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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور /أنور علي المضف
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئي أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أن أضــع بـيـن أيديكــم التقريــر
الســـنوي الثانـي والخمسـين للبنـك األهلـي المتحـد ش.م.ك.ع ،والذي يســـتعرض أبرز إنجازات البنـك وبياناته
المالية المجمعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017والتـــي تكللـــت بتحقيـــق نتائج متميزة انعكست
علـى متانـة البنـك الماليـة وقـوة أدائـه ليسـتمر فـي تبـوأ موقـع متقـدم فـي قطـاع الصيرفـة اإلسلامية علـى
المسـتويين المحلـي واإلقليمي.

''

''

لقـد اسـتطعنا بفضـل مـن اهلل وتوفيقـه ،أن نحقـق نتائـج ماليـة
جيـدة فـى نهاية عـام ،2017اتضحت من خالل ارتفاع صافي األرباح بنسـبة
 %10.4لتصـل إلـى  44.5مليـون دينـار كويتـي مقارنـة مـع  40.3مليـون
دينـار كويتـي فـي العـام السـابق ،حيث جـاء هذا النمـو في األربـاح نتيجة
نمـو اإليـرادات األساسـية والـذي انعكـس علـى تحقيـق نمـو فـي صافـي
العائـد علـى إيـرادات التمويـل بلـغ  %18بنهايـة عـام .2017

كمـا حقـق البنـك نمـوًا فـي إجمالـي األرباح التشـغيلية حيـث بلغت 120.1مليـون دينار كويتي لعام  2017بنسـبة نمو بلغـت  %8.1مقارنة مع اإليرادات التشـغيلية
البالغـة  111.1مليـون دينـار كويتـي لعـام  .2016كمـا ارتفعـت حقـوق الملكيـة الخاصـة بمسـاهمي البنـك بنسـبة  %5.7لتصـل إلـى  406.9مليـون دينـار كويتـي
كمـا فـى 31ديسـمبر 2017مرتفعـة عـن مسـتواها البالـغ  385مليـون دينـار كويتي كما فى  31ديسـمبر  .2016كما شـهدت صافي األرباح التشـغيلية نموًا بنسـبة
 %5.8لتصـل إلـى  81.7مليـون دينـار كويتـي بنهايـة عـام  2017مقارنـة مـع  77.2مليـون دينار كويتي في عـام .2016
وباإلضافـة إلـى مـا سـبق مـن إنجـازات فقـد حافـظ البنـك علـى معدالت جيـدة لمعيار كفايـة رأس المال ليسـجل  %18فـى نهاية  31ديسـمبر ( 2017مقارنـة بـ %18.2
كمـا فـى  31ديسـمبر  )2016قبـل توزيـع األربـاح وهـو يتخطـى المسـتوى الـذي تطلبـه الجهـات الرقابية.ممـا يزيـد مـن فـرص التوسـع المسـتقبلي علـى مسـتوى
التسـهيالت االئتمانيـة وتوصـي بـه مؤسسـات التقييـم االئتمانـي المختلفـة .
كمـا حقـق البنـك عائـدًا علـى حقـوق الملكيـة وعلـى األصـول بلـغ  %11.4، %1.2علـى التوالـي بنهايـة عـام  2017وهـو مـن أعلـى المعدالت في السـوق بمـا أدى إلى
ارتفـاع العائـد علـى السـهم ليرتفـع مـن  24فلـس للسـهم فـي عـام  2016إلى  24.4فلس للسـهم لعـام .2017
وعلـى الرغـم مـن البيئـة التشـغيلية العالميـة المليئـة بالتحديـات فـإن البنـك األهلـي المتحـد يواصـل سـعيه كمؤسسـة ماليـة مرموقـة تحـرص علـى القيـام بـدور
فعـال لإلسـهام فـى تحقيـق النمـو االقتصـادي ضمـن (رؤيـة الكويـت الجديـدة  )2035وذلـك اسـتنادا علـى العديـد مـن نقـاط القـوة التـي تتمتـع بهـا بيئـة التشـغيل
المحليـة والتـي تدعـو للتفـاؤل ومـن أهمهـا االسـتقرار السياسـي الـذى تنعـم بـه الكويـت وحجـم األصول السـيادية الكبير ،واسـتقرار أسـعار النفط وهـو ما ينعكس
فـي النهايـة علـى متانـة وضـع المصـارف الكويتيـة بوجـه عام .
وبنـاء علـى هـذه النتائـج الجيـدة يوصـي مجلـس اإلدارة للجمعيـة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسـبة  13) %13فلس للسـهم الواحد) وتوزيع أسـهم منحة بنسـبة
 5) %5أسـهم لـكل  100سـهم عـادي ) لمسـاهمي البنـك ،وهـو مـا تـم اعتمـاده من قبل بنـك الكويت المركزي في السـابع من شـهر فبراير .2018

 2017عام حصد الجوائز
لقـد جسـد التطـور الكبيـر الـذى شـهده البنـك األهلـي المتحـد منـذ بـدأ عملـه فـي عـام 1942النمـو الهائـل الـذي شـهده بلدنـا الحبيـب ،ولقـد جـاء هـذا التطـور فـى
عمـل البنـك انطالقـا مـن قيـم الطمـوح ،والريـادة واالبتـكار التـي آمنـا بهـا عبـر مختلـف العقـود والتغيـرات التي شـهدها هـذا البنك العريـق والتي سـتبقى من أهم
قيمـه وركائزه.
ونظـرا للملاءة والمتانـة الماليـة التـي يتمتـع بهـا البنـك األهلـي المتحـد  ،فقـد حـاز على تقديـر واعتراف العديـد من المختصيـن في القطـاع المالـي والمصرفي ،حيث
حـاز البنـك علـى مجموعـة مـن الجوائـز المرموقـة تضـاف إلـى الجوائـز التـي حصدهـا فـي األعوام السـابقة ،فقـد حصدنا خالل هـذا العام جائـزة أفضل بنك إسلامي في
الكويـت للعـام  2017مـن قبـل مجلـة األعمـال والتمويـل اإلسلامي الدوليـة المرموقة ،والتي اسـتحقها البنك بناء على العديـد من اإلنجازات  ،كما حصـد البنك جائزة
أفضـل بنـك رقمـي للعـام  2017فـي الشـرق األوسـط (ضمـن قطـاع الخدمـات المصرفيـة للشـركات والمؤسسـات) وذلـك مـن قبل مجلـة جلوبـال فاينانـس العالمية
المرموقـة وذلـك فـي مؤشـر واضـح علـى امكانيـات البنـك األهلـي المتحـد الرقميـة المبتكـرة وقدرتـه علـى تقديـم أفضـل الحلـول المصرفيـة لعمالئـه ،كذلـك حصـد
البنـك األهلـي المتحـد جائـزة "صفقـة الصكـوك لعـام  "2017فـي الكويـت مـن مجلـة "إنترناشـونال فاينانـس" العالميـة والتـي اسـتحقها البنـك عـن إصـداره صكـوك
ضمـن الشـريحة األولـى اإلضافيـة لـرأس المـال بقيمـة  200مليـون دوالر أمريكـي خلال الربـع األخيـر مـن عـام  2016ومـا حققتـه هـذه الصكـوك مـن تغطيـة تفـوق ثالث
أضعـاف حجـم اإلصـدار مـن خلال الطلـب القـوي مـن المسـتثمرين فـي الشـرق األوسـط وآسـيا وأوروبـا  ،وذلـك باإلضافـة إلـى العديـد مـن الجوائـز األخـرى التـي حصدهـا
البنـك خلال العـام والتـي عكسـت جـودة أدائه .
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة (تتمة)
ولعـل هـذه القائمـة مـن الجوائـز المرموقـة التـي حصدناهـا خلال عام  2017فـي العديد مـن القطاعات المصرفيـة تدعونا إلى المزيد مـن التفاؤل حيـث يمكننا اعتبار
 2017عـام حصـد الجوائـز فـي إشـارة واضحـة علـى أننـا نسـير في االتجاه السـليم نحو تحقيـق التقدم الذى نسـعي إليه والذى يليق بتاريخ وسـمعة هـذا البنك العريق
ويعمـق مـن ثقـة عمالئنـا التي اكتسـبناها عبر أكثر من خمسـة وسـبعين عامـا من العطـاء والعمل الجاد.

تصنيف ائتماني قوي
علـى الرغـم مـن تراجـع بعـض التصنيفـات االئتمانيـة فـي المنطقـة نتيجـة المتغيـرات االقتصاديـة  ،اسـتمر البنك فـي الحصول علـى تصنيفـات ائتمانيـة مرتفعة من
مؤسسـات التصنيـف االئتمانـي العالمية.مثـل فيتـش ( )Fitchوموديـز ( )Moody'sوكابيتـال إنتلجنـس ( )Capital Intelligenceحيـث قامـت وكالـة فيتـش بتأكيـد
الملاءة االئتمانيـة للبنـك علـى المـدى البعيـد بتقييـم  A+وبتقييــم  F1علـى المـدى القريـب مــع نظـرة مسـتقبلية مستقــرة .كذلـك ثبتـت وكالـة موديـز تقيــيمها
للعمــلة المحليــة بتقييـم  A2مـع نظرة مسـتقبلية مسـتقرة .كمـا قامت وكالة كابيتـال إنتلجنس الدولية بتثبيـت التقييم االئتماني طويل المـدى للبنك بالعملة
األجنبيـة عنـد درجـة  A+وعـزّزت التقييـم قصيـر المـدى بالعملـة األجنبيـة بتقييـم  .A2وأوضـح أن هـذه التقييمـات تعكـس جـودة أصـول البنـك وقـوة مركـزه المالـي
للبنـك ،مـع اسـتقراره وقدرتـه علـى تحقيـق معـدالت أربـاح جيـدة خالل المسـتقبل.

نظام حوكمة سليم وفعال
اسـتطاع البنـك األهلـي المتحـد أن يواصـل عملـه وفـق نظـام سـليم وفعـال للحوكمـة مـن خلال تطبيـق أفضـل لمعاييـر الحوكمـة الرشـــيدة التـــي يعتمـد عليهـا
البنـــك فـي كافـة تعامالتـه وفـــقًا ألحـــكام الشـــريعة اإلسلامية الغـراء ،كمـا نجح البنك خالل عـام  2017أن يتوافـق مع متطلبات حوكمـة الرقابة الشـرعية باعتبارها
خطـوة ضروريـة لتطويـر قطـاع الصيرفـة اإلسلامية فـي الكويـت وسنسـعى لاللتـزام الكامـل بهـا واالسـتفادة منها فـى تطويـر أداء البنك مسـتقب ً
ال .

مواردنا البشرية أحد أثمن أصولنا
ال شـك أن رأس مالنـا البشـري هـو أحـد أثمـن أصولنـا ،ومـن هـذا المنطلـق فنحـن نسـعى باسـتمرار لتعزيـز اسـتثماراتنا فـي تنميـة مواردنـا البشـرية كمـا نواصـل
االسـتثمار فـي تعليـم وتدريـب موظفينـا وتطويـر مهاراتهـم وضمـان تزويدهـم ببيئـة عمـل تزدهـر باالبتـكار والتطويـر ،واليفوتنـي هنـا أن أشـير إلى أن البنـك األهلي
المتحـد يعـد مـن أفضـل المؤسسـات التـي تقـدم مناخـا جاذبا ومسـتقرا لموظفيه وهو ما يتضح من خالل اسـتمرار العديد مـن موظفي البنك ألكثر مـن ثالثين عاما
منـذ بدايـة حياتهـم المهنيـة حتـى تقلـدوا مناصـب إداريـة عليـا فـي البنـك  ،كمـا أحب أن أشـير هنـا إلـى أن البنك األهلـي المتحد يحـرص كل الحرص على اسـتقطاب
الكـوادر الوطنيـة الواعـدة وتهيئـة المنـاخ المناسـب ومـن ثم المسـاهمة فـي تحقيق مسـيرة النمو.

العمل االجتماعي و التنمية المستدامة
ال يخفـي علـى أحـد ان البنـك األهلـي المتحـد بمـا يمتلكـه مـن تاريخ عريق كان لـه دور بارز فى العمل االجتماعي ،واسـتمرارا لهـذا الدور  ،قام البنك األهلـي المتحد خالل
عـام  2017برعايـة العديـد مـن الفعاليـات االجتماعيـة والتعليميـة واإلنسـانية والخيريـة والتعليـم والصحـة واللياقـة البدنيـة ،وذلـك في إطـار خطة متكاملـة للعمل
االجتماعـي ارتكـزت بشـكل أساسـي علـى العمـل التطوعـي وتفعيـل دور الموظفيـن في أداء الـدور االجتماعي إيماناً من البنك بضـرورة غرس روح المبـادرة والتعاون
بيـن الموظفيـن وزيـادة تفاعلهم مـع مختلف القضايـا المجتمعية.

شكر وعرفان
وختامـا ،فإنـه يسـرني ،باألصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العامليـن في البنك األهلـي المتحد أن أتقدم بأســـمى
معاني الشـــكر والعرفـــان إلـــى مقـــام حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البالد المفـــدى ،الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصبـــاح ،حفظه اهلل ورعـــاه وولي عهده األمين،
الشـــيخ نـــواف األحمد الجابر الصبـــاح ،ومعالـــي رئيـــس الـــوزراء ،الشــيخ جابــر المبـــارك الصباح حفظهم اهلل ورعاهم جميعا لما يقدمونه من دعم متواصل للقطاع
المصرفـي فـي دولـة الكويـت .،كمـا أود أن أتقـدم بالشـــكر الجزيـل لـكل الجهـات الرقابيـة واألجهـزة الحكوميـة وفـي مقدمتهـا بنـك الكويـت المركـزي وعلى رأسـهم
سـعادة الدكتـور /محمـد يوسـف الهاشـل محافـظ بنـك الكويـت المركـزي ،و هيئـة أسـواق المـال على دورهـم اإليجابـي والفعال فـي تقديم العـون الالزم .
وال يفوتنـــي فـــي هذا المقـــام أن أتوجه بالشـــكر الجزيل لجميـــع مســـاهمي البنـــك وعمالئه الكـــرام الذيـــن كانـــوا دائمـــا وراء دعمــه ومســاندته وقدرتـــه علــى
مواصلـة النجـاح ،والشـكر موصـول ألصحـاب الفضيلـة رئيـس وأعضـاء هيئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية فـي البنـك وأعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة وكافـة
الموظفيـن علـى التزامهـم التام وتفانيهـــم وجهودهـــم المخلصة .وكلـــي ثقـــة وأمـــل باللـــه عـــز وجل أن تشـهد األعـوام المقبلـة المزيد من النجاحـات واإلنجازات
التـي ترسـخ مـن المكانـة الفريـدة لهـذا الصـرح المصرفـي العريـق .

واهلل ولي التوفيق
الدكتور  /أنور علي المضف
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
ريتشارد جروفس
قــام البنــك األهلــي المتحــد خــال عــام  2017بتنفيــذ خططــه الطموحــة لتحقيــق رؤيتــه فــي
الحفــاظ علــى مكانتــه كأحــد البنــوك اإلســامية الرائــدة فــي الكويــت وعلــى مســتوى المنطقــة.
علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة والتقلبــات الجيوسياســية المســتمرة ،فقــد واصــل البنــك
إحــراز تقــدم جيــد وتحقيــق عــدد مــن النتائــج الماليــة الجيــدة لهــذا العــام.
أعلــن البنــك األهلــي المتحــد عــن تحقيــق صافــي دخــل تشــغيلي بلــغ  81.7مليــون دك
لســنة 2017مقارنــة بـــ  77.2مليــون دك فــي ســنة  ،2016وقــد بلــغ صافــي الربــح العائــد
للمســاهمين  44.5مليــون دك مقارنــة بـــ  40.3مليــون دك فــي ســنة  ،2016بزيــادة بلغــت
 .%10.4تعكــس هــذه الزيــادة فــي صافــي الربــح قــوة وحــدات األعمــال الرئيســية للبنــك وهــي
الخدمــات المصرفيــة للشــركات والخدمــات المصرفيــة لألفــراد واألعمــال المصرفيــة الخاصــة وإدارة
الثــروات والخزينــة يدعمهــا إطــار فعــال إلدارة المخاطــر مــع ضبــط ســعر التكلفــة .ال يــزال العائــد
علــى حقــوق المســاهمين البالــغ  %11.4ومعــدل العائــد علــى األصــول الــذي بلــغ  %1.2مــن أفضــل العوائــد علــى مســتوى البنــوك فــي الكويــت.
لقــد ثبــت باألرقــام أن التطبيــق الناجــح للخطــة االســتراتيجية الخمســية للبنــك ( )2019-2015تشــكل البوصلــة التــي تحــدد اتجــاه أعمالنــا الهادفــة
الســتحداث حلــول ماليــة إســامية مبتكــرة فــي الســوق باإلضافــة إلــى التركيــز علــى رضــا العمــاء مــن خــال ادراجهــم علــى اولويــة اهتماماتنــا.
توافقــت وكاالت تصنيــف االئتمــان العالميــة (فيتــش وموديــز وكابيتــال إنتليجنــس) علــى تصنيفهــا االئتمانــي للبنــك مــن حيــث الجــدارة االئتمانيــة
وجــودة رأس المــال والتوقعــات المســتقبلية المســتقرة للنمــو ،فقــد حــاز البنــك مــرة أخــرى علــى تصنيــف طويــل األجــل  +Aمــع توقعات مســتقبلية
مســتقرة مــن فيتــش ،وتقييــم بدرجــة  A2للعملــة المحليــة مــع توقعــات مســتقبلية مســتقرة مــن موديــز وتصنيــف للودائــع طويلــة األجــل
بالعمــات األجنبيــة بدرجــة  +Aوتصنيــف قصيــر األجــل للعمــاء األجنبيــة بدرجــة  A2مــن كابيتــال إنتليجنــس ،ومــع توقعــات مســتقبلية مســتقرة
أيضــا.
وخــال العــام ،تمكــن البنــك األهلــي المتحــد (الكويــت) مــن حصــد العديــد مــن الجوائــز المرموقــة منهــا جائــزة "أفضــل بنــك إســامي فــي الكويــت
لســنة  "2017مــن مجلــة  Islamic Business & Financeوجائــزة "أفضــل بنــك رقمــي لســنة  "2017فــي الشــرق األوســط ،تحديــدا فيمــا يتعلــق
بقطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات مــن مجلــة  .Global Financeباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــازت كل مــن إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة
الثــروات ومركــز خدمــة العمــاء بجوائــز عديــدة ،وكان إصدارنــا األول فــي ســنة  2016لصكــوك المســتوى األول اإلضافــي لــرأس المــال والتــي أدرجــت
فــي نــازداك دبــي وســوق األوراق الماليــة اإليرلنديــة ،والــذي أطلقــت عليــه مجلــة  International Financeلقــب "صفقــة الصكــوك األبــرز لســنة ."2017
واصــل البنــك األهلــي المتحــد (الكويــت) سياســة التركيــز علــى الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ممــا ترتــب عليــه االرتقــاء بأعمــال شــبكة الفــروع مــن
خــال توفيــر منتجــات جاذبــة للعمــاء مدعومــة بخدمــة رفيعــة المســتوى .ومــن خــال مزيــج مــن عمليــات تطويــر المنتجــات والخدمــات وتحســين
أوال" ويظــل ارضــاء العمــاء فــي قمــة اهتمامــات
مســتوى االتصــاالت ،أوضحــت إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد هدفهــا االســتراتيجي "العميــل ّ
اإلدارة والبنــك .ونتيجــة لمــا نجــح البنــك فــي تحقيقــه مــن تحســين عــرض تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال خــال ســنة ،2017
ارتفــع اســتخدام العمــاء لهــذه التطبيقــات بأكثــر مــن  %100خــال الســنة ،األمــر الــذي يمهــد الســبيل نحــو تطــورا متســارعا البــراز البنــك علــى
ســاحة األعمــال المصرفيــة الرقميــة خــال الســنة القادمــة ،إلــى جانــب االنتشــار الواســع الســتخدام منصــات قنــوات التواصــل االجتماعــي التــي
تســتخدم باســتمرار مــن قبــل العمــاء والمتابعيــن علــى حــد ســواء منــذ إطالقهــا خــال ســنة ،2017علمــا بــأن هــذه المنصــات توفــر قنــاة تواصــل
إضافيــة مــع العمــاء وتشــكل خطــوة هامــة نحــو بنــاء صــورة وعالمــة أقــوى للبنــك األهلــي المتحــدة فــي الســوق.
ومــن بيــن أبــرز مبــادرات المنتجــات خــال هــذا العــام ،اعــان البنــك األهلــي المتحــد عــن حســاب جديــد للودائــع طويلــة األجــل (وكالــة الخيــر) والتــي
تعــد واحــدة مــن أفضــل العــروض االســتثمار ّية المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســام ّية ،حيــث مكّ نــت العمــاء مــن الحصــول علــى أربــاح تنافسـ ّية
عاليــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن المزايــا .كمــا يدعمهــا إطــاق الحملــة الترويج ّيــة (اســتثمارك ذهــب) ،كمــا أعلــن البنــك بالتعــاون مــع ماســتركارد
المســبق "بيــزات" والتــي أثبتــت أنهــا تحظــى بشــعبية وتجــاوب كبير.عــاوة علــى ذلــك قــام البنــك باضافــة
عــن بطاقــة اإلئتمــان البنك ّيــة للدفــع ُ
التأميــن إلــى عــدد مــن منتجــات الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،بمــا فــي ذلــك تأميــن تكافلــي علــى الحيــاة وتأميــن تكافلــي ضــد الحــوادث لجميــع
ـم تصميــم هــذا المنتــج بالتعــاون مــع شــركة الهــال
العمــاء الذيــن يرغبــون بتحويــل رواتبهــم مباشــر ًة إلــى حســاب الحصــاد اإلســامي  -حيــث تـ ّ
للتكافــل.
يظــل ارضــاء العمــاء أولويــة قصــوى بالنســبة للبنــك األهلــي المتحــد ،حيــث ركــز مــن خــال وحــدة جــودة الخدمــة ،كجــزء مــن قســم شــكاوى وحماية
العمــاء ،علــى تعزيــز أداء خدمــة العمــاء مــن خــال تقييــم أداء الجهــات المختلفــة مقابــل المعاييــر القياسـ ّية والخطــط االســتراتيج ّية المعتمــدة
لالرتقــاء بجــودة الخدمــة وزيــادة اإلنتاج ّيــة وتحســين مســتويات األداء العــام ،كمــا هــو الحــال فــي الســنتين الماضيتيــن ،تــم التصديــق علــى شــهادة
اإليــزو  9001:2008األلمانيــة للجــودة "تــي يــو فــي نــورد" .ممــا يؤكــد التركيــز علــى جــودة الخدمــات المصرفيــة.
واصلــت إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات أداء دورهــا النشــط والمتميــز فــي مجــال االعمــال والــذي كانــت ســباقة فــي القيــام بــه منــذ عقــود مــن
الزمــن فــي الســوق الكويتيــة ،ونجحــت فــي إبــرام العديــد مــن الحلــول الماليــة الجديــدة للعمــاء مــع االســتمرار باالحتفــاظ بمحفظــة ائتمــان عاليــة
الجــودة تتســم بالتنــوع المــدروس والــذي يشــمل القطاعــات االقتصاديــة المســتهدفة.
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كلمة الرئيس التنفيذي (تتمة)
أمــا إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات ،والتــي ســبق لهــا الفــوز بجوائــز عديــدة ،فقــد واصلــت التميــز فــي خدمــة العمــاء ونجحــت فــي
تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن فــرص االســتثمار للعمــاء فــي الكويــت واألســواق الدوليــة .ظلــت المشــاريع العقاريــة فــي المملكــة المتحــدة تحظــى
باهتمــام متزايــد مــن جانــب عمــاء الخدمــات المصرفيــة الخاصــة ،وال زالــت النــدوات الدوريــة التــي يعقدهــا البنــك حــول التغييــرات الضريبيــة تجــذب
أعــدادا متزايــدة مــن العمــاء ،نظــرا ألن هــذه النــدوات تســاعد المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات المدروســة والمتعلقــة بــإدارة ثرواتهــم.
يحــرص البنــك األهلــي المتحــد علــى االلتــزام بأرقــى معاييــر الحوكمــة ألنهــا تشــكل أساســا لجميــع أنشــطتنا المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية .وقــد طبــق البنــك علــى مــدى ســنة  2017التعليمــات الجديــدة التــي أصدرهــا بنــك الكويــت المركــزي بشــأن "حوكمــة الرقابــة الشــرعية
فــي البنــوك اإلســامية الكويتيــة" والتــي أصبحــت نافــذة المفعــول اعتبــارا مــن  1ينايــر  ،2018علمــا بــأن التعليمــات المذكــورة تؤكــد علــى أرقــى
معاييــر االســتقامة والشــفافية التــي نلتــزم بتطبيقهــا فــي كافــة تعامالتنــا إلــى جانــب التزامنــا بكافــة المعاييــر التنظيميــة المنطبقــة.
ّ
الموظفيــن علــى رأس أولويــات البنــك األهلــي المتحــد خــال عــام  .2017وقــد تجلــى ذلــك مــن خــال التزامنــا
ال يــزال تحقيــق أقصــى قــدر مــن رضــاء
برنامجــا تدريب ًيــا شــام ً
ال بالتوافــق مــع
بــأن نكــون الخيــار المفضــل للموظفيــن ،ونحــن نســتثمر فــي كفاءتنــا البشــرية ،مــن خــال اعتمــاد البنــك
ً
ـوا مــن الموظفيــن وقــد بقــي مــن أهــم أهدافنــا اســتقطاب والمحافظــة علــى
أحــدث متط ّلبــات القطــاع المصرفــي ،اســتفاد منــه أكثــر مــن  850عضـ ً
الكــوادر الكويتيــة المتميــزة بمــا فــي ذلــك حديثــي التخ ـ ّرج ،ممــا يتوافــق مــع اســتراتيج ّية البنــك العامــة والتــي ستســتمر فــي عــام  2018ومــا
يليهــا مــن أعــوام.
علــى هــدى إرثــه المصرفــي العريــق فــي الكويــت ،واصــل البنــك األهلــي المتحــد (الكويــت) إثبــات التزامــه تجــاه المجتمــع مــن خــال برنامجــه
للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات تجــاه المجتمــع .مــن هــذا المنطلــق ،كان هنــاك تركيــز محــدد علــى الشــباب والبيئــة والذيــن يعانــون ظروفــا
خاصــة ويحتاجــون لدعمنــا .ولقــد شــارك موظفونــا بحمــاس شــديد فــي تنفيــذ المبــادرات التــي أطلقهــا البنــك ممــا ســاهم فــي رعايــة البنــك
لألنشــطة الخيريــة التــي تســعى لتعزيــز وخدمــة المجتمــع .والتأكيــد علــى إســتمراره بالبنــاء علــى اإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا خــال ســنة
 2017ومواصلــة الســير علــى هــذا النهــج فــي المســتقبل لتكريــس مكانتنــا المتميــزة كبنــك إســامي .يــدرك البنــك تمامــا أنــه مــا كان لــه أن
يحقــق تلــك اإلنجــازات والوصــول إلــى هــذه المرتبــة الرفيعــة فــي الصناعــة المصرفيــة فــي الكويــت لــوال الثقــة الكبيــرة التــي منحــه إياهــا العمــاء
وأصحــاب المصالــح ،ولــوال ذلــك التفانــي واإلخــاص مــن جانــب موظفيــه.
ـدم بعميــق االمتنــان لمجلــس اإلدارة لمــا قدمــه مــن دعــم متواصــل وتوجيــه ق ّيــم طــوال الســنة ،وهــذا االمتنــان موصــول أيضــا إلــى هيئــة
أتقـ ّ
الرقابــة الشــرعية .أود أيضــا التوجــه بالشــكر والتقديــر لمحافــظ بنــك الكويــت المركــزي والعامليــن فــي البنــك المركــزي لمــا قدمــوه مــن دعــم
وتوجيــه كبيريــن للبنــك وإدارتــه .أود أن أخــص بالشــكر أيضــا مجلــس مفوضــي هيئــة أســواق المالــي وموظفــي الهيئــة لمــا قدمــوه مــن دعــم
ومشــورة مســتمرين.
وختامــً ،ال يمكــن لهــذا التقريــر أن يكــون كامــا اال إذا تتضمــن عميــق شــكري وتقديــري للعديــد مــن عمــاء البنــك لثقتهــم بنــا ولتعاملهــم معنــا،
كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر لجميــع زمالئــي فــي البنــك األهلــي المتحــد الذيــن لــوال عملهــم الجــاد وجهودهــم المخلصــة لمــا اســتطاع البنــك تحقيــق
النتائــج الماليــة القويــة فــي ســنة  ،2017وكلــي ثقــة بــأن هــذه الجهــود ســتظل تشــكل عامــا أساســيا فــي نجــاح البنــك فــي المســتقبل.
ريتشارد جروفس
الرئيس التنفيذي
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الدكتور /أنور علي المضف

رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة الحوكمة
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

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  20عامًا 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

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).
المناصـب السـابقة :رئيـس مجلـس اإلدارة شـركة الخدمـات التمويليـة (الكويت) ،عضو مجلـس إدارة البنك األهلي
الكويتـي (الكويـت) ،نائـب رئيـس مجموعة وفرة االسـتثمارية (نيويورك الواليات المتحـدة األمريكية) ،عضو مجلس
إدارة شـركة بيت االسـتثمار العالمي (الكويت) ،رئيس مجلس ادارة شـركة تمويل اإلسـكان (الكويت)

جمال شاكر الكاظمي

عضو لجنة الحوكمة ،عضو لجنة التدقيق وااللتزام
(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 :مالك ومدير مؤسسة جمال شاكر الكاظمي
المناصـب السـابقة :نائـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة مرسـى علـم القابضـة (الكويـت) ،نائـب مديـر عـام شـركة
كاظمـة للمشـاريع الهندسـية (الكويـت) ،عضـو مجلـس إدارة شـركة زين لالتصـاالت (الكويـت واالردن والبحرين).
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عادل محمد عبدالشافي اللبان

عضو لجنة المزايا والترشيحات ،عضو اللجنة التنفيذية
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

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 ،لبنـك الكويـت المتحـد (المملكـة المتحـدة)  -العضـو
المنتـدب للبنـك التجـاري الدولـي (مصـر) ،نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلـي المتحد (مصر) ،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 الكويت والشـرق األوسـط لالسـتثمار المالـي (الكويت)

سانجيف بايجال

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 للبنــك 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 بمجموعــة 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.

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
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أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
مايكل جيرالد إيسكس

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

(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 لمجموعة البنك
األهلـي المتحـد (البحريـن)؛ عضـو مجلـس إدارة ورئيـس اللجـان التاليـة :لجنـة التدقيـق ولجنـة المزايـا والترشـيحات
ولجنـة الحوكمـة فـي البنـك األهلـي المتحـد (مصر)؛ وعضو مجلس إدارة ،ورئيس لجنة التدقيق في شـركة الكويت
والشرق االوسط (كميفك)؛ عضو لجنة االستثمار في صندوق تنمية ( APISالمملكة المتحدة) وعضو مجلس إدارة
صنـدوق البنيـة التحتيـة فـي بنـك إس بي آي ماكواير الهند (سـنغافورة  -الهند).
المناصـب السـابقة :مديـر االسـتثمار والعمليـات االستشـارية لمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا
(مـن الباكسـتان الـى المغـرب) لمؤسسـة إنترناشـيونال فاينانـس ،نائـب مديـر المؤسسـة فـي الصناعـة العالميـة
واسـتثمارات الخدمات ،العضو المنتدب لصيرفة المؤسسـات في إن .ز .آي سـكيوريتيز (اسـتراليا) ومشـرف المخاطر
لبنك أسـيا ونوفاسكوشـيا.

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 ،رئيس مجلــس إدارة 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
المناصب الســابقة :عضو فريق إيرنســت آند يونج في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ورئيس الفريق االستشاري
فــي الشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا ،عضــو فريــق فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ورئيــس المحاســبين
ومسئولي تطوير األعمال ،بإيرنست آند يونج في الشرق األوسط وشمال أفريقيا زميل ورئيس مكتب البحرين اليرنست
آند يونج لوســط وشــمال افريقيا ،والمســئول عن خدمات الجودة واالستشــارات والضريبة وخطوط المعامالت مع العمالء
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات التدقيق واالستشــارات لمجموعة متنوعة من الصناعات ،ومنها قطاع العمليات المصرفية
والخدمــات الماليــة ،والحكومــة والقطاع العام ،والعقار والفنــادق ،وتجارة التجزئة والرعاية الصحية.

عبداهلل أحمد الرئيسي

عضو لجنة المخاطر ،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  30عاما 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 إدارة البنــك األهلــي (قطــر) ،عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد (مصــر)،
عضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة الدوليــة (البحريــن) ،عضــو مجلــس إدارة ،شــركة بنفــت (البحريــن) ،رئيــس لجنــة
اإلستثمار ،أهلي مان لإلستثمار المحدودة (المملكة المتحدة) نائب رئيس لجنة التبرعات الخيرية للبنك االهلي المتحد
(البحريــن) ،رئيــس مجموعــة اإلستشــارات اإلداريــة ،آرثر أندرســن (البحرين) ،المدير العام المســاعد ،البنــك التجاري (قطر).
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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 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
عضــو اللجنــة العلميــة للموســوعة الفقهيــة بــوزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،وعضــو هيئــة الفتــوى
والرقابــة
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
الرئيــس الســابق للجنــة اإلستشــارية العليــا للعمــل علــى تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية  -الديــوان
األميــري  -دولــة الكويــت

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
-

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
السيد /ريتشارد جروفس

الرئيس التنفيذي
التحــق الســيد /ريتشــارد جروفــس بالبنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .فــي شــهر أبريــل 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
وظيفــي امتــد إلــى نحــو ثالثيــن عامــاً ،كمــا تضمنــت الوظائــف الســابقة للســيد /ريتشــارد جروفــس تولــي العديــد مــن المهام فــي أوروبا وآســيا.
ويحمــل الســيد /ريتشــارد جروفــس درجــة بكالوريــوس اآلداب فــي االقتصــاد والتاريــخ المجتمعــي مــن جامعــة  Hullبالمملكــة المتحــدة.

السيد طارق محمود

نائب أول الرئيس التنفيذي  -مجموعة الخدمات المصرفية
يمتلــك الســيد طــارق محمــود ،نائــب أول الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الخدمــات المصرفيــة خبــرة ممتــدة فــي القطــاع المصرفــي ألكثــر مــن
 24عامــً .قبــل انضمامــه إلــى البنــك األهلــي المتحــد فــي يوليــو  ،2017كان مــع “بنــك أنــز  "ANZلمــدة  6ســنوات ومجموعــة بنــك إتــش إس بــي
ســي ( )HSBCلمــدة  18عامــا.
تــدرج الســيد /طــارق محمــود فــي المناصــب العليــا خــال فتــرة عملــه فــي بنــك “أنــز " ANZوصــوالً الــى منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي كوريــا
وفيتنــام ،فض ـ ً
ا عــن دوره القيــادي فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة العالميــة للشــركات فــى ســنغافورة.
بــدأ الســيد /طــارق محمــود حياتــه المهنيــة مــع بنــك إتــش إس بــي ســي ( )HSBCفــي هونــغ كونــغ ،وعمــل فــي العديــد مــن الــدول،
وشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة ومنهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك إتــش إس بــي ســي ( )HSBCفــي كل مــن دولــة العــراق
وسلطنة بروناي.
يحمل السيد محمود درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

السيد /أحمد ذو الفقار

نائب أول الرئيس التنفيذي  -مجموعة األعمال المصرفية المساندة
التحــق الســيد  /أحمــد ذو الفقــار بالبنــك منــذ ينايــر  2007حيــث تولــى منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمخاطــر والماليــة والعمليــات .وهو رئيس
مجلــس إدارة شــركة الكويــت والشــرق األوســط للتمويــل واإلســتثمار ،وعضــو مجلــس إدارة المصــرف التجــاري العراقــي .وقبــل التحاقــه بالبنــك
شــغل الســيد  /أحمــد ذو الفقــار مناصــب إداريــة عليــا عديــدة فــي االئتمــان والتســويق والمخاطــر والعمليــات والتمويــل التجــاري والعمليــات فــي
عــدة بنــوك ومــن بينهــا كوميــرز بنــك (ألمانيــا) ،بنــك تشــيس األهلــي فــي مصر(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.

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 شــركة ( )K-NETوعضــو مجلــس
إدارة الشــركة الخليجيــة لــأوراق الماليــة وتحمــل الســيدة /جهــاد الحميضــي درجــة بكالوريــوس العلــوم ،تخصــص أساســي :رياضيــات ،وفرعــي:
اقتصــاد ،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 /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
حاليــً منصــب مديــر عــام الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات .وقبــل التحاقــه بالبنــك ،شــغل الســيد /توفيــق وظائــف إداريــة فــي االئتمان
وعالقــات الحســابات والخدمــات المصرفيــة الخاصــة فــي عــدة بنــوك .ويحمــل الســيد /مدحــت توفيــق درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن
جامعة تكســاس ودرجة الماجســتير في التســويق واإلدارة من جامعة آمبر في تكســاس.
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اإلدارة التنفيذية (تتمة)
السيد /أمجد يونس

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 وتكنولوجيــا المعلومات وغيرها مــن الخدمات المصرفية المســاندة في
بنــوك عربيــة و إقليميــة .ويحمــل الســيد /أمجــد يونــس شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة والتمويــل من جامعــة القاهرة ،ودبلــوم متخصص
فــي المحاســبة مــن جامعــة القاهــرة كمــا يحمــل ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي وهــو محاســب قانونــي معتمــد
وزميل جمعية المحاسبين األمريكية ،وأيضا محاسب معتمد وزميل جمعية المحاسبين العربية ،ويحمل شهادة مدير مشروعات معتمد وزميل
جمعيــة إدارة المشــروعات األمريكيــة ,شــهادة مديــر محتــرف فــي اإلدارة مــن الجمعيــة األمريكيــة لــإدارة ومصرفــي إســامي معتمــد مــن المعهــد
البريطانــي لالســتثمار والتمويــل.

السيد /نقيب حامد أمين

مدير عام  -الموارد البشرية
التحــق الســيد /نقيــب أميــن بالبنــك فــي عــام  2014فــي منصــب رئيــس إدارة المــوارد البشــرية ،وقبــل التحاقــه بالبنــك شــغل الســيد /نقيــب
أميــن 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 من جامعــة هارفارد في بوســطن بالواليــات المتحدة.

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 شــارترد خــال الفتــرة مــن عــام  1996حتــى عــام  ،2000حيــث تولــي منصــب مســئول أول االئتمــان فــي دول قطــر ،والبحريــن ،والمملكــة
العربيــة الســعودية ،ورئيــس الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البحريــن وكراتشــى علــى التوالــي .كما تولى 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
مــن خــال تو ّليــه أدوار ومناصــب عديــدة فــي أكثــر مــن  12دولــة لــدى 3
ّ
س وخبيــر فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد
إلــى “كوميــرز بنــك” ،فبنــك “آيتش.أس.بي.ســي ”.حيــث أمضــى ســنوات طويلــة .رانجــان متمـ ّر ٌ
ـوأ مؤخّ ـرًا أدوار قياديــة ذات تأثيــر كبيــر فــي مجــال خدمــات
والخدمــات المصرفيــة
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 أفريقيا .وشــغل رانجان منصــب مدير الــدول العالمية
لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 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 أفريقيــا مــن القاهــرة،
منصــب المستشــار المديــر العــام للقســم القانونــي فــي بنــك الخليــج فــي الكويــت .ذلــك وعمــل حاتــم أيضــً مــع شــركة المحامــاة “وايــت
آنــد كايــس” فــي نيويــورك وشــركة المحامــاة “بايكــر آنــد مكنــزي” فــي القاهــرة .وهــو حائــز علــى ماجســتير فــي القانــون المالــي وقانــون المصــارف
المؤسســية” مــن جامعــة هارفــرد.
والمؤسســات مــن جامعــة فوردهــام فــي نيويــورك وشــهادة “الريــادة فــي اإلستشــارات
ّ
ّ
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(ألف دينار كويتي ما عدا ما ذكر)

ديسمبر 2017

ديسمبر 2016

ديسمبر 2015

صافي أرباح السنة

44,463

40,348

42,805

صافي إيرادات التمويل

104,132

88,402

89,082

مدينو التمويل

2,672,832

2,706,054

2,680,334

إجمالي الموجودات

3,665,579

3,692,161

3,904,303

إجمالي الودائع

3,135,148

3,194,023

3,490,618

حقوق المساهمين

406,948

385,048

356,158

إجمالي حقوق الملكية

467,588

445,688

360,835

العائد على متوسط الموجودات

% 1.2

% 1.0

% 1.2

العائد على متوسط حقوق المساهمين

% 11.4

% 11.0

% 12.7

نسبة المصروفات لإليرادات

% 32.0

% 30.5

% 29.9

معدل كفاية رأس المال

% 17.2

% 17.5

% 15.2

ربحية السهم (فلس)

24.4

24.0

25.4

أهم المؤشرات المالية (تتمة)
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صافي إيرادات التمويل
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إجمالي الموجودات

إجمالي الودائع

مليون د.ك

مليون د.ك

3,666

3,135
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لمحة عامة على استراتيجية البنك
منــذ تأسيســه ،وبفضــل خبرتــه الرائــدة فــي مجــال الصناعــة المصرفيــة لمــا يربــو علــى  76عامــً ،البنــك األهلــي المتحــد يتميــز عــن البنــوك األخــرى
بفريــق عملــه المتفانــي والمنتجــات والخدمــات المبتكــرة التــي يقدمهــا لعمالئــه والعوائــد المســتدامة والخبــرة والرســوخ فــي الســوق ،وخدمــة
العمــاء ذات المســتوى العالمــي والتــي يســتحقها عمــاء البنــك .ولعــب البنــك دورا رائــدا فــي التنميــة االقتصاديــة والتقــدم االجتماعــي للدولــة
منــذ نشــأته ،وقــد حقــق نجاحــه عــن طريــق موازنــة النمــو مــع اإلدارة الحكيمــة للتكاليــف والمخاطــر مــع الحفــاظ علــى إدارة محكمــة لقيــم الســيولة
وحقــوق المســاهمين.
وظــل البنــك ملتزمــا بالتنفيــذ الناجــح لمبادراتــه االســتراتيجية .وتماشــيا مــع التغيــرات التكنولوجيــة فــي القطــاع المصرفــي ،كان هنــاك تعزيــزا
مســتمرا للقنــوات الرقميــة لتلبيــة احتياجــات العمــاء مــن خــال تقديــم خدمــات مالئمــة ومرنــة قائمــة علــى أحــدث التقنيــات فــي القطــاع المصرفي.
إن توســيع نطــاق تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال ومنصــات التواصــل االجتماعــي وتعزيــز الخدمــات بيــن مؤسســات األعمــال
التجاريــة يــدل علــى التــزام البنــك بتزويــد العمــاء بحلــول رقميــة محدثــة وخالقــة .ويلتــزم البنــك بالتحســين المســتمر فــي الخدمــات المصرفيــة،
بمــا فــي ذلــك ابتــكار منتجاتــه وخدماتــه وحلولــه الماليــة.
وانطالقــا مــن هــذا النجــاح وكجــزء مــن اســتراتيجية البنــك المتمثلــة فــي حصــد جوائــز التميــز لعــام  ،2017فقــد حصــد البنــك جائــزة "أفضــل بنــك
إســامي في الكويت للعام  "2017من قبل المجلة الدولية لألعمال والتمويل اإلســامي المرموقة والتي تعترف بالمكانة الرائدة للبنك األهلي
المتحــد كأحــد أكثــر البنــوك اإلســامية أمانــا و تقديمــه منتجــات مبتكــرة وخدمــات عمــاء خالقــة وإدارة فعالــة للتكاليــف وتوليــد األربــاح والقيــم
للمســاهمين .إضافــة إلــى ذلــك ،كمــا حصــل قســم الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات علــى "جائــزة أفضــل بنــك للخدمــات المصرفيــة
الخاصــة فــي الكويــت للعــام  "2017مــن مجلــة بانكــر ميــدل إيســت التــي تصدرهــا مؤسســة  CPI Financialوحصــل أيضــا علــى جائــزة "أفضــل
بنــك خــاص فــي الكويــت مــن مجلــة ذي بانكــر.
عــاوة علــى ذلــك ،فــأن اإلصــدار األول للبنــك لصكــوك رأس المــال اإلضافــي مــن الشــريحة األولــي والــذي صــدر فــي ُ 2016
وأدرج فــي بورصــة ناســداك
دبــي وبورصــة أيرلنــدا حصــد جائــزة "أفضــل صفقــة صكــوك للســنة" مــن مجلــة انترناشــيونال فاينانــس العالميــة .ويرجــع ذلــك إلــى عمليــة
اإلصــدار الناجحــة للصكــوك بقيمــة  200مليــون دوالر أمريكــي ،والتــي تجــاوز الطلــب فيهــا ثالثــة أضعــاف حجــم اإلصــدار مــن خــال الطلــب القــوي مــن
المســتثمرين فــي الشــرق األوســط وآســيا وأوروبــا .وذلــك يؤكــد مجــددا ثقــة الســوق فــي البنــك األهلــي المتحــد وفــي المنــاخ االقتصــادي فــي دولــة
الكويــت بصفــة عامــة .كمــا فــاز البنــك بجائــزة "أفضــل بنــك رقمــي للســنة  " 2017و "أفضــل مركــز خدمــة عمــاء فــي الكويــت لعــام  "2017والتــي
تقدمهــا مجلــة جلوبــال فاينانــس ومجلــة بانكــر ميــدل إيســت علــى التوالــي.
وقــد واصــل البنــك خدماتــه عــن طريــق تطبيقــات الهواتــف الذكيــة فــي عــام  ،2017محققــا معــدل نمــو فــي المعامــات بلــغ  .%104وفــي عــام
 ،2018ســوف يركــز البنــك علــى توجيــه المزيــد مــن االســتثمارات نحــو تطويــر الخدمــات المصرفيــة الرقميــة كجــزء مــن التــزام البنــك المســتمر
بتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة لعمالئــه.
وتتمثــل رؤيــة البنــك وفقــا لمــا هــو متضمــن فــي إســتراتيجيته ،فــي أن يكــون بنــكا إســاميا رائــدا يعمــل وفقــا للمعاييــر الدوليــة مــع وضــع العمــاء
علــى قائمــة أهــم األولويات.
وتمشيا مع هذه الرؤية ،واصل البنك خططه على النحو المحدد في األهداف االستراتيجية األساسية والتي تشمل:
¥ ¥تقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومنتجات تنافسية وخدمات ذات جودة عالية لعمالئه.
¥ ¥المحافظــة علــى مســتويات عاليــة مــن حوكمــة الشــركات وإدارة المخاطــر وقاعــدة رأســمالية قويــة مــع تحقيــق أعلــى العوائــد للمســاهمين
علــى أســاس مســتدام.
¥ ¥الحفــاظ علــى مكانــة البنــك بيــن أكبــر البنــوك اإلســامية فــي الكويــت مــن خــال التركيــز علــى حصتــه فــي الســوق وتحقيــق خطــة نمــو
متوازنــة ومتنوعــة ،إضافــة إلــى االســتخدام الفعــال للمــوارد الداخليــة والخارجيــة.
¥ ¥الحفــاظ علــى المــوارد البشــرية وتطويرهــا مــن خــال هيــكل إدارة يتــم اختيــاره علــى أســاس الجــدارة بهــدف أن يصبــح البنــك رب العمــل
المفضــل فــي قطــاع الخدمــات الماليــة فــي الكويــت .ويركــز البنــك علــى برامــج التدريــب الفعالــة المتعلقــة بمجــاالت العمــل وتطويــر المهــارات
اإلداريــة الرئيســية للموظفيــن مــن خــال برامــج القيــادة الفعالــة.
¥ ¥اعتمــاد أحــدث التقنيــات مــن أجــل تلبيــة احتياجــات عمــاء البنــك مــع تقديــم كفــاءة العمليــات وخفــض التكاليــف .باإلضافــة إلــى التحــرك نحــو
مزيــد مــن رقمنــة العمليــات.
¥ ¥أثبتــت نســبة التكاليــف إلــى الدخــل أن المتحــد واحــدا مــن أكثــر البنــوك العاملــة فــي الكويــت كفــاءة مقارنــة بنظرائــه فــي الســوق .وقــد قــام
البنــك بمراقبــة مؤشــرات الكفــاءة التشــغيلية لضمــان اســتدامة مؤشــرات األداء الرئيســية.
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¥ ¥
¥ ¥يتــم ضمــان إمكانيــة الحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن األداء مــن خــال اســتراتيجية التركيــز علــى الخدمــات االلكترونيــة وتطويــر منتجــات
فريــدة تهــدف إلــى تقليــل تكاليــف الفــروع وتعزيــز الكفــاءة.
¥ ¥المساهمة في التقدم االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحلية بما يتماشى مع التزام البنك بمسؤوليته االجتماعية.

مجال األعمال
بعــد التحويــل إلــى الخدمــات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي إبريــل  ،2010قــام البنــك بتنفيــذ أعمالــه وفقــا ألحــكام
الشــريعة اإلســامية تحــت إشــراف هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية .وقــد كان هــذا النمــوذج التجــاري ناجحــا ومجديــا ،نتــج عنــه تحقيــق نمــوا فــي
أعمــال البنــك مــن حيــث الودائــع وصافــي األصــول التمويليــة .وقــد أرســى التقــدم الــذي تحقــق منــذ التحــول األســاس الســتهداف المزيــد مــن النمــو
ضمــن إطــار القــدرة علــى تحمــل المخاطــر الــذي حــدده مجلــس اإلدارة.

لمحة عامة عن الحقائق المالية واألداء
تتكــون قاعــدة موجــودات البنــك بشــكل رئيســي مــن صافــي التمويــل الــذي يمثــل  %73مــن إجمالــي قاعــدة الموجــودات .وتمثــل األرصــدة النقديــة،
بمــا فــي ذلــك الودائــع بيــن البنــوك  %19مــن مجمــوع الموجــودات ،ممــا يعكــس ارتفــاع مســتويات الســيولة لــدي البنــك .تتكــون االســتثمارات
المتاحــة للبيــع بشــكل رئيســي مــن اســتثمارات قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل فــي الصكــوك والتــي بلغــت  %6مــن إجمالــي الموجــودات .تتكــون
مطلوبــات البنــك بشــكل رئيســي مــن ودائــع العمــاء وودائــع البنــوك والمؤسســات الماليــة بنســبة  %76و  %22علــى التوالــي مــن إجمالــي
المطلوبــات.
وقــد حقــق البنــك فعاليتــه وكفاءتــه التشــغيلية بفضــل تركيــزه علــى إدارة الموجــودات والمطلوبــات ضمــن إطــار المخاطــر الحصيفــة الــذي
اعتمــده مجلــس اإلدارة.
يوضح الجدول التالي المقارنة بين معدالت النمو للبنك األهلي المتحد من  2015إلى :2017

المؤشرات الرئيسة

2017

2016

2015

مجموع الموجودات (مليون دينار كويتي)

3,666

3,692

3,904

إجمالي التمويل (مليون دينار كويتي)

2,673

2,706

2,680

إجمالي ودائع العمالء (مليون دينار كويتي)

2,426

2,492

2,661

مجموع حقوق الملكية (مليون دينار كويتي)

468

446

361

اتجاه صافي األرباح:

المؤشرات الرئيسة

2017

2016

2015

صافي إيرادات التمويل (مليون دينار كويتي)

104.1

88.4

89.1

إجمالي الدخل التشغيلي (مليون دينار كويتي)

120.1

111.1

110.9

صافي ربح المساهمين (مليون دينار كويتي)

44.5

40.3

42.8

ربحية السهم (فلس)*

24.4

24.0

25.4
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لمحة عامة عن الحقائق المالية واألداء (تتمة)
حقــق البنــك إيــرادات تشــغيلية بلغــت  120.1مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمبلــغ  111.1مليــون دينــار كويتــي فــي العــام الســابق .وســجل صافي
ربــح تشــغيلي بلــغ  81.7مليــون دينــار كويتــي بعــد أثــر اتخــاذ مخصصــات احترازيــة إضافيــة للتخفيــف مــن أثــر تقلبــات الســوق بعــد تراجــع أســعار
النفــط العالميــة التــي شــهدتها الســنوات األخيرة.
وســجل البنــك عائــد علــى متوســط حقــوق المســاهمين وعائــد علــى متوســط األصــول بلــغ  %11.4و  %1.2علــى التوالــي لعــام  ،2017ويعتبــرا
مــن أعلــى المعــدالت فــي الكويــت .ويتمتــع البنــك بمعــدل كفايــة رأس مــال قــوي بلــغ  %18.0بموجــب بــازل  3وتعتبــر أعلــى مــن المتطلبــات
التنظيميــة المحــددة عنــد %13.5كمــا فــي  31ديســمبر .2017
وقــد اســتمر البنــك فــي الحصــول علــى تصنيفــات ائتمانيــة مرتفعــة مــن وكاالت التصنيــف االئتمانيــة الدوليــة ،مثــل فيتــش وموديــز و كابيتــال
إنتليجانــس .وحافــظ البنــك علــى تصنيفــه االئتمانــي مســتقرا عنــد " "+Aعلــى المــدى الطويــل و " "F1علــى المــدى القريــب مــع نظــرة مســتقرة مــن
قبــل وكالــة فيتــش للتصنيــف ،وتصنيــف " "A2للعملــة المحليــة مــع نظــرة مســتقرة مــن قبــل وكالــة موديــز .وأكــدت وكالــة كابيتــال إنتليجانــس
التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل للعملــة األجنبيــة للبنــك عنــد " "+Aوعــززت تصنيــف العمــات األجنبيــة قصيــرة األجــل إلــى " ."A2وتؤكــد كل هــذه
التصنيفــات علــى مكانــة االئتمــان وجــودة رأس المــال واســتقرار البنــك فــي الوقــت الحالــي وللنمــو المســتقبلي.

نظرة مستقبلية
يواصــل البنــك العمــل علــى تســريع عمليــة التحــول إلــى مؤسســة أكثــر تركيــزا علــى العمــاء وموجهــة تكنولوجيــً ومركــزة مــن الناحيــة
التشــغيلية فــي قطــاع أعمــال يثبــت أنــه أكثــر تحديــا وتنافســا .و يســعى البنــك إلــى تعزيــز قيمــة المســاهمين وتحقيــق عوائــد تنافســية بشــكل
أكثــر لحاملــي الودائــع وحســابات المضاربــة.
وجديــر بالذكــر أن البنــك األهلــي المتحــد مجهــز بشــكل جيــد لمواجهــة التحديــات المتعــددة المتوقعــة فــي عــام  2018ومــا بعــده ،ســواء كانــت
متعلقــة بالظــروف االقتصاديــه واإلقليميــه والتكنولوجيــات المتغيــرة والمنافســين الجــدد والتغييــرات التنظيميــة .وتســتمر المزايــا التنافســية
الرئيســية للبنــك وســوف تحافــظ علــى التوقعــات اإليجابيــة للبنــك و هــذه الميــزات هــي:
¥ ¥التواجد اإلقليمي للمجموعة  ،والعالمة المتميزة واالمتياز المحلي.
¥ ¥مجموعة منتجات مبتكرة وشاملة.
¥ ¥التوافق مع أحكام الشريعة
¥ ¥قاعدة تمويل وكفاية رأس المال مستقرتين.
¥ ¥جودة الخدمة و القدرة على التجاوب السريع
¥ ¥إدارة مختصة تتسم بالوالء والمهنية.
¥ ¥تدريب مركز للعاملين.
¥ ¥نهج منظم لتطوير االستراتيجية .
¥ ¥ارتباط قوي مع المجتمعُ ،معزز من خالل استراتيجية فعالة مركزة على المسؤولية االجتماعية.
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الخدمات المصرفية للشركات
اســتمرت الخدمــات المصرفيــة للشــركات خــال عــام  2017فــي إبــرام صفقــات تمويــل منتقــاة ضمــن 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 المحافظــة علــى قــوة مركــزه ضمــن القطــاع المصرفــي فــي الكويــت.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،واصلــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات عــرض مجموعــة منتجاتهــا وخدماتهــا المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وبمســتوى
عــال مــن االحترافيــة لعمالئهــا مــن الشــركات المحليــة واألجنبيــة مــع تعزيــز تركيزهــا علــى الشــركات الغيــر مقيمــة والمؤسســات الصغيــرة إلــى
المتوســطة الحجــم .وقــد تــم تحقيــق ذلــك مــن خــال وحــدات متخصصــة فــي قطاعــات محــددة ،وهــي المقــاوالت والصناعــة ،الغــذاء ،األدويــة
والطاقــة ،التجــارة والخدمــات ،العقــار واالســتثمار ووحــدات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
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 اســتمرار النمــو فــي عــدد العمــاء المســتفيدين
خصيصــا لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات عمالئهــا مــن الشــركات والمؤسســات ،األمــر الــذي ّ
مــن الخدمــات 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 (،)ERP
مــن جهــة ،والنظــام الخــاص بالبنــك ،مــن جهــة أخــرى.
وكذلــك نجحــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي تحقيــق أهدافهــا فــى المحافظــة علــى الجــودة العاليــة لمحفظــة األصــول وتوفيــر عــرض
تنــوع جيــد
متكامــل ومتــوازن مــن المنتجــات والخدمــات وتوســيع قاعــدة العمــاء التــي تغطــي مختلــف قطاعــات األعمــال ،ومــن ثــم تحقيــق
ّ
للموجــودات والمطلوبــات ،والســعي لتعزيــز حصتهــا الســوقية وربحيتهــا.
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق فقــد واصلــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات التركيــز علــى النمــو الــذي يأخــذ عنصــر المخاطــرة بعيــن االعتبــار ،كمــا
واصلــت الســعي لجــذب عمــاء جــدد والمشــاركة فــي عمليــات تمويــل مشــترك اقليميــا 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.
ومازالــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات تســعي لمواصلــة إنجازاتهــا مــع تعزيــز العالمــة التجاريــة للبنــك كبنــك متم ّيــز فــي دولــة الكويــت
والمنطقــة ،كمــا تســعي إلضافــة مســاهمة اإليجابيــة فــي القطــاع المصرفــي واالقتصــاد الوطنــي ككل.

المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
الخدمات
ّ
ـد ،الكويــت أداءهــا المتم ّيــز فــي العــام  2017مــن خــال تحقيــق
واصلــت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة وإدارة الثــروات فــي البنــك األهلــي المتحـ ّ
المزيــد مــن اإلنجــازات المحوريــة ،حيــث نالــت جائــزة "أفضــل بنــك للخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة وإدارة الثــروات فــي الكويــت" لعــام  2017مــن مج ّلــة
ذى بانكــر المرموقــة .كمــا حصلــت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة علــى جائــزة "أفضــل بنــك للخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة فــي الكويــت" مــن
قبــل مجلــة "ذى بانكــر الشــرق األوســط" للعــام  ،2017حيــث تؤكــد هاتــان الجائزتــان مجــددا علــى إنجــازات إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة وإدارة
مهمــة ســمحت لنــا بكســب ثقــة
الثــروات فــي البنــك األهلــي المتحــد وتعكســان التــزام ودرايــة فريــق العمــل وكفاءاتــه العاليــة ،وهــي عوامــل
ّ
العمــاء الكــرام والحفــاظ عليهــا.
ـروع عقــاري جديــد لعمالئهــا مــن الكويتييــن فــي قلــب مدينــة لنــدن باســم "حدائــق
وكذلــك قامــت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة بإطــاق مشـ ٍ
ـم إطالقهــا بنجــاح .وقــد اســتقطب حفــل
بادنجتــون" ،وهــو أحــدث مشــروع عقــاري ضمــن سلســلة طويلــة مــن المشــاريع الراقيــة المماثلــة التــي تـ ّ
ـكل ملحــوظ.
إطــاق المشــروع اهتمــام العمــاء بشـ ٍ
وتفخــر إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة وإدارة الثــروات فــي البنــك األهلــي المتحــد ،الكويــت بتنظيــم سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة وورش
العمــل لمجموعــة مــن أبــرز عمالئنــا ،بهــدف تقديــم أحــدث خبراتهــا فــي المجاليــن المالــي واالســتثماري.
كمــا تتابــع إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة ســعيها نحــو عمالئهــا الحال ّييــن والمحتمليــن نحــو الفــرص الموجــودة فــي األســواق المحل ّيــة
أمــر ُيعتبــر مــن أولو ّيــات إدارة الخدمــات المصرف ّيــة الخاصــة فــي البنــك وفــي بــؤرة اهتمامهــا.
والدول ّيــة ،وهــو ٌ
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المصرفية لألفراد
الخدمات
ّ
ركّ ــزت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة لألفــراد طــوال عــام  2017علــى تطويــر خدماتهــا ومنتجاتهــا وتعزيــز تواصلهــا مــع العمــاء كمــا اســتم ّرت فــي بنــاء
ثقتهــم ووالئهــم مــن خــال رفــع مســتوى المبيعــات والخدمــات عبــر قنــوات التوزيــع.
ـم تحديــث وتحســين حســاب النخبــة للعمــاء مــن أصحــاب الثــروات ليشــمل مجموعــة واســعة مــن الخدمــات ومنهــا :خدمــة الكونســيرج
فقــد تـ ّ
حســب الطلــب وخدمــة ركــن الســ ّيارات فــي جميــع أنحــاء الكويــت وإمكانيــة الدخــول إلــى صــاالت اإلنتظــار الفخمــة فــي العديــد مــن المطــارات
ـدى إيجاب ّيــً للغايــة لــدى العمــاء الحال ّييــن
وتخصيــص مديــر للعالقــات الشــخص ّية وغيرهــا المزيــد .وقــد القــت إعــادة إطــاق حســاب النخبــة صـ ً
ّ
مؤشــرات النمــو خــال العــام.
ـكل واعــد علــى
ُ
والجــدد ،مــا انعكــس بشـ ٍ
ومشــوقة ،قــام البنــك
متنوعــة لتوفيــر قيمــة معــزّزة للعمــاء .كميــز ٍة جديــدة
منتجــات
ذلــك وقــام البنــك بتضميــن التأميــن التكافلــي فــي
ٍ
ّ
ّ
ضــد الحــوادث لجميــع العمــاء الذيــن يختــارون تحويــل رواتبهــم مباشــر ًة إلــى حســاب
بتوفيــر تأميــن تكافلــي علــى الحيــاة وتأميــن تكافلــي
ّ
الحصــاد اإلســامي  -وهــو عـ ٌ
ـد مــن نوعــه فــي الســوق.
ـرض فريـ ٌ
تضمــن مجموعــة واســعة مــن
كمــا قامــت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة لألفــراد بتحديــث وإعــادة إطــاق عرضهــا الخــاص بحســابات الرواتــب ،والــذي
ّ
ـوة لهــذه الشــريحة فــي الســوق.
المزايــا التــي تـ ّ
ـم اإلعــان عنهــا مــن خــال حملــة إعالن ّيــة ضخمــة لتصــل بقـ ّ
ـدم البنــك أيضــً خــال العــام ،عرضيــن فريديــن لإلســترجاع المالــي بنســبة  %100علــى بطاقــات اإلئتمــان بهــدف تشــجيع العمــاء باســتخدام
قـ ّ
الجــدد .وقــد
البطاقــات اإلئتمان ّيــة الخاصــة بالبنــك األهلــي المتحــد فــي مشــترياتهم وتعزيــز م ّيــزات هــذه البطاقــات لجــذب المزيــد مــن العمــاء ُ
ســاهم هــذان العرضــان فعل ّيــً بزيــادة اســتخدام البطاقــات اإلئتمان ّيــة المقّ دمــة مــن البنــك مقارنــةً بالســوق.
ـة أخــرى ،وبهــدف تنويــع وســائل الدفــع ،قامــت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة لألفــراد بإطــاق بطاقــة بيــزات للدفــع علــى قاعــدة مســتر كارد
مــن جهـ ٍ
ـدم البطاقــة باقــةً اســتثنائ ّية مــن المم ّيــزات تشــمل دخــول صــاالت اإلنتظــار الفخمــة فــي المطــارات حــول العالــم باالضافــة الــى جميــع
بالتينــوم .تقـ ّ
المزايــا التــي يو ّفرهــا برنامــج مكافــأت البطاقــات اإلئتمانيــة .وقــد القــت هــذه البطاقــة استحســان العمــاء حيــث كان اإلقبــال عليهــا قو ّيــً منــذ
إطالقهــا.
ـد واحــدة مــن أفضــل
كمــا نجحــت إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي إطــاق حســاب جديــد للودائــع طويلــة األجــل (وكالــة الخيــر) والتــي تُعـ ّ
العــروض اإلســتثمار ّية المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســام ّية ،حيــث تمكّ ــن العمــاء مــن الحصــول علــى أربــاح تنافس ـ ّية عاليــة باإلضافــة إلــى
معــدالت الربــح ،أطلقــت إدارة الخدمــات
العديــد مــن المزايــا .ولتحفيــز إطــاق وديعــة الخيــر وتقديــم فرصــة مبتكــرة للعمــاء لإلســتفادة ورفــع
ّ
المصرف ّيــة لألفــراد حملــة ترويج ّيــة (اســتثمارك ذهــب) لمكافــأة عمــاء وديعــة الوكالــة طويلــة األجــل "الخيــر".
أيضــً ،وفــي إطــار جهــوده المســتم ّرة لتحســين الفعال ّيــة والوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن العمــاء مــن خــال شــبكة الفــروع ،أغلــق البنــك األهلــي
ـوالً األعمــال إلــى فــرع فهــد الســالم .كمــا أصبحــت جميــع الترتيبــات جاهــزة إلفتتــاح فــرع جديــد فــي بيــان مــع مطلــع
المتّحــد فرعــه فــي الســور محـ ّ
فرعــي الرميث ّيــة والروضــة.
العــام  2018بينمــا تســتم ّر التحضيــرات والتخطيــط إلفتتــاح َ
منصــة التواصــل االجتماعــي للبنــك ،بدايــةً عبــر اإلنســتغرام والســناب شــات ،لتمتــد وتشــمل
كذلــك رعــت إدارة الخدمــات المصرف ّيــة لألفــراد إطــاق
ّ
ّ
توســع البنــك الرقمــي ،علمــً أنّ البنــك اســتطاع أن يســتقطب أكثــر مــن  30ألــف متابــع منــذ إطالقــه
مخطــط
ـزء مــن
لينكــد إن بعــد ذلــك كجـ ٍ
ّ
لمنصاتــه اإلجتماع ّيــة لتو ّفــر هــذه األخيــرة قنــا ًة إضاف ّيــة وحيو ّيــة للتواصــل مــع العمــاء وبنــاء العالمــة التجار ّيــة.
ّ
نمــو فــي العمل ّيــات تزيــد عــن .%100
وقــد اســتمر البنــك فــي تطويــر خدماتــه عبــر تطبيقــات الهواتــف الذك ّيــة خــال العــام ليحقّ ــق نســبة
ّ
ومن المق ّرر أن يستمر البنك في عام  2018على توجيه المزيد من اإلستثمار نحو تطوير الخدمات المصرف ّية الرقم ّية.
وقــد أســفرت جميــع هــذه الجهــود وغيرهــا مــن الخدمــات الجاريــة األخــرى فــي مركــز اإلتّصــال عــن حصــد البنــك األهلــي المتّحــد لجائــزة "أفضــل مركــز
ـد هــذه الجائــزة تقدي ـرًا لجهــود والتــزام البنــك
خدمــة عمــاء فــي الكويــت" للعــام  2017وذلــك مــن قبــل مجلــة «بانكــر ميــدل ايســت» حيــث تُعـ ّ
متخصــص قــادر علــى
األهلــي المتّحــد المســتمر بتقديــم أفضــل الخدمــات ،والحلــول المصرف ّيــة المالئمــة لعمالئــه مــن خــال مركــز خدمــة عمــاء
ّ
تلبيــة احتياجــات العمــاء علــى مــدار الســاعة ،طيلــة أ ّيــام األســبوع.
مهمــة لتطويــر وتعزيــز إدارة الخدمــات المصرف ّيــة لألفــراد فــي البنــك خــال العــام  ،2017مــع اســتمرار الجهــود
ـم وضــع أساســات عمــل
إجمــاالً ،تـ ّ
ّ
بنفــس الزخــم فــي عــام .2018
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الخزينة
نمــو أصــول
بنجــاح إلدارة ســيولة البنــك وتأميــن األمــوال الكافيــة لتمويــل
اســتمرت إدارة الخزينــة فــي تنفيــذ اســتراتيج ّياتها المال ّيــة اإليجابيــة
ّ
ٍ
البنــك .وشــمل هــذا االلتــزام بمتطلبــات ســيولة بــازل  3كمــا هــو منصــوص عليــه فــي لوائــح بنــك الكويــت المركــزي .كمــا عملــت إدارة الخزينــة
ـدات قويــة للســيولة مــع
بنشــاط علــى تحســين قــدرات البنــك التمويل ّيــة مــن خــال توســيع وتنويــع مصــادر التزاماتــه المال ّيــة بمــا يضمــن لــه مصـ ّ
ـدالت التشــريعات القياس ـ ّية .كمــا وضعــت الخزينــة أيضــً مقاربــة لمراقبــة وقيــاس التق ّلبــات
إدارة مثاليــة لتكلفــة التمويــل بمــا يتناســب مــع معـ ّ
ـدل الفوائــد وأســعار الصــرف األجنبــي.
ـدي لمخاطــر الســوق المتع ّلقــة بالســيولة ومعـ ّ
بهــدف التصـ ّ
أدوات مال ّيــة
ـائلة عاليــة الجــودة ( )HQLAوفــي
ٍ
ـول سـ ٍ
وكذلــك واصلــت إدارة الخزينــة تحقيــق نمـ ٍّ
ـو ملمــوس فــي الربح ّيــة مــن خــال االســتثمار فــي أصـ ٍ
ـي للبنــك
ثابتــة العائــدات وقابلــة للتســويق ،وخصوصــا صكــوك ،وقــد نتــج عــن ذلــك مســاهمة بنصيـ ٍ
ـب أكبــر فــي هامــش الدخــل الصافــي اإلجمالـ ّ
التعمــق فــي فهــم احتياجــات العمــاء ،كان إلدارة الخزينــة الســبق
مــع االســتثمار الحكيــم فــي الصكــوك المث ّبتــة فــوق منحنــى العائــد .ومــن خــال
ّ
أدى إلــى اتّســاع قاعــدة عمــاء البنــك .كمــا عـزّزت الخزينــة نشــاطها فــي مجــال توطيــد
فــي توفيــر الحلــول المال ّيــة المبتكــرة
ّ
والمخصصــة لهــم مــا ّ
حصتــه الســوق ّية خــال العــام  .2017ذلــك وســعت الخزينــة إلــى تعلــى إثــراء
ـو البنــك و تزايــد ّ
العالقــات مــع العمــاء مــا انعكــس إيجابــً علــى نمـ ّ
عالقاتهــا بالبنــوك اإلســام ّية والتقليد ّيــة فــي األســواق المح ّليــة واإلقليم ّيــة ،معـزّزة بذلــك مركــز البنــك ضمــن القطــاع المصرفــي.

إدارة المخاطر
تعتبــر إدارة المخاطــر إحــدى الركائــز األساســية للعمــل المصرفــي ،ونظــرا لطبيعــة عمــل هــذه اإلدارة وارتباطهــا بــكل األنشــطة التــي يقــوم بهــا
البنــك ،فقــد حرصــت علــى أن يقــوم عملهــا مــن خــال جهــود مســتمرة مــن التع ـ ّرف والقيــاس والمراقبــة وتطبيــق حــدود المخاطــر وغيرهــا مــن
الضوابــط األخــرى وفــق متطلبــات الســلطات التنظيميــة وتوجيهــات مجلــس 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 األخــرى مثــل مخاطــر الســمعة والمخاطــر القانونيــة ومختلــف المخاطــر األخــرى التــي حددتهــا اتفاقيــة “بــازل”.
إن إطــار إدارة المخاطــر وسياســة إدارة التمويــل والمخاطــر والوثائــق ذات الصلــة والتــي تتضمــن إجــراءات تخفيــف المخاطــر ،وكذلك هيــكل الحوكمة،
توفــر رقابــة وإدارة شــاملين للعالقــة بيــن المخاطــر والمكاســب المقابلــة لهــا وذلــك فــي جميع وحــدات البنك 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 المقابلــة.
يــرأس “إدارة المخاطــر” المديــر العــام الــذي يتبع مجلس اإلدارة مباشــرة عن طريق لجنة المخاطر التابعة لمجلــس اإلدارة ،وتتكون "إدارة المخاطر" من:
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥وحدات مخاطر االئتمان
¥مخاطر السوق والسيولة
¥ومخاطر التشغيل
¥مراقبة المخاطر ونظام المعلومات اإلدارية
¥وحدة التصحيح والحسابات المدرجة على قائمة المراقبة
¥وحدة أمن األنظمة

وتعنى كل منها بما ينكشف عليه البنك من مخاطر معينة.
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 بنــك الكويــت المركــزي.
كذلــك يحــرص البنــك األهلــي المتحــد علــى قيــاس المخاطــر باســتخدام مختلــف األســاليب النوعيــة والكميــة وعلــى أســاس طبيعــة المخاطــر،
ـداء
وقــد اتخــذ البنــك الخطــوات التحضيريــة المناســبة لضمــان االمتثــال التــام للمعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي ( )IFRS 9والتــي تصبــح نافــذة ابتـ ً
مــن كانــون الثاني/ينايــر عــام .2018
كمــا تجــري اختبــارات الضغــط وتحديــد وإعــداد معاييــر المقارنــة بالتوافــق مــع المعاييــر األخــرى ضمــن الصناعــة المصرفيــة وذلــك بشــكل دوري،
وتخضــع 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 مــع أفضــل الممارســات المتبعــة.
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تكنولوجيا المعلومات
ـي والعمل ّيــات والتــي تشــكّ ل معــً العمــود الفقــري
تشــمل إدارة تكنولوجيــا المعلومــات مجــاالت تطويــر األنظمــة ،البنيــة التحت ّيــة ،الدعــم الفنـ ّ
للبنــك لكونهــا المســؤولة عــن أمــن وســامة األنظمــة والبيانــات .وتو ّفــر إدارة تكنولوجيــا المعلومــات خدماتهــا ودعمهــا لجميــع إدارات البنــك
األخــرى ح ّتــى تتمكّ ــن معــً مــن تحقيــق أهــداف وطموحــات البنــك.
وقــد اســتثمرت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات هــذا العــام وقتــً كبي ـرًا و بذلــت جهــودًا حثيثــة بهــدف توفيــر المزيــد مــن الحمايــة لمــوارد البنــك
الق ّيمــة المتزايــدة (األنظمــة والبيانــات) ،حيــث تبنــت ونفــذت أحــدث ُ
األطــر الخاصــة باألنظمــة والبنــى التحت ّيــة واألمــن لحمايــة البنــك مــن الخطــر
العالمــي المتنامــي للهجمــات عبــر اإلنترنــت والجرائــم اإللكترونيــة .وحرصــت اإلدارة علــى تحديــث أنظمتهــا الداخليــة وفــق التطبيقــات والنســخ
ـول
التشــغيل ّية الحديثــة .هكــذا ،تكــون إدارة تكنولوجيــا المعلومــات قــد وضعــت األســس التــي تمكّ ــن البنــك مــن الســير ُق ُدمــً نحــو مرحلــة التحـ ّ
الرقمــي لعــام  2018ومــا بعــده.
و يتمثــل الهــدف الرئيســي لتكنولوجيــا المعلومــات فــي زيــادة عــدد عمــاء البنــك مــن الشــركات والخدمــات المصرفيــة الخاصــة واألفــراد عبــر
ـاء ُجــدد والحفــاظ علــى عمالئــه الحال ّييــن .وقــد أصبــح ذلــك ممكنــً مــن خــال تطويــر وتحســين أنظمــة الخدمــات المصرفيــة المتاحــة
اســتقطاب عمـ ً
ـوًا كبي ـرًا مــن حيــث االســتخدام
عبــر اإلنترنــت مــا بيــن مؤسســات األعمــال واألفــراد .ذلــك وشــهدت الخدمــات المصرف ّيــة عبــر الهاتــف النقّ ــال نمـ ّ
المفضلــة لــدى عمــاء الخدمــات المصرف ّيــة لألفــراد فــي التعامــل مــع البنــك.
ليصبــح القنــاة
ّ
وكذلــك اســتطاعت تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال عمل ّيــة األتمتــة باإلضافــة إلــى توحيــد اإلجــراءات والمعامــات الداخل ّيــة لمختلــف األقســام
واإلدارات أن تســهم فــي خفــض عــبء المعامــات الورق ّيــة وتعزيــز فعال ّيــة وســرعة اإلجــراءات ،ممــا يعــزز تجربــة عمــاء البنــك.

الشكاوى وحماية العمالء
تأسســت إدارة الشــكاوى وحمايــة العمــاء عــام  2015لضمــان امتثــال البنــك مــع أعلــى معاييــر خدمــة ورضــا العمــاء مــن خــال ثــاث وحــدات رئيسـ ّية
ّ
هــي :وحــدة جــودة الخدمــة ،وحــدة حمايــة العمــاء ،ووحــدة الشــكاوى .وكانــت هــذه هــي محــاور التركيــز الرئيســة للبنــك فــي عــام2017
وحدة جودة الخدمة
تقــوم وحــدة جــودة الخدمــة بقيــاس و رصــد و تطويــر الخدمــات لتقييــم أداء ادارات العمــل فــى البنــك وفقــا ألعلــى المعاييــر المطلوبــة لالرتقــاء
بجــودة خدمــة العمــاء وزيــادة اإلنتاجيــة وتحســين مســتويات االداء العــام ،ممــا كان لــه األثــر باعتمــاد تجديــد شــهادة اإليــزو  9001:2008األلمانيــة
للجــودة "تــي يــو فــي نــورد" للســنة الثالثــة علــى التوالــي.
وحدة جودة الخدمة مسئولة عما يلي:
¥
¥
¥
¥
¥

 ¥تعزيــز الرؤيــة الشــاملة لجــودة الخدمــة لــدى جميــع الموظفيــن للوصــول ألعلــى مســتويات التنميــة للمهــارات الشــاملة طويلــة األجــل ،من
خــال تطبيــق برامــج وحمــات تســاهم فــي تعزيــز بيئــة إيجابيــة فــي مــكان العمــل.
¥تطوير الوعي بجودة الخدمة وثقافة التميز في الخدمات المقدمة لعمالء البنك
¥اعداد وتقديم دورات تدريبية شاملة لتعزيز أهمية جودة الخدمة وارتباطها بالرؤية االستراتيجية للبنك.
¥عمــل دراســات ســوقية واســتفتاءات لقيــاس رضــاء عمــاء البنــك وعمــاء البنــوك األخــرى لتحديــد فــرص تطويــر الخدمــة بمــا يتناســب مــع
تطلعــات البنــك للتميــز ورضــاء العمــاء.
¥عمــل برامــج وفعاليــات تشــجيعية للموظفيــن المتميزيــن فــي جــودة الخدمــة لتحفيــز روح التنافــس اإليجابيــة بيــن الموظفيــن علــى
تقديــم اعلــى مســتويات األداء.

وحدة حماية العمالء
¥
¥
¥
¥

¥مراجعــة جميــع وثائــق البنــك (مــن سياســات واجــراءات ونمــاذج ومــواد دعايــة واعــان وعقــود واتفاقيــات وغيرهــا) وللتأكــد مــن مطابقتهــا
مــع متطلبــات حمايــة العمــاء ذات الصلــة قبــل اصدارهــا والعمــل بهــا بالوحــدات المختصــة مــن قبــل البنــك.
¥وضع برنامج شامل للتحقق من مطابقة جميع وحدات البنك مع متطلبات حماية العمالء ذات الصلة ،وذلك من خالل ما يلي:
¥االنتهاء من االصدار االول من التقرير السنوي للوحدة.
¥اإلسهام في تحليل شكاوى العمالء بغرض تصنيفها وتحديد االسباب الجذرية مع اقتراح االجراءات التصحيحية

وحدة الشكاوى
تضــع وحــدة الشــكاوي (بمــا فــي ذلــك شــكاوى البنــك المركــزي) رضــاء العمــاء كأولويــة قصــوى .وتعمــل الوحــدة علــى زيــادة مســتوى رضــاء
العمــاء مــن خــال معالجــة قضاياهــم بشــكل فعــال ،واالســتثمار الدقيــق لألســباب الجذريــة ،وااللتــزام الفعــال بتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة
والوقائيــة لتجنــب تكــرار الشــكاوى.
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الموارد البشر ّية
كمــا فــي األعــوام الســابقة ،بقــي اســتقطاب الكويت ّييــن حديثــي التخ ـ ّرج مــن ذوي الكفــاءات العاليــة والحفــاظ عليهــم مــن أهــم تدابيــر وأهــداف
إدارة المــوارد البشــرية فــي العــام  ،2017وذلــك بمــا يتماشــى مــع اســتراتيج ّية البنــك وال س ـ ّيما زيــادة االعتمــاد علــى الكــوادر الوطنيــة  .وتقــوم
ـم تدريبهــم علــى الوظائــف
ـي ،ضمــن إدارات وأقســام البنــك
المتنوعــة ليتـ ّ
ّ
ـكل منهجـ ّ
إدارة المــوارد البشــرية بــإدراج المتد ّربيــن حديثــي التخـ ّرج ،وبشـ ٍ
المتخصصــة بمــا يضمــن أقصــى مســتوى أداء لـ ّ
ويخولــه مــن إثبــات جدارتــه فــي تو ّلــي مناصــب رئيســية فــي مختلــف إدارات البنــك.
ـكل متــد ّرب
ّ
ّ
ّ
للموظفيــن مــن خــال دورات التدريــب والتوعيــة ،حيــث
ـور المهنــي والشــخصي
وثابــرت إدارة المــوارد البشــر ّية وخــال العــام  ،2017لدعــم التطـ ّ
تدريبــي بمــا يتوافــق مــع أحــدث متط ّلبــات القطــاع
قامــت وحــدة التع ّلــم والتطويــر فــي إدارة المــوارد البشــر ّية بتوفيــر أكثــر مــن  150برنامــج
ّ
ّ
ّ
المتنوعــة التــي و ّفرهــا لهــم
الموظفــون فــي العديــد مــن برامــج التدريــب
موظــف فــي البنــك .وقــد انخــرط
المصرفــي اســتفاد منهــا أكثــر مــن 850
ّ
والمحترفــة مثــل شــهادة خبيــر ُمعتمــد فــي إدارة التمويــل (،)CCM
معهــد الدراســات المصرف ّيــة ( )IBSمــع التركيــز علــى الشــهادات
ّ
المتخصصــة ُ
متقدمــة ( ،)ACCMبرنامــج تطويــر القيــادة التنفيذ ّيــة (تو ّفــره كل ّيــة األعمــال فــي جامعــة هارفــرد)،
شــهادة خبيــر ُمعتمــد فــي إدارة التمويــل بدرجــة
ّ
شــهادة خبيــر ُمحتــرف فــي إدارة المشــاريع ( ،)PMPوبرنامــج تطويــر حديثــي التخ ـ ّرج الكويت ّييــن ( )KGDPوغيرهــا مــن البرامــج.
ّ
صفــوف مركّ ــزة هدفــت إلــى تعزيــز معرفتهــم
موظفــو البنــك األهلــي المتحــد مــن  3500ســاعة مــن البرامــج التدريب ّيــة ضمــن
كمــا اســتفاد
ٍ
وتقدمهــم داخــل البنــك .ومــن المواضيــع التــي تناولتهــا هــذه البرامــج :إدارة المخاطــر ،شــهادة متخصصــة فــي الصيرفــة اإلســام ّية ،اإللتــزام،
المال ّيــة ،الحوكمــة ،المعيــار المحاســب الدولــي فــي التقاريــر المال ّيــة ( ،)IFRS9وقوانيــن وأحــكام اتفاقيــة بــازل .3
ّ
موظفــي البنــك لبرامــج توعيــة إلكترون ّيــة حــول مجموعــة مــن المتط ّلبــات الرقابيــة بمــا فــي ذلــك حمايــة
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،خضــع جميــع
العميــل ،محاربــة عمليــات غســل األمــوال واإلرهــاب ،وإجــراءات وسياســات البنــك ،فضـ ً
ا عــن قيــام قســم المــوارد البشــر ّية بإضافــة مكتبــة إلكترون ّيــة
مهمــة مــن المهــارات الشــخص ّية.
ـن مــواد أعمــال أساس ـ ّية وباقــة
إلــى نظــام إدارة التع ّلــم ( )LMSتتضمـ ّ
ّ
كذلــك لعبــت إدارة المــوارد البشــر ّية دورًا محور ّيــً كشــريك أعمــال لفريــق اإلدارة العليــا بالبنــك حيــث طــورت المــوارد البشــرية أهــداف األداء لجميــع
موظفــي البنــك فــي ّ
ّ
والمربــح.
نجــز أحــد أهدافــه
كل اإلدارات ممــا ســمح للبنــك األهلــي المتّحــد أن ُي ِ
المهمــة ،أال وهــو تحقيــق النمـ ّ
المســتدام ُ
ـو ُ
ّ
تركّ
قدمــة لــه فــي
الم
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
أثن
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ـ
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كمـ
ُ ّ
ّ
الحصــة الســوق ّية الحال ّيــة للبنــك وربحيتــه أيضــً.
الفــروع .وتهــدف هــذه التدابيــر إلــى االرتقــاء بمســتوى خدمــة العميــل وزيــادة
ّ
وامتثــاالً لتعليمــات حوكمــة الرقابــة الشــرعية الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي ،قامــت إدارة المــوارد البشــرية بإعــادة هيكلــة إدارة الشــريعة
لتتماشــى مــع تلــك التعليمــات .كمــا عملــت المــوارد البشــرية علــى تعزيــز قــدرات الكــوادر عبــر تنظيــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والفعاليــات
الثقافيــة المرتبطــة بأحــكام الشــريعة اإلســامية بهــدف غــرس ثقافــة الحوكمــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية وتعزيــز القيــم المؤسســية فــي
شــتى قطاعــات البنــك.
ـوالت المفصل ّيــة بالنّســبة إلدارة المــوارد البشــر ّية فــي البنــك األهلــي المتّحــد ،حيــث اســتطاعت المســاعدة نظــام
ويعتبــر العــام  2017عــام التحـ ّ
ـدد مــن إجــراءات اإلدارة
المــوارد البشــر ّية الجديــدة الــذى تبنتــه " -ساب©سكســس فاكتــورز" ( ،)SAP© SuccessFactorsأن تحقّ ــق هدفهــا بتحويــل عـ ٍ
ـم توحيــد إجــراءات إدارة المــوارد البشــرية وتقليــص الفتــرة الزمن ّيــة
إلــى معامـ ٍ
ـات مؤتمتــة بالكامــل .وبفضــل نظــام المــوارد البشــر ّية الجديــد ،تـ ّ
ا ّلالزمــة لـ ّ
ـكل ملحــوظ ،مــا ع ـزّز مــن مســتوى الرضــاء لــدى الموظفيــن حيــال اإلجــراءات الداخل ّيــة ،علمــً أنّ االرتقــاء بمســتوى رضــاء
ـكل إجــراء بشـ ٍ
الموظفيــن كان مــن األمــور الرئيس ـ ّية التــي ركّ ــزت عليهــا إدارة المــوارد البشــرية خــال العــام.
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الحوكمة
القواعد الخاصة بتطبيق الحوكمة
يلتــزم البنــك األهلــي المتحــد بمجموعــة مــن النظــم والهيــاكل التنظيميــة والعمليــات التــي تؤكــد تحقيــق االنضبــاط وفقــً للمعاييــر والمبــادئ
المحليــة والعالميــة .حيــث حــدد البنــك مــن خــال سياســة ودليــل الحوكمــة مســؤوليات وواجبــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك ،مــع
مراعــاة أولويــات توفيــر الحمايــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح ذوي الصلــة.
ويتبنــى مجلــس إدارة البنــك نظــام الحوكمــة الــذي شــرعه بنــك الكويــت المركــزي عــام  .2012وتتضمــن مســئولية المجلــس تحديــد األهــداف
واالســتراتيجيات والسياســات ومــن ثــم تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتنظيــم العمليــات اليوميــة واالجــراءات .ونحــن فــي البنــك االهلــي المتحــد نحــرص
علــى االلتــزام بالقواعــد واللوائــح التــي يتــم تشــريعها مــن قبــل الســلطات االرقابيــة ،ومــا يتصــل بذلــك مــن إدارة حصينــة للمخاطــر وتطويــر
األنظمــة واالدوات الالزمــة والرقابــة الداخليــة اضافــة الــى تحقيــق مبــدأ المســاءلة تجــاه المســاهمين والمودعيــن والمحافظــة علــى حقــوق اصحــاب
المصالــح
ولقــد اتســع نطــاق عمــل حوكمــة الشــركات ليشــمل الرقابــة الشــرعية حيــث أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعليمــات بشــأن نظــام حوكمــة الرقابــة
الشــرعية فــي البنــوك اإلســامية الكويتيــة فــي ديســمبر  2016وهــذه التعليمــات تعتبــر مكملــة للتعليمــات الســابقة الصــادرة فــي يونيــو 2012
والمتصلــة بقواعــد ونظــم الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة.
وفيما يلي الهيكل التنظيمي للحوكمة في البنك:

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

مجلس
اإلدارة

لجنة الترشيحات
والمزايا

اللجنة
التنفيذية

لجنة
المخاطر

لجنة
الحوكمة

لجنة التدقيق
واإللتزام

رئيس وحدة التدقيق
الشرعي الداخلي

رئيس التدقيق الداخلي
أمين سر الهيئة
باحث شرعي داخلي

الرئيس
التنفيذي

أمين سر
مجلس اإلدارة  /رئيس
الحوكمة واإلفصاح

رئيس إدارة المخاطر
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الحوكمة (تتمة)

القواعد الخاصة بتطبيق الحوكمة (تتمة)
نــاء علــى تعليمــات بنــك الكويــت
و ُيقيــم البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع أعمالــه وممارســاته علــى المحــاور التســعة األساســية التاليــةِ ،ب ً
المركزي الصادرة بهذا الشأن ،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

المساواة
تحقيق العدالة
والحياد

الى جانب المحاور التسع ( )9المذكورة أعاله ،حرص مجلس اإلدارة على تحقيق مبادئ ومتطلبات حوكمة
الرقابة الشرعية من خالل تعزيز إدارة الحوكمة المؤسسية في البنك والمبادئ الخمسة التي حددها
بنك الكويت المركزي:
. .1إشراف ومسئولية ومساءلة كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في اطار
حوكمة الرقابة الشرعية
. .2استقاللية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في إصدار الفتاوى دون مؤثرات عليهم
. .3معايير الكفاءة والمالءمة ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالمؤهالت االكاديمية
والخبرات العملية
. .4سرية المعلومات التي ينبغي على اعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها
. .5التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم اآلراء والفتاوى للبنك
باالضافة الى محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي
العناصر األساسية لممارسات الحوكمة السليمة في البنك األهلي المتحد

النزاهة
الصدق وأخالقيات
العمل
اإلفصاح والشفافية
اعالن المعلومات
واتاحتها على نطاق
واسع
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المساءلة
تحمل المسؤولية
عن القرارات
واإلجراءات

الحوكمة (تتمة)

مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء غيــر تنفيذييــن منهــم إثنيــن مســتقلين .ويتحمــل المجلــس المســؤولية الشــاملة عــن البنــك ،بمــا فــي
ذلــك وضــع االهــداف االســتراتيجية للبنــك ،واســتراتيجية المخاطــر ،ومعاييــر الحوكمــة وكذلــك مســئولية تطبيــق هــذه االهــداف والمعاييــر واالشــراف
علــى ســامة تطبيقهــا ،باالضافــة الــى مســئولية االشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة.
ويحــدد مجلــس اإلدارة الممارســات الســليمة للحوكمــة لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال وعليــه ان يضمــن وجــود الوســائل التــي تؤكــد اتبــاع تلــك
الممارســات مــع مراجعتهــا بانتظــام بهــدف تحســينها .وعلــى المجلــس ان يجســد بممارســاته معاييــر الحوكمــة الســليمة وبمــا يســاعده فــي
القيــام بواجباتــه بكفــاءة وبمــا ينقــل صــورة واضحــة حــول تطلعــات البنــك واهدافــه.
تشكيل مجلس اإلدارة:
رئيس مجلس اإلدارة
¥

المضف
¥الدكتور أنور علي ُ
رئيس لجنة الحوكمة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
¥

الصباح
¥الشيخ عبد اهلل جابر األحمد ُ
رئيس لجنة المزايا والترشيحات،
رئيس اللجنة التنفيذية

أعضاء مجلس إدارة مستقلين
¥

¥مايكل جيرالد إيسيكس
عضو لجنة المزايا والترشيحات،
عضو لجنة المخاطر،
عضو لجنة التدقيق وااللتزام

¥

¥محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
رئيس لجنة التدقيق واإللتزام

أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين
¥ ¥جمال شاكر الكاظمي
عضو لجنة الحوكمة،
عضو لجنة التدقيق وااللتزام
¥

¥عادل محمد عبد الشافي اللبان
عضو لجنة المزايا والترشيحات،
عضو اللجنة التنفيذية

¥

¥سانجيف بيجال
عضو لجنة التدقيق واإللتزام

¥

¥كيث هنري جيل
رئيس لجنة المخاطر،
عضو اللجنة التنفيذية

¥

¥عبد اهلل أحمد الرئيسي
عضو لجنة المخاطر،
عضو لجنة الحوكمة
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم المؤسسية
الرؤية
¥

ـدا فــي العمــل المصرفــي اإلســامي وفقً ــا للمعاييــر العالميــة وأن يكــون العميــل فــي مقدمــة
¥أن يصبــح البنــك األهلــي المتحــد مصرفــا رائـ ً
أولوياتنــا دائمــً.

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
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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¥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.
¥المساهمة في التقدم المجتمعي واالقتصادي للمجتمعات.
¥غرس ثقافة االلتزام بالشريعة االسالمية داخل البنك من خالل السياسات والبرامج المناسبة بهذا الشأن.

الحوكمة (تتمة)

تركيز عمل مجلس اإلدارة في عام  2017وإنجازاته

إدارة المخاطر
والرقابة
الداخلية

التقدم والنماء

االستراتيجية
واألداء

الحوكمة
وقيمة
المساهمين

بــادر مجلــس إدارة البنــك إلــى تهيئــة بيئــة العمــل لتطبيــق تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي فيمــا يتعلــق بحوكمــة الرقابــة الشــرعية ودمجهــا
ضمــن أدبياتــه وأنظمتــه بكافــة أنواعهــا فــي البنــك ،مــن خــال قــراره بتشــكيل فريــق تطبيــق عمــل لتطبيــق تعليمــات حوكمــة الرقابــة الشــرعية،
يتألــف مــن المــدراء العامــون والفنيــون والمتخصصــون مــن كافــة قطاعــات األعمــال فــي البنــك.
قــام فريــق حوكمــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــك بتقييــم الوضــع الحالــي لنظــام الرقابــة الشــرعية مقارنــة مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي،
ومقارنــة مــع أفضــل الممارســات المهنيــة حــول العالــم فــي هــذا المجــال ،ثــم وضــع تصــورا شــامال لمجــاالت التطويــر والتحديــث المطلوبــة فــي
أنظمــة البنــك ،ومتضمنــة اآلليــات التــي تضمــن تنفيــذ هــذه الممارســات ومراقبتهــا وتطويرهــا بشــكل مســتمر ومنهجــي .وقــد كان لتوجيهــات
مجلــس اإلدارة ومتابعتــه الدوريــة ألعمــال ونتائــج هــذا الفريــق أثرهــا الكبيــر فــي تحقيــق النتائــج المســتهدفة حيــث تــم تعظيــم نظــام الرقابــة
الشــرعية فــي البنــك مــن خــال األدوات والوســائل التاليــة:
. .1تطويــر الئحــة عمــل مجلــس إدارة البنــك واللجــان المنبثقــة عنــه ليضطلــع بالتــزام البنــك بحوكمــة الرقابــة الشــرعية ،مــن خــال اعتمــاده
آليــات مناســبة لمراقبــة هــذا االلتــزام واإلشــراف الفعــال علــى مــدى فعاليتهــا .و لتقــوم اللجــان بــدور مؤثــر وجــدي فــي مراقبــة وضمــان
شــفافية تعييــن وإعــادة تعييــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية ،ومراقبــة مــدى التــزام البنــك بالمعاييــر الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي
والهيئــات التنظيميــة العالميــة المعتمــدة لديــه المتعلقــة بــإدارة المخاطــر الشــرعية ،ومراقبــة مســتوى التــزام إدارة البنــك بقــرارات هيئــة
الرقابــة الشــرعية ،وحمايــة مصالــح أصحــاب حســابات االســتثمار وااللتــزام باإلفصــاح المالئــم لهــم فــي الوقــت المناســب وبالطريقــة المالئمــة.
. .2تطويــر إطــار الحوكمــة الشــرعية فــي البنــك التــي حــددت مســئوليات كل جهــة رئيســية فــي نظــام الرقابــة الشــرعية فــي البنــك ابتــداء
مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ثــم باقــي موظفــي البنــك فــي االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســامية.
. .3تطويــر السياســات واالجــراءات واالدلــة المكتوبــة فــي البنــك لتأخــذ باعتبارهــا أهميــة االلتــزام بعــرض جميــع أعمــال البنــك علــى هيئــة
الرقابــة الشــرعية ،والــزام جميــع العامليــن بااللتــزام بهــذه القــرارات علــى الــدوام .ولدمــج المتطلبــات الشــرعية ضمــن إجــراءات العمــل الواجــب
مــن كل موظــف فــي البنــك االلتــزام بهــا.
. .4تخصيص الموارد والقوى العاملة الكافية لدعم تطبيق إطار حوكمة الرقابة الشرعية.
. .5غــرس ثقافــة االلتــزام بالشــريعة االســامية والقــرارات الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية لــدى موظفــي البنــك أثنــاء ممارســتهم
اليوميــة ألعمالهــم مــن خــال جعــل هــذه الثقافــة جــزءا أصيــا مــن سياســات المــوارد البشــرية وأدلــة العمــل المتخصصــة.
. .6التاكد من وجود قنوات اتصال فعالة بين األجهزة الرئيسية للبنك لضمان رفع األمور الشرعية الهامة إلى مجلس اإلدارة.
. .7تعزيــز دور التدقيــق الشــرعي الداخلــي ليقــوم بــدور مســتقل فــي تقييــم مــدى التــزام الموظفيــن بتطبيــق قــرارات هيئــة الرقابــة
الشــرعية ،وتقديــم الــرأي الفنــي إلدارة البنــك حــول هــذا االلتــزام وكيفيــة تعزيــزه وتقويتــه.

تقييم أعضاء مجلس اإلدارة
يســتمر البنــك فــي العمــل علــى تطبيــق كل الوســائل الممكنــة لتعزيــز دور مجلــس اإلدارة فــي أداء مهامــه .ولهــذا الغــرض تتولــى لجنــة المزايــا
والترشــيحات هــذا الــدور بإجــراء مراجعــات ســنوية فعالــة ،مــن خــال االســتبيانات ،والتقييــم الذاتــي ،يتــم مــن خاللهــا تحليــل التقاييــم ،لتحديــد
نقــاط القــوة والضعــف .وتعمــل هــذه المراجعــات علــى تقييــم أداء اعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتشــمل هــذه
التقييمــات ،ليــس فقــط أعضــاء مجلــس اإلدارة ككل ،ولكــن تغطــي أيضــً مســاهمات أعضــاء مجلــس اإلدارة منفرديــن واللجــان المنبثقــة عــن
مجلــس اإلدارة.
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الحوكمة (تتمة)

ابرز مهام ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2017

38

¥

¥اعتماد البيانات المالية

¥

¥اعتماد إطار عمل المخاطر (نزعة المخاطر)

¥

¥اعتماد عملية تقييم رأس المال الداخلي واختبارات الضغط

¥

¥مراجعة تقارير المخاطر والتدقيق الداخلي المقدمة من لجان مجلس اإلدارة المعنية

¥

¥مراقبة االلتزام بتنفيذ استراتيجية البنك بصفة نصف سنوية

¥

¥اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2018

¥

¥مراجعة األداء الفصلي من خالل التقارير التي أعدتها إدارة البنك

¥

¥مراجعة تقارير وحدة شكاوى العمالء

¥

¥مراجعة سياسة المكافآت

¥

¥مراجعة تقارير التدقيق الداخلي واإللتزام الرقابي

¥

¥مراجعة سياسات البنك للتاكد من توافقها مع تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأنه حوكمة الرقابة الشرعية

¥

¥االطالع على القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية

¥

¥الموافقــة علــى التوصيــات المقترحــة مــن قبــل لجنــة المزايــا والترشــيحات بخصــوص التغيــرات الخاصــة بالهيــكل التنظيمــي للبنــك ليتوافــق
مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة بشــأن حوكمــة الرقابــة الشــرعية

¥

¥الموافقــة علــى التوصيــات المقترحــة بتعديــل لوائــح عمــل المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه لتتماشــى مــع تعليمــات حوكمــة الرقابــة
الشــرعية

¥

¥إصدار إطار حوكمة الرقابة الشرعية

الحوكمة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لــدى البنــك األهلــي المتحــد خمــس لجــان منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة لدعــم المجلــس علــى القيــام بــدوره ومســؤولياته الرقابيــة واالشــرافية.
وتقــوم اللجــان باســتمرار بابــاغ مجلــس اإلدارة حــول آخــر التطــورات كمــا تقــوم بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن أنشــطتها إلــى مجلــس اإلدارة.
مدرج ادناه اسماء ومسؤوليات هذه اللجان:
¥
¥
¥
¥
¥

¥لجنة الحوكمة.
¥لجنة المخاطر.
¥لجنة التدقيق واإللتزام.
¥لجنة المزايا والترشيحات.
¥اللجنة التنفيذية.

باإلضافــة إلــى أهــداف تشــكيل واختصاصــات لجــان المجلــس المذكــورة فــي التعليمــات الصــادرة فــي يونيــو  2012فيمــا يتعلــق بقواعــد ولوائــح
حوكمــة الشــركات فــي البنــوك الكويتيــة ،تــم تحديــث هــذه الشــروط الخاصــة بلجــان مجلــس اإلدارة لتشــمل مســؤوليات إضافيــة فيمــا يتعلــق
بالشــريعة.
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه في إطار تعليمات الحوكمة

عدد االجتماعات التي ُعقِ دت
في عام 2017

اجتماعات
أعضاء مجلس
اإلدارة

لجنة
الحوكمة

لجنة
المخاطر

6

2

5

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق لجنة المزايا
والترشيحات
واإللتزام
6

2

اللجنة
التنفيذية
3

عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة

أنور علي عبد اهلل المضف

6

2

-

-

-

-

عبد اهلل جابر األحمد الصباح

5

-

-

-

2

3

جمال شاكر عبد المجيد الكاظمي *

5

2

1

5

-

-

عادل محمد عبد الشافي اللبان

6

-

-

-

2

3

سانجيف بايجال

5

-

-

5

-

-

كيث هنري غيل

6

-

5

-

-

3

مايكل جبرالد إبسكـــــــــــــس

6

-

5

6

2

-

محمد طارق محمد أكبر

6

-

-

6

-

-

عبداهلل أحمد الرئيسي **

6

2

4

1

-

-

* انتهت عضوية جمال الكاظمي في لجنة المخاطر وانضم إلى لجنة التدقيق وااللتزام بتاريخ 2017/3/30
** انتهت عضوية عبداهلل الرئيسي في لجنة التدقيق وااللتزام وانضم إلى لجنة المخاطر بتاريخ 2017/3/30
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الحوكمة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)
 .1لجنة الحوكمة
أهداف اللجنة
يتمثــل الــدور األساســي للجنــة الحوكمــة فــي تقديــم الدعــم لمجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته االشــرافية المتعلقــة بممارســات الحوكمــة
الســليمة وتطبيقاتهــا وأطــر تقييمهــا .كمــا تضطلــع اللجنــة بــدور رئيســي فــي تشــكيل سياســات الحوكمــة فــي البنــك.
أعضاء اللجنة:
				
د .أنور علي المضف
				
جمال شاكر الكاظمي
				
عبداهلل أحمد الرئيسي

رئيسًا
عضو
عضو

عدد اإلجتماعات التي تم عقدها خالل عام 2 :2017
أبرز مهام ومسئوليات لجنة الحوكمة خالل عام 2017
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥مراقبة مدى التزام البنك بسياسة الحوكمة والتقييم المستمر إلطر العمل ذات العالقة لضمان مالءمته المستمرة لهيكل البنك
¥مراجعة وتقييم واعتماد التعديالت المطلوبة على سياسات البنك لتتوافق مع تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية اعتبارًا من 2018
¥مراجعة لوائح عمل المجلس واللجان المنبثقة عنه وادخال التغييرات الالزمة لتطبيق حوكمة الرقابة الشرعية
¥متابعة اعمال الفريق المشكل لتطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية
¥مراجعة اطار حوكمة الرقابة الشرعية
¥مراجعة دليل التدقيق الشرعي
¥اقتراح التعديالت على عقد التأسيس والنظام االساسي للبنك في اطار حوكمة الرقابة الشرعية

¥

¥مراقبة الشركات التابعة للبنك من منظور الحوكمة

 .2لجنة المخاطر
أهداف اللجنة
تتولــى لجنــة المخاطــر مســئولية تقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســئولياته اإلشــرافية المتعلقــة باألمــور الحاليــة والطارئــة الخاصــة
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:
				
كيث هنري جيل
				
مايكل إيسكس
				
عبداهلل أحمد الرئيسي

رئيسًا
عضو
عضو

عدد اإلجتماعات التي تم عقدها خالل عام 5 :2017
ابرز مهام ومسئوليات لجنة المخاطر في عام 2017
¥ ¥مراجعة ومتابعة خطة العمل الخاصة بتقرير تقييم امن النظم و المعلومات
¥

¥مراجعه ،متابعه وتطبيق معاير المحاسبية “”IFRS 9

¥

¥مراجعة أداء منتجات البنك اإلسالمية

¥

¥مراجعة وتحديث اطار عمل لجنه المخاطر ليتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص حوكمة الهيئات الشرعية للبنوك اإلسالمية

¥

¥مراجعة اختبارات الضغط وعملية تقييم رأس المال الداخلي ،والتحاليل والمنهجيات المتعلقة به

¥
¥
¥

¥مراجعه إدارة وحدة مخاطر المؤسسة وانشطتها المختلفة ضمن وحدة إدارة المخاطر
¥مراجعه العديد من السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر
¥مراجعــة ومناقشــة نزعــة البنــك للمخاطــر ،بمــا فــي ذلــك االنكشــافات علــى تركــزات المخاطــر ،والمخاطــر التشــغيلية ،واإللتــزام ،وغســيل
األمــوال ،والســيولة ،واســتعادة األعمــال ألوضاعهــا بعــد الكــوارث واســتمرارها
¥تقييم أداء مدير عام إدارة المخاطر وتوصية مجلس اإلدارة بالمكافأة المتناسبة مع أدائه
المقدمة من لجنة إدارة المخاطر بصفة منتظمة.
¥مراجعة التقارير ُ

¥
¥
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الحوكمة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)
 .3لجنة التدقيق واإللتزام
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 للبنــك.
أعضاء اللجنة:
			
محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
					
سانجيف بيجال
				
مايكل جيرالد إيسيكس
					
جمال شاكر الكاظمي

رئيسًا (مستقل)
عضو
عضو (مستقل)
عضو

عدد اإلجتماعات التي تم عقدها خالل عام 6 :2017
ابرز مهام ومسئوليات لجنة التدقيق وااللتزام خالل عام 2017
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥اعتماد خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر لعام  2017وتقديم التوصيات الخاصة بشأنها.
¥مراجعة وتقييم تقارير التدقيق الداخلي وفعاليتها.
¥متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية ومدى االلتزام بالتوجيهات الرقابية.
¥مراجعة تقارير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر الربع سنوية وتقرير الشرعية بصورة نصف سنوية.
¥مراجعة وتقييم تقارير مراجعة الرقابة الداخلية على البنك.
¥مراجعة التقارير النصف سنوية والرقابة الداخلية على الشركات التابعة.
¥تقييم طبيعة وإطار عمل وتنفيذ خطة اإللتزام ،باإلضافة إلى متابعة األداء.
¥مراجعة تقارير وحدة مكافحة غسل األموال.
¥مراجعــة تقاريــر الشــكاوي مــن وحــدة الشــكاوي وضمــان فعاليــة اإلجــراءات الداخليــة فــي التعامــل مــع هــذه الشــكاوي ،بمــا يتوافــق مــع
السياســات والمتطلبــات الرقابيــة ذات العالقــة.
المجمعة للبنك ،وتقديم التوصيات المتعلقة بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها.
¥مراجعة ومناقشة البيانات المالية ُ
¥االجتماع مع مكتب التدقيق الخارجي المسئول عن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالبنك لمناقشة نتائج التقييم
¥االجتمــاع مــع المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن بــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة لمناقشــة التقاريــر والموضوعــات الماليــة والتدقيــق الداخلــي
وأمــور تتعلــق بااللتــزام بالتوجيهــات الرقابيــة.
¥متابعة كفاية موارد التدقيق الداخلي واإللتزام لضمان فعالية مهامها.
¥تقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين/اعادة تعيين المدققين الخارجيين.
¥تقييم أداء مدير عام التدقيق الداخلي ومساعد مدير عام إدارة االلتزام والتوصية بالمكافآت المتناسبة مع ادائهم.
¥الموافقة على خطة إدارة التدقيق لعام .2018

 .4لجنة المزايا والترشيحات
أهداف اللجنة
يمثــل دور لجنــة المزايــا والترشــيحات ( )CNCفــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة واالشــرافية المتعلقــة بــإدارة ترتيبــات
التعويضــات فــي البنــك ،بمــا فــي ذلــك مكافــآت األداء قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل والتوصيــة لمجلــس اإلدارة لموافقتــه الخاصــة علــى مكافــآت
أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقً ــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية وأفضــل الممارســات المطبقــة عالم ًيــا .إضافــة إلــى تحديــد األفــراد المؤهليــن لشــغل
منصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك ،للتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمرشــحين للعمــل فــي كل لجنــة مــن اللجــان المنبثقــة
عــن مجلــس اإلدارة ،وتقييــم أداء مجلــس اإلدارة ،وأعضائــه ،واللجــان الفرديــة فيــه.
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الحوكمة (تتمة)

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)
 .4لجنة المزايا والترشيحات (تتمة)
أعضاء اللجنة:
الشيخ عبد اهلل جابر األحمد الصباح		
				
عادل محمد اللبان
			
مايكل جيرالد إيسيكس

رئيسًا
عضوًا
عضومستقل

عدد اإلجتماعات التي تم عقدها خالل عام 2 : 2017
ابرز مهام ومسئوليات اللجنة لعام :2017
¥ ¥مراجعــة مهــام واختصاصــات لجنــة المزايــا والترشــيحات لتتوافــق مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة بشــأن حوكمــة الرقابــة
الشــرعية وتقديــم التوصيــات بالتغيــرات المقترحــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا
¥

¥رفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة بحــزم المزايــا المســتحقة والمجمعــة والتــي تــم ربطهــا بــاألداء ومتوافقــة مــع النظــرة المســتقبلية للمخاطــر
ومــع اللوائــح والسياســات الداخليــة

¥

¥مراجعــة والتوصيــة لموافقــة مجلــس اإلدارة بتعديــل سياســة المــوارد البشــرية لتتوافــق مــع تغيــرات قانــون العمــل الكويتــي بشــأن مكافــأة
نهايــة الخدمــة واســتحقاقات اإلجــازات الســنوية الصــادرة فــي  9يوليــو  2017و إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي بشــأن حوكمــة الرقابــة الشــرعية
الصــادرة فــي  20ديســمبر 2016

¥

¥مراجعــة الهيكلــي التنظيمــي للبنــك ليتوافــق مــع تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة بشــأن حوكمــة الرقابــة الشــرعية وتقديــم
التوصيــات بالتعديــات المقترحــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا

¥

¥مراجعــة واعتمــاد معاييــر التقييــم الســنوية ألعضــاء المجلــس والــذي يشــمل التقييــم الذاتــي الفــردي ،األداء العــام لمجلــس اإلدارة واللجــان
المنبثقــة عنــه

¥

¥مراجعــة تشــكيل أعضــاء لجنــة المخاطــر ولجنــة التدقيــق وااللتــزام التابعييــن لمجلــس اإلدارة وتقديــم التوصيــات بالتغيــرات المقترحــة إلــى
مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا

¥

¥رفع التوصية لمجلس اإلدارة بحزم المزايا المستحقة والمجمعة والتي تم ربطها باألداء ومتوافقة مع النظرة المستقبلية للمخاطر

¥

¥الموافقة والتوصية للمجلس بتعيين نائب الرئيس التنفيذي  -مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

¥

¥الموافقة والتوصية للمجلس بتعيين مدير عام  -إدارة التدقيق الداخلي بالتنسيق مع لجنة التدقيق وااللتزام

¥

¥مراجعة واعتماد خطة االحالل بالبنك

 .5اللجنة التنفيذية
أهداف اللجنة
تضطلــع اللجنــة التنفيذيــة بتقديــم الدعــم لمجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى األنشــطة التنفيذيــة الرئيســية للبنــك ،والتــي تتعلــق بشــكل
أساســي بالوظائــف المصرفيــة األساســية وأي مهــام أخــرى يفوضهــا المجلــس .ويضطلــع بمســؤولياته فــي صفتيــن همــا :العمــل نيابــة عــن
المجلــس فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تكــون مخصصــة لقــرارات المجلــس وتولــي المســؤوليات التــي يفوضهــا المجلــس بمــا فــي ذلــك،
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مخاطــر االئتمــان واالســتثمار والســيولة والســوق والمخاطــر التشــغيلية .التجــاوزات علــى الحــدود المخصصــة
للجان أخرى.
أعضاء اللجنة:
الشيخ عبد اهلل جابر األحمد الصباح		
				
عادل محمد اللبان
				
كيث هنري جيل

رئيسًا
عضو
عضو

عدد اإلجتماعات التي تم عقدها خالل عام 3 : 2017
ابرز مهام اللجنة التنفيذية خالل عام :2017
¥
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¥مراجعة واعتماد المعامالت المالية والعروض االستثمارية بموجب جدول الصالحيات المعتمد.

¥

¥مراجعة جودة محفظة التمويل والتسهيالت الشاملة في البنك.

¥

¥مراجعة قرارات ومحاضر اجتماعات وتقارير لجان اإلدارة

الحوكمة (تتمة)

الدورات التعريفية والتدريبية لمجلس اإلدارة
وضعــت اللجنــة خطــة تدريــب شــاملة ســنوية لمجلــس اإلدارة مــن أجــل تطويــر مهــارات مجلــس اإلدارة وخبرتــه؛ والتــي تشــمل الحوكمــة الشــريعة
وإدارة المخاطــر وأمــن المعلوماتيــة واالبتــكار والمواضيــع الحاليــة المتداولــة فــي القطــاع المصرفــي .وتســتند الخطــة إلــى المعاييــر الحاليــة
للصناعــة الدوليــة وأفضــل الممارســات.
حضر مجلس اإلدارة بشكل جماعي البرامج التالية في عام :2017
¥

¥تطبيقات  IFRS9والتركيز على االتجاهات العالمية واالقليمية في تبني الـ IFRS9

¥

¥أمــن المعلومــات :حمايــة المعلومــات والبيانــات المتداولــة عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن العبــث والتخريــب والتبديــل ،أو مــن أي خطــر يهددهــا مثــل
وصــول أي شــخص غيــر مخــول للوصــول إليهــا والعبــث ببياناتهــا واإلطــاع عليهــا ،وذلــك مــن خــال توفيــر الوســائل والطــرق الالزمــة لحمايتهــا
مــن المخاطــر الداخل ّيــة والخارج ّية.

¥

¥حوكمة الشركات وعالقتها بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية.

¥

¥تطبيقات عملية في أمن المعلوماتية ()Cyber Security

كما تم اكمال العديد من البرامج التدريبية عبر التعلم االلكتروني مثل برامج عن الفاتكا وغسيل االموال.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
وفقــً للقانــون فإنــه يجــب أن تُشــكل فــي كل بنــك إســامي هيئــة مســتقلة للرقابــة الشــرعية علــى أعمــال البنــك ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة
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 هــذه القــرارات وتطبيقهــا ،وعلــى الهيئــة الشــرعية التأكــد
مــن التــزام اإلدارة بذلــك وكتابــة تقريرهــا للجمعيــة العموميــة للبنــك يشــتمل علــى رأيهــا فــي مــدى مســايرة أعمــال البنــك ألحــكام الشــريعة
اإلســامية.
عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (سبعة) اجتماعات خالل عام  ،2017وفيما يلي جدول بحضور أعضاء الهيئة الشرعية لالجتماعات:

أعضاء الهيئة الشرعية

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

الشيخ /د .خــــالد مذكــــور المذكــــور

7/7

الشيخ /د .عبد العزيز خليفة القصـار

7/7

الشيخ /د .عـصــــام خلــــف العنــزي

7/7

وقد صدر عن هذه االجتماعات (ثمانية وستون) قرارًا شرعيًا.
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الحوكمة (تتمة)

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (تتمة)
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 بذلــك.
عقدت اللجنة التنفيذية (ثالثة) اجتماعات خالل عام  ،2017وفيما يلي جدول بحضور أعضاء اللجنة لالجتماعات:

أعضاء اللجنة

عدد االجتماعات التي حضرها العضو

الشيخ /د .عبد العزيز خليفة القصـار

3/3

الشيخ /د .عـصــــام خلــــف العنــزي

3/3

وقد صدر عن هذه االجتماعات (ثمان) توصيات ،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 اجتمــاع
الهيئــة الشــرعية وإرســال قراراتهــا إلدارة البنــك .كذلــك يقــوم بدراســة األمــور التــي تحــال إليــه مــن قبــل الهيئــة باإلضافــة إلــى اعتمــاد األمــور وفــق
تفويــض الهيئــة الشــرعية لــه بذلــك والتأكــد مــن ســامة تطبيــق قــرارات الهيئــة الشــرعية.

لجنـة اإلشـراف على التصـرف في اإليرادات غيـر المتوافقـة مع أحكـام الشـريعة اإلسـالميـة
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 ووفقــا 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 لجنة اإلشراف (ثالثة) اجتماعات خالل عام  ،2017وفيما يلي جدول بحضور أعضاء اللجنة لالجتماعات:

أعضاء اللجنة
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عدد االجتماعات التي حضرها العضو

الشيخ /د .عبد العزيز خليفة القصـار

3/3

الشيخ /د .عـصـام خلف العنــزي

3/3

السيد /أحمد ذو الفقار

3/3

الحوكمة (تتمة)

اإلدارة الشرعية
التدقيق الشرعي الداخلي
تقــوم إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي بعمــل تدقيــق ربــع ســنوي علــى 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.

المراجعة وااللتزام الشرعي
تقــوم إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي بالــرد علــى استفســارات إدارات البنــك المختلفــة وكذلــك عمــاء البنــك فيمــا يتعلــق باألمــور الشــرعية
وشــرح وتوضيــح قــرارات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية ومراجعــة إعالنــات البنــك فــي الصحــف واعتمادهــا حســب قــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية.
وتقــوم هيئــة الرقابــة الشــرعية بمراجعــة السياســات واإلجــراءات والعقــود والنمــاذج المختلفــة.

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.

المخالفات الشرعية
مخالفات نتج عنها أرباح أو مصاريف تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية:
لــم يتــم اكتشــاف اي مــن المخالفــات الماليــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  2017/12/31م( .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 رقــم  2007/58يقــوم البنــك بدفــع ضريبــة الــزكاة المفروضــة فــي القانــون ،وفــي
بعــض األحيــان تغطــي ضريبــة الــزكاة مبلــغ الــزكاة الواجــب دفعــه مــن مســاهمي البنــك كــزكاة ألموالهــم.
بلغت ضريبة الزكاة مبلغ وقدره  490,432ألف د.ك .للسنة المالية المنتهية في  2017/12/31م.

مكافأة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تعتمد الجمعية العمومية تعيين/إعادة تعيين الهيئة الشرعية وتفوض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
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الحوكمة (تتمة)

حوكمة المخاطر ومهام إدارة المخاطر
تُم ِّثــل الحوكمــة الفعالــة محــو ًرا أساســ ًيا فــي ثقافــة وممارســات أعمــال البنــك األهلــي المتحــد فــي الكويــت ،حيــث يســعى البنــك باســتمرار
لتحديــث وتنبــي 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 مــع حجــم أعمــال البنــك .وتــم بنــاء هــذه السياســة علــى
وهــذه ِ
المقــررة بموجــب مقــررات لجنــة بــازل علــى اإلشــراف المصرفــي وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي .ويشــمل هيــكل الحوكمــة ،مجلــس
المبــادئ ُ
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
اتخــاذ المخاطــر.
ويتركــز إطــار عمــل إدارة المخاطــر فــي البنــك األهلــي المتحــد بالكويــت فــي التركيــز علــى توحيــد إدارة المخاطــر علــى نطــاق البنــك بالكامــل فــي
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 بالبنــك ،واعتمــاد نزعــة المخاطــر
ويســتمر مجلــس اإلدارة فــي ُّ
الشــاملة فــي البنــك ،والتأكــد مــن أن أعمالــه تســير فــي إطــار تلــك القواعــد .وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة سياســة الحوكمــة ،وسياســة الشــفافية
واإلفصــاح وسياســة الحوكمــة فــي الشــركات التابعــة للبنــك.

الرقابة الداخلية
تضطلــعُ اإلدارة بمهمــة تنفيــذ قواعــد الرقابــة الداخليــة .ويضطلــعُ مجلــس اإلدارة بالمســئولية الكاملــة عــن كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
وتقــوم لجنــة التدقيــق واإللتــزام با ِإلشــراف علــى إطــار عمــل الرقابــة الداخليــة .وتقــوم إدارة المخاطــر ،والتدقيــق الداخلــي ،والمدققــون الخارجيــون
المســتقلون بتقديــم تقاريرهــم للجنــة المخاطــر ولجنــة التدقيــق وااللتــزام ولمجلــس اإلدارة.
وقــد قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومهمــة إدارة المخاطــر ،وتأكــد مــن فعاليتهــا فــي البنــك األهلــي المتحــد بالكويــت عــن
عــام  .2017وعلــى 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 فــي نهايــة ديســمبر  2017ولــم تُوجــد أي فجــوات
كبيــرة فــي الرقابــة فــي الــرأي الــذي توصــل إليــه التقريــر .وعليــه ،يشــهد مجلــس اإلدارة بكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلشــراف علــى البنــك.
ويضــم ملحــق « »1نســخة مــن كتــاب الــرأي عــن تقريــر الرقابــة الداخليــة.

46

الحوكمة (تتمة)

47

الحوكمة (تتمة)

48

الحوكمة (تتمة)

ميثاق السلوك المهني وأخالقيات العمل
تعكــس مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي فــي البنــك القيــم والمعاييــر للممارســات المهنيــة واالخالقيــة الســليمة التــي يتوجــب اتباعهــا مــن قبــل
أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن .بحيــث تحكــم هــذه القيــم والمعاييــر تفاعــات الموظفيــن مــع العمــاء والمنافســين
وشــركاء األعمــال والمســاهمين مــع بعضهــم البعــض وهــي تشــكل األســاس لسياســات البنــك وإجراءاتــه الداخليــة فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة
بأنشــطة العمــل اليوميــة وتوفيــر اإلرشــادات بشــأن االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.
وفــي هــذا الصــدد يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن بأعلــى درجــات االلتــزام بسياســات وقواعــد الســلوك
المهنــي باإلضافــة إلــى تعزيــز والحفــاظ علــى بيئــة عمــل تدعــم الســلوك األخالقــي وتشــجع بفعاليــة علــى وجــود حــوار دائــم مفتــوح مبنــي
على األخالقيات والسلوك.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
ـه عــام إلــى التيســير علــى الموظفيــن ليتمكنــوا مــن اإلبــاغ بســرية عــن أي شــكوى لديهــم ،دون الخــوف
تهــدف سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات بوجـ ٍ
مــن أي تبعــات ســلبية ناتجــة عــن ذلــك االجــراء .ومــن هــذا المنطلــق يتبنــى البنــك سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات للمحافظــة علــى أعلــى المعاييــر
الممكنــة مــن الســلوك األخالقــي والمهنــي .كمــا يشــجع جميــع موظفيــه لإلفصــاح عــن مخاوفهــم بشــأن أي خطــأ أو أي تصــرف غيــر مهنــي يحــدث
فــي البنــك .وقــد يتعلــق ذلــك الخطــأ بســوء تصــرف مالــي ،أو عــدم اإللتــزام بقواعــد قانونيــة أو رقابيــة ،أو مخالفــة جنائيــة ،أو أي ســلوك يضــر بصــورة
أو ســمعة البنــك ،أو التســبب فــي تعريــض الصحــة وســامة البيئــة للخطــر ،أو اإلخفــاء المتعمــد ألي مــن تلــك األمــور.
ويحمــي البنــك األهلــي المتحــد ويدعــم أي موظــف يقــوم باإلبــاغ عــن شــكوكه ومخاوفــه ويضمــن لــه الســرية طالمــا توافــر حســن النيــة .وتأتــي
سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات اســتجابة لرغبــة البنــك فــي تدعيــم معاييــر القيــم والنزاهــة فــي البنــك ومحاربــة الفســاد والتحايــل وغيرهــا مــن
المخالفــات المتعلقــة بهــا.

تعارض المصالح
تــم إعــداد سياســة تضــارب المصالــح لضمــان المحافظــة علــى أعلــى درجــة مــن الشــفافية والموضوعيــة داخــل البنــك .حيــث يتعيــن علــى كل مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن وأقاربهــم وأفــراد أســرهم تجنــب تضــارب المصالــح بشــان معامالتهــم التجاريــة واالقتصاديــة مــع مصالــح البنك.
وتنــص سياســة البنــك علــي اتخــاذ كافــة الخطــوات المعقولــة التــي تكفــل المحافظــة علــى تطبيــق ترتيبــات تنظيميــة وإداريــة فعالــة لتحديــد
وإدارة المنازعــات ذات الصلــة.
يوجــد لــدى البنــك إجــراءات خاصــة باألعمــال وتحديــد و إدارة تضــارب المصالــح الفعلــي والمحتمــل الــذي قــد ينشــأ خــال تســيير البنــك ألعمالــه.
ويتعيــن علــى البنــك اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة لتحديــد تضــارب المصالــح التــي يترتــب عليهــا مخاطــر ماديــة تضــر بمصلحــة العمــاء
والبنــك وإدارتهــا علــى نحــو مالئــم .وتحــدد هــذه السياســة متطلبــات البنــك علــى المســتوي الجماعــي ،وتضــع اإلجــراءات والضوابــط والتدابيــر
المناســبة مــن أجــل تحديــد وإدارة أي تضــارب فــي المصالــح  .هــذا وفــي ضــوء المبــادئ التوجيهيــة لهــذه السياســة ،يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس
اإلدارة اإلفصــاح للمجلــس عــن أي مصلحــة لديهــم قــد تســبب تضاربــا مــع مصالــح البنــك .وتحظــر حضــور اي عضــو لــه مصلحــة شــخصية جوهريــة
ترتبــط بمســألة يجــري مناقشــتها اوالنظــر فيهــا مــن قبــل المجلــس أو أن يصــوت علــى المســألة قيــد النظــر.

المحافظة على السرية
تعتبــر الســرية مــن بيــن المبــادئ األساســية فــي العمــل المصرفــي ،ومــن ثــم فقــد تبنــى البنــك سياســة للســرية تعــد بمثابــة المرجعيــة لــكل
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والمســئولين والموظفيــن فــي األمــور المتعلقــة بجمــع واســتخدام واالحتفــاظ بالمعلومــات الماليــة الشــخصية الخاصــة
المعتمــدة ينبغــي حمايــة معلومــات العمــاء الماليــة والشــخصية مــن خــال وضــع انظمــة رقابيــة علــى
بالعمــاء ،ووفقً ــا للقواعــد والسياســات ُ
مســتوى عالــي تشــتمل علــى آليــات مناســبة تحــدد األغــراض التــي مــن اجلهــا يتــم جمــع البيانــات ومعالجتهــا ،وقــد حــرص البنــك أن يســتخدم
أدوات التكنولوجيــا المناســبة للمحافظــة علــى بيانــات العمــاء وادارتهــا ،مــع ضمــان المحافظــة علــى حمايــة تلــك البيانــات ومــن هــذا المنطلــق
يقــوم كل موظفــي البنــك عنــد التعييــن بكتابــة تعهــد شــخصي باإللتــزام بقواعــد الســلوك وتطبيــق مبــادئ المحافظــة علــى الســرية وأمــن
وحمايــة معلومــات العمــاء الماليــة والشــخصية.
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معامالت األطراف ذات العالقة
تــم إعــداد سياســة التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة وفقً ــا للقواعــد الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي ،والمعاييــر الدوليــة لإلبــاغ عــن التقاريــر
الماليــة .ومجلــس اإلدارة لديــه الســلطة المطلقــة لمراجعــة واعتمــاد هــذه السياســة .وتخضــع معامــات األطــراف ذات العالقــة للمراجعــة والتدقيــق
مــن ِقبــل التدقيــق الداخلــي ومجلــس اإلدارة .ويعمــل البنــك علــى التأكــد مــن أن عمليــات اإلفصــاح عــن معامــات األطــراف ذات العالقــة تتــم وفقً ــا
للقواعــد والتشــريعات المحليــة.

المساهمون الرئيسيون
كبار المساهمين

النسبة المئوية
للمساهمة

شركة األهلي المتحد

%67.33

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%12.20

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
%12.20

ﺻﻐﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
%19.76
ﺷﺮﻛﺔ اﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
%67.33

الشكاوي وحماية العمالء
ـدم إدارة الشــكاوي وحمايــة العمــاء باالضطــاع بالمهــام المنــوط بهــا تنفيذهــا وفــق سياســة الشــكاوى وحمايــة العمــاء المعتمــدة مــن مجلــس
تقـ ّ
إدارة البنــك األهلــي المتحــد بتاريــخ  16اغســطس  ،2017وذلــك بغــرض للتأكــد مــن مطابقــة وحــدات البنــك المختلفــة مــع تعليمــات حمايــة عمــاء
البنــوك الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ  5يوليــو  ،2015عــن طريــق مراجعــة جميــع وثائــق البنــك للتأكــد مــن مطابقتهــا مــع متطلبــات
حمايــة العمــاء .كمــا شــاركت وحــدة حمايــة العمــاء فــي مهمــة تحليــل شــكاوى العمــاء بغــرض تصنيفهــا وتحديــد األســباب الجذريــة مــع اقتــراح
االجــراءات التصحيحيــة لــكل شــكوى قدمــت اليهــا.
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الشكاوي وحماية العمالء (تتمة)
وامتــدادا لمســؤوليتها عملــت اإلدارة علــى تقديــم دورات تدريبيــة جديــدة وشــاملة التــي كان مــن شــأنها تعزيــز أهميــة جــودة الخدمــة وحــل شــكاوي
العمــاء لــدى الموظفيــن وارتباطهــا بأبعــاد الرؤيــة االســتراتيجية للبنــك واكــب ذلــك إجــراء دراســات لألســواق واســتفتاءات مــع عمــاء البنــك
وعمــاء خارجييــن لتحديــد فــرص تطويــر الخدمــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات العمــاء وتطلعــات البنــك للتميــز.

حماية أصحاب المصالح
يعمــل البنــك علــى حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح انطال ًقــا مــن القيــم األساســية التــي ترتكــز عليهــا أعمــال البنــك ،حيــث يســعى إلــى إرســاء
ِّ
ُشــكل
القواعــد المناســبة القتنــاص الفــرص الكفيلــة بجــذب المســتثمرين والعمــاء والموظفيــن .و ُيــد ِرك البنــك أن حقــوق أصحــاب المصالــح ت
ـزء ال يتجــزأ مــن الحوكمــة الســليمة .وأن نجــاح البنــك فــي النهايــة هــو ُمحصلــة الجهــود المشــتركة ألطــراف عديــدة ،وهــذه الجهــود هــي أســاس
جـ ٌ
التنميــة طويلــة األجــل التــي يســعى لهــا البنــك ،وهــي التــي تســاعده علــى تبــوؤ مكانــة مميــزة فــي المجــال المصرفــي .وفيمــا يلــي أهــداف البنــك
فــي هــذا المجــال:
¥

¥حماية حقوق المساهمين ،بما في ذلك أقلية المساهمين ،إلى جانب مختلف أصحاب المصالح

¥

¥تشجيع المساهمين على المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة

¥

¥االفصاح في الوقت المناسب لكل أصحاب المصالح

المكافآت
توفر سياسة منح المكافآت إطار عمل يغطي مجلس اإلدارة وموظفي البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
يتــم احتســاب مكافــأة مجلــس اإلدارة علــى أســاس الحضــور الفعلــي للمجلــس واجتماعــات اللجــان المنبثقــة عنــه فــي إطــار النوجيهــات الرقابيــة
ذات الصلــة.
يتكــون نظــام المكفــآت للموظفيــن مــن عنصــر ثابــت وعنصــر متغيــر علــى أســاس األداء الفــردي بمــا يتماشــى مــع األداء العــام للبنــك ،ضمــن إطــار
المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة ووفقً ــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة بهذا الشــأن.
تعتمــد أجــور األفــراد المتغيــرة الخاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة والوظائــف التــي تحفهــا المخاطــر علــى االخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر المصاحبــة لــأداء،
وتغطــي المدييــن القصيــر والطويــل األجــل.
تتــم مراجعــة تلــك المكافــآت مــن قبــل لجنــة المزايــا والترشــيحات بحيــث يتــم التوصيــة بتأجيــل دفــع جــزء مــن المكافــأة المتغيــرة للموظفيــن
مقابــل أدائهــم المتميــز علــى مــدى ســنتين وتخضــع هــذه النســبة لالســترداد حتــى فــي حــال تــرك الموظــف للخدمــة.
تتــم مراجعــة سياســة منــح المكافــآت مــن قبــل لجنــة المزايــا والترشــيحات علــى أســاس ســنوي ومراجعتهــا مــن قبــل إدارة التدقيــق  /مدققــي
حســابات البنــك الخارجييــن لضمــان االلتــزام بتعليمــات الحوكمــة الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي.

اإلفصاح عن المكافآت
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
العليا ،والموظفين المشاركين في أنشطة تحفها المخاطر والوظائف الرقابية.
قام البنك بتصنيف موظفيه إلى فئات اإلدارة ُ
رفــع مجلــس اإلدارة توصيــة إلــى الجمعيــة العامــة بصــرف مكافــأة أعمــال ألعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام  2017قدرهــا  120,400د.ك .مجتمعيــن،
وتخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة الجمعيــة العامــة.
وبلغــت إجمالــي المكافــآت ألعلــى ثمــان موظفيــن تنفيذييــن بالبنــك ومنهــم المديــر المالــي ومديــر إدارة التدقيــق ومديــر إدارة المخاطــر
1,192,869د.ك.
ُيبين الجدول التالي المكافآت المدفوعة بالدينار الكويتي لفئات الموظفين.

فئات الموظفين

عدد الموظفين

مكافأة ثابتة (د.ك).

مكافأة متغيرة
(د.ك).

اجمالي المدفوع
(د.ك).

العليا
اإلدارة ُ

12

1,241,830

415,906

1,657,736

الموظفون المشاركون في
أنشطة تحفها مخاطر

24

1,222,449

298,640

1,521,089

وظائف رقابية ومالية

20

1,024,700

249,281

1,273,981
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البيانات المالية المجمعة

بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

إيرادات التمويل

3

148,112

132,589

توزيعات للمودعين

4

)(43,980

)(44,187

104,132

88,402

10,522

10,618

أرباح معامالت بعمالت أجنبية

2,612

4,006

صافى (خسائر) أرباح بيع استثمارات عقارية

)(74

2,949

صافى أرباح بيع استثمارات

2,589

3,451

292

1,627

120,073

111,053

)(34,907

)(31,679

مخصص انخفاض قيمة أصل محتفظ به حتى البيع

-

)(5,813

إيرادات التشغيل بعد المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

85,166

73,561

تكاليف موظفين

)(24,468

)(20,624

استهالك

)(2,586

)(2,509

مصروفات تشغيل أخرى

)(11,332

)(10,758

إجمالي مصروفات التشغيل

)(38,386

)(33,891

الربح من العمليات

46,780

39,670

)(2,149

)(1,873

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(168

)(150

ربح السنة

44,463

37,647

صافي ربح السنة الخاص بمساهمي البنك

44,463

40,348

صافي الخسارة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

-

)(2,701

44,463

37,647

24.4

24.0

إيضـاحات

صافي إيرادات التمويل
صافي إيرادات أتعاب وعموالت

إيرادات أخرى

5

6

إجمالي إيرادات التشغيل
المخصص وخسائر انخفاض القيمة

الضرائب

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (فلس)

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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7

8

9

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضـاحات

ربح السنة

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

44,463

37,647

(الخسائر الشاملة األخرى) /االيرادات الشاملة األخرى:
(خسائر شاملة أخرى) إيرادات شاملة اخرى سوف يتم إعادة تصنيفها بيان األرباح أو
الخسائر المجمع في فترات الحقة:
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)(446

)(4,706

فروق عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

11

)(276

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

)(435

)(4,982

دخل شامل آخر لن يتم إعادة تصنيفه الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع في فترات الحقة:
)(74

36

صافي الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه بيان األرباح أو الخسائر
المجمع في فترات الحقة

)(74

36

الخسائر الشاملة األخرى للسنة

)(509

)(4,946

إجمالي الدخل الشامل الخاص بمساهمي البنك

43,954

36,393

إجمالي الخسائر الشاملة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

-

)(3,692

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

43,954

32,701

إعادة تقييم أرض ملك حر

15

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضـاحات

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

الموجودات
42,329

44,144

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

415,626

426,847

ودائع لدى بنوك أخرى

222,631

227,280

مدينو تمويل

11

2,672,832

2,706,054

استثمارات متاحة للبيع

12

217,358

203,973

استثمار في شركة زميلة

13

9,318

10,162

استثمارات عقارية

14

38,026

23,055

ممتلكات ومعدات

15

33,273

31,393

موجودات أخرى

16

14,186

19,253

3,665,579

3,692,161

نقد وأرصدة لدى البنوك

10

إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
708,867

702,152

ودائع العمالء

17

2,426,281

2,491,871

مطلوبات أخرى

18

62,843

52,450

3,197,991

3,246,473

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

حقوق الملكية
رأس المال

19

187,096

173,237

االحتياطيات

19

263,809

255,768

450,905

429,005

أسهم خزينة

20

)(43,957

)(43,957

406,948

385,048

60,640

60,640

إجمالي حقوق الملكية

467,588

445,688

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

3,665,579

3,692,161

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك
الشريحة المستدامة  1من الصكوك

د .أنور علي المضف
رئيس مجلس اإلدارة
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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21

ريتشارد جروفس
الرئيس التنفيذي

63

63

3,924

أرباح
مرحلة ألف
دينار كويتي
131,048

احتياطي
عــام ألف
دينار كويتي
22,660

احتياطي
إجباري
ألف دينار
كويتي

74,199

عالوة إصدار
أسهم ألف
دينار كويتي

12,883

-

رأس المال ألف
دينار كويتي

173,237

-

-

الرصيد كما في  1يناير 2017

ربح (خسارة) السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

10,050

-

االحتياطيات

الخاصة بمساهمي البنك

974

-

التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة ألف
دينار كويتي

30

-

احتياطي
إعادة تقييم
عقارات ألف
دينار كويتي

إجمالي
االحتياطيات
ألف دينار
كويتي
255,768

-

احتياطي
أسهم
الخزينة ألف
دينار كويتي

أسهم
الخزينة
ألف دينار
كويتي
)(43,957

-

احتياطي
تحويل عمالت
أجنبية ألف
دينار كويتي

الشريحة
المستدامة 1
من الصكوك
ألف دينار
كويتي
60,640

-

الحصص غير
المسيطرة
ألف دينار
كويتي
-

44,463

مجموع حقوق
الملكية ألف
دينار كويتي
445,688

)(446

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة

-

ربح (خسارة) السنة

)(74

إجمالي اإليرادات (الخسائر) الشاملة
للسنة

توزيعات أرباح ( 2016 -إيضاح) 19

إصدار أسهم منحة 2016 -
(إيضاح )19

المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )19

مدفوعات أرباح الشريحة المستدامة
1
من الصكوك (إيضاح )21

الرصيد كما في  31ديسمبر
2017

الرصيد كما في  1يناير 2016

-

-

-

13,859

-

-

187,096

157,488

-

-

-

-

-

-

12,883

12,883

-

-

-

-

4,678

-

78,877

69,962

-

11

22,660

22,660

-

)(509

44,463
)(18,717
)(13,859
)(4,678
)(3,337
134,920

118,189

-

44,463

)(446
3,478

7,792

-

-

)(74
9,976

10,014

-

-

974

974

-

11
41

153

-

-

43,954
)(18,717
)(13,859
)(3,337
263,809

242,627

-

)(43,957

)(43,957

-

-

60,640

-

40,348

)(509
-

4,677

)(3,868

44,463

43,954
)(18,717
)(3,337
467,588

360,835

36

(خسائر ) دخل شامل آخر للسنة
-

إجمالي الدخل الشامل (الخسائر
الشاملة) الشامل للسنة

توزيعات أرباح ( 2015إيضاح )19

-

-

-

-

)(123

-

40,348

-

)(3,955

-

-

-

-

-

-

-

-

40,348
)(7,090

)(991

-

)(2,701

)(3,868

37,647

-

)(4,946

36

إصدار أسهم منحة ( 2015 -إيضاح
)19

المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )19

متحصالت من إصدار الشريحة
المستدامة  1من الصكوك (إيضاح
)21

-

15,749

-

-

-

-

-

-

-

-

4,237

-

)(123

-

36,393

)(15,749
)(4,237
-

)(7,090

-

-

-

-

-

-

-

-

)(15,749
-

-

-

)(3,692

60,640

32,701

-

)(7,090
60,640

-

حركة أخرى

-

-

173,237

-

-

12,883

-

-

74,199

)(413

22,660

-

131,048

-

3,924

-

10,050

-

974

)(413

30

-

255,768

-

)(43,957

-

60,640

)(413

-

تكلفة إصدار الشريحة المستدامة 1
من الصكوك (إيضاح )21
)(985

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

)(985
445,688

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

أنشطة التشغيل
صافي ربح السنة

44,463

37,647

تعديالت لـ :
صافي خسارة (ربح) بيع عقارات استثمارية
صافى ربح بيع استثمارات
حصة في نتائج شركة زميلة
إيرادات توزيعات أرباح
صافي إيرادات استثمارات عقارية
االستهالك
المخصص وخسائر انخفاض القيمة
اطفاء عالوة اصدار الصكوك
مخصص أصل محتفظ به لغرض البيع
ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

74
)(2,589
687
)(688
)(105
2,586
34,907
595
79,930

)(2,949
)(3,451
33
)(1,173
)(403
2,509
31,679
573
5,813
70,278

التغيرات في موجودات  /مطلوبات التشغيل:
ودائع لدى بنك الكويت المركزي
ودائع لدى بنوك أخرى
مدينو تمويل
موجودات أخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل

11,221
17,016
6,567
5,489
6,852
)(65,590
4,935
66,420

)(161,649
)(25,753
)(65,360
7,790
)(127,837
)(168,758
1,353
)(469,936

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات متاحة للبيع
بيع واسترداد استثمارات متاحة للبيع
شراء استثمارات عقارية
المحصل من بيع استثمارات عقارية
(شراء)  /بيع ممتلكات ومعدات
صافى إيرادات استثمارات عقارية
توزيعات أرباح من شركات زميلة
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة االستثمار

)(358,069
344,895
)(21,409
4,517
)(4,540
105
688
)(33,813

)(394,198
328,693
8,784
)(4,116
403
464
1,173
)(58,797

)(3,337
)(18,717
)(22,054

60,640
)(413
)(7,090
53,137

10,553
77,048
87,601

)(475,596
552,644
77,048

إيضـاحات

أنشطة التمويل
متحصالت من إصدار الشريحة المستدامة  1من الصكوك
تكلفة إصدار الشريحة المستدامة  1من الصكوك
دفع أرباح شريحة الصكوك المستدامة 1
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في  1يناير
النقد والنقد المعادل في  31ديسمبر
بلغت إيرادات التمويل المستلمة  149,972الف دينار كويتي ( 132,613 :2016الف دينار كويتي)،
وبلغت التوزيعات على الودائع  45,735الف دينار كويتي ( 39,178 :2016الف دينار كويتي).
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2017

 .1التأسيس واألنشطة
إن البنـك األهلـي المتحـد ش.م.ك.ع“( .البنـك”) هـو شـركة مسـاهمة عامـة تأسسـت فـي دولـة الكويـت عـام  1971وهـو مـدرج فـي بورصـة الكويـت
وتتمثـل أغـراض البنـك فـي أداء المعاملات المصرفيـة وفـق أحـكام الشـريعة اإلسلامية ويخضع للتعليمـات التنظيميـة الصادرة عن بنـك الكويت
المركـزي .إن عنـوان المركـز المسـجل للبنـك هـو دروازة العبـد الـرزاق ،ص.ب 71 .الصفـاة  12168الكويـت.
بـدأ البنـك عملياتـه كبنـك إسلامي اعتبـارًا مـن  1أبريـل  ،2010ومنـذ ذلـك التاريـخ تنفـذ كافـة أنشـطة البنـك وفقاً ألحـكام الشـريعة اإلسلامية
السـمحة المعتمـدة مـن قبـل هيئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية فـي البنـك.
إن البنك هو شركة تابعة للبنك األهلي المتحد ،شركة مساهمة بحرينية ،وهو بنك بحريني (“الشركة األم”) مدرج في بورصة البحرين والكويت.
كمـا فـي  31ديسـمبر  ،2017يمتلـك البنـك حصـة فعلية بنسـبة  )50.12% :2016( 50.12%في الشـركة التابعة للبنك ،شـركة الكويت والشـرق
األوسـط لالسـتثمار المالـي ش.م.ك.ع“ .كيمفـك” وهـي شـركة تـم تأسيسـها فـي دولـة الكويـت و مدرجـة في سـوق البورصـة الكويتـي وتعمل في
أنشـطة االسـتثمار وإدارة المحافظ لحسـابها ولحسـاب العمالء.
تـم التصريـح بإصـدار البيانـات الماليـة المجمعـة للبنـك وشـركته التابعـة (“المجموعـة”) وفقًا لقرار مجلـس إدارة البنـك بتاريخ  16ينايـر  2018وهي
تخضـع لموافقـة الجمعيـة العموميـة العاديـة لمسـاهمي البنـك .إن الجمعيـة العموميـة العادية للمسـاهمين لها الحـق في تعديل هـذه البيانات
الماليـة المجمعة بعـد إصدارها.

 .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 حــر
واألدوات الماليــة المشــتقة وفقــً للقيمــة العادلــة.
تــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي الــذي يمثــل أيضــً العملــة الرئيســية للبنــك ،مقربــةً ألقــرب ألــف دينــار ،باســتثناء مــا يشــار
إليــه بغيــر ذلــك.

 2.2بيان اإللتزام
تـم إعـداد البيانـات الماليـة المجمعـة للمجموعـة وفقاً للمعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الصـادرة عن مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة المطبقة
مـن قبـل دولـة الكويـت علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة التـي تخضـع لرقابـة بنـك الكويـت المركـزي .وتتطلـب هـذه التعليمـات تطبيـق كافـة
المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة باسـتثناء متطلبـات معيـار المحاسـبة الدولـي “ 39األدوات الماليـة :التحقـق والقيـاس” حـول المخصـص المجمع
حيـث يتـم بـدالً منهـا التقيـد بمتطلبـات بنـك الكويـت المركـزي بضـرورة اتخـاذ الحـد األدنـى مـن المخصـص العـام ،كمـا هـو مبيـن فـي السياسـة
المحاسـبية المتعلقـة بانخفـاض قيمـة الموجـودات الماليـة.

 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسـات المحاسـبية المطبقـة مماثلـة لتلـك المسـتخدمة فـي السـنة السـابقة .لـم يكـن للتعديالت علـى المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية
التـي تسـري للفتـرة المحاسـبية السـنوية التـي تبـدأ فـي  1ينايـر  2017أي تأثيـر مـادي علـى السياسـات المحاسـبية أو المركـز أو األداء المالـي
للمجموعـة.

 2.4المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
ولكنها لم تسر بعد
فيمـا يلـي المعاييـر الصـادرة ولكـن لـم يسـر مفعولهـا بعـد حتى تاريخ إصـدار البيانـات المالية المجمعـة للمجموعة .تنـوي المجموعـة تطبيق تلك
المعاييـر عند سـريان مفعولها.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية
أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة فـي يوليـو  2014اإلصـدار األخيـر مـن المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم  9األدوات الماليـة ليحـل محل
معيـار المحاسـبة الدولـي  39األدوات الماليـة :التحقـق والقيـاس للفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد  1ينايـر  ،2018مـع السـماح بالتطبيـق
المبكـر .باسـتثناء محاسـبة التغطيـة ،يجـب التطبيـق بأثـر رجعـي إال أن عـرض معلومـات المقارنـة ليـس إلزاميـا .فيمـا يتعلـق بمحاسـبة التغطيـة،
تسـري المتطلبـات بشـكل عـام فـي المسـتقبل ،مـع بعـض االسـتثناءات المحـدودة.
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تعتـزم المجموعـة تطبيـق المعيـار الجديـد فـي تاريـخ السـريان المطلـوب اعتبـارا من  1يناير  .2018سـوف تسـتفيد المجموعـة من اإلعفـاء بما يتيح
لهـا عـدم إعـادة إدراج المعلومـات المقارنـة للفتـرات السـابقة فيمـا يتعلـق بالتصنيـف والقيـاس بمـا فـي ذلـك التغيـر الناتـج عـن انخفـاض القيمـة.
سـيتم تسـجيل الفـروق فـي القيمـة المدرجة بالدفاتـر للموجودات الماليـة والمطلوبات المالية الناتجة مـن تطبيق المعيار الدولـي للتقارير المالية
 9ضمـن األربـاح المرحلـة االفتتاحيـة واالحتياطيـات كما فـي  1يناير .2018
خلال عـام  ،2017قامـت المجموعـة بإجـراء تقييـم مفصـل لألثـر الناتـج مـن تطبيـق المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم  .9يسـتند هـذا التقييـم
إلـى المعلومـات المتوفـرة حاليـا وقـد يكـون عرضـة للتغيرات الناشـئة عـن معلومات اخـرى داعمة و معقولة يتـم توفيرها للمجموعـة حتى تعرض
المجموعـة البيانـات الماليـة الموحـدة األولـى التـي تتضمـن تاريخ التطبيـق األولي.

(أ) التصنيف والقياس

يتضمـن المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  9منهجـا جديـدا لتصنيـف وقيـاس الموجـودات الماليـة والـذي يعكـس نمـوذج األعمـال الـذي يتم من
خاللـه إدارة الموجـودات وخصائـص تدفقاتهـا النقديـة .يشـمل المعيـار الدولي للتقارير الماليـة  9ثالث فئات تصنيف للموجودات المالية :مقاسـة
بالتكلفـة المطفـأة ،وبالقيمـة العادلـة مـن خلال اإليـرادات الشـاملة األخرى (مـع أو دون إعادة إدراج األرباح أو الخسـائر إلى األرباح أو الخسـائر الناتجة
مـن عـدم تحقـق أدوات الديـن وأدوات حقـوق الملكيـة علـى التوالـي) ،والقيمـة العادلـة من خالل األرباح أو الخسـائر .يسـتبعد هذا المعيـار الفئات
الحاليـة ضمـن معيـار المحاسـبة الدولـي  39وهـي المحتفظ بها حتى االسـتحقاق ،والقـروض والمدينيـن ،والمتاحة للبيع.
قامـت المجموعـة بتقييـم ومراجعـة معاييـر التصنيـف والقيـاس لكـي يتـم تطبيقهـا علـى العديـد مـن الموجـودات الماليـة ،آخـذا متطلبـات
المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  9فـي االعتبـار فيما يتعلق بنمـوذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية /وسـداد المبالغ األساسـية
واألرباح فحسـب.
ال تتوقـع المجموعـة أن ينتـج تأثيـر جوهـري علـى بيـان مركزهـا المالي عنـد تطبيق متطلبـات التصنيف والقيـاس الواردة ضمن المعيـار الدولي
للتقاريـر الماليـة  9باسـتثناء بعـض الموجـودات الماليـة المحتفـظ بهـا كمتاحـة للبيـع والتـي يتـم إدراج األربـاح والخسـائر لهـا ضمـن اإليـرادات
الشـاملة األخـرى ،وهـي بصـورة رئيسـية تلـك التي تمثل اسـتثمار المجموعة فـي الصكوك كما تم عرضها في ايضاح  ،12حيث سـيتم قياسـها
عوضـا عـن ذلك وفقـا للتكلفـة المطفأة.
لـدى المجموعـة فـي  31ديسـمبر  2017أوراق ماليـة مصنفـة كمتاحـة للبيـع يتـم االحتفـاظ بهـا ألغـراض اسـتراتيجية طويلـة األجـل .ولقـد قامت
المجموعـة طبقـا للمعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  9بتصنيـف هـذه االسـتثمارات كاسـتثمارات مقاسـة وفقا للقيمـة العادلة من خلال اإليرادات
الشـاملة األخـرى .وبالتالـي ،سـيتم تسـجيل كافـة أربـاح وخسـائر القيمـة العادلـة ضمـن اإليـرادات الشـاملة األخـرى ،دون أن يتـم تسـجيل خسـائر
انخفـاض القيمـة فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع ودون أن يتـم إعـادة إدراج أي أربـاح أو خسـائر إلـى بيـان األربـاح أو الخسـائر عنـد البيع.
ستسـتمر المجموعـة فـي االحتفـاظ بأرصـدة مدينـي التمويـل ضمـن نموذج األعمـال بغرض تحصيـل التدفقات النقديـة التعاقدية ومـن المتوقع
أن تـؤدي إلـى تدفقـات نقديـة تمثـل مجـرد مدفوعات للمبالغ األساسـية واألرباح .ولقـد قامت المجموعـة بتحليل الخصائـص التعاقدية للتدفقات
النقديـة لتلـك األدوات وتوصلـت إلـى أنها تسـتوفي معاييـر القياس وفقا للتكلفة المطفـأة طبقا للمعيار الدولي للتقاريـر المالية  .9وبالتالي،
ال ضـرورة إلعادة تصنيـف هذه األدوات.
لـن يكـون هنـاك تأثيـر علـى طريقـة محاسـبة المجموعـة عـن المطلوبات الماليـة ،حيث إن المتطلبـات الجديدة ال تؤثـر إال على طريقة المحاسـبة
عـن المطلوبـات الماليـة المصنفـة كمدرجـة بالقيمـة العادلـة من خلال األرباح أو الخسـائر وليس لدى المجموعـة أي من هـذه المطلوبات .لقد تم
اسـتقاء قواعـد عـدم التحقـق مـن معيـار المحاسـبة الدولـي  39األدوات المالية :التحقـق والقياس ولم يطرأ عليهـا أي تغير.
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
ولكنها لم تسر بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية (تتمة)
(ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية

اسـتبدل المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  9نمـوذج “الخسـائر المتكبـدة” الـوارد ضمـن معيـار المحاسـبة الدولـي  39بنمـوذج “خسـائر االئتمـان
المتوقعـة” المسـتقبلي .هـذا النمـوذج سـوف يتطلـب إصـدار أحـكام جوهريـة حـول مـدى تأثيـر التغيـرات فـي العوامـل االقتصادية على خسـائر
االئتمـان المتوقعـة والـذي سـيتم تحديـده علـى أسـاس ترجيـح االحتماالت.
يتكـون نمـوذج خسـائر االئتمـان المتوقعـة ( )ECLمـن ثالثـة مراحـل تعتمـد علـى جـودة االئتمـان للموجـودات المالية منـذ االعتـراف المبدئي .ذلك
أنـه ضمـن المرحلـة األولـى ،وحيـث ال توجـد زيـادة كبيرة فـي مخاطر االئتمـان منذ االعتراف المبدئي ،سـيتم تسـجيل مبلغ يعادل خسـائر االئتمان
المتوقعـة علـى مـدار فتـرة اثنـي عشـر شـهرًا ( .)months ECL 12فـي إطـار المرحلـة الثانيـة ،عندمـا تكـون هناك زيادة فـي مخاطـر االئتمان منذ
االعتـراف المبدئـي ولكـن ال تعتبـر األدوات الماليـة منخفضة القيمة االئتمانية ،سـوف يتم تسـجيل مبلغ يسـاوي خسـائر االئتمـان المتوقعة على
مـدار عمـر األداة المرجـح باالحتمـاالت ( .)probability weighted lifetime ECLأمـا ضمـن المرحلـة الثالثـة ،وحيثمـا يوجـد دليـل موضوعـي علـى
انخفـاض القيمـة فـي تاريـخ البيانـات الماليـة ،سـيتم تصنيـف هـذه األدوات الماليـة علـى أنهـا منخفضـة القيمـة االئتمانيـة ويتـم تسـجيل مبلـغ
يسـاوي خسـائر االئتمـان المتوقعـة علـى مدار عمـر األداة للموجـودات المالية.
محايدا واحتمالـي مرجح ،كما يجب أن يتضمـن كافة المعلومات
إن تقييـم الخسـائر االئتمانيـة وتقديـر خسـائر االئتمـان المتوقعـة يجـب أن يكون
ً
المتاحـة ذات الصلـة بالتقييـم بمـا فـي ذلـك المعلومـات حـول األحـداث السـابقة والحـاالت الحاليـة والتوقعـات المعقولـة والمدعومـة للحـاالت
االقتصاديـة بتاريـخ البيانـات الماليـة .علاو ًة علـى ذلـك ،يجـب أن يأخـذ تقييـم خسـائر االئتمـان المتوقعـة فـي االعتبـار القيمـة الزمنيـة لألمـوال.
تطلعا عما كان عليه فـي معيار المحاسـبة الدولي  ،39كما
ونتيجـةً لذلـك ،فـإن تحقـق وقيـاس االنخفـاض فـي القيمة يقصـد منه أن يكون أكثـر
ً
أن مصاريـف االنخفـاض فـي القيمـة الناتجـة عـن ذلـك سـتميل إلى أن تكـون أكثـر تقل ًبا.
انتهـت المجموعـة مـن وضـع النمـاذج والمنهجيـات التشـغيلية واختبارهـا الحتسـاب خسـائر االئتمـان المتوقعـة .كما نفـذت المجموعـة إجراءات
متوازيـة خلال السـنة للحصـول علـى فهـم أفضـل للتأثير المحتمـل للمعيار الجديد ،وإلطـار عمل الحوكمة الكتسـاب الخبرة .تواصـل المجموعة
مراجعـة نمـاذج انخفـاض القيمـة وتنقيحهـا والتحقـق مـن صحتهـا ،باإلضافـة إلـى أدوات الرقابة علـى العمليـات ذات الصلة قبل إعـداد تقارير 31
مارس .2018
سـتقوم المجموعـة بتحديـد التأثيـر المحتمـل لمخصـص خسـائر االئتمـان المتوقعـة الـواردة ضمـن المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة ( )9خلال
الفتـرة المنتهيـة فـي  .31/03/2018كمـا سـتلتزم المجموعـة بالتعليمـات التـي سـيصدرها بنـك الكويـت المركـزي فـي هـذا الخصـوص.

(ج) محاسبة التغطية

توصلـت المجموعـة إلـى أن كافـة عالقـات التغطيـة الحاليـة المصنفـة حاليـا ضمـن عالقـات تغطيـة فعالـة سـتظل مؤهلـة لمحاسـبة التغطيـة
طبقـا للمعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  .9ونظـرا ألن المعيـار ال يغيـر المبـادئ العامـة لكيفية قيام المنشـأة بالمحاسـبة عن عمليـات التغطية
الفعالـة ،لـن يكـون لتطبيـق متطلبـات التغطيـة الـواردة ضمن المعيـار الدولي للتقاريـر المالية  9تأثير جوهـري على البيانـات المالية المجمعة
للمجموعة.

د) اإلفصاح

يتضمـن المعيـار الجديـد أيضـا متطلبـات موسـعة حـول اإلفصـاح وكذلـك تغيـرات في طريقـة العرض .مـن المتوقع أن تـؤدي إلى تغييـر طبيعة
وحجـم إفصاحـات المجموعـة حـول أدواتـه الماليـة ،وخصوصـا خلال السـنة التـي يتـم فيهـا تطبيـق المعيـار الجديـد .اشـتمل التقييـم الـذي تـم
إجـراؤه مـن قبـل المجموعـة علـى تحليـل لتحديـد فجـوات البيانـات مقابـل اإلجـراء الحالـي ،والمجموعـة بصـدد تطبيـق التغيـرات فـي األنظمـة
والضوابـط الرقابيـة التـي يراهـا ضروريـة لتسـجيل البيانـات المطلوبـة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  :15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
ولكنها لم تسر بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية (تتمة)
أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  15بتاريـخ  28مايو  2014ويسـري على الفترات السـنوية التـي تبدأ في
أو بعـد  1ينايـر  .2018يحـل المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  15محـل معيـار المحاسـبة الدولـي  11عقـود اإلنشـاء ومعيـار المحاسـبة الدولـي 18
اإليـرادات باإلضافـة إلـى تفسـيرات لجنـة تفسـيرات المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة  13و 15و 18وتفسـير لجنـة التفسـيرات الدائمـة  31مـن تاريـخ
السـريان .يسـتبعد هـذا المعيـار الجديـد أشـكال عـدم التوافـق ونقـاط الضعـف فـي متطلبـات اإليـرادات السـابقة كمـا يقـدم إطـار عمـل أكثـر قـوة
لمعالجـة قضايـا اإليـرادات وتحسـين درجـة المقارنة لممارسـات تحقق اإليرادات بين الشـركات والقطاعات ونطاقات االختصاص واألسـواق الرأسـمالية.
ال تتوقـع المجموعـة أي تأثيـر جوهـري علـى البيانـات الماليـة المجمعـة عنـد تطبيـق هـذا المعيار.

المعيار الدولي للتقارير المالية  :16عقود التأجير (تتمة)

فـي ينايـر  ،2016قـام مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة المعيـار بإصـدار المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة “ 16عقـود التأجيـر” والـذي يسـري علـى
الفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد  1ينايـر  .2019يتطلب هذا المعيار من المسـتأجر المحاسـبة عن أغلبية عقود التأجيـر ضمن نطاق المعيار
بطريقـة مماثلـة لتلـك التـي يتـم تطبيقهـا حالياً للمحاسـبة عـن عقـود التأجيـر التمويلـي بموجـب معيـار المحاسـبة الدولـي “ 17عقـود التأجيـر”.
سـوف يقـوم المسـتأجر بتسـجيل األصـل “الخاضـع لحـق االسـتخدام” وااللتـزام المالـي المقابـل له في بيـان المركز المالـي .كما سـيتم إطفاء األصل
علـى مـدى فتـرة عقـد التأجيـر مـع قيـاس االلتـزام المالـي بالتكلفـة المطفـأة ،بينمـا تظـل طريقـة محاسـبة المؤجـر مطابقـة إلـى حـد كبيـر لتلـك
الـواردة فـي معيـار المحاسـبة الدولـي  .17إن المجموعـة بصـدد تقييـم تأثيـر المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة  16علـى بياناتهـا الماليـة المجمعـة
ولكنهـا ال تتوقـع أن يـؤدي تطبيـق هـذا المعيـار إلـى أي تأثيـر جوهري..

 2.5أساس التجميع
تتكـون البيانـات الماليـة المجمعـة مـن البيانـات الماليـة للبنـك كمـا فـي  31ديسـمبر  2017وشـركته التابعـة .تتحقـق السـيطرة عندمـا تتعـرض
المجموعـة ،أو يكـون لهـا حقـوق فـي العائـدات المتغيـرة مـن مشـاركتها فـي الشـركة المسـتثمر فيهـا ويكـون لهـا القـدرة علـى التأثيـر على تلك
العائـدات مـن خلال سـيطرتها علـى الشـركة المسـتثمر فيهـا .تسـيطر المجموعـة علـى الشـركة المسـتثمر بهـا فقـط فـي حالة:
¥ ¥السيطرة على الشركة المستثمر بها (أي الحقوق الحالية 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 حقـوق التصويـت أو الحقـوق المماثلـة فـي الشـركة المسـتثمر بهـا،
تراعـي المجموعـة كافـة الحقائـق والظـروف عنـد تقييـم سـيطرتها علـى الشـركة المسـتثمر بهـا بمـا فـي ذلـك مـا يلـي:
¥ ¥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.
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 2.6األدوات المالية
يتـم توزيـع األربـاح أو الخسـائر وكل بنـد مـن بنـود الدخـل الشـامل اآلخـر علـى مسـاهمي الشـركة األم للمجموعـة والحصـص غيـر المسـيطرة حتـى
لـو أدت إلـى رصيـد عجـز .يتـم عنـد التجميـع اسـتبعاد كافـة الموجـودات والمطلوبـات وحقـوق الملكيـة واإليـرادات والمصروفـات والتدفقـات النقدية
المتعلقـة بالمعاملات بيـن أعضـاء المجموعـة بالكامـل عنـد التجميع.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية للشركة التابعة ،مع عدم فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقـدت المجموعـة السـيطرة علـى شـركة تابعـة ،فإنهـا تسـتبعد الموجـودات ذات الصلـة (بمـا فـي ذلـك الشـهرة) والمطلوبـات والحصـص غيـر
المسـيطرة وبنـود حقـوق الملكيـة األخـرى بينمـا تـدرج أي أربـاح أو خسـائر ناتجـة فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع .كمـا تـدرج أي اسـتثمار محتفظ
بـه بالقيمـة العادلة.

التصنيف

طبقـا لمعيـار المحاسـبة الدولـي  ،39تقـوم المجموعـة بتصنيـف أدواتهـا المالية “كاسـتثمارات مدرجـة بالقيمة العادلـة من خالل األرباح أو الخسـائر”
أو “قـروض ومدينـون” أو “اسـتثمارات متاحـة للبيـع” أو “مطلوبـات ماليـة بخلاف تلـك المدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر” .وتقوم
اإلدارة بتحديـد التصنيـف المناسـب لـكل أداة ماليـة في تاريـخ الحيازة.

1.1استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يمثـل هـذا البنـد الموجـودات الماليـة المحتفـظ بهـا للمتاجـرة أو تلـك المصنفـة كاسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر
عنـد التحقـق المبدئـي .ويصنـف األصـل المالـي فـي هـذه الفئـة فقـط إذا تـم حيازتـه بصـورة رئيسـية لغرض
بنـاء علـى اسـتراتيجية موثقـة إلدارة
تحقيـق ربـح مـن التقلبـات قصيـرة األجـل فـي األسـعار أو فـي حالـة قيـام اإلدارة بتصنيفـه ضمـن هـذه الفئـة
ً
المخاطـر أو االسـتثمار ويتـم رفـع تقاريـر بشـأنها إلـى مسـئولي اإلدارة العليـا علـى هذا األسـاس .يشـمل ذلـك كافـة األدوات المالية المشـتقة بخالف
تلـك المصنفـة كأدوات تغطيـة فعالـة.

2.2قروض ومدينون
تمثـل القـروض والمدينـون موجـودات ماليـة غيـر مشـتقة ذات مدفوعـات ثابتـة أو قابلـة التحديـد ال يتـم تسـعيرها فـي سـوق نشـط .يتـم تصنيـف
النقـد واألرصـدة لـدى البنـوك والودائـع لـدى بنـك الكويـت المركـزي والودائـع لـدى البنوك األخـرى؛ ومدينـي التمويل وبعـض الموجـودات األخرى 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 للعملاء بسـعر التكلفـة مضافاً إليهـا معـدل ربـح متفـق عليه بحيـث يقوم
البائـع بإفـادة المشـتري بتكلفـة المنتـج المشـترى ومبلـغ الربـح الذي سـيتم تسـجيله.
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 إلـى العميـل بموجـب ترتيبـات وكالـة ،ويقـوم هـذا العميل باسـتثمار
هـذا المبلـغ وفقاً لشـروط محـددة مقابـل أتعـاب .ويلتـزم الوكيـل بـرد المبلـغ فـي حالـة التعثـر /التخلـف عـن السـداد أو االهمـال أو اإلخلال بـأي من
بنـود أو شـروط الوكالة.
بناء على طلب العميل (المسـتأجر) اسـتنادا إلـى وعد منه
إن اإلجـارة هـي اتفاقيـة يقـوم بموجبهـا البنـك (المؤجـر) بشـراء أو إنشـاء أصل للتأجيـر،
ً
باسـتئجار األصـل لمـدة محـددة ومقابـل أقسـاط إيجار محـددة .وقد تنتهـي اإلجارة بنقـل ملكية األصل إلى المسـتأجر.

3.3استثمارات متاحة للبيع
تمثـل االسـتثمارات المتاحـة للبيـع الموجـودات الماليـة المصنفـة إمـا كــ “متاحـة للبيـع” أو الموجـودات الماليـة غيـر المصنفـة “بالقيمـة العادلـة من
خلال األربـاح أو الخسـائر” و”القـروض والمدينـون “ و”المحتفـظ بهـا حتـى االسـتحقاق”. .
4.4المطلوبات المالية خالف تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
يتـم تصنيـف المطلوبـات الماليـة التـي ال يتـم االحتفـاظ بها لغـرض المتاجرة كـ “مطلوبـات بخالف تلك المصنفـة بالقيمة العادلة من خلال األرباح أو
الخسـائر” .إن الودائـع مـن البنـوك والمؤسسـات الماليـة األخـرى وودائـع العمالء وبعـض المطلوبات األخرى يتـم تصنيفها كـ “مطلوبـات مالية بخالف
تلـك المصنفـة بالقيمـة العادلـة من خالل األرباح أو الخسـائر”.
تتضمن المطلوبات المالية حسابات المودعين الناشئة عن عقود المرابحة والمضاربة والوكالة..
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.6األدوات المالية (تتمة)
التحقق وعدم التحقق
يتـم تحقـق األصـل المالـي أو االلتـزام المالـي عندمـا تصبـح المجموعـة طرفاً فـي األحـكام التعاقديـة للأداة .إن جميـع المشـتريات والمبيعـات
“بالطريقـة االعتياديـة” للموجـودات الماليـة يتـم تسـجيلها علـى أسـاس تاريـخ السـداد ،أي تاريخ قيام المجموعة باسـتالم أو تسـليم األصل .تسـجل
التغيـرات فـي القيمـة العادلـة بيـن تاريـخ المتاجـرة وتاريخ السـداد في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع أو في بيان الدخل الشـامل اآلخـر المجمع وفقًا
للسياسـة المطبقـة علـى األداة ذات الصلـة .إن المشـتريات أو المبيعـات بالطريقـة االعتياديـة هـي مشـتريات أو مبيعـات الموجـودات الماليـة التـي
تتطلـب تسـليم الموجـودات خلال إطـار زمنـي يتـم تحديـده عموماً بالنظـم أو بالعـرف السـائد في األسـواق.
يتـم اسـتبعاد أصـل مالـي (كلياً أو جزئياً) عندمـا )1( :تنتهـي الحقـوق التعاقديـة فـي اسـتالم التدفقـات النقديـة مـن األصـل أو ( )2عندمـا تحتفـظ
المجموعـة بحقهـا فـي اسـتالم التدفقـات النقديـة من تلك الموجودات الماليـة و لكن تتحمل المجموعـة التزامًا بدفع التدفقـات بالكامل دون تأخير
مـادي إلـى طـرف مقابـل بموجـب ترتيـب “القبـض والدفـع” أو ( )3عندمـا تقـوم المجموعـة بتحويل حقوقهـا في اسـتالم التدفقات النقديـة من األصل
وإمـا( :أ) أن تقـوم المجموعـة بتحويـل كافـة المخاطـر والمزايـا الهامـة لألصـل أو (ب) أال تقـوم المجموعـة بتحويل أو االحتفـاظ بكافة المخاطـر والمزايا
الهامـة لألصـل ولكنهـا فقـدت السـيطرة علـى األصـل .عندمـا تقـوم المجموعـة بتحويـل حقهـا فـي اسـتالم التدفقـات النقديـة مـن األصـل ولم تقم
بتحويـل أو االحتفـاظ بكافـة المخاطـر والمزايـا الهامـة األصـل أو لـم تفقـد السـيطرة علـى األصل ،يتم تسـجيل األصل بمقـدار اسـتمرار المجموعة في
االحتفـاظ باألصل.
يتـم اسـتبعاد االلتـزام المالـي عنـد اإلعفـاء مـن االلتـزام المحـدد فـي العقـد أو إلغـاؤه أو انتهـاء صالحيته .عند اسـتبدال التـزام مالي حالـي بآخر من
نفـس الطـرف المقابـل 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 المدرجـة بالدفاتـر ذات الصلة فـي بيان األربـاح أو الخسـائر المجمع.

القياس

يتـم قيـاس كافـة الموجـودات والمطلوبـات الماليـة مبدئياً بالقيمة العادلـة للمقابل المدفـوع مضافا لها تكاليـف المعاملة باسـتثناء الموجودات
الماليـة المصنفـة كــ “اسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر” .تسـجل تكاليـف المعاملات الخاصـة بالموجـودات الماليـة
المصنفـة كاسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر ضمـن بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمع.
عنـد القيـاس الالحـق ،يتـم قيـاس وإدراج الموجـودات الماليـة المصنفـة كــ “اسـتثمارات مدرجـة بالقيمة العادلـة من خالل األربـاح أو الخسـائر” بالقيمة
العادلـة ويتـم إثبـات األرباح/الخسـائر المحققـة وغيـر المحققـة والناتجـة مـن التغيرات فـي القيمة العادلـة في بيان األربـاح أو الخسـائر المجمع .ويتم
إدراج “القـروض والمدينـون” بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة معـدل العائـد الفعلـي ناقصـا أي مخصـص لالنخفـاض فـي القيمـة .بالنسـبة
للموجـودات المصنفـة كــ “اسـتثمارات متاحـة للبيـع” فيتـم الحقـا قياسـها وإدراجهـا بالقيمـة العادلـة ،حتـى يتـم بيع االسـتثمار أو التصـرف فيه بأي
شـكل أخـر أو انخفـاض قيمتـه .وفـي هـذه الحالـة ،يتـم تحويـل األربـاح أو الخسـائر المتراكمـة والمعتـرف بهـا سـابقًا ضمـن الدخـل الشـامل اآلخـر إلى
بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمع للسـنة.
يتم قياس “المطلوبات المالية بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر “ بالتكلفة المطفأة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

فـي تاريـخ كل بيانـات ماليـة ،تقـوم المجموعـة بإجـراء تقييـم لتحديـد مـا إذا كان هنـاك أي دليـل موضوعـي علـى انخفـاض قيمـة أصـل مالـي 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 يكـون لحـدث الخسـارة تأثيـر علـى التدفقـات النقدية المسـتقبلية
المقـدرة لألصـل المالـي أو مجموعـة الموجـودات الماليـة والـذي يمكـن تقديـره بصورة موثـوق منها .في حالة وجـود هذا الدليل ،يتـم تخفيض األصل
أو مجموعـة الموجـودات الماليـة إلـى قيمتهـا الممكـن اسـتردادها .يتـم تقديـر القيمـة الممكـن اسـتردادها للأداة المالية التـي تحمل أرباح اسـتنادًا
إلـى صافـي القيمـة الحاليـة للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية مخصومـة وفقاً لمعـدالت الربـح األصليـة؛ ويتـم تحديـد القيمـة الممكـن اسـتردادها
ألدوات حقـوق الملكيـة بالرجـوع إلـى أسـعار السـوق أو نمـاذج التقييـم المالئمـة .بالنسـبة للأدوات التـي تحمـل معـدالت أربـاح متغيـرة ،فـإن صافـي
القيمـة الحاليـة للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية يتـم خصمهـا وفقاً لمعـدل الربـح الفعلـي الحالـي المحـدد وفقاً للعقـد.
يتـم خفـض القيمـة المدرجـة بالدفاتـر لألصـل مـن خلال اسـتخدام حسـاب مخصـص ويتم تسـجيل مبلغ خسـارة انخفـاض القيمـة في بيـان األرباح أو
الخسـائر المجمع.
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.6األدوات المالية (تتمة)
تقـوم المجموعـة بتقييـم مـا إذا كان هنـاك دليـل موضوعـي علـى االنخفـاض فـي القيمـة علـى أسـاس فردي لـكل تمويل جوهـري بصـورة فردية ،أو
علـى أسـاس مجمـع لمعاملات التمويـل األخرى .تتمثل المعايير الرئيسـية التي تسـتعين بها المجموعـة لتحديد مدى وجود دليـل موضوعي على
انخفـاض القيمـة فـي :تأخـر سـداد المبلـغ األساسـي أو الربـح لمـدة تتجـاوز  90يوماً؛ ووجـود أيـة صعوبـات معروفـة تواجـه التدفقـات النقديـة بما في
ذلـك اسـتمرار الطـرف المقابـل فـي تنفيـذ خطة العمـل؛ وانخفاض التصنيف االئتمانـي له ،ومخالفة بنـود العقد األصلية ،وقدرة الطـرف المقابل على
تحسـين األداء عنـد ظهـور أيـة صعوبـة ماليـة؛ وتدهـور قيمـة الضمـان ،واإلفلاس وغيرهـا مـن عمليـات إعـادة الهيكلـة الماليـة؛ إلـى جانـب األسـباب
االقتصاديـة أو القانونيـة .يتـم تقييـم خسـائر انخفـاض القيمـة فـي تاريـخ كل بيانـات ماليـة ،ما لم تتطلـب الظروف غيـر المتوقعة المزيـد من أعمال
التقييم.
ألغراض تقييم الضمانات المالية وخطابات االعتماد واحتساب المخصصات ،يتم اتباع طريقة مماثلة لتلك المتبعة لمديني التمويل.
يتـم شـطب مدينـي التمويـل باإلضافـة إلـى المخصـص المتعلـق بهـا فـي حالـة وجـود احتمـال واقعـي لعـدم اسـتردادها فـي المسـتقبل وتحقـق
جميـع الضمانـات أو تحويلهـا إلـى المجموعـة .إذا تـم فـي السـنة الالحقـة زيـادة أو انخفـاض مبلـغ خسـائر انخفـاض القيمـة المقـدرة نتيجة حـدث وقع
بعـد تحقـق االنخفـاض فـي القيمـة ،يتـم زيـادة أو خفـض خسـائر انخفـاض القيمـة المحققـة مـن خلال تعديـل حسـاب المخصـص .فـي حالة اسـترداد
الشـطب الحقاً يتـم إدراج االسـترداد ضمـن “مخصـص انخفـاض القيمـة” فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع.
وبالنسـبة ألدوات حقـوق الملكيـة المصنفـة كاسـتثمارات متاحـة للبيـع ،ال يتـم عكـس خسـائر انخفـاض القيمـة مـن خلال بيـان األربـاح أو الخسـائر
المجمـع ويتـم تسـجيل أيـة زيـادة فـي القيمـة العادلـة الحقاً بعـد تحقـق خسـارة انخفـاض القيمة فـي بيان اإليـرادات الشـاملة االخـرى المجمـع .وفيما
يتعلـق بالصكـوك المصنفـة كاسـتثمارات متاحـة للبيـع فإنـه فـي حالـة زيـادة القيمـة العادلـة للصكـوك ،فـي سـنة الحقـة ،مـع إمكانيـة ربـط هـذه
الزيـادة بصـورة موضوعيـة بحـدث وقـع بعـد تحقـق خسـارة انخفـاض القيمة فـي بيان األربـاح أو الخسـائر المجمع .يتم عكس خسـارة انخفـاض القيمة
مـن خلال بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمع.

المخصص العام
ّ

وفقاً لتعليمـات بنـك الكويـت المركـزي ،يتـم احتسـاب الحـد األدنـى للمخصـص العـام علـى كافـة التسـهيالت االئتمانيـة السـارية (بالصافـي بعـد
اسـتبعاد بعـض فئـات الضمانـات) التـي لـم يتـم تكويـن مخصص محـدد لها .في مـارس  ،2007أصدر بنـك الكويـت المركزي تعميمًا بشـأن تعديل
أسـاس احتسـاب الحـد األدنـى للمخصصـات العامـة علـى التسـهيالت لتغييـر المعدل من  %2إلـى  %1للتسـهيالت النقدية و  %0.5للتسـهيالت
غيـر النقديـة .وقـد تـم تطبيـق المعـدالت المطلوبـة اعتبـارًا مـن  1ينايـر  2007علـى صافـي الزيادة فـي التسـهيالت ،بالصافي بعد اسـتبعاد بعض
فئـات الضمانـات خالل فتـرة البيانـات المالية.
إن الحـد األدنـى مـن المخصـص العـام الذي يزيد عن المعدل الحالي بنسـبة  %1للتسـهيالت النقدية وبنسـبة  %0.5للتسـهيالت غيـر النقدية يتم
االحتفـاظ بـه كمخصـص عـام حتى اسـتالم تعليمات أخرى صـادرة من قبل بنـك الكويت المركزي.

قياس القيمة العادلة

إن القيمـة العادلـة هـي السـعر المسـتلم لبيـع أصـل أو المدفـوع لنقـل التـزام فـي معاملـة منظمـة بيـن المشـاركين بالسـوق فـي تاريـخ القياس.
يسـتند قيـاس القيمـة العادلـة إلـى افتـراض أن معاملـة بيـع أصـل أو نقـل التـزام تتـم في :
¥ ¥السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام،
 ¥ ¥السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.
يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
تتحـدد القيمـة العادلـة لألصـل أو االلتـزام بناء على االفتراضات المسـتخدمة من قبل المشـاركين بالسـوق ،عند تسـعير األصل أو االلتـزام ،بافتراض
أن المشـاركين في السـوق سـيعملون على تحقيق مصلحتهم االقتصادية المثلى.
إن قيـاس القيمـة العادلـة لألصـل غيـر المالـي يأخـذ فـي االعتبـار قـدرة المشـارك في السـوق علـى إنتاج منافـع اقتصادية مـن خالل اسـتخدام األصل
االسـتخدام األمثـل أو بيعـه إلـى مشـارك آخر يسـتخدم األصل االسـتخدام األمثل.
تسـتخدم المجموعـة أسـاليب التقييـم المناسـبة للظـروف والتي تتوافر بشـأنها بيانات كافية لقيـاس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى اسـتفادة
مـن المدخلات الملحوظـة ذات الصلة والحد من اسـتخدام المدخلات غير الملحوظة.
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تصنـف كافـة الموجـودات والمطلوبـات التـي يتـم قيـاس قيمتهـا العادلـة أو اإلفصـاح عنهـا فـي البيانـات الماليـة المجمعـة ضمن الجـدول الهرمي
للقيمـة العادلـة ،المبيـن كمـا يلـي ،اسـتنادًا إلـى أقـل مسـتوى مـن المدخلات الجوهرية بالنسـبة لقيـاس القيمـة العادلة ككل:
¥ ¥المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛
¥ ¥المسـتوى  :2أسـاليب تقييـم يكـون فيهـا أقـل مسـتوى مـن المدخلات الجوهريـة بالنسـبة لقيـاس القيمـة العادلـة ملحوظًا بشـكل مباشـر أو
غير مباشـر؛
¥ ¥المستوى  :3أساليب تقييم ال يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوظًا
بالنسـبة للأدوات الماليـة المسـعرة فـي سـوق نشـط ،يتـم تحديـد القيمـة العادلـة بالرجـوع إلـى أسـعار السـوق المعلنـة .ويتـم اسـتخدام أسـعار
الشـراء للموجـودات وأسـعار البيـع للمطلوبـات .كمـا تحـدد القيمـة العادلـة لالسـتثمارات فـي صناديـق مشـتركة أو وحـدات االسـتثمار أو أدوات
بنـاء علـى أحـدث صافـي قيمـة معروضـة للموجـودات.
االسـتثمار المشـابهة
ً
بالنسـبة للأدوات الماليـة غيـر المسـعرة ،تحـدد القيمـة العادلـة بالرجـوع إلـى القيمة السـوقية السـتثمار مماثل أو التدفقـات النقديـة المخصومة أو
نمـاذج التقييـم األخـرى المناسـبة أو بالرجـوع إلى عروض الوسـطاء.
بالنسـبة للأدوات الماليـة المدرجـة بالتكلفـة المطفـأة فـإن القيمة العادلـة لتلك األدوات يتم تقييمها اسـتناداً إلـى التدفقات النقدية المسـتقبلية
المخصومـة باسـتخدام معـدل العائد الحالي السـائد في السـوق ألدوات مالية مشـابهة.
بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية حيث ال يمكن تقدير القيمة العادلة بصورة معقولة ،يتم إدراج االستثمار بالتكلفة.
بالنسـبة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة التـي تتحقـق فـي البيانـات الماليـة المجمعـة علـى أسـاس متكـرر ،تحـدد المجموعـة ما إذا كانـت هناك
(اسـتنادا إلـى مدخالت أدنى المسـتويات التـي تعتبر
تحويلات قـد حدثـت بيـن المسـتويات فـي الجـدول الهرمـي عن طريـق إعادة تقييـم التصنيف
ً
جوهريـة لقيـاس القيمـة العادلـة ككل) فـي نهايـة كل فترة بيانـات مالية.
بناء علـى طبيعة وسـمات األصل أو االلتـزام والمخاطر
لغـرض إفصاحـات القيمـة العادلـة ،قامـت المجموعـة بتحديـد فئـات الموجـودات والمطلوبات
ً
المرتبطـة بـه ومسـتوى القيمـة العادلة وفقاً للجدول الهرمي المشـار إليه سـابقا.

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.

 2.7األدوات المالية االسالمية المشتقة والتغطية
تسـتخدم المجموعـة األدوات الماليـة المشـتقة لغـرض إدارة معـدل االنكشـافات الـى مخاطـر معـدالت الربـح ومخاطـر تحويـل العملات األجنبيـة
ومخاطـر االئتمـان.
يتـم االعتـراف بـاألدوات الماليـة المشـتقة مبدئياً في بيـان المركز المالي المجمـع بالتكلفة (بما في ذلـك تكاليف المعامالت) وتقـاس الحقًا بالقيمة
العادلة.
االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة
فـي إطـار النشـاط االعتيـادي ،يدخـل البنـك فـي أنـواع مختلفـة مـن المعاملات التي تحتـوي علـى أدوات مالية مثـل اتفاقات صـرف العملات األجنبية
اآلجلـة (وعـد) وذلـك للتقليـل مـن مخاطـر العملات األجنبيـة .الوعد هو معاملـة مالية بيـن طرفين حيث تعتمـد المدفوعات على التحرك في سـعر
واحـد أو أكثـر مـن األدوات الماليـة األساسـية أو المعـدل المرجح أو المؤشـر المسـتخدم المتوافق مع أحكام الشـريعة اإلسلامية.
إن القيمـة األسـمية أو المبلـغ اإلجمالـي المفصـح عنـه ،هـو مبلـغ األصل/االلتـزام الضمنـي ل”وعـد” وهـو األسـاس الـذي يتـم بموجبـه قيـاس التغيـر
فـي القيمة.
تشير القيمة االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
بالنسـبة لعقـود التغطيـة غيـر المؤهلـة لمحاسـبة التغطيـة ،تسـجل أي أربـاح أو خسـائر ناتجـة مـن التغيـرات في القيمـة العادلة لعقد المشـتقات
مباشـرة إلـى بيان األربـاح أو الخسـائر المجمع.
مبادالت معدالت الربح
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مبـادالت معـدالت الربـح هـي اتفاقيـات تعاقديـة بيـن طرفيـن وقـد تتضمـن تبادل الربـح أو تبادل كل مـن المبلغ األساسـي والربح لفتـرة زمنية ثابتة
اسـتنادا إلـى الشـروط التعاقديـة من خالل عقود شـرعية.
تشـير المبالـغ االسـمية إلـى حجـم المعاملات القائمة بنهاية الفترة وهي ال تعتبر مؤشـرًا لمخاطر السـوق أو مخاطر االئتمـان .يتم االحتفاظ بمعظم
مبـادالت معدالت الربـح للمجموعة بغرض التغطية.
فـي بدايـة عالقـة التغطيـة ،تقـوم المجموعـة بإجـراء تصنيـف وتوثيـق رسـمي لعالقـة التغطيـة التـي تنـوي المجموعـة تطبيـق محاسـبة التغطيـة
عليهـا باإلضافـة إلـى أهـداف إدارة المخاطـر واسـتراتيجية تنفيـذ التغطيـة .يتضمـن التوثيـق تحديـد أداة التغطيـة والبنـد أو المعاملـة المغطـاة
وطبيعـة المخاطـر التـي يتـم تغطيتهـا وأسـلوب المنشـأة فـي تقييـم فعالية التغيـرات في القيمـة العادلة للأداة أو المعاملة المغطـاة من حيث
مقاصـة التعـرض للتغيـرات فـي القيمـة العادلـة للبنـد المغطـى أو التدفقات النقديـة الخاصـة بالمخاطر المغطاة .مـن المتوقع أن تكـون معامالت
التغطيـة هـذه عاليـة الفعاليـة مـن حيـث مقاصـة التغيـرات فـي القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة ويتـم تقييمهـا على أسـاس مسـتمر للتأكد
مـن ارتفـاع معـدل فعاليتهـا خلال فتـرات البيانـات الماليـة التـي تشـهد معاملات التغطية.
ألغـراض محاسـبة التغطيـة ،يتـم تصنيـف معاملات التغطيـة الـى فئتيـن علـى النحـو التالـي( :أ) تغطيـة القيمـة العادلة عنـد تغطية االنكشـافات
الـى التغيـرات فـي القيمـة العادلـة ألصـل أو التـزام مسـجل ،أو التـزام تـام غيـر مسـجل ،و (ب) تغطيـة التدفقـات النقديـة عنـد تغطيـة االنكشـافات
إلـى إمكانيـة التغيـر فـي التدفقـات النقديـة المتعلـق بالمخاطـر المرتبطـة بأصـل أو التـزام معيـن ،او المعاملات محتملـة بصـورة كبيـرة او مخاطر
العملات االجنبيـة اللتـزام تـام غيـر محقق.
إن التغيـرات فـي القيمـة العادلـة ألداة التغطيـة المؤهلـة مـن خلال العقـود الشـرعية والتـي يتـم تصنيفهـا كتغطيـة مدرجـة بالقيمـة العادلـة
يتـم تسـجيلها فـي بيـان األربـاح او الخسـائر المجمـع ،مـع التغيـرات فـي القيمـة العادلـة لألصـل او االلتزام المغطـى والمتعلـق بالمخاطـر الخاضعة
للتغطيـة.
فـي حالـة التوقـف عـن محاسـبة التغطيـة ،يتـم إطفـاء تعديـل القيمـة العادلة للبنـد المغطى إلـى بيان األربـاح أو الخسـائر المجمع على مـدى فترة
اسـتحقاق عالقـة التغطية المسـجلة سـابقًا باسـتخدام معـدل ربح فعلي.
في حالة استبعاد البند المغطى ،تسجل القيمة العادلة المطفأة فورا في بيان األرباح او الخسائر المجمع.
عنـد تسـجيل التـزام تـام غيـر محقـق كبند مغطى ،يسـجل التغير الالحق في القيمـة العادلة لاللتزام التـام الخاص بالمخاطر قيـد التغطية كأصل
أو التـزام مـع تسـجيل األربـاح أو الخسـائر ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع.
بالنسـبة لتلـك العقـود المصنفـة كعمليـات تغطيـة للتدفقـات النقديـة ،يتحقق الجزء الفعـال من األرباح أو الخسـائر ألداة التغطية مباشـرة كدخل
شـامل آخـر فـي احتياطـي تغطيـة التدفقـات النقديـة ،بينمـا يـدرج أي جزء غيـر فعال على الفـور في بيـان األرباح أو الخسـائر المجمع.
يتـم تحويـل المبالـغ المسـجلة ضمـن اإليـرادات الشـاملة األخـرى إلـى بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع عندمـا تؤثـر المعاملة المغطـاة علـى األرباح أو
الخسـائر مثـل حالـة تحقـق اإليـرادات أو المصروفـات الماليـة المغطـاة أو عنـد حـدوث معاملـة البيـع المسـتقبلية .في حالـة أن يكون البنـد المغطى
عبـارة عـن تكلفـة األصـل أو االلتـزام غيـر المالـي ،يتـم تحويـل المبالـغ المحققـة ضمـن الدخـل الشـامل اآلخـر إلـى القيمـة المدرجـة بالدفاتـر المبدئية
لألصـل أو االلتـزام غيـر المالي.
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إذا أصبحـت المعاملـة المتوقعـة أو االلتـزام النهائـي غيـر متوقعـة الحدوث ،يتم تحويل األرباح أو الخسـائر المتراكمة المسـجلة سـابقًا في احتياطي
القيمـة العادلـة إلـى بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع .فـي حالـة انتهـاء أداة التغطيـة أو بيعهـا أو إنهاؤهـا أو ممارسـتها دون اسـتبدال أو تجديـد أو
فـي حالـة إلغـاء تصنيفهـا كأداة تغطيـة ،تظـل أي أربـاح أو خسـائر متراكمـة مسـجلة سـابقًا فـي الدخـل الشـامل اآلخـر ضمـن الدخـل الشـامل اآلخـر
حتـى تؤثـر المعاملـة المتوقعـة أو االلتـزام النهائـي علـى األرباح أو الخسـائر.
تتوقف المجموعة عن محاسبة التغطية عند الوفاء بالمعايير اآلتية:
إذا قررت أن أداة التغطية ال تقوم بمهام التغطية بفاعلية أو توقفت عن ذلك.
أ)
في حالة انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنتهائها أو ممارستها.
ب)
في حالة استحقاق البند المغطى أو بيعه أو سداده.
ت)
أن المعاملة المتوقعة لم تعد محتملة بصورة كبيرة.
ث)

 2.8الضمانات المالية
تمنـح المجموعـة فـي سـياق أعمالهـا العـادي ضمانـات ماليـة تتكـون مـن خطابـات االعتماد والضمانـات والقبـوالت .يتـم إدراج الضمانـات المالية في
البيانـات الماليـة المجمعـة مبدئياً بالقيمـة العادلـة التـي تمثـل القسـط المسـتلم ضمـن المطلوبـات األخـرى .يتـم إطفـاء القسـط المسـتلم فـي
بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـدى عمـر الضمـان .بعـد التحقـق المبدئـي ،يتـم قيـاس المطلوبـات الخاصـة
بالمجموعـة بموجـب كل ضمـان وفقاً للقسـط المطفـأ المسـتلم وأفضـل تقدير لصافـي التدفقـات النقدية المطلوبة لسـداد أي التـزام مالي ينتج
عـن هـذا الضمـان ،أيهمـا أكبر .

 2.9أرصدة مديني تمويل معاد التفاوض عليها
تسـعى المجموعـة إلـى إعـادة هيكلـة أرصـدة مدينـي التمويـل المتأخـرة في السـداد ،متى كان ذلك مناسـبًا .قد يتضمـن ذلك مد ترتيبات السـداد
واالتفـاق علـى شـروط تمويـل جديـدة بمـا في ذلك تعزيز وضـع الضمان .وتتولى اإلدارة باسـتمرار مراجعة أرصدة مديني التمويـل التي أعيد التفاوض
بشـأنها ،إن وجـدت ،لضمـان االلتـزام بكافـة المعايير واحتمالية سـداد الدفعات المسـتقبلية .فـور االنتهاء من إعادة التفاوض حول شـروط التمويل،
فـإن التسـهيالت ال تعتبـر متأخرة الدفـع وال منخفضة القيمة.
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 2.10استثمار في شركة زميلة
يتـم المحاسـبة عـن اسـتثمار المجموعـة فـي شـركتها الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية .إن الشـركة الزميلة هي المنشـأة التـي تمارس عليها
المجموعـة تأثيـرًا مادياً .والتأثيـر الملمـوس هـو القـدرة علـى المشـاركة فـي قـرارات السياسـات الماليـة والتشـغيلية للشـركة المسـتثمر فيهـا
ولكنهـا دون التمتـع بسـيطرة أو سـيطرة مشـتركة علـى تلـك السياسـات.
وفقاً لطريقـة حقـوق الملكيـة ،يسـجل االسـتثمار فـي شـركة زميلـة فـي بيـان المركـز المالـي المجمـع بالتكلفـة زائـدًا تغيـرات مـا بعـد الحيـازة فـي
حصـة المجموعـة مـن صافـي موجـودات الشـركة الزميلـة.
تـدرج الشـهرة المتعلقـة بشـركة زميلـة ضمـن القيمـة المدرجـة بالدفاتـر لالسـتثمار وال يتـم إطفاؤهـا أو اختبارهـا بشـكل فـردي لغـرض تحديـد
انخفـاض القيمـة.
يعكـس بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع حصـة المجموعـة فـي نتائـج عمليـات الشـركة الزميلـة .عنـد وجـود تغيـر مسـجل مباشـر ًة فـي الدخـل
الشـامل اآلخـر للشـركة الزميلـة ،تقـوم المجموعـة بـإدراج حصتهـا فـي أي تغيـرات ،متـى أمكـن ذلـك ،واإلفصـاح عنهـا فـي بيـان الدخـل الشـامل
اآلخـر المجمـع .يتـم اسـتبعاد األربـاح والخسـائر غيـر المحققـة الناتجـة عـن المعاملات بيـن المجموعة والشـركة الزميلة بمقـدار حصـة المجموعة في
الشـركة الزميلـة.
تدرج حصة المجموعة من األرباح الخاصة بمساهمي الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتـم إعـداد البيانـات الماليـة للشـركة الزميلـة لنفـس فتـرة البيانـات الماليـة للمجموعـة .عنـد الضـرورة ،يتـم القيام بتعديلات لتتوافق السياسـات
المحاسـبية المسـتخدمة مـع تلـك التـي تسـتخدمها المجموعة.
بعـد تطبيـق طريقـة حقـوق الملكيـة ،تحـدد المجموعـة مـا إذا كان مـن الضـروري قيـد خسـارة انخفـاض فـي القيمـة اإلضافيـة السـتثمار المجموعـة
فـي شـركتها الزميلـة .تحـدد المجموعـة فـي تاريـخ كل بيانـات ماليـة مـا إذا كان هنـاك أي دليـل موضوعـي علـى االنخفـاض فـي قيمـة االسـتثمار
فـي الشـركة الزميلـة .فـي حالـة وجـود مثـل هـذا الدليـل ،تحتسـب المجموعـة مبلـغ االنخفـاض فـي القيمـة بالفـرق بيـن المبلـغ الممكن اسـترداده
للشـركة الزميلـة وقيمتهـا المدرجـة بالدفاتـر ثـم تـدرج المبلـغ فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمـع.
عنـد فقـد التأثيـر الملمـوس علـى الشـركة الزميلـة ،تقـوم المجموعة بقياس وتسـجيل أي اسـتثمار متبقـي بقيمته العادلـة .يتـم إدراج أي فرق بين
القيمـة المدرجـة بالدفاتـر للشـركة الزميلـة عنـد فقـد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالسـتثمار المتبقـي والمتحصالت من البيع فـي بيان األرباح
أو الخسـائر المجمع.

 2.11عقارات استثمارية
يتـم تصنيـف األراضـي والمبانـي المحتفـظ بهـا لغـرض زيـادة قيمتهـا الرأسـمالية أو لتحقيق عائـدات طويلة األجل مـن تأجيرها وال يتم شـغلها من
قبـل المجموعة كعقارات اسـتثمارية.
يتـم قيـاس العقـارات االسـتثمارية بالتكلفـة ناقصاً االسـتهالك المتراكـم (اسـتنادًا إلـى العمـر اإلنتاجـي المقـدر بأربعيـن سـنة باسـتخدام طريقـة
القسـط الثابـت) واالنخفـاض المتراكـم فـي القيمـة.
يتـم تحقـق أي أربـاح أو خسـائر ناتجـة مـن اسـتبعاد أو بيـع عقـار اسـتثماري فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمع فـي الفترة التـي تم فيها االسـتبعاد
أو عنـد إتمـام البيع.
يتـم تحديـد القيمـة العادلـة للعقـارات االسـتثمارية مـن قبل مقيمين يتسـمون بالمؤهلات المهنيـة المعتمدة والمعروفـة والخبـرة الحديثة بموقع
وفئـة العقـار الجـاري تقييمـه .يراعـي قيـاس القيمـة العادلة قدرة المشـاركين في السـوق على تحقيق منافـع اقتصادية من خالل االسـتخدام االمثل
لألصـل أو مـن خلال بيعـه إلـى طـرف آخر في السـوق مـن المحتمل ان يسـتخدم االصـل بأعلى وأفضل مسـتوى له.
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 2.12ممتلكات ومعدات
تـدرج األرض ملـك حـر مبدئياً بالتكلفـة وال يتـم اسـتهالكها .بعد التسـجيل المبدئي ،يتـم إدراج األرض ملك حر بالمبلغ المعـاد تقييمه والذي يتمثل
فـي القيمـة العادلـة فـي تاريـخ إعـادة التقييـم .تتـم إعـادة التقييم بصـورة منتظمة مـن قبل مقيمي عقـارات مهنيين .يتم تسـجيل فائـض أو عجز
إعـادة التقييـم الناتـج فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر والدخـل الشـامل اآلخـر المجمـع إلـى الحـد الـذي ال يزيـد معـه العجـز عن الفائض المسـجل سـابقًا.
وإلـى الحـد الـذي يعكـس فائـض إعـادة التقييـم عجـز إعـادة التقييـم المسـجل سـابقًا في بيـان األربـاح أو الخسـائر المجمع ،تسـجل الزيـادة في بيان
األربـاح أو الخسـائر المجمـع .عنـد االسـتبعاد فـإن احتياطـي إعـادة التقييـم المتعلـق بـاألرض ملك حـر المباعة يتم تحويلـه إلى األربـاح المرحلة.
تـدرج المبانـي والممتلـكات األخـرى والمعـدات بالتكلفـة ناقصاً االسـتهالك المتراكـم وخسـائر االنخفـاض فـي القيمة إن وجدت .يحتسـب االسـتهالك
علـى المبانـي والممتلـكات األخـرى والمعـدات علـى أسـاس القسـط الثابـت على مـدى األعمار اإلنتاجيـة لتلـك الموجودات.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض احتساب االستهالك هي كما يلي:
			
مباني
ممتلكات ومعدات أخرى 		

من  40إلى  45سنة
من  2إلى  5سنوات

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 األربـاح أو الخسـائر المجمـع.
يتـم رسـملة المصروفـات المتكبـدة السـتبدال جـزء مـن أحـد بنـود الممتلـكات والمعـدات التـي يتم المحاسـبة عنها بصـورة منفصلة ويتم شـطب
القيمـة المدرجـة بالدفاتـر للجـزء المسـتبدل .ويتـم رسـملة المصروفـات الالحقة األخـرى فقط عندما تزيـد من المنافـع االقتصادية المسـتقبلية لبند
الممتلـكات والمعـدات المتعلـق بهـا .وتـدرج كافـة المصروفـات األخـرى في بيـان األرباح أو الخسـائر المجمع عنـد تكبدها.

 2.13الشريحة المستدامة  1من الصكوك
تـدرج الشـريحة المسـتدامة  1مـن الصكـوك ضمـن حقـوق الملكيـة فـي بيـان المركـز المالـي المجمـع ويتـم تحميـل األربـاح المقابلـة التـي يمكـن
توزيعهـا علـى تلـك الصكـوك علـى األربـاح المرحلـة كجـزء مديـن.

 2.14انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقـوم المجموعـة بتاريـخ كل بيانـات ماليـة بتقييـم مـا إذا كان هنـاك مؤشـر علـى أن أصلا مـا قـد تنخفـض قيمتـه .إذا مـا ظهـر مثـل ذلـك المؤشـر
أو إذا دعـت الضـرورة إلـى إجـراء اختبـار انخفـاض القيمـة السـنوي لألصـل ،تقـوم المجموعـة بتقديـر المبلـغ المقـدر الممكـن اسـترداده لألصـل .إن
المبلـغ الممكـن اسـترداده لألصـل هـو القيمـة العادلـة لألصـل أو وحـدة إنتـاج النقـد ناقصاً التكاليـف حتـى البيـع أو القيمـة أثنـاء االسـتخدام ،أيهما
منتجـا لتدفقـات نقدية مسـتقلة بشـكل كبيـر عن تلـك التـي تنتجهـا الموجـودات أو مجموعات
أكبـر ،وتحـدد لـكل أصـل فـردي مـا لـم يكـن األصـل
ً
الموجـودات األخـرى؛ وفـي هـذه الحالـة يتـم تقييم المبلغ الممكن اسـترداده كجـزء من وحدة إنتاج النقـد التي ينتمي لها األصل .عندمـا تزيد القيمة
المدرجـة بالدفاتـر ألصـل مـا (أو وحـدة إنتـاج النقـد) عـن المبلـغ الممكـن اسـترداده ،يعتبـر األصـل (أو وحـدة إنتـاج النقـد) انخفضـت قيمتهـا وتخفـض
إلـى مبلغهـا الممكن اسـترداده.
عنـد تقييـم القيمـة أثنـاء االسـتخدام ،تخصـم التدفقـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة إلـى قيمتهـا الحاليـة باسـتخدام معـدل خصـم يعكـس
تقييمـات السـوق الحاليـة للقيمـة الزمنيـة لألمـوال والمخاطـر المرتبطـة باألصـل (أو وحـدة إنتـاج النقـد) .ويسـتخدم نمـوذج تقييـم مناسـب عنـد
تحديـد القيمـة العادلـة ناقصاً التكاليـف حتـى البيـع .كمـا يتـم تأييـد هـذه العمليـات الحسـابية بمؤشـرات القيمـة العادلـة المتاحـة.
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 2.15مكافأة نهاية الخدمة
يتـم احتسـاب مخصـص لمكافـأة نهايـة الخدمـة للموظفين وفقاً للقوانين المحلية اسـتنادًا إلى رواتب الموظفيـن والفترات المتراكمـة للخدمة أو
اسـتنادًا إلـى عقـود الموظفيـن التـي تقـدم مزايـا إضافيـة للموظفيـن .إن هذا المخصـص غير الممـول يمثل المبالغ المسـتحقة لـكل موظف ،فيما
لـو تـم إنهـاء خدماتـه فـي تاريـخ البيانـات المالية .يعتبر هذا األسـاس التقريـب الموثوق فيـه للقيمة العادلـة الحالية لاللتـزام النهائي.

 2.16أسهم خزينة
تتكـون أسـهم الخزينـة مـن األسـهم التـي قـام البنـك بإصدارهـا وإعـادة حيازتهـا بواسـطة المجموعـة ولـم يعـاد إصدارهـا أو إلغاؤهـا بعـد .يتـم
المحاسـبة عـن أسـهم الخزينـة باسـتخدام طريقـة التكلفـة .وفقاً لهـذه الطريقـة ،يحمـل المتوسـط المرجـح لتكلفـة األسـهم المعـاد حيازتهـا إلـى
حسـاب مقابـل ضمـن حقـوق الملكيـة .عنـد إعادة إصدار أسـهم الخزينة ،تضاف األرباح إلى حسـاب منفصـل ضمن حقوق الملكية (“احتياطي أسـهم
الخزينـة”) وهـو احتياطـي ال يمكـن توزيعـه .تحمـل أيـة خسـائر محققـة علـى نفـس الحسـاب بمـا يتناسـب مـع حـد الرصيـد الدائـن في هذا الحسـاب.
تحمـل أيـة خسـائر إضافيـة أوالً علـى األربـاح المرحلـة ثـم علـى االحتياطـي العـام واالحتياطـي اإلجبـاري .يتـم اسـتخدام األربـاح المحققـة الحقاً من بيع
أسـهم الخزينـة أوالً فـي مقاصـة أيـة خسـائر مسـجلة سـابقًا أوال لالحتياطيـات ثم حسـاب احتياطي أسـهم الخزينة ثم األربـاح المرحلـة .ال يتم دفع أي
أربـاح نقديـة علـى هـذه األسـهم .إن إصـدار أسـهم المنحـة يزيـد مـن عدد أسـهم الخزينة نسـبيًا ويخفض متوسـط التكلفـة لكل سـهم دون أن يؤثر
علـى إجمالـي تكلفـة أسـهم الخزينة.

 2.17النقد والنقد المعادل
يشتمل النقد والنقد المعادل على نقد وأرصدة لدى بنك الكويت المركزي وودائع لدى بنوك ذات فترة استحقاق أصلية ال تزيد عن سبعة أيام.

 2.18تحقق اإليرادات
تتحقـق اإليـرادات عندمـا يكـون هنـاك احتمـال تدفـق منافـع اقتصاديـة للمجموعـة ويمكـن قيـاس اإليـرادات بشـكل موثـوق بـه .كمـا يجـب أن تتوافر
معاييـر التحقـق المحـددة التاليـة قبـل تحقق اإليـرادات.
( )1إيرادات تمويل
بالنسـبة لكافـة األدوات الماليـة التـي يتـم قياسـها بالتكلفـة المطفـأة والموجـودات الماليـة ذات األربـاح المصنفـة كمتاحـة للبيـع فـان إيـرادات
التمويـل يتـم تسـجيلها باسـتخدام معـدل الربـح الفعلـي وهو المعدل الـذي يخصم المتحصلات النقدية المسـتقبلية المقدرة أو المسـتلمة على
مـدار العمـر المتوقـع للأداة الماليـة أو فتـرة أقـل ،وفـق لمـا هـو مالئـم ،إلـى صافـي القيمـة المدرجـة بالدفاتر لألصـل المالي .يأخـذ هذا االحتسـاب في
االعتبـار الشـروط التعاقديـة للأداة الماليـة (مثـل خيارات الدفع مقدما) ويتضمن أي رسـوم أو تكاليف إضافية متعلقة مباشـرة بـاألداة المالية وتمثل
جـزءًا ال يتجـزأ مـن معـدل الربـح الفعلي وليـس خسـائر االئتمان المسـتقبلية.
عندمـا يتـم تخفيـض قيمـة أداة ماليـة مصنفـة كــ “مدينـو تمويل” إلى مبلغهـا الممكن اسـترداده المقدر ،يتم بعـد ذلك تحقق اإليـرادات ذات الصلة
علـى الجـزء الـذي لـم تنخفـض قيمته اسـتنادًا إلـى معدل الربـح الفعلي األصلي الذي تم اسـتخدامه لخصـم التدفقات النقدية المسـتقبلية لغرض
قيـاس المبلغ الممكن اسـترداده.
( )2إيرادات األتعاب والعموالت
تحصل المجموعة على إيرادات األتعاب والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقوم بتقديمها للعمالء.
يمكن تقسيم إيرادات األتعاب إلى الفئتين التاليتين:
 ¥إيرادات األتعاب المحققة من خدمات مقدمة على مدى فترة زمنية محددة ويتم استحقاقها على مدى تلك الفترة.
 ¥إيـرادات األتعـاب الناتجـة مـن التفـاوض أو المشـاركة فـي المفاوضـات لمعامالت طـرف آخر والتي تتحقق عنـد إتمام المعاملة األساسـية .تتحقق
األتعـاب أو بنـود األتعـاب المرتبطة بشـرط معين بعد اسـتيفاء المعاييـر المقابلة.
( )3تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم هذه األرباح.
( )4تتحقق إيرادات التأجير على أساس االستحقاق.
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 2.19الضرائب
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

 2.20مخصصات
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.

 2.21العمالت األجنبية
يتـم قيـد المعاملات بالعملات األجنبيـة وفقًا ألسـعار الصرف السـائدة بتاريـخ المعامالت .ويتم تحويـل 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
عمليـة التحويـل 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.

 2.22المعلومات القطاعية
يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.23الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتـم تحقـق الموجـودات المحتملـة فـي البيانـات الماليـة المجمعـة ولكـن يتـم اإلفصـاح عنهـا عندمـا يكـون التدفق الـوارد لمنافـع االقتصاديـة أمرًا
محتمال .
ال يتـم تحقـق المطلوبـات المحتملـة فـي البيانـات الماليـة المجمعة ولكـن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكـن احتمال التدفق الصـادر للموارد المتضمنة
للمنافـع االقتصاديـة أمـرًا مسـتبعدًا .يتـم تحقـق مخصصات للمطلوبات المحتملة في حالـة ما إذا كان هناك احتمال للتدفـق الصادر للموارد.

 2.24الموجودات بصفة األمانة
إن الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة أو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتالي ال تدرج في هذه البيانات المالية المجمعة.

 2.25األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتعيـن علـى اإلدارة عنـد إعـداد البيانـات الماليـة المجمعـة أن تقـوم بوضـع أحـكام وتقديـرات تؤثـر على المبالـغ المسـجلة للموجـودات والمطلوبات
الماليـة واإلفصـاح عـن المطلوبـات المحتملـة .هـذه األحـكام والتقديـرات تؤثـر أيضاً علـى اإليـرادات والمصروفـات والمخصصـات الناتجـة وكذلـك
التغيـرات فـي القيمـة العادلـة المدرجـة ضمـن الدخـل الشـامل اآلخـر.
يتـم إصـدار أحـكام فـي تصنيـف األدوات الماليـة اسـتنادًا إلـى نيـة اإلدارة عند حيـازة الموجودات المالية سـواء كان يجـب تصنيفها كموجـودات مالية
بالقيمـة العادلـة مـن خلال األربـاح أو الخسـائر ،أو متاحـة للبيـع .عنـد وضع هذه األحـكام ،تراعـي المجموعة الغرض األساسـي لحيازة األصـل والطريقة
التـي تنـوي بهـا إدارة األصل ورفـع 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
الموضوعـي علـى انخفـاض قيمـة أصـل مالـي .تقـوم المجموعـة بمعاملة االسـتثمارات المتاحة للبيـع كاسـتثمارات انخفضت قيمتهـا إذا كان هناك
انخفـاض جوهـري أو متواصـل فـي القيمـة العادلـة بمـا يقـل عـن تكلفتهـا أو عندمـا يكـون هنـاك دليل موضوعـي آخر بوجـود انخفاض فـي القيمة.
إن عمليـة تحديـد االنخفـاض " الجوهـري " أو "المتواصـل" تتطلـب أحـكام أساسـية تسـتند إلـى عوامـل التقييـم بمـا فيهـا القطـاع وظـروف السـوق
والتدفقـات النقديـة المسـتقبلية وعوامـل الخصـم.
عندمـا ال يمكـن تحديـد القيمـة العادلـة للموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة المسـجلة فـي بيـان المركـز المالـي المجمع اسـتنادًا إلى األسـعار
المعلنـة فـي أسـواق نشـطة ،يتـم قيـاس قيمتهـا العادلـة باسـتخدام أسـاليب تقييـم تشـمل نمـاذج االيـرادات .تؤخـذ مدخلات هـذه النمـاذج مـن
األسـواق المعروضـة إن أمكـن .وإذا لـم يكـن ذلـك ممكناً ،ينبغـي أن يتم اسـتخدام درجة من األحكام عند تحديـد القيمة العادلـة .تتضمن التقديرات
اعتبـارات المدخلات مثـل مخاطـر السـيولة ومخاطـر االئتمـان وتقلبـات السـوق .إن أي تغيـر فـي التقديـرات باإلضافـة إلى اسـتخدام تقديـرات مختلفة
ولكنهـا معقولـة بنفـس الدرجـة يمكـن أن يكـون لـه تأثير علـى قيمتهـا المدرجـة بالدفاتر.
وفقاً للمبـادئ المحاسـبية المتضمنـة فـي المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة ،يتعيـن علـى اإلدارة وضـع تقديـرات وافتراضـات قـد تؤثـر علـى القيـم
المدرجـة بالدفاتـر لمدينـي التمويـل وأدوات حقـوق الملكيـة غيـر المسـعرة المصنفـة كاسـتثمارات متاحـة للبيـع والموجـودات غيـر الملموسـة.
يتـم وضـع التقديـرات فيمـا يتعلـق بمبلـغ وتوقيـت التدفقـات النقديـة المسـتقبلية عنـد قيـاس مسـتوى المخصصـات المطلوبـة ألرصـدة مدينـي
التمويـل غيـر المنتظمـة وكذلـك لمخصصـات انخفـاض قيمـة االسـتثمارات المتاحـة للبيـع والموجـودات المحتفـظ بهـا لغـرض البيـع .يتـم وضـع
التقديـرات كذلـك لتحديـد األعمـار اإلنتاجيـة للمبانـي والممتلـكات األخرى والمعدات والقيمـة العادلة للموجودات المالية والمشـتقات غير المسـعرة
في سـوق نشـط.
إن تلـك التقديـرات تسـتند بالضـرورة إلـى االفتراضـات حـول عـدة عوامـل تتضمـن اختالف درجـات عدم التأكـد وقد تختلـف النتائج الفعليـة مما يؤدي
إلـى تغيرات مسـتقبلية في تلـك المخصصات.
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 .2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تقـوم المجموعـة بمراجعـة المنهجيـة واالفتراضـات المسـتخدمة لتقديـر التدفقـات النقديـة المسـتقبلية بانتظـام للحـد مـن أي فروق بيـن تقديرات
الخسـائر والخسـائر الفعليـة المتكبدة.
إن أي تغيـر فـي التقديـرات واالفتراضـات باإلضافـة إلـى اسـتخدام تقديـرات وافتراضـات مختلفـة ولكنهـا معقولـة بنفـس الدرجـة يمكـن أن تؤثر على
القيمـة المدرجـة بالدفاتـر لمدينـي التمويـل واألدوات غيـر المسـعرة المصنفـة كاسـتثمارات متاحـة للبيـع والموجودات غير الملموسـة للسـنة.

 .3إيرادات التمويل
خلال السـنة ,تتضمـن إيـرادات التمويـل إيـرادات فوائـد مسـتحقة حتـى تاريـخ التحـول الكامل إلـى التمويل اإلسلامي في  15مـارس  2017بمبلغ
 14ألـف دينـار كويتـي ( 143 :2016ألـف دينـار كويتـي) مـا يمثـل  )% 0.1 :2016( %0.01مـن إجمالـي إيـرادات التمويـل .إن معالجـة تلـك الفوائد
تخضـع لقـرارات هيئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية بالبنك.

 .4توزيعات للمودعين
يقوم مجلس إدارة البنك بتحديد وتوزيع حصة المودعين من األرباح بناءًا على نتائج البنك في نهاية كل ثالثة أشهر من السنة.

 .5صافي إيرادات أتعاب وعموالت
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

أتعاب إدارة االستثمار

1,217

1,879

أتعاب وعموالت متعلقة باالئتمان

9,818

9,450

أتعاب وساطة

1,112

824

إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

12,147

12,153

مصروفات أتعاب وعموالت

)(1,625

)(1,535

صافي إيرادات األتعاب والعموالت

10,522

10,618

 .6إيرادات أخرى

إيرادات توزيعات أرباح

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

688

1,173

صافي إيرادات عقارات استثمارية

105

403

حصة في النتائج من شركة زميلة

)(687

)(33

إيرادات أخرى

186

84

292

1,627
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 .7المخصص وخسائر االنخفاض في القيمة
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

مدينو تمويل (إيضاح )11

32,293

33,993

المسترد من مدينو تمويل قد تم شطبهم

)(5,641

)(4,348

تسهيالت ائتمانية غير نقدية (إيضاح )11

1,867

)(134

استثمارات متاحة للبيع

691

269

استثمارات عقارية (إيضاح )14

1,685

519

أخرى

4,012

1,380

34,907

31,679

 .8الضرائب

82

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

419

385

ضريبة دعم العمالة الوطنية

1,240

1,069

الزكاة

490

419

2,149

1,873
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 .9ربحية السهم األساسية والمخففة
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

ربح السنة الخاص بمساهمي البنك

44,463

40,348

ناقص :األرباح المدفوعة للصكوك  -الشريحة األولى

)(3,337

-

ربح السنة الخاص بمساهمي البنك بعد خصم األرباح المدفوعة للصكوك  -الشريحة األولى

41,126

40,348

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

1,684,510,454

1,684,510,454

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (فلس)

24.4

24.0

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

2017

2016

المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة

1,870,958,003

1,870,958,003

ناقصًا :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

)(186,447,549

)(186,447,549

1,684,510,454

1,684,510,454

كانت ربحية السهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016بقيمة  25.9فلس قبل التعديل بأثر رجعي حسب عدد األسهم المصدرة بعد
اصدار أسهم المنحة( .ايضاح )19
حيث أنه ال توجد أدوات مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.

 .10النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع مما يلي:
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

نقد وأرصدة لدى البنوك

42,329

44,144

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

45,272

32,904

87,601

77,048
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 .11مدينو تمويل
يتكـون رصيـد مدينـو التمويـل كمـا فـي  31ديسـمبر  2017مـن تسـهيالت تمويليـة متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة اإلسلامية فقـط ،فـي حيـن
تتضمن المعلومات المقارنة للسـنة القروض والسـلف المرحلة من سـنوات سـابقة قبل التحول الى بنك إسلامي بمبلغ  964ألف دينار كويتي
كمـا في  31ديسـمبر .2016
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

في  1يناير 2017

10,742

110,151

120,893

المحمل للسنة (إيضاح )7

3,949

28,344

32,293

مبالغ مشطوبة

)(3,991

)(36,123

)(40,114

في  31ديسمبر 2017

10,700

102,372

113,072

تمويالت أفراد
ألف دينار كويتي

تمويالت تجارية
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

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

كما في  31ديسمبر  ،2017بلغت أرصدة التمويل المدينة المتعثرة والتي تم تعليق تحقيق إيرادات تمويل منها مبلغ  38,624ألف دينار
كويتي ( 70,369 :2016ألف دينار كويتي).
إن المخصص المحدد المكون للتسهيالت النقدية بلغ  5,433ألف دينار كويتي ( 3,615 :2016ألف دينار كويتي).
إن المخصص المحمل للسنة للتسهيالت غير النقدية بلغ  1,867ألف دينار كويتي ( :2016استرداد المخصص بمبلغ  134ألف دينار كويتي) .إن
المخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ  7,790ألف دينار كويتي ( 5,923 :2016ألف دينار كويتي) يدرج في المطلوبات األخرى (إيضاح .)18
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  1%للتسهيالت النقدية و 0.5%للتسهيالت 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

صكوك

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

210,002

192,719

أسهم وصناديق
 -مسعرة

724

3,926

 -غير مسعرة

6,632

7,328

217,358

203,973

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير مسعرة مدرجة بالتكلفة بمبلغ  140ألف دينار كويتي ( 140 :2016ألف دينار كويتي).

 .13استثمار في شركة زميلة
إن الحصة في الموجودات والمطلوبات والنتائج للشركة الزميلة للسنة المنتهية هي كما يلي:
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

الحصة في بيان المركز المالي للشركة الزميلة:
موجودات متداولة

2,464

2,948

موجودات غير متداولة

7,215

7,569

مطلوبات متداولة

)(274

)(272

مطلوبات غير متداولة

)(87

)(83

صافي الموجودات

9,318

10,162

ربح التشغيل

788

1,317

(خسارة)  /السنة

)(687

)(33

الحصة في نتائج الشركة الزميلة:
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 .14عقارات استثمارية
تتمثل هذه العقارات االستثمارية في عقارات قامت المجموعة باقتنائها وتم إدراجها بالتكلفة .تم إعادة تقييم العقارات االستثمارية من قبل
مقيمين مستقلين باستخدام أسلوب المقارنة بالسوق الذي يعكس أسعار المعامالت الحديثة لعقارات مماثلة ولهذا يتم تصنيفها ضمن
المستوي  2من الجدول الهرمي للقيمة العادلة .عند تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ،فإن االستخدام األفضل واألمثل يعد هو
االستخدام الحالي لتلك العقارات .لم يكن هناك تغير في أسلوب التقييم خالل السنة .بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في تاريخ
البيانات المالية المجمعة  40,448ألف دينار كويتي ( 24,089 :2016ألف دينار كويتي).
إن الحركة للسنة هي كما يلي:
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

في  1يناير

23,055

29,572

إضافات

21,409

-

مستبعدات

)(4,591

)(5,835

تحميل انخفاض القيمة (إيضاح )7

)(1,685

)(519

االستهالك المحمل للسنة

)(162

)(163

في  31ديسمبر

38,026

23,055

 .15ممتلكات ومعدات
تتضمن الممتلكات والمعدات انخفاض إعادة تقييم أرض ملك حر بمبلغ  74ألف دينار كويتي ( :2016زيادة بمبلغ  36ألف دينار كويتي)
بناء
استنادًا إلى تقييم خبراء مستقلين .تم إعادة تقييم األرض الملك الحر من قبل مقيمين مستقلين باستخدام مدخالت تقييم جوهرية
ً
على البيانات المعروضة في السوق وتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني في الجدول الهرمي للقيمة العادلة.

 .16موجودات أخرى

86

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

أرباح تمويل مستحقة

7,098

8,958

القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة (إيضاح )24

528

123

أخرى

6,560

10,172

14,186

19,253

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .17ودائع العمالء
تتمثــل حســابات المودعيــن فــي ودائــع مســتلمة مــن العمــاء كحســابات جاريــة وحســابات توفيــر اســتثمارية وحســابات اســتثمارية محــددة المــدة.
تتكــون حســابات المودعيــن مــن التالــي:
. .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.
. .2الودائع االستثمارية وتتضمن حسابات توفير و حسابات ودائع ثابتة محددة المدة وحسابات ودائع مستمرة غير محددة المدة.

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 لفتــح هــذه الحســابات
ـاء عليــه ،يعتبــر ذلــك الجــزء قرضــً
مــع العمــاء .يضمــن البنــك لمودعيــه ســداد الجــزء المتبقــي غيــر المســتثمر مــن هــذه الودائــع االســتثمارية ،وبنـ ً
حســنًا مــن المودعيــن للبنــك وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
إن القيمة العادلة للودائع من العمالء ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بالدفاتر.

 .18مطلوبات أخرى
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

أرباح مودعين مستحقة

12,859

14,614

مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمسمى الوظيفي

6,310

3,491

مخصص تسهيالت ائتمانية غير نقدية (إيضاح )11

7,790

5,923

القيمة العادلة السالبة لالتفاقيات اإلسالمية اآلجلة (إيضاح )24

217

168

دائنون ومصروفات مستحقة وأخرى

35,667

28,254

62,843

52,450
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 .19حقوق الملكية
 .1يتكــون رأس المــال المصــرح بــه كمــا فــي  31ديســمبر  2017مــن  2,500,000,000ســهما عاديــً ( 31ديســمبر  2,500,000,000 :2016ســهم)
بقيمــة  100فلــس للســهم .ويتكــون رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل كمــا فــي  31ديســمبر  2017مــن  1,870,958,003ســهما عاديًا
( 31ديســمبر  1,732,368,522 :2016ســهمًا) بقيمة  100فلس للســهم.
 .2اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة  )%12 :2016( %13بمبلــغ  13فلــس ( 12 :2016فلــس) لكل ســهم وتوزيع أســهم منحة
بنســبة  .)%8 : 2016( %5تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المســاهمين في الجمعية العمومية الســنوية للبنك .اعتمدت الجمعية
العموميــة الســنوية للمســاهمين المنعقــدة فــي  30مــارس  2017دفــع توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة  12فلــس للســهم ( 5 :2015فلــس
للســهم) إلــى مســاهمي البنــك المدرجيــن فــي ســجالت البنــك كمــا فــي تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية وإصــدار أســهم منحــة
بقيمــة  )%10 :2015( %8إلــى مســاهمي البنــك المدرجيــن فــي الســجالت كمــا فــي تاريــخ موافقــة الجهــة الرقابيــة.
 .3وفقــً لمتطلبــات قانــون الشــركات والنظــام األساســي للبنــك يتعيــن علــى البنك تحويل  %10من ربح الســنة الخاص بمســاهمي البنك قبل
حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االجبــاري.
يجوز للبنك أن يقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يصل رصيد االحتياطي االجباري إلى  %50من رأس المال المدفوع .قام البنك بتحويل
مبلغ  4,678ألف دينار كويتي ( 4,237 :2016ألف دينار كويتي) إلى االحتياطي االجباري .إن توزيع االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع
أربــاح علــى المســاهمين بحــد أقصــى  %5مــن رأس المــال فــي الســنوات التي ال تســمح فيها األربــاح المحتجزة بتأميــن هذا الحد.
 .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 حســاب االحتياطــي العــام ســنويًا .قــرر أعضــاء
مجلــس اإلدارة وقــف هــذا التحويــل بدايــةً مــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2007ومــا بعدهــا ،وهــو مــا تــم الموافقــة عليــه مــن قبــل
مســاهمي البنــك فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي  6مــارس  .2008ال يوجــد قيــود علــى توزيع هــذا االحتياطي إلى المســاهمين بموجب
قــرار مــن الجمعيــة العموميــة وفقًا للطريقــة التي تحددهــا مصلحة البنك.
 .5إن رصيــد عــاوة اإلصــدار واحتياطــي أســهم الخزينــة غيــر قابــل للتوزيــع .إن رصيــد احتياطي إعادة تقييــم 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 والجمعيــة العموميــة الســنوية ،يجــوز للبنــك شــراء أســهم الخزينــة بما ال يزيد عــن  %10من رأس المــال المدفوع.
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 .20أسهم خزينة
لم يكن هناك شراء أو بيع ألسهم الخزينة خالل السنة الحالية.
2017

2016

عدد أسهم الخزينة

186,447,549

172,636,620

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)

65,070

69,918

المتوسط المرجح للقيمة السوقية ألسهم الخزينة (فلس)

409

412

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

 .21صكوك مستدامة الشريحة 1
فــي أكتوبــر ،2016قــام البنــك بإصــدار "صكــوك الشــريحة  "1باتبــاع ترتيبــات اصــدار الصكــوك المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،بمبلــغ
 200مليــون دوالر أمريكــي .تعتبــر صكــوك الشــريحة  1أوراق ماليــة مســتدامة ليــس لهــا تاريــخ اســترداد محــدد وتمثــل التزامــات مباشــرة غيــر
مكفولــة بضمــان ثانويــة (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 بمــا فــي ذلــك
الحصــول علــى موافقة مســبقة من بنــك الكويت المركزي.
يتــم اســتثمار صافــي المحصــل 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 .وبعــد ذلــكُ ،يعــاد تحديــد
ـاء علــى المعــدل الســائد فــي حينــه لمتوســط ســعر المبادلــة األمريكــي لخمــس ســنوات " " U.S. Mid Swap Rateزائــد
معــدل الربــح المتوقــع بنـ ً
هامــش ربــح مبدئــي بنســبة  %4.226ســنويًا.
صــدر طبقــا لرغبتــه الخاصــة ،اختيــار عــدم القيــام بتوزيعــات أربــاح المضاربــة المتوقعــة ،وفــي تلــك الحالــة ،ال تتراكــم أربــاح المضاربــة ولن
للم ْ
يجــوز ُ
يعتبــر هذا اإلجــراء حادث تعثر.
تم سداد األرباح نصف السنوية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .22معامالت مع أطراف ذات عالقة
تدخــل المجموعــة فــي معامــات مــع الشــركة األم والشــركات الزميلــة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا
وأفــراد عائالتهــم المقربيــن وشــركات يســيطرون عليهــا أو يمارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيـرًا ملموســً فــي مســار العمــل المعتــاد .يتــم
الموافقــة علــى شــروط هــذه المعامــات مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن أرصدة ومعامالت نهاية السنة المتضمنة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي :
الشركة األم
ألف دينار كويتي

أخرى
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

-

40,302

40,302

كما في  31ديسمبر 2017
مدينو تمويل
بطاقات ائتمانية

-

52

52

ودائع لدى بنوك أخرى

93,174

175

93,349

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

16,891

398,532

415,423

ودائع من عمالء

-

13,492

13,492

التزامات ومطلوبات محتملة

8,486

45,008

53,494

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة

9,651

-

9,651

مبادلة معدل الربح

44,659

-

44,659

كما في  31ديسمبر 2016
مدينو تمويل

-

12,346

12,346

بطاقات ائتمانية

-

40

40

ودائع لدى بنوك أخرى

86,227

6,294

92,521

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

46,236

480,094

526,330

ودائع من عمالء

-

11,501

11,501

التزامات ومطلوبات محتملة

17,385

8,025

25,410

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة

8,367

-

8,367

معامالت

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيرادات تمويل

1,257

1,574

2,831

توزيعات إلى مودعين

320

9,593

9,913

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيرادات تمويل

738

407

1,145

توزيعات إلى مودعين

378

8,398

8,776

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

أعضاء مجلس اإلدارة:
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

168

150

مكافآت اإلدارة العليا:
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

2,106

2,027

مزايا مؤجلة

204

116

2,478

2,293

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خاضعة لموافقة المساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .23التزامات ومطلوبات محتملة
أ) التزامات متعلقة باالئتمان
تتضمــن االلتزامــات المتعلقــة باالئتمــان التزامــات بمــد االئتمــان وخطابــات اعتمــاد تحــت الطلــب وخطابــات الضمــان وأوراق القبــول لتلبيــة احتياجــات
عمــاء المجموعة.
إن خطابــات االعتمــاد (بمــا فــي ذلــك خطابــات االعتمــاد تحــت الطلــب) وخطابــات الضمــان وأوراق القبــول تلــزم المجموعــة بدفــع المبالــغ نيابــة عــن
العمــاء وذلــك يعتمــد علــى إخفــاق العميــل فــي تنفيــذ شــروط العقــد.
تمثــل االلتزامــات بمــد االئتمــان التزامــات تعاقديــة تتضمــن التزامــات تمويليــة وتســهيالت ائتمانيــة مــدورة .وعــادة مــا يكــون لهــذه االلتزامــات تواريــخ
صالحيــة محــددة ،أو تشــتمل علــى شــروط أخــرى إللغائهــا .ونظــرًا إلمكانيــة انتهــاء صالحيــة هــذه االلتزامــات دون ســحبها ،فــإن مجمــوع القيــم
التعاقديــة ال تمثــل بالضــرورة التزامــات نقديــة مســتقبلية .لــدى المجموعــة االلتزامــات التاليــة المتعلقــة بمــد االئتمــان:

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

أوراق قبول

42,040

30,272

خطابات اعتماد

74,072

68,452

ضمانات

436,367

435,614

552,479

534,338

بلغــت االلتزامــات التمويليــة غيــر قابلــة لإللغــاء لتمديــد االئتمــان كما فــي تاريخ بيان المركز المالــي  2,894ألف دينار كويتــي ( 24,077 :2016ألف
دينار كويتي).

ب) التزام رأسمالي
إن االلتزام الرأسمالي لشراء موجودات كما في  31ديسمبر  2017بلغ  1,827ألف دينار كويتي ( 1,631 :2016ألف دينار كويتي).
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .24األدوات المالية المشتقة
اتفاقيات عمالت أجنبية آجلة (الوعد)

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 المبلــغ المقــدر ،المســجل إجماليــً ،هــي مبلــغ األصــل المتعلــق بالوعــد لألصــل /االلتــزام ذي الصلــة والذي يتم بنــاءا عليه قيــاس التغيرات في
القيمة.
تشير القيمة المقدرة إلى حجم المعامالت القائمة بنهاية السنة وهي ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
معظــم االتفاقيــات اإلســامية اآلجلــة للمجموعــة تتعلــق بمعامــات مــع العمــاء التــي تتوافــق بالدخــول فــي معامــات متبادلــة مــع أطــراف مقابلة
بصــورة عاديــة.

مبادلة معدالت الربح

تتمثــل مبادلــة معــدالت الربــح فــي اتفاقيــات تعاقدية بين طرفين وقد تتضمن تحويل معدالت الربح او تحويل معدل الربح والمبلغ األصلي لفترة
محــددة مــن الوقــت بنــاء علــى الشــروط التعاقدية.

تشــير القيــم االســمية الــى حجــم المعامــات القائمــة فــي نهايــة الفتــرة وال تعتبــر مؤشــر لمخاطــر الســوق او مخاطــر االئتمــان .تــم االحتفــاظ
بالجانــب األكبــر مــن مبــادالت معــدل الربــح للمجموعــة ألغــراض التغطيــة.
فيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المدرجة في السجالت المالية والقيمة االسمية لها:
القيمة االسمية

 31ديسمبر 2017

المطلوبات
الموجودات
 12-3شهرًا أكثر من  12المجموع
أقل من شهر  3-1أشهر
(سالبة)
(موجبة)
ألف
شهر ألف
ألف
ألف
ألف
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الوعد

107

42

8,838

3,597

12,126

-

24,561

مبادلة معدالت الربح
(لتغطية االنكشافات في
القيمة العادلة)

246

-

-

-

-

44,659

44,659

مبادلة معدالت الربح (أخرى) 175

175

-

-

-

30,175

30,175

528

217

8,838

3,597

12,126

74,834

99,395

 31ديسمبر 2016

الموجودات
(موجبة)
ألف
دينار كويتي

المطلوبات
(سالبة)
ألف
دينار كويتي

أقل من شهر  3-1أشهر
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

الوعد

123

168

القيمة االسمية

92

4,235

6,406

 12-3شهرًا
ألف
دينار كويتي

أكثر من 12
شهر ألف
دينار كويتي

المجموع
ألف
دينار كويتي

1,704

-

12,345

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .25قياس 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 :2017
2017

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

210,726

2,167

4,325

217,218

االتفاقيات اإلسالمية اآلجلة
الوعد

-

107

-

107

مبادلة معدل الربح

-

421

-

421

210,726

2,695

4,325

217,746

مطلوبات يتم قياسها بالقيمة العادلة
االتفاقيات اإلسالمية العاجلة
الوعد

-

42

-

42

مبادلة معدل الربح

-

175

-

175

-

217

-

217

المستوى 1
ألف دينار كويتي

المستوى 2
ألف دينار كويتي

المستوى 3
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي

2016
موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة
الموجودات المالية
استثمارات متاحة للبيع

193,464

6,077

4,292

203,833

األدوات المالية المشتقة
الوعد

-

123

-

123

193,464

6,200

4,292

203,956

مطلوبات يتم قياسها بالقيمة العادلة
األدوات المالية المشتقة
الوعد

-

168

-

168

-

168

-

168
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .25قياس القيمة العادلة (تتمة)
يتــم تقييــم االســتثمارات المصنفــة كمســتوى  1اســتنادًا إلــى ســعر الشــراء المعلــن .يتــم تقييــم األســهم والصناديــق المصنفــة كمســتوى
2اســتنادًا 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 بيــع
موجــودات ماليــة خــال الســنة.
إن المدخــات الهامــة لتقييــم األســهم المصنفــة كمســتوى  3هــي معــدل النمــو الســنوي والدفقــات النقديــة ومعــدالت الخصــم وبالنســبة
للصناديــق خصــم عــدم الســيولة .ســوف يــؤدي معــدل النمــو األقــل ومعــدل الخصــم األعلــى وخصــم عــدم الســيولة إلــى قيمــة عادلــة أقــل.
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 لألســهم غيــر المســعرة بنســبة  .%5لــم يكــن هنــاك تعديــات جوهريــة فــي أســاليب التقييــم
المســتخدمة ألغــراض قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي أســهم مقارنــةً بالســنة الســابقة.
تــدرج الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة وال تختلــف قيمتهــا المدرجــة بالدفاتــر عــن قيمتهــا العادلــة بصــورة جوهريــة حيث
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.
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 .26تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاقات لموجودات ومطلوبات المجموعة التي تم تحليلها طبقًا لالستحقاق التعاقدي المتبقي:
2017

حتى  3شهور
ألف دينار كويتي

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

42,329
140,911
222,631
1,889,998
102,787
11,137
2,409,793

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

 3إلى  12شهرًا
ألف دينار كويتي

274,715
273,189
16,061
1,814
565,779

أكثر من سنة
ألف دينار كويتي

509,645
98,510
9,318
38,026
33,273
1,235
690,007

المجموع
ألف دينار كويتي

42,329
415,626
222,631
2,672,832
217,358
9,318
38,026
33,273
14,186
3,665,579

370,202
1,940,032
22,439
2,332,673
84,054

290,807
447,218
16,383
754,408
)(191,048

47,858
39,031
24,021
110,910
574,582

708,867
2,426,281
62,843
3,197,991
467,588

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
استثمار في شركة زميلة
استثمارات عقارية
مباني ومعدات
موجودات أخرى
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
10,162
23,055
31,393
8
714,641

44,144
426,847
227,280
2,706,054
203,973
10,162
23,055
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

2016

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
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 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر
استراتيجية استخدام األدوات المالية
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 وهــي 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 .تســجل المجموعــة العالقــة بيــن العوائــد والمخاطــر المرتبطــة باســتخدام
األدوات الماليــة وتشــكل إدارة المخاطــر جــزءًا مكمـ ً
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 التمويليــة لتفــادي تركــزات المخاطــر غيــر المرغــوب فيهــا تجــاه العمــاء
األفــراد أو المجموعــات فــي مناطــق محــددة أو قطاعــات أعمــال محــددة .كمــا تحصــل المجموعــة 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
في القيمة.
يوضــح الجــدول التالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان بالصافــي بعــد مخصــص مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق ببنــود بيــان المركــز
المالــي المجمــع والبنــود خــارج الميزانيــة دون األخــذ باالعتبــار أي ضمانــات وتعزيــزات ائتمانيــة أخــرى.

96

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
أ .مخاطر االئتمان (تتمة)
صافي الحد األقصى للتعرض
للمخاطر 2017
ألف دينار كويتي

صافي الحد األقصى للتعرض
للمخاطر 2016
ألف دينار كويتي

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق ببنود بيان المركز المالي
المجمع:
أرصدة لدى البنوك

20,029

27,127

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

415,626

426,847

ودائع لدى بنوك أخرى

222,631

227,280

مدينو تمويل

2,672,832

2,706,054

استثمارات متاحة للبيع

210,002

192,719

موجودات أخرى

13,183

18,178

3,554,303

3,598,205

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق ببنود خارج الميزانية (إيضاح
 23أ):
أوراق القبول وخطابات االعتماد والضمانات

552,479

534,338

التزامات ائتمانية غير قابلة لإللغاء

2,894

24,077

555,373

558,415

إن إجمالــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بعميــل أو طــرف مقابــل واحــد كمــا فــي  31ديســمبر  2017بلــغ  62,004ألــف
دينــار كويتــي ( 57,622 :2016ألــف دينــار كويتــي) وبلــغ التعــرض للمخاطــر بالصافــي بعــد الضمــان المؤهــل لنفــس الطــرف المقابــل ال شــيء
( :2016ال شــيء).
فيما يلي تركز الموجودات والبنود خارج الميزانية حسب القطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال:

2017

موجودات
تمثل مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

مطلوبات محتملة والتزامات
تمثل مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

القطاع الجغرافي :
الكويت

3,195,888

427,460

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

240,105

69,127

أوروبا

12,382

39,107

أمريكا الشمالية

14,535

1,423

دول أخرى

91,393

18,256

3,554,303

555,373

قطاع األعمال:
تجارة وتصنيع

514,267

211,175

بنوك ومؤسسات مالية

861,294

105,645

إنشاءات وعقارات

1,204,466

166,494

أخرى

974,276

72,059

3,554,303

555,373
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كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
أ .مخاطر االئتمان (تتمة)

2016

موجودات
تمثل مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

مطلوبات محتملة والتزامات
تمثل مخاطر االئتمان
ألف دينار كويتي

القطاع الجغرافي:
الكويت

3,194,597

440,044

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

282,584

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

تتــم إدارة الجــدارة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باالســتعانة بمجموعــة مــن آليــات التصنيــف االئتمانــي الخارجيــة والداخليــة.
تهــدف سياســة المجموعــة إلــى االحتفــاظ بفئــات ائتمانيــة دقيقــة ومتماثلــة علــى مــدار محفظــة االئتمــان .يســهل ذلــك مــن تركيــز اإلدارة علــى
المخاطــر الموجــودة والمقارنــة بيــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بقطاعــات األعمــال المختلفــة والمناطــق الجغرافيــة والمنتجــات .إن نظــام
التصنيــف مدعــم بمجموعــة متنوعــة مــن التحليــات الماليــة باإلضافــة إلــى معلومــات الســوق التــي تــم تحليلهــا لتوفيــر المدخــات الرئيســية
لقيــاس مخاطــر الطــرف المقابــل .تتوافــق كافــة التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة مــع الفئــات المختلفــة والتــي يتــم تصنيفهــا حســب سياســة
التصنيــف الخاصــة بالمجموعــة .إن الجــدارة االئتمانيــة لفئــة الموجــودات ذات المخاطــر االئتمانيــة هــي كمــا يلــي:

98

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
أ .مخاطر االئتمان (تتمة)
ألف دينار كويتي

غير متأخرة أو منخفضة القيمة
2017

فئة عالية

فئة قياسية

تحت الرقابة
المباشرة

المجموع

أرصدة لدى البنوك

20,029

-

-

20,029

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

415,626

-

-

415,626

ودائع لدى بنوك أخرى

222,631

-

-

222,631

مدينو تمويل

2,362,878

163,647

62,433

2,588,958

استثمارات متاحة للبيع

210,002

-

-

210,002

موجودات أخرى

13,183

-

-

13,183

3,244,349

163,647

62,433

3,470,429

2016
أرصدة لدى البنوك

27,127

-

-

27,127

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

426,847

-

-

426,847

ودائع لدى بنوك أخرى

227,280

-

-

227,280

مدينو تمويل

2,413,351

127,258

83,203

2,623,812

استثمارات متاحة للبيع

192,719

-

-

192,719

موجودات أخرى

18,178

-

-

18,178

3,305,502

127,258

83,203

3,515,963
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
أ .مخاطر االئتمان (تتمة)
الموجودات المالية متأخرة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة حسب الفئة:
2017

متأخرة الدفع
حتى  30يومًا
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من  31إلى
 60يومًا
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من  61إلى
 90يومًا
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

 -تمويل أفراد

8,233

3,019

927

12,179

 -تمويل تجاري

28,446

7,355

2,703

38,504

36,679

10,374

3,630

50,683

مدينو تمويل

37,732

القيمة العادلة للضمان
الموجودات المالية متأخرة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة حسب الفئة:
2016

متأخرة الدفع
حتى  30يومًا
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من  31إلى
 60يومًا
ألف دينار كويتي

متأخرة الدفع
لفترة من  61إلى
 90يومًا
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

مدينو تمويل
 -تمويل أفراد

7,970

2,481

1,180

11,631

 -تمويل تجاري

1,310

346

2,201

3,857

9,280

2,827

3,381

15,488

القيمة العادلة للضمان

3,418

الموجودات المالية المنخفضة القيمة حسب الفئة:
2017
مدينو تمويل
 تمويل أفراد -تمويل تجاري

2016
مدينو تمويل
 تمويل أفراد -تمويل تجاري

إجمالي التعرض
للمخاطر
ألف دينار كويتي

مخصص
االنخفاض في
القيمة
ألف دينار كويتي

القيمة العادلة
للضمان
ألف دينار كويتي

10,938
27,686
38,624

1,551
3,882
5,433

29,816
29,816

إجمالي التعرض
للمخاطر
ألف دينار كويتي

مخصص االنخفاض
في القيمة
ألف دينار كويتي

القيمة العادلة
للضمان
ألف دينار كويتي

5,084
65,285
70,369

1,501
2,114
3,615

64,772
64,772

تم اإلفصاح عن العوامل التي تعتد بها المجموعة في تحديد االنخفاض في القيمة في إيضاح  - 2السياسات المحاسبية الهامة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
ب .مخاطر السيولة
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 قــد يتســبب فــي نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور .وللحمايــة مــن هــذه
المخاطــر ،قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار ،واالحتفــاظ برصيــد كاف للنقــد والنقــد المعــادل
واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول.

تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق المطلوبــات الماليــة للمجموعــة اســتنادًا إلــى التزامــات الســداد التعاقديــة غيــر المخصومــة بمــا فــي ذلــك
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
للمجموعــة.
أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

 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

2017
ودائع من بنوك ومؤسسات
مالية أخرى

295,872

74,582

294,296

49,085

-

713,835

ودائع من عمالء

1,431,291

510,879

451,802

39,031

-

2,433,003

مطلوبات أخرى

19,028

3,411

16,383

24,021

-

62,843

1,746,191

588,872

762,481

112,137

-

3,209,681

أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

 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

2016
ودائع من بنوك ومؤسسات
مالية أخرى

233,546

78,619

354,674

41,565

-

708,404

ودائع من عمالء

1,260,832

776,131

447,006

14,117

-

2,498,086

مطلوبات أخرى

30,497

1,974

10,506

9,473

-

52,450

1,524,875

856,724

812,186

65,155

-

3,258,940
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
ب .مخاطر السيولة
يوضح الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المتعلقة باالئتمان على المجموعة كما هو موضح بإيضاح :23
أقل من شهر
ألف
دينار كويتي

 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

2017
التزامات محتملة متعلقة
باالئتمان

22,289

62,162

250,368

185,516

32,144

552,479

التزامات ائتمانية غير قابلة
لإللغاء

-

-

-

158

2,736

2,894

22,289

62,162

250,368

185,674

34,880

555,373

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

ج .مخاطر السوق
تعــرف المجموعــة مخاطــر الســوق علــى أنهــا عــدم التأكــد مــن األربــاح المســتقبلية علــى مراكــز البنــود داخــل وخــارج الميزانيــة نتيجــة التغيــرات
فــي ظــروف الســوق مثــل مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات ومخاطــر 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.

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 األخــرى ثابتــة ســوف يؤثــر علــى حقــوق الملكيــة بمبلــغ  963ألــف
دينــار كويتــي ( 695 :2016ألــف دينــار كويتــي).

ج  .2مخاطر العمالت

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.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
استراتيجية استخدام األدوات المالية (تتمة)
ج .مخاطر السوق (تتمة)
ج  .2مخاطر العمالت

إن التأثير على األرباح قبل الضرائب ،نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة هو كما يلي:
التأثير على األرباح قبل الضريبة
العملة

التغير في سعر
العمالت %

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

دوالر أمريكي

%5+

3

41

إن انخفــاض العملــة المذكــورة أعــاه بنســبة  %5مقابــل الدينــار الكويتــي كان لــه تأثيــر مســاوي وعكســي لذلــك المبلــغ الموضــح أعــاه ،علــى
أســاس أن جميــع المتغيــرات األخــرى تبقــى ثابتــة.
إن الحساســية إلــى التغيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة تســتند إلــى أســاس متماثــل حيــث إن األدوات الماليــة التــي تــؤدي إلــى حــركات غيــر
متماثلــة ليســت جوهريــة.

ج  .3مخاطر أسعار األسهم

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 حقوق الملكية
مؤشرات السوق

التغير في سعر
أسعار األسهم %

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

مؤشر سوق الكويت

%5+

5
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إن الحساســية إلــى الحــركات فــي أســعار األســهم تســتند إلــى أســاس متماثــل حيــث إن األدوات الماليــة التــي تــؤدي إلــى حــركات غيــر متماثلــة
ليســت جوهريــة.

ج  .4مخاطر السداد المقدم

إن مخاطــر الســداد المقــدم هــي مخاطــر تكبــد المجموعــة خســارة ماليــة بســبب قيــام عمالئهــا واألطــراف المقابلــة بالســداد أو طلــب الســداد
قبــل التاريــخ المتوقــع مثــل الرهونــات ذات األســعار الثابتــة عنــد انخفــاض أســعار العوائــد .نتيجــة للشــروط التعاقديــة الخاصــة بمنتجــات البنــك
اإلســامية ،فــإن البنــك غيــر معــرض لخطــر الســداد المعجــل.

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".
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كما في  31ديسمبر 2017

 .28تقارير القطاعات
يتــم تحديــد قطاعــات المجموعــة التشــغيلية اســتنادًا إلــى التقاريــر التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل صانــع القــرارات التشــغيلية وذلــك 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.
إن قطاعات التشغيل التالية تستوفي شروط القطاعات القابلة لرفع التقارير عنها وهي كما يلي:
¥ ¥قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات التجاريــة  -ويشــتمل علــى سلســلة كاملــة مــن األعمــال المصرفيــة التــي تغطــي خدمــات
االئتمــان واإليــداع المقدمــة إلــى العمــاء والبنــوك المراســلة .يســتخدم البنــك اســتراتيجية تســويق وتوزيــع عامــة لعملياتــه المصرفيــة التجاريــة.
¥ ¥قطــاع الخزينــة وإدارة االســتثمارات  -ويشــتمل علــى المقاصــة وأســواق المــال والصرف األجنبــي والصكوك وعمليــات متنوعة أخرى واالســتثمارات
الخاصــة وأنشــطة المتاجــرة فــي األوراق الماليــة وأنشــطة األمانة وإدارة األمــوال للغير.
تتضمن نتائج القطاعات اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بالقطاع وتوزيع التكلفة غير المباشرة.
تقــوم المجموعــة بقيــاس أداء القطاعــات التشــغيلية مــن خــال قيــاس ربــح أو خســارة القطــاع بالصافــي بعــد الضرائــب فــي اإلدارة ونظــام
رفع التقارير.
إن موجودات ومطلوبات القطاع تشتمل على تلك الموجودات والمطلوبات التشغيلية المنسوبة للقطاع مباشرة.
األعمال المصرفية الشخصية
والتجارية
2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

2017
ألف دينار
كويتي

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

صافي إيرادات التمويل

85,500

68,093

18,632

20,309

104,132

88,402

أتعاب وعموالت وأخرى

11,544

11,123

4,397

11,528

15,941

22,651

إجمالي إيرادات التشغيل

97,044

79,216

23,029

31,837

120,073

111,053

مخصص وخسائر انخفاض القيمة
مصروفات تشغيل وضرائب

)(34,178

)(29,884

)(729

)(7,608

)(34,907

)(37,492

مصروفات تشغيل وضرائب

)(31,334

)(30,861

)(9,369

)(5,053

)(40,703

)(35,914

نتائج القطاع

31,532

18,471

12,931

19,176

44,463

37,647

يضاف  :الحصص غير المسيطرة

-

2,701

صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك

44,463

40,348

األعمال المصرفية الشخصية
والتجارية

الخزينة
وإدارة االستثمارات

المجموع

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

موجودات القطاع

3,043,808

3,080,985

621,771

611,176

3,665,579

3,692,161

مطلوبات القطاع

1,789,133

1,704,182

1,408,858

1,542,291

3,197,991

3,246,473

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في دولة الكويت.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017

 .29إدارة رأس المال
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.
تقــوم المجموعــة بــإدارة قاعــدة رأس المــال لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة فــي األعمــال .يتــم مراقبــة كفاية رأس المــال للمجموعة من خــال القواعد
والمعــدالت الصــادرة مــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة (قواعد  /معدالت بازل) المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لإلشــراف على المجموعة،
إلى جانب مقاييس أخرى.
تــم احتســاب رأس المــال الرقابــي ومعــدالت كفايــة رأس المــال (بــازل  )IIIللمجموعــة للســنة المنتهيــة في  31ديســمبر  2017وفقــً لتعميم بنك
الكويــت المركــزي رقــم /2ر ب ،ر ب أ 2014/336/المــؤرخ  24يونيــو  2014كمــا هــو موضــح أدنــاه:
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,778,966

2,613,799

إجمالي رأس المال المطلوب

375,160

352,863

رأس المال المتاح
رأس المال الشريحة 1

466,961

445,052

رأس المال الشريحة 2

33,184

31,416

إجمالي رأس المال

500,145

476,468

معدل كفاية رأس المال الشريحة 1

%16.8

%17.03

إجمالي معدل كفاية رأس المال

%18.0

%18.23

تــم احتســاب معــدالت الرفــع المالــي للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017وفقــً لتعميــم بنــك الكويــت المركــزي
رقم /2ر ب أ  2014/343/المؤرخ  21أكتوبر  2014كما هو موضح أدناه:
2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

رأس المال الشريحة 1

466,961

445,052

إجمالي التعرض للمخاطر

5,161,609

5,117,616

نسبة الرفع المالي

%9.05

%8.70
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بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح
 31ديسمبر 2017
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
 31ديسمبر 2017

معلومات حول الشركات التابعة واالستثمارات الهامة
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  2014/336المــؤرخ فــي  24يونيــو  ،2014التــي تســري علــى البنــك األهلــي المتحــد "البنــك" .تتألــف
اإلفصاحــات فــي هــذا القســم مــن إفصاحــات البنــك وشــركته التابعــة ،والتــي تعــرف بمصطلــح "المجموعــة".
إن شــركة الكويت والشــرق األوســط لالســتثمار المالي ش.م.ك.ع ).الشــركة التابعة( هي الشــركة التابعة الرئيســية للبنك ،وقد تم تأسيســها
فــي دولــة الكويــت وتــزاول أنشــطة إدارة االســتثمار ،وتخضــع لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي وهيئــة أســواق المال .بلغــت حصة البنــك الفعلية في
الشــركة التابعــة  %50.12كمــا فــي  31ديســمبر  .)%50.12 :2016( 2017فــي ديســمبر  2015وافــق مجلــس إدارة البنــك علــى بيــع كامل حصة
البنــك فــي الشــركة التابعــة وتــم إدراجهــا كموجــودات محتفــظ بهــا للبيــع وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (.)5
يمتلك البنك حصة تشــكل  31( %30ديســمبر  )%30 :2016من رأس مال شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار المالي ،وهي شــركة غير مدرجة
ومســجلة في المملكة العربية الســعودية وتعمل في األنشــطة االســتثمارية.
يقــوم البنــك باالســتثمار بمقتضــى تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي رقم  /2ب س أ 2003/143/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 ( ،)CET1( )1و الشــريحة اإلضافيــة ( )1مــن رأس المــال ( ،)AT1والشــريحة ( )2مــن رأس
المــال .تمثــل شــريحة رأس المــال ( )CET1( )1قــوة المجموعــة وتتضمــن رأس المــال واالحتياطــات مطروحــً منهــا أســهم الخزينــة وتوزيعــات األربــاح
المعلــن عنهــا والشــهرة والموجــودات الغيــر ملموســة واالســتثمارات .تتضمــن الشــريحة اإلضافيــة ( )1مــن رأس المــال ( )AT1رأس المــال اإلضافي
المدفــوع وصكــوك الشــريحة األولــى مــن رأس المــال والحصــص غيــر المســيطرة .تتضمــن الشــريحة ( )2مــن رأس المــال التــي تتضمــن الحصــص
غيــر المســيطرة والمخصــص العــام حتــى نســبة  %1.25مــن إجمالــي الموجــودات المرجحــة بمخاطــر االئتمــان وفقــً للوائــح وتعليمــات بنــك
الكويــت المركزي.
يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل ،كمــا فــي  31ديســمبر 2017مــن ( 1,964,505,903بعــد توزيعــات األربــاح)
( 31ديســمبر ( )1,870,958,003 :2016بعــد توزيعــات األربــاح) ســهم عــادي بقيمــة  100فلــس للســهم الواحــد .ووفقــً لتعليمــات بنــك الكويــت
المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم أ ب س ،2003/101/والتعديالت وعمليات التحديث الالحقة ،يجوز للمجموعة شراء أسهم الخزينة حتى
 %10مــن األســهم المصــدرة .وال يتــم ســداد أي توزيعــات أربــاح نقديــة علــى أســهم الخزينــة المملوكــة للمجموعــة غيــر أنهــا تســتحق توزيعــات
أســهم المنحــة.
خــال اكتوبــر  ،2016أصــدرت المجموعــة  200مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  60.64 :2017مليــون دينــار كويتــي) مــن الصكــوك المســتدامة
غيــر القابلــة للتحويــل التــي تنــدرج ضمــن الشــريحة األولى اإلضافية مــن رأس المال وفقا للوائح بازل  IIIالصادرة عــن بنك الكويت المركزي.
إن المجموعة ليس لديها أية أدوات رأس مال مهيكلة أو مركبة ممنوعة بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الجدول رقم  - 1هيكل رأس المال
البيان

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

الشريحة األولى من حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

196,451

187,096

احتياطي إعادة تقييم عقارات

9,976

10,050

التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة

3,478

3,924

احتياطى معادلة األرباح

2,313

2,313

احتياطي قانوني

78,877

74,199

احتياطي عام

22,660

22,660

احتياطي أسهم الخزينة

974

974

احتياطي آخر مفصح عنه

12,924

12,913

أرباح محتفظ بها

100,726

95,523

ناقصًا:
أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

إجمالى الشريحة األولى من رأس المال

384,422

365,695

الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال
صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

60,640

الحصص غير المسيطرة المؤهلة في الشركات التابعة المجمعة

-

-

إجمالي الشريحة اإلضافية األولى

60,640

60,640

إجمالي رأس المال األساسي

445,062

426,335

الشريحة الثانية من رأس المال
الحصص غير المسيطرة المؤهلة في الشركات التابعة المجمعة

-

-

المخصص العام (حتى  %1.25من الموجودات المرجحة بالمخاطر)

33,184

31,416

إجمالي الشريحة الثانية من رأس المال

33,184

31,416

إجمالي رأس المال المؤهل

478,246

457,751
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الجدول رقم  - 2مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  -ديسمبر 2017
الخطوة 1
2017
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالى
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

42,329

42,329

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

415,626

415,626

ودائع لدى بنوك أخرى

222,631

222,631

مدينو تمويل

2,672,832

*2,780,483

استثمارات متاحة للبيع

217,358

217,358

استثمار في شركة زميلة

9,318

9,318

استثمارات عقارية

38,026

38,026

المباني والمعدات

33,273

33,273

موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

14,186

**13,658

إجمالي الموجودات

3,665,579

3,772,702

المطلوبات
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

708,867

*** -

ودائع العمالء

2,426,281

*** -

مطلوبات أخرى

62,843

*** -

إجمالي المطلوبات

3,197,991

*** -

حقوق الملكية
رأس المال

187,096

****196,451

االحتياطيات

263,809

*****231,928

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

406,948

384,422

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

60,640

إجمالي حقوق الملكية

467,588

445,062

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

3,665,579

445,062

* نشأ الفرق من إدراج مخصص عام تم خصمه لغرض التجميع المحاسبي.
** نشأ الفرق نتيجة تكلفة استبدال عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
*** ال يتم أخذ المطلوبات باالعتبار في احتساب كفاية رأس المال وفقًا لبازل  3الركن األول.
**** نشأ الفرق نتيجة توزيعات أسهم المنحة المقترحة.
***** نشــأ الفــرق نتيجــة توزيعــات األربــاح المســتحقة لصكــوك الشــريحة اإلضافيــة األولــى مــن رأس المــال ،توزيعــات األربــاح المقترحــة وتوزيعــات
أســهم المنحــة المقترحــة.
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الخطوة 2
2017
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجعية

الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك
 -أرصدة نقدية

22,328

22,328

-

 -أرصدة نقدية لدى بنك الكويت المركزى

11,840

11,840

-

 -أرصدة نقدية لدى البنوك األخرى

8,161

8,161

-

ودائع لدى بنك الكويت المركزي

415,626

415,626

-

ودائع لدى البنوك األخرى

222,631

222,631

-

مدينو تمويل

2,672,832

2,780,483

-

استثمارات متاحة للبيع

217,358

217,358

-

استثمار في شركة زميلة

9,318

9,318

-

استثمارات عقارية

38,026

38,026

-

ممتلكات ومعدات

33,273

33,273

-

موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

14,186

13,658

-

إجمالي الموجودات

3,665,579

3,772,702

-

المطلوبات
ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى

708,867

-

-

ودائع من العمالء

2,426,281

-

-

مطلوبات أخرى

62,843

-

-

إجمالي المطلوبات

3,197,991

-

-
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الخطوة ( 2تتمة)
2017
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجعية

حقوق الملكية
رأس المال

187,096

196,451

)(a

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

)(b

احتياطيات
 -احتياطي قانوني

78,877

78,877

)(c

 -احتياطي عام

22,660

22,660

)(d

 -التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة

3,478

3,478

)(e

 -فائض احتياطي إعادة تقييم ممتلكات

9,976

9,976

)(f

 -احتياطي أسهم الخزينة

974

974

)(g

 -احتياطي آخر مفصح عنه

12,924

12,924

)(h

 -احتياطي معادلة األرباح

-

2,313

)(i

 -األرباح المحتفظ بها

134,920

100,726

)(j

الخاصة بمساهمي البنك

406,948

384,422

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

60,640

إجمالي حقوق المساهمين

467,588

445,062

)(k

* تــم إعــادة تصنيــف "احتياطــي معادلــة األربــاح" باســتبعاده مــن "أربــاح محتفــظ بهــا" وإدراجــه فــي بنــد مســتقل .باإلضافــة إلــى الفروقــات الناتجــة
عــن توزيعــات األربــاح المســتحقة لصكــوك الشــريحة اإلضافيــة األولــى مــن رأس المــال .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم طــرح توزيعــات األربــاح وتوزيعــات
أســهم المنحــة المقترحــة مــن "أربــاح المحتفــظ بهــا" وتــم إضافــة توزيعــات أســهم المنحــة المقترحــة إلــى "الشــريحة األولــى مــن حقــوق الملكيــة".
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الخطوة 3
2017
ألف دينار كويتي
البيان

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

196,451

)(a

األرباح المحتفظ بها

100,726

)(j

فائض إعادة تقييم الممتلكات

9,976

)(f

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

3,478

)(e

احتياطي معادلة األرباح

2,313

)(i

احتياطي قانوني

78,877

)(c

احتياطي عام

22,660

)(d

احتياطي أسهم الخزينة

974

)(g

احتياطي آخر مفصح عنه

12,924

)(h

حقوق المساهمين في الشريحة األولى من رأس المال قبل التعديالت الرقابية

428,379

أسهم خزينة

)(43,957

الشريحة األولى من حقوق الملكية

384,422

إضافة صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

المجموع

445,062

)(b

)(k
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الجدول رقم  - 3مطابقة بين بيان المركز المالي وعناصر رأس المال الرقابي  -ديسمبر 2016
الخطوة 1
2016
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالى
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

44,144

44,144

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

استثمارات عقارية

10,162

10,162

استثمار في شركة زميلة

23,055

23,055

موجودات أخرى وغير ملموسة

31,393

31,393

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

19,253

19,253

إجمالي الموجودات

3,692,161

3,809,448

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

إحتياطيات

255,768

***222,556

أسهم خزينة

)(43,957

)(43,957

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

385,048

365,695

الحصص غير المسيطرة

60,640

60,640

إجمالي حقوق الملكية

445,688

426,335

إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

3,692,161

426,335

* 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 توزيعات األرباح المستحقة لصكوك الشريحة اإلضافية األولى من رأس المال باإلضافة إلى توزيعات أسهم المنحة
وتوزيعات األرباح المقترحة.
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الخطوة 2
2016
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

المرجعية

الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك
 -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

-

استثمارات عقارية

10,162

10,162

-

ممتلكات ومعدات

23,055

23,055

-

موجودات أخرى وموجودات غير ملموسة

31,393

31,393

-

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

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

-

-
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الخطوة ( 2تتمة)
2016
ألف دينار كويتي
البيان

بيان المركز المالي
كما في البيانات
المالية المنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

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 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

* تــم إعــادة تصنيــف " احتياطــي معادلــة األربــاح " باســتبعاده مــن " أربــاح محتفــظ بهــا" وإدراجــه فــي بنــد مســتقل .كمــا تــم اســتقطاع توزيعات
األرباح المســتحقة لصكوك الشــريحة اإلضافية األولى من رأس المال باإلضافة إلى اســتبعاد التوزيعات النقدية وتوزيعات أســهم المنحة المقترحة
مــن " أربــاح محتفــظ بهــا" وتم إضافة أســهم المنحــة إلى "رأس المال الشــريحة (.")1
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الخطوة 3
2016
ألف دينار كويتي
البيان

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 التقييم

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 آخر 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

صكوك مستدامة الشريحة 1

60,640

المجموع

426,335

)(b

)(k
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الجدول رقم  - 4المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي

حقوق الملكية

118

صكوك مستدامة الشريحة 1

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

( 196,451ألف دينار كويتي)
(بعد توزيعات األرباح)
( 187,096 :2016ألف دينار كويتي)
(بعد توزيعات األرباح)

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

القيمة اإلسمية لألداة

 100فلس للسهم

 1,000دوالر أمريكي

التصنيف المحاسبي

حقوق ملكية ()CET1

حقوق ملكية ()AT1

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

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

توزيعات أرباح ثابتة أو متغيرة

متغ ّيرة

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

معدل الربح

غير قابل للتطبيق

 %5.5سنويًا

توفر األرباح للسداد

غير قابل للتطبيق

نعم

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

اختيارية بالكامل

اختيارية بالكامل

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
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معلومات حول هيكل رأس المال للبنك المرخص له (تتمة)
الجدول رقم  - 4المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي (تتمة)

صكوك مستدامة الشريحة 1

حقوق الملكية

في حالة الشطب ،دواعي الشطب

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

أولوية األداة في حالة التصفية

األسهم العادية

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

انتقال المميزات الغير ملتزمة

ال

ال
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معلومات حول كفاية رأس مال البنك المرخص له
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.
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.
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 مزيج الشــريحة األولــى والثانية من 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  %0.5زيــادة عــن الحــد األدنــى مــن متطلبات الجهــات الرقابية .قــد تلجأ المجموعة إلــى التصرف
في أســهم الخزينة من أجل تعزيز كفاية رأس المال وفقا لظروف الســوق.
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 "موديز" بدرجــة  A2وكذلك من قبل وكالــة "فيتش" بدرجة  .+Aوفي ظل هــذه التصنيفات
اإليجابيــة ،فــإن البنــك علــى يقيــن مــن اســتيفاء أيــة متطلبــات رأســمالية إضافيــة باللجــوء إلــى األدوات المتوافقــة مع الشــريعة اإلســامية بأســعار
تنافســية لدعم أي متطلبات رأسمالية إضافية.
ويرتكــز القيــاس الحالــي للمتطلبــات الرأســمالية للمجموعــة إلــى إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي وبــازل  IIIبشــأن كفايــة رأس المــال .إال أن
المجموعــة تهــدف فــي األســاس إلــى التقــارب بيــن رأس المــال الرقابــي ورأس المــال االقتصــادي مــن خــال تبنــي مقاييــس متطــورة للمخاطــر فــي
تقييــم األداء وكفايــة رأس المال.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017بلــغ إجمالــي معــدل كفايــة رأس المــال نســبة ( %17.21بعــد توزيعــات األربــاح) ( 31ديســمبر )%17.51 :2016
بعــد توزيعــات األربــاح فــوق النســبة المطلوبــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة المحــددة بـــ  31( %13.5ديســمبر  )%13.5 :2016والشــريحة
 1نسبة ( %16.02بعد توزيعات األرباح) ( 31ديسمبر  )%16.31 :2016بعد التوزيعات ،وشريحة رأس المال (( %13.83 )CET1( )1بعد توزيعات األرباح)
( 31ديسمبر  )%13.99 :2016بعد التوزيعات.
¥ ¥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).
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معلومات حول كفاية رأس مال البنك المرخص له (تتمة)
الجدول رقم  - 5المتطلبات الرأسمالية للمخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية
2017
ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

2016
ألف دينار كويتي

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

األعباء
الرأسمالية
للمخاطر

مطالبات على الجهات الحكومية

1,663

220

-

-

المطالبات على البنوك

92,126

12,262

82,536

10,981

المطالبات على الشركات

1,866,322

247,305

1,614,055

213,735

المطالبات على تمويل األفراد الرقابي

379,655

50,189

369,234

48,760

انكشافات التمويل متأخر السداد

19,982

2,641

30,209

3,988

بضاعة ومنتجات غير عقارية

13

2

9

1

استثمارات في عقارات وبضائع عقارية

76,052

10,053

46,110

6,088

تمويل أسهم وعقارات تجارية

192,184

25,408

235,848

31,143

صكوك

-

-

97,296

12,846

انكشافات أخرى

77,940

10,303

88,934

11,746

مجموع األعباء الرأسمالية للمخاطر االئتمانية

2,705,937

358,383

2,564,231

339,288

تعديالت على الموجودات المرجحة بالمخاطر

)(82,861

)(11,186

)(94,572

)(12,767

صافى انكشافات الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,623,076

-

2,469,659

-

الحد األدنى من متطلبات رأس المال للمخاطر
االئتمانية

326,521

347,197

مجموع األعباء الرأسمالية للمخاطر السوقية

309

41

1,136

153

مجموع األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية

206,828

27,922

193,989

26,189

اإلجمالي

375,160

352,863
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معلومات حول كفاية رأس مال البنك المرخص له (تتمة)
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
بتنظيــم ومراقبــة شــؤونها بشــكل مســؤول وفعــال .ويؤيــد ذلــك مــن خــال تبنــي أنظمــة إدارة المخاطــر تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات فــي
الصناعــة والحفــاظ على مــوارد مالية كافية.
تقــدم عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ( )ICAAPأساســا لكيفيــة قيــام البنــك بالتقييــم الداخلــي لمتطلبــات رأس المــال للبنــك
االضافيــة .وهــي تهــدف إلــى مــا يلي:
¥ ¥تحديــد مســتوى رأس المــال المطلــوب للتعامــل مــع المخاطــر المتعــددة للبنــك فــوق الحــد األدنــى لكفايــة رأس المــال الــذي يتطلبــه بنــك
الكويــت المركــزي؛
¥ ¥تقييم وقياس المخاطر االضافية 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 الرقابيــة).
¥ ¥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.
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 مــن عملية التقييــم الداخلي لكفاية رأس المــال للبنك تحت الركــن األول والعامود الثاني:
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.
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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.
بالتشــاور مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ،تأخــذ العمليــة فــي الحســبان االعتبــارات الرئيســية التاليــة والتي يتــم إبالغ جميع وحــدات األعمال بها.
وهــي تتضمــن مــا يلــي:
¥ ¥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 الذي 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 إدارات ووحــدات البنــك.
كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة توقعاتــه ،ويقــرر مدى تحققها تحت إشــرافه .ويحمل مجلس اإلدارة كامل المســؤولية عــن إدارة المخاطر من خالل تطوير
المســارات العامة وغيرها من عناصر إدارة مخاطر األعمال .ويتولى مســؤولو المخاطر المســؤولية بمراقبة مدى التقدم ،ومســاعدة مديري اإلدارات
فــي اعــداد التقاريــر ذات الصلــة بالمخاطــر .ويتولــى مديــرو اإلدارات المســؤولية المباشــرة عــن كافــة األنشــطة الموكلــة إليهــم ،كل ضمــن نطــاق
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 االئتمان
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
وتنطوي مسؤولياتها األساسية على ما يلي:
. .1التأكد من تنفيذ إطار المخاطر ،واستراتيجية المخاطر
. .2تطوير وتحديث سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
. .3تحديد نزعة البنك في المخاطرة والذي سيتم الموافقة عليها حسب األصول من قبل مجلس االدارة
. .4تطبيق أدوات إدارة المخاطر لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة و التحكم و تخفيف المخاطر
. .5إدارة المخاطر من خالل تحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة
. .6تقديم تقارير دورية إلى مجلس االدارة واللجان المنبثقه من المجلس للمساعدة في اتخاذ القرارات الواعية
. .7بناء ثقافة الوعي بالمخاطر من خالل توفير التدريب المنتظم وحمالت التوعية األخرى
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.
. .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.
. .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.
. .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.
. .4لجنــة االئتمــان العليــا :تقــوم بالموافقــة علــى طلبــات التمويــل التــي تتجــاوز الحــدود الممنوحــة للمســؤولين 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.
. .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.
. .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.
. .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.
. .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 انهــا 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 واعــداد القــرارات بشــأنها .وفيمــا يلــي مصــادر التعــرض للمخاطــر االســتراتيجية:
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¥
¥
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¥عدم مالئمة اطار الحوكمة االستراتيجية
¥عدم كفاءة تحديد العوامل التي تؤثر على االستراتيجية و/أو خطط االعمال
¥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.

مخاطر التمويل
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 آليات 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
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مخاطر التمويل (تتمة)
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 آنفــً والمناقشــات التــي أجريــت حول المتأخــرات والتمويل غير المنتظم وتركــز الضمانات وحالة التمويــل وكفاية رأس المال
وغيرهــا مــن مبــادرات إدارة المخاطــر .كمــا يعــرض تقريــر ربــع ســنوي علــى مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن.

إنشاء التمويل ومتابعته
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.
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
 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.

126

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)
 31ديسمبر 2017

معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
مخاطر التمويل (تتمة)
ويتم تقييم األداء االئتماني من خالل تحليل ما يلي:
. .1تركزات المحافظ من قبل الملتزم والقطاع وتصنيف المخاطر والمدة والمنتج والضمانات واألبعاد األخرى.
. .2مؤشرات الجودة االئتمانية.
. .3االستثناءات من سياسة الرغبة في المخاطرة
. .4االستثناءات األخرى من السياسة.
قــد تبنــى البنــك نمــوذج لربحيــة الحســابات الداخليــة لتحديــد مــدى ربحيــة الحســابات المصرفيــة للشــركات واألعمــال المصرفيــة الخاصــة .وترتكز
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 وحدات العمل ،بل أيضًا من قبــل إدارة المخاطر وإدارة التدقيق.
وفقــً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المؤرخــة في  18ديســمبر  ،1996بشــأن تحديد القواعــد 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.

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

التقرير عن االنكشاف للمخاطر

تقوم إدارة المخاطر بتقديم تقرير عن االنكشاف للمخاطر على أساس شهري إلى اإلدارة العليا.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
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 عائدة إلــى كيان أو
مصــدر معيــن أو أنــه يمكــن أن تعــود إلــى أســباب نظاميــة العامة .فعلى ســبيل المثــال ،قد تتأثر عملية تقييــم األوراق الماليــة المتداولة بعوامل
مثــل النتائــج التشــغيلية للشــركة ،حقــوق اإلصــدار ،القــرارات الهامــة للشــركات ،والتغيــرات فــي التصنيفــات االئتمانيــة لــأوراق الماليــة والتغيرات
األخرى بالســوق .ويمكن أيضا أن تتأثر أســعار األســهم وذلك لألســباب الســوق والتي ال عالقة لها الشــركة نفســها مثل تشديد السياسة النقدية،
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.

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

¥
¥
¥
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¥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.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
¥ ¥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.
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.
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.
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.
وتتــم المراجعــة الدوريــة لخطــة طــوارئ للســيولة المخصصــة للتعامــل مــع طــوارئ الســيولة النظاميــة والداخليــة للســيولة ،وذلــك لضمــان
تحديثهــا ومواكبتهــا لخطــة اســتمرارية العمــل.

الجدول رقم  - 6تحليل استحقاق المطلوبات
2017
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية
حتى  3أشهر

شهر 12-3

أكثر من سنة

اإلجمالي

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية

370,202

290,807

47,858

708,867

ودائع من عمالء

1,940,032

447,218

39,031

2,426,281

مطلوبات اخرى

22,439

16,383

24,021

62,843

اإلجمالي

2,332,673

754,408

110,910

3,197,991

2016
ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية
حتى  3أشهر

شهر 12-3

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 أخرى

38,761

10,506

3,183

52,450

اإلجمالي

2,385,363

803,629

57,481

3,246,473
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
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 األســس الالزمة لتنفيذ برنامج شــامل وفعال إلدارة المخاطر التشــغيلية ،متضمنًا األهداف األساســية
التالية:
¥ ¥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.
¥ ¥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،
¥ ¥االســتعانة بالمصــادر الخارجيــة -تمثــل الرقابــة علــى اجــراءات االســتعانة بالخدمــات الخارجيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن ادارة مخاطــر التشــغيل .حيــث
تقــوم ادارة مخاطــر التشــغيل ووحــدات االعمــال ذات الصلــة بتقييــم جميــع المخاطــر المرتبطــة بهــذه المصــادر والتحقــق مــن تفاديهــا.
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.
وبناء عليه يتم تطوير الخطط ذات الصلة للتحقق من قدرتنا على استرجاع
يتم تحليل االثر على النشاط لتقييم الوظائف الهامة في البنك،
ً
هــذه العمليــات الهامــة المحددة في وقــت االزمات والكوارث.
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.
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.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
المخاطر التشغيلية (تتمة)
ويقوم البنك بإجراء اختبارات نصف سنويه تتضمن وال تقتصر على التالي:
1 1.اختبــار كامــل لخطــة اســتمرارية األعمــال :حيــث يكــون مركز البيانات في الفرع الرئيســي غير متوفر ،واســتطاعت جميع النظــم والعمليات من
اســترجاع البيانات من خطة اســتمرارية األعمال.
2 2.أختبــار النظم/التطبيقــات :الغــاء تطبيــق أو تطبيقــات واســتردادها مــن مركــز البيانــات االحتياطــي الــذي يحتفــظ بنســخة أو اكثــر مــن كل
البرامــج و التطبيقات.
3 3.اختبــار 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 ولجنة ادارة المخاطر.
تــم تحديــث إجــراءات خطــة اســتمرارية األعمــال بحيث تراعي التغيــرات الفنية التي قامت بها إدارة تقنية المعلومــات مؤخرًا .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 للمســتخدمين 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 لتدريــب ومســاعدة الموظفيــن علــى اإلخــاء.

مخاطر السمعة
مخاطــر الســمعة هــو احتماليــة الدعايــة الســلبية بشــأن الممارســات التجاريــة للمؤسســة ،ســواء كانــت صحيحــة أم ال ،و التــي يمكــن أن تســبب
انخفاضــً فــي قاعــدة العمــاء ،وتكلفــة التقاضــي ،أو تخفيــض اإليــرادات .يتــم قيــاس مــدى فقــدان الســمعة عــادة بمقارنــة االنخفــاض فــي القيمــة
الســوقية للشركة.
الحفــاظ علــى ســمعة البنــك مهمــة ذات أهميــة قصــوى الســتمرار عملياتــه وتقــع على عاتــق كل موظف مــن الموظفين .من مســؤوليات مجلس
اإلدارة ولجنــة ادارة المخاطــر واإلدارة العليــا ضمــان أن يتــم إجــراء تقييــم كامــل علــى أي تأثيــر للســمعة قبــل اتخــاذ 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.
إدارة البنــك تســتبق وتســتجيب علــى نحــو كاف وســريع للتغيــرات الســوقية أو التنظيميــة والتــي ممكــن أن تؤثــر علــى ســمعة البنــك ممــا
يعمــل عــل تعزيــز ثقافــة ســليمة وهــذا هــو المعتمــد فــي جميــع أنحــاء البنــك وأثبــت كفاءتــه مــع مــرور الوقــت.
وباإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك بيئة الرقابة الداخلية فعالة جدًا وكذلك إدارة شــكاوى العمالء ،ســواء كانت تثار على مســتوى موظفي البنك أو
مســتوى الجهــات الرقابية.
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معلومات حول إدارة المخاطر للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة أمن البيانات
ـدا مباشـ ًرا للبنــك .حيــث يمكــن أن
يعتبــر أمــن البيانــات عنصـرًا جوهريــً فــي اإلطــار العــام للبنــك ،وفــي أغلــب األحيــان يمثــل اختــراق األمــن 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 المســتندات المتعلقــة بإطــار 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
ـدءا مــن تملــك المعلومــات (الترميــز) إلــى الوصــول إلــى
آمــن لتحديــد المســؤوليات فــي كل مســتوى مــن مســتويات معالجــة المعلومــات ،أي بـ ً
البيانــات .يتــم منــح حقــوق الدخــول إلــى هــذه المعلومــات وفقــً لمبــدأ "بحاجــة للعلــم  -بحاجــة للفعــل".
¥ ¥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 هجمات يوم الصفر (ملورس الجديد).
¥ ¥يمتلك البنك أنظمة تعمل لحل فقدان البيانات و الوقاية منها ( )DLPللحد من تسرب البيانات غير المصرح بها.
¥ ¥تعزيز إطار أنظمة األمن سويفت  SWIFTلدى البنك من خالل فرض قيود أمنية حديثة.
¥ ¥سيتم تطبيق نظام إدارة األجهزة المتنقلة ( )MDMفي الربع األول.
¥ ¥تقليل عدد المستخدمين الحاصلين على حقوق استخدام أجهزة نقل المعلومات ( )USB / CDإلى الحد األدنى.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
الجوانب القانونية وااللتزام
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.
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.

معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له
يواجــه البنــك مخاطــر ائتمــان الطــرف المقابــل أو مخاطــر ذات اتجاهيــن فيمــا يتعلــق بعقــود وعــد تبــادل العمــات األجنبيــة وعقــود تبــادل معــدالت
الربــح حيــث يمكــن أن يتحمــل أي مــن الطرفيــن تعديــل ســعر الســوق.
وللتحــوط مــن مخاطــر ائتمــان الطــرف المقابــل ،يقــوم البنــك بوضــع حــدود عقــود وعــد تبــادل العمــات األجنبيــة وعقــود تبــادل معــدالت الربــح تجــاه
العمــاء والبنــوك .وتســتند عمليــة وضــع الحــدود المذكــورة إلــى إجــراءات وضــع الحــدود المعتــادة الخاضعــة للمراجعــة الماليــة والبيانــات التاريخيــة
ومتطلبــات المعامــات ومعاييــر الجــدارة االئتمانيــة األخــرى.
يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع عقــود وعــد تبــادل العمــات األجنبيــة وعقــود تبــادل معــدالت الربــح بنــاء علــى تقييــم النقــاط اآلجلــة مــن خــال عمليــة
تعديــل القيــم ألســعار الســوق اليوميــة ويســتخدم تعديــات القيمــة االئتمانيــة اســتنادا إلــى نظــام موحــد وفقــا إلرشــادات بنــك الكويــت المركــزي
مــن أجــل التحســب للتدهــور المحتمــل لألطــراف المقابلــة.
يتــم عــرض تقريــر الرقابــة اليوميــة علــى تعــرض البنــك لمخاطــر ائتمــان األطــراف المقابلــة مقابــل الحــدود الموافــق عليهــا ومــدة العقــد إلــى اإلدارة
العليــا .يقــوم البنــك دوريــا بمراجعــة أحــدث المعلومــات الكميــة والنوعيــة المتاحــة عــن األطــراف المقابلــة وبنــاء علــى النتائــج ،يتــم تعديــل الحــدود
والمــدة وفقــا لذلــك.
يتم اإلبالغ عن معامالت الوعد وعقود تبادل معدالت الربح بشكل إجمالي وليس هناك ترتيبات أو ضمانات مقابلة.
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة واالسمية لمعامالت الوعد وعقود تبادل معدالت الربح:
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معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)

الجدول رقم  - 7الوعد

البيان

2017
ألف دينار كويتي
مطلوبات
(سالبة)

موجودات
(موجبة)

2016
ألف دينار كويتي
القيمة
اإلسمية

موجودات
(موجبة)

القيمة
اإلسمية

مطلوبات
(سالبة)

عقود الوعد

107

42

24,561

123

168

12,345

عقود تبادل معدالت الربح
(محتفظ بها تحوطًا للقيمة
العادلة)

246

-

44,659

-

-

-

عقود تبادل معدالت الربح
(أخرى)

175

175

30,175

-

-

-

إجمالي

528

217

99,395

123

168

12,345

معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له
إدارة مخاطر االئتمان
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
ـاء علــى التقييــم العــام للعميــل مــن حيــث قدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه المســتحقة .كما
البنــك االهلــي المتحــد ،يتــم اتخــاذ قــرارات االئتمــان بنـ ً
يتــم الحصــول علــى ضمانــات لتفــادي تكبــد خســائر فــي حالــة تعثــر العميــل.
يتــم مراجعــة كافــة طلبــات تمويــل العمــاء علــى أســاس مســتقل قبــل تقديمهــا إلــى إدارة المخاطــر لتقييمهــا وإبــداء التوصيــات .تناقش لجنة
االئتمــان توصيــة إدارة المخاطــر مــع اتخــاذ القــرار المناســب .ويتــم احالــة جميع طلبات االئتمــان التي تتجــاوز صالحيات لجنة االئتمــان المعتمدة إلى
المستوى 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.
يغطــي مخصــص انخفــاض قيمــة التســهيالت التمويليــة الخســائر حين يتوفر دليل موضوعي على أن الخســائر قد تتواجد فــي مكونات محفظة
التســهيالت االئتمانيــة فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة .وقــد تــم تقديــر ذلــك اســتنادًا إلــى األنمــاط التاريخيــة للخســائر فــي كل مكــون علــى حــدة،
والتصنيفــات االئتمانيــة المخصصــة للمقترضيــن ،والتــي تعكــس المنــاخ االقتصــادي الراهــن الــذي يعمــل المقترضون مــن خالله .إلــى جانب ذلك،
وبنــاء علــى متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي ،يتم وضع مخصص عام بحد أدنى يبلغ  %1للتســهيالت النقدية و %0.5للتســهيالت غير النقدية
ـاء علــى اســهم أو توكيــات غيــر خاضعــة لمخصــص محــدد .اعتبــارا من  1يناير  ،2018ســوف تكــون متطلبات
علــى كافــة التســهيالت المتاحــة بنـ ً
المخصصــات المحــددة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )9ســارية المفعــول .وقــد اتخــذ البنــك الخطــوات المناســبة لضمــان االمتثــال التــام
فــي تاريــخ التطبيــق.
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معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
يســتخدم البنــك طريقــة موديــز الحتســاب تصنيــف المخاطــر لغــرض تحديــد مســتوى المخاطــر الداخليــة للعمــاء مــن الشــركات .يوضــح الجــدول
التالــي التقييمــات الداخلية لــ :ECAI

تصنيف
المخاطر

تصنيف
المخاطر
1

تصنيف
المخاطر
2

تصنيف
المخاطر
3

تصنيف
المخاطر
4

تصنيف
المخاطر
5

تصنيف
المخاطر
6

تصنيف
المخاطر
7

تصنيف
المخاطر
8

تصنيف
المخاطر
9

تصنيف
المخاطر
10

موديز

Aaa

Aa
)(1-3

A
)(1-3

Baa
)(1-3

Ba
)(1-3

B
)(1-3

Caa
)(1-3

Ca

C

D

ستاندرد اند بورز

AAA

AA
)(+/-

A
)(+/-

BBB
)(+/-

BB
)(+/-

B
)(+/-

CCC
)(+/-

CC

C

D

يســتخدم البنــك طريقــة موديــز الحتســاب تصنيــف المخاطــر لغــرض تحديــد مســتوى المخاطــر الداخليــة للعمــاء مــن الشــركات .يوضــح الجــدول
التالــي التقييمــات الداخليــة لــــECAI:

المحفظة القياسية

مؤسسة التقييم االئتماني الخارجية

مطالبات على البنوك

فيتش وموديز وستاندارد آند بورز
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معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 8إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية قبل تخفيف مخاطر االئتمان
 - 2017ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

األرصدة في نهاية السنة
ممولة

غير ممولة

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد

21,396

932

22,328

19,318

842

20,160

مطالبات على جهات سيادية

432,859

18,859

451,718

444,186

19,353

463,539

مطالبات على الجهات الحكومية

65,436

2,851

68,287

59,948

2,612

62,560

مطالبات على بنوك التنمية
متعددة األطراف

2,832

123

2,955

1,899

83

1,982

مطالبات على البنوك

316,290

13,781

330,071

321,878

14,024

335,902

مطالبات على الشركات

2,302,416

100,315

2,402,731

2,227,189

97,038

2,324,227

388,472

16,925

405,397

384,575

16,756

401,331

43,114

1,878

44,992

76,892

3,350

80,242

بضاعة ومنتجات غير عقارية

7

-

7

17

1

18

استثمارات في عقارات وبضائع
عقارية

36,438

1,588

38,026

30,629

1,335

31,964

تمويل أسهم وعقارات تجارية

214,373

9,340

223,713

270,443

11,783

282,226

صكوك

-

-

-

58,514

2,549

61,063

انكشافات أخرى

61,292

2,671

63,963

67,449

2,939

70,388

اإلجمالي

3,884,925

169,263

4,054,188

3,962,937

172,665

4,135,602

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر
السداد
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متوسط األرصدة الشهرية
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معلومات حول المخاطر االستثمارية والتمويلية للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 8إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية قبل تخفيف مخاطر االئتمان (تتمة)
 - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

األرصدة في نهاية السنة
ممولة

اإلجمالي

غير ممولة

متوسط األرصدة الشهرية
ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد

16,309

751

17,060

15,378

708

16,086

مطالبات على جهات سيادية

422,174

19,435

441,609

472,589

21,756

494,345

مطالبات على الجهات الحكومية

49,949

2,299

52,248

24,472

1,127

25,599

مطالبات على البنوك

278,207

12,808

291,015

444,885

20,481

465,366

مطالبات على الشركات

2,094,215

96,410

2,190,625

2,116,733

97,446

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

بضاعة ومنتجات غير عقارية

5

-

5

313

14

327

استثمارات في عقارات وبضائع
عقارية

22,040

1,015

23,055

23,032

1,060

24,092

تمويل أسهم وعقارات تجارية

316,073

14,550

330,623

358,428

16,501

374,929

صكوك

184,238

8,482

192,720

138,692

6,385

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

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي
االنكشافات للتمويل متأخر
السداد

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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معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 9التوزيع الجغرافي لالنكشافات
 - 2017ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

138

الكويت

دول أخرى
في الشرق
األوسط

الواليات
المتحدة
وكندا

أوروبا

دول أخرى

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد

22,328

-

-

-

-

22,328

مطالبات على جهات سيادية

427,467

24,251

-

-

-

451,718

مطالبات على جهات حكومية

68,287

-

-

-

-

68,287

مطالبات على بنوك التنمية
متعددة األطراف

-

2,955

-

-

-

2,955

مطالبات على البنوك

129,946

156,630

21,067

15,263

7,165

330,071

مطالبات على الشركات

2,211,899

99,436

-

-

91,396

2,402,731

مطالبات على تمويل األفراد الرقابي

405,397

-

-

-

-

405,397

االنكشافات للتمويل متأخر السداد

44,992

-

-

-

-

44,992

بضاعة ومنتجات غير عقارية

7

-

-

-

-

7

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

28,412

9,614

-

-

-

38,026

تمويل أسهم وعقارات تجارية

223,713

-

-

-

-

223,713

انكشافات أخرى

53,486

1,154

5

-

9,318

63,963

اإلجمالي

3,615,934

294,040

21,072

15,263

107,879

4,054,188

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)
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معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 9التوزيع الجغرافي لالنكشافات
 - 2016ألف دينار كويتي
الكويت

المحفظة القياسية

دول أخرى
في الشرق
األوسط

الواليات
المتحدة
وكندا

أوروبا

دول أخرى

اإلجمالي

مطالبات على بنود النقد

17,060

-

-

-

-

17,060

مطالبات على جهات سيادية

441,609

-

-

-

-

441,609

مطالبات على جهات حكومية

52,248

-

-

-

-

52,248

مطالبات على البنوك

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

بناء على مقر /موقع الملتزم.
يتم توزيع االنكشافات وفقًا للوحدات الجغرافية
ً
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معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 10توزيع إجمالي االنكشافات حسب القطاع االقتصادي
 - 2017ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

140

ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

 - 2016ألف دينار كويتي
ممولة

غير ممولة

اإلجمالي

التجارة والصناعة

536,238

111,472

647,710

519,131

92,649

611,780

البنوك والمؤسسات المالية

895,711

53,345

949,056

929,750

52,276

982,026

اإلنشاءات والعقارات

1,298,098

78,713

1,376,811

1,346,022

87,338

1,433,360

أخرى

1,042,655

37,956

1,080,611

1,014,547

46,963

1,061,510

اإلجمالي

3,772,702

281,486

4,054,188

3,809,450

279,226

4,088,676

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)
 31ديسمبر 2017

معلومات حول مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 11توزيع إجمالي االنكشافات حسب االستحقاق التعاقدي المتبقي
 - 2017ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

حتى شهر
واحد

12-3
شهرا

3-1
أشهر

أكثر
من سنة

اإلجمالي

بنود النقد

22,328

-

-

-

22,328

مطالبات على جهات سيادية

85,972

79,040

277,585

9,121

451,718

مطالبات على جهات حكومية

9,887

50,087

-

8,313

68,287

مطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

2,955

-

-

-

2,955

مطالبات على البنوك

199,849

74,690

6,413

49,119

330,071

مطالبات على الشركات

933,877

956,475

299,448

212,931

2,402,731

مطالبات على تمويل األفراد الرقابي

6,083

1,712

4,834

392,768

405,397

االنكشافات للتمويل متأخر السداد

44,992

-

-

-

44,992

بضاعة ومنتجات غير عقارية

7

-

-

-

7

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

-

-

-

38,026

38,026

تمويل أسهم وعقارات تجارية

79,946

79,785

33,973

30,009

223,713

انكشافات أخرى

4,792

7,068

2,072

50,031

63,963

اإلجمالي

1,390,688

1,248,857

624,325

790,318

4,054,188
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
 - 2016ألف دينار كويتي
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المحفظة القياسية

حتى شهر
واحد

12-3
شهرا

3-1
أشهر

أكثر
من سنة

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

مطالبات على البنوك

143,394

102,793

35,420

9,408

291,015

مطالبات على الشركات

545,492

766,730

634,850

243,553

2,190,625

مطالبات على تمويل األفراد الرقابي

6,874

2,233

5,896

381,219

396,222

االنكشافات للتمويل متأخر السداد

79,806

-

-

-

79,806

بضاعة ومنتجات غير عقارية

5

-

-

-

5

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

-

-

-

23,055

23,055

تمويل أسهم وعقارات تجارية

84,131

68,756

152,909

24,827

330,623

صكوك

73,767

15,119

15,315

88,519

192,720

انكشافات أخرى

2,686

9,155

7,790

54,057

73,688

اإلجمالي

1,031,439

1,113,553

1,015,327

928,357

4,088,676

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)
 31ديسمبر 2017

معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 12التمويل المنخفض القيمة والمخصصات
 - 2017ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

تمويل
متأخر
السداد

تمويل
منخفض
القيمة

مخصصات
محددة

أعباء ( /رد)
الفترة*

المشطوب

مخصصات
عامة

التجارة والصناعة

1,882

-

697

23,713

23,768

20,258

البنوك والمؤسسات المالية

1,243

-

-

-

-

2,392

اإلنشاءات والعقارات

29,326

37,675

2,984

14,141

12,355

48,511

أخرى

6,173

13,008

1,752

4,078

3,991

36,478

اإلجمالي

38,624

50,683

5,433

41,932

40,114

107,639

 - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

تمويل
متأخر
السداد

تمويل
منخفض
القيمة

مخصصات
محددة

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

ال يوجد أي تمويل منخفض القيمة أو متأخر السداد خارج الكويت.
*رسوم لمخصصات معينة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017قامــت المجموعــة بتكويــن إجمالــي مخصــص بمبلــغ  113,072ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر 120,893 :2016
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  1,241ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  :2016ألــف  8,487دينــار كويتــي) فيمــا يتعلــق بأرصــدة التمويــل
منخفــض القيمــة.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 13الحركة في المخصص المحدد

البيان

 - 2017ألف دينار كويتي

 - 2016ألف دينار كويتي

المخصص المحدد

المخصص المحدد

في  1يناير

3,615

10,456

المحمل للسنة

41,932

3,136

مبالغ مشطوبة

)(40,114

)(9,977

كما في  31ديسمبر

5,433

3,615

التسهيالت التمويلية غير المنتظمة والمتأخرة
يتــم تصنيــف التســهيالت غيــر المنتظمــة (منخفضــة القيمــة) وفقــً لمــدى اســتيفاء شــروط عــدم االنتظــام الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي،
وينقســم التصنيــف إلــى الفئــات التاليــة:
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  180-91يومــً (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  365-181يومــً (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.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 14تقادم التسهيالت االئتمانية المتأخرة

البيان

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

التسهيالت االئتمانية
المتأخرة

التسهيالت االئتمانية
المتأخرة

متأخرة وغير منخفضة القيمة
 90يومًا أو اقل

50,683

15,488

متأخرة ومنخفضة القيمة
 180-91يومًا

15,059

2,598

 365-181يومًا

4,775

2,529

أكثر من  365يومًا

42,006

65,242

كما في  31ديسمبر

112,523

85,857
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
تمويل معاد التفاوض عليه

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

الجدول رقم  - 15االنكشافات بعد تخفيف المخاطر والتحول االئتماني
 - 2017ألف دينار كويتي

المحفظة القياسية

مصنفة

غير مصنفة

 - 2016ألف دينار كويتي
مصنفة

اإلجمالي

اإلجمالي

غير مصنفة

مطالبات على جهات حكومية

-

1,663

1,663

-

-

-

مطالبات على البنوك

92,126

-

92,126

82,536

-

82,536

مطالبات على الشركات

65,225

1,801,098

1,866,323

-

1,614,055

1,614,055

مطالبات على تمويل األفراد الرقابي

-

379,655

379,655

-

369,234

369,234

االنكشافات للتمويل متأخر السداد

-

19,982

19,982

-

30,209

30,209

بضاعة ومنتجات غير عقارية

-

13

13

-

9

9

استثمارات عقارية وبضائع عقارية

-

76,052

76,052

-

46,110

46,110

تمويل أسهم وعقارات تجارية

-

192,184

192,184

-

235,848

235,848

صكوك

-

-

-

97,296

-

97,296

انكشافات أخرى

-

77,940

77,940

-

88,934

88,934

اإلجمالي

157,351

2,548,587

2,705,938

179,832

2,384,399

2,564,231

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 كافية للضمانات تماشــيًا مع إرشــادات بنــك الكويت المركزي وسياســات البنك.
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 بأنــواع
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 واألمــوال المنقولة ،والتنازل
القانونــي عــن أعمــال المقاوالت ،وكذلــك التنازل القانوني عــن اإليجارات.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
وفيما يتعلق بكفالء الطرف المقابل ،ال يقبل البنك إال المخاطر التي تتضمن الشروط بعض المحددة.
وحيثمــا أمكــن ،تســتخدم التصفيــات داخــل وخــارج بنــود الميزانيــة العموميــة بقــدر مــا يكون مســموحًا بموجــب أحــكام الوثائق التعاقديــة ،والحق
القانوني في المقاصة ،وعندما ال يكون هناك أي إخالل بمواعيد االســتحقاق.
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:

معلومات تتعلق بتخفيف المخاطر التمويلية (تتمة)
. .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.
. .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.
. .3يقوم البنك مع المقترضين المفوضين للبنك بتوثيق حقه في التصفية أو الحيازة القانونية للضمانات
. .4ال يوجد ارتباط إيجابي مادي بين الملتزم وقيمة الضمانات.
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.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 16الضمانات والتعزيزات اإلضافية المالية المؤهلة
 - 2017ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية

إجمالي
االنكشافات

الكفاالت
المؤهلة

الضمانات
المؤهلة

 - 2016ألف دينار كويتي
إجمالي
االنكشافات

الكفاالت
المؤهلة

الضمانات
المؤهلة

مطالبات على البنوك

330,071

23,009

-

291,015

23,373

-

مطالبات على الشركات

2,402,731

473,207

-

2,190,624

576,569

-

مطالبات على تمويل األفراد
الرقابي

405,397

22,183

-

396,222

22,117

-

االنكشافات للتمويل متأخر
السداد

44,992

15,093

-

79,807

21,417

-

العقارات واألسهم

223,713

95,590

-

330,623

173,391

-

اإلجمالي

3,406,904

629,082

-

3,288,291

816,867

-

معلومات تتعلق بمخاطر السوق لمحفظة التداول ،وانكشافات الصرف األجنبي والسلع
تتبع المجموعة حاليًا 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 يوميــً ،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.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 17رأس المال المطلوب لمكونات مخاطر السوق
 - 2017ألف دينار كويتي  - 2016ألف دينار كويتي
المحفظة القياسية
األعباء الرأسمالية

األعباء الرأسمالية
مخاطر السلع

2

1

مخاطر مراكز حقوق الملكية

-

-

مخاطر الصرف األجنبي

39

152

اإلجمالي

41

153

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 تقدمــً وتعقيــدا .وتــدرك المجموعة اتســاع قاعــدة التوجهات الكميــة المحتملة
لقيــاس المخاطــر التشــغيلية فــي الوقــت الحالــي.
إن إدارة المخاطر هي جوهر المخاطر التشغيلية حيث يتم تطبيق أدوات مختلفة لتحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف المخاطر.
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.
يتم تطبيق األدوات التالية إلدارة المخاطر:
المســتوى األول  -التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية  -هــي أداة تســتخدم لتحديــد جميــع المخاطــر الكامنــة فــي العمليــات إضافــة إلــى
احتمــال حدوثهــا وتأثيرهــا لقيــاس قيمــة المخاطــر .كمــا نقــوم بتقییــم الضوابــط المرتبطــة بهــذا الحــدث وتقییــم فعالیتهــا باســتخدام البیانــات
التاریخیــة للوصــول إلــی شــدة المخاطــر  /المخاطــر المتبقیــة.
يتــم تصنيــف جميــع المخاطــر التــي تــم تحديدها وفقًا للفئات المقررة وفقًا لتقرير بازل وهي ممارســة مســتمرة حيث تقــوم كافة اإلدارات بتحديث
التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية عندمــا يتم تحديــد المخاطر أو المخاطــر المحتملة.
يقــوم موظــف مخاطــر األعمــال ومديــر اإلدارة المعنيــة باعتمــاد التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية ويتــم عــرض جميــع المخاطر إلــى لجنة إدارة
المخاطر.
المســتوى الثانــي  -مؤشــرات المخاطــر الرئيســية  -وتتمثــل فــي عمليــة جمــع المعلومــات وإعــداد التقاريــر عــن بعــض المقاييــس الكميــة التــي
ترتبــط باحتمــاالت إخفــاق بعــض اإلجــراءات .وال يتــم الجمــع بيــن هــذه المؤشــرات فــي ســياق واحــد مســتقل ،بــل تحقــق االســتفادة المثلــى بطريقة
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
المقارنــة بيــن العمليــات المماثلــة وبمــرور الوقــت .كمــا تضمــن فاعليــة المقارنــة بيــن العمليــات .وبتتبعهــا بمــرور الوقــت ،يمكــن أن توفــر إنــذارا
مبكــرا قيمــا الحتمــال حــدوث مشــكالت ،ويمكــن أن تســهل اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة بالســرعة المطلوبــة.
المســتوى الثالــث  -جمــع بيانــات الخســائر  -بــدأ البنــك فــي جمــع بيانــات الخســائر التشــغيلية التاريخيــة وكذلــك بيانــات "قــرب وقــوع الخســائر"
وهي عملية مســتمرة حتى اآلن .تقوم إدارة المخاطر التشــغيلية بتحليل األســباب الجذرية لجميع الحوادث الفعلية وأحداث قرب وقوع الخســائر
لفهــم الســبب وتقييــم الضوابــط القائمــة وفعاليتهــا .ويجــري وضــع ضوابــط جديدة إذا لــزم األمر لتجنب تكــرار وقوع مثل هذه الحــوادث ،وبالتالي
يجري تحديث اإلجراءات للتقيم الذاتي للمخاطر التشغيلية.
نمــوذج إدارة الحــوادث متــاح لجميــع الموظفيــن فــي البنــك لإلبــاغ عــن جميــع األحــداث الفعليــة أو أحــداث قــرب وقــوع الخســائر .باإلضافــة إلــى ذلك،
تقــدم كل إدارة شــهادة اإلفصــاح عــن المخاطــر التشــغيلية للتأكــد مــن أن جميــع الحــوادث وأحــداث الخســارة يتــم اإلبــاغ عنهــا إلدارة المخاطر عند
اكتشــافها.
المســتوى الرابــع  -نظــام المخاطــر التشــغيلية  -قــام البنــك بتطبيــق نظــام المخاطــر التشــغيلية فــي يونيــو  2017والــذي يمكــن البنــك مــن
تحديــد وتقييــم ومراقبــة المخاطــر التشــغيلية فــي جميــع وحــدات األعمــال فــي البنــك.
ويتوفــر لــدى النظــام القــدرة علــى تنفيــذ عمليــة تقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية حيــث يقــوم كل موظــف معنــي بمخاطــر األعمــال بإدخــال
المخاطــر المحــددة وتقييــم المخاطــر علــى أســاس األثــر واالحتمــال وتقييــم الضوابــط القائمــة وفعاليتهــا .كمــا أن النظــام لديه وظيفة لتســجيل
مؤشــرات المخاطــر الرئيســية وأداء تحلیــل االتجــاه إلدارة المخاطــر التشــغیلیة بشــكل اســتباقي .يتم تســجيل جميع الحــوادث (الفعلية والقريبة
مــن الوقــوع) فــي النظــام جنبــً إلــى جنــب مع الســبب الجــذري وإجــراءات تجنــب المخاطر.

معلومات تتعلق بالمخاطر التشغيلية (تتمة)
المســتوى الخامــس  -برنامــج التوعيــة بالمخاطــر التشــغيلية  -يبــذل البنــك جهــودا مســتمرة لتعزيــز ثقافــة التوعيــة بالمخاطــر فــي البنــك مــن
خــال توفيــر التدريــب علــى التوعيــة بالمخاطــر لجميــع الموظفيــن وموظفــي مخاطــر األعمال من خالل برامــج التدريب وورش العمــل عبر اإلنترنت.
المســتوى الســادس  -إدارة اســتمرارية األعمــال  -لتجنــب تعطــل األعمــال وتقديــم الخدمــات للعمــاء خــال حــاالت الكــوارث ،قامــت كل وحــدة مــن
وحــدات األعمــال فــي البنــك بتطويــر خطــط اســتمرارية األعمــال بالتنســيق مــع فريق المخاطر التشــغيلية حيث يجــري في جميــع العمليات تحليل
تأثيــر األعمــال لتقييم اســتراتيجية اســترداد القيــام باألعمال.
ولضمــان جاهزيــة البنــك للقيــام باألعمــال فــي حالــة وقــوع الكــوارث ،قــام البنــك بإجــراء العديــد مــن اختبــارات اســتمرارية األعمال على مدار الســنة
والتــي تغطــي مختلــف الســيناريوهات مثــل فقــدان الموقــع وفقــدان النظــام وفقــدان األشــخاص.
خالل ســنة  ،2017بلغت االنكشــافات المرجحة لمخاطر التشــغيل  206,828ألف دينار كويتي ( 31ديســمبر  193,989 :2016ألف 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  27,922ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  26,188 :2016ألــف دينــار كويتــي).
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 18األعباء الرأسمالية للمخاطر التشغيلية
البيان

 - 2017ألف دينار كويتي  - 2016ألف دينار كويتي
األعباء الرأسمالية

األعباء الرأسمالية

صافي الدخل من األنشطة التمويلية

33,880

30,723

صافي الدخل من األنشطة االستثمارية

1,490

1,837

إيرادات أتعاب وخدمات

2,670

2,666

خصم:
حصة مالكي حساب االستثمار في االيرادات

)(10,118

)(9,038

اإلجمالي

27,922

26,188

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 تحقيــق إيــراد وأربــاح مــن ارتفــاع القيمــة الرأســمالية بصفــة دوريــة والتصــرف فيهــا وفقــً
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.
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معلومات حول المخاطر االئتمانية للطرف المقابل للبنك المرخص له (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
الجدول رقم  - 19مركز حقوق الملكية في الدفاتر المصرفية
 - 2017ألف دينار كويتي
نوع االستثمار

القيمة الدفترية

رأس المال
المطلوب

 - 2016ألف دينار كويتي
القيمة الدفترية

رأس المال
المطلوب

األسهم العامة المتداولة

210,725

28,334

193,464

26,028

الملكيات الخاصة

6,633

1,427

10,509

2,016

اإلجمالي

217,358

29,761

203,973

28,044

الجدول رقم  - 20تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع وفقًا للقطاعات
 - 2017ألف دينار كويتي
نوع االستثمار

القيمة الدفترية

الحد األدنى
من رأس المال
المطلوب

 - 2016ألف دينار كويتي
القيمة الدفترية

الحد األدنى
من رأس المال
المطلوب

البنوك والمؤسسات المالية

143,794

19,337

157,279

21,233

الخدمات

31,227

4,204

28,419

3,821

العقارات

1,481

140

1,762

192

أخرى

40,856

6,080

16,513

2,798

اإلجمالي

217,358

29,761

203,973

28,044

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  217,358ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  139,167 : 2016ألــف دينــار كويتــي) .وبلغت األرباح المتراكمــة المحققة من بيع األوراق المالية
المتاحــة للبيــع  3,451ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  1,365 : 2016ألــف دينــار كويتــي) وبلــغ مجمــوع األربــاح غيــر المحققــة المدرجــة في حقوق
الملكيــة  3,924ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  7,792 : 2016ألــف دينــار كويتــي).

حسابات االستثمار
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.
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:
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حسابات االستثمار (تتمة)

الجدول رقم  - 21نسبة االستثمار لحسابات الودائع
نسبة االستثمار

نسبة االستثمار

2017

2016

توفير

%60.00

%60.00

شهر واحد

%60.00

%60.00

 3أشهر

%60-62

%60-62

 6أشهر

%65.00

%65.00

 9أشهر

%70.00

%70.00

سنة واحدة

%70-90

%70-90

نوع الوديعة

الجدول رقم  - 22تصنيف حسابات الودائع
 - 2017ألف دينار كويتي
فئات الودائع

احتياطي الربح
المكافئ

 - 2016ألف دينار كويتي

احتياطي مخاطر
االستثمار

احتياطي الربح
المكافئ

احتياطي مخاطر
االستثمار

غير مقيدة

1,580

2,279

1,840

2,278

مقيدة

-

-

-

-

اإلجمالي

1,580

2,279

1,840

2,278

الجدول رقم  - 23معدالت حسابات الودائع
 - 2017ألف دينار كويتي

فئات الودائع

 - 2016ألف 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

%0.67

%0.97

%1.43

%0.73

%0.91

%1.36

مقيدة

-

-

-

-

-

-
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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 وكونها تعمل وفق أحكام الشــريعة اإلســامية ومــدى التزامها بذلك.
خالل شــهر ديســمبر عام  ،2016أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات رقم /2ر ب أ 2016/369/بشــأن حوكمة الرقابة الشــرعية في البنوك في
البنــوك االســامية الكويتيــة .إن البنــك ملتــزم بشــكل كامــل بمتطلبــات معاييــر الحوكمــة الشــرعية الســاري تطبيقهــا بحلــول  1ينايــر .2018

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.
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.

154

بازل  - 3الركن الثالث  -اإلفصاح في التقرير السنوي (تتمة)
 31ديسمبر 2017

الحوكمة الشرعية (تتمة)

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:
وفقــً للقانــون رقــم  46لســنة  2006ووفقــً لقــرار وزارة الماليــة رقــم  2007/58يقــوم البنــك بدفــع ضريبــة الــزكاة المفروضة في القانــون ،وفي بعض
األحيــان تغطــي ضريبــة الــزكاة مبلــغ الــزكاة الواجــب دفعــه مــن مســاهمي البنــك كــزكاة ألموالهــم .ومــع ذلــك ،ال يعتبــر البنــك مســؤوال عــن دفــع
الــزكاة نيابــة عــن المســاهمين اآلخريــن بغيــر ضريبــة الــزكاة .هــذا وتقــوم إدارة الرقابــة الشــرعية بالــرد علــى استفســارات المســاهمين بشــأن الــزكاة.
بلغ مبلغ ضريبة الزكاة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  490 ،2017ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  419 :2016ألف دينار كويتى).

مكافأة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تعتمــد الجمعيــة العموميــة تعيين/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  32ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  35 :2016ألــف
دينــار كويتــي) وهــي خاضعــة لموافقــة مجلــس اإلدارة.
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.
تتألــف لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن  3مــن األعضــاء غير التنفيذيين بمجلــس اإلدارة ،وعقدت اجتماعاتها مرتين خالل ســنة  .2017المكافأت
التــي دفعت/ســوف تدفــع ألعضــاء اللجنــة تقــدر بـــ  6,000دينــار كويتي ( 31ديســمبر  6,000 : 2016دينار كويتي) تقريبــا ،و هي راجعة لموافقات
مجلس االدارة.
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 الشــؤون الماليــة والتنفيذيين بوحــدات االعمال
التــي تتولــى الخدمــات المصرفية 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 وفقــً لمعاييــر األداء 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 األداء .وقــد تم تطويــر مجموعة من االجراءات لتقييــم دور الموظف ومقاييس األداء 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.
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الحوكمة الشرعية (تتمة)
مكافأة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (تتمة)
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 بها لتحديــد المكافآت آخـذًا 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 والشــؤون 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.

الجدول رقم  - 24أنواع المكافآت
االدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر

 - 2017ألف دينار كويتي

 - 2016ألف دينار كويتي

غير مقيدة

غير مقيدة

نوع المكافأة
مكافآت ثابتة
على أساس نقدي

2,688

2,811

مكافآت متغيرة
على أساس نقدي

637

**715

الجدول رقم  - 25عدد الموظفين والمكافآت المدفوعة
نوع المكافأة

 - 2016ألف دينار كويتي

 - 2017ألف دينار كويتي

فئات الموظفين

عدد الموظفين

إجمالي المكافآت
المدفوعة

عدد الموظفين

إجمالي المكافآت
المدفوعة

اإلدارة العليا*

15

1,807

14

1,805

وحدات تحمل المخاطر*

30

1,719

26

1,520

الوظائف المالية والرقابية *

24

1,432

20

1,217

الجدول رقم  - 26عدد الموظفين والمزايا الوظيفية األخرى
 - 2017ألف دينار كويتي
عدد الموظفين
مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
(اإلدارة العليا ووحدات تحمل المخاطر)

45

المبلغ
297

 - 2016ألف دينار كويتي
عدد الموظفين
40

المبلغ
241

* بعض الوظائف متكررة في هذه المجموعات الوظيفية مثل وحدات تحمل المخاطر والوظائف المالية والرقابية.
بناء على المكافات المتغيرة المدفوعة بالعام السابق وتخضع العتماد مجلس اإلدارة بنهاية الربع األول من عام .2018
** يتم تقدير المكافآت المتغيرة
ً
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