العــام إلدارة القســم
إنضـ ّ
المؤسســات الماليــة واإلســتثمارية وقــد عمــل ســابقًا فــي منصــب مستشــار عــام ونائــب رئيــس
القانونــي .هــو يتم ّتــع بخبــرة قانونيــة كبيــرة فــي
ّ
ّ
ليغطــي بعدهــا منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن البحريــن .كمــا شــغل
“ســيتي بنــك” لمنطقــة شــمال وغــرب إفريقيــا مــن القاهــرة،
منصــب المستشــار العــام والمديــر التنفيــذي لشــركة “جلــف كابيتــال” إلدارة األصــول فــي أبــو ظبــي وكان المستشــار العــام والمديــر العــام
للقســم القانونــي فــي بنــك الخليــج فــي الكويــت .ذلــك وعمــل حاتــم أيضــً مع شــركة المحاماة “وايت آنــد كايس” فــي نيويورك وشــركة المحاماة
والمؤسســات مــن جامعــة فوردهــام فــي
“بايكــر آنــد مكنــزي” فــي القاهــرة .هــو حائــز علــى ماجســتير فــي القانــون المالــي وقانــون المصــارف
ّ
المؤسســية” مــن جامعــة هارفــرد.
نيويــورك وشــهادة “الريــادة فــي اإلستشــارات
ّ

السيد /ياسر الهدهد

مساعد مدير عام  -االلتزام الرقابي
انضــم الس ـ ّيد ياســر الهدهــد إلــى البنــك فــي عــام  2016بمنصــب مســاعد مديــر عــام االلتــزام الرقابــي .وقــد شــغل قبــل انضمامــه إلــى البنــك
األهلــي المتحــد ،منصــب كبيــر مفتشــين لــدى بنــك الكويــت المركــزي حتــى مــارس  .2016قبــل ذلــك تقلــد منصــب نائــب المديــر العــام فــي قطــاع
الرقابــة لــدى البنــك المركــزي المصــري .يحمــل شــهادة فــي التجــارة مــن جامعــة القاهــرة.
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أهم المؤشرات المالية

أهم المؤشرات المالية (تتمة)
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تقرير اإلدارة وتحليل األداء

تقرير مداوالت االدارة وتحليل األداء (تتمة)

نظرة عامة على استراتيجية البنك

نظرة عامة على األداء المالي للبنك

اختــار البنــك األهلــي المتحــد ،منــذ إنشــائه ،القيــام بــدور ريــادي فــي التنمية االقتصاديــة للدولة وتقدمهــا االجتماعي ،ونجح في هــذا الدور من خالل
تحقيــق التــوازن بيــن النمــو ،مــن جهــة ،واإلدارة المنضبطــة للتكاليــف والمخاطــر مــع االســتمرار في إحــكام قبضته على الســيولة وقيم الحقوق.

تتكــون قاعــدة أصــول البنــك ،وبشــكل أساســي ،مــن صافــي التمويــل الــذي يشــكل 73%مــن إجمالــي األصــول ،بينمــا تمثــل األرصــدة النقديــة،
بمــا فيهــا الودائــع بيــن البنــوك 19% ،أخــرى مــن إجمالــي األصــول .وتتكــون االســتثمارات المتاحة للبيع ،وبشــكل أساســي ،من اســتثمارات قصيرة
وطويــل األجــل فــي الصكــوك تمثــل مــا مجموعــه  6%مــن إجمالــي األصــول .أمــا خصــوم البنــك فتتكــون مــن ودائــع العمــاء ( )77%والودائــع مــن
البنــوك ( )22%مــن إجمالــي الخصــوم.

وقــد حــرص البنــك علــى متابعــة المبــادرات االســتراتيجية طــوال الفتــرة مــن خــال تكثيف تركيــزه على التكنولوجيــا وتوفير المزيد مــن الخدمات
اإللكترونية المبتكرة لعمالئه ،كما أن استحداث تطبيق مصرفي يعمل بواسطة الهاتف النقال وتحسين الخدمات فيما بين المؤسسات ()B2B
يبــرز التــزام البنــك بتزويد عمالئه بحلول رقميــة خالقة وأكثر حداثة.
إنه لمن األمور بالغة األهمية ألي مؤسسة مالية أن تحتفظ بقاعدة رأسمالية صلبة ،ولكي يوازن بين نمو األعمال وتحقيق عائد أعلى على حقوق
المســاهمين ،قــام البنــك بطــرح إصــدار صكــوك مــن الفئــة األولــى لرأس المال بمبلــغ  200مليون دوالر أميركي في شــهر أكتوبــر  ،2016وقد أنجز
هــذا اإلصــدار بنجــاح كبيــر حيــث شــهد إقبــاال كبيــرا من المســتثمرين مــن أوروبا وآســيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشــرق األوســط،
وتــم تحديــد ســعر اإلصــدار بشــكل عــادل راعــى مصالــح البنــك والمســتثمرين في الصكوك وعكــس التصنيــف االئتماني القوي للبنك واســتقرار
التوقعــات المســتقبلية لــه ،وســاهم اإلصــدار فــي تعزيــز نســبة كفايــة رأس المــال لتتجاوز نســبة كفاية رأس المــال الحد األدنــى المطلوب والمقرر
مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي و “بــازل  ،”3علمــا بأن الصكوك مدرجة في بورصة ناســداك دبــي و بورصة إيرلندا.
واصــل البنــك أنشــطته المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة والتــي صممــت لتناســب احتياجــات المجتمــع الكويــت وعلــى طويل األجل ومســتدام
وواسع األثر.
إن رؤية البنك التي تضمنتها استراتيجيتنا هي أن نصبح بنك إسالمي رائد مبتكر يعمل بمعاير دولية مع وضع عمالئنا نصب أعيننا.
وإنطالقا من هذه الرؤية ،باشر البنك تنفيذ خططه على النحو المبين في األهداف االستراتيجية األساسية والتي تتضمن ما يلي:
¥تزويد العمالء بحلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة ومنتجات منافسة وخدمات عالية الجودة.
¥االلتــزام بأعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات وإدارة المخاطــر والمحافظــة علــى قاعــدة رأســمالية متينــة والســعي دائمــا لتحقيــق أعلــى العوائــد
الممكنــة للمســاهمين وبشــكل مســتدام.
¥المحافظــة عــل مكانــة البنــك بيــن أبــرز البنــوك اإلســامية فــي الكويــت مــن خــال التركيــز علــى حصتنا الســوقية وتطبيــق خطة نمــو متوازنة
ومتنوعــة ،باإلضافــة إلــى االســتخدام الكفــؤ للمــوارد الداخليــة والخارجيــة.
¥االحتفاظ بموارده البشرية وتطويرها من خالل هيكل إداري يقوم على أساس الكفاءة وذلك بهدف أن يكون البنك هو مكان العمل المختار
فــي قطــاع الخدمــات الماليــة فــي الكويــت ،ومــن هــذا المنطلــق ،ركــز البنــك علــى برامــج التدريــب الفعالــة المتعلقــة بمجــاالت العمــل وتطويــر
مهــارات اإلدارة الرئيســية للعامليــن وذلــك من خالل برامــج قيادة فعالة.
وعلــى هــذا األســاس تبنــى البنــك أحــدث التقنيــات لتلبيــة احتياجــات عمالئــه وأدخــل فــي الوقــت ذاتــه تحســينات أدت إلــى زيــادة كفــاءة العمليــات
وتخفيــض التكاليــف مــن خــال مــا يلــي:
أدت النســبة الجيــدة للتكلفــة إلــى الدخــل إلــى جعــل البنــك يأخــذ مكانــه بيــن البنــوك األكثــر كفــاءة فــي الكويت ،مقارنــة بأقرانه مــن البنوك
ّ ¥
األخــرى ،علمــا بــأن البنــك يتابــع مؤشــرات الكفاءة التشــغيلية الخاصة به لضمان اســتدامة مؤشــرات األداء الرئيســية.
¥يضمــن البنــك فــرص المحافظــة علــى مســتويات أداء عاليــة مــن خالل انتهاج اســتراتيجية تركز على الخدمات اإللكترونيــة وتطوير منتجات
متميــزة مصممــة لتخفيض تكاليف الفروع وتعزيز الكفاءة.
¥المساهمة في التقدم االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحلية بما يتفق مع التزام البنك بالمسؤولية االجتماعية للشركات.

نبذة عن أعمال البنك
ـول البنــك إلــى مؤسســة خدمــات مصرفيــة تعمــل بالتوافــق مــع أحكام الشــريعة االســامية ،أصبــح البنك يمــارس أعماله وفــق أحكام
علــى أثــر تحـ ّ
الشــريعة وتحــت إشــراف هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية ،وقــد كان نمــوذج األعمال هذا مفيــدا حيث أدى إلى نمو أعمال البنــك األهلي المتحد من
حيــث الودائــع وصافــي أصــول التمويــل ،كمــا أن مــا تــم تحقيقــه مــن تقــدم منــذ التحويــل آنــف الذكــر وضــع األســاس الســتهداف المزيــد مــن النمــو
ضمن إطار االستعداد لتقبل المخاطر الذي حدده مجلس اإلدارة.
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حقــق البنــك مــا وصــل إليــه مــن فعاليــة وكفــاءة تشــغيليتين بفضــل تركيــزه علــى إدارة األصــول والخصوم ضمن إطــار مخاطر يتســم بالحصافة
وســبق اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
يبين الجدول التالي تطور واتجاهات النمو والربحية ضمن الميزانية العمومية للبنك األهلي المتحد خالل الفترة :2016 - 2014

المؤشرات الرئيسة

2016

2015

2014

إجمالي األصول (مليون دك)

3,692

3,904

3,597

إجمالي التمويل (مليون دك)

2,706

2,680

2,480

إجمالي ودائع العمالء (مليون دك)

2,492

2,661

2,454

إجمالي حقوق المساهمين (مليون دك)

446

361

339

صافي إيرادات التمويل (مليون دك)

88.4

89.1

79.5

إجمالي اإليرادات التشغيلية (مليون دك)

111.1

110.9

101.2

صافي الربح العائد للمساهمين (مليون دك)

40.3

42.8

47.0

ربح السهم (فلس)

25.9

27.4

30.1

ســجل البنــك ربحــا تشــغيليا إجماليــا بلــغ  111.1مليــون دك فــي ســنة 2016مقارنــة بـــ  110.9مليــون دك فــي الســنة الســابقة ،وبلــغ صافــي
الدخــل مــن التشــغيل  77.2مليــون دك بعــد أخــذ المخصصــات التــي اشــتملت علــى مخصصــات احتياطيــة اســتثنائية للســنة.
بلــغ متوســط العائــد علــى حقــوق المســاهمين ومتوســط العائــد علــى األصــول  11%و  1%علــى التوالــي ،وكانــت هاتــان النســبتان همــا بيــن
النســب األعلــى التــي ســجلتها البنــوك العاملــة فــي الكويــت .أمــا نســبة كفايــة رأس المــال ،والتــي بلغــت  ،18.2%فقــد تجــاوزت كال من النســبة
الموصــي بهــا مــن قبــل “بــازل  ”3والحــد األدنــى المحــدد مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي ،وهــي  ،13.5%وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة كفايــة رأس
المــال قــد تحســنت نتيجــة لإلصــدار الناجــح لصكــوك الفئــة األولــى مــن رأس المــال والبالــغ  200مليــون دوالر أميركــي ( 61مليــون دك) فــي شــهر
أكتوبــر  2016والمشــار إليــه أعاله.
للســنة الرابعــة علــى التوالــي ،أكــد البنــك مركــزه الرابــع فــي قطــاع األعمــال المصرفيــة المتوافقة مع أحكام الشــريعة وذلــك بالفوز ،فــي الكويت،
بجائــزة البنــك اإلســامي لســنة  2016مــن مجلــة “ذي بانكــر” الدوليــة المتخصصــة ،وتؤكــد هذه الجائزة قــدرة البنك على تقديم خدمــات ومنتجات
مصرفيــة متميــزة لعمالئــه .وفــاز البنــك كذلــك بجائــزة البنــك اإلســامي الثانــي األكثــر أمانــا في الكويت وجائــزة البنك اإلســامي الرابــع األكثر أمانا
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لســنة  2016والمقدمــة مــن مجلــة “غلوبــال فاينانــس” علــى أســاس تقييــم التصنيفــات طويلــة األجــل
للعمــات األجنبيــة مــن قبــل وكاالت التصنيــف الدوليــة وإجمالــي األصــول الخاصــة بأكبــر  500بنــك فــي العالــم ،وتؤكــد هــذه الجوائــز قــدرة البنــك
علــى تزويــد العمــاء بخدمــات مصرفيــة متميــزة واســتحداث منتجــات إســامية مبتكــرة في الســوق.
حافــظ البنــك علــى تصنيــف “ ”Aمــن قبــل وكاالت التصنيــف الدوليــة بمــا فيهــا فيتــش (قــوة االئتمــان طويــل األجــل وقصيــر األجــل  +Aو  F1مــع
توقعــات مســتقبلية مســتقرة ،و موديــز ( A2لتصنيــف الودائــع العالميــة بالعملــة المحليــة ،مــع توقعــات مســتقبلية مســتقرة) و كابيتــال
إنتليجنــس (تصنيفــات طويلــة األجــل وقصيــرة األجــل للعملــة األجنبيــة هــي ِ  +Aو  A2علــى التوالــي ،مــع توقعــات مســتقبلية مســتقرة) .تؤكد
هذه التصنيفات ســامة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق الربح بشــكل مســتدام.
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تقرير مداوالت االدارة وتحليل األداء (تتمة)

نظرة مستقبلية
ســوف يواصــل البنــك تطبيــق اســتراتيجيته الراميــة لتحقيــق توقعــات العمــاء واســتحداث منتجــات وخدمــات تكنولوجيــة مبتكــرة ،كما ســيعمل
البنــك علــى تعزيــز القيمــة العائــدة للمســاهمين وتحقيــق عوائــد تنافســية ألصحــاب الودائــع وحســابات المضاربــة .إن البنــك ،مــن خــال نهوضــه
بمســؤوليته االجتماعيــة ،ســيواصل تطبيــق اســتراتيجية واضحــة المعالــم لســنة  ،2017محافظــا بذلــك علــى مركــزه التنافســي  ،كمــا ســيواصل
تزويــد عمالئــه بحلــول ماليــة متكاملــة.
أمــا بالنســبة للمســتقبل ،فــإن البنــك يتمتــع بمركــز يســمح لــه بمواجهــة المرحلــة القادمــة التــي ســتكون بــكل تأكيــد حافلــة بالتحديــات
للقطــاع المالــي ،علــى خلفيــة تدنــي أســعار النفــط ،و حالــة عــدم االســتقرار التــي ال تزال تمــر بها المنطقة بأســرها ،بيد أن امتالك عــدد من الميزات
التنافســية الرئيســية ســوف يدعــم التوقعــات اإليجابيــة للبنك ،وهــذه الميزات هي:

 4أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﺎم 2016

¥حضور إقليمي قوي للمجموعة وعالمة مميزة وقاعدة عمالء محليين.
¥مجموعة منتجات مبتكرة وواسعة.
¥التوافق مع أحكام الشريعة.
¥قاعدة تمويل مستقرة وكفاية رأس المال.
¥جودة الخدمة والقدرة على التجاوب السريع.
¥فريق إدارة يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة واإلخالص واالحترافية
¥التدريب المركز للعاملين.
¥أسلوب منهجي إلعداد االستراتيجيات.
¥ارتباط وثيق بالمجتمع.

ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ أﺑﺤﺎث وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ذا ﺑﺎﻧﻜﺮ
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻤﺘﺎﻧﺔ وﺟﻮدة اﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة.
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نظرة عامة

نظرة عامة (تتمة)

الخدمات المصرفية للشركات

إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

على الرغم من ظروف المنافســة الشــديدة للســوق خالل ســنة  ،2016ســعت الخدمات المصرفية للشــركات إلبرام صفقات تمويل منتقاة ضمن
إطــار سياســة االئتمــان والمخاطــر المتحفظــة الخاصــة بالبنــك ،وظلــت محفظتهــا االئتمانيــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة مــع المحافظــة علــى
التنــوع فــي القطاعــات االقتصاديــة المســتهدفة .وقــد ســاهم ذلــك فــي تمكيــن البنــك مــن المحافظة علــى قوة مركــزه ضمن القطــاع المصرفي
فــي الكويــت.

قامت الخدمات المصرفية لألفراد طوال عام  2016بخطوات سريعة نحو تعزيز خدمة العمالء وتطوير أعمالها.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،واصلــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات عــرض مجموعة منتجاتهــا وخدماتها المتوافقة مع أحكام الشــريعة وبمســتوى عال
من االحترافية لعمالئها من الشــركات المحلية واألجنبية الكبيرة مع تعزيز تركيزها على الشــركات متعددة الجنســيات والمؤسســات الصغيرة
إلى المتوسطة الحجم ،وقد تم تحقيق ذلك من خالل وحدات متخصصة في قطاعات محددة ،وهي المقاوالت والصناعة ،الغذاء ،األدوية والطاقة،
والتجارة والخدمات ،العقار واالســتثمار ،ووحدات المؤسســات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومــن خــال ســعيها لتنميــة ودائــع العمــاء وأرصــدة الحســابات ضمــن الخدمــات المصرفيــة للشــركات ،والمحافظــة فــي الوقــت ذاتــه علــى القــدرة
ـوع قاعــدة المودعيــن ،واصلــت وحــدة إدارة النقــد فــي الخدمــات المصرفيــة للشــركات جهودهــا لعــرض خدماتهــا المصممــة
التنافســية وتعزيــز تنـ ّ
أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي عــدد العمــاء المســتفيدين من
خصيصــا لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات عمالئهــا مــن شــركات ومؤسســات ،األمــر الــذي ّ
الخدمــة المصرفيــة المتاحــة عبــر اإلنترنــت مــا بيــن مؤسســات األعمــال ( ،)B2Bوهــي الخدمــة المتخصصــة فــي توفيــر حلــول إلكترونيــة شــاملة
تهــدف لتســهيل وتبســيط المعامــات المصرفيــة مــن خــال تحقيــق التكامــل بيــن نظــام التخطيــط المؤسســي الخــاص بالعميــل ،مــن جهــة،
والنظــام الخــاص بالبنــك ،مــن جهــة أخــرى.
إلــى جانــب ذلــك ،نجحــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات بشــكل الفــت فــي تحقيــق أهدافهــا مــن حيــث المحافظة على الجــودة العاليــة لمحفظة
األصــول وتوفيــر عــرض متكامــل ومتــوازن مــن المنتجــات والخدمــات وتوســيع قاعــدة العمــاء التــي تغطــي مختلــف قطاعــات األعمــال ،ومــن ثــم
ـوع جيــد للموجــودات والمطلوبــات ،والســعي لتعزيز حصتها الســوقية وربحيتها.
تحقيــق تنـ ّ
وعلــى هــذا الصعيــد ،واصلــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات التركيــز علــى النمــو الــذي يأخــذ عنصــر المخاطــرة بعيــن االعتبــار والســعي لجــذب
عمــاء جــدد والمشــاركة فــي عمليــات تمويــل مشــترك محليــا ودعــم عــدد كبيــر مــن المشــاريع الكبــرى التــي كانــت قــد أعلنــت ضمــن إطــار خطــة
التنميــة الخاصــة بحكومــة الكويــت .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان هنــاك تركيــز خــاص علــى دعــم رأس المــال البشــري عــن طريــق جــذب الشــباب
الكويتــي المؤهــل وكذلــك كبــار المصرفييــن مــن ذوي الخبــرات والمؤهــات البــارزة فــي الخدمــات المصرفيــة اإلســامية.
تســعى الخدمــات المصرفيــة للشــركات لمواصلــة إنجازاتهــا مــع تعزيــز عالمــة البنــك كبنــك متم ّيــز فــي دولــة الكويــت والمنطقــة واالســتمرار في
المســاهمة اإليجابيــة فــي القطــاع المصرفــي واالقتصــاد الوطنــي ككل.

الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
واصلــت إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات بالبنــك األهلــي المتحــد تقديــم خدماتهــا المتميــزة لعمالئهــا مــن ذوي المــاءة الماليــة
العاليــة ،و حيــث ان عــام  ،2016كان حافــا بالتحديــات التــي فرضــت علــى اإلدارة التك ّيــف مــع اتجاهــات الســوق مــن خــال اعتمــاد اإلدارة علــى
المســتوى الرفيــع للخدمــات التــي تقدمهــا عنصــرا حاســما فــي دعــم وتحســين أداء األعمال .وقــد اضــاف تقديــم خدماتنــا اقليميــا الــى عمالئنــا فــي
الــدول المتواجــد بهــا مجموعــة االهلــي المتحــد بعــدا و اهميــة خاصــة لخدماتنــا لتصبــح فــي غايــة التميــز.
وكان للتحالفــات االســتراتيجية مــع عــدد الجهــات االستشــارية الدوليــة أثــر إيجابــي كبيــر ســاعد فــي رفــع وعــي عمالئنــا وزيــادة خبراتهــم بطبيعــة
أســواق االســتثمار فــي العقــارت الدوليــة باإلضافــة إلــى فتــح آفــاق جديــدة لتلبيــة االحتياجــات االســتثمارية لعمالئنــا.
ومــن هــذا المنطلــق نجحنــا فــي تنظيــم وإدارة مجموعــة مــن الصفقــات الجيــدة لعمالئنــا فــي العديــد مــن أفضــل المواقــع العقاريــة المتميــزة
كمــا حرصنــا علــى أن تلبــي تلــك الصفقــات توقعــات عمالئنــا مــن حيــث الحصــول علــى إيــرادات جيــدة علــى المــدى القصيــر باإلضافــة إلــى تحقيــق
أهدافهــم ورؤيتهــم اإلســتثمارية علــى المــدى الطويــل .وتماشــيا مــع هــذه األهــداف ،أطلقــت الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات عــدة
مشــاريع عقاريــة مرموقــة فــي المواقــع التــي تشــهد أعلــي نســبة إقبــال فــي وســط مدينــة لنــدن.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــهد عــام  2016تغييــرات عميقــة األثــر فيمــا يتعلــق بالضريبــة العقاريــة فــي المملكــة المتحــدة ،وكان لتلــك التغييــرات أثــر
مهــم علــى اســتثمارات العمــاء العقاريــة فــى المملكــة وخاصــة ضريبــة الشــركات  ،وعلــى خلفيــة تلــك التغييــرات وتبعاتهــا كان للخبــرة المتميــزة
ـوالت ســريعة.
التــي تملكهــا إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة دورا محوريــا فــي وقــت كان االقتصــاد العالمــي يشــهد خاللــه تحـ ّ
كان وال يــزال التعــاون والعمــل المشــترك ضمــن إدارات البنــك هــو حجــر الزاويــة فــي مبــادرات تطويــر األعمــال ،ومــن هــذا المنطلــق فقــد تولــت إدارة
الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات تنظيــم عــدة مشــاريع بالتعــاون مــع إدارات أخــرى فــي البنــك األهلــي المتحــد ،وهــو مــا عــزز مــن تماســك
البنــك وزاد مــن قدرتــه علــى توظيــف مــوارده بالشــكل األمثــل .وممــا ال شــك فيــه أن الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات ســتواصل جهودهــا
لتفعيــل هــذا التعــاون بهــدف زيــادة قدرتهــا علــى اغتنــام المزيــد مــن الفــرص المناســبة لتحقيــق األهــداف الماليــة لعمالئهــا.
وأخيــرا ،فقــد قامــت إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات بإجــراء تحســينات هامــة علــى عمليــة تقييــم المخاطــر وعمليــات االســتثمار
لعمالئهــا لتواكــب المتغيــرات المســتمرة التــي يشــهدها الســوق ،إن عمليــة تقييــم المخاطــر المحيطــة بالعمــاء ،وكذلــك عمليــات تقييــم
الســوق تتــم لبلــورة ثقافــة قويــة لعمليــات االســتثمار وهــذا مــن شــأنه تقديــم الدعــم لعمالئنــا ومســاعدتهم فــي التخطيــط والنمــو لثرواتهــم .
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وبالفعــل اســتطاعت الخدمــات المصرفيــة لألفــراد أن تقــوم بتعزيــز التواصــل مــع العمــاء مــن خــال العديــد مــن القنــوات ،حيــث قامــت بمضاعفة
عدد أفراد فريق المبيعات المباشرة ،فض ً
ال عن إعادة توزيع أماكن عملهم على مواقع جديدة ضمن شبكة فروع البنك مما انعكس على زيادة
فاعليــة التواصــل مــع عمــاء البنــك الكــرام .كذلــك تــم تعزيــز شــبكة فــروع ذاتهــا بافتتــاح فــرع جديــد فــي مجمــع بوليفــارد  -الســالمية ،كمــا تــم
نقــل فــرع البنــك فــي منطقــة الجهــراء إلــى موقــع جديــد يتم ّيــز بتخصيــص قســم خــاص للســيدات ممــا يضيــف لهــن المزيــد مــن الخصوصيــة .
وفــي إطــار خطــة البنــك الراميــة إلــى زيــادة التوســع الجغرافــي لتشــمل جميــع مناطــق الكويــت فقــد بــدأ العمــل الفتتــاح ثــاث روع جديــدة فــي
مناطق الروضــة ،وبيان والرميثية.
تعتبــر أبــرز الخطــوات التــي قامــت الخدمــات المصرفيــة لألفــراد علــى صعيــد تعزيــز التواصــل مــع العمــاء هــي الخطــوات التــي تحققــت مــن خــال
القنــوات اإللكترونيــة ،حيــث تــم إطــاق الخدمــات المصرفية عبــر الهاتف النقال ( ،)Mobile Bankingوهي خطوة القت إقباالً واســعًا من قبل عمالء
البنك .وكذلك تم تحديث ماكينات الســحب اآللي بإضافة العديد من الخدمات الجديدة التي تهدف لتحقيق المزيد من الراحة والمرونة للعمالء،
ومــن هــذه الخدمــات تحديــث رقــم الهاتــف النقــال للعميــل وخدمــة تحديــث البطاقــات المدنيــة المنتهية الصالحيــة لعمالء البنك وإطــاق الخدمة
الذكيــة إلصــدار الرقــم الســرى  PINالخــاص بالخدمــة المصرفيــة الهاتفيــة ،كمــا تم عمل العديد مــن التحديثات على نظام مركز االتصال لتحســين
تجربــة العميــل فــي التواصــل مــع المركــز .وكذلــك قامت اإلدارة بإطالق النســخة العربية للموقــع اإللكتروني للبنك على شــبكة اإلنترنت.
لقــد كان الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن العمــاء هــي الدافــع الرئيســي لقطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد علــى مــدار العــام ،وبلغــت ذروتهــا فــي
مشــروع ذوي االحتياجــات الخاصــة الــذي اســتلزم تعديــل جميــع المنتجــات والخدمــات المصرفيــة مــن أجــل ضمــان المعاملــة العادلــة والمنصفــة
لجميــع شــرائح المجتمــع .واســتنادًا إلــى ذلــك وبنــاء علــى توجيهــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فقــد تــم إجــراء تعديــات علــى ســبعة فــروع
مــن أفــرع البنــك فــي كل محافظــة لضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة لهــذه الشــريحة مــن العمــاء .إن التعديــات التــي تــم القيــام بهــا
هــي للتأكــد مــن أن جميــع العمــاء قــادرون علــى إجــراء معامالتهــم المصرفيــة بســهولة وأمــان .وشــملت هــذه التغييــرات عمــل تحســينات
هندســية علــى الفــروع المختــارة لتســهيل إمكانيــة الوصــول إليهــا وإجــراء التعديــات المطلوبــة علــى جميــع القنــوات اإللكترونيــة (بمــا فــي
ذلــك ميــزات التوجيــه الصوتــي فــي أجهــزة الصــراف اآللــي) مــن أجــل ضمــان الخصوصيــة وتســهيل الدخــول لألنظمــة بأعلــى درجــات مــن األمــان؛
وتخفيــض الرســوم لبعــض المنتجــات والخدمــات؛ وتحديــث التكنولوجيــا لتوفيــر التطبيقــات والوثائــق وغيرهــا مــن توفيــر القــراءة للعمــاء بلغــة
البرايــل وتوفيــر التســجيالت الصوتيــة والمرئيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تدريــب الموظفيــن المعنييــن (بمــا فــي ذلــك اإللمــام بلغــة اإلشــارة)
لضمــان خدمــة هــذه الشــريحة مــن العمــاء باألســاليب واألدوات المناســبة كل علــى حســب نــوع إعاقتــه بمــا يكفــل ســرعة االســتجابة وتوفيــر
أقصــى درجــات الراحــة لهــم .ويؤكــد البنــك علــى التزامــه بتوفيــر أي منتجــات وخدمــات مســتقبلية لجميــع شــرائح المجتمــع .
توسعت الخدمات المصرفية لألفراد في خدمة عمالئها من خالل عمليات تطوير المنتجات وتسويقها .فقد تم إضافة مميزات
باإلضافة لما سبق،
ّ
المقســط مثــل منــح مهلــة للســداد ،كذلــك إضافــة عــدة مم ّيــزات تنافســية لحســاب الراتــب .،وكذلــك أطلقــت
جديــدة إضافيــة لمنتــج التمويــل ُ
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد عــدة حمــات تســويقية مشــتركة مــع وكاالت ســيارات عديــدة ذات شــهرة كبيــرة .كمــا تــم اســتخدام أدوات متقدمــة
للتعــرف علــى تطلعــات العميــل وتقديــم أفضــل الخدمــات المتميــزة لــه بشــكل شــخصي وكذلــك قيــاس مــدى رضــا العميــل مــن خالل اســتعداد
لترشــيح عمــاء آخريــن من المحيطين به لينضموا لعمــاء البنك األهلي المتحد.
وقــد انعكســت الخطــوات الســابقة علــى زيــادة نمــو أعمــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،وســاعد ذلــك علــى مضاعفــة عمليــات تحويــل الرواتــب
للبنــك ،باإلضافــة إلــى تصاعــد عمليــات التمويــل لألفــراد والتــي توزعــت فيمــا بيــن التمويــل المقســط والتمويل العقاري .واســتمر برنامــج الحصاد
اإلسالمي في تشجيع نمو عمليات الخدمات المصرفية لألفراد ،في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للبنك في بطاقات االئتمان مرة أخرى.

الشكاوى وحماية العمالء
أنشــئت وحــدة الشــكاوى وحمايــة العمــاء فــي عــام  2015بهــدف توســيع وتعزيــز دور وظائــف وحــدة الشــكاوى بالبنــك وضمــان االلتــزام الكامــل
بمبــادئ وتعليمــات دليــل حمايــة العمــاء الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي ،وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة البنــك األهلــي المتحــد بــأن يظل فــى صدارة
المؤسســات المالية التى تعمل وفق أفضل معايير جودة الخدمة بما يتالئم مع مســتوى تطلعات العمالء ويســاعد فى الحفاظ على رضائهم.
ومــن هــذا المنطلــق ،أخــذت وحــدة الشــكاوى وحمايــة العمــاء علــى عاتقهــا مســؤولية ضمــان االلتــزام الكامــل بمبــادئ حمايــة العمــاء فــي كافة
وحدات البنك .ومن أهم المبادرات التى قامت بها وحدة الشكاوى وحماية العمالء فى هذا الصدد خالل عام  ،2016إصدار كتيب إرشادات دليل
حمايــة العمــاء فــي شــهر نوفمبــر  .2016وكذلــك كثفت وحدة الشــكاوى وحماية العمالء جهودهــا إلجراء التقييمات المنتظمة واســتطالعات آراء
العمالءحــول جــودة الخدمــة والتعــرف علــى الفرص المتاحة لتحســينها وخاصة في مجال الخدمــات المصرفية لألفراد.
وفــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى رفــع وعــي الموظفيــن وتدريبهــم علــى أحدث أســاليب حماية العمــاء لزيادة قدرتهــم على تقديــم خدمات افضل
للعمــاء ،فقــد قامــت إدارة الشــكاوى وحمايــة العمــاء بتنظيــم عدد من الــدورات التدريبيــة وورش العمل للموظفين الجدد حــول أحكام وإجراءات
حمايــة العمــاء والتعامــل مــع الشــكاوى وأهميــة تقديــم خدمــة مصرفيــة ذات مســتوى رفيــع مــن الجــودة .وباإلضافــة لمــا ســبق فقد ســاندت إدارة
الشــكاوى وحمايــة العمــاء مختلــف إدارات البنــك فــي التحقــق مــن جهوزيتهــم لإللتــزام بمبــادئ حمايــة العمالء .كمــا عملت اإلإدارة على تحســين
اإلســتجابة لشــكاوى العمالء ومضاعفة الجهود للتوصل لألســباب األساســية لهذه الشــكاوى والتصدي لها.
ويعتبــر إطــاق حملــة “شــكرا لكــم” فــي كافــة وحــدات البنــك مــن أهــم المبــادرات التــى قامت بهــا إدارة الشــكاوى وحمايــة المعالء فى عــام 2016
بهــدف تحســين التواصــل بيــن العامليــن وزيــادة روح التعــاون بينهــم.
وقد تم تتويج جهود إدارة الشكاوى وحماية العمالء بحصولها على تجديد شهادة اإليزو  9001:2008األلمانية للجودة “تي يو في نورد”.
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إدارة الخزينة

إدارة تكنولوجيا المعلومات

واصلــت الخزينــة القيــام بــدور اســتباقي َضمِ ــن لهــا النجــاح فــي تقديــم خدمــات احترافيــة و ذات كفــاءة وجــودة عاليــة لعمــاء الخزينــة مــن
الشركات واالفراد ،باإلضافة إلى االلتزام بالتعديالت التي أدخلت مؤخرا على المستويات القياسية للسيولة بهدف المحافظة على سيولة البنك
وإدارة متطلبــات التــزام الســيولة الجديــدة بموجــب “بــازل  ”3بكفــاءة عاليــة ،كمــا حرصــت الخزينــة علــى توفــر القــدرة التمويليــة الكافيــة لتمويــل
نمــو موجــودات البنــك ،مــع االلتــزام فــي الوقــت ذاتــه بنظام األعمــال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية والمحافظــة على الكفاءة
في إدارة تكلفة األموال لدى البنك .كما تحدد الخزينة معايير الســوق فيما يتعلق برصد وقياس مخاطر تقلب أســعار العمالت األجنبية ونســبة
الربح والسيولة.

تشــكل إدارة تكنولوجيــا المعلومــات والعمليــات بالبنــك األهلــي المتحــد قطاعــا أساســيا مــن قطاعــات البنــك وتلعــب دورا محوريــا فــي التجربــة
المصرفيــة للعمــاء ،ومــن هــذا المنطلــق أدخــل البنــك تحســينات علــى منصــة التكنولوجيــا الخاصــة بــه فــي عــام  2016حيــث تــم تطويــر
وتطبيــق منتجــات مصرفيــة جديــدة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،تــم تصميمهــا بهــدف تلبيــة توقعــات العمــاء فضـ ً
ا عــن مواكبــة البنــك
ألحــدث التقنيــات وتعزيــز تقنياتــه فــى تقديم الخدمــات المصرفية.

وكذلــك نجحــت الخزينــة فــى تحقيــق معــدالت نمــو عاليــة للربحيــة مــن خــال االســتثمار فــي أصــول ســائلة عاليــة الجــودة ومتوافقــة مــع أحــكام
أدى إلى زيادة
الشــريعة اإلســامية وفي صكوك الدخل الثابت القابلة للتســويق ،إلى جانب اإلدارة الكفؤة للســيولة من قبل الخزينة ،األمر الذي ّ
مســاهمتها فــي الهامــش الصافــي للتمويــل وذلــك نتيجــة للحــرص علــى اختيــار اســتثمارات تــد ّر عوائــد عاليــة كمــا تنطــوي علــى مخاطــر أقل.
وقامــت الخزينــة ،باالشــتراك مــع وحــدات أخــرى فــي البنــك األهلــي المتحــد ،وبنجــاح كبيــر ،بطــرح أول إصــدار صكــوك مــن الفئــة األولــى بمبلــغ 200
مليــون دوالر أميركــي ،حيــث شــهد هــذا اإلصــدار إقبــاال قويــا جــدا مــن أســواق المــال .وبلــغ حجــم طلبــات االكتتــاب فــي هــذا اإلصــدار أكثــر مــن ثالثــة
أضعــاف مبلــغ اإلصــدار .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن صكــوك البنــك تشــهد حاليــا تداوال نشــطا في األســواق الثانوية وهــي مدرجة في البورصــة اإليرلندية
وفــي بورصــة ناســداك دبــي منــذ  26أكتوبــر .2016
تحديا كبيرا أمام المؤسســات الماليــة ،واصلت الخزينة تركيزها علــى فهم متطلبات
وعلــى الرغــم مــن األوضــاع الصعبــة للســوق والتي تشــكل ّ
أدت بدورهــا إلــى توســيع قاعــدة عمالئهــا وذلــك بعــرض منتجــات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وعلى درجة
العمــاء ووفــرت لهــم حلــوال ّ
فعالــة ّ
عاليــة مــن الجــودة وبأســعار منافســة األمــر الذي ســاعد على زيادة ثبات واســتقرار قاعــدة المودعين .باإلضافة إلى ذلك ،تحــرص الخزينة على إبقاء
عمالئهــا علــى علــم بالتطــورات فــي األســواق المحليــة والدوليــة .واســتطاعت الخزينــة تعميــق عالقاتهــا مــع العمالء وتوســيع قاعــدة عمالئها األمر
الــذي أدى إلــى زيــادة الربحيــة الناشــئة عــن العمــات األجنبيــة ،وإلــى جانــب ذلــك تعتــز الخزينــة بقدرتهــا علــى تقديــم خدمــات اســتثنائية لعمالئهــا
بفضل عمق خبرتها بالمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية ،كما نجحت الخزينة في إثراء عالقاتها مع البنوك اإلســامية
والتقليدية في الســوق المحلية وفي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ،ونتيجة لهذه الجهود ،انعكســت إنجازات الخزينة بشــكل إيجابي
علــى نمــو أعمــال البنــك وزيــادة حصتــه الســوقية فــي عــام .2016

إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر إحدى الركائز األساســية للعمل المصرفي ،ونظرا لطبيعة عمل هذه اإلدارة وارتباطها بكل األنشــطة التي يقوم بها البنك،
فقــد حرصــت علــى أن يقــوم عملهــا مــن خــال جهــود مســتمرة مــن التعـ ّرف والقيــاس والمراقبــة وتطبيــق حــدود المخاطــر وغيرهــا مــن الضوابط
األخــرى وفق متطلبات الســلطات التنظيميــة وتوجيهات مجلس اإلدارة.
كمــا ركــزت إدارة المخاطــر جهودهــا لتقييــم وإدارة مخاطــر اإلنكشــافات علــى مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق باإلضافــة إلــى
المخاطــر التشــغيلية ،كمــا حرصــت أيضــا علــى تقييــم المخاطــر األخرى مثــل مخاطر الســمعة والمخاطر القانونيــة ومختلف المخاطــر األخرى التي
حددتها اتفاقية “بازل”.
إن إطــار إدارة المخاطــر وسياســة إدارة التمويــل والمخاطــر والوثائــق ذات الصلــة والتــي تتضمــن إجــراءات تخفيــف المخاطــر ،وكذلــك هيــكل
الحوكمــة ،توفــر رقابــة وإدارة شــاملين للعالقــة بيــن المخاطــر والمكاســب المقابلــة لهــا وذلــك فــي جميــع وحــدات البنــك وأنشــطته.
يحــدد إطــار عمــل إدارة المخاطــر بوضــوح الرابــط الديناميكــي بيــن نزعــة المخاطــر والعائــد المســتهدف والضوابــط الداخليــة وإدارة كفايــة رأس
المــال ،علمــا بــأن “إدارة المخاطــر” هــي الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن رســم حــدود االنكشــاف علــى المخاطــر.
مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد هــو المرجــع األخيــر والســلطة العليــا فــي كل مــا يتعلــق بنزعــة المخاطــر ،فهــو الجهــة التــي تعتمــد جميــع
السياســات المتعلقــة بنزعــة المخاطــر ،وهــو بالتالــي الشــريك المثالــي فــي الســعي لتحقيــق أهــداف األعمــال ضمــن إطــار المعاييــر المقبولــة
للمخاطــر والمكاســب المقابلة.
يــرأس “إدارة المخاطــر” المديــر العــام الــذي يتبــع مجلــس اإلدارة مباشــرة عــن طريــق لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة ،وتتكــون “إدارة المخاطــر”
مــن وحــدات مخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر الســوق ،ومخاطــر التشــغيل ،ومراقبــة المخاطــر ونظــام المعلومــات اإلداريــة ،و وحــدة التصحيــح والحســابات
المدرجــة علــى قائمــة المراقبــة ،و وحــدة أمــن األنظمــة وتعنــى كل منهــا بمــا ينكشــف عليــه البنــك مــن مخاطــر معينــة.
وتتولى “إدارة المخاطر” التنسيق والتواصل بين مختلف أنشطة وأعمال البنك بهدف تحقيق اإلدارة الصحيحة للمخاطر.
مديــر عــام “إدارة المخاطــر” عضــو فــي عــدد مــن لجــان اإلدارة التــي تتولــى المســؤوليات العامــة وتملــك الصالحيــات الالزمــة إلدارة أنشــطة إدارة
المخاطــر اليوميــة للبنــك ،وتمــارس هــذه الســلطات ضمــن إطــار األهــداف والسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة مــع مراعــاة القواعــد
واألنظمــة المقــررة مــن قبــل بنك الكويــت المركزي.

ولقــد أدخــل البنــك تحســينات علــى منصــة التكنولوجيــا الخاصــة بــه فــي عــام  2016لكــي يتســنى لــه تعزيــز وتطويــر الخدمــات المصرفيــة
بشــكل مســتمر فــي كافــة القنــوات ،وذلــك عــن طريــق مــا يلــي:
تــم تطويــر وتطبيــق منتجــات مصرفيــة جديــدة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،حيــث تــم تصميــم هــذه المنتجــات بهــدف تلبيــة احتياجــات
العمــاء فضــا عــن اســتكمال مجموعــة منتجاتنــا الحاليــة.
تزويــد العمــاء بإمكانيــة إجــراء المعامــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــع مجموعــة مــن الخدمــات المصرفيــة التــي يمكنهــم االســتفادة منهــا
فــي أي مــكان وأي وقــت ،ومــن ثــم التمتــع بتجربــة مصرفيــة متميــزة.
تــم إضافــة وظائــف جديــدة إلــى أجهــزة الســحب اآللــي ،لتمكيــن العمــاء مــن تحديــث بياناتهــم األساســية بــدون الحاجــة للحضــور إلــى فــرع البنــك،
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تزويــد العمــاء بوســيلة آمنــة لحمايــة أرقامهــم الســرية عنــد إجــراء المعامــات المصرفيــة التــي تتــم مــن خــال الهاتــف
النقــال.
إطــاق خدمــات إضافيــة علــى نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي ومركــز االتصــال لتمكيــن العمــاء مــن التمتــع بتجربــة أكثــر أمانــا وفعاليــة ،حيــث تتــم
تلبيــة احتياجاتهــم والــرد علــى استفســاراتهم على مــدار الســاعة (.)24/7
تم تزويد العمالء ذوي االحتياجات الخاصة بخصائص تمكنهم من استخدام كافة منتجات وخدمات البنك بكل سهولة ،ومنها:
 تم تخصيص ثمانية فروع لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات للعمالء من ذوي االحتياجات الخاصة. تــم إدخــال تغييــرات علــى أجهــزة الســحب اآللــي عــن طريــق إدخــال تكنولوجيــا اإلرشــاد الصوتــي لمســاعدة العمــاء الــذي يعانــون مــن ضعــف فــىالنظــر ،كمــا تــم بتخفيــض مســتوى ارتفــاع جهــاز الســحب اآللــي ليتــاءم مــع متطلبــات العمــاء ممــن يســتخدمون الكراســي المتحركــة ،ويســاعد
علــى خدمتهــم بشــكل أفضــل.
 تــم إدخــال تحســينات علــى أنظمــة الخدمــات المصرفيــة بواســطة اإلنترنــت والهاتــف النقــال لمســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــفخاصيــات أمنيــة إضافيــة.
النظــر  ،إلــى جانــب توفيــر
ّ
 سوف تكون جميع النماذج واإلشعارات مطبوعة بلغة برايل لمساعدة األشخاص الذين يعانون من مصاعب في النظر.البــدء فــي إجــراء تحديثــات كبيــرة علــى األنظمــة اإللكترونيــة وتــم تطبيــق بعضهــا لكــي يحافــظ البنــك علــى مواكبتــه ألحــدث التقنيــات وتعزيــز
تقنياتــه فــى تقديــم الخدمــات .
وتماشــيا مــع الجهــود التــي يبذلهــا البنــك لتبنــي أحــدث التطــورات التكنولوجيــا ومواكبتهــا ،قــام البنــك باســتبدال عــدد مــن أجهــزة الســحب
اآللــي القديمــة بأخــرى جديــدة تتضمــن أحــدث التقنيــات ،وفــى الوقــت نفســه المســاهمة فــي تزويــد العمــاء بكافــة وســائل الراحــة مــن خــال تجربــة
مصرفيــة ممتعــة.
وقــد ط ّبــق البنــك عــددا مــن التحســينات علــى شــبكته اإللكترونيــة فــي مركــز البيانــات والفــروع ،وحقــق بذلــك زيــادة فتــرة توفــر خدمــات البنــك
وتمــت زيــادة طاقــة أجهــزة الســيرفر التــي تســتخدم فــي
لعمالئــه .ومــع التركيــز علــى أمــن العمــاء ،تــم تحديــث عــدد مــن
ّ
المكونــات األمنيــةّ ،
أدى إلــى تحســين ســرعة التطبيقــات وتعزيــز الموثوقيــة وتحســين
ـذي
ـ
ال
ـر
ـ
األم
العمليــات المصرفيــة األساســية وذلــك بإدخــال أحــدث التقنيــات،
ّ
تجربــة العمــاء فــي التعامــل مــع البنــك .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام البنــك بتحديــث أجهــزة “الســيرفر” الخاصــة بالبريــد اإللكترونــي التــي تســتخدم
فــي التواصــل مــع البنــوك وذلــك بإدخــال النســخة األحــدث مــن التطبيقــات اإللكترونيــة ذات الصلــة.
ّ
ـاالت
المؤسســات الماليــة
مــع ازديــاد مخاطــر الخروقــات األمنيــة عبــر اإلنترنــت فــي اآلونــة األخيــرة ،وتأثيــر ذلــك علــى
ـول ومجـ ٍ
ّ
والمنظمــات فــي حقـ ٍ
مختلفــة حيــث تع ّرضــت هــذه األخيــرة إلــى كشــف معلوماتهــا الماليــة للعلــن ،باتــت األضــرار الناتجــة عــن هــذه الخروقــات مــن حيــث الســمعة
والتأثيــرات التنظيميــة تح ّتــم فهــم وتحديــد خطــورة ،تعقيــد وتكــرار الهجمــات عبــر اإلنترنــت.
ـاءات
ـم التعاقــد مــع خبيـ ٍـر بأمــن األنظمــة يتم ّتــع بكفـ ٍ
وبهــدف فهــم األخطــار التــي تتر ّبــص بالتكنولوجيــا التــي يعتمدهــا البنــك وتحديــد ثغراتهــا ،تـ ّ
ّ
ومؤشــرات األمــن الممكنــة.
ـي شــامل لجميــع معاييــر
ـم أمنـ ٍّ
عاليــة فــي هــذا المجــال إلجــراء تقييـ ٍ
ـكل يضمــن تغطيــة جميــع جوانــب أمــن جميــع األنظمــة البنكيــة الخاصــة
وقــد تـ ّ
ـل متكامــل للتقييــم األمنــي الشــامل بشـ ٍ
ـم تصميــم إطــار عمـ ٍ
أمــا منهجيــة العمــل المتفّ ــق عليهــا فســمحت لخبيــر أمــن األنظمــة مــن إجــراء تجــارب
بكافــة أقســام البنــك وشــبكة المجموعــة الداخليــةّ .
وتتحــدى ضوابطــه فــي جميــع المجــاالت.
المتحــد
القــوة الدفاعيــة لإلطــار األمنــي لــدى البنــك األهلــي
معمقــة وشــاملة تختبــر
وفحوصــات
ّ
ّ
ّ
ّ

كذلــك يحــرص البنــك األهلــي المتحــد علــى قيــاس المخاطــر باســتخدام مختلف األســاليب النوعيــة والكمية وعلى أســاس طبيعــة المخاطر ،كما
تجــري اختبــارات الضغــط وتحديــد وإعــداد معاييــر المقارنــة بالتوافــق مــع المعاييــر األخــرى ضمــن الصناعــة المصرفيــة وذلــك بشــكل دوري ،وتخضع
نمــاذج القيــاس واالفتراضــات ذات الصلــة للمراجعــة الروتينيــة والتحقــق والمقارنــة بمعاييــر الصناعــة وذلــك كلــه بهــدف ضمــان ســامة تقديــرات
البنــك للمخاطــر وكــون تلــك التقديــرات تعكــس المخاطــر التــي تهــدد مركــز البنــك وتتوافــق مع أفضــل الممارســات المتبعة.
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نظرة عامة (تتمة)

إدارة الموارد البشرية
واصلــت إدارة المــوارد البشــرية فــي عــام  2016بتعزيــز البنيــة األساســية للمــوارد البشــرية مــن خــال اســتخدام تطبيقــات العديــد مــن األنظمــة
اآلليــة الدوليــة ومنهــا (نظــام عوامــل النجــاح) .وكان تطويــر وتعزيــز العديــد مــن ممارســات المــوارد البشــرية فــي البنــك مــن أكثــر األمــور التــي تــم
التركيــز عليهــا فــي ذلــك العــام .ومــن هــذا المنطلــق نجحــت اإلدارة فــي تحســين الخدمــات المقدمــة للموظفيــن ،وتســريع وقــت إنجــاز المعامــات،
والتقليــل مــن المعامــات الورقيــة.
وقــد عملــت إدارة المــوارد البشــرية فــي عــام  2016علــى مواصلــة جــذب الكــوادر الكويتيــة المؤهلــة .كمــا تــم للوفــاء بمتطلبــات عمليــة التكويــت
بــكل دقــة حيــث  ،قامــت إدارة المــوارد البشــرية بتعييــن  98كويت ًيــا مؤه ـ ً
ا فــي العديــد مــن إدارات البنــك فــي عــام  .2016كمــا تحــرص علــى
ـدا لتوليهــم مناصــب قياديــة فــي المســتقبل .كذلــك زودت إدارة
ـ
تمهي
تكثيــف برامــج التدريــب للموظفيــن الجــدد للتأكــد مــن تطويــر قدراتهــم
ً
المــوارد البشــرية كافــة قطاعــات األعمــال فــي البنــك بكــوادر مهنيــة مؤهلــة مــن الكويتييــن فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه ليكــون البنــك ســبا ًقا
فــي زيــادة نســبة العمالــة الوطنيــة فــي البنــك.
وكذلــك اســتمرت إدارة المــوارد البشــرية فــي دعــم عمليــة تطويــر الموظفيــن مــن خــال التدريــب .فقــد تــم إطــاق نظــام للتعلــم والتطويــر
) Learn & Development (L&Dوشــمل هــذا النظــام أكثــر مــن  250برنامــج تدريــب وفقً ــا ألحــدث المتطلبــات المصرفيــة واســتفاد منــه أكثــر
مــن  850موظــف .وقــد شــارك البنــك فــي برامــج تدريبيــة متميــزة قدمهــا معهــد الدراســات المصرفيــة ،وبصفــة خاصــة االشــتراك فــي الشــهادات
ـاق واســع وهــي CCM, ACCM, KGDP :وغيرهــا من الشــهادات .وقد شــارك عدد مــن الموظفين الفنيين
المهنيــة والتخصصيــة المعــروف علــى نطـ ٍ
لالســتفادة مــن هــذه البرامــج علــى المســتوى المحلــي والخارجــي لتعزيــز قدراتهــم الشــخصية والمهنيــة .وشــملت هــذه البرامــج إدارة المخاطــر،
وشــهادة الصيرفة اإلســامية ،واإللتزام ،والتمويل ،والحوكمة ،ومعيار  9لإلبالغ عن البيانات المالية ،وقواعد بازل “ .”3باإلضافة إلى ذلك ،تم إعطاء
كافــة موظفــي البنــك دورات توعيــة داخليــة إلكترونيــة علــى المتطلبــات الرقابية ،ومنها حماية العمالء ،ومكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب
وسياســات وإجراءات البنك.
عالوة على ذلك ،وبناء على استراتيجية الموارد البشرية لجذب أفضل الكوادر واجتذاب أفضل القدرات المتميزة ،تم إطالق برنامج تطوير المهارات
بالمسار السريع  Fast Track Talent Developmentالنتقاء المواهب المتميزة وتوظيف األمثل منهم في البنك .وتم تحديد المواهب باستخدام
معايير ثابتة مدعومة بتوصيات من اإلدارة والموارد البشرية ،مع تقييمها ويدرسون اآلن في مشاريع تنافسية طموحة سيكون من شأنها تطوير
مستقبلهم وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل.
وتُؤكــد إدارة المــوارد البشــرية فــي البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .أن اهتمامهــا باالســتثمار في الموارد البشــرية هو جزء مهم من المســؤولية
االجتماعيــة للبنــك تجــاه صقــل مهــارات وخبــرات الشــباب الكويتــي ،وتوجيههــم إلــى ســوق العمــل وفــق مناهــج متطــورة تماشــيا مــع المعاييــر
العلميــة العالميــة ،كمــا حرصــت إدارة المــوارد البشــرية علــى وضــع برامــج تدريبيــة متميــزة تشــتمل علــى برنامــج تدريــب صيفــي لطلبــة
المعاهــد والجامعــات ،فضـ ً
ا عــن األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة التــي قدمهــا البنــك لموظفيه.
وقــد ت ُِّوجــت جهــود إدارة المــوارد البشــرية خــال عــام  2016مــن خــال كوادرهــا المتخصصــة بنجاحهــا فــي الحفــاظ على مســتواها المتميــز والذي
أهلهــا لتجديــد شــهادة الجــودة  9001:2008لعام .2016

المسؤولية االجتماعية
واصــل البنــك األهلــي المتحــد خــال عــام  2016مســيرته االجتماعيــة ودوره اإلنســاني ،من خالل دعمــه المتواصل للعديد من المبــادرات فى مجال
العمــل االجتماعــي  ،ومشــاركته فــي باقــة من األنشــطة االجتماعيــة المتميزة.
ومرفق طي التقرير السنوي للبنك تقرير منفصل خاص بالمسؤلية اإلجتماعية للبنك األهلي المتحد ش .م .ك .ع.
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القواعد الخاصة بتطبيق الحوكمة

العناصر األساسية لممارسات الحوكمة السليمة في البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.

خاصا بقواعد الحوكمة السليمة ،وبصفة خاصة القواعد التي وضعها بنك الكويت المركزي ،وهيئة أسواق
اهتماما
خالل عام  ،2016أولى البنك
ً
ً
المطبقة عالم ًيا.
المــال ،وبورصــة الكويــت ،وأفضل الممارســات ُ
الحوكمــة هــي عالقــة متماســكة بيــن المســاهمين ،ومجلس اإلدارة ،واألجهزة التنفيذيــة ،وغيرهم من أصحاب المصالح ،لتحقيق نمو واســتثمارات
مســتقرة طويلة األجل .وتلعب الحوكمة دو ًرا رئيســيًا في مســاعدة قطاعات العاملين في البنك في تحقيق اســتراتيجياتها وأهدافها من خالل
وضع أهداف واضحة ،وإدارة مناســبة للمخاطر ،ومتابعة األداء وممارســات الرقابة الداخلية الســليمة.
وخالل هذا العام ،حقق مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه أهدافهم وأدوا واجباتهم بفعالية.

اﻟﻤﺴﺎواة:
أن ﻧﻤﺎرس اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺤﻴﺎد

وفيما يلي الهيكل التنظيمي للحوكمة في البنك:

اﻟﻨﺰاﻫﺔ:
اﻟﺼﺪق واﻣﺎﻧﺔ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

اﻓﺼﺎح
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ:
إﻋﻼن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة
أﻣﻴﻦ ﺳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﺰام

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ:
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ّ
ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات
واﺟﺮاءت

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

مجلس اإلدارة
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻓﺼﺎح

مجلــس اإلدارة لــه مطلــق الصالحيــة والمســئولية الكاملتيــن لإلشــراف وتوجيــه أعمــال البنــك ،مــن أجــل بنــاء قيمــة مســتدامة طويلــة األجــل
وحصيفــة المخاطــر لحملــة االســهم والمجتمــع ككل ،مــع اإللتــزام التــام بأحــكام الشــريعة اإلســامية .ومجلــس اإلدارة مسـ ُ
مجتمعــا ويخضــع
ـئول
ً
لمســاءلة مســاهمي البنــك األهلــي المتحــد بالكويــت بمــا يتعلــق بالحوكمــة الكاملــة واالخــذ بزمــام امــور البنــك.
ويضع مجلس اإلدارة توجيهات دقيقة تتعلق باستراتيجية البنك ويولي اهتمامه بالرقابة على اداء اإلدارة التنفيذية.

نــاء علــى تعليمــات بنــك الكويــت
و ُيقيــم البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع أعمالــه وممارســاته علــى المحــاور التســعة األساســية التاليــةِ ،ب ً
المركزي ،وهي:
¥مجلس اإلدارة
¥القيم المؤسسية ،وتعارض المصالح وهيكل المجموعة
العليا
¥اإلدارة التنفيذية ُ
¥إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
¥السياسات والقواعد الخاصة بالمكافآت
¥اإلفصاح والشفافية
المعقدة
¥الهياكل المؤسسية ُ
¥حماية حقوق المساهمين
¥حماية حقوق أصحاب المصالح
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فــوض مجلــس اإلدارة اللجــان المنبثقــة عنــه االشــراف علــى اعمــال إدارات البنــك ،وضمــان اإللتــزام بالقواعــد الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة .وقــد
اعطــى مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيــذي الصالحيــات التــي مــن خاللهــا تــم تكليــف كبــار المــدراء بمســئوليات إدارة األعمــال اليوميــة فــي البنــك.
وقــد تــم توثيــق نطــاق وحــدود تلــك المســئوليات بوضــوح ،مــع التــوازن بيــن اإلشــراف الفعلــي مــع التكليفــات المناســبة والمســاءلة.
يضم مجلس اإلدارة األعضاء التالين:
رئيس مجس اإلدارة
المضف
¥الدكتور أنور علي ُ
نائب رئيس مجلس اإلدارة
الصباح
¥الشيخ عبد اهلل جابر األحمد ُ
أعضاء مجلس إدارة مستقلين
¥مايكل جيرالد إيسيكس
¥محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين
¥جمال شاكر الكاظمي
¥عادل محمد عبد الشافي اللبان
¥كيث هنري جيل
¥عبد اهلل أحمد الرئيسي
¥سانجيف بيجال
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم المؤسسية

الركائز األساسية لعمل مجلس اإلدارة عام 2016

الرؤية
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

رائدا في العمل المصرفي اإلسالمي وفقً ا للمعايير العالمية وأن يكون العميل في مقدمة أولوياتنا دائمًا.
أن يصبح البنك األهلي المتحد بنكا ً

الرسالة
¥تقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ،ومنتجات تنافسية ،وخدمات عالية الجودة للعمالء.
¥تطبيــق معاييــر عاليــة مــن الحوكمــة المؤسســية ،وإدارة المخاطــر ،واالحتفــاظ بقاعــدة قويــة مــن رأس المــال ،لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن
العائــدات للمســاهمين بصفــة مســتدامة.
¥االحتفــاظ بموظفينــا أصحــاب الكفــاءة والمهنيــة العاليــة وتطويرهــم ،وذلــك بوضــع هيــكل إداري يســاعد علــى تحفيــز اإلدارة وفقً ــا لالســتحقاق
دائمــا جهــة العمــل المفضلــة للموظفيــن.
لنكــون
ً
¥توفير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لنتمكن من الوفاء بمتطلبات العمالء في المقام األول.
¥المســاهمة فــي التنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع الــذي يعمــل فيــه البنــك ،والوفــاء بمتطلبــات المســئولية االجتماعيــة الملقــاة
علــى عاتــق البنــك.

األهداف المؤسسية الرئيسية
¥ترسيخ وتعزيز حقوق المساهمين بصفة مستدامة.
¥تبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية واالمتثال المصرفي.
¥تطبيق أفضل معايير رأس المال والسيولة.
¥إرساء ثقافة اإلدارة المنضبطة للمخاطر والتكلفة.
¥بناء ثقافة متبادلة وهيكل إداري يمتاز بالكفاءة.
¥وضع األولوية لتطوير الموظفين من خالل التدريب العملي ،وبرامج المواهب اإلدارية والمشاركة في الربح.
¥المساهمة في التقدم المجتمعي واالقتصادي للمجتمعات.

القيم األساسية
¥النزاهة :نحن ُأمناء مع الجميع  ...عمالئنا ،موظفينا ،الجهات الرقابية ،مساهمينا ،والجمهور.
دائما محور االهتمام الرئيسي في كل شيء نقوم به.
¥العميل أوالً :احتياجات العميل هي
ً
ُقدم ترحي ًبا حا ًرا بالعمالء والمتعاملين معنا.
ُ ¥حسن الضيافة :نحن ن ِّ
¥الشفافية :نلتزم بالشفافية في كل شيء نقوم به.
¥العدالة والتسامح :نحن نقبل ونسعى الى كل ما يتصف بالعدالة فقط ،ونتخذها منهجا في معامالتنا
دائما وراء نجاحنا.
¥العمل الجماعي والتآزر :روح فريق العمل تقف
ً
¥اإللتزام والتميز :نحن نقوم بعمل األفضل ،وفي الوقت المناسب.
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اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واداء

ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء

تقييم أعضاء مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة ملتزم بالعمل بكل فعالية للنهوض بأعمال البنك ،وفق األولويات االســتراتيجية في متابعة أنشــطة البنك ،ومراجعة كافة األمور
التــي لهــا تأثيــر فــي مســار عمــل البنــك ،باإلضافــة إلــى االشــتراك مــع اإلدارة العليــا فــي مناقشــة العناصــر الرئيســية فــي عمــل البنك .كمــا يعمل
مجلــس اإلدارة علــى تطويــر االرتقــاء بالرؤيــة الشــاملة ألهــداف البنــك وثقافتــه وقيمه والســلوك المهنــي الذي يريده للنهــوض بأعماله.
ويســتمر البنــك فــي العمــل علــى تطبيــق كل الوســائل الممكنــة لتعزيــز دور مجلــس اإلدارة فــي أداء مهامــه .ولهــذا الغــرض تعمــل لجنــة
التعويضــات والترشــيحات علــى تولــي هــذا الــدور وذلــك بإجــراء مراجعــات ســنوية فعالــة ،مــن خــال االســتبيانات ،والتقييــم الذاتــي ،أو مــن خــال
جلســات مناقشــات تنفيذيــة ،يتــم مــن خاللهــا تحليــل اإلجابــات الكليــة ،لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف .وتعمــل هــذه المراجعات علــى تقييم أداء
اعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة .وتشــمل هــذه التقييمــات ،ليــس فقــط اعضــاء مجلــس اإلدارة ككل ،ولكــن تغطــي
تلــك المراجعــات مســاهمات اعضــاء مجلــس اإلدارة منفرديــن واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن خــال عمليــة التقييــم الذاتــي.

ابرز المهام التي قام بها مجلس اإلدارة في عام 2016
¥اعتماد البيانات المالية.
¥اعتماد إطار عمل المخاطر (نزعة المخاطر).
¥حدود االئتمان للبنوك واالرتباط للدول.
¥عملية تقييم رأس المال الداخلي واختبارات الضغط.
¥الموافقة على اصدار رأس المال االضافي للشريحة االولى من الصكوك بقيمة  200مليون دوالر امريكي
¥الموافقة على خطة رأس المال
¥مراجعة تقارير المخاطر والتدقيق الداخلي المقدمة من لجان مجلس االدارة المعنية
¥مراقبة االلتزام بتنفيذ استراتيجية البنك بصفة نصف سنوية
¥اعتماد الميزانية التقديرية لعام .2017
¥مراجعة األداء الفصلي من خالل التقارير التي أعدتها إدارة البنك.
¥تقييم اداء الرئيس التنفيذي ومراجعة توصيات لجنة المزايا والترشيحات حول مكافآت موظفي البنك
¥الموافقة على تعيين مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد
¥مراجعة تقرير شكاوى العمالء
¥مراجعة سياسة المكافآت
¥المراجعة السنوية لاللتزام بالحوكمة
¥االطالع على القرارات الصادرة عن هيئة الفتوى ةالرقابة الشرعية
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الحوكمة (تتمة)

الحوكمة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)

ـوص عليه
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل خمــس لجــان لمســاعدة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بالمهــام والواجبــات اإلشــرافية ،كمــا هو منصـ ٌ
فــي لوائــح هــذه اللجــان .وفيمــا يلــي بيــان بلجــان مجلــس اإلدارة ،مــع العلــم أن تلك اللجــان تُقــدم تقارير دورية لمجلــس اإلدارة عن األنشــطة التي
تقوم بهــا بصفة منتظمة:

 .1لجنة الحوكمة (تتمة)

¥لجنة الحوكمة.
¥لجنة المخاطر.
¥لجنة التدقيق واإللتزام.
¥لجنة المزايا والترشيحات.
¥اللجنة التنفيذية.
اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وحضور األعضاء في تلك االجتماعات

عدد االجتماعات التي ُعقِ دت
في عام 2016
االجتماعات التي ُع ِقدت في 2016

اجتماعات
أعضاء مجلس لجنة
الحوكمة
اإلدارة
6

مجلس اإلدارة
المضف
أنور علي ُ
الصباح
الشيخ عبد اهلل جابر األحمد ُ

2

 .2لجنة المخاطر
لجنة
المخاطر
4

لجنة التدقيق لجنة المزايا اللجنة
والترشيحات التنفيذية
واإللتزام
6

2

3

عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة
5

2

-

-

-

-

5

-

-

-

2

2

جمال شاكر الكاظمي

3

1

1

-

-

-

عادل محمد عبد الشافي اللبان

5

-

-

-

2

3

هيرشل بوست*

1

-

-

1

-

-

سانجيف بيجال**

4

-

-

4

-

-

كيث هنري جيل

6

-

4

-

-

3

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر

5

-

-

6

-

-

عبد اهلل أحمد الرئيسي

6

2

-

6

-

-

مايكل جيرالد إيسيكس

6

-

4

5

2

-

* هيرشل بوست استقال من مجلس اإلدارة في .2016/3/31
** سانجيف بيجال التحق بمجلس اإلدارة في .2016/3/31

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 .1لجنة الحوكمة
أهداف اللجنة

يتمثــل الــدور األساســي للجنــة الحوكمــة فــي تقديــم الدعم لمجلس اإلدارة للوفاء بمســئولياته اإلشــرافية المتعلقة بالحوكمة الســليمة ،بما في
ذلــك وضــع مجموعــة مــن اإلرشــادات لإلشــراف علــى وإدارة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،واتخاذ دور ريادي في رســم سياســات الحوكمة في
البنــك .هــذا باإلضافــة إلــى الــدور القيــادي الــذي تضطلــعُ بــه لجنــة الحوكمــة فــي تشــكيل سياســات الحوكمــة فــي البنــك.
أعضاء اللجنة:
			
د .أنور علي المضف
		
جمال شاكر الكاظمي
		
عبد اهلل أحمد الرئيسي
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ابرز مهام لجنة الحوكمة خالل عام 2016

¥متابعة التزام البنك بالقواعد الرقابية الخاصة بالحوكمة.
¥إجراء تقييم مستمر للوائح الحوكمة للتأكد من فعاليتها ومالئمتها لهياكل البنك.
¥مراجعة سياسات وإجراءات الحوكمة/االفصاح والشفافية ومتابعة تنفيذها.
¥توجيه تركيز خاص على عالقات المستثمرين والمسئوليات المجتمعية للبنك.
المقترحة لمجلس
¥إجراء تقييم سنوي لصالحيات واختصاصات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتوصية بالتغييرات ُ
اإلدارة عند الحاجة.
¥متابعة االلتزام بتعاليم الحوكمة في الشركات التابعة للبنك.
¥االطالع على التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في اواخر عام  2016حول حوكمة الرقابة الشرعية.

أهداف اللجنة

تتولــى لجنــة المخاطــر مســئولية تقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســئولياته اإلشــرافية المتعلقة باألمــور الحاليــة والطارئة الخاصة
بالمخاطــر واســتراتيجياتها ،ونزعــة البنــك للمخاطــر فــي األنشــطة المصرفيــة والماليــة التــي يزاولهــا ومحفظــة البنــك االســتثمارية .وتُقــدم لجنــة
المخاطــر توصياتهــا لمجلــس اإلدارة بشــأن سياســات إدارة المخاطــر ،ونزعــة المخاطــر ،وإطــار عمــل المخاطــر ،والتأكــد مــن اإللتــزام بسياســة نزعــة
المخاطــر ،واإلشــراف علــى كافــة قطاعــات المخاطــر المؤثــرة ،والتأكــد مــن كفايــة المخصصــات واالحتياطيــات.
أعضاء اللجنة:
رئيسًا
			
كيث هنري جيل
عضوًا (مستقل)
		
مايكل جيرالد إيسيكس
عضوًا
			
جمال شاكر الكاظمي

ابرز مهام لجنة المخاطر خالل عام 2016

¥تقديم تقارير دورية لمجلس االدارة حول احدث التطورات والمتغيرات.
¥مراجعة العديد من السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقديمها لمجلس االدارة.
¥مراجعة المحافظ اإلئتمانية.
¥مراجعة التحديثات والتطبيقات على اجراءات .IFRS
¥مراجعة المتطلبات الرقابية ومدى اإللتزام بها.
¥مراجعة تقرير مجلس اإلدارة الخاص باالنكشاف على المخاطر ومدى اإللتزام بحدود المخاطر.
استنادا إلى قواعد كفاية رأس المال ،وجودة األصول ،واإلدارة ،والربحية ،والسيولة .CAMEL B-COM
¥مراجعة تقييم أداء البنك
ً
¥مراجعة اختبارات الضغط وعملية تقييم رأس المال الداخلي ،والتحاليل والمنهجيات المتعلقة به.
¥مراجعة نسب تغطية السيولة ونسب صافي التمويل المستقر على أساس مقررات بازل “.”3
¥مراجعــة ومناقشــة نزعــة المخاطــر لــدى البنــك بمــا فــي ذلــك االنكشــافات علــى تركــزات المخاطــر ،والمخاطــر التشــغيلية ،واإللتــزام ،وغســيل
األموال ،والســيولة ،واســتعادة األعمال ألوضاعها بعد الكوارث واســتمرارها.
¥التفاعل المنتظم مع مهام إدارة المخاطر ومراجعة معلومات إدارة المخاطر.
¥تقييم اداء مدير عام ادارة المخاطر وتوصية مجلس االدارة بالمكافأة المتناسبة مع ادائه.
¥مراجعة كفاية وفعالية مهمة إدارة المخاطر ومناقشتها مع مدير عام المخاطر.
المقدمة من لجنة المخاطر التشغيلية بصفة منتظمة.
¥مراجعة التقارير ُ
¥القاء نظرة عامة وتقييم القطاع المصرفي الكويتي مقابل مصارف دول مجلس التعاون الخليجي وتحديث نزعة المخاطر.
¥مراجعة وتقييم االمن االلكتروني.
¥القاء نظرة مستقبلية على عام  2017والتأثيرات المتوقعة على قطاعات االقتصاد.

 .3لجنة التدقيق واإللتزام
رئيسًا
عضوًا
عضوًا

أهداف اللجنة

تقــوم لجنــة التدقيــق واإللتــزام بتنفيــذ مهامهــا بموجــب الصالحيــات والمســئوليات المنوطــة بهــا مــن مجلــس اإلدارة ،بخصــوص اإلشــراف علــى
التقاريــر الماليــة للبنــك ،والمبــادئ المحاســبية ،والتدقيــق الداخلــي والخارجــي ،واألمــور التــي تتعلــق بالرقابــة الداخليــة ،إلــى جانــب التنســيق مــع
المدققيــن الخارجيــن للبنك.
أعضاء اللجنة:
رئيسًا (مستقل)
			
محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
عضوًا
					
سانجيف بيجال
عضوًا (مستقل)
				
مايكل جيرالد إيسيكس
عضوًا
				
عبد اهلل أحمد الرئيسي
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الحوكمة (تتمة)

الحوكمة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)

 .3لجنة التدقيق واإللتزام (تتمة)

 .5اللجنة التنفيذية

ابرز مهام لجنة التدقيق واإللتزام خالل عام 2016

¥اعتماد خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر لعام  2016وتقديم التوصيات الخاصة بشأنها.
¥مراجعة وتقييم تقارير التدقيق الداخلي وفعاليتها.
¥متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية ومدى االلتزام بالتوجيهات الرقابية.
¥مراجعة تقارير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وااللتزام الربع سنوية وتقرير الشرعية بصورة نصف سنوية.
¥تقييم طبيعة وإطار عمل وتنفيذ خطة اإللتزام ،باإلضافة إلى متابعة األداء.
¥مراجعة تقارير وحدة مكافحة غسل األموال.
¥مراجعــة تقاريــر الشــكاوي مــن وحــدة الشــكاوي ،ضمــان فعاليــة اإلجراءات الداخليــة في التعامل مع هذه الشــكاوي ،بما يتوافق مع السياســات
والمتطلبات الرقابية ذات العالقة.
المجمعة للبنك ،وتقديم التوصيات المتعلقة بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها.
¥مراجعة ومناقشة البيانات المالية ُ
¥االجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين لمناقشة التقارير والموضوعات المالية والتدقيق الداخلي.
¥مراجعة التقارير ربع السنوية والبيانات المالية السنوية وخطابات اإلدارة.
¥متابعة كفاية موارد التدقيق الداخلي واإللتزام لضمان فعالية مهامها.
¥تقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين/اعادة تعيين المدققين الخارجيين.
¥مراجعة التدقيق والرقابة الداخلية في الشركات التابعة بصورة نصف سنوية.
¥تقييم أداء مدير عام التدقيق الداخلي ومساعد مدير عام ادارة االلتزام والتوصية بالمكافآت المتناسبة مع ادائهم.
¥الموافقة على خطة عام  2017الدارة التدقيق.

 .4لجنة المزايا والترشيحات
أهداف اللجنة

ضطلــع لجنــة المزايــا والترشــيحات بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســئولياته اإلشــرافية المتعلقــة بترشــيحات أعضــاء مجلــس اإلدارة
والجهــاز التنفيــذي فــي البنــك ،وتوزيــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى لجــان المجلــس ،باإلضافــة إلــى تقييــم دور المجلــس ككل وأعضائــه ولجانــه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتولــى لجنــة المزايــا والترشــيحات المســئولية اإلشــرافية علــى المزايــا فــي البنــك ،بمــا فــي ذلــك المكافــآت القصيــرة األجــل
العليــا وفقً ــا ألفضــل الممارســات الدوليــة.
والطويلــة األجــل المتعلقــة بهــا ،وتُقــدم اللجنــة توصياتهــا بشــأن المزايــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة ُ
أعضاء اللجنة:
		
الشيخ عبد اهلل جابر األحمد الصباح
				
عادل محمد اللبان
			
مايكل جيرالد إيسيكس

رئيسًا
عضوًا
عضوًا (مستقل)

ابرز مهام لجنة المزايا والترشيحات خالل عام 2016
¥اعتماد المعايير المتبعة لتقييم مجلس االدارة واللجان المنبثقة منه.
¥مراجعــة وتحليــل نتائــج التقييــم الســنوي ألعضــاء مجلــس االدارة والمتضمــن التقييــم الذاتــي ،والتقييــم الجماعــي ألداء المجلــس
واللجان المنبثقة عنه وتقديم هذه النتائج لمجلس اإلدارة لإلطالع عليها.
¥التوصية بمكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه لعام .2016
¥رفع التوصية لمجلس اإلدارة بحزم المزايا المستحقة والمجمعة والتي تم ربطها باألداء ومتوافقة مع النظرة المستقبلية للمخاطر.
¥مراجعة حزمة المزايا والمكافآت المقترحة من الشركة التابعة لعام 2016
¥الموافقة على تعيين مدير عام  -الخدمات المصرفية لألفراد.
¥الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للشركة التابعة.
¥الموافقة على تعيين المدير العام للدائرة القانونية.
¥تحديث سجالت التدريب الخاصة بأعضاء مجلس االدارة لعام 2016-2015
¥مراجعة واعتماد خطة التدريب السنوية ألعضاء مجلس االدارة لعام  2017ومتابعة تنفيذها.
¥مراجعة واعتماد خطة االحالل بالبنك.
¥مراجعة سياسة منح المكافآت للتأكد من مالئمتها.
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أهداف اللجنة

تضطلــع اللجنــة التنفيذيــة بمهــام مســاعدة مجلــس اإلدارة للوفــاء بمســئولياته ،حيــث تتشــعب تلــك المهــام فــي اتجاهيــن .األول هــو مــا يتــم
تكليفها به في اجتماعات مجلس اإلدارة في األمور التي يستبقيها مجلس اإلدارة التخاذ قراره فيها ،والثاني هو الوفاء بمسئولياتها التي تُوكل
إليها من مجلس اإلدارة ،وتشــمل االئتمان ،واالســتثمار ،والســيولة ،ومخاطر الســوق ،والتي تزيد عن الحدود المنوطة باللجان األخرى.
أعضاء اللجنة:
			
الشيخ عبدال ّله جابر األحمد الصباح
					
عادل محمد اللبان
					
كيث هنري جيل

رئيسًا
عضوًا
عضوًا

ابرز مهام اللجنة التنفيذية خالل عام 2016

¥مراجعة واعتماد المعامالت المالية والعروض االستثمارية بموجب جدول الصالحيات المعتمدة.
¥مراجعة استراتيجيات استرداد األموال في عمليات التمويل المتعثرة واألصول المعكوسة.
المقترحة وشطب الديون المحتملة الجزئية أو الكلية التي تزيد عن الصالحيات الممنوحة.
¥تقييم واعتماد متطلبات المخصصات ُ
¥مراجعة جودة محفظة التمويل والتسهيالت الشاملة في البنك.
¥مراجعة قرارات ومحاضر اجتماعات وتقارير لجان اإلدارة التالية:
¥لجنة الموجودات والمطلوبات.
¥لجنة االئتمان.
¥لجنة تقييم االئتمان والمخصصات.
¥اللجنة اإلدارية.
¥لجنة االستثمار العقاري.
¥لجنة إدارة المخاطر.
العليا.
¥لجنة االئتمان ُ
¥االطالع على الموافقات التي أقرتها اإلدارة التنفيذية العتماد اللجنة.

الدورات التعريفية والتدريبية لمجلس اإلدارة
يتعيــن أن يمتلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة بصفــة جماعيــة قــدرًا كافيــا مــن المعرفــة والخبــرة ذات الصلــة باألنشــطة الماليــة المهمــة باإلضافــة إلــى
المعرفــة فــي مجــاالت التخطيــط االســتراتيجي والحوكمــة وإدارة المخاطــر ،فقــد قــام البنــك األهلــي المتحــد بتنظيــم البرامــج التدريبيــة التاليــة:
¥قواعــد البيانــات العمالقــة “ ”Big Dataمــع التركيــز علــى كيفيــة اســتفادة البنــوك مــن هــذه القاعــدة لتغييــر “نمــاذج األعمــال” ممــا يــؤدي إلــى
تقديــم خدمــة أفضــل للعمــاء وتزويدهــم بالمــوارد الغيــر متاحــة فــي مــكان آخــر .كمــا يغطــي هــذا البرنامــج القيمــة المضافــة الناتجــة عــن
االســتنباط مــن قاعــدة البيانــات لإلســتفادة منهــا بشــكل أمثــل.
“¥المخاطــر اإللكترونيــة ومنابــع الثقــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة” والــذي يشــمل المخاطــر الناتجــة عــن التعامــات اإللكترونيــة مــع التركيــز
علــى الخطــط واالســتراتيجيات لتجنــب هــذه المخاطــر.
“¥قانــون ضرائــب القيمــة المضافــة وضريبــة المبيعــات فــي “مجلــس التعــاون الخليجــي” مــع تغطيــة اخــر التطــورات وتعامــات الخدمــات الماليــة
وتأثيــر هــذه القوانيــن علــى البنــوك.
¥تطبيقات “ ”IFRS9والتركيز على االتجاهات العالمية واالقليمية في تبني الـ .IFRS9
كما تمت تغطية العديد من البرامج التدريبية عبر نظام التعلم االلكتروني مثل برامج “الفاتكا” و“غسيل االموال”.

39

الحوكمة (تتمة)

الحوكمة (تتمة)

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

لجنـة اإلشـراف على التصـرف في اإليرادات غيـر المتوافقـة مع أحكـام الشـريعة اإلسـالميـة

وفقــً للقانــون فإنــه يجــب أن تُشــكل فــي كل بنــك إســامي هيئــة مســتقلة للرقابــة الشــرعية علــى أعمــال البنــك ال يقل عــدد أعضائهــا عن ثالثة
تعينهــم الجمعيــة العامــة للبنــك ويجــب النــص فــي عقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك علــى وجــود هــذه الهيئــة وكيفيــة تشــكيلها
واختصاصهــا وأســلوب ممارســتها لعملهــا.
قــرارات الهيئــة الشــرعية ملزمــة إلدارة البنــك ،وتقــع علــى عاتــق البنــك مســئولية تنفيــذ هذه القــرارات و تطبيقهــا ،وعلى الهيئة الشــرعية التأكد
مــن التــزام اإلدارة بذلــك وكتابــة تقريرهــا للجمعيــة العموميــة للبنــك يشــتمل علــى رأيهــا فــي مــدى مســايرة أعمــال البنــك ألحــكام الشــريعة
اإلسالمية.

هــدف اللجنــة هــو اإلشــراف ومتابعــة التصــرف بالفوائــد المجنبــة الناشــئة مــن عمليــات غيــر متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ســابقة
للتحــول ،وكذلــك الناتجــة مــن أخطــاء غيــر مقصــودة مــن تعامــات البنــك الالحقــة ،والموافقــة وإقــرار مــا يتــم عرضــه مــن طلبــات اإلدارة التنفيذيــة
المتعلقــة بالصــرف حســب الضــرورة ووفقــً للبيــان ومــا يتعلــق بحقيقــة الجوانــب اإلنســانية واالجتماعيــة مــن خــال قاعــدة المعلومــات المتعلقــة
بهــذا الموضــوع وإبــداء التعديــات الالزمــة عليــه وتحديــد جميــع أولويــات اإلنفــاق مــن مثــل هــذه المبالــغ.

عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (ستة) اجتماعات خالل عام  ،2016وفيما يلي جدول بحضور أعضاء الهيئة الشرعية لالجتماعات:

أعضاء الهيئة الشرعية

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

عقدت لجنة اإلشراف (ثالثة) اجتماعات خالل عام  ،2016وفيما يلي جدول بحضور أعضاء اللجنة لالجتماعات:

أعضاء الهيئة الشرعية

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

الشيخ /د .عبد العزيز خليفة القصـار

3/3

الشيخ /د .خــــالد مذكــــور المذكــــور

6/6

الشيخ /د .عـصـام خلف العنــزي

3/3

الشيخ /د .عبد العزيز خليفة القصـار

6/6

السيد /أحمد ذو الفقار

3/3

الشيخ /د .عـصــــام خلــــف العنــزي

6/6

اإلدارة الشرعية

وصدر عن هذه االجتماعات (ثالثـــون) قرارًا شرعيًا.

التدقيق الشرعي

اللجنة التنفيذية
هــي جهــاز مســتقل منبثــق عــن هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية يقــوم بدراســة األمــور التــي تحــال إليــه مــن قبــل الهيئــة باإلضافــة إلــى اعتمــاد
األمــور وفــق تفويــض الهيئــة الشــرعية لهــا بذلك.

تقــوم اإلدارة الشــرعية بعمــل تدقيــق نصــف ســنوي علــى جميــع إدارات البنــك للتأكــد مــن التزامهــا بقــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية وأن
البنــك يقــوم بأعمالــه وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية حســب قــرارات الهيئــة الشــرعية ،وترفــع تقريرهــا لهيئــة الفتــوى الرقابــة الشــرعية بنتائــج
عمليــة التدقيــق وتوصيــات اإلدارة الشــرعية حولهــا.

عقدت اللجنة التنفيذية (ثمانية) اجتماعات خالل عام  ،2016وفيما يلي جدول بحضور أعضاء اللجنة لالجتماعات:

المراجعة وااللتزام الشرعي

أعضاء الهيئة الشرعية

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

الشيخ /د .عبد العزيز خليفة القصـار

8/8

الشيخ /د .عـصــــام خلــــف العنــزي

8/8

وقد صدر عن هذه االجتماعات (واحد وثالثون) توصية ،تم اعتمادها كقرار من الهيئة الشرعية.

مقرر الهيئة الشرعية
هــو العضــو التنفيــذي لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية يقــوم بترتيــب جــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــة والدعــوة لــه باإلضافــة لكتابــة محاضــر
اجتماع الهيئة الشــرعية وإرســال قراراتها إلدارة البنك ,كذلك يقوم بدراســة األمور التي تحال إليه من قبل الهيئة باإلضافة إلى اعتماد األمور وفق
تفويــض الهيئــة الشــرعية لــه بذلــك والتأكد من ســامة تطبيق قرارات الهيئة الشــرعية.

تقــوم اإلدارة الشــرعية بالــرد علــى استفســارات إدارات البنــك المختلفــة وكذلــك عمــاء البنك فيما يتعلق باألمور الشــرعية وشــرح وتوضيح قرارات
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية .كذلــك تقــوم اإلدارة الشــرعية بمراجعــة السياســات واإلجــراءات والعقــود والنمــاذج المختلفــة ومراجعــة إعالنــات
البنــك فــي الصحــف وجميــع المهــام اليوميــة المختلفــة المعروضــة مــن إدارة البنــك واعتمادهــا حســب قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية
فــي شــأنها.

البحوث والتدريب والتطوير
نحــو تحقيــق دورهــا وتكويــن جهــاز إداري كفــؤ كجــزء مــن نظــام رقابــي قــوي تقــوم اإلدارة الشــرعية بالمشــاركة فــي تطويــر المنتجــات وتدريــب
الموظفيــن بالتعــاون مــع إدارة المــوارد البشــرية وأقســام التطويــر المختلفــة فــي البنــك.

مخالفات نتج عنها أرباح أو مصاريف تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية
لــم يتــم اكتشــاف اي مــن المخالفــات الماليــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31/12/2016م( .وهــي المخالفــات التــي يترتــب عليهــا تأثيــر
مالــي ســواء بتحصيــل إيــراد محــرم أو دفــع مصــروف محــرم وفــق قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية).

الزكاة السنوية التي يدفعها البنك
وفقــً للقانــون رقــم  46لســنة  2006ووفقــً لقــرار وزارة الماليــة رقم  58/2007يقوم البنك بدفــع ضريبة الزكاة المفروضة في القانون ،وفي بعض
األحيــان تغطــي ضريبــة الــزكاة مبلــغ الــزكاة الواجــب دفعــه مــن مســاهمي البنك كــزكاة ألموالهم.
بلغت ضريبة الزكاة مبلغ وقدره  419ألف د.ك .للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
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مكافأة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تعتمــد الجمعيــة العموميــة تعيين/إعــادة تعييــن الهيئــة الشــرعية وتفــوض مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم .وقــد تحــددت األتعــاب بـــ  32ألــف د.ك.

حوكمة المخاطر ومهام إدارة المخاطر
تم ِّثــل الحوكمــة الفعالــة محــو ًرا أساسـ ًيا فــي ثقافــة وممارســات أعمــال البنــك األهلي المتحــد في الكويت ،حيث يســعى البنك باســتمرار لتحديث
وتبنــي أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة ،والشــفافية ،واألخالقيــات ،واإلدارة ،واإلشــراف علــى المخاطــر ،والتدقيــق واإللتــزام.
القيــم ُمطبقــة فــي البنــك مــن خــال سياســة الحوكمــة التــي لهــا عالقــة وتتناســب مع حجــم أعمال البنــك .وتم بنــاء هذه السياســة على
وهــذه ِ
المبــادئ المنصــوص عليهــا بموجــب مقــررات لجنــة بــازل علــى اإلشــراف المصرفــي وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي .ويشــمل هيــكل الحوكمــة،
مجلــس اإلدارة ،واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،ولجــان اإلدارة والعديــد مــن المهــام.
وتدعــم سياســة الحوكمــة أهــداف البنــك ليصبــح كيــان مصرفــي حيــويُ ،يقــدم خدمــات ماليــة إســامية متميــزة ،وتتمتــع بالعمــق والشــفافية
فــي اتخاذ المخاطر.
ويتركــز إطــار عمــل إدارة المخاطــر فــي البنــك األهلــي المتحــد بالكويــت فــي التركيــز علــى توحيــد إدارة المخاطــر علــى نطــاق البنــك بالكامــل في
عملياتــه وثقافتــه .ودور إدارة المخاطــر هــو دعــم النمــو ،فــي الوقــت الــذي تحــرص فيــه علــى ضمــان اســتمرار جــودة محفظــة البنــك وتحقيــق عائــد
مناســب مقابــل المخاطــر التــي تــم اتخاذهــا .والهــدف هــو إدارة تقلبــات األربــاح ،التــي تتحقــق بوضــع معاييــر واضحــة التخــاذ المخاطــر.
تحمــل المســئولية الشــاملة عــن إنشــاء واإلشــراف علــى قواعــد إدارة المخاطــر ،واعتمــاد نزعــة المخاطر الشــاملة في
ويســتمر مجلــس اإلدارة فــي ُّ
البنــك ،والتأكــد مــن أن أعمالــه تســير فــي إطــار تلــك القواعــد .وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة سياســة الحوكمــة ،وسياســة الشــفافية واإلفصــاح
وسياســة الحوكمــة في الشــركات التابعــة للبنك.

الرقابة الداخلية
تضطلــعُ اإلدارة بمهمــة تنفيــذ قواعــد الرقابــة الداخليــة .ويضطلــعُ مجلــس اإلدارة بالمســئولية الكاملــة عن كفايــة أنظمة الرقابــة الداخلية .وتقوم
لجنــة التدقيــق واإللتــزام با ِإلشــراف علــى إطــار عمل الرقابة الداخلية .وتقــوم إدارة المخاطر ،والتدقيق الداخلي ،والمدققون الخارجيون المســتقلون
بتقديــم تقاريرهم لمجلس اإلدارة.
وقــد قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومهمــة إدارة المخاطــر ،وتأكــد مــن فعاليتهــا فــي البنــك األهلــي المتحــد بالكويت عن
عــام  .2016وعلــى ضــوء تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي علــى التدقيــق الداخلــي فــي المؤسســات الماليــة ،ولضمــان فعاليــة وكفايــة أنظمــة
الرقابــة الداخليــة فيــه ،فقــد قــام البنــك األهلــي المتحــد بالكويــت بمراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي البنــك مــن خــال مؤسســة تدقيــق
خارجيــة مســتقلة ومعتمــدة .وتــم مناقشــة تقريــر الرقابــة الداخليــة مــن ِقبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا في نهاية ديســمبر  2016ولــم تُوجد أي
فجــوات مؤثــرة فــي الرقابــة فــي الــرأي الــذي توصل إليه التقرير .وعليه ،يشــهد مجلــس اإلدارة بكفاية أنظمة الرقابة الداخلية واإلشــراف على البنك.
ويضــم ملحــق “ ”1نســخة مــن كتــاب الرأي عــن تقرير الرقابــة الداخلية.
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ميثاق السلوك المهني وأخالقيات العمل
الهــدف مــن هــذا الميثــاق هــو إرشــاد كافــة موظفــي البنــك التبــاع الممارســات األخالقيــة والمهنيــة المطلوبــة فــي أي مؤسســة ماليــة مرموقــة.
وقــد تــم إنشــاء سياســات وإجــراءات داخليــة كان الهــدف منهــا أن تكــون مألوفــة للموظفيــن فــي تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض وفــي اتخــاذ
القــرارات خــال أنشــطة العمــل اليوميــة للموظفيــن .ويمثــل ميثــاق الســلوك المهنــي جسـ ًرا بيــن أهــداف البنــك وحقائــق أداؤه لمهامــه ،وهــو
ـجع
الشــيء الــذي ُيب ِّيــن التزامنــا بمهمتنــا .والبنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .ملتـ ٌ
ـزم بتهيئــة بيئــة عمــل مناســبة تدعم الســلوك المهني وتُشـ ِّ
ـي علــى األخــاق والســلوك .وفــي حــال مخالفــة أي موظــف أو مســئول أو عضــو مجلــس إدارة لهــذه القواعد
بفعاليــة علــى وجــود حــوار مفتــوح مبنـ ٌ
تُط َّبــق عليــه اإلجراءات التأديبية المناســبة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
بوجه عام هو التيســير على الموظفين ليتمكنوا من اإلبالغ بســرية عن أي شــكوى لديهم ،دون الخوف
الهدف من سياســة اإلبالغ عن المخالفات
ٍ
مــن أي تبعــات ســلبية ناتجــة عــن ذلــك التبليــغ .ونحــن فــي البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .تبنينــا سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات للمحافظــة
ُشجع كل الموظفين على التحدث إذا كان لديهم مخاوف صحيحة بشأن أي
على أعلى المعايير الممكنة من السلوك األخالقي والمهني .كما ن ِّ
خطــأ أو أي تصــرف غيــر مهنــي يحــدث فــي البنــك .وقد يتعلق ذلك الخطأ بســوء تصرف مالي ،أو عدم اإللتــزام بقواعد قانونية أو رقابية ،أو مخالفة
جنائية ،أو أي ســلوك يضر بصورة أو ســمعة البنك ،أو التســبب في تعريض الصحة وســامة البيئة للخطر ،أو اإلخفاء المتعمد ألي من تلك األمور.
المب ِّلغ مجهوالً .وتأتي سياسة اإلبالغ عن المخالفات
ويحمي البنك األهلي المتحد ويدعم أي موظف يقوم باإلبالغ عن شكوكه ومخاوفه وسيظل ُ
استجابة لرغبة البنك في تدعيم نظام النزاهة في البنك ومحاربة الفساد والتحايل وغيرها من المخالفات المتعلقة بها.

تعارض المصالح
تــم إنشــاء سياســة تعــارض المصالــح فــي البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .لضمــان تحقيق أعلــى درجات الشــفافية والموضوعيــة داخل البنك.
ويتعيــن علــى موظفــي البنــك وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأفــراد عائالتهــم تجنُّ ــب تعارض المصالــح التجاريــة واالقتصادية مع مصالــح البنك .وتنص
سياســة البنــك علــى اتخــاذ كافــة الخطــوات التــي تكفــل المحافظــة على سياســة تعــارض المصالح وتطبيــق اإلجــراءات اإلداريــة والتنظيمية التي
تســاعد علــى تحديــد وإدارة تلــك السياســة .ولــدى البنــك إجــراءات محددة خاصة بأعماله للتعــرف على وإدارة تعارض المصالــح الفعلي والمحتمل
الــذي قــد ينشــأ خــال مســار عمــل البنــك ألعمالــه .ويتعيــن علــى البنــك اتخــاذ كل الخطــوات لتحديد تعــارض المصالح التــي يترتب عليهــا مخاطر
ـدد هــذه السياســة مــا هــو مطلــوب من البنك علــى المســتوى الجماعي والفــردي ،مع وجــود إجراءات
ماديــة تــؤدي إلــى ضــرر العمــاء والبنــك
وتحـ ِّ
ُ
وقواعــد مناســبة لتحديــد والتعامــل مــع هــذا التعــارض علــى الفــور .وفيمــا يلــي بعــض مــن حــاالت تعــارض المصالــح التــي يتعيــن علــى أعضــاء
مجلــس اإلدارة والموظفيــن تجنبهــا:
¥الحصول على قروض أو كفاالت مقابل التزامات نتيجة لمركز أحد األفراد كونه عضو مجلس إدارة أو موظف في البنك.
¥االشتراك في أي تصرف أو سلوك يتداخل بصورة غير مناسبة مع عالقات عمل البنك الحالية أو المستقبلية ،مع أي طرف آخر.
¥االنخراط في أي عمل أو نشاط ُينافس بصورة مباشرة أو غير مباشرة أعمال وأنشطة البنك.
¥قبول الرشاوي أو الهدايا أو أي مبالغ أخرى مقابل خدمات تتعلق بأي عمل للبنك.
¥قبــول أي موظــف ،أو عضــو مجلــس إدارة أو أي فــرد لــه عالقــة مباشــرة بعائالتهــم ،ألي هديــة مــن أي أشــخاص أو كيانــات تتعامــل مــع البنــك،
وذلــك فــي حالــة مــا ُيتوقــع أن تُمثــل تلــك الهديــة ،علــى ضــوء إجمالــي الظــروف التــي تمــت فيهــا ،أن تُشـ ِّ
ـكل تأثيـ ًرا علــى تصرفــات عضــو
مجلــس اإلدارة أو الموظــف كموظفيــن في البنك.
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المحافظة على السرية

الشكاوي وحماية العمالء

تعتبــر الســرية مــن بيــن المبــادئ األساســية فــي العمــل المصرفــي ،فيجــب أن يحظــى البنــك بثقــة واطمئنــان كل االطــراف التــي تتعامــل معــه،
مــن مودعيــن ،ومقترضيــن ،ومســتثمرين ،أو غيرهــم .وقــد تبنــى البنــك سياســة للســرية تُســتخدم كمرجــع لــكل أعضــاء مجلــس اإلدارة،
والمســئولين والموظفيــن فــي األمــور المتعلقــة بجمــع واســتخدام واالحتفــاظ بالمعلومــات الماليــة الشــخصية الخاصــة بعمــاء البنــك األفــراد،
وعــن البنــك فــي حــد ذاتــه أو عــن المجموعــة التــي عمــل من خاللهــا .وجميع أعضاء مجلــس اإلدارة والموظفين مســئولين عن حمايــة المعلومات
المعتمــدة .عــاوة علــى ذلــك ،يكــون لعمــاء البنــك حــق اال اطــاع علــى نطــاق عريــض مــن الخدمات
الســرية والخاصــة ،وفقً ــا للقواعــد والسياســات ُ
والمنتجــات ،مثــل المنتجــات المصرفيــة األساســية ،والرهونــات ،والعمليــات المصرفيــة التــي تتــم مــن خــال اإلنترنــت .ومــن أجــل تقديــم هــذه
المنتجــات والخدمــات بفعاليــة وبصــورة مالئمــة ،وقــد حــرص البنــك أن يســتخدم أدوات التكنولوجيــا المناســبة للمحافظــة علــى بيانــات العمــاء
وادارتهــا ،مــع ضمــان المحافظــة علــى حمايــة تلــك البيانات وحماية معلومــات وبيانات العمالء مســألة يأخذها مجلس اإلدارة موضــع الجدية .عالوة
علــى ذلــك ،يقــوم كل موظفــي البنــك عنــد التعييــن بكتابة تعهد بأنفســهم باإللتزام بقواعد الســلوك وتطبيق مبادئ المحافظة على الســرية،
وأمــن وحماية ســجالت العمالء.

تــم إنشــاء إدارة الشــكاوي وحمايــة العمــاء فــي عــام  .2015وكان الهــدف األساســي منها هو توســيع وتعزيــز مهام وحدة الشــكاوي لتهيئة بيئة
استرشادا
عمل مواتية للمحافظة على حقوق العمالء وذلك في إطار تطوير منهج التعامل مع الشكاوى و حماية حقوق العمالء ،وقد تم ذلك
ً
بأفضــل الممارســات فــي هــذا الصــدد وبمــا يتماشــى مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بخصــوص مبــادئ دليــل حمايــة العمــاء ورؤيــة البنــك
األهلــي المتحــد والتــي ت ّركــز أن العميــل هــو محــور اهتمامنا لنُ قــدم له أفضل جودة مــن الخدمة.

معامالت األطراف ذات العالقة
تــم إعــداد سياســة التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة وفقً ــا للقواعــد الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي ،والمعاييــر الدوليــة لإلبالغ عــن التقارير
المالية .ومجلس اإلدارة لديه الســلطة المطلقة لمراجعة واعتماد هذه السياســة .وتخضع معامالت األطراف ذات العالقة للمراجعة والتدقيق من
ِقبــل التدقيــق الداخلــي ومجلــس اإلدارة .ويعمــل البنــك علــى التأكد من أن عمليات اإلفصاح عن معامالت األطــراف ذات العالقة تتم وفقً ا للقواعد
والتشريعات المحلية.

المساهمون الرئيسيون كما في 2016/12/31
كبار المساهمين

عدد األسهم

النسبة المئوية
للمساهمة

شركة األهلي المتحد

1,166,449,682

%67.33

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

211,197,152

%12.19

ولذلــك ،فقــد تــم اتخــاذ مبــادرات عديــدة لضمــان التنفيــذ الكامــل لدليــل حمايــة العمــاء الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي ،ممــا ســيترتب عليــه
تعزيز رضا العمالء وثقتهم في البنك األهلي المتحد بالكويت عند التعامل معه .وتشــمل هذه المبادرات ،على ســبيل المثال ال الحصر ،اجراء
تقييــم للخدمــة التــي يقدمهــا البنــك بصــورة منتظمــة ،وعمــل اســتبيانات لــدى العمــاء للتعــرف علــى فــرص إمكانيــة تحســين الخدمــة ،وتحليل
هــذه النتائــج ومشــاركتها مــع اإلدارات المختلفــة فــي البنــك لتتخــذ كل إدارة اإلجــراء المناســب لهــا فيمــا يخصهــا .هذا إلى جانب إعــادة التصديق
علــى شــهادة األيــزو ( )ISO 9001:2008وشــهادة الجــودة األلمانيــة “ ”TUV NORDوالتــي تعتبر تكلي ً
ال لجهود إدارة الجــودة لتعزيز معلومات حماية
العمــاء ،والتعامــل مــع الشــكاوي وتوعيــة الموظفيــن بضــرورة تقديــم أفضــل خدمــة ممكنــه ،يســعى البنــك لحــل شــكاوى العمــاء ،وذلــك باجراء
تحقيق للوصول لتحديد جذور أســباب الشــكوى ،واتخاذ الخطوات المناســبة التي من شــأنها تجنب االســباب التي تؤدي الى مثل هذه الشــكوى.
كما تم اتخاذ مبادرة إلطالق حملة شــكر في البنك مما ســؤدي الى رفع معنويات الموظفين ،وتحســين التواصل فيما بينهم عبر البنك ،ونشــر
للعمالء.
الــروح االيجابيــة بيــن الموظفيــن وبالتالــي االرتقاء بخدمة أفضــل ُ

حماية أصحاب المصالح
يعمل البنك على حماية حقوق أصحاب المصالح انطال ًقا من القيم األساسية التي ترتكز عليها أعمال البنك ،حيث يسعى إلى إرساء القواعد
المناسبة القتناص الفرص الكفيلة بجذب المستثمرين والعمالء والموظفين .و ُيد ِرك البنك أن حقوق أصحاب المصالح ت ِّ
جزء ال يتجزأ من
ُشكل ٌ
الحوكمة السليمة .وأن نجاح البنك في النهاية هو ُمحصلة الجهود المشتركة ألطراف عديدة ،وهذه الجهود هي أساس التنمية طويلة األجل
التي يسعى لها البنك ،وهي التي تساعده على تبوؤ مكانة مميزة في المجال المصرفي .وفيما يلي أهداف البنك في هذا المجال:
¥حماية حقوق المساهمين ،بما في ذلك أقلية المساهمين ،إلى جانب مختلف أصحاب المصالح.
¥تشجيع المساهمين على المشاركة الفعالة.
¥االفصاح في الوقت المناسب لكل أصحاب المصالح.

المكافآت
ناء على تعليمات وإرشادات بنك الكويت المركزي التي تتعلق بمكافآت الموظفين وأعضاء مجلس
يتم إعداد سياسة المكافآت في البنك ِب ً
اإلدارة .أما المكافآت المتغيرة المتعلقة باألداء فتهدف إلى مكافأة الموظف على مساهمته في مجال يمتد ألبعد من نطاق متطلبات وظيفته،
وخاصة تلك المساهمات التي تؤدي إلى زيادة أرباح البنك وإنتاجيته.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
%12.19

وفي الحاالت التي تزداد فيها المكافأة مقابل األداء عن نسبة ُمعينة من الراتب اإلجمالي السنوي للمسئول التنفيذي ،فتخضع المكافأة لمعايير
االسترداد ،حيث يمكن استرداد ما تم دفعه له ،أو المطالبة برده ،مثل الحاالت التي ال تؤدي فيها قرارات المسئول التنفيذي إلى تحقيق األرباح
المتوقعة.
وتخضع كل المكافآت والتعويضات لموافقة لجنة المزايا والترشيحات ،ويتم أخذ مؤشر لمعدالت المكافآت بالمقارنة مع المستويات السائدة في
ناء على إحصائيات قابلة للقياس في الصناعة المصرفية ،وهذا من شأنه جذب أصحاب المهارات المناسبة للبنك .كما
السوق ،والتي تتحدد ِب ً
يتم تطبيق المبادئ اإلرشادية للمكافآت على األداء المالي للبنك القصير والطويل األجل ،وبما يتماشى مع المخاطر وخطوطها الزمنية.

ﺻﻐﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
%20.48
ﺷﺮﻛﺔ اﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
%67.33
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الحوكمة (تتمة)

اإلفصاح عن المكافآت
العليا ،والموظفين المشاركين في أنشطة تحفها المخاطر والوظائف الرقابية.
قام البنك بتصنيف موظفيه إلى فئات اإلدارة ُ
بلغت مكافآت أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة  124,390مجتمعة.
وبلغت إجمالي المكافآت ألعلى ثمان موظفين تنفيذيين بالبنك ومنهم المدير المالي ومدير ادارة التدقيق ومدير ادارة المخاطر
 1,199,320د.ك.
ُيبين الجدول التالي المكافآت المدفوعة بالدينار الكويتي لفئات الموظفين.

48

فئات الموظفين

عدد
الموظفين

مكافأة ثابتة
(د.ك).

مكافأة
متغيرة (د.ك).

اجمالي
المدفوع
(د.ك).

مستحقات
مكافآت نهاية
الخدمة EOS
Accrual

العليا
اإلدارة ُ

12

1,233,612

373,180

1,606,792

1,606,792

الموظفون المشاركون في أنشطة
تحفها مخاطر

19

1,042,840

263,995

1,306,835

1,306,835

وظائف رقابية ومالية

16

905,732

158,217

1,063,949

1,063,949

البيانات المالية المجمعة
المحتويات

الصفحــة

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

50

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

56

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر المجمع

57

بيان المركز المالي المجمع

58

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

59

بيان التدفقات النقدية المجمع

60

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

61

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

50

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين (تتمة)

51

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين (تتمة)

52

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين (تتمة)

53

البيانات المالية المجمعة

بيان الدخل الشامل اآلخر المجمع

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

إيرادات التمويل

3

132,589

120,839

توزيعات للمودعين

4

)(44,187

)(31,757

88,402

89,082

الخسائر الشاملة األخرى:
(خسائر) ايرادات شاملة أخرى سوف يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في
فترات الحقة:

إيضـاحات

صافي إيرادات تمويل

ربح السنة

37,647

34,919

10,618

10,508

أرباح معامالت بعمالت أجنبية

4,006

4,209

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)(4,706

)(1,219

صافى أرباح بيع استثمارات عقارية

2,949

3,831

فروق عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

)(276

)(222

صافى أرباح بيع استثمارات

3,451

1,365

)(4,982

1,627

1,877

صافي الخسائر الشاملة األخرى التي سوف يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو
الخسائر في فترات الحقة

111,053

110,872

صافي إيرادات أتعاب وعموالت

إيرادات أخرى

5

6

إجمالي إيرادات التشغيل

)(997

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:
36

483

المخصص وخسائر انخفاض القيمة

7

)(31,679

)(24,779

صافي اإليرادات الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو
الخسائر في فترات الحقة

36

483

مخصص انخفاض قيمة أصل محتفظ به حتى البيع

21

)(5,813

)(15,814

الخسائر الشاملة األخرى للسنة

)(4,946

)(514

إيرادات تشغيل بعد المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

73,561

70,279

اعادة تقييم األرض الملك الحر

15

إجمالي اإليرادات الشاملة الخاصة بمساهمي البنك

36,393

42,180

تكاليف موظفين

)(20,624

)(20,359

إجمالي الخسائر الشاملة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

)(3,692

)(7,775

استهالك

)(2,509

)(2,391

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

32,701

34,405

مصروفات تشغيل أخرى

)(10,758

)(10,454

إجمالي مصروفات التشغيل

)(33,891

)(33,204

الربح من العمليات

39,670

37,075

)(1,873

)(2,006

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(150

)(150

ربح السنة

37,647

34,919

صافي ربح السنة الخاص بمساهمي البنك

40,348

42,805

صافي الخسارة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

)(2,701

)(7,886

37,647

34,919

25.9

27.4

الضرائب

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (فلس)

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

56

إيضـاحات

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

8

9

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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58
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

صكوك مستدامة الشريحة 1

رأس المال
19
173,237
157,488

االحتياطيات
19
255,768
242,627

429,005
400,115

أسهم خزينة
20
)(43,957
)(43,957

385,048
356,158

60,640
-

الحصص غير المسيطرة
4,677

إجمالي حقوق الملكية
445,688
360,835

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
3,692,161
3,904,303

د .أنور علي المضف
رئيس مجلس اإلدارة
ريتشارد جروفس
الرئيس التنفيذي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

ربح (خسارة) السنة

الرصيد كما في  1يناير 2016
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة
توزيعات أرباح ( 2015 -إيضاح) 19

إجمالي اإليرادات (الخسائر) الشاملة للسنة
إصدار أسهم منحة 2015 -
(إيضاح )19
المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )19
متحصالت من إصدار صكوك مستدامة الشريحة 1
(إيضاح )22
تكلفة إصدار صكوك مستدامة الشريحة (1إيضاح
)22
حركات أخرى
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

ربح (خسارة) السنة

الرصيد كما في  1يناير 2015
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات (الخسائر)
الشاملة للسنة
المحول من االستبعاد
توزيعات أرباح ( 2014 -إيضاح )19

رأس المال ألف
دينار كويتي
157,488
-

-

-

-

15,749
173,237

143,171
-

-

-

-

-

احتياطي
قانوني
ألف دينار
كويتي

عالوة إصدار
أسهم ألف
دينار كويتي
12,883
-

-

-

-

12,883

12,883
-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,466

74,199

-

-

-

4,237

-

-

-

-

-

69,962

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

22

إصدار أسهم منحة 2014 -
(إيضاح )19

حقوق الملكية

14,317

أرباح
محتجزة ألف
دينار كويتي

احتياطي
عــام ألف
دينار كويتي
22,660
-

-

-

-

22,660

22,660
-

-

-

-

-

-

)(14,317

)(12,890

508

42,805

-

42,805

106,579

131,048

-

)(413

-

)(4,237

)(15,749

)(7,090

40,348

-

40,348

118,189

االحتياطيات
التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة ألف
دينار كويتي
7,792
)(3,868
-

)(3,868

3,924

9,011
)(1,219
)(1,219

-

-

-

-

-

)(508

483

483

-

10,039

10,050

-

-

-

-

-

-

36

36

-

10,014

احتياطي
إعادة تقييم
عقارات ألف
دينار كويتي

الخاصة بمساهمي البنك

3,246,473
3,543,468

-

مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع
21
3,499

-

مطلوبات أخرى
18
52,450
49,351

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

ودائع العمالء
17
2,491,871
2,660,629

المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )19

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
702,152
829,989

-

المطلوبات

157,488

المطلوبات وحقوق الملكية

-

احتياطي
أسهم
الخزينة ألف
دينار كويتي
974
-

-

-

-

974

974
-

-

-

-

-

974

153

-

-

-

-

111

111

-

42

30

-

-

-

-

-

-

)(123

)(123

-

153

احتياطي
تحويل عمالت
أجنبية ألف
دينار كويتي

3,692,161
3,904,303

12,883

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
21
22,994

4,496

موجودات أخرى
16
19,253
14,816

69,962

ممتلكات ومعدات
15
31,393
30,954

-

استثمارات عقارية
14
23,055
29,572

22,660

استثمار في شركة زميلة
13
10,162
-

)(4,496

استثمارات متاحة للبيع
12
203,973
139,167

118,189

مدينو تمويل
11
2,706,054
2,680,334

-

ودائع لدى بنوك أخرى
227,280
376,812

7,792

إجمالي الموجودات

ودائع لدى بنك الكويت المركزي
426,847
265,199

أسهم
الخزينة
ألف دينار
كويتي

إجمالي
االحتياطيات
ألف دينار
كويتي
242,627
40,348
)(3,955
36,393
)(7,090
)(15,749
)(413
255,768

227,654
)(625

42,805

42,180
)(12,890
)(14,317
242,627

-

-

-

-

-

-

)(43,957

)(43,957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(43,957

10

10,014

نقد وأرصدة لدى البنوك
44,144
344,455

-

-

-

-

-

-

-

-

60,640

-

-

60,640

-

-

-

-

-

-

-

الشريحة 1
ألف دينار
كويتي

صكوك
مستدامة

الموجودات
)(43,957

إيضـاحات

2016
ألف دينار كويتي
-

4,677
)(991

مجموع حقوق
الملكية ألف
دينار كويتي
360,835
)(2,701

-

37,647
)(3,692

-

-

32,701

60,640
)(413
)(985

12,452
111

)(985

339,320
)(7,886

)(7,775

-

)(514
34,405
-

4,677

-

360,835

)(12,890

34,919

445,688

)(7,090

)(4,946

الحصص غير
المسيطرة
ألف دينار
كويتي

2015
ألف دينار كويتي
-

كما في  31ديسمبر 2016
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بيان المركز المالي المجمع

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

59

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضـاحات

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

أنشطة التشغيل
37,647

صافي ربح السنة

34,919

تعديالت لـ :
)(2,949

)(3,831

صافى ربح بيع استثمارات

)(3,451

)(1,365

صافي الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات

-

21

صافي ربح بيع استثمارات عقارية

حصة في نتائج شركة زميلة

13

33

)(373

إيرادات توزيعات أرباح

6

)(1,173

)(1,115

صافي إيرادات استثمارات عقارية

6

)(403

)(373

2,509

2,391

37,492

40,593

69,705

70,867

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

)(161,649

40,129

ودائع لدى بنوك أخرى

االستهالك
المخصص وخسائر انخفاض القيمة

7

ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
التغيرات في موجودات  /مطلوبات التشغيل:

)(25,753

113,955

مدينو تمويل

)(65,360

)(227,081

موجودات أخرى

7,790

1,291

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

)(127,837

73,252

ودائع العمالء

)(168,758

206,872

مطلوبات أخرى

1,926

)(10

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل

)(469,936

279,275

شراء استثمارات متاحة للبيع

)(394,198

)(229,250

بيع واسترداد استثمارات متاحة للبيع

328,693

233,143

شراء استثمارات عقارية

-

)(3,645

المحصل من بيع استثمارات عقارية

8,784

11,007

)(4,116

5,516

403

373

أنشطة االستثمار

(شراء)  /بيع ممتلكات ومعدات
صافى إيرادات استثمارات عقارية

6

توزيعات أرباح من شركات زميلة
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

6

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة االستثمار

464

-

1,173

1,115

)(58,797

18,259

أنشطة التمويل
60,640

-

)(413

-

)(7,090

)(12,890

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل

53,137

)(12,890

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

)(475,596

284,644

النقد والنقد المعادل في  1يناير

552,644

268,000

77,048

552,644

متحصالت من إصدار صكوك مستدامة الشريحة 1

22

تكلفة إصدار صكوك مستدامة الشريحة 1
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

النقد والنقد المعادل في  31ديسمبر
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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19

10

إيضاحات حول
البيانات المالية المجمعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .1التأسيس واألنشطة

 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

إن البنـك األهلـي المتحـد ش.م.ك.ع“( .البنـك”) هـو شـركة مسـاهمة عامـة تأسسـت فـي دولـة الكويت عـام  1971وهو مدرج في سـوق الكويت
لألوراق المالية .وتتمثل أغراض البنك في أداء المعامالت المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ويخضع للتعليمات التنظيمية الصادرة عن
بنـك الكويـت المركـزي .إن عنـوان المركـز الرئيسـي للبنـك هـو دروازة العبـد الرزاق ص .ب  71الصفـاة  12168الكويت.

 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2016

بدأ البنك نشاطه الفعلي كبنك إسالمي اعتبارًا من  1أبريل  ،2010ومنذ ذلك التاريخ تنفذ كافة أنشطة البنك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية
السـمحة حيث صادقت هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية في البنك على ذلك.
إن البنـك هـو شـركة تابعـة للبنـك األهلـي المتحـد شـركة مسـاهمة بحرينيـة ،بنـك بحرينـي (“الشـركة األم”) وهـو مـدرج فـي سـوقي البحريـن
والكويـت للأوراق المالية.
إن الشـركة التابعة الرئيسـية للبنك هي شـركة الكويت والشـرق األوسـط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع“ .كيمفك” وهي شركة تم تأسيسها في
دولة الكويت كما أنها مدرجة في سـوق الكويت لألوراق المالية وتعمل في االسـتثمار وإدارة المحافظ لحسـابها ولحسـاب عمالء .ويملك البنك
حصـة فعليـة بنسـبة  %50.12فـي كيمفـك كما في  31ديسـمبر .)%50.18 :2015( 2016

كما في  31ديسمبر 2016

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  11الترتيبات المشتركة :المحاسبة عن حيازة الحصص

تتطلـب التعديلات المدخلـة علـى المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  11من المشـغل المشـترك المحاسـبة عن حيازة حصة في عملية مشـتركة
تعتبـر أنشـطتها بمثابـة عمـل تجـاري مـن خلال تطبيـق مبادئ المعيار الدولـي للتقارير المالية  3والمتعلقة بمحاسـبة دمج األعمـال .كما توضح
التعديالت أن الحصص المحتفظ بها سـابقًا في عملية مشـتركة ال يتم إعادة قياسـها عند حيازة حصص إضافية في نفس العملية المشـتركة
فـي ظـل االحتفـاظ بالسـيطرة المشـتركة .وقـد تـم أيضاً إضافـة اسـتثناء مـن النطـاق إلـى المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  11بحيث ال تسـري
التعديالت إذا كانت أطراف السـيطرة المشـتركة  -بما في ذلك المنشـأة المختصة بإعداد التقارير -تخضع للسـيطرة المشـتركة من قبل نفس
الشـركة المسـيطرة الكبرى.
تسـري هـذه التعديلات عنـد حيـازة حصـة مبدئيـة فـي عمليـة مشـتركة ،وحيـازة أي حصـص إضافيـة فـي نفـس العمليـة المشـتركة وتسـري بأثر
مسـتقبلي .ليـس لهـذه التعديلات أي تأثيـر علـى المجموعـة نظـرًا لعـدم حيـازة أي حصـة فـي عمليـة مشـتركة خلال السـنة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء

تـم إصـدار قانـون الشـركات الجديـد رقـم  1لسـنة  2016فـي  24ينايـر  ،2016وتـم نشـره فـي الجريـدة الرسـمية بتاريـخ  1فبرايـر  2016والـذي
بموجبـه تـم إلغـاء قانـون الشـركات رقـم  25لسـنة  ،2012والتعديلات الالحقـة لـه .وفقاً للمـادة رقم ( ،)5سـوف يتـم تفعيل القانـون الجديد بأثر
رجعـي اعتبـارًا مـن  26نوفمبـر  .2012تـم إصـدار الالئحـة التنفيذيـة الجديـدة للقانـون رقـم  1لسـنة  2016فـي  12يوليـو  2016وتـم نشـرها فـي
الجريـدة الرسـمية بتاريـخ  17يوليـو  2016وبهـذا فقـد ألغـي العمـل بالالئحـة التنفيذيـة للقانـون رقم  25لسـنة .2012

توضـح التعديلات المبـدأ الـوارد فـي معيـار المحاسـبة الدولـي  16عقـار وآالت ومعـدات ومعيـار المحاسـبة الدولـي  38الموجـودات غير الملموسـة
أن اإليـرادات تعكـس نمطاً مـن المزايـا االقتصاديـة الناتجـة عـن القيام بأعمـال (التي يعتبر األصل جـزءًا منها) بخالف المزايـا االقتصادية التي يتم
اسـتهالكها من خالل اسـتخدام األصل .نتيجة لذلك ،ال يمكن اسـتخدام الطريقة القائمة على اإليرادات من أجل اسـتهالك العقار واآلالت والمعدات
وقد تُسـتخدم فقط في ظروف محدودة للغاية من أجل إطفاء موجودات غير ملموسـة .تسـري التعديالت في المسـتقبل وليس لها تأثير على
المجموعة ،حيث إن المجموعة لم تسـتخدم طريقة قائمة على اإليرادات السـتهالك موجوداتها غير المتداولة.

تـم التصريـح بإصـدار البيانـات الماليـة المجمعـة للبنـك وشـركته التابعـة (“المجموعـة”) وفقاً لقـرار مجلـس إدارة البنـك بتاريـخ  11ينايـر2017
وهـي تخضـع لموافقـة الجمعيـة العموميـة العاديـة لمسـاهمي البنـك .إن الجمعيـة العموميـة العاديـة للمسـاهمين لها الحق فـي تعديل هذه
البيانـات الماليـة المجمعـة بعـد إصدارهـا.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة

 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 2.1أساس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء إعــادة قيــاس االســتثمارات المتاحــة للبيــع واألرض ملــك حر
و االتفاقيات اإلســامية اآلجلة والموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع وفقًا للقيمة العادلة.
تــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي الــذي يمثــل أيضــً العملــة الرئيســية للبنــك ،مقربــةً ألقــرب ألــف دينــار ،باســتثناء ما يشــار
إليه بغير ذلك.

 2.2بيان اإللتزام
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
المطبقــة مــن قبــل حكومــة دولــة الكويــت علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي .وتتطلــب هــذه
التعليمــات تطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة باســتثناء متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي " 39األدوات الماليــة :التحقــق
والقيــاس" حــول المخصــص المجمــع حيــث يتــم بــدالً منهــا التقيــد بمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي بضــرورة اتخــاذ الحــد األدنــى مــن المخصــص
العــام ،كمــا هــو مبيــن فــي السياســة المحاســبية المتعلقــة بانخفــاض قيمــة الموجــودات المالية.
وافــق كل مــن بنــك الكويــت المركــزي وهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي البنــك علــى إطــار زمنــي ينتهــي فــي  28مايــو  2017لتحويــل
كافــة االســتثمارات والمنتجــات التقليديــة لتصبــح متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
إن البنـك األهلـي المتحـد ش.م.ك.ع“( .البنـك”) هـو شـركة مسـاهمة عامـة تأسسـت فـي دولـة الكويت عـام  1971وهو مدرج في سـوق الكويت
لألوراق المالية .وتتمثل أغراض البنك في أداء المعامالت المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ويخضع للتعليمات التنظيمية الصادرة عن
بنـك الكويـت المركـزي .إن عنـوان المركـز الرئيسـي للبنـك هـو دروازة العبـد الرزاق ص .ب  71الصفـاة  12168الكويت.

سـوف تسـمح التعديالت للشـركات باسـتخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسـبة عن االسـتثمارات في الشـركات التابعة وشـركات المحاصة
والشـركات الزميلـة فـي بياناتهـا الماليـة المسـتقلة .سـوف ينبغي على الشـركات التي تطبق بالفعـل المعايير الدولية للتقاريـر المالية وتختار
االنتقـال السـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة فـي بياناتهـا الماليـة المسـتقلة تطبيق ذلك التغييـر بأثر رجعي .إن هذه التعديلات لن يكون لها أي
تأثيـر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 2.4المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
ولكن لم تسر بعد
يسـر مفعولهـا بعـد حتى تاريخ إصـدار البيانـات المالية المجمعـة للمجموعة .تنـوي المجموعـة تطبيق تلك
فيمـا يلـي المعاييـر الصـادرة ولكـن لـم
ِ
المعاييـر عند سـريان مفعولها.

المعيار الدولي للتقارير المالية  :9األدوات المالية

أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة الصيغـة النهائيـة للمعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  - 9األدوات الماليـة فـي يوليـو  2014ويسـري
للفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد  1يناير  2018مع السـماح بالتطبيق المبكر .يحدد المعيار الدولـي للتقارير المالية  9متطلبات التحقق
والقيـاس للموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة وبعـض عقـود شـراء أو بيـع الموجـودات غيـر الماليـة وانخفـاض قيمـة الموجـودات الماليـة
ومحاسـبة التغطيـة .يحـل هـذا المعيـار محـل معيـار المحاسـبة الدولـي  39األدوات الماليـة :التحقـق والقيـاس.

(أ) التصنيف والقياس

إن تطبيـق هـذا المعيـار سـوف يكـون لـه تأثيـر علـى تصنيـف وقيـاس الموجـودات الماليـة للمجموعـة ولكـن ليـس مـن المتوقـع أن يكون له
تأثيـر جوهـري علـى تصنيـف وقيـاس المطلوبـات الماليـة .يسـتند تصنيـف وقيـاس الموجـودات الماليـة إلـى كيفيـة إدارتهـا (نموذج أنشـطة
المنشـأة) وسـمات تدفقاتهـا النقديـة التعاقديـة .تحـدد هـذه العوامـل مـا إذا كانـت الموجـودات المالية يتم قياسـها بالتكلفـة المطفأة وفقًا
للقيمـة العادلـة مـن خلال اإليرادات الشـاملة األخرى أو القيمـة العادلة من خالل بيان الدخل.

(ب) محاسبة التغطية

يسـمح المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  9للمنشـآت االسـتمرار بمحاسـبة التغطيـة وفقاً لمعيـار المحاسـبة الدولـي  ،39حتـى عندما تصبح
العناصر األخرى في المعايير الدولية للتقارير المالية إلزامية في  1يناير .2018

 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المسـتخدمة في السـنة السـابقة ،باسـتثناء تطبيق
المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة الجديـدة أو المعدلـة التاليـة التي تنطبق علـى المجموعة.
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(ج) انخفاض قيمة الموجودات المالية

تنطبـق متطلبـات انخفـاض القيمـة علـى الموجـودات الماليـة التـي يتـم قياسـها بالتكلفة المطفـأة وفقًا للقيمـة العادلة من خلال اإليرادات
الشـاملة األخـرى ومدينـي عقـود التأجيـر وبعـض التزامـات "التمويلات" وعقـود الضمانـات الماليـة .عنـد التحقـق المبدئـي ،ينبغـي احتسـاب
مخصص لخسـائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث االخفاق في السـداد المحتملة في غضون فترة اإلثني عشـر شـهرًا التالية ( الخسـائر
االئتمانيـة المتوقعـة خلال  12شـهر) .وفـي حالـة الزيـادة الجوهريـة فـي الخسـائر االئتمانيـة ،ينبغـي احتسـاب مخصـص للخسـائر االئتمانيـة
المتوقعة الناتجة عن كافة إحداث االخفاق في السـداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية ( العمر المتوقع للخسـائر االئتمانية
المتوقعة).

يتـم اعتبـار الموجـودات الماليـة التـي تسـجل لهـا خسـائر إئتمانية متوقعة خالل فترة  12شـهرًا ضمـن "المرحلة  :"1بينمـا تعتبر الموجودات
المالية التي تتعرض لزيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية ضمن "المرحلة  ، "2وتعتبر الموجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على
تعرضها لالنخفاض في القيمة وبالتالي تعتبر مخفقة في السداد أو تعرضها لالنخفاض االئتماني ضمن المرحلة "."3
يتـم إجـراء تقييـم لتحديـد مـا إذا كانـت المخاطـر االئتمانيـة قـد زادت بشـكل جوهـري منـذ التحقـق المبدئـي لـكل فتـرة تقارير ماليـة أخذا في
االعتبار التغير في مخاطر االخفاق في السـداد الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية دون مراعاة الزيادة في الخسـائر االئتمانية
المتوقعة.
يجـب أن تكـون عمليـة تقييـم المخاطـر االئتمانيـة وتقديـر الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة خالية من التحيـز واالعتماد على االحتمـاالت ويجب أن
تتضمـن كافـة المعلومـات المتاحـة ذات الصلـة بالتقييـم بمـا فـي ذلـك المعلومـات الخاصة باألحـداث الماضيـة والظروف الحاليـة والتكهنات
المعقولـة والمؤيـدة للظـروف االقتصاديـة فـي تاريـخ التقاريـر الماليـة .إضافـة إلـى ذلـك ،يجـب ان يراعـي تقديـر الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة
القيمـة الزمنيـة لألمـوال .ونتيجـة لذلـك ،تهـدف عمليـة التحقـق والقيـاس النخفـاض القيمـة أن تكـون ذات نظـرة مسـتقبلية أبعـد مـن معيـار
المحاسـبة الدولـي  39ويهـدف تحميـل انخفـاض القيمـة الناتجـة إلى أن يكـون أكثر تق ّلبًا.
إن المجموعة بصدد تقييم تأثير هذا المعيار على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ،عند التطبيق.

المعيار الدولي للتقارير المالية  :15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء

تتكـون البيانـات الماليـة المجمعـة مـن البيانـات الماليـة للبنـك كمـا في  31ديسـمبر  2016وشـركته التابعـة .تتحقق السـيطرة عندما تتعرض
المجموعـة ،أو يكـون لهـا حقـوق فـي العائـدات المتغيـرة من مشـاركتها في الشـركة المسـتثمر فيها ويكـون لها القدرة علـى التأثير على تلك
العائدات من خالل سـيطرتها على الشـركة المسـتثمر فيها .تسـيطر المجموعة على الشـركة المسـتثمر بها فقط في حالة:
¥ ¥السيطرة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية على توجيه أنشطة الشركة المستثمر بها)؛
¥ ¥التعرض للمخاطر أو الحقوق في العائدات المتغيرة من مشاركته في الشركة المستثمر بها؛
¥ ¥قدرة المجموعة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات.
عندمـا تكـون حصـة المجموعـة فـي الشـركة المسـتثمر بهـا أقـل مـن أغلبيـة حقوق التصويـت أو الحقـوق المماثلة في الشـركة المسـتثمر بها،
وتراعـي المجموعـة كافـة الحقائـق والظـروف عنـد تقييـم سـيطرتها علـى الشـركة المسـتثمر بهـا بما في ذلـك ما يلي:
¥ ¥الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
¥ ¥الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
¥ ¥حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة
تقـوم المجموعـة بإعـادة تقييـم مـدى سـيطرتها على الشـركة المسـتثمر بها في حالة أشـارت الحقائـق والظروف إلى وجـود تغييرات في عوامل
السـيطرة .يبدأ تجميع شـركة تابعة عندما تحوز المجموعة السـيطرة على الشـركة التابعة ،ويتوقف التجميع عندما تفقد المجموعة السـيطرة
علـى الشـركة التابعـة .يتـم إدراج الموجـودات والمطلوبـات واإليـرادات والمصروفـات التـي يتـم اكتسـابها او اسـتبعادها للشـركة التابعـة خلال
السـنة ضمن بيان األرباح أو الخسـائر وبيان اإليرادات الشـاملة األخرى اعتبارًا من تاريخ سـيطرة المجموعة على الشـركة التابعة ويتوقف التجميع
عندما تفقد المجموعة السـيطرة على الشركة التابعة.
يتـم توزيـع األربـاح أو الخسـائر وكل بنـد مـن بنـود اإليـرادات الشـاملة األخـرى على مسـاهمي الشـركة األم والحصص غير المسـيطرة حتى لو أدت
إلـى رصيـد عجـز .يتـم عنـد التجميـع اسـتبعاد كافـة األرصدة والمعاملات فيما بين المجموعة وأية أرباح وخسـائر غير محققـة ناتجة من المعامالت
وتوزيعـات األرباح بالكامل.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،مع عدم فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقـدت المجموعـة السـيطرة علـى شـركة تابعـة ،وتسـتبعد الموجـودات ذات الصلـة (بمـا فـي ذلـك الشـهرة) ومطلوبـات الشـركة التابعـة
والحصـص غيـر المسـيطرة وبنـود حقـوق الملكيـة األخـرى بينمـا تـدرج أيـة أربـاح أو خسـائر ناتجة في بيـان األرباح أو الخسـائر المجمع .كمـا تدرج أي
اسـتثمارات محتفـظ بها بالقيمـة العادلة.

أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  15بتاريـخ  28مايـو  2014ويسـري علـى الفتـرات السـنوية التـي تبدأ
فـي أو بعـد  1ينايـر  .2018يحـل المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  15محل معيار المحاسـبة الدولي  11عقود اإلنشـاء ومعيار المحاسـبة الدولي
 18اإليـرادات باإلضافـة إلـى تفسـير لجنـة تفسـيرات المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة  13وتفسـير لجنـة تفسـيرات المعاييـر الدوليـة للتقاريـر
الماليـة  15وتفسـير لجنـة تفسـيرات المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة  18وتفسـير لجنـة التفسـيرات الدائمـة  31مـن تاريخ السـريان .يسـتبعد
هـذا المعيـار الجديـد حـاالت عـدم التوافـق ونقـاط الضعف في متطلبات اإليرادات السـابقة كما يطرح إطار عمل أكثر قـوة لمعالجة قضايا اإليرادات
وتحسـين جـودة المقارنـة لممارسـات تحقـق اإليـرادات بيـن الشـركات وقطاعـات األعمـال ونطاقـات االختصاص وأسـواق المـال .إن المجموعة بصدد
تقييـم تأثيـر المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  15علـى المجموعـة ولكـن ال تتوقع وجـود أي تأثير جوهري من تطبيـق هذا المعيار.

التصنيف

أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة " 16عقـود التأجيـر" فـي ينايـر  2016ويسـري مـن تاريـخ الفتـرات
السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد  1ينايـر  .2019يتطلـب المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  16مـن المسـتأجرين المحاسـبة عـن معظـم عقـود
التأجيـر ضمـن نطـاق هـذا المعيـار بنفـس الطريقـة المتبعـة للمحاسـبة عـن عقـود التأجير التمويلـي في الوقـت الحالي ضمن معيار المحاسـبة
الدولـي " 17عقـود التأجيـر" .يقـوم المسـتأجرون بتسـجيل األصـل الخاضـع لحـق االسـتخدام وااللتـزام المالـي المقابـل فـي الميزانيـة العموميـة .
ويتم إطفاء األصل على مدى طول عقد التأجير وااللتزام المالي الذي يتم قياسـه بالتكلفة المطفأة .إن محاسـبة المؤجر لم تتعرض لتغييرات
جوهرية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  .17إن المجموعة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية  16على البيانات المالية المجمعة
للمجموعـة وال تتوقـع المجموعـة وجـود أي تأثيـر جوهـري من تطبيق هـذا المعيار.

1.1استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يمثـل هـذا البنـد الموجـودات الماليـة المحتفـظ بهـا للمتاجـرة أو تلـك المصنفة كاسـتثمارات مدرجة بالقيمـة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر
عند التحقق المبدئي .ويصنف األصل المالي في هذه الفئة فقط إذا تم حيازته بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في
بنـاء على إدارة مخاطر موثقة أو اسـتراتيجية اسـتثمار ويتم رفع تقارير بشـأنها إلى
األسـعار أو فـي حالـة قيـام اإلدارة بتصنيفـه ضمـن هـذه الفئـة
ً
مسؤولي اإلدارة العليا على هذا األساس .يشمل ذلك كافة األدوات المالية المشتقة بخالف تلك المصنفة كأدوات تحوط فعالة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  :16عقود التأجير
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كما في  31ديسمبر 2016

 2.6األدوات المالية
طبقاً لمعيـار المحاسـبة الدولـي رقـم  ،39تقـوم المجموعـة بتصنيـف أدواتهـا الماليـة "كاسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو
الخسـائر" أو "تمويلات ومدينـو تمويـل" أو "اسـتثمارات متاحـة للبيـع" أو "مطلوبـات مالية بخالف تلك المدرجة بالقيمـة العادلة من خالل األرباح أو
الخسـائر" .وتقـوم اإلدارة بتحديـد التصنيـف المناسـب لـكل أداة ماليـة فـي تاريـخ الحيازة.
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2.2قروض ومدينون
تمثـل القـروض والمدينـون موجـودات ماليـة غيـر مشـتقة ذات مدفوعـات ثابتـة أو قابلـة التحديد ال يتم تسـعيرها في سـوق نشـط .يتم تصنيف
النقـد واألرصـدة لـدى البنـوك والودائـع لـدى بنـك الكويـت المركـزي والودائـع لـدى البنـوك والمؤسسـات الماليـة األخـرى؛ ومدينـو التمويـل وبعـض
الموجـودات األخـرى ضمن "قـروض ومدينون".
يقوم البنك بتقديم المنتجات والخدمات التي تتفق مع تعليمات الشريعة اإلسالمية مثل المرابحة والمساومة والوكالة واإلجارة.
إن المرابحـة هـي عقـد بيـع بضائـع وعقـارات وبعـض الموجـودات األخـرى للعمالء بسـعر التكلفة مضافًا إليهـا معدل ربح متفق عليـه بحيث يقوم
البائـع بإفـادة المشـتري بتكلفـة المنتج المشـترى ومبلغ الربح.
بناء عليه التفاوض بين البائع والمشتري وال يتم الكشف عن التكلفة.
إن المساومة هي عقد بيع يتم
ً
إن الوكالـة هـي اتفاقيـة تقـوم بموجبهـا المجموعـة بتقديـم مبلـغ مـن المـال إلى العميـل بموجب ترتيبات وكالـة ،ويقوم هذا العميل باسـتثمار
هـذا المبلـغ وفقاً لشـروط محـددة مقابـل أتعـاب .ويلتـزم الوكيـل بسـداد المبلـغ في حالة التعثـر /التخلف عن السـداد أو اإلهمـال أو اإلخالل بأي
من بنود وشـروط الوكالة.
بناء على طلب العميل (المستأجر) استنادًا إلى وعد منه
إن اإلجارة هي اتفاقية يقوم بموجبها البنك (المؤجر) بشراء أو إنشاء أصل للتأجير،
ً
باسـتئجار األصل لمدة معلومة ومقابل أقسـاط إيجار محددة .وقد تنتهي اإلجارة بتملك األصل للمسـتأجر.
3.3استثمارات متاحة للبيع
تمثـل االسـتثمارات المتاحـة للبيـع موجـودات ماليـة مصنفـة كــ "متاحـة للبيـع" أو الموجـودات الماليـة غيـر المصنفـة "بالقيمة العادلـة من خالل
األربـاح أو الخسـائر" و"قـروض و مدينـون " و"محتفـظ بـه لالسـتحقاق".

4.4المطلوبات المالية خالف تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
المطلوبـات الماليـة التـي ال يتـم االحتفـاظ بهـا لغـرض المتاجـرة يتم تصنيفها كـ "مطلوبات غيـر تلك المصنفة بالقيمة العادلـة من خالل األرباح
أو الخسـائر" .إن الودائع من البنوك والمؤسسـات المالية األخرى وودائع العمالء وبعض المطلوبات األخرى يتم تصنيفها كـ"مطلوبات مالية غير
تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر".
تتضمن المطلوبات المالية حسابات المودعين الناشئة عن عقود المرابحة والمضاربة والوكالة.

التحقق وعدم التحقق
يتم تحقق األصل المالي أو االلتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .إن جميع المشتريات والمبيعات "بالطرق
االعتيادية" للموجودات المالية يتم تسـجيلها على أسـاس تاريخ السـداد ،أي تاريخ قيام المجموعة باسـتالم أو تسـليم األصل .تسـجل التغيرات
في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد في بيان األرباح أو الخسائر المجمع أو في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
المجمـع وفقاً للسياسـة المطبقـة علـى األداة ذات الصلـة .إن المشـتريات أو المبيعـات بالطـرق االعتياديـة هي مشـتريات أو مبيعـات الموجودات
المالية التي تتطلب تسـليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عمومًا بالنظم أو بالعرف السـائد في األسـواق.
يتـم اسـتبعاد أصـل مالـي (كل ّياً أو جزئ ّياً) عندمـا )1( :تنتهـي الحقـوق التعاقديـة فـي اسـتالم التدفقـات النقديـة مـن الموجـودات أو ( )2عندما
تحتفـظ المجموعـة بحقهـا فـي اسـتالم التدفقـات النقديـة مـن تلك الموجودات الماليـة و لكن تتحمـل المجموعة التزام بدفـع التدفقات بالكامل
دون تأخيـر مـادي إلـى طـرف مقابـل بموجـب ترتيـب “القبـض والدفـع” أو ( )3عندما تقـوم المجموعة بتحويـل حقها في اسـتالم التدفقات النقدية
مـن تلـك الموجـودات عـن طريـق( :أ) أن تقـوم المجموعـة بتحويـل كافـة المخاطـر والمزايـا الهامة لألصـل أو (ب) أن ال تقوم المجموعـة بتحويل أو
االحتفـاظ بكافـة المخاطـر والمزايـا الهامـة لألصـل ولكـن فقـدت السـيطرة علـى األصـل .عندمـا تقـوم المجموعـة بتحويـل حقوقها فـي التدفقات
النقديـة مـن األصـل ولـم تقـم بتحويـل أو االحتفـاظ بكافـة المخاطـر والمزايـا الهامة األصـل أو لم تفقد السـيطرة على األصل ،يتم تسـجيل األصل
بمقدار اسـتمرار المجموعـة في االحتفاظ باألصل.
يتـم اسـتبعاد االلتـزام المالـي عنـد اإلعفـاء مـن االلتـزام المحـدد فـي العقـد أو إلغائـه أو انتهـاء صالحيتـه .عنـد اسـتبدال التـزام مالـي حالي بآخر
مـن نفـس المقـرض بشـروط مختلفـة بشـكل كبيـر ،أو بتعديـل شـروط االلتـزام الحالـي بشـكل جوهـري ،يتـم معاملـة هـذا التبديـل أو التعديل
كاسـتبعاد لاللتـزام األصلـي وتحقـق لاللتـزام الجديـد ،ويـدرج الفـرق فـي القيمـة الدفتريـة ذات الصلـة فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمع.
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يتـم قيـاس كافـة الموجـودات والمطلوبـات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع مضافا لها تكاليف المعاملة باسـتثناء الموجودات
الماليـة المصنفـة كــ "اسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال األرباح أو الخسـائر" .تسـجل تكاليف المعاملات الخاصة بالموجـودات المالية
المصنفـة كاسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خالل األرباح أو الخسـائر ضمن بيان األرباح أو الخسـائر المجمع.
الحقـا إلعـادة القيـاس يتـم قيـاس وإدراج الموجودات المالية المصنفة كـ"اسـتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر" بالقيمة العادلة
ويتـم إثبـات األرباح/الخسـائر المحققـة وغيـر المحققـة والناتجـة مـن التغيـرات في القيمـة العادلة في بيان األرباح أو الخسـائر المجمـع .ويتم إدراج
"قـروض ومدينـون" بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة معدل العائد الفعلـي ناقصا أي مخصص لالنخفاض في القيمة .بالنسـبة للموجودات
المصنفة كـ "اسـتثمارات متاحة للبيع" فيتم الحقا قياسـها وإدراجها بالقيمة العادلة ،حتى يتم بيع االسـتثمار أو التصرف فيه بأي شـكل آخر أو
انخفـاض قيمتـه .وفـي هـذه الحالـة ،يتـم تحويل األرباح أو الخسـائر المتراكمة والمعترف بها سـابقًا ضمن اإليرادات الشـاملة األخرى إلى بيان األرباح
أو الخسـائر المجمع للسنة.
يتم إدراج "المطلوبات المالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر " بالتكلفة المطفأة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
فـي تاريـخ كل بيـان مركـز مالـي ،تقـوم المجموعـة بعمـل تقييـم لتحديـد مـا إذا كان هنـاك دليـل موضوعـي علـى انخفـاض قيمـة أصـل مالي أو
مجموعـة مـن الموجـودات الماليـة .تنخفـض قيمـة أصـل مالـي أو مجموعـة مـن الموجـودات الماليـة فقـط إذا كان هنـاك دليـل موضوعـي علـى
انخفـاض القيمـة نتيجـة وقـوع حـدث أو أحـداث بعـد التحقـق المبدئـي لألصـل وأن حـدث الخسـارة لـه تأثيـر علـى التدفقـات النقدية المقـدرة لألصل
المالـي أو مجموعـة الموجـودات الماليـة التـي يمكـن قياسـها بصـورة موثـوق منهـا .في حالة وجود هـذا الدليل ،يتم تخفيض األصـل أو مجموعة
الموجودات المالية إلى قيمتها الممكن اسـتردادها .يتم تحديد القيمة الممكن اسـتردادها لألداة المالية ذات العائد اسـتنادًا إلى صافي القيمة
الحاليـة للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية مخصومـة وفقاً لمعدل العائد األصلي؛ ويتم تحديد القيمة الممكن اسـتردادها ألدوات الملكية بالرجوع
إلى أسـعار السـوق أو نماذج تقييم مالئمة .بالنسـبة لألدوات ذات العائد المتغير ،فإن صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسـتقبلية يتم
خصمهـا وفقاً لمعدل العائد الحالـي المحدد وفقًا للعقد.
يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل اسـتخدام حسـاب مخصص ويتم تسـجيل مبلغ خسـارة انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسـائر
المجمع.
تقـوم المجموعـة بتقديـر مـا إذا كان هنـاك وجـود دليـل موضوعي لوجود انخفاض في القيمة لكل تمويل جوهري منفص ً
ال على أسـاس فردي ،أو
على أساس مجمع لمعامالت التمويل األخرى .تتمثل المعايير الرئيسية التي تستعين بها المجموعة لتحديد مدى وجود دليل موضوعي على
انخفـاض القيمـة فـي :تأخـر سـداد المبلـغ األساسـي أو العائد لمدة تتجـاوز  90يومًا؛ ووجود أية صعوبات معروفة تواجـه التدفقات النقدية بما في
ذلك استمرار الطرف المقابل في تنفيذ خطة العمل؛ وانخفاض التصنيف االئتماني له ،ومخالفة بنود العقد األصلية ،وقدرة الطرف المقابل على
تحسـين األداء عند ظهور أية صعوبة مالية؛ وتدهور قيمة الضمان ،واإلفالس وغيرها من عمليات إعادة الهيكلة؛ إلى جانب األسـباب االقتصادية
أو القانونيـة .يتـم تقييـم خسـائر انخفـاض القيمـة فـي تاريـخ كل بيانـات ماليـة ،ما لم تتطلب الظـروف غير المتوقعة المزيد مـن أعمال التقييم.
ألغراض تقييم الضمانات المالية وخطابات االعتماد وإنشاء المخصصات ،تتبع أساليب مماثلة لتلك المتبعة لمديني التمويل.
يتـم شـطب مدينـي تمويـل باإلضافـة إلـى المخصـص المتعلـق بهـا فـي حالـة تقديـر واقعـي لعـدم اسـتردادها فـي المسـتقبل وتحقـق جميـع
الضمانـات أو تحويلهـا إلـى المجموعـة .إذا تـم فـي السـنة الالحقـة زيـادة أو انخفـاض خسـائر انخفاض القيمـة المقدرة نتيجة حدث وقـع بعد تحقق
االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة أو خفض خسـائر انخفاض القيمة المحققة من خالل تعديل حسـاب المخصص .في حالة اسـترداد الشـطب الحقًا
يتـم إدراج االسـترداد لخفـض "مخصـص انخفـاض القيمـة" في بيـان األرباح أو الخسـائر المجمع.
وبالنسـبة ألدوات الملكيـة المصنفـة كاسـتثمارات متاحـة للبيـع ،ال يتـم عكـس خسـائر انخفـاض القيمة من خلال بيان األرباح أو الخسـائر المجمع
ويتم تسجيل أي زيادة في القيمة العادلة الحقًا بعد تحقق خسارة انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة المجمع .وفيما
يتعلـق بالصكـوك المصنفـة كاسـتثمارات متاحـة للبيـع فإنـه فـي حالـة زيـادة القيمة العادلة لهذه األدوات ،في سـنة الحقة ،مـع إمكانية ربط هذه
الزيادة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تحقق خسـارة انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع ،يتم عكس خسـارة انخفاض القيمة
مـن خالل بيـان األرباح أو الخسـائر المجمع.
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المخصص العام
ّ

وفقاً لتعليمـات بنـك الكويـت المركـزي ،يتـم احتسـاب الحـد األدنـى للمخصصـات العامـة علـى كافـة التسـهيالت االئتمانيـة السـارية (بالصافـي
بعـد اسـتبعاد بعـض فئـات الضمانـات) التـي لـم يتـم تكويـن مخصـص محـدد لهـا .فـي مـارس  ،2007أصـدر بنـك الكويـت المركـزي تعميماً
بشـأن تعديـل أسـاس اتخـاذ الحـد األدنـى للمخصصـات العامـة على التسـهيالت لتغييـر المعدل من  %2إلـى  %1للتسـهيالت النقدية و %0.5
للتسـهيالت غيـر النقديـة .وقـد تـم تطبيـق المعـدالت المطلوبـة اعتبـارًا مـن  1ينايـر  2007علـى صافـي الزيـادة فـي التسـهيالت ،بعـد اسـتبعاد
بعـض فئـات الضمانـات خالل فتـرة التقرير.
إن الحد األدنى من المخصص العام الذي يزيد عن المعدل الحالي بنسبة  %1للتسهيالت النقدية وبنسبة  %0.5للتسهيالت غير النقدية يتم
االحتفاظ به كمخصص عام حتى استالم تعليمات أخرى صادرة من قبل بنك الكويت المركزي.

قياس القيمة العادلة

إن القيمـة العادلـة هـي السـعر الـذي يمكـن مقابلـه بيـع أصـل أو تسـوية التـزام فـي معاملة بشـروط تجارية بحتة بين المشـاركين بالسـوق في
بنـاء علـى افتـراض أن معاملـة بيع أصل أو تسـوية التـزام تتم في:
تاريـخ القيـاس .يتـم قيـاس القيمـة العادلـة
ً
¥ ¥سوق رئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
¥ ¥أفضل األسواق المتاحة لألصل أو االلتزام في حالة غياب سوق رئيسي

المقاصة

تتـم المقاصـة بيـن الموجـودات والمطلوبـات الماليـة ويتـم إدراج صافـي المبلـغ فـي بيان المركـز المالي المجمع فقـط عند وجود حـق قانوني ملزم
بإجـراء المقاصـة علـى المبالغ المسـجلة وتنوي المجموعة السـداد على أسـاس الصافي.

 2.7االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة والتغطية
تتحقق االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة مبدئيًا في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة (متضمنة تكلفة المعاملة) وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة.
تدخـل المجموعـة ،ضمـن أعمالهـا العاديـة ،فـي أنـواع مختلفـة مـن المعاملات تتضمـن األدوات الماليـة اإلسلامية المتمثلـة فـي اتفاقيـات عملات
أجنبيـة آجلـة (الوعـد) بغـرض التحـوط لمقابلة مخاطر تقلب أسـعار العملات األجنبية .إن الوعد عبارة عن معاملة مالية بين طرفين حيث تعتمد
المدفوعات على التغيرات في أسـعار أداة مالية محددة واحدة أو أكثر أو سـعر االتفاق أو مؤشـر األسـعار وذلك وفق أحكام الشـريعة اإلسلامية.
إن القيمـة االسـمية ،المفصـح عنهـا باإلجمالـي ،هـي مبلـغ األصـل /االلتـزام المتعلـق بالوعـد وهـو األسـاس الذي تقـاس عليه التغيـرات في قيمة
تلـك المعاملة.

يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو أفضل األسواق المتاحة.

تشير القيمة االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

تتحدد القيمة العادلة لألصل أو االلتزام بناء على االفتراضات المسـتخدمة من قبل المشـاركين بالسـوق والقائمة على اسـتهداف أعلى المنافع
االقتصاديـة لهـم عند تحديد سـعر األصل أو االلتزام.

ألغـراض محاسـبة التغطيـة ،تصنـف معاملات التغطيـة بصفتهـا معاملات تغطية التدفقات النقديـة التي توفر تغطية من التنـوع في التدفقات
النقديـة التـي إمـا أن تنسـب إلـى مخاطـرة معينـة ترتبـط بموجـودات أو مطلوبات محققة أو بمعاملـة متوقعة أو مخاطر العملات األجنبية ضمن
التزام تام غير محقق.

إن قيـاس القيمـة العادلـة للموجـودات غيـر الماليـة يأخـذ فـي االعتبـار قـدرة المشـاركين فـي السـوق علـى توليـد منافـع اقتصاديـة مـن خلال
اسـتخدام األصـل االسـتخدام األمثـل أو بيعـه إلـى مشـارك آخـر يسـتخدم األصـل االسـتخدام األمثـل.
تسـتخدم المجموعـة أسـاليب التقييـم المناسـبة للظـروف المحيطـة والتـي تتوافـر بشـأنها بيانـات كافيـة لقيـاس القيمـة العادلـة وتعظيـم
االسـتفادة مـن المدخلات المالحظـة ذات الصلـة وتقليـص اسـتخدام المدخلات غيـر قابلـة للمالحظـة.
يتـم اسـتخدام الجـدول الهرمـي لتوزيـع جميـع الموجـودات والمطلوبـات المقاسـة بالقيمـة العادلة أو المفصح عنهـا في البيانات المالية المشـار
وبنـاء علـى أقل مسـتوى من المدخالت الهامة لقياس القيمـة العادلة على النحو التالي:
إليـه الحقـا
ً
¥ ¥المستوى  :1أسعار معلنة (غير معدلة) في السوق النشط لموجودات أو مطلوبات محددة.
¥ ¥المسـتوى  :2أسـاليب تقييـم (الحـد األدنـى مـن المدخلات الجوهريـة لقياس القيمة العادلـة تكون قابلة للمالحظة ،إما بصورة مباشـرة أو غير
مباشرة) و
¥ ¥المسـتوى  :3أسـاليب تقييـم (الحـد األدنـى مـن المدخلات الجوهريـة لقياس القيمة العادلة تكون غير قابلة للمالحظة سـواء بصورة مباشـرة
أو غير مباشـرة).
يتـم تحديـد القيمـة العادلـة للأدوات الماليـة المسـعرة فـي سـوق ماليـة نشـطة بالرجـوع إلـى سـعر السـوق المعلـن .وتسـتخدم أسـعار الشـراء
للموجـودات وأسـعار البيـع للمطلوبـات .كمـا تحـدد القيمـة العادلـة لالسـتثمارات في صناديق أو وحدات االسـتثمار أو أدوات االسـتثمار المشـابهة
بنـاء علـى أحـدث صافـي قيمة معروضـة للموجودات.
ً
بالنسـبة لألدوات المالية غير المسـعرة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السـوقية السـتثمار مماثل أو التدفقات النقدية المخصومة أو
نمـاذج تقييـم أخـرى مناسـبة أو بالرجـوع إلى عروض الوسـطاء.
بالنسـبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن القيمة العادلة لتلك األدوات يتم تقييمها اسـتنادًا إلى التدفقات النقدية المسـتقبلية
المخصومـة باسـتخدام معـدل العائـد السـائد في السـوق ألدوات مالية مشـابهة.
بالنسبة لالستثمارات في أدوات الملكية حيث ال يمكن تقدير القيمة العادلة بصورة معقولة ،يتم إدراج االستثمار بالتكلفة.
بالنسـبة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة التـي تتحقـق وفقً ـا للقيمـة العادلـة على أسـاس متكرر ،تحـدد المجموعة ما إذا كانـت هناك تحويالت
قـد حدثـت بيـن المسـتويات فـي الجـدول الهرمـي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (اسـتنادًا إلى مدخالت أدنى المسـتويات التي تعتبر جوهرية
لقيـاس القيمـة العادلـة ككل) في نهاية كل فترة تقارير مالية.
بناء على طبيعة وسـمات األصل أو االلتزام والمخاطر
لغـرض إفصاحـات القيمـة العادلـة ،قامـت المجموعـة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات
ً
المرتبطة به ومستوى القيمة العادلة وفقًا للجدول الهرمي المشار إليه سابقًا.
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فـي بدايـة عالقـة التغطيـة ،تقـوم المجموعة بإجراء تصنيف رسـمي وتوثيق عالقة التغطية التي تنوي تطبيق محاسـبة التغطية عليها باإلضافة
إلـى أهـداف إدارة المخاطـر واسـتراتيجية تنفيـذ التغطيـة .يتضمـن التوثيـق تحديـد أداة التغطيـة وبنـد أو معاملـة التغطيـة وطبيعـة المخاطـر
التـي يتـم تغطيتهـا وأسـلوب المجموعـة فـي تقييـم فعاليـة التغير فـي القيمة العادلـة ألداة التغطية من حيث مقاصة التعـرض للتغيرات في
القيمـة العادلـة لبنـد التغطيـة أو التدفقـات النقديـة الخاصـة بالمخاطـر الخاضعة للتغطية .مـن المتوقع أن تكون معاملات التغطية هذه عالية
الفعاليـة مـن حيـث مقاصـة التغيـرات فـي القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة ويتـم تقييمهـا على أسـاس مبدأ االسـتمرارية للتأكد مـن ارتفاع
معـدل فعاليتهـا خلال فترات التقارير المالية التي تشـهد معامالت التغطية.
بالنسبة لإلتفاقيات المصنفة لتغطية التدفقات النقدية ،يتحقق الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر على أداة التغطية مباشرة كإيرادات شاملة
أخـرى فـي احتياطـي تغطيـة التدفقـات النقديـة ،بينمـا يدرج أي جزء غيـر فعال على الفور في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع.
يتـم تحويـل المبالـغ المسـجلة ضمـن اإليـرادات الشـاملة األخـرى إلـى بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع عندمـا تؤثـر معاملـة التغطيـة علـى األربـاح
أو الخسـائر مثـل حالـة تحقـق اإليـرادات أو المصروفـات الماليـة للتغطيـة أو عنـد حـدوث معاملـة البيـع المسـتقبلية .فـي حالـة تغطيـة تكاليـف
الموجـودات والمطلوبـات الماليـة ،يتـم تحويـل المبالـغ المحققـة ضمـن اإليـرادات الشـاملة األخرى إلـى القيمة الدفتريـة المبدئية لألصـل أو االلتزام
غيـر المالي.
إذا أصبحـت المعاملـة المتوقعـة أو االلتـزام النهائـي غيـر متوقعـة الحدوث ،يتم تحويل األرباح أو الخسـائر المسـجلة سـابقًا فـي احتياطي القيمة
العادلة إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع .في حالة انتهاء أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها دون استبدال أو تجديد أو في حالة
إلغاء تصنيفها كأداة تغطية ،تظل أي أرباح أو خسائر متراكمة مسجلة سابقًا في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى حتى
تؤثر المعاملة المتوقعة أو االلتزام النهائي على بيان األرباح أو الخسـائر.

 2.8الضمانات المالية
تمنـح المجموعـة فـي سـياق أعمالهـا المعتـاد ضمانـات ماليـة تتكـون مـن خطابـات االعتمـاد والضمانـات والقبـوالت .يتـم إدراج الضمانـات المالية
فـي البيانـات الماليـة المجمعـة مبدئياً بالقيمـة العادلـة التـي تمثـل الجزء المحصل ضمـن المطلوبات األخـرى .يتم إطفاء القسـط المحصل في
بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـدى عمـر الضمـان .بعـد التحقـق المبدئـي ،يتـم قيـاس المطلوبـات الخاصـة
بالمجموعـة بموجـب الضمـان وفقاً للقسـط المطفـأ المحصـل وأفضـل تقديـر لصافـي التدفقـات النقديـة المطلوبة لسـداد أي التـزام مالي ينتج
عـن هـذا الضمـان ،أيهمـا أكبر.
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.9مدينو تمويل معاد التفاوض عليها

 2.12ممتلكات ومعدات

تسـعى المجموعة إلى إعادة هيكلة أرصدة مدينو التمويل المتأخرة في السـداد ،متى كان ذلك مناسـبًا .قد يتضمن ذلك مد ترتيبات السـداد
واالتفـاق علـى شـروط تمويـل جديـدة بمـا فـي ذلـك تعزيز وضع الضمـان .وتتولى اإلدارة باسـتمرار مراجعة أرصـدة مديني التمويـل والقروض التي
أعيـد التفـاوض بشـأنها ،إن وجـدت ،لضمـان االلتـزام بكافـة المعاييـر والتحقـق مـن قـدرة الطـرف المقابـل على سـداد الدفعـات المسـتقبلية .فور
االنتهـاء مـن إعـادة التفـاوض حـول شـروط التمويل ،فإن التسـهيالت ال تعتبر متأخرة الدفع وال منخفضة القيمـة .صافي القيمة الحالية للتدفقات
النقدية المسـتقبلية مخصومة وفقًا لمعدل العائد األصلي؛ ويتم تحديد القيمة الممكن اسـتردادها ألدوات الملكية.

تدرج األرض ملك حر مبدئيًا بالتكلفة وال يتم اسـتهالكها .بعد التسـجيل المبدئي يتم إدراج األرض ملك حر بالمبلغ المعاد تقييمه والذي يمثل
القيمـة العادلـة فـي تاريـخ إعـادة التقييـم .يتـم إعـادة التقييـم بصـورة منتظمـة مـن قبـل مقيمي عقـارات مهنيين .يتم تسـجيل فائـض أو عجز
إعادة التقييم في بيان األرباح أو الخسـائر واإليرادات الشـاملة المجمع إلى الحد الذي ال يزيد معه العجز على الفائض المسـجل سـابقًا .يتم إدراج
الجزء من عجز إعادة التقييم الذي يزيد على فائض إعادة التقييم المسـجل سـابقًا في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع .يتم تسـجيل الزيادة في
إعـادة التقييـم إلـى الحـد المسـجل سـابقًا كعجـز إعـادة تقييـم في بيان األربـاح أو الخسـائر المجمع .عند االسـتبعاد فإن احتياطي إعـادة التقييم
المتعلـق بـاألرض ملـك حر المباعة يتم تحويله إلـى األرباح المحتجزة.
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 2.10استثمار في شركة زميلة
يتم المحاسـبة عن اسـتثمار المجموعة في شـركتها الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية .إن الشـركة الزميلة هي المنشـأة التي تمارس عليها
المجموعة تأثيرًا ماديًا .والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها
دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
وفقًا لطريقة حقوق الملكية ،يسجل االستثمار في شركة زميلة في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة زائدًا تغيرات ما بعد الحيازة في حصة
المجموعـة مـن صافـي موجـودات الشـركة الزميلـة .تـدرج الشـهرة المتعلقة بشـركة زميلـة ضمن القيمة الدفترية لالسـتثمار وال يتـم إطفاؤها أو
إختبارها بشكل منفصل لغرض تحديد إنخفاض القيمة.

تـدرج المبانـي والممتلـكات والمعـدات األخـرى بالتكلفة ناقصًا االسـتهالك المتراكم وخسـائر االنخفاض في القيمة إن وجدت .يحتسـب االسـتهالك
علـى المبانـي والممتلـكات والمعـدات األخرى على أسـاس القسـط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجيـة لتلك الموجودات.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض احتساب االستهالك هي كما يلي :
من  40إلى  45سنة
			
مباني
من  2إلى  5سنوات
ممتلكات ومعدات أخرى 		
عنـد بيـع األصـل أو اسـتبعاده مـن الخدمـة ،يتـم اسـتبعاد التكلفـة واالسـتهالك المتراكـم مـن الحسـابات وتـدرج أيـة أربـاح أو خسـائر ناتجـة مـن
اسـتبعاد األصـل فـي بيـان الدخـل المجمـع.

يعكـس بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع حصـة المجموعـة فـي نتائـج عمليـات الشـركة الزميلـة .عنـد وجـود تغيـر مسـجل مباشـر ًة فـي إيـرادات
شـاملة أخـرى للشـركة الزميلـة ،تقـوم المجموعـة بـإدراج حصتهـا فـي أي تغيـرات ،متـى أمكـن ذلـك ،واإلفصـاح عنهـا في بيـان اإليرادات الشـاملة
األخرى المجمع .يتم اسـتبعاد األرباح والخسـائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشـركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في
الشـركة الزميلة.

يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة
الدفتريـة للبنـد المسـتبدل .ويتـم رسـملة المصروفـات الالحقـة األخـرى عندمـا تزيد فقط عـن المنافع االقتصادية المسـتقبلية لبنـود الممتلكات
والمعـدات المتعلقـة بهـا .وتدرج كافـة المصروفات األخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.

تدرج حصة المجموعة من األرباح الخاصة بمساهمي الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح او الخسائر المجمع.

 2.13الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها البيع

يتـم إعـداد البيانـات الماليـة للشـركة الزميلـة فـي نفـس تاريـخ التقاريـر الماليـة للمجموعـة .عنـد الضـرورة ،يتـم القيـام بتعديلات لتتوافـق
السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة مـع تلـك التـي تسـتخدمها المجموعـة.

تقـوم المجموعـة بتصنيـف الموجـودات غيـر المتداولـة ومجموعـة االسـتبعاد كمحتفـظ بهـا للبيع ،إذا كان سـوف يتم اسـترداد قيمتهـا الدفترية
بصـورة أساسـية مـن خلال عمليـة بيـع بخلاف االسـتخدام المسـتمر .يتـم اعتبار معاييـر تصنيف محتفظ بها للبيع مسـتوفاة فقـط عندما يكون
البيع محتمل بشـكل كبير ويكون األصل أو مجموعة االسـتبعاد متاحة للبيع الفوري على وضعها الحالي .ويجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع ،والذي
مـن المتوقـع أن يسـتوفي التحقـق كبيـع تـام خلال سـنة واحـدة مـن تاريـخ التصنيـف .عندمـا تلتـزم المجموعـة بخطـة البيـع ،يتم تصنيـف كافة
الموجـودات والمطلوبـات لشـركة تابعـة كمحتفـظ بهـا للبيـع عندمـا يتم اسـتيفاء المعايير المبينة أعلاه ،بغض النظر عمـا إذا كانت المجموعة
سـوف تحتفظ بحصة غير مسـيطرة في شـركتها التابعة السـابقة بعد البيع.

بعـد تطبيـق طريقـة حقـوق الملكيـة ،تحـدد المجموعـة مـا إذا كان من الضروري قيد خسـارة انخفاض في القيمة إضافية السـتثمار المجموعة في
الشـركة الزميلـة أو مشـروع مشـترك .تحـدد المجموعـة فـي تاريـخ كل تقاريـر ماليـة مـا إذا كان هنـاك دليـل موضوعـي على االنخفـاض في قيمة
االسـتثمار في الشـركة الزميلة أو مشـروع مشـترك .في حالة وجود مثل هذا الدليل ،تحتسـب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين
القيمة المسـتردة عند بيع للشـركة الزميلة أو مشـروع مشـترك وقيمتها الدفترية ثم تدرج المبلغ في "حصة في أرباح شـركة زميلة ومشـروع
مشـترك" في بيان األرباح أو الخسـائر.
عنـد فقـدان التأثيـر المـادي علـى الشـركة الزميلـة ،تقـوم المجموعـة بقيـاس وتسـجيل أي اسـتثمار متبقـي بقيمتـه العادلـة .يتـم إدراج أي فـرق
بيـن القيمـة الدفتريـة للشـركة الزميلـة عنـد فقـدان التأثيـر المـادي والقيمـة العادلـة لالسـتثمار المتبقي والمتحصلات من البيع في بيـان األرباح
أو الخسـائر المجمـع.

 2.11استثمارات عقارية
يتـم تصنيـف األراضـي والمبانـي المحتفـظ بهـا لغرض زيادة قيمتها الرأسـمالية أو لتحقيق إيرادات طويلة األجل من تأجيرها وال يتم شـغلها من
قبـل المجموعة كاسـتثمارات عقارية.
يتـم قيـاس االسـتثمارات العقاريـة بالتكلفـة ناقصاً االسـتهالك المتراكـم (اسـتنادًا إلـى العمـر اإلنتاجـي المقـدر بأربعيـن سـنة باسـتخدام طريقة
القسـط الثابـت) واالنخفـاض المتراكـم فـي القيمـة.
يتـم تحقـق أي أربـاح أو خسـائر ناتجـة مـن اسـتبعاد أو بيـع اسـتثمار عقـاري فـي بيـان األربـاح او الخسـائر المجمـع للفتـرة التي تم فيها االسـتبعاد
أو عنـد إتمام البيع.
يتـم تحديـد القيمـة العادلـة لالسـتثمارات العقاريـة مـن قبـل مقيميـن يتسـمون بالمؤهلات المهنيـة المعتمـدة والمعرفـة بالموقع ،ونـوع العقار
المطلـوب تقييمـه .يراعـي قيـاس القيمـة العادلـة قـدرة أطـراف فـي السـوق علـى تحقيـق منافع اقتصاديـة من خالل االسـتخدام االمثـل لألصل أو
مـن خلال بيعـه إلـى طـرف آخـر في السـوق مـن المحتمل ان يسـتخدم االصـل بأعلى وافضل مسـتوى له.
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يتـم قيـاس الموجـودات غيـر المتداولـة ومجموعـات االسـتبعاد المصنفـة كمحتفظ بها لغـرض البيع بقيمتهـا الدفترية أو القيمـة العادلة ناقصًا
التكاليـف حتـى البيـع ،أيهمـا أقـل ،وذلـك مـا لـم تمثـل البنـود المعروضة فـي مجموعة البيع جـزء من نطاق القيـاس كما هو محدد فـي المعيار
الدولـي للتقاريـر الماليـة  5الموجـودات غيـر المتداولـة المحتفـظ بهـا لغـرض البيع والعمليـات الموقوفة.

 2.14صكوك مستدامة الشريحة 1
تـدرج الصكـوك المسـتدامة الشـريحة  1ضمـن حقـوق الملكيـة فـي بيـان المركـز المالي المجمع ويتم المحاسـبة عـن األرباح المقابلـة التي يمكن
توزيعهـا علـى هذه الصكوك كديـن على األرباح المحتفظ بها.

 2.15انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقـوم المجموعـة بتاريـخ كل تقاريـر ماليـة بتقييـم مـا إذا كان هنـاك أي مؤشـر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته .إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشـر
أو إذا دعـت الضـرورة إلـى إجـراء اختبـار انخفـاض القيمـة السـنوي لألصل ،تقوم المجموعـة بتقدير المبلغ المقدر الممكن اسـترداده لهذا األصل .إن
المبلـغ الممكـن اسـترداده لألصـل هـو القيمـة العادلـة لألصـل أو وحـدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى البيـع أو القيمة أثناء االسـتخدام ،أيهما
منتجا لتدفقات نقدية مسـتقلة بشـكل كبير عن تلك التـي تنتجها الموجـودات أو مجموعات
أكبـر ،وتحـدد لـكل أصـل فـردي مـا لـم يكـن األصل
ً
الموجـودات األخـرى؛ وفـي هـذه الحالـة يتـم تقييـم المبلـغ الممكـن اسـترداده كجـزء مـن وحـدة إنتـاج النقـد التـي ينتمـي لهـا األصل .عندمـا تزيد
القيمـة الدفتريـة ألصـل مـا أو وحـدة إنتـاج النقـد عـن المبلـغ الممكـن اسـترداده ،يعتبر األصـل أو وحدة إنتاج النقـد قد انخفضـت قيمتها وتخفض
إلـى قيمتهـا الممكن اسـتردادها.
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.15انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)

 2.19تحقق اإليرادات (تتمة)

عنـد تقييـم القيمـة أثنـاء االسـتخدام ،تخصـم التدفقـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة إلـى قيمتهـا الحاليـة باسـتخدام معـدل خصـم يعكـس
تقييمـات السـوق الحاليـة للقيمـة الزمنيـة لألمـوال والمخاطـر المحـددة لألصل (وحـدة إنتاج النقد) .ويسـتخدم نموذج تقييم مناسـب عند تحديد
القيمـة العادلـة ناقصاً التكاليـف حتـى البيـع .كمـا يتـم تأييـد هـذه العمليـات الحسـابية بمؤشـرات القيمـة العادلـة المتاحـة.

2.2إيرادات األتعاب والعموالت
تحصل المجموعة على إيرادات األتعاب والعموالت من مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تقوم بتقديمها للعمالء.
يمكن تقسيم إيرادات األتعاب إلى الفئتين التاليتين:

 2.16مكافأة نهاية الخدمة

¥ ¥إيرادات األتعاب المحققة من خدمات مقدمة على مدى فترة زمنية محددة و يتم استحقاقها على مدى تلك الفترة.
¥ ¥إيـرادات األتعـاب الناتجـة مـن التفـاوض أو المشـاركة فـي المفاوضـات لمعاملات طـرف ثالـث تتحقـق عنـد إتمـام المعاملـة .تتحقـق األتعـاب أو
مكونـات األتعـاب المرتبطـة بشـرط معيـن بعـد اسـتيفاء ذلـك الشـرط.
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يتـم احتسـاب مخصـص للمبالـغ المسـتحقة للموظفيـن وفقاً للقوانيـن المحليـة اسـتنادًا إلـى رواتـب الموظفيـن والفتـرات المتراكمـة للخدمـة أو
اسـتنادًا إلـى عقـود الموظفيـن التـي تقـدم مزايـا إضافيـة للموظفيـن .إن هذا المخصـص غير الممـول يمثل المبالغ المسـتحقة لـكل موظف ،فيما
لـو تـم إنهـاء خدماته فـي تاريـخ التقرير.

3.3تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم هذه األرباح.

 2.17أسهم خزينة

4.4تتحقق إيرادات التأجير على أساس االستحقاق.

تتكـون أسـهم الخزينـة مـن األسـهم التـي قـام البنـك بإصدارها و إعـادة حيازتها بواسـطة المجموعة ولـم يعاد إصدارهـا أو إلغاؤها .يتم المحاسـبة
عـن أسـهم الخزينـة باسـتخدام طريقـة التكلفـة .وفقاً لهـذه الطريقة ،تُحمل تكلفة المتوسـط المرجح لألسـهم المعـاد حيازتها إلى حسـاب مقابل
ضمـن حقـوق الملكيـة .عنـد إعـادة إصـدار أسـهم الخزينـة ،تضـاف األربـاح إلـى حسـاب مسـتقل ضمـن حقـوق الملكيـة ("احتياطـي أسـهم الخزينـة")
وهـو احتياطـي ال يمكـن توزيعـه .تحمـل أيـة خسـائر محققـة علـى نفـس الحسـاب بمـا يتناسـب مـع حد الرصيـد الدائـن في هـذا الحسـاب .تحمل أية
خسـائر إضافيـة أوالً علـى األربـاح المحتجـزة ثـم علـى االحتياطـي العـام واالحتياطـي القانونـي .يتـم اسـتخدام األربـاح المحققـة الحقاً مـن بيع أسـهم
الخزينـة أوالً فـي مقاصـة أيـة خسـائر مسـجلة سـابقًا وفقاً لترتيـب االحتياطيـات و حسـاب احتياطي أسـهم الخزينـة واألربـاح المحتجزة  .ال يتـم توزيع
أي أربـاح نقديـة علـى هـذه األسـهم .إن إصـدار أسـهم المنحـة يزيـد مـن عـدد أسـهم الخزينـة نسـبيًا ويخفـض متوسـط التكلفـة لـكل سـهم دون أن
يؤثـر علـى إجمالي تكلفـة أسـهم الخزينة.

 2.20الضرائب

 2.18النقد والنقد المعادل
يشتمل النقد والنقد المعادل على نقد وأرصدة لدى بنك الكويت المركزي وودائع لدى بنوك تستحق خالل سبعة أيام.

 2.19تحقق اإليرادات
تتحقـق اإليـرادات عندمـا يكـون هنـاك احتمـال تدفـق منافـع اقتصاديـة للمجموعـة ويمكـن قيـاس اإليـرادات بشـكل موثـوق بـه .كمـا يجـب أن تتوافر
شـروط التحقـق المحـددة التاليـة قبـل تحقق اإليـرادات.

1.1إيرادات تمويل
بالنسبة لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة و الموجودات المالية ذات األرباح المصنفة كمتاحة للبيع فان إيرادات التمويل
يتم تسـجيلها باسـتخدام معدل العائد الفعلي وهو المعدل الذي يخصم النقدية المسـتقبلية المقدرة أو المسـتلمة من خالل العمر المتوقع
للأداة الماليـة أو فتـرة أقـل ،وفـق الضـرورة ،إلـى صافـي القيمـة الدفتريـة للموجـودات الماليـة .يأخـذ هذا االحتسـاب في االعتبـار البنـود التعاقدية
لألداة المالية (مثل خيارات الدفع المقدم) ويتضمن أية أتعاب أو تكاليف إضافية متعلقة مباشـرة باألداة المالية وتمثل جزءًا ال يتجزأ من معدل
العائد الفعلي وليس خسائر االئتمان المستقبلية.
عندمـا يتـم تخفيـض قيمـة أداة ماليـة مصنفـة كــ "قـروض و مدينـون" إلـى قيمتهـا الممكـن اسـتردادها المقـدرة ،يتم بعـد ذلك تحقـق اإليرادات
على الجزء الذي لم تنخفض قيمته اسـتنادًا إلى معدل الربح الفعلي األصلي الذي تم اسـتخدامه لخصم التدفقات النقدية المسـتقبلية لغرض
قياس القيمة الممكن اسـتردادها.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

يحتسـب البنـك ضريبـة دعـم العمالـة الوطنيـة وفقاً للقانـون رقـم  19لعـام  2000ومتطلبات قـرارات وزارة المالية رقم  24لسـنة  2006بنسـبة
 %2.5من الربح الخاضع للضريبة للسنة .وفقًا للقانون ،تم خصم توزيعات األرباح النقدية من ربح السنة للشركات المدرجة التي تخضع لضريبة
دعم العمالة الوطنية.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يحتسـب البنـك حصـة مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي بنسـبة  %1وفقًا للحسـاب المعدل اسـتنادًا إلى قـرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسـة
الـذي ينـص علـى أنـه يجـب اسـتبعاد مكافـأة أعضاء مجلـس اإلدارة والتحويل إلى االحتياطي القانوني من ربح السـنة عنـد تحديد المخصص.

الزكاة

يتـم احتسـاب مخصـص الـزكاة بنسـبة  %1مـن ربـح البنـك وفقاً للقانـون رقـم  46لسـنة  2006ووفقًا لقـرار وزارة المالية رقم  2007/58وتسـري
ابتداء من  10ديسـمبر .2007

 2.21مخصصات
تسـجل المخصصـات عندمـا يكـون مـن المحتمـل وجـود حاجـة إلـى تدفـق المـوارد االقتصادية خـارج المجموعة نتيجـة ألحداث وقعت فـي الماضي
مـن أجـل سـداد التـزام حالـي أو قانوني أو اسـتداللي ويكون باإلمكان تقدير المبلغ بشـكل موثوق منه.

 2.22العمالت األجنبية
يتـم قيـد المعاملات بالعملات األجنبيـة وفقًا ألسـعار الصرف السـائدة بتاريخ المعاملات .و يتم تحويل الموجودات والمطلوبـات النقدية بالعمالت
األجنبيـة القائمـة فـي نهايـة السـنة إلـى الدينـار الكويتي وفقًا ألسـعار الصرف السـائدة بتاريخ التقاريـر المالية .وتدرج أي أرباح أو خسـائر ناتجة عن
عملية التحويل ضمن بيان األرباح أو الخسـائر المجمع.
إن البنـود غيـر النقديـة بالعملات األجنبيـة التـي تقـاس بالتكلفـة التاريخية يتم تحويلها باسـتخدام معـدالت التحويل كما فـي تواريخ المعامالت
المبدئيـة .يتـم قيـد فـروق التحويـل علـى االسـتثمارات غير النقدية المدرجـة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر كجزء من القيمة العادلة
لألربـاح أو الخسـائر فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع بينمـا يتم إدراج الفروق الخاصة بالموجودات غير النقديـة المتاحة للبيع في بيان األرباح أو
الخسـائر واإليرادات الشـاملة األخرى المجمع إال إذا كانت جزء من اسـتراتيجية تغطية فعالة ،وذلك باسـتخدام أسـعار العمالت األجنبية عند تحديد
القيمة العادلة.
إن فروق التحويل الناتجة عن تجميع الشركات التابعة تدرج في بيان اإليرادات الشاملة األخرى المجمع.

 2.23المعلومات القطاعية
يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.
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 .3إيرادات التمويل

 2.24الموجودات وااللتزامات المحتملة

تتضمـن إيـرادات التمويـل إيـرادات فوائـد محصلـة عـن قـروض ممنوحـة قبـل تحـول البنـك للعمـل وفقـا ألحـكام الشـريعة اإلسلامية بمبلـغ 143
ألـف دينـار كويتـي ( 323 : 2015ألـف دينـار كويتـي) وتمثـل  )%0.3 : 2015( %0.1مـن إجمالـي إيـرادات التمويـل .إن معالجة تلـك الفوائد تخضع
لقـرارات هيئـة الفتـوى و الرقابـة الشـرعية بالبنك.

كما في  31ديسمبر 2016

ال يتم تحقق الموجودات المحتملة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية أمرًا محتمال.
ال يتـم تحقـق االلتزامـات المحتملـة فـي البيانـات الماليـة المجمعـة ولكـن يتـم اإلفصـاح عنهـا مـا لـم يكـن احتمـال تدفق المـوارد خـارج المجموعة
المتضمنـة منفعـة اقتصاديـة أمـرا مسـتبعدا .يتـم تكويـن مخصـص للمطلوبـات المحتملـة فـي حالـة مـا إذا كان هنـاك احتمـال تدفـق للمـوارد
خـارج المجموعـة.

 2.25الموجودات بصفة األمانة

كما في  31ديسمبر 2016

 .4توزيعات للمودعين
بنـاء علـى نتائـج أعمـال البنـك بعـد نهاية كل ثالثة أشـهر
يتـم تحديـد نسـبة الربـح و التوزيعـات للمودعيـن مـن قبـل مجلـس اإلدارة فـي البنـك
ً
من السنة.

 .5صافي إيرادات أتعاب وعموالت

إن الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة أو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتالي ال تدرج في هذه البيانات المالية المجمعة.
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

أتعاب إدارة االستثمار

1,879

1,823

أتعاب وعموالت متعلقة باالئتمان

9,450

9,271

أتعاب وساطة

824

961

إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

12,153

12,055

مصروفات أتعاب وعموالت

)(1,535

)(1,547

صافي إيرادات األتعاب والعموالت

10,618

10,508

 2.26األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتعيـن علـى اإلدارة عنـد إعـداد البيانـات الماليـة المجمعة أن تقوم بوضع تقديرات وافتراضات تؤثر علـى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات
الماليـة واإلفصـاح عـن االلتزامـات و المطلوبـات المحتملة .هذه التقديـرات واالفتراضات تؤثر أيضًا على اإليرادات والمصروفات والمخصصات الناتجة
وكذلـك التغيـرات فـي القيمـة العادلة المدرجة ضمن اإليرادات الشـاملة األخرى .
يتـم وضـع أحـكام فـي تصنيـف األدوات الماليـة اسـتنادًا إلى نية اإلدارة عند حيازة الموجودات المالية سـواء كان يجـب تصنيفها كموجودات مالية
بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر ،أو متاحـة للبيع .عند وضع هذه األحكام تراعي المجموعة الغرض األساسـي لحيازة األصل والطريقة
التـي تنـوي بهـا إدارة األصـل ورفع تقارير بشـأن أدائه.
كمـا تحـدد هـذه األحـكام مـا إذا كانـت األدوات الماليـة يتـم قياسـها الحقاً بالتكلفـة المطفـأة أو القيمـة العادلـة وإذا كانـت التغيـرات فـي القيمـة
العادلـة للأدوات يتـم إدراجهـا فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع أو فـي حقـوق الملكيـة مباشـرةً .كمـا يتـم وضـع األحـكام عنـد تحديـد الدليـل
الموضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي .تقوم المجموعة بمعاملة االسـتثمارات المتاحة للبيع كاسـتثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك
انخفـاض حـاد أو متواصـل فـي القيمـة العادلـة بمـا يقـل عـن تكلفتهـا أو عندمـا يكـون هنـاك دليـل موضوعـي آخـر بوجـود انخفاض فـي القيمة.
إن عمليـة تحديـد االنخفـاض " الحـاد " أو "المتواصـل" تتطلـب أحـكام أساسـية تسـتند إلـى عوامـل التقييـم بمـا فيهـا القطـاع وظـروف السـوق
والتدفقـات النقديـة المسـتقبلية وعوامـل الخصـم.
عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي استنادًا إلى األسعار المعلنة في سوق
نشـط ،يتـم تحديـد قيمتهـا العادلـة باسـتخدام أسـاليب تقييـم تشـمل نمـاذج االيـرادات .تؤخـذ مدخلات هـذه النمـاذج مـن السـوق المعروضة إن
أمكـن .واذا لـم يكـن ذلـك ممكناً ،يتم اسـتخدام درجة من األحكام عند تحديـد القيمة العادلة .تتضمن التقديرات اعتبارات المدخالت مثل مخاطر
السـيولة ومخاطـر االئتمـان وتقلبـات السـوق .إن أي تغيـر فـي التقديـرات باإلضافة إلى اسـتخدام تقديرات مختلفة ولكنهـا معقولة بنفس الدرجة
يمكـن أن يكـون لها تأثير على قيمتها الدفترية.
وفقاً للمبـادئ المحاسـبية المتضمنـة فـي المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة ،يتعين على اإلدارة وضـع تقديرات وافتراضات قـد تؤثر على القيمة
الدفتريـة لمدينـي تمويـل واألسـهم غيـر المسـعرة المصنفة كاسـتثمارات متاحـة للبيع والموجودات غير الملموسـة.
يتـم عمـل التقديـرات فيمـا يتعلـق بمبلـغ وتوقيت التدفقات النقدية المسـتقبلية عند قياس مسـتوى المخصصات المطلوبـة لمديني التمويل
المتعثـرة وكذلـك لمخصصـات انخفـاض قيمـة اسـتثمارات متاحـة للبيـع والموجـودات المحتفـظ بهـا للبيـع .يتـم القيـام بعمل التقديـرات كذلك
لتحديـد األعمـار اإلنتاجيـة للمبانـي والممتلـكات األخـرى والمعـدات والقيمـة العادلـة للموجـودات الماليـة والمشـتقات غيـر المسـعرة فـي سـوق
نشط .

 .6إيرادات أخرى
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

إيرادات توزيعات أرباح

1,173

1,115

صافي إيرادات استثمارات عقارية

403

373

حصة في النتائج من شركة زميلة

)(33

373

إيرادات أخرى

84

16

1,627

1,877

 .7المخصص وخسائر االنخفاض في القيمة
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

مدينو تمويل (إيضاح )11

33,993

25,185

المسترد من مدينو تمويل قد تم شطبهم

)(4,348

)(2,343

تسهيالت ائتمانية غير نقدية (إيضاح )11

)(134

318

استثمارات متاحة للبيع

269

1,593

استثمارات عقارية (إيضاح )14

519

)(157

أخرى

1,380

183

31,679

24,779

إن تلـك التقديـرات تسـتند بالضـرورة إلـى االفتراضـات حـول عدة عوامل تتضمن اختالف درجات عدم التأكد وقـد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي
إلى تغيرات مسـتقبلية في تلك المخصصات.
تقـوم المجموعـة بمراجعـة الطريقـة واالفتراضـات المسـتخدمة لتقديـر التدفقـات النقديـة المسـتقبلية بانتظـام لتخفيـض أي فروق بيـن تقديرات
الخسـارة والخسـارة الفعليـة المتكبدة.
إن أي تغيـر فـي التقديـرات واالفتراضـات باإلضافـة إلـى اسـتخدام تقديـرات وافتراضات مختلفـة ولكنها معقولة بنفس الدرجـة يمكن أن تؤثر على
القيمة الدفترية لمديني التمويل واألدوات غير المسـعرة المصنفة كاسـتثمارات متاحة للبيع والموجودات غير الملموسـة للسـنة.
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 .8الضرائب

 .11مدينو تمويل

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

385

412

ضريبة دعم العمالة الوطنية

1,069

1,145

الزكاة

419

449

1,873

2,006

يتكون رصيد مدينو التمويل من تسـهيالت متوافقة مع أحكام الشـريعة اإلسلامية تقدم للعمالء في صورة عقود تمويلية .وعند الضرورة فإن
مدينـو التمويـل يتـم تغطيتهـا بضمانات كافية لمقابلة مخاطر االئتمـان المتعلقة بها.
يتضمـن مدينـو التمويـل قـروض وسـلف مرحلـة مـن فتـرات سـابقة قبل التحول إلى بنك إسلامي بمبلـغ  964ألف دينار كويتـي (2,008 : 2015
ألـف دينـار كويتـي) وتمثـل نسـبة  )%0.1:2015( %0.04مـن صافـي مدينـو التمويل .إن البنك بصـدد تحويل هذه التسـهيالت لتصبح متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية.
إن الحركة في مخصص انخفاض قيمة مدينو تمويل حسب فئة الموجودات المالية هي كما يلي:
تمويالت أفراد
ألف دينار كويتي

تمويالت تجارية
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

 .9ربحية السهم األساسية والمخففة
2016

2015

ربح السنة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي)

40,348

42,805

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

1,559,731,902

1,559,731,902

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (فلس)

25.9

27.4

في  1يناير 2016

9,598

87,279

96,877

المحمل للسنة (إيضاح )7

4,281

29,712

33,993

مبالغ مشطوبة

)(3,137

)(6,840

)(9,977

في  31ديسمبر 2016

10,742

110,151

120,893

تمويالت أفراد
ألف دينار كويتي

تمويالت تجارية
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

في  1يناير 2015

10,486

78,952

89,438

المحمل للسنة (إيضاح )7

2,846

22,339

25,185

مبالغ مشطوبة

)(3,734

)(10,500

)(14,234

المحول إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

-

)(3,512

)(3,512

في  31ديسمبر 2015

9,598

87,279

96,877

يتم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة بعد تعديل أسهم الخزينة كما يلي:
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2016

2015

المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة

1,732,368,522

1,732,368,522

ناقصًا :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

)(172,636,620

)(172,636,620

1,559,731,902

1,559,731,902

حيث أنه ال توجد أدوات مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.

كما في  31ديسمبر  ،2016بلغ رصيد مدينو التمويل المتعثرة والتي تم تعليق تحقيق إيرادات تمويل منها مبلغ  70,369ألف دينار كويتي
( 67,993 :2015ألف دينار كويتي).

 .10النقد والنقد المعادل

إن المخصص المحدد المكون للتسهيالت النقدية بلغ  3,615ألف دينار كويتي ( 10,456 :2015ألف دينار كويتي).

يتكون النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع مما يلي:

إن المسترد من المخصص خالل السنة للتسهيالت غير النقدية بلغ ( 134ألف دينار كويتي) ( :2015المحمل على المخصص بمبلغ 318
ألف دينار كويتي) .إن المخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ  5,923ألف دينار كويتي ( 6,058 :2015ألف دينار كويتي) يدرج في
المطلوبات األخرى (إيضاح .)18

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

نقد وأرصدة لدى البنوك

44,144

344,455

ودائع لدى بنك الكويت المركزي والبنوك األخرى  -ذات فترة استحقاق أصلية سبعة
أيام أو أقل

32,904

208,189

77,048

552,644

تتفق سياسة المجموعة الحتساب مخصص انخفاض قيمة مدينو التمويل من كافة النواحي المادية مع متطلبات بنك الكويت المركزي
للمخصصات .ووفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي ،تم تكوين مخصص عام بحد أدنى  %1للتسهيالت النقدية و %0.5للتسهيالت غير
النقدية على كافة التسهيالت االئتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها (بعد استبعاد بعض فئات الضمانات).
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 .12استثمارات متاحة للبيع

 .14استثمارات عقارية

كما في  31ديسمبر 2016

صكوك

كما في  31ديسمبر 2016

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

192,719

121,809

أسهم وصناديق

تتمثل هذه االستثمارات العقارية في عقارات قامت المجموعة باقتنائها و تم إدراجها بالتكلفة .تم إعادة تقييم االستثمارات العقارية من قبل
مقيم مستقل باستخدام أسلوب السوق المقارن الذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة ولهذا يصنف ضمن المستوي  2من
الجدول الهرمي للقيمة العادلة .عند تقدير القيمة العادلة الستثمارات العقارية ،فإن االستخدام األفضل واألمثل يعد هو االستخدام الحالي
لتلك العقارات .لم يكن هناك تغير في أسلوب التقييم خالل السنة .بلغت القيمة العادلة الستثمارات العقارية في تاريخ التقارير المالية
 24,089ألف دينار كويتي ( 33,069 :2015ألف دينار كويتي).
إن الحركة على االستثمارات العقارية للسنة المنتهية هي كما يلي:

 -مسعرة

3,926

4,572

 -غير مسعرة

7,328

12,786

203,973

139,167

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير مسعرة مدرجة بالتكلفة بمبلغ  140ألف دينار كويتي ( 140 :2015ألف دينار كويتي).

 .13استثمار في شركة زميلة
خالل الســنة ،تم إعادة تصنيف االســتثمار في شــركة زميلة محتفظ بها من خالل شــركة تابعة مدرجه ضمن الموجودات المصنفة كمحتفظ بها
للبيــع كمــا فــي  31ديســمبر  2015كاســتثمار فــي شــركة زميلــة عنــد شــراء الشــركة الزميلــة وتحويلهــا مــن شــركة تابعــة إلــى بنــك خــال
السنة الحالية.
إن الحصة في الموجودات والمطلوبات والنتائج للشركة الزميلة للسنة المنتهية هي كما يلي:
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

الحصة في بيان المركز المالي للشركة الزميلة:
موجودات متداولة

2,970

2,982

موجودات غير متداولة

7,587

7,946

مطلوبات متداولة

)(312

)(403

مطلوبات غير متداولة

)(83

)(66

صافي الموجودات

10,162

10,459

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

في  1يناير

29,572

32,842

إضافات

-

3,205

مستبعدات

)(5,835

)(6,474

(تحميل) عكس انخفاض القيمة

)(519

157

االستهالك المحمل للسنة

)(163

)(158

في  31ديسمبر

23,055

29,572

 .15ممتلكات ومعدات
تتضمن الممتلكات والمعدات زيادة إعادة تقييم أرض ملك حر بمبلغ  36ألف دينار كويتي ( :2015زيادة بمبلغ  483ألف دينار كويتي) استنادًا
بناء على بيانات
إلى تقييم خبراء مستقلين .تم تقييم األرض الملك الحر من قبل مقيمين مستقلين باستخدام مدخالت تقييم جوهرية
ً
السوق القابلة للمالحظة وتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني في الجدول الهرمي للقيمة العادلة.

 .16موجودات أخرى
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

الحصة في نتائج الشركة الزميلة:

78

ربح التشغيل

447

667

إيرادات تمويل مستحقة

8,958

8,982

(خسارة)  /ربح السنة

)(33

373

القيمة العادلة الموجبة لالتفاقيات اإلسالمية اآلجلة (إيضاح )25

123

591

أخرى

10,172

5,243

19,253

14,816

79

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .17ودائع العمالء

 .19حقوق الملكية (تتمة)

تتمثل حســابات المودعين في إيداعات مســتلمة من العمالء كحســابات جارية و حســابات توفير اســتثمارية وحســابات اســتثمارية محددة المدة.
تتكون حســابات المودعيــن من التالي:

3.3وفقًا لمتطلبات قانون الشــركات والنظام األساســي للبنك يتعين على البنك تحويل  %10من ربح الســنة الخاص بمســاهمي البنك قبل
حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلى االحتياطــي القانوني.
يجــوز للبنــك أن يقــرر إيقــاف هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يصــل رصيــد االحتياطــي القانونــي إلــى  %50مــن رأس المــال المدفــوع .قــام البنــك
بتحويــل مبلــغ  4,237ألــف دينــار كويتــي ( 4,496 :2015ألــف دينــار كويتــي) إلــى االحتياطــي القانونــي .إن توزيــع االحتياطــي محــدد بالمبلــغ
المطلــوب لتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين بحــد أقصــى  %5مــن رأس المــال فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح المحتجــزة بتأمين هذا
الحــد.

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

1.1ودائــع غيــر اســتثمارية فــي صــورة الحســابات الجاريــة .ال تســتحق هــذه الودائع أيــة أرباح وال تتحمل أي مخاطر خســارة ،حيث يضمن البنك ســداد
أرصدتهــا عنــد الطلــب ،وبالتالــي تعتبــر هــذه الودائــع قرض حســن من المودعين للبنك وفقًا ألحكام الشــريعة اإلســامية .إن اســتثمار القرض
الحســن يتم وفقًا لما يراه مجلس إدارة البنك مناســبًا ،وتعود نتائج اســتثماره لمســاهمي البنك.
2.2الودائع االستثمارية و تتضمن حسابات توفير و حسابات ودائع ثابتة محددة المدة و حسابات ودائع مستمرة غير محددة المدة.
إن القيمة العادلة للودائع من العمالء ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

حسابات توفير استثمارية

وهي ودائع غير محددة المدة ويحق للعميل سحب األرصدة من هذه الحسابات أو جزءًا منها في أي وقت.

حساب ودائع استثمارية محددة المدة

وهــي ودائــع محــددة المــدة علــى أســاس العقــد المبــرم بيــن البنــك والمــودع .وهــي تكــون ودائــع تســتحق شــهريا أو ربــع ســنويا أو نصــف
ســنويا أو ســنويا.

حساب ودائع مستمرة غير محددة المدة

وهــي ودائــع مســتمرة غيــر محــددة المــدة تعامــل كودائــع ســنوية وتتجــدد تلقائيــً لفتــرة مماثلــة ما لم يقــم المودع بإخطــار البنك كتابــة برغبته
بعدم تجديد الوديعة.

يتــم احتســاب المبالــغ المســتخدمة فــي االســتثمارات مــن كل وديعــة اســتثمارية باســتخدام نســب محــددة فــي العقــود لفتح هذه الحســابات مع
وبناء عليه ،يعتبر ذلك الجزء قرضًا حســنًا
العمــاء .يضمــن البنــك لمودعيــه ســداد الجــزء المتبقــي غير المســتثمر مــن هذه الودائع االســتثمارية،
ً
مــن المودعيــن للبنــك وفقًا ألحكام الشــريعة اإلســامية.

4.4يتطلــب النظــام األساســي للبنــك تحويــل مبلــغ ال يقــل عــن  %10مــن ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي البنــك قبــل حصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي العــام ســنويًا .قرر أعضــاء مجلس
اإلدارة إيقــاف هــذا التحويــل بدايــةً مــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2007ومــا بعدهــا ،وهــو مــا تــم الموافقــة عليــه مــن قبل مســاهمي
البنــك فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي  6مــارس  .2008ال يوجــد قيــود علــى توزيــع هــذا االحتياطــي إلــى المســاهمين بموجــب قرار من
الجمعيــة العموميــة وفقــً للطريقــة التــي تحددهــا مصلحــة البنك.
5.5إن رصيــد عــاوة اإلصــدار واحتياطــي أســهم الخزينــة غيــر قابــل للتوزيع .إن رصيد احتياطــي إعادة تقييم العقارات غير قابــل للتوزيع إال في حال
عــدم تحقق الموجــودات ذات الصلة.
إن تكلفــة أســهم البنــك المشــتراة بمــا فــي ذلــك التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بهــا تــدرج فــي حقــوق الملكيــة .ووفقــً لتعليمــات بنــك الكويت
المركــزي و الجمعيــة العموميــة الســنوية ،يجــوز للبنــك شــراء أســهم الخزينــة بمــا ال يزيد عــن  %10من رأس المــال المدفوع.

 .20أسهم خزينة
لم يكن هناك شراء أو بيع ألسهم الخزينة خالل السنة الحالية.
2016

2015

عدد أسهم الخزينة

172,636,620

156,942,382

أسهم الخزينة كنسبة 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)

69,918

81,610

 .18مطلوبات أخرى
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

أرباح مودعين مستحقة

14,614

9,605

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

3,491

3,196

مخصص تسهيالت ائتمانية غير نقدية (إيضاح )11

5,923

6,058

القيمة العادلة السالبة لالتفاقيات اإلسالمية اآلجلة (إيضاح )25

168

520

دائنون ومصروفات مستحقة وأخرى

28,254

29,972

52,450

49,351

 .19حقوق الملكية
1.1يتكــون رأس المــال المصــرح بــه كمــا فــي  31ديســمبر  2016مــن  2,500,000,000ســهما عاديــً ( 31ديســمبر 1,574,880,475 :2015
ســهم) بقيمــة  100فلــس للســهم .ويتكــون رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل كمــا فــي  31ديســمبر  2016مــن 1,732,368,522
ســهما عاديــً ( 31ديســمبر  1,574,880,475 :2015ســهمًا) بقيمــة  100فلــس للســهم.
2.2اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة  %12بمبلــغ  12فلــس لــكل ســهم ( 5 :2015فلــس) و توزيــع أســهم منحــة بنســبة
 )%10 :2015( %8تخضــع توزيعــات األربــاح المقترحــة لموافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية للبنــك .اعتمــدت الجمعيــة
العموميــة الســنوية للمســاهمين المنعقــدة فــي  31مــارس  2016دفــع توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة  5فلــس للســهم ( 10 :2014فلــس
للســهم) إلــى مســاهمي البنــك المدرجيــن فــي ســجالت البنــك كمــا فــي تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية وإصــدار أســهم منحــة
بقيمــة  )%10 :2014( %10إلــى مســاهمي البنــك المدرجيــن فــي الســجالت كمــا فــي تاريــخ موافقــة الجهــة الرقابيــة.

80

تم االحتفاظ بمبلغ ما يعادل تكلفة أسهم الخزينة من االحتياطيات كجزء غير قابل للتوزيع طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة.

 .21موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
اعتمــد مجلــس اإلدارة بيــع حصتــه بالكامــل فــي أصــل غيــر محول وســجل ذلــك األصل كمحتفظ به للبيع وفقــا للمعيار الدولــي للتقارير المالية 5
خــال .2015
خــال الســنة ،تــم إعــادة تصنيــف اســتثمارات متاحــة للبيــع بقيمــة  10.5مليــون إلــى اســتثمار فــي شــركة زميلــة .تــم احتســاب مخصــص بالكامل
للقيمــة المدرجــة بالدفاتــر المتبقــة التــي ال تكــون متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة طبقــا للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركزي.

 .22صكوك مستدامة الشريحة 1
فــي أكتوبــر ،2016قــام البنــك بإصــدار "صكــوك الشــريحة  "1عــن طريــق إصــدار صكــوك متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،بمبلــغ 200
مليــون دوالر أمريكــي .تعتبــر صكــوك الشــريحة  1أوراق ماليــة مســتدامة ليــس لهــا تاريــخ اســترداد محــدد وتمثــل التزامــات مباشــرة غيــر مكفولة
(ذات أولويــة فقــط علــى رأس المــال) للبنــك وتخضــع للبنــود والشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة المضاربــة .إن صكــوك الشــريحة  1مدرجــة فــي ســوق
األوراق الماليــة االيرلنــدي وناســداك دبــي ويمكــن اســتدعائها مــن قبــل البنــك بعــد فتــرة تبلــغ خمــس ســنوات تنتهــي فــي أكتوبــر ( 2021تاريــخ
االســتدعاء األول) أو أي تاريــخ ســداد أربــاح الحــق لذلــك التاريــخ وفقــً للشــروط المحــددة لالســترداد بما فــي ذلك الحصول على موافقة مســبقة من
بنــك الكويــت المركــزي.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .22صكوك مستدامة الشريحة ( 1تتمة)

 .23معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

يتــم اســتثمار صافــي المتحصــل مــن صكــوك الشــريحة  1مــن رأس المــال عــن طريــق عقــد المضاربــة مــع البنــك (مضــارب) علــى أســاس غيــر
مقيــد ومشــترك فــي األنشــطة العامــة للبنــك التــي تنفــذ عــن طريــق وعــاء المضاربــة العــام .تحمــل صكــوك الشــريحة  1مــن معــدل ربــح بنســبة
 %5.5ســنويًا يدفــع فــي نهايــة كل نصــف ســنة حتــى تاريــخ االســتدعاء األول وفقــً لشــروط اإلصــدار .وبعد ذلكُ ،يعــاد تحديد معدل الربــح المتوقع
بناء على المعدل الســائد في حينه لمتوســط ســعر المبادلة األمريكي لخمس ســنوات “ ”U.S. Mid Swap Rateزائد هامش ربح مبدئي بنســبة
ً
 %4.226ســنويًا.
صدر طبقًا لرغبته الخاصة ،اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح المضاربة المتوقعة ،وفي تلك الحالة ،ال تتراكم أرباح المضاربة ولن يعتبر
للم ْ
يجوز ُ
هــذا اإلجراء حادث تعثر.

 .23معامالت مع أطراف ذات عالقة

2016
ألف دينار كويتي
أعضاء مجلس اإلدارة:
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

2,027

2,191

مزايا مؤجلة

116

248

2,293

2,589

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خاضعة لموافقة المساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية.

إن أرصدة ومعامالت نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي :
المجموع
ألف دينار كويتي

خــال الســنة الحاليــة ،قــام البنــك بحيــازة حصــة ملكيــة بنســبة  %30فــي ميفــك لقاء مقابل شــراء بمبلــغ  10,616ألف دينار كويتي من شــركته
التابعــة (إيضــاح  .)13وقــام البنــك ببيــع أســهم غيــر مســعرة مصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع إلــى طرف ذي عالقــة وقام بتســجيل ربح بمبلغ
 3,139ألــف دينار كويتي.

أخرى
ألف دينار كويتي

-

12,346

12,346

بطاقات ائتمانية

-

40

40

 .24التزامات ومطلوبات محتملة

ودائع لدى بنوك أخرى

86,227

6,294

92,521

أ) التزامات متعلقة باالئتمان

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

46,236

480,094

526,330

ودائع من عمالء

-

1,437

1,437

التزامات ومطلوبات محتملة

17,385

8,025

25,410

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة

8,367

-

8,367

كما في  31ديسمبر 2016
مدينو تمويل

كما في  31ديسمبر 2015
مدينو تمويل

-

7,563

7,563

بطاقات ائتمانية

-

52

52

ودائع لدى بنوك أخرى

90,165

18,546

108,711

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

54,917

322,024

376,941

ودائع من عمالء

-

1,284

1,284

التزامات ومطلوبات محتملة

36,832

6,499

43,331

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة

14,156

-

14,156

للسنة

تتضمــن االلتزامــات المتعلقــة باالئتمــان التزامــات بمــد االئتمــان وخطابــات اعتمــاد تحت الطلــب وخطابات الضمــان وأوراق القبول لتلبيــة احتياجات
عمالء المجموعة.
إن خطابــات االعتمــاد (بمــا فــي ذلــك خطابــات االعتمــاد تحــت الطلــب) و خطابــات الضمــان وأوراق القبــول تلــزم المجموعــة بدفــع المبالــغ نيابــة عن
العمــاء وذلــك يعتمــد علــى إخفــاق العميــل فــي تنفيــذ شــروط العقــد.
تمثــل االلتزامــات بمــد االئتمــان التزامــات تعاقديــة تتضمــن التزامــات تمويليــة وتســهيالت ائتمانيــة مــدورة .وعــادة ما يكــون لهذه االلتزامــات تواريخ
صالحيــة محــددة ،أو تشــتمل علــى شــروط أخــرى إللغائهــا .ونظ ـرًا إلمكانيــة انتهــاء صالحيــة هــذه االلتزامــات دون ســحبها ،فــإن مجمــوع القيــم
التعاقديــة ال تمثــل بالضــرورة التزامــات نقديــة مســتقبلية .لــدى المجموعــة االلتزامــات التاليــة المتعلقــة بمــد االئتمــان:
2016
ألف دينار كويتي
أوراق قبول

إيرادات تمويل

738

407

1,145

توزيعات إلى مودعين

378

8,125

8,503

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

30,272

2015
ألف دينار كويتي
19,276

خطابات اعتماد

68,452

91,806

ضمانات

435,614

388,919

534,338

500,001

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

82

150

150

مكافآت اإلدارة العليا:

تدخــل المجموعــة فــي معامــات مــع الشــركة األم والشــركات الزميلــة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا
وأفراد عائالتهم المقربين وشــركات يســيطرون عليها أو يمارســون عليها ســيطرة مشــتركة أو تأثيرًا ملموســً في مســار العمل المعتاد .يتم
الموافقــة علــى شــروط هــذه المعامالت من قبــل إدارة المجموعة.

الشركة األم
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

بلغــت االلتزامــات التمويليــة غيــر قابلــة لإللغــاء لتمديــد االئتمــان كما فــي تاريخ بيان المركز المالــي  24,077ألف دينار كويتــي ( 8,237 :2015ألف
دينار كويتي).

إيرادات تمويل

301

224

525

ب) التزام رأسمالي

توزيعات إلى مودعين

116

4,888

5,004

إن االلتزام الرأسمالي لشراء موجودات كما في  31ديسمبر  2016بلغ  1,631ألف دينار كويتي ( 1,497 :2015ألف دينار كويتي).
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 .25االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة

 .26قياس القيمة العادلة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

تدخــل المجموعــة ،ضمــن أعمالهــا العاديــة ،فــي أنــواع مختلفــة مــن المعامــات تتضمــن األدوات الماليــة اإلســامية المتمثلــة فــي اتفاقيــات عمــات
أجنبيــة آجلــة (الوعــد) بغــرض التحــوط لتقليــل التعــرض لمخاطــر تقلــب أســعار العمالت األجنبيــة .إن الوعد عبــارة عن معاملة ماليــة بين طرفين
حيث تعتمد المدفوعات على التغيرات في أســعار أداة مالية محددة واحدة أو أكثر أو ســعر االتفاق أو مؤشــر األســعار وذلك وفق أحكام الشــريعة
اإلسالمية.
إن القيمة االسمية ،مسجلة إجماليًا ،هي مبلغ األصل المتعلق بالوعد وهو األساس الذي تقاس عليه التغيرات في قيمة تلك المعاملة.

يبين الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة االسمية لمعامالت الوعد:

الوعد

الموجودات
(موجب)
ألف
دينار كويتي

المطلوبات
(سالب)
ألف
دينار كويتي

أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

 3-1أشهر
ألف
دينار كويتي

 12-3شهرًا
ألف
دينار كويتي

2016

123

168

4,235

6,406

1,704

12,345

2015

591

520

13,294

55,886

2,337

71,517

معظــم االتفاقيــات اإلســامية اآلجلــة للمجموعــة تتعلــق بمعامــات مــع العمــاء التــي تتوافــق بالدخــول فــي معامــات متبادلــة مــع أطــراف مقابلة
بصــورة عاديــة.

 .26قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة:
فيما يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر :2016
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 متاحة للبيع

6,077

4,292

203,833

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة
الوعد

الموجودات المالية
118,934

11,110

8,983

139,027

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة
المجموع
ألف
دينار كويتي

193,464

موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع

تشير القيمة االسمية إلى حجم المعامالت القائمة بنهاية السنة وهي ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

2016

2015

المستوى 1
ألف دينار كويتي

المستوى 2
ألف دينار كويتي

المستوى 3
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

-

123

-

123

193,464

6,200

4,292

203,956

118,934

591
11,701

8,983

591
139,618

مطلوبات يتم قياسها بالقيمة العادلة
االتفاقيات اإلسالمية العاجلة
الوعد

-

520

-

520

-

520

-

520

يتم تقييم االستثمارات المصنفة كمستوى  1استنادًا إلى سعر الشراء المعلن .يتم تقييم األسهم والصناديق المصنفة كمستوى  2استنادًا
إلــى مضاعفــات الســوق وصافــي قيمــة الموجــودات المعلنــة .ويتــم تقييــم األســهم والصناديــق المصنفــة كمســتوى  3اســتنادًا إلــى التدفقــات
النقديــة المخصومــة ونمــاذج توزيعــات األربــاح المخصومــة .إن الحركــة فــي المســتوى  3تكــون بشــكل أساســي علــى حســاب بيع موجــودات مالية
خالل الســنة.
إن المدخالت الهامة لتقييم األســهم المصنفة كمســتوى  3هي معدل النمو الســنوي والدفقات النقدية ومعدالت الخصم وبالنســبة للصناديق
خصم عدم السيولة .سوف يؤدي معدل النمو األقل ومعدل الخصم األعلى وخصم عدم السيولة إلى قيمة عادلة أقل.
قــد يكــون التأثيــر علــى بيــان المركــز المالــي المجمــع وبيــان حقــوق ملكيــة المســاهمين المجمــع غيــر مــادي إذا تــم تغييــر متغيــرات المخاطــر
ذات الصلــة المســتخدمة لتحديــد القيمــة العادلــة لالســهم غيــر المســعرة بنســبة  .%5لــم يكــن هنــاك تعديــات جوهريــة فــي أســاليب التقييــم
المســتخدمة ألغراض قياس القيمة العادلة لالســتثمار في أســهم مقارنةً بالســنة الســابقة.
تــدرج الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة وال تختلــف قيمتهــا الدفتريــة عــن قيمتهــا العادلــة بصــورة جوهريــة حيــث أن
غالبيــة هــذه الموجــودات والمطلوبــات لهــا فتــرات اســتحقاق قصيــرة أو تمــت إعــادة تســعيرها علــى الفــور اســتنادًا إلــى حــركات أســعار الفائــدة
فــي الســوق .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المتبقيــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة بصــورة رئيســية باســتخدام
التدفقــات النقديــة المخصومــة ،والتــي تمثــل فيهــا أهــم المدخــات معــدل الخصــم الــذي يعكــس مخاطــر االئتمــان المتعلقــة باألطــراف المقابلــة.

مطلوبات يتم قياسها بالقيمة العادلة
االتفاقيات اإلسالمية العاجلة
الوعد

84

-

168

-

168

-

168

-

168
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 .27تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر

يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاقات لموجودات ومطلوبات المجموعة التي تم تحليلها طبقًا لالستحقاق التعاقدي المتبقي:

استراتيجية استخدام األدوات المالية

كما في  31ديسمبر 2016

حتى  3شهور
ألف دينار كويتي

 3إلى  12شهرًا
ألف دينار كويتي

أكثر من سنة
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات عقارية
استثمارات في شركة زميلة
مباني ومعدات
موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة
إجمالي الموجودات

44,144
169,788
227,280
1,435,961
90,410
17,775
1,985,358

257,059
717,539
16,094
1,470
992,162

552,554
97,469
23,055
10,162
31,393
8
714,641

44,144
426,847
227,280
2,706,054
203,973
23,055
10,162
31,393
19,253
3,692,161

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
صافي الفجوة في السيولة

311,878
2,034,724
38,761
2,385,363
)(400,005

349,999
443,124
10,506
803,629
188,533

40,275
14,023
3,183
57,481
657,160

702,152
2,491,871
52,450
3,246,473
445,688

حتى  3شهور
ألف دينار كويتي

 3إلى  12شهرًا
ألف دينار كويتي

أكثر من سنة
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

344,455
150,406
376,812
1,460,320
70,561
13,248
2,415,802

114,793
627,310
7,167
1,556
22,994
773,820

592,704
61,439
29,572
30,954
12
714,681

344,455
265,199
376,812
2,680,334
139,167
29,572
30,954
14,816
22,994
3,904,303

المطلوبات
633,862
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
2,142,583
ودائع من عمالء
40,024
مطلوبات أخرى
مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع -
2,816,469
إجمالي المطلوبات
)(400,667
صافي الفجوة في السيولة

170,814
500,555
7,394
3,499
682,262
91,558

25,313
17,491
1,933
44,737
669,944

829,989
2,660,629
49,351
3,499
3,543,468
360,835

2016

2015
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات عقارية
مباني ومعدات
موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
إجمالي الموجودات

86

كما في  31ديسمبر 2016

تتعلــق أنشــطة البنــك بصــورة رئيســية ،باعتبــاره بنــك إســامي تجــارى ،بتأميــن األمــوال مــن خــال أدوات ماليــة تتماشــى مــع تعليمــات الشــريعة
اإلســامية وفــي ضــوء تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي وتوجيــه تلــك األمــوال ألنشــطة التمويــل واالســتثمار التــي تتماشــى مــع الشــريعة اإلســامية
لتحقيــق أربــاح .يتــم اقتســام األربــاح بيــن المســاهمين وأصحــاب حســابات الودائــع المتشــاركين فــي األربــاح وفقــا لسياســات البنــك التــي تــم
الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية .وتتنــوع األمــوال مــن حيــث تواريــخ اســتحقاقها بيــن قصيــرة األجــل
وطويلــة األجــل وهــى تتمثــل بشــكل رئيســي فــي الدينــار الكويتــي بخــاف العمــات األجنبيــة الرئيســية وعمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
وبينمــا يتــم توجيــه األمــوال ،يركــز البنــك علــى تأميــن تلــك األمــوال وكذلــك االحتفــاظ بمعــدالت ســيولة كافيــة لمواجهــة أيــة مطالبــات قــد يحــل
موعــد اســتحقاقها .إن ســامة أمــوال المســاهمين والمودعيــن تدعــم أيضــا مــن خــال تنويــع أنشــطة التمويــل علــى كل مــن القطاعــات الجغرافيــة
واالقتصاديــة وكذلــك نوعيــة العمــاء المموليــن.

إدارة المخاطر
إن اســتخدام األدوات الماليــة يجلــب معــه أيضــً المخاطــر الكامنــة فيهــا .تــدرك المجموعــة العالقــة بيــن العوائــد والمخاطــر المرتبطــة باســتخدام
األدوات الماليــة وتشــكل إدارة المخاطــر جــزءًا مكم ـ ً
ا مــن أهــداف المجموعــة االســتراتيجية.
تتمثــل اســتراتيجية المجموعــة فــي وجــود مفهــوم إدارة قويــة للمخاطــر وفــي إدارة العالقــة التــي تربــط مــا بيــن المخاطــر والعوائــد فــي كل قطــاع
رئيســي مــن قطاعــات النشــاط القائمــة علــى المخاطــر .وتقــوم المجموعــة باســتمرار بمراجعــة سياســاتها وممارســاتها فــي إدارة المخاطــر للتأكــد
مــن عــدم تعــرض المجموعــة لتقلــب كبيــر فــي قيمــة الموجــودات وربحيتهــا.
إن األهــداف والسياســات والعمليــات التــي تقــوم بهــا المجموعــة إلدارة المخاطــر موضحــة بالتفصيــل فــي إيضاحــات العمــود  3مــن التقريــر الســنوي.
توضــح األقســام التاليــة المخاطــر المختلفــة الكامنــة فــي العمليــات المصرفيــة وطبيعــة هــذه المخاطــر واألســاليب المســتخدمة للحــد مــن هــذه
المخاطــر وحجــم هــذه المخاطــر وتأثيرهــا علــى األربــاح والخســائر وحقــوق الملكيــة نتيجــة التغيــرات المســتقبلية المتوقعــة فــي ظــروف الســوق.

أ .مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم التــزام أحــد أطــراف إحــدى األدوات الماليــة بالوفــاء بالتزامــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســائر ماليــة.
وتحــاول المجموعــة التحكــم فــي مخاطــر االئتمــان مــن خــال مراقبــة المخاطــر االئتمانيــة وقصــر التعامــل علــى أطــراف مقابلــة ذات ســمعة جيــدة،
واالســتمرار فــي تقييــم المــاءة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة.
تظهــر تركــزات مخاطــر االئتمــان عندمــا تتعامــل مجموعــة مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو فــي أنشــطة ضمــن منطقــة
جغرافيــة واحــدة أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا قــد يؤثــر فــي قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة بشــكل مشــابه
علــى مــا هــي عليــه فــي حالــة ظهــور تغيــرات اقتصاديــة أو سياســية أو أي تغيــرات أخــرى.
يشــير تركــز مخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي قــد تطــرأ علــى قطــاع أعمــال معيــن أو منطقــة
جغرافيــة معينــة.
تســعى المجموعــة إلــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال تنويــع أنشــطتها االئتمانيــة الخاصــة بالتمويــل لتفــادي تركــزات المخاطــر غيــر المرغــوب
فيهــا تجــاه أفــراد أو مجموعــات مــن العمــاء فــي مناطــق محــددة أو قطاعــات أعمــال محــددة .كمــا تقــوم المجموعــة بالحصــول علــى الضمانــات
كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك .يســتند مبلــغ ونــوع الضمــان المطلــوب إلــى تقييــم مخاطــر االئتمــان لــدى الطــرف المقابــل .يتــم تطبيــق التوجيهــات
المتعلقــة بدرجــة قبــول أنــواع الضمانــات وعوامــل وأســس التقييــم.
مــن األنــواع الرئيســية للضمانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مصروفــات الودائــع البنكيــة واألرصــدة واألوراق الماليــة المدرجــة المقبولــة للمجموعــة
والعقــارات واآلالت والمعــدات والبضائــع والمدينــون التجاريــون.
تراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للضمــان علــى أســاس يومــي لألســهم المســعرة وبصــورة دوريــة للضمانــات األخــرى وتطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــً
لالتفاقيــة المعمــول بهــا ،كمــا تراقــب القيمــة الســوقية للضمــان الــذي تــم الحصــول عليــه أثنــاء مراجعــة كفايــة مخصــص خســائر االنخفــاض فــي
القيمــة .فيمــا يلــي تركــز الموجــودات والبنــود خــارج الميزانيــة حســب القطاعــات الجغرافيــة وقطاعــات األعمــال.
يوضــح الجــدول التالــي صافــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان بالصافــي بعــد مخصــص مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق ببنــود بيــان
المركــز المالــي والبنــود خــارج الميزانيــة دون األخــذ باالعتبــار أي ضمانــات وتعزيــزات ائتمانيــة أخــرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

إدارة المخاطر (تتمة)

إدارة المخاطر (تتمة)

أ .مخاطر االئتمان (تتمة)

أ .مخاطر االئتمان (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

صافي الحد
األقصى للتعرض
للمخاطر 2016
ألف دينار كويتي

صافي الحد
األقصى للتعرض
للمخاطر 2015
ألف دينار كويتي

أرصدة لدى البنوك

27,127

328,339

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

426,847

265,199

ودائع لدى بنوك أخرى

227,280

376,812

مدينو تمويل

2,706,054

2,680,334

استثمارات متاحة للبيع

192,719

121,809

موجودات أخرى

18,178

13,620

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

-

2,937

3,598,205

3,789,050

فيما يلي تركز الموجودات والبنود خارج الميزانية حسب القطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال:

2016

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق ببنود بيان المركز المالي المجمع:

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق ببنود خارج الميزانية (إيضاح  24أ):
أوراق القبول وخطابات االعتماد والضمانات

534,338

500,001

التزامات ائتمانية غير قابلة لإللغاء

24,077

8,237

558,415

508,238

إن إجمالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بعميــل أو طــرف مقابــل واحــد كمــا فــي  31ديســمبر  2016بلــغ  57,622ألــف
دينــار كويتــي ( 45,559 :2015ألــف دينــار كويتــي) وبلــغ التعــرض للمخاطــر بالصافــي بعــد الضمــان المؤهــل لنفــس الطــرف المقابــل ال شــيء
( :2015ال شــيء)

موجودات
تمثل مخاطر
االئتمان
ألف دينار كويتي

مطلوبات محتملة
والتزامات تمثل
مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

القطاع الجغرافي :
الكويت
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

3,194,597
282,584

440,044
83,129

أوروبا

16,355

26,238

أمريكا الشمالية

11,678

1,478

دول أخرى

92,991

7,526

3,598,205

558,415

قطاع األعمال:
تجارة وتصنيع

499,356

183,671

بنوك ومؤسسات مالية

901,281

104,795

إنشاءات وعقارات

1,252,699

181,272

أخرى

944,869

88,677

3,598,205

558,415

2015
القطاع الجغرافي:
الكويت

3,149,594

389,335

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

288,612

86,840

أوروبا

46,158

17,926

أمريكا الشمالية

233,719

1,314

دول أخرى

70,967

12,823

3,789,050

508,238

قطاع األعمال:
تجارة وتصنيع

522,821

185,603

بنوك ومؤسسات مالية

1,156,529

109,456

إنشاءات وعقارات

1,331,914

148,440

أخرى

777,786

64,739

3,789,050

508,238

تتــم إدارة الجــدارة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باالســتعانة بمجموعــة مــن آليــات التصنيــف االئتمانــي الخارجيــة والداخليــة.
تهدف سياســة المجموعة إلى االحتفاظ بفئات ائتمانية دقيقة ومتماثلة على مدار محفظة االئتمان .يســهل ذلك من تركيز اإلدارة على المخاطر
الموجــودة والمقارنــة بيــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بقطاعــات األعمال المختلفــة والمناطق الجغرافيــة والمنتجات .إن نظــام التصنيف مدعم
بمجموعــة متنوعــة مــن التحليــات الماليــة باإلضافــة إلــى معلومات الســوق التي تــم تحليلها لتوفير المدخالت الرئيســية لقيــاس مخاطر الطرف
المقابــل .تتوافــق كافــة التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة مع الفئات المختلفة والتي يتم تصنيفها حســب سياســة التصنيف الخاصة بالمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

إدارة المخاطر (تتمة)

إدارة المخاطر (تتمة)

أ .مخاطر االئتمان (تتمة)

أ .مخاطر االئتمان (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

إن الجــدارة االئتمانيــة لفئــة الموجودات ذات المخاطــر االئتمانية هي كما يلي:

الموجودات المالية المنخفضة القيمة حسب الفئة:

غير متأخرة أو منخفضة القيمة
2016

ألف دينار كويتي

إجمالي التعرض
للمخاطر
ألف دينار كويتي

2016

فئة عالية

فئة قياسية

تحت الرقابة
المباشرة

المجموع

مخصص
االنخفاض في
القيمة
ألف دينار كويتي

القيمة العادلة
للضمان
ألف دينار كويتي

مدينو تمويل
أرصدة لدى البنوك

27,127

-

-

27,127

 -تمويل أفراد

5,084

1,501

-

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

426,847

-

-

426,847

 -تمويل تجاري

65,285

2,114

116,502

ودائع لدى بنوك أخرى

227,280

-

-

227,280

70,369

3,615

116,502

مدينو تمويل

2,413,351

127,258

83,202

2,623,811

استثمارات متاحة للبيع

192,719

-

-

192,719

2015

موجودات أخرى

18,178

-

-

18,178

مدينو تمويل

3,305,502

127,258

83,202

3,515,962

2015
أرصدة لدى البنوك

328,339

-

-

328,339

 -تمويل أفراد

5,413

1,905

-

 -تمويل تجاري

62,580

8,551

109,215

67,993

10,456

109,215

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

265,199

-

-

265,199

ودائع لدى بنوك أخرى

376,812

-

-

376,812

تم اإلفصاح عن العوامل التي تعتد بها المجموعة في تحديد االنخفاض في القيمة في إيضاح  - 2السياسات المحاسبية الهامة.

مدينو تمويل

2,412,617

120,167

66,280

2,599,064

استثمارات متاحة للبيع

121,809

-

-

121,809

ب .مخاطر السيولة

موجودات أخرى

13,620

-

-

13,620

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

-

2,937

-

2,937

3,518,396

123,104

66,280

3,707,780

تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية

الموجودات المالية متأخرة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة حسب الفئة:
متأخرة الدفع
حتى  60يومًا
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من  61إلى
 90يومًا
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

 -تمويل أفراد

11,702

3,381

15,083

 -تمويل تجاري

405

-

405

12,107

3,381

15,488

2016

إن مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بصافــي احتياجاتهــا التمويليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة
عــن االختالفــات فــي الســوق أو تدنــي درجــة االئتمــان ممــا قد يتســبب فــي نضوب بعض مصــادر التمويل على الفــور .وللحماية من هــذه المخاطر،
قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ،واالحتفاظ برصيد كاف للنقد والنقد المعادل واألوراق المالية
القابلة للتداول.
يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق المطلوبــات الماليــة للمجموعــة اســتنادًا إلــى التزامــات الســداد التعاقدية غيــر المخصومة بمــا في ذلك
حصــة األربــاح .تــم التعامــل مــع حــاالت الســداد قيــد اإلخطــار كمــا لــو أن اإلخطــار ســيتم علــى الفــور ،إال أن المجموعــة تتوقــع أن العديــد مــن العمــاء
لــن يتقدمــوا بطلــب الســداد قبــل التاريــخ التعاقــدي وال يوضــح الجــدول التدفقــات النقديــة المتوقعــة وفقــً للنمــط التاريخــي لالحتفــاظ بالودائــع
للمجموعة.
أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

مدينو تمويل

2016
ودائع من بنوك ومؤسسات
مالية أخرى

233,546

78,619

354,674

41,565

-

708,404

2015

ودائع من عمالء

1,260,832

776,131

447,006

14,117

-

2,498,086

مدينو تمويل

مطلوبات أخرى

30,497

1,974

10,506

9,473

-

52,450

1,524,875

856,724

812,186

65,155

6,186

القيمة العادلة للضمان

 -تمويل أفراد

19,625

2,736

22,361

 -تمويل تجاري

1,372

-

1,372

20,997

2,736

23,733

القيمة العادلة للضمان

90

 3-1أشهر
ألف
دينار كويتي

 12-3شهرًا
ألف
دينار كويتي

 5-1سنوات
ألف
دينار كويتي

أكثر من
 5سنوات
ألف
دينار كويتي

المجموع
ألف
دينار كويتي

3,258,940

5,794
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

إدارة المخاطر (تتمة)

إدارة المخاطر (تتمة)

ب .مخاطر السيولة (تتمة)

ج  .2مخاطر العمالت

كما في  31ديسمبر 2016

أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

 3-1أشهر
ألف
دينار كويتي

 12-3شهرًا
ألف
دينار كويتي

كما في  31ديسمبر 2016

 5-1سنوات
ألف
دينار كويتي

أكثر من
 5سنوات
ألف
دينار كويتي

المجموع
ألف
دينار كويتي

إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .يتم مراقبة
المراكز على أســاس يومي باإلضافة إلى تطبيق اســتراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على هذه المراكز ضمن حدود معينة.
كان لدى المجموعة صافي التعرضات التالية بالعمالت األجنبية.
إن التأثير على األرباح قبل الضرائب ،نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة هو كما يلي:

2015
ودائع من بنوك ومؤسسات
مالية أخرى

521,290

112,899

172,199

25,922

-

832,310

ودائع من عمالء

1,207,010

938,135

504,562

17,640

-

2,667,347

مطلوبات أخرى

25,342

14,682

7,394

1,933

-

49,351

مطلوبات متعلقة مباشرة
بموجودات محتفظ بها للبيع

-

-

3,499

-

-

3,499

1,753,642

1,065,716

687,654

45,495

-

3,552,507

أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

 3-1أشهر
ألف
دينار كويتي

 12-3شهرًا
ألف
دينار كويتي

 5-1سنوات
ألف
دينار كويتي

العملة

التغير في سعر
العمالت %

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

دوالر أمريكي

%5+

41

2

إن الحساســية إلى التغير في أســعار العمالت األجنبية تســتند إلى أســاس متماثل حيث إن األدوات المالية التي تؤدي إلى حركات غير متماثلة
ليست جوهرية.

يوضح الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المتعلقة باالئتمان على المجموعة كما هو موضح بإيضاح :24
أكثر من
 5سنوات
ألف
دينار كويتي

التأثير على األرباح قبل الضريبة

ج  .3مخاطر أسعار األسهم
المجموع
ألف
دينار كويتي

2016
التزامات محتملة متعلقة
باالئتمان

19,285

68,252

266,631

161,614

18,556

534,338

التزامات ائتمانية غير قابلة
لإللغاء

-

-

-

-

24,077

24,077

19,285

68,252

266,631

161,614

42,633

558,415

إن مخاطر أســعار األســهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألســهم نتيجة التغيرات في مســتويات مؤشــرات األســهم والقيمة الفردية ألسعار
األســهم .تنتج مخاطر أســعار األســهم غير المتداولة من محفظة المجموعة االســتثمارية.

إن تأثيــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة لألســهم علــى حقــوق الملكيــة كمــا فــي  31ديســمبر بســبب التغيــرات المعقولــة المحتملــة فــي مؤشــرات
األســهم ،مــع االحتفــاظ بثبــات كافــة المتغيــرات األخرى  ،هــو كما يلي:
التأثير على األرباح قبل الضريبة
مؤشرات السوق

التغير في سعر
أسعار األسهم %

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

مؤشر سوق الكويت

%5+

122

375

2015
التزامات محتملة متعلقة
باالئتمان

20,752

65,448

210,422

196,979

6,400

500,001

إن الحساســية إلى الحركات في أســعار األســهم تســتند إلى أســاس متماثل حيث إن األدوات المالية التي تؤدي إلى حركات غير متماثلة ليســت
جوهرية.

التزامات ائتمانية غير قابلة
لإللغاء

-

-

-

37

8,200

8,237

ج  .4مخاطر السداد المقدم

20,752

65,448

210,422

197,016

14,600

508,238

ج .مخاطر السوق
تعــرف المجموعــة مخاطــر الســوق علــى أنهــا عــدم التأكــد مــن األرباح المســتقبلية علــى مراكز البنــود داخل وخــارج الميزانية نتيجــة التغيرات في
ظــروف الســوق مثــل مخاطــر أســعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر أســعار األســهم.

ج  .1مخاطر معدل الفائدة

تنتــج مخاطــر معــدالت الفائــدة مــن احتمــاالت أن تؤثــر تغيــرات معــدالت الفائــدة علــى قيمــة األدوات الماليــة .ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معدالت
الفائــدة حيــث أنــه وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية ال يفــرض البنــك فائدة إال على القروض والســلفيات غيــر المحولة .إن حساســية صافي إيرادات
الفائــدة لســنة واحــدة علــى تلك القــروض ال تعتبــر جوهرية.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تؤثــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع .إن التغيــر فــي أســعار
الفائــدة بمقــدار  25نقطــة أساســية مــع الحفــاظ علــى كافــة المتغيــرات األخرى ثابتة ســوف يؤثر على حقــوق الملكية بمبلغ  695ألــف دينار كويتي
( 301 :2015الف دينار كويتي).
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إن مخاطــر الســداد المقــدم هــي مخاطــر تكبــد المجموعــة خســارة ماليــة بســبب قيــام عمالئهــا واألطــراف المقابلة بالســداد أو طلب الســداد قبل
التاريــخ المتوقــع مثــل الرهونــات ذات األســعار الثابتــة عنــد انخفــاض أســعار العوائد .نتيجة للشــروط التعاقدية الخاصة بمنتجات البنك اإلســامية،
فإن البنك غير معرض لخطر الســداد المعجل.

د .مخاطر التشغيل
لــدى المجموعــة مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي أقرهــا مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها بشــأن تحديــد وتقييم ومراقبة مخاطر التشــغيل
إلــى جانــب أنــواع المخاطــر األخــرى المرتبطــة بالنشــاط المصرفــي والمالــي للمجموعة .يتــم إدارة مخاطر التشــغيل من خالل قســم إدارة المخاطر.
إن مهمة هذا القســم هي ضمان االلتزام بالسياســات واإلجراءات لتحديد مخاطر التشــغيل وتقديرها واإلشــراف والرقابة عليها كجزء من النظام
المتكامل إلدارة المخاطر.
تديــر المجموعــة مخاطــر التشــغيل بالتوافــق مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المؤرخــة فــي  14نوفمبــر  1996فيمــا يتعلــق باإلرشــادات
العامــة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة والتعليمــات المصــدرة فــي  13أكتوبــر  2003فيمــا يتعلــق "بالممارســات الســليمة إلدارة ورقابــة المخاطــر
التشغيلية".

93

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
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 .29تقارير القطاعات

 .30إدارة رأس المال

يتــم تحديــد قطاعــات المجموعــة التشــغيلية اســتنادًا إلــى التقاريــر التــي يتــم مراجعتهــا من قبل صانــع القرارات التشــغيلية وذلك الســتخدامها
فــي القــرارات االســتراتيجية .إن هــذه القطاعــات هــي وحــدات أعمــال اســتراتيجية لهــا ســمات اقتصاديــة متشــابهة وتقــوم بتوفيــر منتجــات
وخدمــات مختلفــة .يتــم مراقبــة هــذه القطاعــات بشــكل منفصــل مــن قبــل المجموعــة وذلــك التخــاذ قــرارات حــول توزيــع المــوارد وتقييــم األداء.

تتمثــل األهــداف الرئيســية للمجموعــة مــن إدارة رأس المــال فــي التأكــد مــن التــزام المجموعــة بالمتطلبــات الخارجيــة لــرأس المــال وأن المجموعــة
تحتفــظ بفئــات ائتمانيــة عاليــة ومعــدالت رأســمال جيــدة بهــدف دعــم أعماله وتحقيــق أعلى قيمــة يحصل عليها المســاهمون.

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016

إن قطاعات التشغيل التالية تستوفي شروط القطاعات القابلة لرفع التقارير عنها وهي كما يلي:
¥ ¥قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات التجاريــة  -ويشــتمل علــى سلســلة كاملــة من األعمــال المصرفية التي تغطي خدمــات االئتمان
واإليداع المقدمة إلى العمالء والبنوك المراســلة .يســتخدم البنك اســتراتيجية تســويق وتوزيع عامة لعملياته المصرفية التجارية.
¥ ¥قطاع الخزينة وإدارة االســتثمارات  -ويشــتمل على المقاصة وأســواق المال والصرف األجنبي والصكوك وعمليات متنوعة أخرى واالســتثمارات
الخاصة وأنشــطة المتاجرة في األوراق المالية وأنشــطة األمانة وإدارة األموال للغير.

تقــوم المجموعــة بــإدارة قاعــدة مــن أجــل تغطيــة المخاطــر المتضمنــة فــي األعمــال .يتــم مراقبــة كفايــة رأس المالــي للمجموعــة باســتخدام ،مــن
ضمــن المقاييــس األخــرى ،اللوائــح والمعــدالت التــي تضعها لجنة بازل للرقابة المصرفيــة( .لوائح  /معدالت بازل) والمطبقة من قبل بنك الكويت
المركزي لإلشراف على المجموعة.
تــم احتســاب رأس المــال الرقابــي ومعــدالت كفايــة رأس المــال (بــازل  )IIIللمجموعــة للســنة المنتهيــة في  31ديســمبر  2016وفقــً لتعميم بنك
الكويــت المركــزي رقــم /2ر ب ،ر ب أ 336/2014/المــؤرخ  24يونيــو  2014كمــا هــو موضــح أدنــاه:
2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,613,799

2,495,987

إجمالي رأس المال المطلوب

352,863

311,998

تتضمن نتائج القطاعات اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشــرة بالقطاع وتوزيع تكلفة األموال على القطاعات اســتنادًا إلى المتوســط المرجح
اليومــي لرصيد موجودات القطاعات.
تقــوم المجموعــة بقيــاس أداء القطاعــات التشــغيلية مــن خــال قيــاس ربــح أو خســارة القطــاع بالصافــي بعــد الضرائــب فــي اإلدارة ونظــام رفــع
التقارير.
إن موجودات ومطلوبات القطاع تشتمل على تلك الموجودات والمطلوبات التشغيلية المنسوبة للقطاع مباشرة.
األعمال المصرفية الشخصية
والتجارية
2016
ألف دينار
كويتي

رأس المال المتاح

الخزينة
وإدارة االستثمارات
2016
ألف دينار
كويتي

2015
ألف دينار
كويتي

المجموع

2015
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

2015
ألف دينار
كويتي

صافي إيرادات التمويل

68,093

71,238

20,309

17,844

88,402

89,082

أتعاب وعموالت وأخرى

11,123

10,838

11,528

10,952

22,651

21,790

إجمالي إيرادات التشغيل

79,216

82,076

31,837

28,796

111,053

110,872

مخصص وخسائر انخفاض القيمة
مصروفات تشغيل وضرائب

)(29,884

)(21,595

)(7,608

)(18,998

)(37,492

)(40,593

مصروفات تشغيل وضرائب

)(30,861

)(30,314

)(5,053

)(5,046

)(35,914

)(35,360

نتائج القطاع

18,471

30,167

19,176

4,752

37,647

34,919

يضاف  :الحصص غير المسيطرة

2,701

7,886

صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك

40,348

42,805

األعمال المصرفية
الشخصية
والتجارية
2016
ألف دينار
كويتي

2015
ألف دينار
كويتي

الخزينة
وإدارة االستثمارات
2016
ألف دينار
كويتي

2015
ألف دينار
كويتي

أخرى
2016
ألف دينار
كويتي

رأس المال الشريحة 1

445,052

357,304

رأس المال الشريحة 2

31,416

29,906

إجمالي رأس المال

476,468

387,210

معدل كفاية رأس المال الشريحة 1
إجمالي معدل كفاية رأس المال

%17.03
%18.23

%14.32
%15.51

تم احتساب معدالت الرفع المالي للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي رقم
/2ر ب أ  343/2014/المؤرخ  21أكتوبر  2014كما هو موضح أدناه:

رأس المال الشريحة 1

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

445,052

357,304

إجمالي التعرض للمخاطر

5,117,616

5,115,461

معدل الرفع المالي

%8.70

%6.98

المجموع
2015
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

2015
ألف دينار
كويتي

موجودات القطاع

2,995,298

2,990,296

646,217

845,243

50,646

68,764

3,692,161

3,904,303

مطلوبات القطاع

2,172,427

2,195,277

1,021,596

1,295,341

52,450

52,850

3,246,473

3,543,468

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في دولة الكويت.
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2016
وفقًا لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال (بازل  ،)3وذلك بموجب التعميم
رقم /2ر ب ،رب أ /أ  336/2014المؤرخ في  24يونيو 2014

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول الشركات التابعة واالستثمارات الهامة

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

تــم إعــداد عمليــات اإلفصــاح العــام فــي هــذا القســم وفقــً لقواعــد وتعليمات بنــك الكويت المركــزي المتعلقة بكفايــة رأس المال (بــازل  ،)3وذلك
بموجــب التعميــم رقــم /2ر ب ،رب أ /أ  336/2014المــؤرخ فــي  24يونيــو  ،2014التــي تســري علــى البنــك األهلــي المتحــد “البنــك” .تتألــف
اإلفصاحــات فــي هــذا القســم مــن إفصاحــات البنــك وشــركته التابعــة ،والتــي تعــرف بمصطلــح “المجموعــة”.

الجدول رقم  - 1هيكل رأس المال

 31ديسمبر 2016

إن شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع( .الشركة التابعة) هي الشركة التابعة الرئيسية للبنك ،وقد تم تأسيسها في
دولة الكويت وتزاول أنشــطة إدارة االســتثمار ،وتخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أســواق المال .بلغت حصة البنك الفعلية في الشــركة
التابعة  %50.12كما في  31ديســمبر .)%50.18 :2015( 2016
يمتلــك البنــك  31( %30ديســمبر  %30 :2015مملوكــة مــن قبــل كميفــك) حصــة فــي شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار المالــي ،وهــي شــركة
غيــر مدرجــة ومســجلة فــي المملكة العربية الســعودية وتعمل في األنشــطة االســتثمارية.
وافــق مجلــس إدارة البنــك فــي ديســمبر  2015علــى بيــع كامــل حقــوق ملكيتــه فــي موجــودات غيــر محولــة وتــم إدراجهــا كموجــودات محتفــظ
بهــا للبيــع وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولية .5
يقــوم البنــك باالســتثمار بمقتضــى تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي رقم  /2ب س أ 143/2003/بشــأن تنظيم سياســات االســتثمار في البنوك
المحليــة ،والتعديــات وعمليات التحديــث الالحقة.

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له
يتكــون رأس مــال المجموعــة مــن شــريحة رأس المــال ( )1والتــي تحــدد قــوة المجموعــة وتتضمــن رأس المــال واالحتياطــات والحصــص غيــر
المســيطرة ،ناقصًا أســهم الخزينة وتوزيعات األرباح المعلن عنها والشــهرة والموجودات غير الملموســة ,فوق احتســاب الحد والشــريحة اإلضافية
( )1مــن رأس المــال التــي تتضمــن رأس المــال اإلضافــي المدفــوع والحصــص غيــر المســيطرة والشــريحة ( )2التــي تتضمــن الحصــص غيــر
المســيطرة والمخصــص العــام حتــى نســبة  %1.25مــن إجمالي األصول المرجحــة بمخاطر االئتمان وفقًا للوائح وتعليمــات بنك الكويت المركزي.
يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل ،كمــا فــي  31ديســمبر  2016مــن ( 1,870,958,005بعــد توزيعــات األربــاح)
( 31ديســمبر ( )1,732,368,523 :2015بعــد توزيــع األربــاح) ســهم عــادي بقيمــة  100فلــس للســهم الواحــد .ووفقــً لتعليمــات بنــك الكويــت
المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم أ ب س ،101/2003/والتعديالت وعمليات التحديث الالحقة ،يجوز للمجموعة شــراء أســهم الخزينة حتى
 %10مــن األســهم المصــدرة .وال يتــم ســداد أي توزيعــات أربــاح نقديــة علــى أســهم الخزينــة المملوكــة للمجموعــة.
خــال أكتوبــر  ,2016أصــدرت المجموعــة  200مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  60.64 : 2016مليــون دينــار كويتــي) مــن الصكــوك المســتدامة
غيــر القابلــة للتحويــل التــي تــم تصنيفهــا ضمن الشــريحة األولى من هيكل رأس المال وفقا للوائــح بازل  IIIبنك الكويت المركزي.
إن المجموعة ليس لديها أية أدوات رأس مال مهيكلة أو مركبة ممنوعة بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 31ديسمبر 2016

البيان

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

الشريحة األولى من حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

187,096

173,237

احتياطي إعادة تقييم عقارات

10,050

10,014

التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة

3,924

7,792

احتياطى معادلة األرباح

2,313

2,313

احتياطي قانوني

74,199

69,962

احتياطي عام

22,660

22,660

احتياطي أسهم الخزينة

974

974

احتياطي آخر مفصح عنه

12,913

13,036

أرباح محتفظ بها

95,523

93,037

ناقصًا:
أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

إجمالى الشريحة األولى من رأس المال

365,695

349,068

الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال
صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

-

الحصص غير المسيطرة المؤهلة في الشركات التابعة المجمعة

-

1,146

إجمالي الشريحة اإلضافية األولى

60,640

1,146

إجمالي رأس المال األساسي

426,335

350,214

الشريحة الثانية من رأس المال

98

الحصص غير المسيطرة المؤهلة في الشركات التابعة المجمعة

-

228

المخصص العام (حتى )%1.25

31,416

29,678

إجمالي الشريحة الثانية من رأس المال

31,416

29,906

إجمالي رأس المال المؤهل

457,751

380,120
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

الجدول رقم  - 2مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  -ديسمبر 2016

الخطوة 2

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

الخطوة 1

2016
ألف دينار كويتي
2016
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالى
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجعية

الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

44,144

44,144

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

426,847

426,847

ودائع لدى بنوك أخرى

227,280

227,280

مدينو تمويل

2,706,054

استثمارات متاحة للبيع

203,973

203,973

استثمار في شركة زميلة

10,162

10,162

استثمارات عقارية

23,055

23,055

المباني والمعدات

31,393

31,393

موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

19,253

19,253

إجمالي الموجودات

3,692,161

3,809,448

*2,823,341

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

702,152

**-

ودائع العمالء

2,491,871

**-

مطلوبات أخرى

52,450

**-

إجمالي المطلوبات

3,246,473

-

حقوق الملكية
رأس المال

173,237

187,096

االحتياطيات

255,768

***222,556

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

385,048

365,695

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

60,640

إجمالي حقوق الملكية

445,688

426,335

 -أرصدة نقدية

17,060

17,060

-

 -أرصدة نقدية لدى بنك الكويت المركزى

14,632

14,632

-

 -أرصدة نقدية لدى البنوك األخرى

12,452

12,452

-

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

426,847

426,847

-

ودائع لدى البنوك األخرى

227,280

227,280

-

مدينو تمويل

2,706,054

2,823,341

-

استثمارات متاحة للبيع

203,973

203,973

-

استثمار في شركة زميلة

10,162

10,162

-

استثمارات عقارية

23,055

23,055

-

ممتلكات ومعدات

31,393

31,393

-

موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

19,253

19,253

-

إجمالي الموجودات

3,692,161

3,809,448

-

المطلوبات
ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى

702,152

-

-

ودائع من العمالء

2,491,871

-

-

مطلوبات أخرى

52,450

-

-

إجمالي المطلوبات

3,246,473

-

-

نشأ الفرق من إدراج مخصص عام تم خصمه لغرض التجميع المحاسبي.
** ال يتم أخذ المطلوبات باالعتبار في احتساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل  3الركن األول.
*** نشأ الفرق نتيجة استحقاق توزيعات األرباح للشريحة اإلضافية األولى من رأس المال ،أسهم المنحة وتوزيعات األرباح المقترحة.
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

الخطوة ( 2تتمة)

الخطوة 3

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

2016
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

البيان

المرجعية

حقوق الملكية
رأس المال

173,237

187,096

)(a

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

)(b

احتياطيات
 -احتياطي قانوني

74,199

74,199

)(c

 -احتياطي عام

22,660

22,660

)(d

 -التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة

3,924

3,924

)(e

 -فائض احتياطي إعادة تقييم ممتلكات

10,050

10,050

)(f

 -احتياطي أسهم الخزينة

974

974

)(g

 -احتياطي آخر مفصح عنه

12,913

12,913

)(h

 -احتياطي معادلة األرباح

-

2,313

)(i

 -األرباح المحتفظ بها

131,048

*95,523

)(j

الخاصة بمساهمي البنك

385,048

365,695

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

60,640

إجمالي حقوق المساهمين

445,688

426,335

)(k

مكونات رأس المال
الرقابي المفصح عنه
من قبل البنك

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

رأس المال

187,096

)(a

األرباح المحتفظ بها

95,523

)(j

فائض إعادة تقييم الممتلكات

10,050

)(f

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

3,924

)(e

احتياطي معادلة األرباح

2,313

)(i

احتياطي قانوني

74,199

)(c

احتياطي عام

22,660

)(d

احتياطي أسهم الخزينة

974

)(g

احتياطي أخر مفصح عنه

12,913

)(h

حقوق المساهمين في الشريحة األولى من رأس المال قبل التعديالت الرقابية

409,652

أسهم خزينة

)(43,957

الشريحة األولى من حقوق الملكية

365,695

إضافة صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

المجموع

426,335

)(b
)(k

* تــم إعــادة تصنيــف “احتياطــي معادلــة األربــاح” باســتبعاده مــن “أربــاح محتفــظ بهــا” وإدراجــه فــي بنــد مســتقل .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تــم طــرح
أســهم المنحــة وتوزيعــات األربــاح المقترحــة مــن األربــاح المحتفــظ بهــا وتــم إضافــة أســهم المنحــة إلــى الشــريحة األولــى مــن حقــوق الملكيــة.

102

103

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
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الخطوة 1

2015
ألف دينار كويتي
2015
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالى
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجعية

الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

344,455

344,455

 -أرصدة نقدية

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

265,199

265,199

ودائع لدى البنوك األخرى

376,812

376,812

16,183

16,183

-

 -أرصدة نقدية لدى بنك الكويت المركزى

47,511

47,511

-

مدينو تمويل

2,680,334

*2,766,757

 -أرصدة نقدية لدى البنوك األخرى

280,761

280,761

-

استثمارات متاحة للبيع

139,167

139,167

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

265,199

265,199

-

استثمارات عقارية

29,572

29,572

ودائع لدى البنوك األخرى

376,812

376,812

-

مدينو تمويل

2,680,334

2,766,757

-

استثمارات متاحة للبيع

139,167

139,167

-

استثمارات عقارية

29,572

29,572

-

ممتلكات ومعدات

30,954

30,954

-

829,989

***-

موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

14,816

37,810

-

ودائع العمالء

2,660,629

***-

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

22,994

-

-

مطلوبات أخرى

49,351

***-

إجمالي الموجودات

3,904,303

3,990,726

-

مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع

3,499

***-

إجمالي المطلوبات

3,543,468

***-

استثمار في شركة زميلة

30,954

30,954

موجودات أخرى وغير ملموسة

14,816

**37,810

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

22,994

**-

إجمالي الموجودات

3,904,303

3,990,726

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

حقوق الملكية
رأس المال

157,488

*****173,237

إحتياطيات

242,627

*****219,788

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

356,158

349,068

الحصص غير المسيطرة

4,677

إجمالي حقوق الملكية

360,835

****1,374

المطلوبات
ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى

829,989

-

-

ودائع من العمالء

2,660,629

-

-

مطلوبات أخرى

49,351

-

-

مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع

3,499

-

-

إجمالي المطلوبات

3,543,468

-

-

350,442

* نشأ الفرق من إدراج مخصص عام تم خصمه لغرض التجميع المحاسبي.
** نشــأت الفــروق نتيجــة إدراج "موجــودات مصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع" فــي التعرضــات األخرى ضمن نطــاق التجميع الرقابي ،والــذي تم اإلفصاح
عنه بشــكل منفصل في "بيان المركز المالي".
*** ال يتم أخذ المطلوبات باالعتبار في احتساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل  3الركن األول.
**** نشأ الفرق نتيجة احتساب حقوق االقلية وفقًا إلرشادات بازل .3
***** نشأ الفرق نتيجة توزيعات أسهم المنحة وتوزيعات األرباح المقترحة.
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2015
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

البيان

المرجعية

حقوق الملكية

مكونات رأس المال
الرقابي المفصح عنه
من قبل البنك

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

رأس المال

157,488

*173,237

)(a

رأس المال

173,237

)(a

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

)(b

األرباح المحتفظ بها

93,037

)(j

فائض إعادة التقييم

10,014

)(f

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

7,792

)(e

معادلة األرباح

2,313

)(i

احتياطي قانوني

69,962

)(c

22,660

)(d
)(g
)(h

احتياطيات
 -احتياطي قانوني

69,962

69,962

)(c

 -احتياطي عام

22,660

22,660

)(d

 -التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة

7,792

7,792

)(e

احتياطي عام

 -فائض إعادة تقييم ممتلكات

10,014

10,014

)(f

احتياطي أسهم الخزينة

974

 -احتياطي أسهم الخزينة

974

974

)(g

احتياطي أخر مفصح عنه

13,036

 -احتياطي آخر مفصح عنه

13,036

13,036

)(h

حقوق المساهمين في الشريحة األولى من رأس المال قبل التعديالت الرقابية

393,025

 -احتياطي معادلة األرباح

-

*2,313

)(i

أسهم خزينة

)(43,957

 -األرباح المحتفظ بها

118,189

*93,037

)(j

الشريحة األولى من حقوق الملكية

349,068

356,158

349,068

الخاصة بمساهمي البنك
الحصص غير المسيطرة
 -حقوق المساهمين الشريحة 1

4,677

-

)(k

 -الشريحة اإلضافية األولى

-

1,146

)(l

 -الشريحة الثانية

-

228

)(m

360,835

350,442

إجمالي حقوق المساهمين

)(b

الحصص غير المسيطرة
 -الشريحة االضافية األولى

1,146

)(l

 -الشريحة الثانية

228

)(m

المجموع

350,442

-

-

* تــم إعــادة تصنيــف " احتياطــي معادلــة األربــاح " باســتبعاده مــن " أربــاح محتفــظ بهــا" وإدراجــه فــي بند مســتقل .كما تم اســتقطاع التوزيعات
النقديــة وتوزيعــات أســهم المنحــة المحتملــة مــن " أربــاح محتفــظ بهــا" وتــم إضافــة أســهم المنحة إلــى "حقوق المســاهمين الشــريحة (.")1
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حقوق الملكية

108

حقوق الملكية

صكوك مستدامة الشريحة 1

صكوك مستدامة الشريحة 1

غير قابلة للشطب

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 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
جد.
االستمرار غير ُم ٍ

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

األسهم العادية

في مرتبة تالية لمرتبة األسهم العادية
وجميع االلتزامات التي يجب دفعها
والمتعلقة بالشريحة األولى من حقوق
الملكية ("الصكوك")

ال

ال

المصدر

البنك األهلى المتحد ش.م.ك.ع.

األهلي المتحد للصكوك المحدودة
المؤسسة في جزر الكايمان برقم سجل
 ،313772مع مكتبها المسجل هو شركة
ميبلز للخدمات المالية ,ص.ب 1093
كوينزغيت هاوس ,غراند كايمان.كي واي
 ،1102جزر الكايمان

الرمز المرجعي (( )Unique identifierمثل
رقم تعريف الورقة المالية ( )CUSIPأو ()ISIN
أو بلومبيرغ لالكتتابات الخاصة)

المتحد

XS1508651665 / 150865166

القوانين الحاكمة لألداة

القانون رقم  32لسنة  1968والتعديالت
الالحقة له بشأن النقد وبنك الكويت
المركزي والمهنة المصرفية ،وقانون
الشركات رقم  1لسنة 2016

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

نوع رأس المال CET1، AT1، T2

CET1

AT1

مؤهل على مستوى البنك منفردًا/
المجموعة  /المجموعة ومنفردًا

المجموعة

مجموعة ومنفردة

نوع األداة

أداة ملكية

أدوات دين ثانوية ،صكوك مضاربة

المبلغ المدرج في رأس المال الرقابي

( 187,096ألف دينار كويتي)
(بعد توزيعات األرباح)
( 173,237 :2015ألف دينار كويتي)
(بعد توزيعات األرباح)

أولوية األداة في حالة التصفية

 60,640ألف دينار كويتي ( 200,000ألف
دوالر أمريكي)

انتقال المميزات الغير ملتزمة

القيمة اإلسمية لألداة

 100فلس للسهم

 1,000دوالر أمريكي

التصنيف المحاسبي

حقوق ملكية

حقوق ملكية

تاريخ اإلصدار االصلي

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 ،ان وجد

غير قابل للتطبيق

 25أكتوبر و 25أبريل من كل سنة إبتداءًا
من  25أكتوبر 2021

توزيعات أرباح ثابتة أو متغيرة

متغ ّيرة

ثابت (مع مراعاة إعادة تحديد معدل الربح
كل  5سنوات)

توزيعات األرباح اختيارية بالكامل ،أو اختيارية
بصورة جزئية ،أو إلزامية

اختيارية بالكامل

اختيارية بالكامل

معدل الربح

غير قابل للتطبيق

 %5.5سنويًا

توفر األرباح للسداد

غير قابل للتطبيق

نعم

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
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تبــدأ عمليــة تقييــم المتطلبــات الرأســمالية للمجموعــة بتجميــع خطــة العمــل الســنوية لــكل وحــدة عمــل ،ثــم تجميعهــا ضمــن الموازنــة
الســنوية للمجموعــة .وتقــدم خطــة الموازنــة الســنوية تقديــرات للنمــو الكلــي فــي الموجــودات ،وأثــره علــى رأس المــال والربحيــة المســتهدفة
والتــى تســاعد المجموعــة فــى إدارة رأس المــال.

الجدول رقم  - 5المتطلبات الرأسمالية للمخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية
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2016
ألف دينار كويتي

يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد واقتــراح توزيعــات األربــاح الســنوية بشــكل متحفظ ،ســعيا للوفاء بتطلعات المســاهمين ،مع ضمــان االحتفاظ بجزء
كاف مــن رأس المــال لتعزيــز النمــو التقديــري.

المحفظة القياسية

يســعى البنــك للحفــاظ علــى رأس المــال الكافــي لتلبيــة متطلبــات العمــل الحاليــة والمتوقعــة والتــي تتناســب مــع خطــط األعمــال  /المبــادرات
االســتراتيجية المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وذلــك مــن خــال تطويــر  /الحفــاظ علــى مزيــج الشــريحة األولــى والثانية مــن معدل كفايــة رأس المال
واالحتفــاظ بنســبة إضافيــة عــاوة علــى الحــد األدنى من متطلبــات رأس المال التنظيمية اإللزامية التي وضعها بنــك الكويت المركزي لعملياتها
ووفقــا لمعاييــر المجموعــة يتــم االحتفــاظ بنســبة  %0.5زيادة عن الحد األدنى من متطلبــات الجهات الرقابية.
وتقــوم المجموعــة باســتمرار بتقييــم مــدى كفايــة رأس مالهــا لتعزيــز أنشــطتها الحاليــة والمســتقبلية .وتتــم مراقبــة الموجــودات المرجحــة
بالمخاطــر ورأس المــال علــى أســاس دوري لتقييــم حجــم رأس المــال المتــاح لتعزيــز نمــو الموجــودات وتوزيــع رأس المــال علــى النحــو األمثــل،
وصــوال إلى تحقيق العائدات المســتهدفة.
وتقــوم المجموعــة بانتظــام بمراقبــة مــدى تعرضهــا للمخاطــر االئتمانيــة والســوقية ،وتحديد معامالتها مع أطــراف مقابلة معينــة ،وإجراء التقييم
المســتمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة ،تالفيا ألي أعباء رأســمالية غير متوقعة.
تــم منــح البنــك التصنيــف االئتمانــي مــن قبــل وكالــة “موديــز” بدرجــة  A2وكذلك من قبــل وكالة “فيتش” بدرجــة  .+Aوفي ظل هــذه التصنيفات
اإليجابيــة ،فــإن البنــك علــى يقيــن مــن اســتيفاء أيــة متطلبــات رأســمالية إضافيــة باللجــوء إلــى االدوات المتوافقــة مع الشــريعة اإلســامية بأســعار
تنافســية لدعــم أي متطلبــات رقابيــة علــى رأس المــال ،والحفــاظ على مســتوياته المثلى.
ويرتكــز القيــاس الحالــي للمتطلبــات الرأســمالية للمجموعــة إلــى إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي بشــأن كفايــة رأس المــال .إال أن المجموعــة
تهــدف فــي األســاس إلــى التقــارب بيــن رأس المــال الرقابــي ورأس المــال االقتصــادي مــن خــال تبنــي مقاييس متطــورة للمخاطر فــي تقييم األداء
وكفايــة رأس المال.

¥ ¥تشــتق النســبة المئوية إلجمالي معدل كفاية رأس المال من تقســيم رأس المال المؤهل (( + AT (1) + CET (1الشــريحة ( ))2على إجمالي
االنكشــافات المرجحــة بالمخاطــر (االنكشــافات المرجحــة بمخاطــر االئتمــان  +االنكشــافات المرجحــة بمخاطــر الســوق  +االنكشــافات المرجحــة
بمخاطر التشغيل).
¥ ¥تشــتق النســبة المئويــة للشــريحة ( )1مــن تقســيم رأس المــال األساســي ) (AT (1) + CET 1علــى إجمالــي االنكشــافات المرجحــة بالمخاطــر
(االنكشــافات المرجحــة بمخاطــر االئتمــان  +االنكشــافات المرجحــة بمخاطر الســوق  +االنكشــافات المرجحة بمخاطر التشــغيل).
¥ ¥تشــتق النســبة المئويــة للشــريحة ( )2مــن تقســيم حقــوق المســاهمين ( )CET1علــى إجمالــي االنكشــافات المرجحــة بالمخاطر (االنكشــافات
المرجحة بمخاطر االئتمان  +االنكشافات المرجحة بمخاطر السوق  +االنكشافات المرجحة بمخاطر التشغيل).
وتضمــن المجموعــة الوفــاء بمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي فيمــا يتعلــق بكفايــة رأس المــال مــن خــال مراقبــة الحــدود الداخليــة والتــي يتــم
تعزيزهــا بآلية خاصــة لتخطيط رأس المال.

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

المطالبات على البنوك

82,536

10,981

158,870

19,477

المطالبات على الشركات

1,614,055

213,735

1,496,376

183,120

المطالبات على تمويل األفراد الرقابي

369,234

48,760

329,343

40,193

انكشافات التمويل متأخر السداد

30,209

3,988

23,859

2,912

بضاعة ومنتجات غير عقارية

9

1

514

63

استثمارات في عقارات وبضائع عقارية

46,110

6,088

59,144

7,217

تمويل أسهم وعقارات تجارية

235,848

31,143

207,059

25,272

صكوك

97,296

12,846

64,394

7,858

انكشافات أخرى

88,934

11,746

87,345

10,663

مجموع األعباء الرأسمالية للمخاطر االئتمانية

2,564,231

339,288

2,426,904

296,775

تعديالت على الموجودات المرجحة بالمخاطر

)(94,572

)(12,767

)(65,829

)(8,229

صافى انكشافات الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,469,659

-

2,361,075

288,546

326,521

مجموع األعباء الرأسمالية للمخاطر السوقية

1,136

153

1,493

187

مجموع األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية

193,989

26,189

186,120

23,265

اإلجمالي

352,863

311,998

معلومات حول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك المرخص له
يولي مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك اهتمامًا كبيرًا في عملية التقييم الداخلي الشــامل لكفاية رأس المال .ويولي البنك العناية الواجبة
بتنظيم ومراقبة شــئونها بشــكل مســؤول وفعال .ويؤيد ذلك من خالل تبني أنظمة إدارة المخاطر تمشــيًا مع أفضل الممارســات في الصناعة
والحفاظ على موارد مالية كافية.
تقــدم عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ( )ICAAPأساســً لكيفيــة قيــام البنــك بالتقييــم الداخلــي لمتطلبــات رأس المــال للبنــك
االضافيــة .وهــي تهــدف إلى مــا يلي:
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

الحد األدنى من متطلبات رأس المال للمخاطر
االئتمانية

فــي  31ديســمبر  ،2016بلــغ إجمالــي معــدل كفايــة رأس المــال نســبة  %17.51بعــد توزيعات األربــاح ( 31ديســمبر  )%15.23 :2015بعد توزيعات
األربــاح مقارنــة بالنســبة المطلوبــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة بنســبة  31( %13.5ديســمبر  )%12.5 : 2015والشــريحة  1نســبة  %16.31بعــد
توزيعــات األربــاح ( 31ديســمبر  )%14.03 : 2015بعــد توزيعــات ,وحقــوق المســاهمين ( %13.99 (CET1بعــد توزيعــات األربــاح ( 31ديســمبر
 )%13.99 : 2015بعد توزيعات األرباح.

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

2015
ألف دينار كويتي

¥تحديــد مســتوى رأس المــال المطلــوب للتعامــل مــع المخاطــر المتعــددة للبنــك فــوق الحــد األدنــى لكفايــة رأس المــال الــذي يتطلبــه بنــك
الكويــت المركزي؛
¥تقييم وقياس المخاطر اإلضافية ضمن بازل  2ورأس المال المطلوب لتغطية هذه المخاطر.
¥ضغــط انكشــاف البنــك إلــى المخاطــر ضمــن بــازل ( 1الحــد األدنــى مــن متطلبــات كفايــة رأس المــال) واالنكشــافات ضمــن بــازل ( 2عمليــة
المراجعــة الرقابية).
¥تقييم أساليب تخفيف المخاطر المتاحة وأثرها على مجمل االنكشافات.
¥المســاعدة فــي تخطيــط رأس المــال وتخطيــط الســيولة المناســب لدعــم المتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية لــرأس المــال والتمويــل مقابــل
أهــداف النمــو التجاريــة؛
¥تطبيــق نظــام متطــور إلدارة المعلومــات فيمــا يتعلــق بالتغطيــة والســيناريوهات واالفتراضــات األساســية المســتخدمة ،والفصــل بيــن األدوار،
والمراجعــة المســتقلة ،ورفــع تقاريــر دوريــة عــن النتائــج؛
¥تطوير التوجهات الخاصة بعملية إصدار القرارات التجارية مقابل متطلبات كفاية رأس المال وأثرها.
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

تتألــف عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال للبنــك مــن تحليــل شــامل لجميــع المخاطــر األساســية التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك ،وفيما
يلــي المخاطــر األساســية التــي تشــكل جــزءًا من عملية التقييــم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك تحت العامــود األول والعامود الثاني:

بالتشــاور مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ،تأخــذ العمليــة فــي الحســبان االعتبــارات الرئيســية التاليــة والتي يتــم إبالغ جميع وحــدات األعمال بها.
وهــي تتضمــن مــا يلــي:
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المخاطر التي يتم تغطيتها تحت الركن األول (التأثير على األرباح أو الخسائر):
¥ ¥مخاطر االئتمان
¥ ¥مخاطر التشغيل
¥ ¥مخاطر السوق
المخاطر التي يتم تغطيتها تحت الركن األول (التأثير على حقوق الملكية):
¥ ¥مخاطر االستثمار
المخاطر التي يتم تغطيتها تحت الركن الثاني:
¥ ¥مخاطر التركزات االئتمانية
 انكشاف للمجموعة االنكشافات القطاعية¥ ¥التقدير األقل للمخاطر االئتمانية باستخدام الطريقة القياسية
¥ ¥مخاطر اإلئتمان المتبقية نتيجة تطبيق التوجه القياسي
¥ ¥مخاطر الغش
¥ ¥مخاطر معدل الربح
¥ ¥مخاطر السيولة
¥ ¥مخاطر السوق المتبقية
¥ ¥المخاطر القانونية
¥ ¥مخاطر عدم االمتثال لضوابط الشريعة اإلسالمية والضوابط التنظيمية
¥ ¥مخاطر السمعة
¥ ¥المخاطر االستراتيجية
يتــم إجــراء اختبــار الضغــط ضمــن سياســة البنــك فــي عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال لتحديــد للمركــز المالــي للبنــك مــن خــال
ســيناريوهات معقولــة وحــادة .كمــا يوفــر اختبــار الضغــط مؤشـرًا للمســتوى المناســب لرأس المــال الالزم لضمان الجــدوى االقتصاديــة للبنك في
مواجهــة الظــروف االقتصاديــة المتدهــورة .إن عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال هــي عمليــة مســتمرة ويتــم مراجعتهــا مــن قبــل
اإلدارة على أســاس نصف ســنوي.

اختبار الضغط
يعتبــر اختبــار الضغــط وتحليــل الســيناريوهات المختلفــة مــن األدوات األساســية التي يطبقها البنــك إلدارة رأس المال والتخطيــط وكذلك عملية
إدارة المخاطر.
ـده قــد يكــون لهــا آثــار عكســية محتملــة .وتغطــي مجموعــة واســعة
إن اختبــار الضغــط هــو تقييــم للمركــز المالــي للبنــك تحــت ســيناريوهات عـ ّ
مــن المخاطــر ومجــاالت العمــل مثــل المخاطــر علــى نطــاق المؤسســة  ،وتحديــد وتحليل تأثيراالختبــارات وتقييمها واســتخدامها فــي عملية صنع
القــرارات .وبالتالــي فــإن اختبــار الضغــط يحــذر إدارة البنــك إلــى النتائــج الســلبية غيــر المتوقعــة التــي تتعلق بالعديد مــن المخاطر ويوفر مؤشـرًا
على مقدار رأس المال الالزم الســتيعاب الخســائر في حال حدوث صدمات اقتصادية.
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¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥المخاطر التي يتعرض لها البنك أو من المحتمل ان يتعرض لها وكذلك تقييم مدى كفاية عمليات المراقبة
¥تقييم ظروف العمل السائدة في األسواق ،بما في ذلك ممارسات التسويق ،ومستوى المنافسة وميول العمالء.
¥تقييم االطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة األعمال التجارية ومصادر التمويل
¥خطط عمل قصيرة األجل ومتوسطة األجل واستراتيجيات تحقيق هذه الخطط
¥تقييم مستوى رأس المال المطلوب لحماية البنك من المخاطر التجارية المتوقعة وغير المتوقعة
¥مصادر رأس المال
¥توزيع األرباح
¥التمويل التكميلي

على الرغم من أن اختبارات الضغط تمثل مؤشرًا للمستوى المناسب لرأس المال الالزم التي يتيح للبنك استمرار العمل
فــي ظــل تدهــور الظــروف االقتصاديــة ،يقــوم البنــك باإلضافــة إلــى ذلــك باتخاذ إجراءات أخرى تســاعد فــي تخفيف المســتويات المتزايــدة للمخاطر.
وفــي هــذا الصــدد ،يعتبــر اختبــار الضغــط أداة تكميليــة لغيرهــا مــن أســاليب وإجــراءات إدارة المخاطــر.

معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له
يحــرص البنــك علــى إرســاء ثقافــة وطيــدة فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر ،ويديــر العالقة بيــن المخاطــر والمزايا في نطــاق مجاالت العمل الرئيســية
التــي تشــوبها المخاطــر وعبــر كل منهــا علــى حــدة .ويجــري البنــك مراجعــة مســتمرة لسياســاته وممارســاته المتعلقــة بــإدارة المخاطــر لضمــان
عــدم تعرضهــا للتقلبــات الحــادة فــي تقييــم الموجــودات واألربــاح .كمــا يتــم اجــراء اختبــارات الضغــط علــى أســاس دوري وذلــك لقيــاس التعــرض
لالنكشــافات المضمونــة مــع العقــارات واألســهم إلــى جانــب التوعيــة الشــاملة للمحفظــة فيمــا يتعلق بســيناريوهات الضغط .ويســاهم كل من
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ومســؤولي المخاطــر ومديــري اإلدارات المختلفــة فــي إدارة المخاطــر بصــورة فعالــة فــي جميــع ادارات ووحــدات البنــك.
كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة توقعاتــه ،ويقــرر مــدى تحققهــا تحــت إشــرافه .ويحمــل مجلــس اإلدارة كامــل المســؤولية عــن إدارة المخاطــر مــن خــال
تطوير المســارات العامة وغيرها من عناصر إدارة مخاطر األعمال .ويتولى مســؤولو المخاطر المســؤولية بمراقبة مدى التقدم ،ومســاعدة مديري
اإلدارات في اعداد التقارير ذات الصلة بالمخاطر .ويتولى مديرواإلدارات المســؤولية المباشــرة عن كافة األنشــطة الموكلة إليهم ،كل ضمن نطاق
صالحياتــه .وتســاهم العالقــة االيجابيــة بيــن هــذه األطــراف بصــورة كبيــرة فــي تحســن ممارســات إدارة المخاطر فــي البنك ،حيث إن ذلــك يؤدي إلى
تحديد المخاطر بالســرعة المطلوبة وتســهيل عملية اتخاذ اإلجراءات المناســبة حيالها.
يتميــز هيــكل إدارة المخاطــر فــي البنــك بهويــة متفــردة ،وباالســتقاللية عــن وحــدات العمــل األخــرى ويكــون علــى رأس اإلدارة " مديــر عــام " إدارة
المخاطــر" ويقــوم برفــع تقاريــره إلــى لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة .وتتكــون اإلدارة مــن وحــدات للتعامــل مــع حــاالت تعــرض البنــك للمخاطر ذات
الصلة.
 وحدة مخاطر اإلئتمان وحدة مخاطر السوق والسيولة وحدة مخاطر العمليات وحدة إدارة المخاطر وحدة التحكم في االئتمان دائرة الحسابات الخاصة واألصول المتعثرة وحدة سرية أمن المعلومات وحدة إدارة متابعة االئتمانوتنطوي مسؤولياتها األساسية على ما يلي:
1.1التأكد من تنفيذ إطار المخاطر ،واستراتيجية المخاطر
2.2تطوير وتحديث سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
3.3تحديد نزعة البنك في المخاطرة و الذي سيتم الموافقة عليها حسب األصول من قبل مجلس االدارة
4.4تطبيق أدوات إدارة المخاطر لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة و التحكم و تخفيف المخاطر
5.5إدارة المخاطر من خالل تحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة
6.6تقديم تقارير دورية إلى مجلس االدارة واللجان المنبثقه من المجلس للمساعدة في اتخاذ القرارات الواعية
7.7بناء ثقافة الوعي بالمخاطر من خالل توفير التدريب المنتظم وحمالت التوعية األخرى
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

تتولــى اللجــان التاليــة كامــل المســؤولية عــن أنشــطة اإلدارة اليوميــة للمخاطــر فــي البنــك ،وتمــارس الصالحيــات الممنوحــة لهــا فــي هــذا الصــدد.
وتتــم ممارســة الصالحيــات الممنوحــة لتلــك اللجــان فــي إطــار األهــداف والسياســات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،ومــع مراعــاة القواعــد
والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي فــي هــذا الشــأن.
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1.1لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة :وتقــوم بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة ذات الصلــة بقضايــا المخاطــر الحاليــة أو
الطارئــة ،واســتراتيجياتها ومــدى ارتباطهــا أو تأثيرهــا علــى األنشــطة المصرفيــة واالئتمانيــة للبنــك بمــا فــي ذلــك محفظــة االســتثمارات .وتقــدم
اللجنــة توصياتهــا لمجلــس اإلدارة بخصــوص سياســات إدارة المخاطــر وإطــار عملهــا الــذى يضمــن االلتــزام بسياســة الرغبــة فــي المخاطــرة
وتوفيــر الرقابــة علــى فئــات المخاطــر الرئيســية.
2.2اللجنــة التنفيذيــة :وتقــوم بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بالتزاماتــه بصفتيــن ،اإلنابــة فــي اجتماعــات المجلــس فيمــا يتعلــق باألمــور
المعتــاد أن يتخــذ المجلــس قــرارات بشــأنها ،والوفــاء بااللتزامــات الموكلــة مــن قبــل المجلــس بمــا فيهــا مخاطــر االئتمــان واالســتثمار والســيولة
والســوق التــي تتجــاوز الحــدود الممنوحــة للجــان األخــرى.
3.3هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية :والتــي يتــم تعييــن أعضائهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة وتقــوم باإلشــراف علــى ومراقبــة صحــة أنشــطة
المجموعــة وذلــك لضمــان توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وتقــوم بتقديــم توصياتهــا .ولهــا الحــق فــي تقديــم اعتــراض مكتــوب إلــى
مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بــأي مــن أنشــطة المجموعــة التــي تــرى بأنهــا غيــر متوافقــة مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
4.4لجنــة االئتمــان العليــا :تقــوم بالموافقــة علــى طلبــات التمويــل التــي تتجــاوز الحــدود الممنوحــة للمســئولين التنفيذييــن أو اللجــان األخــرى ،في
إطــار المواصفــات المقــررة مــن مجلــس اإلدارة .كذلــك تقــوم اللجنــة بمراجعــة انكشــافات البنــك والدولــة ،ورفــع التوصيــات المناســبة لمجلــس
اإلدارة ،حســب الضــرورة.
5.5لجنــة االئتمــان :مراجعــة واعتمــاد طلبــات التمويــل التــي تتجــاوز حــدود الصالحيــات االئتمانيــة الممنوحــة لألفــراد ،فــي اطــار الحــدود المواصفــات
المقــررة مــن مجلــس اإلدارة شــريطة أن تكــون تلــك الطلبــات المقدمــة مســتوفية لمتطلبــات المعاييــر االئتمانيــة المعمــول بهــا لــدى البنــك.
كمــا تقــوم فــي مســاعدة لجنــة االئتمــان العليــا و اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر فــي ادارة مخاطــر البنــك االئتمانيــة.
6.6لجنــة تصنيــف وتقييــم االئتمــان :تقييــم الجــودة الشــاملة لمحفظــة االســتثمار والتمويــل والتأكــد أن معامــات االســتثمار والتمويــل غيــر
النظاميــة تصنــف علــى أســاس المبــادئ التوجيهيــة بنــك الكويــت المركــزي والتأكــد مــن أخــذ المخصصــات الالزمــه كمــا تقــوم فــي مســاعدة
لجنــة االئتمــان العليــا واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر فــي ادارة مخاطــر البنــك االئتمانيــة.
7.7لجنــة الموجــودات والمطلوبــات (ألكــو) :وتنعقــد دوريــً لمراجعــة واعتمــاد االســتراتيجيات المتعلقــة بــإدارة الموجــودات والمطلوبــات ،بمــا فــي
ذلــك الســيولة وأســعار الفائــدة والصــرف األجنبــي وتكلفــة األمــوال وتوزيــع التكاليــف ومصفوفــة تســعير الودائــع ومراكــز التــداول االســتراتيجية.
8.8لجنــة إدارة المخاطــر :تجنمــع هــذه اللجنــة مــرة علــى األقــل فــي الربــع للرصــد والتأكــد مــن االلتــزام فــي االطــار العــام الدارة المخاطــر والسياســات
واإلجــراءات فــي جميــع أقســام البنــك .كمــا تقــوم فــي مســاعدة لجنــة االئتمــان العليــا واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر فــي إدارة مخاطــر
البنــك االئتمانيــة .كمــا انهــا توفــر آخــر التحديثــات المتعلقــة فــي المخاطــر للجــان المختلفــه ،كمــا لهــا دور القيــادة فــي صياغــة سياســات
وإجــراءات إدارة المخاطــر االئتمانيــة.
وتــدار وظيفــة إدارة المخاطــر للشــركة التابعــة مــن قبــل مجلــس إدارتهــا وإدارتهــا العليــا المســتقلين .ويقــوم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
التابعــة المرشــحون مــن قبــل البنــك ،وتحــت إشــرافه ،بتولــي ومراقبــة أنشــطة إدارة المخاطــر للشــركة التابعــة.
وتبين األقسام التالية المخاطر المصاحبة لألنشطة التي يقوم بها البنك ،وطبيعتها واألسلوب المتبع إلدارة تلك المخاطر والحد منها.

المخاطر االستراتيجية
يعــرف البنــك المخاطــر االســتراتيجية علــى أنهــا االثــار الحاليــة أو المســتقبلية علــى أربــاح ورأســمال البنــك والمخاطــر الناتجــة مــن التغيــر فــي
البيئــة التــي يعمــل بهــا البنــك ،أو المخاطــر الناشــئة مــن اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية غيــر ســليمة ،أو الخطــأ فــي تنفيــذ القــرارات ،ضعــف التفاعــل مــع
قــوة القطــاع ،أو التغيــر فــي التوجهــات االقتصاديــة أو التكنولوجيــة .وفــي هــذا الشــأن ،قــام البنــك بوضــع اطــار ادارة المخاطــر االســتراتيجية لتحديــد
وقيــاس ومراقبــة التعــرض للمخاطــر االســتراتيجية وإعــداد القــرارات بشــأنها .وفيمــا يلــي مصــادر التعــرض للمخاطــر االســتراتيجية:
¥ ¥عدم مالءمة اطار الحوكمة االستراتيجية
¥ ¥عدم كفاءة تحديد العوامل التي تؤثر على االستراتيجية و/أو خطط األعمال
¥ ¥ضعف التخطيط وعملية توزيع الموارد
¥ ¥االخفاق في تنفيذ الخطط والمشروعات والمبادرات ،و
¥ ¥أمور تتعلق بمحركات بيئة العمل  -امور داخلية وخارجية منها المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والممارسات التي يقوم بها
يتــم تقييــم المخاطــر االســتراتيجية فــي االســاس مــن حيــث الضوابــط الرقابيــة المتاحــة لتفــادي هــذه المخاطــر ،ومــدى نجــاح البنــك فــي تحقيــق
اهدافــه فــي اطــار خطتــه االســتراتيجية طويلــة االجــل.
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تعنــي مخاطــر التمويــل عجــز أحــد طرفــي األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزامــه التعاقــدي بالكامل وفــي الوقت المحــدد ،مما يؤدي إلــى تكبد الطرف
اآلخــر لخســائر ماليــة .وتتضمــن المخاطــر التمويليــة المخاطر األساســية الــواردة أدناه:

مخاطر التمويل المباشر

وهــي المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم قيــام العميــل بســداد التزاماتــه الفعليــة فــي الوقــت المحــدد .وتنشــأ مخاطــر التمويــل المباشــر مــن
مختلــف المنتجــات االســامية التــي يقدمهــا البنــك المضمونــة أو غيــر المضمونــة .وهــي تظــل قائمــة طــوال مــدة ســريان المعاملــة.

مخاطر التمويل العرضي

وهــي المخاطــر المتمثلــة فــي احتمــال أن تتحــول االلتزامــات المحتملــة إلــى التزامــات فعليــة ،وعــدم ســدادها فــي الوقــت المحــدد .وتنشــأ مخاطر
التمويــل العرضــى مــن المنتجــات التــي يقدمهــا البنــك ،والتــي تتــراوح مــا بيــن خطابــات االعتمــاد وخطابــات الضمــان ،وبيــن االلتزامــات التمويليــة
غيــر المســتخدمة .وهــي تظل قائمة طوال مدة ســريان المعاملة.

مخاطر الجهة المصدرة

وهــي المخاطــر المتمثلــة فــي احتمــال تغيــر القيمــة الســوقية لورقــة ماليــة أو أداة ماليــة أخــرى عندمــا يتغيــر الوضــع التمويلــي المفتــرض أو
الفعلــي لجهــة اإلصــدار ،مــا قــد يــؤدي إلــى تعــرض البنــك إلــى تكبــد خســائر ماليــة .وهــذه المخاطــر ترتبــط بمخاطــر األســعار.

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.
تهــدف السياســة التمويليــة للبنــك إلــى تعزيــز بنيــة إدارة مخاطــر التمويــل ،التــي تتضمــن السياســات واإلجــراءات والعمليــات التمويليــة ،وتحــدد
السياســة مجــاالت ونطــاق أنشــطة التمويــل التــي يقــوم بهــا البنــك ،وال ينطــوي هدفهــا األساســي علــى مجــرد تجنــب الخســائر ،بــل أيضــا ضمــان
تحقيــق النتائــج الماليــة المســتهدفة وبدرجــة عاليــة مــن الثقــة والكفــاءة .وتركــز إدارة المخاطــر التمويليــة فــي البنــك علــى العالقــة التفاعليــة
المرنــة بين ثالث عمليــات لمنح التمويل.

استراتيجية المحافظ والتخطيط لها

تحــدد مرحلــة اســتراتيجية المحافــظ والتخطيــط لهــا النتائــج الماليــة المرغوبــة (لــكل وحــدة عمــل علــى حــدة وللبنــك ككل) باإلضافــة إلــى
المعاييــر االئتمانيــة المطلوبــة لتحقيــق هــذه النتائج .تراعي اســتراتيجيات االعمال المخاطــر 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
للحــد مــن المخاطــر .وتقــوم إدارة المحافــظ بتحديــد أهــداف التكويــن ،ومراقبــة نتائــج تطبيــق اســتراتيجيات العمــل المتنوعــة بشــكل مســتمر،
مــع الســماح للبنــك بــإدارة التركــزات التــي قــد تنتــج عــن األنشــطة التــي تبــدو غيــر ذات صلــة .وعلــى وجــه التحديــد ،تتضمــن إدارة المحافــظ وضــع
ـاء علــى توجهــات قياســية ،بحيــث ال تــؤدي أيــة فئــة مــن فئــات الموجــودات أو أي بعد مــن أبعاد المخاطــر إلى اإلضرار بشــكل كبير
حــدود التركــز بنـ ً
باألداء الكلي للبنك.
وتقــوم لجنــة إدارة المخاطــر واإلدارة العليــا بمراجعــة تركــزات المحافــظ علــى أســاس شــهري بمــا يتماشــى مــع التركــزات الجغرافيــة والقطاعــات
االقتصادية الفردية وتصنيف المخاطر االئتمانية لضمان عدم وجود تركزات غير ضرورية في أحد القطاعات أو أي تصنيف للمخاطر ،وبقاء الحدود
ضمــن مــا يقـ ّره البنــك .يتــم تقديــم هــذه التقاريــر أيضــً إلى مجلــس اإلدارة على أســاس ربع ســنوي.
وتقــوم لجــان االئتمــان (اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االئتمــان العليــا ولجنــة االئتمــان) باعتمــاد حــدود تركــز االئتمــان لألفــراد والشــركات فــي المحافظ
للبنك بأكمله بناء على الطاقة االستيعابية الكلية للمخاطر في البنك ،واالعتبارات الرأسمالية ،وتقييم الظروف الداخلية والخارجية .وتحتسب
انكشــافات البنــك االئتمانيــة مــع األفــراد أو مجموعــة مــن األطــراف المقابلــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويت المركــزي رقم ب س 101/1995/بشــأن
الحــدود القصــوى للتركــز االئتمانــي ،والتعديالت وعمليــات التحديث الالحقة.
إن عمليــة المراجعــة الدوريــة والموافقــة علــى حــدود الدولــة والبنــك تتــم فــي البنــك .يتــم فصــل هــذه الحــدود الحقــً علــى القطاعــات ،والتــي
تشــتمل علــى التمويــل التجــاري والخزينــة واالســتثمارات.
تقوم اإلدارة العليا ومجموعة إدارة المخاطر بمراجعة تقرير شهري موجز بشأن حاالت التعرض للمخاطر في البنك بأكمله ،متضمنًا جميع حدود
التركــز المشــار اليهــا آنفــا والمناقشــات التــي أجريــت حــول المتأخــرات والتمويــل غيــر المنتظــم وتركــز الضمانــات وحالــة التمويــل وكفايــة راس
المــال وغيرهــا مــن مبــادرات إدارة المخاطــر .كمــا يعــرض تقريــر ربــع ســنوي علــى مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن.
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 31ديسمبر 2016

إنشاء التمويل ومتابعته

مخاطر السوق

فــي مرحلــة إنشــاء التمويــل ومتابعتــه ،تقــوم كل وحــدة عمــل بانتقــاء وتقييــم وإدارة االئتمــان وفقــً لالســتراتيجيات ومؤشــرات المحفظــة
فــي مرحلــة اســتراتيجية المحافــظ والتخطيــط لهــا .ويتــم إنشــاء المعامــات فــي إطــار معاييــر محــددة بوضــوح للســوق المســتهدف ،وهيــاكل
للمنتجــات ،ويتــم اعتمادهــا علــى أســاس قيــاس المخاطــر ومــن خــال اســتخدام نمــاذج تصنيــف المخاطر.

يعــرف البنــك "مخاطــر الســوق" علــى أنهــا عــدم وضــوح األربــاح المســتقبلية ،لمراكــز البنــك داخــل أو خــارج الميزانيــة ،والناجــم عــن التغيــرات فــي
أوضــاع الســوق .أي التغيــرات فــي أســعار الموجــودات وأســعار الفائــدة .وترتبــط مخاطــر الســوق باألربــاح ،وحقــوق الملكيــة ،والصــرف األجنبــي،
ومخاطــر الســلع فــي دفاتــر البنــك المتعلقــة بالتــداول واألعمــال المصرفيــة.

ويســتخدم البنــك نمــوذج تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة مــع تطبيــق نظــام موديــز لتقييــم المــاءة االئتمانيــة للمقترضيــن .ويتــم توجيــه منهجيــة
قيــاس المخاطــر التمويليــة نحــو قيــاس المخاطــر التمويليــة لمحافــظ الشــركات واألعمــال المصرفيــة الخاصــة بمقيــاس

وتعالج إدارة مخاطر السوق المجاالت التالية:
¥ ¥المؤشرات الكمية التي تحدد مدى قبول مخاطر السوق
¥ ¥األدوات المصرح بها وسياسات التغطية إلدارة االنكشاف للمخاطر
¥ ¥حدود االنكشافات

 3متــدرج مــن  1إلــى  10تمكــن البنــك مــن اســتيفاء متطلبــات بنــك التســويات الدولــي .إن درجــات تصنيــف المخاطــر هــي مــن  1إلــى 6
للموجــودات المنتجــة و 7للحســابات المدرجــة فــي حيــن تتــراوح مــن  8إلــى  10للحســابات المصنفــة.
وتتضمــن متابعــة التمويــل إجــراءات تهــدف إلــى مراقبــة أعمــال التوثيــق والصــرف ،ومراقبــة عمليــات الســداد فــي المواعيــد المحــددة ،وتقييــم
الضمانــات ومراجعــة أوضــاع االنكشــافات .وفــي هــذه المرحلــة ،تتــم عملية اإلنشــاء والتعهــد بالتوزيعات على المســتثمرين .وتقــوم وحدة مخاطر
االئتمــان بمراجعــة كافــة الطلبــات بصــورة مســتقلة قبــل احالتهــا إلى جهــات االعتماد.
كمــا تقــوم وحــدة االعتمــادات الالحقــة  -علــى أســاس مســتقل  -بمراجعــة اعتمــادات التمويــل للتحقــق مــن االلتــزام بالسياســات ،والوفــاء بكافــة
التعهــدات المؤديــة إلــى الموافقــة علــى التمويــل قبــل الصــرف وخــال مــدة ســريان التســهيالت التمويليــة.
كمــا تتضمــن عمليــة متابعــة التمويــل التحديــد المبكــر للمشــكالت ومعالجــة االنكشــافات .تولــي وحــدة إدارة الموجــودات الخاصــة التابعــة إلدارة
المخاطــر اهتمامــً كبيـرًا إلــى الحســابات غيــر المنتظمــة والمتعثــرة .ويتمثــل الهــدف األساســي للوحــدة فــي وضع اســتراتيجيات فعالــة إما إلعادة
تأهيــل أو جدولــة التســهيالت التمويليــة المتعثــرة.
يهتــم البنــك باســتمرار بمراجعــة المحفظــة التمويليــة ككل مــع اجــراء اختبــارات الضغــط لتقديــم مؤشــرات واضحــة إلــى اإلدارة العليــا عــن
مكونــات المحفظــة التمويليــة ،والحــد االقصــى للتعــرض للمخاطر ،وجودة التمويل ككل وكذلك تحديد اشــارات الضعف المحتملة .وبهذا يتمكن
البنــك مــن اتخــاذ اإلجراءات المناســبة فــي الوقت المحدد.
بالنســبة النكشــافات التمويــل المضمونــة ،يتــم تحديــث تقييــم الضمــان بطريقــة مناســبة .حيــث تحــدد قيمــة األوراق الماليــة المســعرة بشــكل
مســتقل وعلــى أســاس يومــي فــي حيــن يتــم الحصول على أحدث تقييم مســتقل لــأوراق المالية األخرى بما فيها العقارات .عند اكتشــاف فجوة
في أدنى معدل تغطية للضمان ،يطالب الطرف المقابل بتقديم ضمان اضافي و /أو تخفيض االنكشــافات القائمة لتتوافق مع أدنى متطلبات
الضمــان .وبالنســبة للتعــرض لمخاطــر االئتمــان غير المضمون ،يتم مطالبــة مجموعة معينة من األطراف المقابلة بتقديم ضمانات مقبولة .أثناء
هيكلة التســهيالت التمويلية ،يتحقق البنك من ســداد انكشــافات التمويل من مصادر للســداد محددة وغير معوقة.

تقييم األداء والتقارير

تســمح مرحلة تقييم األداء واعداد التقارير لكل من اإلدارة العليا ووحدات العمل بمتابعة النتائج وتحســين األداء بشــكل مســتمر .وتتم مراقبة
كل مــن اتجاهــات المحافــظ واإلجــراءات بهــدف القيــام بالتعديــات المناســبة وبالســرعة المطلوبــة الســتراتيجيات النشــاط ومؤشــرات المحافــظ
والسياســات االئتمانيــة وممارســات إنشــاء ومتابعــة االئتمــان .وهــذه المرحلــة مــن العمليــة االئتمانيــة ترتكــز علــى المعلومــات فــي نطــاق البنــك،
والمعاييــر الخارجيــة المقارنة للمســاعدة فــي تقييم األداء.
ويتم تقييم األداء االئتماني من خالل تحليل ما يلي:
1.1تركزات المحافظ من قبل الملتزم والقطاع وتصنيف المخاطر والمدة والمنتج والضمانات واألبعاد األخرى.
2.2مؤشرات الجودة االئتمانية.
3.3االستثناءات من سياسة الرغبة في المخاطرة
4.4االستثناءات األخرى من السياسة.
هــذا ،وقــد تبنــى البنــك نمــوذج لربحيــة الحســابات الداخليــة لتحديــد مــدى ربحيــة الحســابات المصرفيــة للشــركات واألعمــال المصرفيــة الخاصــة.
وترتكــز المنهجيــة فــي هــذا الصــدد إلــى العائــد علــى رأس المــال المقــاس بالمخاطــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إجــراء مراجعــة دوريــة لــكل مــن
المحفظــة واإلجــراءات ليــس فقــط مــن قبــل وحــدات العمــل ،بل أيضًا مــن قبــل إدارة المخاطــر وإدارة التدقيق.
ووفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في  18ديســمبر  ،1996بشــأن تحديد القواعد والتعليمات لتصنيف التســهيالت االئتمانية ،فإن
البنــك يضــم لجنــة للتصنيــف والتقييــم االئتمانــي ،تتكــون مــن أعضــاء فــي اإلدارة العليــا .وتقــوم اللجنة بدراســة وتقييــم التســهيالت التمويلية
القائمــة لــكل مــن عمــاء البنــك علــى حــدة ،وتحــدد أي أوضــاع غيــر عاديــة أو صعوبــات ترافــق مركــز العميــل ،ممــا قــد يتســبب فــي تصنيــف الدين
علــى أنــه غيــر منتظــم ،ولتحديــد المســتوى المالئــم للمخصصــات.
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التقرير عن االنكشاف للمخاطر

تقوم إدارة المخاطر بتقديم تقرير عن االنكشاف للمخاطر على أساس شهري إلى اإلدارة العليا.

اختبارات الضغط الدورية

تقــوم إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم بإعــداد تقريــر اختبــار ضغــط بحيــث يغطــي التــداول الدفتــري ومخاطــر معــدل الربــح فــي األعمــال المصرفيــة
الدفتريــة وفجــوة الســيولة .ويتــم عمــل هــذه الممارســة لتقييــم انكشــاف البنــك لبعض ســيناريوهات الضغط.

وتغطي سياسة إدارة مخاطر السوق المجاالت العامة التالية:
إدارة مخاطر معدل الربح في األعمال المصرفية الدفترية:

يقــوم البنــك بتقييــم مخاطــر معــدل الربــح مــن منظــور األربــاح فــي الميزانيــة العموميــة من خالل تحليــل الفجوات بنــاء على حاالت عــدم التطابق
فــي إعــادة تســعير الموجــودات والمطلوبــات .بســبب الطبيعــة اإلســامية لموجــودات ومطلوبــات البنــك ،فإنــه ال يوجــد تعــرض جوهــري لمخاطــر
معــدل الربــح في األعمــال المصرفية الدفترية.
مخاطــر معــدل الربــح أو مخاطــر األســعار يرجــع إلــى معــدالت الربــح أيضــً عندمــا يتم قيــاس القيمة الحاليــة لالســتثمارات ذات المدخــول الثابت في
مقابــل تغيــر نســب العوائد.
يواجــه البنــك هــذه المخاطــر عنــد حــدوث ارتفــاع فــي نســب العوائــد وتأثيــر ذلــك ســلبيًا علــى قيمــة االســتثمارات ذات المدخــول الثابــت مثــل
الصكوك.

إدارة مخاطر الصرف األجنبي في األعمال المصرفية الدفترية:

تنشــأ مخاطــر الصــرف األجنبــي فــي األعمــال المصرفيــة الدفترية عــن عدم تطابق العمالت بين موجــودات ومطلوبات البنك .ويــرى البنك أنه كيان
كويتــي ،وأن عملتــه التشــغيلية هــي الدينــار الكويتــي .وتســتخدم معامــات التغطيــة إلدارة أيــة مخاطــر كبيــرة بالعمــات األخــرى .أمــا الموجودات
غيــر النقديــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة وبعملــة مغايــرة لعملــة البنــك التشــغيلية ،فيتــم تغطيتهــا باســتخدام المطلوبــات الماليــة غيــر
المشــتقة لمخاطــر العملــة األجنبيــة.
تراقــب إدارة المخاطــر حــدود التــداول بالعمــات األجنبيــة المختلفــة بشــكل يومــي (مثــل الحــدود اليوميــة ،الفجــوة اآلجلــة ،وقف الخســائر وغيرها)،
وإحالتهــا إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات (آلكــو) بصــورة منتظمــة.

إدارة مخاطر االسهم في األعمال المصرفية الدفترية:

تنشــأ مخاطــر أســعار االســهم عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات في اســهم .ومن المحتمــل أن تتغير قيمــة األوراق الماليــة الفردية
نتيجــة لعــدة عوامــل متنوعــة ،بخــاف التحــركات فــي أســعار الفائــدة أو أســعار الصــرف .يمكــن أن تكــون مخاطر أســعار األســهم يعود إلــى كيان أو
مصــدر معيــن أو أنــه يمكــن أن يكــون راجعــا إلــى أســباب نظاميــة العامــة .فعلــى ســبيل المثــال ،قد تتأثر عمليــة تقييــم األوراق الماليــة المتداولة
بعوامــل مثــل النتائــج التشــغيلية للشــركة ،حقــوق اإلصــدار ،القــرارات الهامــة للشــركات ،والتغيــرات فــي التصنيفــات االئتمانيــة لــأوراق الماليــة
والتغيرات األخرى بالسوق .ويمكن أيضا أن تتأثر أسعار األسهم وذلك لألسباب السوق والتي ال عالقة لها الشركة نفسها مثل تشديد السياسة
النقديــة ،والعجــز فــي الميزانيــة ،واالنكمــاش االقتصــادي واهتزاز ثقة المســتهلك بشــكل عام.
ال يتعرض البنك لمخاطر أسعار األسهم في التداول الدفتري للبنك .كما يتم الحد من مخاطر االسهم في األعمال المصرفية الدفترية من خالل
تنويــع االســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية فيمــا يتعلق بمعــدل الخطر وجودة الجهة المصدرة والتســويق والعمــات القابلة للتحويل
وتواريخ االستحقاق.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة (تتمة)

يعــرف البنــك مخاطــر الســيولة علــى أنهــا القــدرة على االلتزام باســتيفاء كافة االلتزامات المالية الراهنة والمســتقبلية بالســرعة المطلوبة ودون
أي جهــود أو تكاليــف إضافيــة غير ضرورية.

الجدول رقم  - 6تحليل استحقاق المطلوبات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

تراعى العوامل الرئيسية التالية عند تقييم وإدارة مخاطر السيولة للبنك:
¥

¥
¥
¥
¥

¥

¥

المحفظة القياسية

¥يحتفــظ البنــك بقاعــدة متنوعــة مــن مصــادر التمويــل ،وتتألــف مــن محفظــة العمــاء األفــراد والشــركات والمؤسســات الكبــرى والشــركات
الصغيرة والمتوسطة واألفراد ذوي المالءة المرتفعة ،بدون ارتباط أو تركزات جوهرية وبذلك يتم تنويع قاعدة التمويل والتخفيف من مخاطر
التركزات.
¥تحليــل األنمــاط الســلوكية الســابقة للمطلوبــات األساســية للبنــوك ،وتتوقــع اإلدارة تجديــد جــزء كبيــر مــن إيداعــات العمــاء عنــد االســتحقاق
التعاقدي.
¥وفقــً لقواعــد وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،يحتفــظ البنك بنســبة  %18على األقل من ودائعه لدى بنك الكويــت المركزي في موجودات
قصيرة األجل ســائلة ومؤهلة.
¥يتم الموافقة على التزامات التمويل في ضوء مركز السيولة اإلجمالي للبنك.
¥يقــوم البنــك باحتســاب األصــول الســائلة عاليــة الجــودة مقابــل صافــي التدفقــات النقديــة الخارجــة خــال  30يومــً بالتوافــق مــع معيــار نســبة
تغطية الســيولة الذي تم تقديمه مؤخرًا من قبل بنك الكويت المركزي .يتم إعداد تقرير نســبة تغطية الســيولة على أســاس يومي ،ويقدم
إلــى بنــك الكويــت المركــزي علــى أســاس شــهري بعــد مراجعتهــا مــن قبل كل مــن المراجعيــن الخارجييــن للبنك.
¥يقــوم البنــك باحتســاب صافــي نســبة الســيولة المســتقرة لمعرفــة وضــع الميزانيــة فيمــا يتعلــق فــي التمويــات الطويلــة و المســتقرة
المســتخدمة مقارنــة مــع التمويــات المســتقرة المتاحــة .يقــوم البنــك بتقديــم تقاريــر تتضمــن معاييــر الســيولة قصيــرة وطويلــة األجــل وفقــً
لبازل  3لمعيار صافي نســبة الســيولة المســتقرة .إن معيار الســيولة قصير األجل يقيم قدرة البنك على تحمل ضغط الســيولة في غضون
فتــرة الثالثين يومًا القادمة.
¥يتــم إعــداد تقريــر نســبة تغطيــة الســيولة علــى أســاس يومــي ،ويقــدم إلــى بنــك الكويــت المركــزي علــى أســاس شــهري بعــد مراجعتهــا
مــن قبــل كل مــن المراجعيــن الخارجييــن للبنــك.

حتى  3أشهر

أكثر من سنة

اإلجمالي

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

311,878

349,999

40,275

702,152

ودائع من عمالء

2,034,724

443,124

14,023

2,491,871

مطلوبات اخرى

38,761

10,506

3,183

52,450

اإلجمالي

2,385,363

803,629

57,481

3,246,473

2015
ألف دينار كويتي
حتى  3أشهر

يتــم تقديــم تقريــر شــهري بالســيولة واختبــارات الضغــط إلــى اإلدارة العليــا .يوجز هذا التقرير توقعات الســيولة لثمانية أســابيع مــع األخذ باالعتبار
التعديالت السلوكية المتفق عليها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات ويقدم كذلك سيناريوهات مختلفة إلدارة مخاطر السيولة الفعالة.

وتتــم المراجعــة الدوريــة لخطــة طــوارئ للســيولة المخصصــة للتعامــل مــع طــوارئ الســيولة النظاميــة والداخليــة للســيولة ،وذلــك لضمــان
تحديثهــا ومواكبتهــا لخطــة اســتمرارية العمــل.

شهر 12-3

المحفظة القياسية

في إطار تطبيق اإلرشادات المذكورة أعاله ،يحتفظ البنك ويراجع ويقوم بإعداد تقارير باألمور التالية:
يتــم إعــداد تقريــر حــول فجــوة الســيولة بإتبــاع إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي ،ويوضــح هــذا التقريــر صافــي التدفقــات الخارجيــة الدوريــة
والمتراكمــة بيــن حركــة الموجــودات والمطلوبــات ،والتــي تظهــر فــي االســتحقاقات التعاقديــة.

وحتــى يتســنى اســتكمال تقاريــر مخاطــر الســيولة القائمــة ،يتــم بشــكل منتظــم وضــع مجموعــة مــن نســب الســيولة و منهــا نســبة الودائــع
الــى التمويــات الممنوحــة والتــي تعــرف بشــكل جماعــي بمصطلــح "محــركات إجــراءات اإلدارة" ،وذلــك إلدارة عمليــات تمويــل الســيولة اليوميــة
للبنك .وقد وضعت لجنة الموجودات والمطلوبات مدى إرشــاديًا لكل نســبة على حدة ،وتتخذ اإلجراءات المناســبة حيال أي تجاوز لتلك النســب.

2016
ألف دينار كويتي
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أكثر من سنة

اإلجمالي

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

633,862

170,814

25,313

829,989

ودائع من عمالء

2,142,583

500,555

17,491

2,660,629

مطلوبات أخرى

40,024

7,394

1,933

49,351

مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها
للبيع

-

3,499

-

3,499

اإلجمالي

2,816,469

682,262

44,737

3,543,468

المخاطر التشغيلية
اعتمــد البنــك تعريفــات بــازل  Basel III - 3للمخاطــر التشــغيلية والتــي تنــص علــى أن أي مخاطــر ناجمــة عــن عمليــات داخليــة غيــر كافيــة أو
فاشــلة أو بســبب األفــراد أو األنظمــة أو أحــداث خارجيــة .كمــا يشــمل تعريــف المخاطــر القانونية لكنه ال يشــمل الســمعة والمخاطر اإلســتراتيجية.
وقــد أدى تحويــل البنــك إلــى مؤسســة ماليــة إســامية بــأن قــام البنــك بعمــل تقييم واســع للمخاطــر المحتملة ،كما قــام بتطبيق عمليــات رقابة
قويــة ،وتحديــث مســتندات السياســات واإلجــراءات وتدريــب الموظفيــن علــى العمليــات والمنتجــات واألنظمــة اإلســامية .وقــد تــم اســتكمال ذلــك
بإنشــاء هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للتأكــد مــن أن أنشــطة البنــك متوافقــة مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
يتيح إطار إدارة المخاطر التشــغيلية للبنك اإلســس الالزمة لتنفيذ برنامج شــامل وفعال إلدارة المخاطر التشــغيلية ،متضمنًا األهداف األساســية
التالية:
¥
¥

¥
¥
¥
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¥سياسات وإجراءات مخاطر التشغيل -يستعين البنك بسياسات واجراءات مخاطر التشغيل التي يتم تحديثها بصفة دورية.
¥إدارة مخاطــر التشــغيل -قــام البنــك بتطويــر عمليــات تحديــد وتقييــم ومراقبــة مخاطــر التشــغيل وتفاديهــا ممــا يســاعد فــي تحديــد
المخاطــر المتأصلــة والمتبقيــة والضوابــط الرقابيــة ذات الصلــة .مــن خــال تنفيــذ مختلــف أدوات المخاطــر التشــغيلية مثــل التقييــم الذاتــي
للمخاطــر التشــغيلية ومؤشــرات المخاطــر الرئيســية ،وعمليــة الموافقــات علــى المخاطــر التشــغيلية.
¥سياسة تسجيل الخسائر -يطبق البنك عملية تسجيل جميع الخسائر الفعلية والمتوقعة وفقا التفاقية بازل.
¥اعــداد التقاريــر -تقــدم إدارة مخاطــر التشــغيل تقاريــر إلــى اللجــان المنبثقــة عن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا لتوضح تحليــل المخاطر ما يتيح
للجــان واإلدارة العليــا اتخــاذ قرارات بشــأن االعمــال ذات المخاطر.
¥التغيــرات فــي المنتجــات /العمليــات /النظــم الجديــدة -تقــوم إدارة مخاطــر التشــغيل بمراجعــة كافــة المنتجــات والعمليــات الجديــدة
وكذلــك التغيــرات الجوهريــة فــي العمليــات القائمــة والتغيــر فــي النظــم.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

المخاطر التشغيلية (تتمة)

مخاطر السمعة

¥ ¥إدارة اســتمرار العمــل -تــم تطويــر خطــط اســتمرار العمــل وتطويرهــا وتنفيذهــا لجميــع وحــدات االعمــال بحيــث تتمكــن مــن االســتمرار فــي تنفيذ
جميــع وظائــف االعمــال الهامــة فــي حالــة مواجهــة ســيناريوهات الكــوارث .كمــا يتــم تحليــل االثــر علــى النشــاط علــى اســاس ســنوي لتحديــد
جميــع العمليــات الهامــة للبنــك والمصــادر الجوهريــة الســتئناف العمليــات والنظــم الهامــة.
¥ ¥التوعيــة بالمخاطــر -البنــك ملتــزم بتدريــب موظفيــه إلدارة مخاطــر التشــغيل للتحقــق مــن قــدرة الموظفيــن علــى اســتيعاب مخاطــر
التشــغيل وتحديدهــا فــي نطــاق عملهــم ،و
¥ ¥االســتعانة بالمصــادر الخارجيــة -تمثــل الرقابــة علــى اجــراءات االســتعانة بالخدمــات الخارجيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن ادارة مخاطــر التشــغيل .حيــث
تقــوم ادارة مخاطــر التشــغيل ووحــدات االعمــال ذات الصلــة بتقييــم جميــع المخاطــر المرتبطــة بهــذه المصــادر والتحقــق مــن تفاديهــا.

مخاطــر الســمعة هــو احتماليــة الدعايــة الســلبية بشــأن الممارســات التجاريــة للمؤسســة ،ســواء كانــت صحيحــة أم ال ،و التــي يمكــن أن تســبب
انخفاضا في قاعدة العمالء ،وتكلفة التقاضي ،أو تخفيض اإليرادات .يتم قياس مدى فقدان السمعة عادة بمقارنة االنخفاض في القيمة السوقية
للشــركة .الحفــاظ علــى ســمعة البنــك مهمــة أهميــة قصــوى الســتمرار عملياتــه وتقــع علــى عاتــق كل موظــف مــن الموظفيــن .مــن مســؤوليات
مجلــس اإلدارة و لجنــة ادارة المخاطــر واإلدارة العليــا ضمــان أن يتــم إجــراء تقييــم كامــل علــى أي تأثير للســمعة قبــل اتخاذ القرارات االســتراتيجية.
المعاييــر والسياســات وأخالقيــات العمــل ،والتــي هــي جــزء ال يتجــزأ من نظام البنك للرقابــة الداخلية ،يتم نقلها وتوصيلها من خالل السياســات
واألدلــة والتدريــب المناســب للموظفين.

يعــرف البنــك "التخطيــط للطــوارئ" ،وخطــة معالجــة األزمات ،وخطة اســتمرارية العمل ،على أنها عملية تحديد نظم المعلومات ووظائف النشــاط
الهامــة ،ووضــع الخطــط إلتاحــة اســتئناف تلــك النظــم والوظائــف فــي حالة انقطاعهــا أو الحد من التشــويش.

إدارة البنــك تســتبق وتســتجيب علــى نحــو كاف وســريع للتغيــرات الســوقية أو التنظيميــة والتــي ممكــن أن تؤثرعلــى ســمعة البنــك ممــا
يعمــل عــل تعزيــز ثقافــة ســليمة وهــذا هــو المعتمــد فــي جميــع أنحــاء البنــك وأثبــت كفاءتــه مــع مــرور الوقــت.

يتم تحليل االثر على النشاط لتقييم الوظائف الهامة في البنك ،وبناءا عليه يتم تطوير الخطط ذات الصلة للتحقق من قدرتنا على استرجاع
هــذه العمليــات الهامة المحددة في وقــت االزمات والكوارث.

وباإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك بيئة الرقابة الداخلية فعالة جدا وكذلك إدارة شــكاوى العمالء ،ســواء كانت تثار على مســتوى موظفي البنك أو
مســتوى الجهات الرقابية.

يجــري البنــك اختبــارات منتظمــة للتحقــق مــن فاعليــة خطــط الطــوارئ؛ وأثنــاء إجــراء االختبــار ،تعمــل اإلدارة علــى التأكــد مــن أن خطــط وحــدات
العمــل تكمــل خطــط نظــم المعلومــات الســارية علــى وظائــف التشــغيل اآللــي الكلــي للبنــك.

إدارة أمن البيانات
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تــم تحديــد خطــة معالجــة األزمــات الفنيــة علــى أنهــا تشــكل العامــل األساســي الــذي يشــتق منــه العوامــل الثالثــة األخــرى ،ومثــال علــى ذلك وضع
وتطويــر ومراجعــة وتحديــث خطــة اســتمرارية العمــل أو عمليــة االســتعادة بنــاء علــى تقــدم خطــة معالجــة األزمات الفنيــة .في حال وقــوع ازمة في
المركــز الرئيســي ،يتــم نســخ جميــع البيانــات فــي موقع معالجــة األزمات في الوقت المناســب.
ويقوم البنك بإجراء اختبارات نصف سنويه تتضمن وال تقتصر على التالي:
1.1اختبــار كامــل لخطــة اســتمرارية األعمــال :حيــث يكــون مركــز البيانــات فــي الفــرع الرئيســي غيــر متوفــر ،و اســتطاعت جميــع النظــم والعمليات
مــن اســترجاع البيانــات مــن خطــة اســتمرارية األعمــال.
2.2أختبــار النظم/التطبيقــات :الغــاء تطبيــق أو تطبيقــات ويتــم اســتردادها مــن مركــز البيانــات االحتياطــي الــذي يحتفــظ بنســخة أو اكثــر مــن
كل البرامــج و التطبيقات.
3.3اختبــار الطوابــق :يتــم فصــل أحــد الطوابــق عــن مركــز البيانــات الرئيســي ،وثــم يتــم اســتعادة البيانــات والمعلومــات مــن موقــع مركــز
البيانــات االحتياطــي.
جميع نتائج االختبارات تم عرضها على لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة و لجنة ادارة المخاطر.
تــم تحديــث إجــراءات خطــة اســتمرارية األعمــال بحيث تراعي التغيــرات الفنية التي قامت بها إدارة تقنية المعلومــات مؤخرا .كما تطلب هذا اإلجراء
أن يقــوم المســتخدمون النهائيــون بإجــراء “تحليــل األثــر علــى النشــاط” لتقييم ما إذا كانــت هناك نظم إضافية مطلوبة لدعم اســتمرارية العمل
في المجاالت المختلفة للمستخدمين النهائيين.
وتتجانــس مبــادرات المخاطــر التشــغيلية الــواردة أعــاه ،مــن كافــة األوجــه الماديــة ،مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المؤرخــة فــي  14نوفمبــر
 1996بشــأن اإلرشــادات العامــة لنظــم الرقابــة الداخليــة ،والتوجيهــات الصــادرة بتاريــخ  13أكتوبــر  2003بشــأن “الممارســات الســليمة إلدارة
ورقابــة المخاطــر التشــغيلية” .وكانــت النتائــج إيجابيــة لــكال االختباريــن.
باإلضافة إلى ما سبق ،فان البنك قام باختبارات لعملية اإلخالء في حالة الحريق لمواجهة االحتماالت الطارئة وكانت نتيجة االختبارات مرضية.
تجــرى اختبــارات حالــة الحريــق علــى أســاس نصــف ســنوي لضمــان اســتعداد الجميــع فــي حالــة نشــوب حريــق الفعلــي .ويتــم تحديــد متطوعيــن
لــكل طابــق مــن جميــع اإلدارات وتدريــب لمســاعدة الموظفيــن علــى اإلخــاء.
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ـدا مباشـ ًرا للبنــك .حيــث يمكــن أن
يعتبــر أمــن البيانــات عنصـرًا جوهريــً فــي اإلطــار العــام للبنــك ،وفــي أغلــب االحيــان يمثــل اختــراق االمــن تهديـ ً
تــؤدي الفجــوات فــي أمــن البيانــات إلــى انتهــاك الخصوصيــة أو الســرقة أو اإلضــرار بالمعلومــات أو اختــراق البرامــج وســرقة المــوارد أو الموجــودات.
وأيــة شــبكة غيــر مؤمنــة قــد تســمح بإمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الحساســة (مثــل الموظفيــن والتمويــات وكشــوف الرواتــب ومعلومــات
العمــاء) .وقــد تــم وضــع برنامــج أمــن معلومــات نشــيط بغــرض حمايــة البنــك مــن تهديــدات أمــن البيانــات المختلفــة ،وقــد تمــت مناقشــة بعض
العناصــر األساســية أدنــاه:
¥ ¥قــام البنــك بتطبيــق إطــار أمــن معلومــات محــدد بشــكل دقيــق (سياســات ،إجــراءات ،عمليــات ،تعليمــات) والــذي يشــكل أســاس حمايــة
المعلومــات الهامــة .كمــا تــم تعميــم سياســة أمــن المعلومــات علــى الموظفيــن والعمــاء والمورديــن اآلخريــن والشــركاء وغيرهــم لتوضيــح
تعامــل البنــك مــع مســألة أمــن البيانــات بشــكل جــاد .والمهمــة الرئيســية لسياســة البنــك هــي تطبيــق نظــام معلومــات آمــن لتحديــد
المســؤوليات فــي كل مســتوى مــن مســتويات معالجــة المعلومــات ،أي بــدءًا مــن تملــك المعلومــات (الترميــز) إلــى الوصــول إلــى البيانــات.
¥ ¥ال يتناول إطار عمل وسياســة أمن المعلومات الشــاملة الجوانب الفنية ألمن المعلومات فقط ولكنهما يتناوالن الكيفية التي ينبغي على
موظفــي البنــك اتباعهــا فــي التعامــل مــع المعلومــات الحساســة والهامــة لضمان:
 سرية البيانات. توفر الموارد. سالمة البيانات.¥ ¥وقــد تــم وضــع خطــوط أساســية واضحــة لمعالجــة البنيــة التحتيــة األساســية والتــي تشــمل وال تقتصــر علــى جــدار الحمايــة وكشــف ومنــع
التســلل ،وأجهــزة الشــبكة ،وخــوادم قاعــدة البيانــات .وتحــدد السياســة األمنيــة الحــد األدنــى مــن التشــكيالت المطلوبــة لضمــان األمــن.
¥ ¥من أجل ضمان سالمة األنظمة الحساسة وشبكات األجهزة يحافظ البنك على إجراءات تغيير اإلدارة باإلضافة إلى سجالت التدقيق.
¥ ¥يتــم إجــراء تقييمــات للتهيئــة واختبــارات دوريــة للثغــرات والتحقــق مــن االختــراق (داخليــً وخارجيــً) لعناصــر البنيــة التحتية األساســية للتأكد
مــن احتفــاظ البنك بوضــع أمني جيد.
¥ ¥يحلل البنك حركة الشــبكة يوميًا وتتبع األنظمة الحساســة وأجهزة الشــبكات مما يحول بشــكل مســتقبلي دون أي نشــاط مريب بما يضمن
التحكــم فــي أي مخاطر أمنية غير مرئية.
¥ ¥يقدم البنك أيضًا إرشادات تأمينية حول المشروعات المصرفية إلتباع منهج قياسي عادل.
¥ ¥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.
¥ ¥تــم إجــراء تقييــم شــامل ألمــن حمايــة االنترنــت  Cyber securityفــي  2016مــن قبــل طــرف ثالــث لتقييــم الضوابــط األمنيــة للبنــك (داخلــي /
خارجــي  /اختــراق وتقييــم أوجــه الضعــف ،مراجعــة تكويــن األمــان ،مراجعــة هندســة الشــبكات) .كمــا قــام مــزود الخدمــة أيضــا بحملــة التصيــد
لتقييــم مســتوى الوعي لــدى الموظفين.
¥ ¥البنك متعاقد مع شركة متخصصة للعمل على مكافحة الخداع وإلكتشاف المواقع الخطرة في الوقت المناسب.
¥ ¥لدى البنك أنظمة وحلول لكشف التهديد المسبق ( )ATDلحماية البنك من هجات يوم الصفر (ملورس الجديد).
¥ ¥يمتلك البنك أنظمة تعمل لحل فقدان البيانات و الوقاية منها ( )DLPللحد من تسرب البيانات غير المصرح به.
¥ ¥تعزيز إطار أنظمة األمن سويفت  SWIFTلدى البنك من خالل فرض قيود أمنية حديثة.
¥ ¥إدارة األجهزة المتنقلة ( )MDMو التي سيتم تنفيذها في الربع األول من 2017
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له

الجوانب القانونية وااللتزام

إدارة مخاطر االئتمان

تمثــل المخاطــر القانونيــة إمكانيــة تكبــد خســائر نقديــة نتيجــة لعــدم القــدرة علــى تنفيــذ العقــود أو االتفاقيــات الموقعــة مــن قبل البنك بســبب
األخطــاء فــي المســتندات أو وضــع المســودات بشــكل غيــر ســليم .وكقاعــدة عامــة ،يتأكــد البنــك مــن أن األطــراف المقابلــة والعمــاء يملكــون
الصالحيــات القانونيــة الالزمــة للدخــول فــي عقــود ومعامالت مع البنك وأن االلتزام الناشــئ عن تلك الصفقــات نافذ المفعول.

يتمثــل الهــدف مــن إدارة مخاطــر االئتمــان فــي إنشــاء محفظــة تمويــل تتســم بالكفاءة ما يحــد من حاالت تعثــر العمالء .تبدأ عمليــة إدارة المخاطر
مديــر العالقــة المســؤول عــن تقييــم الســوق الــذي يعمل بــه العميل ،وتقييم الطلبــات االئتمانية قبــل التوصية باعتمادها من قبل المســؤولين
عــن االعتمــاد .يحــدد مجلــس اإلدارة صالحيــات االعتمــاد لــكل مســتوى بمــا فــي ذلــك اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االئتمان العليــا ولجنــة االئتمان .في
البنــك االهلــي المتحــد ،يتــم اتخــاذ قــرارات االئتمــان بناءًا علــى التقييم العام للعميل من حيث قدرته على الوفاء بالتزاماته المســتحقة .كما يتم
الحصول على ضمانات لتفادي تكبد خسائر في حالة تعثر العميل.
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 31ديسمبر 2016

وتتأكــد اإلدارة القانونيــة مــن تقيــد البنــك بكافــة التشــريعات الســارية علــى أنشــطة البنــك .وفــي الوقــت ذاتــه ،تتأكد وحــدة االلتزام مــن أن البنك
يتقيــد بكافــة متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي وأيــة جهــة رقابيــة أخــرى يتحمــل البنــك تجاههــا مســؤولية التواصــل أو رفــع التقاريــر إليهــا.
وينطــوي جــزء مــن المســؤوليات األساســية لوحــدة االلتــزام علــى التقيــد بتعليمــات بنــك الكويت المركزي بشــأن مكافحة غســل األمــوال وتمويل
اإلرهــاب .هــذا ،ويتــم تحديــث دليــل السياســات واإلجــراءات بشــكل دوري ويتــم رفــع التقاريــر الرقابيــة وفقــً للمواقيت الزمنيــة المحددة.
وحيثمــا يكــون مطلوبــً ،يتبــع البنــك المعاييــر الدوليــة ويتبنــى أفضــل ممارســات الســوق فيمــا يتعلــق بأنشــطة إدارة المخاطــر .وتعكــف إدارة
المخاطــر علــى متابعــة التطــورات ،ســواء داخــل البنــك أو فــي الســوق ،وذلــك لضمــان المواكبــة الســريعة لسياســات إدارة المخاطــر بالبنــك أليــة
تغيــرات كبيــرة تحــدث .ويتــم مقارنــة برامــج رقابــة المخاطــر دوريــا بالمعاييــر الرقابيــة وأفضــل الممارســات فــي القطــاع.
ورغــم أن البنــك يتقيــد بالمعاييــر الرقابيــة وأفضــل ممارســات الســوق ،فهــو أيضــً يــدرك حقيقــة أن هنــاك كمــً هائـ ً
ا مــن المخاطــر التــي تتطــور
باســتمرار وتؤثــر علــى أجــزاء مختلفــة مــن أنشــطة البنــك المتلقيــة للمخاطــر .وبالتالــي ،فــإن أكبــر التحديــات تتمثــل فــي تحديــث المعلومــات
وربطهــا لتعزيــز فهــم المخاطــر واالســتجابة الفعالــة .وفــي هــذا الصدد ،تقــوم إدارة المخاطر دوريًا بإعادة تقييم سياســات وإجــراءات إدارة المخاطر
الكبيــرة ،وتضــع خطــط العمــل الالزمــة الســتدراك أيــة نقــاط ضعــف في هذا الشــأن .ويضمن ذلــك أيضًا تحرك البنــك ومواكبته للتطــورات واألدوات
التحليليــة فيمــا يتعلق بكل بعد من أبعاد المخاطر.
يواجــه البنــك مخاطــر ائتمانيــة متعلقــة بالطــرف المقابــل مــن حيــث عقــود الوعــد لتحويــل العمــات األجنبيــة ،حيــث أن إعــادة التقييــم قــد تكــون
ألي مــن الطرفيــن.

معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له
وحتــى يتمكــن البنــك مــن تغطيــة المخاطــر االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة ( )CCRو المخاطــر المتعلقة بالطرفيــن ،قام البنك بوضــع حدود لضبط
الصرف األجنبي للعمالء وللبنوك .وتعتمد حدود الضبط على عملية وضع الحدود المعتادة للمراجعة المالية والمعامالت الســابقة ومتطلبات
المعاملــة وغيرهــا من معايير الكفاية االئتمانية.
ـاء علــى تقييــم النقــاط اآلجلــة .ويقــوم بالتعديــل وفقا لقيمــة تعديل
يراقــب البنــك بنشــاط جميــع اتفاقيــات الوعــد لتحويــل العمــات األجنبيــة بنـ ً
االئتمــان ( )CVAعلــى أســاس نهــج موحــد وفقــً لتعليمــات بنك الكويــت المركزي .يطبق البنك حــدود الضبط حيث يتم مقارنة التقييم الســلبي
للعميــل مع حدود الصــرف ومبلغ المعاملة.
يتــم تقديــم تقريــر علــى اإلدارة العليــا بخصــوص انكشــافات األطــراف المقابلــة مقابــل الحــدود المعتمــدة لهــم مــن البنــك ،وتســتعرض دوريــً
بالتنســيق مــع مجموعــة األهلــي المتحــد أحــدث التقاريــر والمعلومات الكميــة والنوعية المتاحة عن األطراف المقابلة اســتنادًا إلــى النتائج ،وحدود
الصــرف المعتمــدة ويتــم تعديــل االنحرافــات وفقًا لذلك.
ويتم التقرير عن معامالت الوعد بالقيمة اإلجمالية وليس هناك أي ترتيبات المعاوضة أو الضمانات.
ويبين الجدول أدناه القيمة العادلة والقيمة االعتبارية لمعامالت الوعد:

الجدول رقم  - 7الوعد

البيان
الوعد
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2016
ألف دينار كويتي
موجودات
(موجبة)
123

مطلوبات
(سالبة)
168

يتــم مراجعــة كافــة طلبــات تمويــل العمــاء علــى اســاس مســتقل قبــل تقديمهــا إلــى إدارة إدارة المخاطــر لتقييمهــا وإبــداء التوصيــات .تناقــش
لجنــة االئتمــان توصيــة إدارة إدارة المخاطــر مــع اتخــاذ القــرار المناســب .ويتــم احالــة جميــع طلبــات االئتمــان التــي تتجــاوز صالحيــات لجنــة االئتمــان
المعتمــدة إلى المســتوى االداري التالي.
يتم تصنيف التســهيالت التمويلية متأخرة الســداد لمدة  90يومًا أو أقل بصفتها تســهيالت متأخرة .وفي إطار االرشــادات الرقابية ،يتم تصنيف
التســهيالت التمويليــة متأخــرة الســداد لمــدة أكثــر مــن  90يومــً بصفتهــا غيــر منتظمــة أو مشــكوك في تحصيلهــا أو معدومة آخذًا فــي االعتبار
عــدد ايــام التأخر في الســداد.
ويغطــي مخصــص انخفــاض قيمــة التســهيالت التمويليــة الخســائر حيــن يتوفــر دليــل موضوعــي علــى أن الخســائر قــد تتواجــد فــي مكونــات
محفظــة التســهيالت االئتمانيــة فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة .وقــد تــم تقدير ذلك اســتنادًا إلى األنماط التاريخية للخســائر فــي كل مكون على
حــدة ،والتصنيفــات االئتمانيــة المخصصــة للمقترضيــن ،والتــي تعكــس المنــاخ االقتصــادي الراهــن الــذي يعمــل المقترضــون من خاللــه .إلى جانب
ذلــك ،وبنــاء علــى متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي ،يتــم وضــع مخصص عــام بحد أدنى يبلــغ  %1للتســهيالت النقدية و %0.5للتســهيالت غير
ـاء على أســهم أو توكيل غير الخاضعــة لمخصص محدد.
النقديــة علــى كافــة التســهيالت المتاحــة بنـ ً
يســتخدم البنــك طريقــة موديــز الحتســاب تصنيــف المخاطــر لغــرض تحديــد مســتوى المخاطــر الداخليــة للعمــاء مــن الشــركات .يوضــح الجــدول
التالــي التقييمــات الداخلية لــ :ECAI
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بناء على مدى توفرها ،لتصنيف درجة المخاطر للموجودات االئتمانية.
تستخدم المجموعة تصنيفات مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية،
ً
وقد استخدمت مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية للمحافظ القياسية التالية:

المحفظة القياسية

مؤسسة التقييم االئتماني الخارجية

مطالبات على البنوك

فيتش وموديز وستاندارد آند بورز

2015
ألف دينار كويتي
القيمة
اإلسمية
12,345

موجودات
(موجبة)
591

مطلوبات
(سالبة)
520

القيمة
اإلسمية
71,517

123

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

الجدول رقم  - 8إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية قبل تخفيف مخاطر االئتمان

الجدول رقم  - 9التوزيع الجغرافي لالنكشافات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

 - 2016ألف دينار كويتي

 - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

األرصدة في نهاية السنة
غير ممولة

ممولة

متوسط األرصدة الشهرية

اإلجمالي

ممولة

غير ممولة

الكويت

المحفظة القياسية

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
مطالبات على الجهات الحكومية
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
صكوك

16,309
422,174
49,949
278,207
2,094,215

751
19,435
2,299
12,808
96,410

17,060
441,609
52,248
291,015
2,190,625

15,378
472,589
24,472
444,885
2,116,733

708
21,756
1,127
20,481
97,446

16,086
494,345
25,599
465,366
2,214,179

378,784

17,438

396,222

363,706

16,744

380,450

76,294

3,512

79,806

73,198

3,370

76,568

5

-

5

313

14

327

22,040

1,015

23,055

23,032

1,060

24,092

316,073
184,238

14,550
8,482

330,623
192,720

358,428
138,692

16,501
6,385

374,929
145,077

انكشافات أخرى

70,445

3,243

73,688

81,913

3,771

85,684

اإلجمالي

3,908,733

179,943

4,088,676

4,113,339

189,363

4,302,702

دول أخرى
في الشرق
األوسط

المحفظة القياسية

مطالبات على بنود النقد

17,060

-

-

-

-

مطالبات على جهات سيادية

441,609

-

-

-

-

441,609

مطالبات على جهات حكومية

52,248

مطالبات على البنوك

52,248

107,357

159,654

18,525

3,287

2,192

291,015

مطالبات على الشركات

2,123,472

53,111

4,415

-

9,627

2,190,625

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي

396,222

-

-

-

-

396,222

االنكشافات للتمويل متأخر
السداد

58,099

21,707

-

-

-

79,806

بضاعة ومنتجات غير عقارية

5

-

-

-

-

5

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

19,466

3,589

-

-

-

23,055

تمويل أسهم وعقارات تجارية

330,623

-

-

-

-

330,623

صكوك

94,546

-

6,217

-

91,957

192,720

انكشافات أخرى

61,771

11,608

309

-

-

73,688

اإلجمالي

3,702,478

249,669

29,466

3,287

103,776

4,088,676

ممولة

غير ممولة

 - 2015ألف دينار كويتي

متوسط األرصدة الشهرية

اإلجمالي

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

الكويت

المحفظة القياسية

15,414
297,541
677,613
2,050,809

769
14,843
33,802
102,304

16,183
312,384
711,415
2,153,113

13,846
369,768
554,792
1,904,449

691
18,446
27,676
95,003

14,537
388,214
582,468
1,999,452

مطالبات على البنوك

344,688

17,195

361,883

337,400

16,831

354,231

مطالبات على الشركات

2,085,480

67,237

3,354

70,591

75,274

3,755

79,029

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي

361,883

261

13

274

750

37

787

دول أخرى
في الشرق
األوسط

الواليات
المتحدة
وكندا

أوروبا

دول أخرى

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد
مطالبات على جهات سيادية
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
صكوك
انكشافات أخرى

االنكشافات للتمويل متأخر
السداد

51,474

19,117

-

-

-

70,591

28,167

1,405

29,572

31,332

1,563

32,895

بضاعة ومنتجات غير عقارية

274

-

-

-

-

274

352,508
116,021
83,195

17,585
5,788
4,150

370,093
121,809
87,345

391,205
115,613
78,965

19,515
5,767
3,939

410,720
121,380
82,904

اإلجمالي

4,033,454

201,208

4,234,662

3,873,394

193,223

4,066,617

يتــم احتســاب متوســط األرصــدة الشــهرية علــى أســاس متوســط أرصــدة نهاية الشــهر لعائــدات كفاية رأس المال وهــي فترة التقريــر األكثر تكرارًا
لغــرض اعداد التقارير اإلدارية.
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أوروبا

17,060
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األرصدة في نهاية السنة

الواليات
المتحدة
وكندا

دول أخرى

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد

16,183

-

-

-

-

16,183

مطالبات على جهات سيادية

312,384

-

-

-

-

312,384

218,892

216,764

46,107

226,752

2,900

711,415

56,751

8,638

-

2,244

2,153,113

-

-

-

-

361,883

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

25,958

3,614

-

-

-

29,572

تمويل أسهم وعقارات تجارية

370,093

-

-

-

-

370,093

صكوك

-

47,504

-

7,565

66,740

121,809

انكشافات أخرى

85,896

1,113

336

-

-

87,345

اإلجمالي

3,528,517

344,863

55,081

234,317

71,884

4,234,662

بناء على مقر /موقع الملتزم
يتم توزيع االنكشافات وفقًا للوحدات الجغرافية
ً

125

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

الجدول رقم  - 10توزيع إجمالي االنكشافات حسب القطاع االقتصادي

الجدول رقم  - 11توزيع إجمالي االنكشافات حسب االستحقاق التعاقدي المتبقي

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

 - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

ممولة

 - 2016ألف دينار كويتي
غير ممولة

اإلجمالي

المحفظة القياسية

حتى شهر
واحد

12-3
شهرا

3-1
أشهر

أكثر
من سنة

اإلجمالي

التجارة والصناعة

519,131

92,649

611,780

البنوك والمؤسسات المالية

929,750

52,276

982,026

اإلنشاءات والعقارات

1,346,022

87,338

1,433,360

أخرى

1,014,547

46,963

1,061,510

مطالبات على البنوك

اإلجمالي

3,809,450

279,226

4,088,676

مطالبات على الشركات

545,492

مطالبات على تمويل األفراد الرقابي

6,874

2,233

االنكشافات للتمويل متأخر السداد

79,806

-

-

بضاعة ومنتجات غير عقارية

5

-

-

-

التجارة والصناعة

539,032

84,763

623,795

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

-

-

-

23,055

23,055

البنوك والمؤسسات المالية

1,204,282

54,593

1,258,875

تمويل أسهم وعقارات تجارية

84,131

68,756

152,909

24,827

330,623

اإلنشاءات والعقارات

1,414,469

69,960

1,484,429

صكوك

73,767

15,119

15,315

88,519

192,720

أخرى

832,944

34,619

867,563

انكشافات أخرى

2,686

9,155

7,790

54,057

73,688

اإلجمالي

3,990,727

243,935

4,234,662

اإلجمالي

1,031,439

1,113,553

1,015,327

928,357

4,088,676

 - 2015ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

بنود النقد

17,060

-

-

-

17,060

مطالبات على جهات سيادية

65,954

118,596

163,147

93,912

441,609

مطالبات على جهات حكومية

12,270

30,171

-

9,807

52,248

143,394

102,793

35,420

9,408

291,015

766,730

634,850

243,553

2,190,625

5,896

381,219

396,222

-

79,806
5
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3-1
أشهر

المحفظة القياسية

حتى شهر
واحد

بنود النقد

16,183

-

12-3
شهرا

أكثر
من سنة

اإلجمالي
16,183

مطالبات على جهات سيادية

87,350

110,243

114,791

-

312,384

مطالبات على البنوك

588,606

73,849

38,980

9,980

711,415

مطالبات على الشركات

623,342

681,498

536,481

311,792

2,153,113

مطالبات على تمويل األفراد الرقابي

16,648

2,087

5,486

337,662

361,883

االنكشافات للتمويل متأخر السداد

70,591

-

-

-

70,591

بضاعة ومنتجات غير عقارية

274

-

-

-

274

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

-

-

-

29,572

29,572

تمويل أسهم وعقارات تجارية

65,248

108,039

144,315

52,491

370,093

صكوك

33,368

33,372

7,167

47,902

121,809

انكشافات أخرى

14,745

551

24,501

47,548

87,345

اإلجمالي

1,516,355

1,009,639

871,721

836,947

4,234,662
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

الجدول رقم  - 12التمويل المنخفض القيمة والمخصصات

التسهيالت التمويلية غير المنتظمة والمتأخرة

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

يتــم تصنيــف التســهيالت غيــر المنتظمــة (منخفضــة القيمــة) وفقــً لمــدى اســتيفاء شــروط عــدم االنتظــام الصــادرة مــن بنــك الكويــت
المركــزي ،وينقســم التصنيــف إلــى الفئــات التاليــة:

 - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

تمويل
منخفض
القيمة

مخصصات
محددة

تمويل
مستحق

أعباء ( /رد)
الفترة*

المشطوب

مخصصات
عامة

التجارة والصناعة

22,791

-

752

)(1,481

5,017

21,512

البنوك والمؤسسات المالية

1,324

-

-

1,227

1,227

2,865

اإلنشاءات والعقارات

37,455

3,207

1,198

181

-

46,108

أخرى

8,799

12,281

1,665

3,209

3,733

46,793

اإلجمالي

70,369

15,488

3,615

3,136

9,977

117,278

 - 2015ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

تمويل
منخفض
القيمة

مخصصات
محددة

تمويل
مستحق

أعباء ( /رد)
الفترة*

المشطوب

مخصصات
عامة

التجارة والصناعة

29,205

295

7,250

6,524

690

16,895

البنوك والمؤسسات المالية

1,385

-

-

)(496

146

2,596

اإلنشاءات والعقارات

28,939

14,104

1,017

)(411

793

41,441

أخرى

8,464

9,334

2,189

7,218

12,605

25,489

اإلجمالي

67,993

23,733

10,456

12,835

14,234

86,421

قائمة الرقابة والمتابعة التي تتطلب أحكامًا محددة:
تشــمل عمــاء منتظميــن ولكــن وفقــً لتقديــر اإلدارة ،تــم احتســاب مخصصــات لمواجهــة أي تدهــور محتمــل فــي المســتقبل ،باإلضافــة إلــى
تســهيالت االئتمان المتأخرة لمدة  90يومًا أو أقل (شــاملة) .يتم تحديد نســبة المخصصات محددة على أســاس كل حالة على حدة وبعد دراســة
وافيــة مــن قبــل اإلدارة وبعــد خصــم األربــاح المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات المؤهلة.
غير المنتظمة:
فــي حالــة التســهيالت غيــر المنتظمــة لمــدة  91-180يومــً (شــاملة) ،يتــم تطبــق الحــد األدنــى لمعــدل المخصــص بنســبة  %20مــن إجمالــي
التســهيالت بالصافــي بعــد األربــاح المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات المؤهلــة.
الديون المشكوك في تحصيلها:
فــي حالــة الديــون غيــر المنتظمــة لمــدة  181-365يومــً (شــاملة) ،يتــم تطبــق الحــد األدنــى لمعــدل المخصــص بنســبة  %50مــن إجمالــي
التســهيالت بالصافــي بعــد األربــاح المؤجلــة والمعلقــة والضمانــات المؤهلــة.
الديون المعدومة:
فــي حالــة الديــون غيــر المنتظمــة لمــدة تزيــد عــن  365يومــً ،يتــم تطبــق الحــد األدنــى لمعــدل المخصص بنســبة  %100مــن إجمالي التســهيالت
بالصافــي بعــد األربــاح المؤجلة والمعلقــة والضمانات المؤهلة.

الجدول رقم  - 14تقادم التسهيالت االئتمانية المتأخرة

البيان

يتضمــن التمويــل منخفــض القيمــة والمخصــص المحــدد  21,750ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  21,566 :2015ألــف دينــار كويتــي) و 43ألــف
دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  2,449 : 2015ألــف دينــار كويتــي) علــى الترتيــب تتعلــق بطــرف فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ال يوجــد تمويــل
منخفــض القيمة خارج دولة الكويت.

 90يوم أو اقل

* أعباء المخصصات المحددة.

متأخرة ومنخفضة القيمة

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016قامــت المجموعــة بتكويــن إجمالــي مخصــص بمبلــغ  120,893ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر 96,877 : 2015
ألــف دينــار) متضمنــً المخصــص المحــدد المذكــور أعــاه والمخصــص العــام بنســبة  %1كحــد أدنــى علــى جميــع مطالبات الشــركات وانكشــافات
التمويــل االســتهالكي (بالصافــي بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمــان) والتي لم يتم تكويــن مخصص محدد لها طبقــً لتعليمات بنك الكويت
المركــزي .تــم تعليــق أربــاح بمبلــغ  8,487ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  :2015ألــف  6,172دينــار كويتــي) فيمــا يتعلــق بأرصــدة التمويــل
منخفــض القيمــة.

2016
ألف دينار كويتي

2015
ألف دينار كويتي

التسهيالت االئتمانية
المتأخرة

التسهيالت االئتمانية
المتأخرة

متأخرة وغير منخفضة القيمة
15,488

23,733

 91-180يومًا

2,598

11,842

 181-365يومًا

2,529

33,864

أكثر من  365يومًا

65,242

22,287

كما في  31ديسمبر 2015

85,857

91,726

الجدول رقم  - 13الحركة في المخصص المحدد

البيان

128

 - 2016ألف دينار كويتي

 - 2015ألف دينار كويتي

المخصص المحدد

المخصص المحدد

في  1يناير 2015

10,456

13,362

المحمل للسنة

3,136

14,837

مبالغ مشطوبة

)(9,977

)(14,234

المحول لموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

-

)(3,509

كما في  31ديسمبر 2016

3,615

10,456
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

معلومات تتعلق بتخفيف المخاطر التمويلية (تتمة)

تمويل معاد التفاوض عليه

لم تقم المجموعة بإعادة التفاوض حول أي أصل مالي يمكن أن يكون متأخر الدفع أو منخفض القيمة.

وحيثمــا أمكــن ،تســتخدم التصفيــات داخــل وخــارج بنــود الميزانيــة العموميــة بقــدر مــا يكــون مســموحا بموجــب أحــكام الوثائــق التعاقديــة،
والحــق القانونــي فــي المقاصــة ،وعندمــا ال يكــون هنــاك أي إخــال بمواعيــد االســتحقاق.

الجدول رقم  - 15االنكشافات بعد تخفيف المخاطر والتحول االئتماني
 - 2016ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

مصنفة

غير مصنفة

 - 2015ألف دينار كويتي
مصنفة

اإلجمالي

غير مصنفة

اإلجمالي

يطبــق البنــك نظامــا للتقييــم الــدوري للضمانــات ،ومراقبــة ومتابعــة التغطيــة غيــر الكافيــة .ويضمــن ذلــك أن البنــك يمتلــك إجــراءات إدارة
فعالــة للضمانــات ،حيــث يتحقــق فيهــا مــا يلــي:
1.1يتــم تقييــم الضمانــات دوريــً بإتبــاع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي علــى فتــرة زمنيــة كحــد أدنى ،مثــل تقييــم الممتلكات العقارية بشــكل
منتظــم بينمــا تتــم مراقبــة األســهم  /محفظــة األســهم المتداولــة فــي بورصــة معتمــدة كل يــوم.
2.2يتطلــب الحــد األدنــى للتمويــل مقابــل القيمــة بنســبة  %60عنــد منــح أســهم  /تمويل عقارات مع مراعــاة أن الملتزم الفــردي للتمويل مقابل
القيمة قد يكون أدنى مما هو محدد ،استنادًا إلى الظروف االئتمانية ،وهيكل التسهيالت ،والمالءة االئتمانية للملتزم.
3.3يقوم البنك مع المقترضين المفوضين للبنك بتوثيق حقه في التصفية أو الحيازة القانونية للضمانات؛ و
4.4ال يوجد ارتباط إيجابي مادي بين الملتزم وقيمة الضمانات.

مطالبات على البنوك

82,536

-

82,536

158,751

119

158,870

مطالبات على الشركات

-

1,614,055

1,614,055

-

1,496,376

1,496,376

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي

-

369,234

369,234

-

329,343

329,343

االنكشافات للتمويل متأخر
السداد

-

30,209

30,209

-

23,859

23,859

تتــم المراجعــة التمويليــة االئتمانيــة شــهريًا للتأكــد مــن عــدم وجــود أي تركــز غيــر ضــروري .وفــي حالــة وجــود تركز كثيف تجــاه قطــاع اقتصادي أو
طــرف مقابــل معيــن ،يقــوم البنــك ببيــع الموجــودات المعنيــة و/أو يطلــب مــن العميــل تقديــم عــرض شــراء ألوراق ماليــة ســائلة علــى نحــو كاف.

بضاعة ومنتجات غير عقارية

-

9

9

-

514

514
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استثمارات عقارية وبضائع
عقارية

-

46,110

46,110

-

59,144

59,144

تمويل أسهم وعقارات تجارية

-

235,848

235,848

-

207,059

207,059

صكوك

97,296

-

97,296

64,394

-

64,394

انكشافات أخرى

-

88,934

88,934

-

87,345

87,345

اإلجمالي

179,832

2,384,399

2,564,231

223,145

2,203,759

2,426,904

معلومات تتعلق بتخفيف المخاطر التمويلية

يتــم الحصــول علــى الضمانــات مــن العمــاء بنــاء علــى تقييــم البنــك للمركــز المالــي والمــاءة والســمعة والخبــرة الســابقة عــن العميــل ،وتقدير
البنــك لدرجــة مخاطــر التمويــل .ويحتفــظ البنــك بنســبة تغطيــة كافيــة للضمانــات تماشــيا مــع إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي وسياســات
البنــك .وفــي حالــة انخفــاض قيمــة الضمانــات ،يطلــب البنــك تغطيــة إضافيــة .وتتــم تغطيــة جــزء كبيــر مــن محفظــة التمويــل لــدى البنــك علــى
نحــو كاف إمــا بالضمانــات الملموســة التــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية أو بالتنــازل عــن اإليــرادات والذمــم المدينــة لألطــراف األخــرى أو
بأنواع المســاعدات األخرى كالضمانات الشــخصية /ضمانات الشــركات.

وحتــى يتســنى تفــادي المخاطــر التمويليــة التــي يتعــرض لهــا البنــك ،يقبــل البنــك الضمانــات فــي صــورة نقــد (مثــل الودائــع الثابتــة ،شــهادات
اإليداع و/أو غيرها من أدوات االدخار) ،األســهم أو محفظة األســهم المتداولة في بورصات معتمدة وتكون متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية
مشــروطة وغيــر مشــروطة ،وخطابــات اعتمــاد احتياطيــة غيــر مشــروطة أو خطابــات ضمــان صــادرة مــن مؤسســات ماليــة ولهــا حــدود متفــق
عليهــا تغطــي المبلــغ األصلــي زائـدًا الربح.
باإلضافــة إلــى مــا جــاء أعــاه ،يقبــل البنــك حجوزات الدين علــى األموال المكفولة ،والرهونات علــى الممتلكات العقارية واالمــوال المنقولة ،والتنازل
القانونــي عــن أعمــال المقاوالت ،وكذلــك التنازل القانوني عــن اإليجارات.
وفيما يتعلق بكفالء الطرف المقابل ،ال يقبل البنك إال المخاطر التي تتضمن الشروط بعض المحددة.

 - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

الكفاالت
المؤهلة

إجمالي
االنكشافات

الكفاالت
المؤهلة

الضمانات
المؤهلة

مطالبات على البنوك

291,015

23,373

-

711,415

23,178

-

مطالبات على الشركات

2,190,624

576,569

-

2,153,112

656,737

-

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي

396,222

22,117

-

361,883

28,340

-

االنكشافات للتمويل متأخر
السداد

79,807

21,417

-

70,591

24,358

-

العقارات واألسهم

330,623

173,391

-

370,093

232,054

-

اإلجمالي

3,288,291

816,867

-

3,667,094

964,667

-

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.
ولقيــاس مخاطــر الســوق فــي التــداول الدفتــري ،يتــم قيــاس جميــع المراكــز بطرحهــا فــي الســوق يوميــا ،بمــا فــي ذلــك إدراج األربــاح المســتحقة
ـاء علــى
أو توزيعــات األربــاح أو غيرهــا مــن المزايــا ،حســب الحالــة .ويتــم طــرح مراكــز الصــرف األجنبــي فــي الســوق باســتخدام التقييــم المغلــق بنـ ً
ـاء علــى نمــاذج تقييم
متوســط ســعر الســوق للمراكــز الفوريــة .أمــا األدوات الماليــة المؤثــرة فــي مراكــز مخاطــر معــدالت الربــح ،فيتــم تقييمهــا بنـ ً
مقبولــة حســب القطــاع االقتصــادي .أمــا االســهم والســلع ،فيتــم طرحهــا للقيــاس فــي الســوق باســتخدام أســعار عــروض البيــع.

الجدول رقم  - 17رأس المال المطلوب لمكونات مخاطر السوق
المحفظة القياسية
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إجمالي
االنكشافات

الضمانات
المؤهلة

 - 2015ألف دينار كويتي

 - 2016ألف دينار كويتي  - 2015ألف دينار كويتي

مخاطر السلع

1

75

مخاطر مراكز حقوق الملكية

-

-

مخاطر الصرف األجنبي

152

112

اإلجمالي

153

187
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معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

 31ديسمبر 2016

معلومات تتعلق بالمخاطر التشغيلية

تعــرف المجموعــة المخاطــر التشــغيلية علــى أنهــا مخاطــر الخســائر المباشــرة وغيــر المباشــرة والناتجــة مــن عــدم كفايــة أو عجــز اإلجــراءات
الداخلية ،أو األفراد أو النظم أو نتيجة األحداث الخارجية .وتحتســب األعباء الرأســمالية للمخاطر التشــغيلية باســتخدام أســلوب قياســي .وبموجب
هذا األسلوب ،قام البنك باحتساب رأس المال كنسبة من المتوسط اإليجابي إلجمالي الدخل للسنوات الثالث الماضية .وقد تم تعريف إجمالي
الدخــل لهــذا الغــرض كصافــي الدخــل مــن األربــاح زائدًا صافــي الدخل من غيــر األرباح.
تتطلــب اتفاقيــة بــازل  3مــن البنــوك االحتفــاظ برأســمال لتغطيــة المخاطــر التشــغيلية .وتوفــر االتفاقيــة العديــد مــن األســاليب التــي تتــراوح مــن
أبســط أســاليب المؤشــرات األساســية إلــى أســاليب القيــاس األكثــر تقدمــا وتعقيــدا .وتــدرك المجموعة اتســاع قاعــدة التوجهات الكميــة المحتملة
لقيــاس المخاطر التشــغيلية فــي الوقت الحالي.
يعتبــر تحديــد نوعيــة المخاطــر أمـرًا هامــً لتطويــر نظــم مناســبة لمراقبــة مخاطــر التشــغيل والســيطرة عليهــا .ولتحديــد نوعيــة المخاطــر ،يجب
مراعــاة عــدد مــن العوامــل الداخليــة مــن بينهــا هيــكل البنــك وطبيعــة انشــطته وجــودة المــوارد البشــرية والتغيــرات التنظيميــة ومعــدل تغيــر
الموظفيــن .كمــا يجــب التعــرف علــى العوامــل الخارجيــة ذات الصلــة مثــل التغيــرات الطارئــة علــى القطــاع والتغيــرات االقتصاديــة والسياســية
الجوهريــة والتقدم التكنولوجي.
فــي ســعيها إلــى تبنــي أســلوب حســاس لتقييــم الخســائر التشــغيلية ،تنظــر المجموعــة إلــى إدارة المخاطــر التشــغيلية علــى أنهــا تمثــل
تطــورا يتضمــن ثــاث مجــاالت مــن النشــاط ،يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:
¥المستوى األول :التقييم الذاتي للمخاطر يتطرق إلى الكلمات أكثر من األرقام ،ويتضمن ما يلي:
 المراجعة النوعية للمخاطر المتأصلة. مراجعة الضوابط واإلجراءات. تحديد اإلجراءات التصحيحية ،إذا لزم األمر ،ومتابعة تنفيذ تلك اإلجراءات.وتتضمــن عمليــة التقييــم الذاتــي كال مــن إدارة القطاعــات (مســؤول مخاطــر األعمــال) وجهــة التســهيل الخارجيــة (مســؤولي التســهيل فــي
جهــات التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية مــن كل مــن إدارتــي المخاطــر والتدقيــق) وذلــك لتعزيــز المناقشــات الصريحــة والمفتوحــة
للقضايــا واإلجــراءات التصحيحيــة .وتســفر هــذه العمليــة عــن قــد ٍر كبيـ ٍـر مــن معلومــات التصنيــف الوصفيــة والموضوعيــة.
¥المســتوى الثانــي :مؤشــرات المخاطــر الرئيســية ،وتتمثــل فــي عمليــة جمــع المعلومــات واعــداد التقاريــر عــن بعــض التدابيــر المنتقــاة
واالجراءات التي يتم اتخاذها ،وقياس احتماالت نجاح أو اخفاق هذه التدابير .وال يتم الجمع بين هذه المؤشــرات في ســياق واحد مســتقل ،بل
تحقــق االســتفادة المثلــى بطريقــة المقارنــة بيــن العمليــات المماثلــة وبمــرور الوقــت .كمــا تضمــن فاعليــة المقارنة بيــن العمليــات .وبتتبعها
بمــرور الوقــت ،يمكــن أن تو ّفــر إنــذارًا مبكـرًا قيمــا الحتمــال حــدوث مشــكالت ،ويمكــن أن تســهل اتخاذ اإلجــراءات التصحيحيــة بالســرعة المطلوبة.
¥المســتوى الثالــث :جمــع بيانــات الخســائر .بــدأ البنــك فــي جمــع بيانــات الخســائر التشــغيلية التاريخيــة وكذلــك بيانــات "قــرب وقــوع الخســائر"
وهــي عمليــة مســتمرة حتــى اآلن .وال تشــكل بيانــات الخســائر الداخليــة المؤشــرات الوحيــدة ،وال األهــم بالضــرورة ،للمخاطــر التشــغيلية .ولكــن
تلــك الخســائر تمثــل العواقــب الســلبية الحتميــة لعــدم نجــاح اإلجــراءات .تتزايــد اهميــة هــذه المعلومــات لقيــاس اهميــة المخاطــر المرتبطــة
بتخصيــص رأس المــال المخاطــر ،إلــى جانــب بيانــات الخســائر الخارجيــة (ان وجــدت).

الجدول رقم  - 18األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية
 - 2016ألف دينار كويتي  - 2015ألف دينار كويتي

البيان

األعباء الرأسمالية

األعباء الرأسمالية

صافي الدخل من األنشطة التمويلية

30,723

25,672

صافي الدخل من األنشطة االستثمارية

1,837

1,528

إيرادات أتعاب وخدمات

2,666

2,484

خصم:
حصة مالكي حساب االستثمار في االيرادات

)(9,038

)(6,419

اإلجمالي

26,188

23,265

معلومات حول االستثمار في أسهم

إن االســتثمارات فــي األعمــال المصرفيــة الدفتريــة تتــم فــي أدوات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية وتصنــف فــي وقــت الشــراء إلــى االســتثمارات
المشتراة لألرباح الرأسمالية واالستثمارات االستراتيجية .ويوجد لدى دفاتر البنك استثمارات غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية حيث أنها كانت
موجودة قبل التحول إلى بنك إســامي ومازالت موجودة بعد التحول .يقوم البنك حاليًا بتصفية تلك االســتثمارات غير المتوافقة مع الشــريعة
مــن دفاتــره .ويتــم مراجعــة االســتثمارات المشــتراة بغــرض وتحقيــق إيــراد وأربــاح مــن ارتفــاع القيمــة الرأســمالية بصفة دوريــة والتصــرف فيها وفقًا
بناء على تطورات القطاع االقتصادي والســوق والتطورات االقتصادية،
للفرص المتاحة .ويقوم البنك بمراجعة محفظة اســتثماراته االســتراتيجية
ً
ثــم إمــا يتــم تصفيتهــا أو تجميــع مــا يملكــه مــن تلــك االســتثمارات .وتعبــر االســتثمارات االســتراتيجية عــن االســتثمارات طويلــة األجل في شــركات
والتــي تتماشــى مــع االســتراتيجية العامــة للبنك بخالف قصيرة األجــل المولدة للدخل.
وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،يتــم تصنيــف االســتثمار فــي الصكــوك ،ومراكــز االســهم فــي الدفاتــر المصرفيــة ضمــن اســتثمارات
ماليــة متاحــة للبيــع .ويتــم تقديــر القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات دوريــً ،وتحتســب أربــاح أو خســائر إعــادة التقييــم كتغيــرات متراكمــة فــي
القيمــة العادلــة لألســهم .وبالنســبة لالســتثمارات المســعرة فــي أســواق ماليــة منظمــة ،يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار عــروض
الشــراء المقدمــة .أمــا القيــم العادلــة الســتثمارات حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة فتحــدد بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية لالســتثمار المماثــل ،علــى
التدفقــات النقديــة المخصومــة المتوقعــة ،أو بنــاء علــى نمــاذج أخــرى مناســبة للتقييــم .أمــا اســتثمارات حقــوق الملكيــة التــي ال يمكــن تقديــر
قيمتهــا العادلــة علــى نحــو دقيــق فتظهــر بالتكلفــة ،ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة ،أو أى طريقــة تقييــم مناســبة .إن االفتراضيــات األساســية
المســتخدمة فــى تقييــم األســهم الغيــر مســعرة تشــمل معــدل النمــو الســنوى للتدفقــات النقديــة وأســعار الخصــم وعــاوة التســييل " أدنــى
معــدل نمــو وأعلــى ســعر خصــم" وتكــون القيمــة العادلــة أقــل عنــد اســتخدام عــاوة التســييل.

الجدول رقم  - 19مركز حقوق الملكية في الدفاتر المصرفية
 - 2016ألف دينار كويتي

وقــد اتخــذ البنــك قــرارًا للحــد مــن المخاطــر التشــغيلية والســيطرة عليهــا ،حيــث تبنــى أســلوبًا نظاميــً لجميــع مســتويات المخاطــر التشــغيلية
المحــددة أعــاه .وهــذا األســلوب النوعــي إلــى الكمــي للمخاطــر التشــغيلية يتماشــى مــع توصيــات بنــك التســويات الدولــي.

نوع االستثمار

قــام البنــك أيضــً بتوثيــق سياســة ضمــان اســتمرار العمــل فــي حالــة تفشــي األمــراض المعديــة .وقــد تــم توزيــع تعميــم علــى كافــة المســؤولين
والموظفيــن للعلــم واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة.
خالل ســنة  ،2016بلغت االنكشــافات المرجحة لمخاطر التشــغيل  193,989ألف دينار كويتي ( 31ديســمبر  186,120 :2015ألف دينار كويتي)
كاف لتغطية أية مخاطر متوقعة للمحافظة
استنادًا إلى أسلوب المؤشر الرئيسي .إن المبلغ المحتسب لالنكشافات لمخاطر السوق المرجحة
ٍ
على معدل ربح معقول للمســاهمين وذوي حســابات االســتثمار .ويبلغ الحد األدنى لرأس المال المطلوب لغرض الحد من االنكشــافات لمخاطر
التشــغيل  26,188ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  23,265 :2015ألــف دينــار كويتــي).
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 31ديسمبر 2016

القيمة الدفترية

رأس المال
المطلوب

 - 2015ألف دينار كويتي
القيمة الدفترية

رأس المال
المطلوب

األسهم العامة المتداولة

193,464

26,028

118,934

14,819

الملكيات الخاصة

10,509

2,016

20,233

3,560

اإلجمالي

203,973

28,044

139,167

18,379
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)

حسابات االستثمار (تتمة)

إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)

الجدول رقم  - 22تصنيف حسابات الودائع

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2016

الجدول رقم  - 20تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع وفقًا للقطاعات

 - 2016ألف دينار كويتي

 - 2016ألف دينار كويتي
نوع االستثمار

القيمة الدفترية

 - 2015ألف دينار كويتي

الحد األدنى
من رأس المال
المطلوب

القيمة الدفترية

الحد األدنى
من رأس المال
المطلوب

البنوك والمؤسسات المالية

157,279

21,233

116,738

15,082

الخدمات

28,419

3,821

6,781

827

العقارات

1,762

192

2,763

307

أخرى

16,513

2,798

12,885

2,163

اإلجمالي

203,973

28,044

139,167

18,379

غير مقيدة

1,840

2,278

2,372

مقيدة

-

-

-

-

اإلجمالي

1,840

2,278

2,372

2,278

الجدول رقم  - 23معدالت حسابات الودائع
 - 2016ألف دينار كويتي

تمثــل االســتثمارات العامــة أوراق ماليــة مدرجــة ،يتــم تداولهــا فــي أســواق األوراق الماليــة المحليــة والعالميــة .أمــا االســتثمارات الخاصــة فتمثــل
اســتثمارات فــي كيانــات غيــر مدرجــة وصناديــق مشــتركة .وقــد بلغــت القيمــة اإلجماليــة لالســتثمارات فــي الدفاتــر المصرفيــة المدرجة فــي المركز
المالــي  203,973ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  139,167 : 2015ألــف دينــار كويتــي) .وبلغت األرباح المتراكمــة المحققة من بيع األوراق المالية
المتاحــة للبيــع  3,451ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  1,365 : 2015ألــف دينــار كويتــي) وبلــغ مجمــوع األربــاح غيــر المحققــة المدرجــة في حقوق
الملكيــة  3,924ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  7,792 : 2015ألــف دينــار كويتــي).

حسابات االستثمار

يســتخدم البنك تلك المبالغ في كافة األنشــطة التمويلية التي من شــأنها تحقيق العائد المســتهدف .ويتم توزيع عوائد االســتثمار 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).
ويتــم تلقــي ودائــع العمــاء واســتثمارها وفقــً للضوابــط المحــددة والــواردة فــي كل مــن دليــل اإلجــراءات ودليــل التعليمــات للتأكــد مــن أن تلــك
المبالــغ ،ســواء كانــت بالدينــار الكويتــي أو بالعمــات األجنبيــة ،يتــم اســتثمارها وفقــً ألحكام الشــريعة اإلســامية.
وفيما يلي النسب المئوية لودائع االستثمار "المضاربة" القائمة على توزيع األرباح:

الجدول رقم  - 21نسبة االستثمار لحسابات الودائع
نسبة االستثمار

نسبة االستثمار

2016

2015

توفير

%60.00

%60.00

شهر واحد

%60.00

%60.00

 3أشهر

%60-62

%60-62

 6أشهر

%65.00

%65.0%

 9أشهر

%70.00

%70.00

سنة واحدة

%70-90

%70-90

نوع الوديعة

احتياطي مخاطر
االستثمار

احتياطي الربح
المكافئ

احتياطي مخاطر
االستثمار
2,278

فئات الودائع

يتلقــى البنــك األهلــي المتحــد الودائــع مــن عمالئــه ضمــن العديــد مــن الحســابات االســتثمارية المطلقــة .وهــذه الودائــع هــي ودائــع ثابتــة المــدة
ومفتوحــة المــدة أو متجــددة تلقائيــً بمعــدالت اســتثمارية مختلفــة.
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فئات الودائع

احتياطي الربح
المكافئ

 - 2015ألف دينار كويتي

 - 2015ألف دينار كويتي

احتياطي
احتياطي
األرباح
احتياطي
األرباح
احتياطي
مخاطر
مخاطر
الموزعة
معدل األرباح
الموزعة
معدل األرباح
االستثمار
االستثمار
إلى ودائع
إلى ودائع
إلى ودائع
إلى ودائع
إلى ودائع
إلى ودائع
المشاركة في
المشاركة في المشاركة في
المشاركة في
المشاركة في
المشاركة في
الربح
الربح
الربح
الربح
الربح
الربح

غير مقيدة

%0.73

%0.91

%1.36

%0.83

%0.79

%1.26

مقيدة

-

-

-

-

-

-

الحوكمة الشرعية
الحوكمــة الشــرعية مــن أهــم ركائــز عمــل المؤسســات الماليــة التــي تعمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية .فقــوة نظــام الرقابــة الشــرعية فــي
أي مؤسســة يــدل علــى قــوة كيانهــا وعملياتهــا ممــا يــدل علــى متانة سياســاتها وإجراءاتها الشــرعية وســامة إيراداتهــا ومصاريفها مــن األموال
المحرمــة ،وتأكيـدًا لمبــدأ الشــفافية وكونهــا تعمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية ومدى التزامها بذلك .خالل شــهر ديســمبر عــام  ،2016أصدر
بنك الكويت المركزي تعليمات بشــأن حوكمة الرقابة الشــرعية في البنوك في البنوك االســامية الكويتيه االســامية الذي يجب أن يمتثل قبل
 1ينايــر  .2018وحاليــا فــي عمليــة تحليــل الفجــوات ومتطلبــات التنفيــذ البنك.

نظام الرقابة الشرعية
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
وفقًا لقانون رقم  30لسنة  2003فإنه يجب أن تُشكل في كل بنك إسالمي هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية على أعمال البنك بحيث
ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة تعينهــم الجمعيــة العامــة للبنــك ويجــب النــص في عقــد التأســيس والنظام األساســي للبنك علــى وجود هذه
الهيئة وكيفية تشــكيلها واختصاصها وأســلوب ممارســتها لعملها.
قرارات الهيئة الشــرعية ملزمة إلدارة البنك ،وتقع على عاتق البنك مســؤولية تنفيذ هذه القرارات وتطبيقها ،وعلى الهيئة الشــرعية التأكد من
التــزام اإلدارة بذلــك وكتابــة تقريرهــا للجمعيــة العموميــة للبنــك يشــتمل علــى رأيهــا فــي مدى توافــق أعمال البنك ألحكام الشــريعة اإلســامية.
اللجنة التنفيذية:
هــي جهــاز مســتقل منبثــق عــن هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية يقــوم بدراســة األمــور التــي تحــال إليــه مــن قبــل الهيئــة باإلضافــة إلــى اعتمــاد
األمــور وفــق تفويــض الهيئــة الشــرعية لهــا بذلك.

135

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)

الحوكمة الشرعية (تتمة)

مكافآت البنك

نظام الرقابة الشرعية (تتمة)

المكافآت
ـاء علــى األداء والمخاطــر .ولهــذا الغــرض ،فــإن البنــك قــام بتشــكيل لجنة
قــام البنــك بتطويــر مجموعــة مــن السياســات المتعلقــة بالمكافــآت بنـ ً
المكافــآت والترشــيحات بحيــث تتولــى تقييــم ومراقبــة نظــم المكافــآت بصــورة مســتقلة وحيادية.
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مقرر الهيئة الشرعية:
هــو العضــو التنفيــذي لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية ويقــوم بترتيــب جــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــة والدعــوة لــه باإلضافــة إلــى كتابــة محاضــر
اجتماع الهيئة الشــرعية وإرســال قراراتها إلدارة البنك ،كذلك يقوم بدراســة األمور التي تحال إليه من قبل الهيئة باإلضافة إلى اعتماد األمور وفق
تفويض الهيئة الشــرعية له بذلك والتأكد من ســامة تطبيق قرارات الهيئة الشــرعية.
لجنـة اإلشـراف على التصـرف في اإليرادات غيـر المتوافقـة مع أحكـام الشـريعة اإلسـالميـة:
تهدف اللجنة إلى اإلشــراف ومتابعة التصرف باإليرادات المجنبة الناشــئة من عمليات غير متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية ســابقة للتحول،
وكذلــك الناتجــة مــن أخطــاء غيــر مقصــودة مــن تعامــات البنــك الالحقــة ،والموافقــة وإقــرار مــا يتــم عرضه مــن طلبــات اإلدارة التنفيذيــة المتعلقة
بالصــرف حســب الضــرورة ووفقــً للبيــان ومــا يتعلق بحقيقة الجوانب اإلنســانية واالجتماعية من خالل قاعدة المعلومــات المتعلقة بهذا الموضوع
وإبــداء التعديــات الالزمــة عليــه وتحديــد جميــع أولويات اإلنفــاق من مثل هــذه المبالغ.

التدقيق الشرعي
تقــوم اإلدارة الشــرعية بعمــل تدقيــق دوري علــى جميــع إدارات البنــك للتأكد مــن التزامها بقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشــرعية وأن البنك يقوم
بأعماله وفقًا ألحكام الشــريعة اإلســامية حســب قرارات الهيئة الشــرعية ،وترفع تقريرها لهيئة الفتوى والرقابة الشــرعية بنتائج عملية التدقيق
وتوصيــات اإلدارة الشــرعية حولهــا .وذلــك بعــد مناقشــتها أوليــً مــع اإلدارة المعنيــة.
االستشارات الشرعية والتدريب والتطوير:
تقــوم اإلدارة الشــرعية بالــرد علــى استفســارات إدارات البنــك المختلفــة وكذلــك عمــاء البنك فيما يتعلق باألمور الشــرعية وشــرح وتوضيح قرارات
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية .كذلــك تقــوم اإلدارة الشــرعية بمراجعة السياســات واالجــراءات والعقود والنمــاذج المختلفة والتبرعــات ومراجعة
إعالنــات البنــك فــي الصحــف وجميــع المهــام اليوميــة المختلفــة المعروضــة مــن إدارة البنــك واعتمادهــا حســب قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة
الشــرعية فــي شــأنها.
ونحــو تحقيــق دورهــا وتكويــن جهــاز إداري كفــؤ كجــزء مــن نظــام رقابــي قــوي تقــوم اإلدارة الشــرعية بالمشــاركة فــي تطويــر المنتجــات وتدريــب
الموظفيــن بالتعــاون مــع إدارة المــوارد البشــرية وأقســام التطويــر المختلفــة فــي البنــك.

المخالفات الشرعية:
يتــم اكتشــاف بعــض المخالفــات لقــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية خــال عمليــات التدقيــق الشــرعي وقــد تكــون طبيعــة هــذه المخالفــات
ماليــة (أي يترتــب عليهــا تأثيــر مالــي ســواء الحصــول علــى إيــراد محــرم أو دفــع مصــروف محــرم وفــق قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية).
يتــم حصــر هــذه المخالفــات دوريــً وبعدهــا يتــم إرســالها إلــى لجنــة التصــرف فــي اإليــرادات غيــر الشــرعية ليتــم بعدهــا صرفهــا فــي وجــوه الخيــر
حســب اآلليــة المعتمدة في اللجنة.
لم يتم مالحظة أية مخالفات شرعية يترتب عليها تأثير مالي على نتائج أعمال البنك أو عملياته خالل .2016
كمــا يتــم اكتشــاف بعــض المخالفــات غيــر ماليــة (أي ال يترتــب عليهــا أي تأثيــر مالــي) .وغالبًا يتم اســتدراك هــذه المخالفات بتصحيــح اإلجراء الذي
تــم تنفيــذ العمليــة بــه ،فــإن كان اســتدراك ذلــك غيــر ممكــن ترســل لــإدارة المعنيــة خطاب ببيــان المخالفة الشــرعية وتوصيــة اإلدارة بعــدم تكرار
مثــل هذه المخالفــات ومن ثم متابعتها.

الزكاة السنوية التي يدفعها البنك:
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تتألــف لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن  3مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن بمجلس اإلدارة ،وعقــدت اجتماعاتها مرتين خالل ســنة  .2016المكافأت
التــي دفعت/ســوف تدفــع ألعضــاء اللجنــة تقــدر بـــ  6,000دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  6,000 : 2015دينــار كويتــي) تقريبــً ،وهــي عائــدة لموافقة
مجلس اإلدارة.
تقــدم سياســة المكافــآت أساســً لتحديــد المكافــآت للموظفيــن والمديريــن واإلدارة التنفيذيــة والوحــدات التــي تتحمــل المخاطــر فــي ضــوء
المســؤوليات ومســتوى الصالحيــات المــوكل لــكل منهــم .تمثــل اإلدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر األفراد المســؤولين عن تنفيذ أنشــطة لها
ـاء على ارشــادات السياســة ذات الصلــة بما في ذلــك مكافآت
تأثيــر جوهــري علــى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك .ويتــم تحديــد المكافــآت بنـ ً
اإلداء ،وتســري هــذه علــى المجموعــة بالكامــل .فــي حيــن تتضمــن وحــدات تحمــل المخاطــر رئيــس الشــئون الماليــة والتنفيذيين بوحــدات االعمال
التــي تتولــى الخدمــات المصرفيــة للشــركات واألفــراد والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة واالســتثمارات المباشــرة.
تتضمــن المكافــآت عنصـرًا ثابتــً مقابــل القــدرة علــى تولــي المهام الوظيفيــة على نحو مرضي من خــال اداء الموظف للمهــارات المطلوبة .كما
بناء على الهدف المقرر في بداية الســنة وشــريطة الوفاء بهــذه االهداف .ويقدر
تتضمــن عنصـرًا متغيـرًا يهــدف إلــى اثابــة األداء الجماعــي والفردي
ً
ذلــك وفقــا لمعاييــر االداء ومقاييــس المخاطــر المحــددة مــن قبــل البنك.
إضافــة إلــى ذلــك ،بالنســبة لكبــار التنفيذييــن والمســؤولين عــن تحمــل المخاطــر ،ترتبــط المكافــآت بالحــرص فــي مواجهــة المخاطــر والمقاييس
النوعيــة واألحــكام الشــخصية ذات الصلــة بالتعامــل مــع المخاطــر .يقصــد بالتعامــل مــع المخاطــر جميــع انــواع المخاطــر بمــا فــي ذلــك المخاطــر
غيــر الملموســة وغيرهــا مثــل مخاطــر الســمعة ومخاطــر الســيولة وتكلفــة رأس المــال .كمــا يجــب تطبيــق اختبــار المعلومــات التاريخيــة
المســاندة واختبــار الضغــط لقيــاس توافــق مســتوى االداء المرتبــط بالمكافــآت مــع المخاطــر.
يعتمــد تحديــد المكافــآت علــى تقييــم االداء .وقــد تم تطويــر مجموعة من االجراءات لتقييــم دور الموظف ومقاييس االداء المتعلقة بمســؤولياته
ـاء
فــي صــورة مؤشــرات األداء الرئيســية بحيــث يتمكــن البنــك باســتمرار مــن تقييــم أداء التنفيذييــن ومجموعــات العمــل .ويتــم تقييــم األداء بنـ ً
علــى األهــداف الموضوعــة وقيــاس مــدى تحقيقهــا ويتــم التقييم من خالل إجراءات تتســم بالشــفافية لتحديد المكافآت .وتتولــى لجنة المكافآت
والترشــيحات مراجعة سياســة المكافآت وتحديثها وفق الحاجة.
يراعــي البنــك عنــد تقديــر المكافــآت المخاطــر التــي يتحملهــا التنفيذيــون وقدرتهــم علــى استشــراف المخاطــر المســتقبلية وتحديدهــا .وفــى
حــال زيــادة مكافــآت األداء عــن  %60مــن إجمالــي الراتــب الســنوى للتنفيذييــن فإنــه يتــم تأجيــل مقــدار هــذه الزيــادة لتغطيــة الســنوات الثالثــة
التالية فى حال األداء الســلبى.
كمــا بــدأ البنــك فــي تطبيــق أربــاح التشــغيل المســبقة ،وصافــي األربــاح ،والمقاييــس الالحقــة ومنهــا توجهــات القــروض غيــر المنتظمــة ،ومقارنــة
المعامــات المناظــرة فــي المصفوفــة الرئيســية .وغيــر ذلــك مــن العناصــر التــي يتــم االســتعانة بهــا لتحديــد المكافآت أخـذًا في االعتبــار العوامل
طويلــة األجــل بمــا فــي ذلــك المدفوعــات المؤجلــة لهــذه المكافآت.
يتــم قيــاس مســتوى أداء الموظفيــن بتطبيــق نظــام إدارة األداء الــذي يعتمــد علــى مؤشــرات يمكــن قياســها لتحديــد مكافــآت االداء .وتتبايــن
ـاء علــى أداء المديــر والموظــف مــع ارتباطــه فــي النهايــة بــأداء البنــك ككل.
المكافــآت بيــن الموظفيــن بنـ ً
يتــم تقييــم أداء األفــراد الذيــن قبــل البنــك تعيينهم في وظائف ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي والعمليات والشــئون المالية ومراجعة/تدقيق
العمليــات الشــرعية ووظائــف مكافحــة غســل االمــوال فــي األســاس بنــاء علــى تحقيــق األهــداف العامــة والمحــددة لهــذه الوظائــف مــع التحقق مع
االســتقاللية عــن إدارات األعمــال .وتقــدم التوصيــات الخاصــة بتقييــم األداء والمكافــآت الثابتة والمتغيرة لــكل من مدير التدقيــق واالمتثال والمدير
العــام إلدارة المخاطــر مــن قبــل رئيــس لجنــة التدقيق واالمتثــال على أن يتم اعتمادها من قبــل لجنة المكافآت.

وفقــً للقانــون رقــم  46لســنة  2006ووفقــً لقــرار وزارة الماليــة رقم  58/2007يقوم البنك بدفــع ضريبة الزكاة المفروضة في القانون ،وفي بعض
األحيــان تغطــي ضريبــة الــزكاة مبلــغ الــزكاة الواجــب دفعــه مــن مســاهمي البنــك كــزكاة ألموالهــم .ومــع ذلــك ،ال يعتبــر البنــك مســؤوال عــن دفع
الــزكاة نيابــة عــن المســاهمين اآلخريــن بغيــر ضريبــة الــزكاة .هــذا وتقــوم إدارة الرقابــة الشــرعية بالــرد علــى استفســارات المســاهمين بشــأن
الــزكاة.
بلــغ مبلــغ ضريبــة الــزكاة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  419 ،2016ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  449 : 2015ألــف دينــار
كويتــى).

مكافأة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تعتمــد الجمعيــة العموميــة تعييــن /إعــادة تعييــن الهيئــة الشــرعية وتفــوض مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم .خــال الســنة ،بلغــت المكافــآت
المدفوعــة /التــي ســوف يتــم دفعهــا إلــى أعضــاء هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية حوالــي  35ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  32 : 2015ألــف
دينــار كويتــي) وهــي خاضعــة لموافقــة مجلــس اإلدارة.
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مكافآت البنك (تتمة)
المكافآت (تتمة)

الجدول رقم  - 24أنواع المكافآت
االدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر

 - 2016ألف دينار كويتي

 - 2015ألف دينار كويتي

غير مقيدة

غير مقيدة

نوع المكافأة
مكافآت ثابتة
على أساس نقدي

2,810

2,688

مكافآت متغيرة
على أساس نقدي

**510

**637

الجدول رقم  - 25عدد الموظفين والمكافآت المدفوعة
 - 2016ألف دينار كويتي
فئات الموظفين

 - 2015ألف دينار كويتي

عدد الموظفين

إجمالي المكافآت
المدفوعة

عدد الموظفين

إجمالي المكافآت
المدفوعة

اإلدارة العليا*

14

1,805

18

1,825

وحدات تحمل المخاطر*

26

1,520

32

1,495

الوظائف المالية والرقابية *

20

1,217

20

1,045

الجدول رقم  - 26عدد الموظفين والمزايا الوظيفية األخرى
 - 2016ألف دينار كويتي
عدد الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
(اإلدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر)

40

المبلغ
241

 - 2015ألف دينار كويتي
عدد الموظفين
50

المبلغ
331

* بعض الوظائف متكررة في هذه المجموعات الوظيفية مثل وحدات تحمل المخاطر والوظائف المالية والرقابية.
ـاء علــى المكافــات المتغيــرة المدفوعــة بالعــام الســابق وتخضــع العتمــاد مجلــس اإلدارة بنهايــة الربــع األول
** يتــم تقديــر المكافــآت المتغيــرة بنـ ً
مــن عام .2017
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