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أعضاء مجلس ا�دارة

أحمد يوسف بهبهاني
رئيس مجلس اإلدارة*

شغل السيد/ أحمد يوسف بهبهاني منصب رئيس 
مجلس اإلدارة بالبنك منذ عام 2003. وقد استقال من 

منصبه في ديسمبر 2014. وهو عضو مجلس إدارة 
سابق بالشركة الدولية الكويتية لالستثمار. حاصل على 
بكالوريوس آداب – قسم تاريخ من جامعة اإلسكندرية, 
مصر (1970). وحاصل على دبلوم إدارة األعمال من 

جامعة جنيف بسويسرا.

*مت تعيينه في ديسمبر 2014*قدم استقالته في ديسمبر 2014

صالح أحمد السرحان
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

شغل السيد/ صالح السرحان منصب عضو مجلس 
اإلدارة بالبنك منذ عام 1987, ثم نائب رئيس 

مجلس اإلدارة منذ 28 ديسمبر 2014. كما أنه 
يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة بالشركة 
الكويتية للمقاصة منذ عام 1988 حتى تاريخه. 

حاصل على دبلوم في الهندسة الكهربائية من 
الواليات املتحدة (1965).

خالد عبد اهللا محمد املشاري
عضو مجلس إدارة

شغل السيد/ خالد املشاري منصب عضو مجلس 
اإلدارة بالبنك منذ عام 2013. وسابقا شغل منصب 

رئيس مجلس اإلدارة بشركة املباني, وشغل منصب 
عضو مجلس اإلدارة لدى بنك اخلليج وبنك الكويت 
املتحد وشركة التسهيالت التجارية وشركة أسمنت 

الكويت. حاصل على بكالوريوس اقتصاد من 
جامعة الكويت.

طالل محمد رضا يوسف بهبهانيأ
رئيس مجلس اإلدارة*

شغل السيد/ طالل بهبهاني منصب عضو مجلس إدارة منذ 
مارس 2007, ثم نائب رئيس مجلس اإلدارة بالبنك منذ 

مارس 2014, ثم رئيس مجلس اإلدارة منذ ديسمبر 2014 
وحتى اآلن. كما أنه يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة 
بشركة الكويت للتأمني وشركة أعيان لإلجارة واالستثمار. 

وكان سابقا عضو مجلس إدارة لدى بنك الكويت الصناعي. 
وهو حاصل على بكالوريوس آداب في اللغة اإلجنليزية 

من جامعة الكويت (1992).
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 عبد الغني محمد صالح 
يوسف بهبهاني
عضو مجلس إدارة

شغل السيد/ عبد الغني بهبهاني منصب عضو 
مجلس إدارة بالبنك منذ عام 2013. ويشغل حاليا 

منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة نور 
لالستثمار املالي. حاصل على بكالوريوس هندسة 

ميكانيكية من جامعة الكويت )1984(.

علي إبراهيم حجي حسني معرفي
عضو مجلس إدارة

شغل السيد/ معرفي منصب عضو مجلس إدارة في 
)Financial & General Bank - London( خالل 

الفترة من 1998 حتى 2003. ثم شغل منصب عضو 
مجلس إدارة بالبنك منذ عام 2004. كما أنه يشغل 

حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة بشركة التسهيالت 
التجارية، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 

بشركة العقارات املتحدة، وهو أيضا عضو مجلس إدارة 
 - )UBAF( في احتاد املصارف العربية والفرنسية

باريس وهوجن كوجن. حاصل على بكالوريوس اقتصاد 
وعلوم سياسية من جامعة الكويت )1973(.

براسانا داتاتراي هارديكار
عضو مجلس اإلدارة

شغل السيد/ هارديكار منصب عضو مجلس 
إدارة بالبنك منذ عام 2013. وهو زميل معهد 

احملاسبني القانونيني بالهند. حاصل على 
بكالوريوس جتارة )قسم محاسبة( من جامعة 

بونا، الهند )1983(.

عزام عبد العزيز إبراهيم الفليج
عضو مجلس إدارة

شغل السيد/ عزام منصب عضو مجلس اإلدارة 
بالبنك منذ 2014/3/30. وسابقا شغل منصب 

عضو مجلس اإلدارة بالبنك التجاري الكويتي والبنك 
األهلي الكويتي وشركة الصفاة لالستثمار وشركة 

بوبيان لألسماك وبيت التمويل اخلليجي )البحرين(. 
كما يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة بشركة 
املباني والتعمير وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة 

وبناء السفن وشركة ثمينا القابضة )البحرين(. حاصل 
على بكالوريوس إدارة أعمال من كلية جراند فيو، 

الواليات املتحدة األمريكية )1988(.

السيد/ فوزي الثنيان
مدير عام شئون مجلس اإلدارة

مت تعيني السيد/ فوزي الثنيان مبنصب مدير 
عام شئون مجلس اإلدارة بالبنك في يناير عام 

2014، ولديه خبرة ألكثر من 35 عاما في 
املجال املصرفي، منها 16 عاما لدى بنك الكويت 
املركزي. حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من 

اجلامعة األمريكية الكاثوليكية، واشنطن العاصمة، 
الواليات املتحدة األمريكية.

خالد عثمان عبد الوهاب العثمان
عضو مجلس اإلدارة

شغل السيد/ خالد العثمان منصب عضو مجلس إدارة 
بالبنك منذ عام 2004. كما شغل منصب نائب رئيس 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة احلمراء 
العقارية، ونائب رئيس مجلس اإلدارة )سابقا( لشركة 

السينما الوطنية الكويتية. حاصل على بكالوريوس 
إحصاء واقتصاد من جامعة الكويت )1978(.
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من اليمـــني:أعضاء اإلدارة التنفيذية
	بالونت باينس، تريفور بوش، كارل ستومكه، محمـد املباشر، شيامك سوناواال، فيسوالنجام ناجاراجان الواقـفــون	

جمـال أحمـد، حمزة إنكي اجلالســون	
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من اليمـــني:
	محمـد سـالم، عماد رشدي زكي، ستيوارت لوكي، سمـير سليمـان الواقـفــون	

عبد اهلل السميط، فوزي الثنيان، ميشيل العقـاد اجلالســون	
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

ميشيل العقـاد
 رئيس املدراء العامني 

رئيس اجلهاز التنفيذي

التحق السيد/ ميشيل العقاد بالبنك األهلي 
الكويتي في عام 2014 ليشغل منصب رئيس 
املدراء العامني ورئيس اجلهاز التنفيذي. وقد 
شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لدى 

بنك اخلليج خالل الفترة من 2009 حتى 2014، 
وقد أشرف على عملية التحول الكبيرة للبنك بعد 
أزمة عام 2008. وفيما بني عام 2006 و2009 
شغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي في البنك 

العربي، حيث كان مسئوال عن كافة األعمال 
املصرفية الدولية.

السيد/ ميشيل لديه خبرة 27 عاما في مجموعة 
سيتي جروب العمالقة حيث التحق بالعمل لديها 

في عام 1979. وكان آخر منصب شغله باملجموعة 
هو العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقسم 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقبل ذلك كان 
يعمل مبنصب الرئيس الُقطري في مصر والرئيس 

اإلقليمي لشمال وغرب أفريقيا. ومنذ منتصف 
الثمانينيات وحتى عام 2000 تولى العديد من 

املناصب التنفيذية والرئاسة الُقطرية مبا في ذلك 
نيجيريا والتي كانت في ذلك الوقت أكبر بلد من 

حيث حجم أعمال سيتي بنك في أفريقيا.

السيد/ ميشيل حاصل على درجة املاجستير في 
إدارة األعمال من جامعة تكساس في أوسنت - 

الواليات املتحدة األمريكية.

عماد رشدي زكي
مدير عام تنفيذي

التحق السيد/ عماد رشدي زكي بالبنك األهلي 
الكويتي في عام 2000، ولديه خبرة عملية ألكثر 

من 35 عاما في مجال ائتمان الشركات لدى العديد 
من املؤسسات املالية الدولية واحمللية املعروفة. 

تخرج السيد/ عماد من كلية التجارة - جامعة 
القاهرة، ولديه العديد من املؤهالت املالية التي 

حصل عليها من اجلامعة األمريكية في القاهرة، 
ومن كلية هارفارد لألعمال.

شيامك سوناواال
رئيس اإلدارة املالية

التحق السيد/ شيامك سوناواال بالعمل لدى البنك 
األهلي الكويتي في عام 2004 ولديه خبرة امتدت 
إلى أكثر من 25 عاما في صناعة اخلدمات املالية 

والتي تغطي أعمال اإلدارة املالية والتدقيق واألعمال 
االستشارية في الشرق األوسط. وقبل التحاقه 

بالعمل لدى البنك األهلي الكويتي، كان يعمل لدى 
مؤسسة إرنست ويونغ في السعودية والكويت، ولدى 
البنك األهلي التجاري في اململكة العربية السعودية. 

 السيد/ شيامك حاصل على بكالوريوس جتارة 
 من جامعة بومباي، كما أنه محاسب قانوني 

معتمد )بالهند(.

عبد اهلل السميط
نائب رئيس املدراء العامني

التحق السيد/ السميط بالبنك األهلي الكويتي في عام 
2000، وهو يشغل حاليا منصب نائب رئيس املدراء 

العامني، باإلضافة إلى أنه عضو في العديد من جلان 
اإلدارة. وخالل عمله في املجال املصرفي حلوالي 39 
عاما، تقلد العديد من املناصب العليا، مثل مدير عام 
إدارة اخلدمات املصرفية للشركات في بنك اخلليج 

ومن ثم البنك األهلي الكويتي. كما شغل منصب رئيس 
مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال لالستثمار. وكان 

عضوا في مجلس إدارة بنك البحرين والكويت وعضو 
جلنة التدقيق خالل الفترة من 2001 حتى 2008. 

السيد/ السميط حاصل على بكالوريوس اقتصاد من 
جامعة الكويت ودبلوم من معهد الدراسات املصرفية. 

كما عمل في ناشيونال بنك أوف ميلووكي - بوالية 
ويسكونسن - الواليات املتحدة األمريكية.

محمـد سـالم
رئيس اإلدارة القانونية

التحق السيد/ محمد سالم بالبنك األهلي الكويتي 
في عام 2003، ولديه خبرة امتدت ألكثر من 35 

عاما في مجال التقاضي والعقود واالستشارات 
القانونية. وقبل التحاقه بالبنك األهلي الكويتي، 
عمل لدى البنك التجاري الكويتي ولدى عدد من 

املؤسسات القانونية املعروفة في الكويت. 

السيد/ سالم حاصل على ليسانس حقوق من 
جامعة عني شمس بالقاهرة - جمهورية مصر 

العربية )1979(.

حمزة إنكي
مدير عام - إدارة املوارد البشرية

التحق السيد/ حمزة إنكي بالبنك األهلي الكويتي 
في عام 2002، وتولى مسئولية إدارة املوارد 

البشرية. لدى السيد/ حمزة خبرة عملية ألكثر 
من 34 عاما في مجاالت تطوير القوى العاملة 

والتعويضات والتوظيف والتدريب، وقبل التحاقه 
بالبنك األهلي الكويتي، عمل بإدارة املوارد البشرية 

لدى بنك الكويت الوطني ملدة 22 عاما. 

تخرج السيد/ حمزة من جامعة الكويت، وهو 
حاصل على درجة البكالوريوس في شئون املوظفني 

ولديه ماجستير في إدارة األعمال من جامعة 
سكارنتون بالواليات املتحدة األمريكية.
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كارل ستومكه
مدير عام - اإلدارة املصرفية الدولية

التحق السيد/ كارل ستومكه بالبنك األهلي الكويتي 
في عام 2010، ولديه خبرة عملية ألكثر من 30 

عاما في مجال األعمال املصرفية من خالل العمل 
لدى العديد من املؤسسات التي تقدم اخلدمات 

املصرفية لألفراد والشركات. وقد تولى العديد من 
املناصب التنفيذية وعضوية مجلس اإلدارة، في 

لندن وأفريقيا والشرق األوسط. 

السيد/ كارل حاصل على بكالوريوس في 
احملاسبة من جامعة جنوب أفريقيا، وهو زميل 

معتمد لدى معهد املصرفيني في جنوب أفريقيا، 
وحاصل على العديد من دبلومات الدراسات 

العليا في املجال املصرفي.

ستيوارت لوكي
مدير عام - إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد

التحق السيد/ ستيوارت لوكي بالعمل لدى البنك 
األهلي الكويتي في عام 2009 ولديه خبرة في 
مجال األعمال املصرفية لألفراد في مصر وفي 
اململكة املتحدة لدى البنك املتحد وبنك باركليز 

امتدت إلى أكثر من 18 عاما. وخالل عمله 
املوسمي في مجال األعمال املصرفية لألفراد 

ألكثر من 25 عاما، حصل على لقب مدير معتمد 
من خالل دراسته مبعهد اإلدارة القانونية باململكة 

املتحدة، كما أنه حصل على التأهيل املناسب أيضا 
في إدارة القيادة واإلدارة اإلستراتيجية.

تريفور بوش
مدير عام - إدارة اخلزانة واالستثمار

التحق السيد/ تريفور بوش بالعمل لدى البنك 
األهلي الكويتي في عام 2001 ولديه خبرة 
امتدت ألكثر من 25 عاما في مجال إدارة 

غرف التداول مع التركيز على أسواق اخلزانة 
واألسواق الرأسمالية ملصرف نوفا سكوتشيا 

وبنك الرياض وبانكو سانتاندر وفي العديد من 
املراكز املالية الدولية. 

 تخرج السيد/ بوش من جامعة إلثام في 
اململكة املتحدة، وهو عضو في احتاد األسواق 

املالية الكويتية.

فيسوالنجام ناجاراجان
رئيس العمليات

التحق السيد/ فيسوالنجام ناجاراجان بالعمل لدى 
البنك األهلي الكويتي في عام 2013 ولديه خبرة 

ألكثر من 28 عاما في مجال األعمال املصرفية 
والعمليات والتمويل التجاري، منها سبع سنوات 

في منصب رئيس العمليات بالبنك األهلي - قطر. 
وقبل التحاقه بالعمل لدى البنك األهلي الكويتي 

كان يعمل لدى مصرف بي إن بي باريباس 
BNP Paribas وإنديان بنك في الهند. 

السيد/ ناجاراجان حاصل على درجة املاجستير 
في الرياضيات من جامعة مدراس بالهند، كما 

أنه حاصل على مؤهل في إدارة اخلزانة من 
معهد احملللني املاليني املعتمدين بالهند.

سمـير سليمـان
رئيس تكنولوجيا املعلومات

التحق السيد/ سمير سليمان بالعمل لدى البنك األهلي 
الكويتي في عام 2014 مبنصب رئيس تكنولوجيا 

املعلومات. ولديه خبرة امتدت إلى أكثر من 30 عاما 
في إدارة املعلومات وأعمال الدعم اخلاصة باألعمال 

املصرفية لألفراد واألعمال املصرفية للشركات. وخالل 
عمله السابق بصفته رئيس تكنولوجيا املعلومات، لدى 

البنك التجاري الدولي CIB في مصر ورئيس تكنولوجيا 
 UNB املعلومات للمجموعة لدى بنك االحتاد الوطني

في دولة اإلمارات العربية املتحدة، كان يشرف على 
أعمال حتويل األنظمة املصرفية األساسية، وعمليات 

تنفيذ نظام املدفوعات باستخدام البطاقات واملدفوعات 
اإللكترونية وإدارة أمن املعلومات وميكنة عمليات 

األعمال، وعمليات التنفيذ اخلاصة بأنظمة اخلزانة 
واخلدمات التجارية. وهو حاصل على بكالوريوس في 
الهندسة من جامعة املنوفية - جمهورية مصر العربية.

محمـد املباشر
مدير إدارة املَـرافق

التحق السيد/ محمد املباشر بالعمل لدى البنك 
األهلي الكويتي مبنصب مدير إدارة املرافق 

ولديه خبرة امتدت إلى أكثر من 25 عاما على 
مستوى الشرق األوسط واملستوى الدولي. وقد 

شغل سابقا منصب نائب املدير العام بقسم 
إدارة املرافق في بنك اخلليج، كما شغل عدد 

من املناصب لدى مجموعة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده في الكويت. السيد/ املباشر حصل على 

بكالوريوس علوم في الهندسة امليكانيكية من 
جامعة نورث إيسترن، بوسنت، الواليات املتحدة 
األمريكية. كما حصل على درجة املاجستير في 

العلوم الهندسية في اإلدارة الصناعية من جامعة 
نيو ساوث ويلز، سيدني، أستراليا. 

بالونت باينس
رئيس التدقيق الداخلي

التحق السيد/ باينس بالبنك األهلي الكويتي في 
عام 2008 ولديه خبرة أكثر من 25 عاما في 
مجال صناعة اخلدمات املالية. وقد عمل في 
العديد من البنوك والشركات االستشارية في 
اململكة املتحدة والكويت. وقبل التحاقه بالبنك 

األهلي الكويتي كان يعمل رئيسا ملخاطر السوق 
واملخاطر التشغيلية لدى بنك الكويت الوطني. 

تخرج السيد/ باينس من جامعة لندن جيلدهول، 
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في دراسات 

األعمال، كما أنه مدقق داخلي معتمد ومدقق 
نظم معلومات معتمد.

جمـال أحمـد 
رئيس إدارة املخاطر

التحق السيد/ جمال أحمد بالبنك األهلي الكويتي 
في عام 2000، وتولى رئاسة إدارة املخاطر ألكثر 

من 10 سنوات. وقبل التحاقه بالبنك األهلي 
الكويتي، كان يعمل بإدارة املخاطر لدى بنك برقان 

في الكويت. لديه خبرة عملية أكثر من 30 عاما 
في مختلف قطاعات األعمال املصرفية، والتي 
تشتمل على متويل الشركات والقروض الدولية 

املشتركة واالستثمار واألعمال املصرفية التجارية 
والتمويل التجاري. 

السيد/ جمال حاصل على درجة املاجستير في 
اقتصاديات النقد من جامعة كالكوتا - الهند.
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 كيــف نحـقـق 
عوائــد لمسـاهمينــا؟

أهم المؤشرات المالية

صافي الربح

37.6 دك
مليــون
 التصنيف االئتتماني

موديز

A2
فيتش

A+

األرباح التشغيلية

 82.5 دك
مليــون

أكدت وكالة فيتش ريتنجز درجات التصنيف 
االئتماني للبنك األهلي الكويتي: درجة تصنيف 

A+ : الوضع األساسي للدعم

أكدت وكالة موديز التصنيف االئتماني للبنك األهلي 
الكويتي: درجة تصنيف الودائع على املدى البعيد 

A2/Prime-01 :والقصير

إجمالي نمو الموجودات

حقق البنك األهلي الكويتي منوا إجماليا في املوجودات بنسبة 
9.7% بينما ارتفعت ودائع العمالء باملقارنة مع عام 2013.
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ربحية السهم

23 فلس
معدل كفاية رأس المال

%23.68

إيرادات التشغيل

 117.6 دك
مليــون

إجمالي األصول

3.499 دك 
مليــار

حقوق المساهمين

558 دك 
مليــون
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة 
يطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة 

عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2014.

على الرغم من استمرار تباطؤ وتيرة تعافي االقتصاد العاملي، 
وهدوء النشاط في بيئة األعمال التجارية في الكويت، إال أن 

األداء املالي للبنك األهلي الكويتي كان جيدا بشكل عام. 

ويسعدني أن أبلغكم بأن مصرفنا قد جنح في زيادة أرباحه 
الصافية إلى 37.6 مليون دك باملقارنة مع 35.4 مليون 

دك في عام 2013 محققا منوا بنسبة 6.2%، بعد تكوين 
مخصصات مببلغ 42.4 مليون دك. كما ارتفع إجمالي 

موجودات البنك في نهاية العام ليصل إلى 3.5 مليار دك، 
محققا منوا بنسبة 9.7% باملقارنة مع 3.19 مليار دك 

في نهاية عام 2013، في حني ارتفع إجمالي الودائع من 
2.6 مليار دك في نهاية عام 2013 إلى 2.9 مليار دك 

في نهاية عام 2014 محققا منوا بنسبة 11.5%. وزادت 
حقوق املساهمني لتصل إلى 558 مليون دك، في حني حقق 
البنك عائداً على األصول بنسبة 1.1%، وعائداً على حقوق 
املساهمني بنسبة 6.8%. أما ربحية السهم فقد ارتفعت من 

22 فلساً إلى 23 فلساً.

وبناًء على هذه النتائج املالية اجليدة، أوصى مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% )13 فلساً لكل سهم(، على أن 

تخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية العامة للبنك.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج مشجعة وتثبت صحة 
إستراتيجية مصرفنا املتحفظة، إال أنه من الضروري أال نقف 

عند هذا احلد. ويجب أن نراجع بشكل دوري طريقة تنفيذ 
أعمالنا، واألسلوب الذي يجب أن نتعامل به مع عمالئنا، لكي 

نظل دوما متطورين ومبتكرين خلدمتهم.

إننا نهدف أن نكون مصرفا متميزا نقدم لعمالئنا خدمات 
تتسم بالسهولة والسرعة في اإلجناز، وهذه هي اإلستراتيجية 
اجلديدة التي سوف يتبعها البنك، والتي ستتبلور خالل الفترة 

القادمة في جميع منتجاته وخدماته، مما يسهم بزيادة عمالئه 
وحصته السوقية، خاصة في ظل ازدياد املنافسة والسماح 

مؤخرا لبنوك دول مجلس التعاون اخلليجي وبعض البنوك من 
الدول األخرى لفتح أكثر من فرع لها في دولة الكويت.

لذلك، فإننا نسعى إلى تطبيق تلك اإلستراتيجية بشكل واعي 
ومدروس بغرض تطوير أعمالنا بشكل فعال واالستفادة 

من الفرص املتاحة وحتقيق النمو الذي ننشده. ومثل تلك 
اإلستراتيجية سوف تنطوي بالضرورة على بعض التغيير في 

ثقافة العمل السائدة حاليا، كما أننا نتوقع أيضا حتقيق عوائد 
أكثر من خالل التركيز على أعمالنا املصرفية األساسية 

وتوظيف األموال في املجاالت التي حتقق لنا عوائد جيدة، 
والتخلي عن األنشطة الهامشية.

وسوف يتولى اإلشراف على تنفيذ تلك اإلستراتيجية الرئيس 
التنفيذي اجلديد السيد/ ميشيل العقاد، الذي التحق بالعمل 

لدى مصرفنا مبا لديه من خبرة إقليمية ودولية واسعة في 
مجال األعمال املصرفية. وأود هنا من خالل هذه الكلمة أن 
أرحب مع بقية الزمالء من أعضاء مجلس اإلدارة بالسيد/ 

ميشيل ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في القيام بدوره 
اجلديد لدى البنك األهلي الكويتي.

لقد جنح البنك األهلي الكويتي في تكوين فريق إداري قوي 
يتمتع باخلبرة الطويلة والتأهيل العالي. ومع الدعم املتوقع من 
املساهمني الكرام وااللتزام بتنفيذ التغيير بخطوات مدروسة، 

سوف يكون لدينا أساسا صلبا نرتكز عليه للقيام بتلك 
التغييرات وحتقيق القيمة املضافة ملساهمينا.

إن القوة الرأسمالية التي يتمتع بها البنك األهلي الكويتي 
والسيولة اجليدة املتوفرة تعود بشكل واضح إلى التزامنا 
باألنظمة الرقابية الفعالة املوضوعة من قبل بنك الكويت 

املركزي، مع التأكيد على التزامنا باملخصصات االحترازية 
املطلوبة. كما إن سياسة البنك املتحفظة هي التي خدمت 

مصالح البنك بشكل جيد طوال الفترة املاضية وسوف نستمر 
في تطبيق هذه السياسة في أعمالنا املستقبلية. 

أما على صعيد اجلوائز التقديرية التي حصدها البنك خالل 
العام، فإنه يسرني إبالغكم بأن البنك قد حصل على جوائز 

مهمة من مؤسسة »ذا بانكر ميدل إيست، جوائز املنتجات في 
الكويت« وهو برنامج رائد في املنطقة ملنح جوائز تقديرية 

للمؤسسات املالية التي حتقق إجنازات متميزة، كما حصل البنك 
على جائزة أفضل بنك في البطاقات االئتمانية وأفضل بنك في 

تصميم موقع اإلنترنت / وتقدمي اخلدمات املصرفية عبر الهاتف 
.)ATM( النقال وأفضل بنك في فئة بطاقات اخلصم املباشر

وفيما يتعلق مبسئوليتنا االجتماعية، فإن مصرفنا يتولى القيام 
بدوره بشكل جدي باعتباره مؤسسة مالية لها مكانتها وتسعى 
لتحقيق الكثير من املهام التي يحتاجها مجتمعنا الذي نعيش 

فيه. لذلك، قررنا هذه السنة أن نركز الكثير من أنشطتنا على 
مجال رعاية األنشطة التعليمية والرياضية واملؤسسات اخليرية.

وإذا تطلعنا إلى املستقبل، فإننا نظل متفائلني، ونتوقع أن يؤدي 
املسار اإلستراتيجي الذي سوف نسلكه أن ينعكس بشكل 

إيجابي على التوجه املستقبلي للبنك في السنوات القليلة املقبلة. 
وإذا كنا قد جنحنا في جتاوز األزمة االقتصادية العاملية، فإننا 

على ثقة بأن مصرفنا يستطيع مواجهة التحديات املستقبلية 
والتواجد بشكل أقوى بفضل سمعتنا في السوق املصرفية.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر واالمتنان 
إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ / 

صباح األحمد اجلابر الصباح، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح. كما أتوجه مع زمالئي أعضاء 

مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير إلى محافظ بنك الكويت 
املركزي ونائبه وكافة املسئولني ببنك الكويت املركزي وهيئة 
أسواق املال ووزارة املالية ووزارة التجارة والصناعة وسوق 

الكويت لألوراق املالية على دعمهم املستمر.

وفي اخلتام نود أن نعبر أيضا عن تقديرينا وامتناننا للدعم 
املقدم من مساهمينا، وأعضاء مجلس اإلدارة وجهود اإلدارة 

التنفيذية وكافة املوظفني اللتزامهم وإخالصهم في العمل، مما 
أسهم في حتقيق هذه اإلجنازات التي يشهدها البنك والتي 

ستكون دعما إلجراء املزيد من التغيير واالبتكار نحو األفضل.

طالل محمد رضا بهبهاني
رئيس مجلس اإلدارة
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 مـاذا تتـوقـع 
من مصرفـك؟

إن هدفنا على المدى المتوسط 
هو أن نكون مصرفا مختلفا عن 

بقية المصارف. وسوف نحقق 
ذلك عن طريق تقديم منتجات 

رائدة بالسوق وخدمة عمالئنا 
بشكل استثنائي.



منـاقشـة وتحليـل اإلدارة

رضا العميل ســيكون من ضمن أولوياتنا، 
وذلــك عن طريــق تعزيز الثقة وتقديم أفضل 

الخدمــات لعمالئنــا مع تركيزنا على جعل 
تجربة العميل معنا أكثر ســهولة ويســر.

 كيـف نتجـاوز 
توقعـات عمالئنـا؟
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يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن الوضع 
املالي للبنك وأداء األعمال والعمليات والنظرة 

املستقبلية وهو يعتمد أساسا على البيانات 
املالية املنشورة عن البنك، ويعتبر كامال في 

نظر اإلدارة حسب رؤيتها واجتهادها.

كما يعرض هذا التقرير النظرة املستقبلية التي ال تعتمد على 
احلقائق التاريخية أو احلالية، وميثل التوقعات واخلطط 

والتنبؤات احلالية عن األعمال املستقبلية والظروف 
االقتصادية املتوقعة التي تعتبرها اإلدارة مهمة لتقييم 
التوقعات املستقبلية لنتائج أعمال البنك في املستقبل.

ويعكس التقرير النظرة املستقبلية ووضع البنك كما هو في 
تاريخ إعداده علما بأن املخاطر والغموض باإلضافة إلى 

أن تغيرات االفتراضات من الصعب التنبؤ بها أو السيطرة 
عليها من قبل البنك، وبالتالي قد تؤثر في نهاية األمر على 

النهائية للبنك. النتائج 

البيئة التشغيلية
خالل عام 2014 استمرت األوضاع االقتصادية على وتيرتها 

الهادئة على املستوى احمللي واإلقليمي بشكل عام خالل 
السنة، ولم توفر سوى فرصا محدودة للنمو. كما تأثرت 
األسواق أيضا باالنخفاض احلاد في أسعار النفط الذي 
حدث مؤخرا، وساهمت وفرة السيولة وارتفاع معدالت 

عرض النقد في استمرار بيئة سعر الفائدة املنخفض مما 
أثر على هوامش أرباحنا.

وعلى اجلانب الرقابي، قام بنك الكويت املركزي بتطبيق اتفاقية 
بازل3 فيما يتعلق مبعايير كفاية رأس املال ومعايير الرفع املالي 

وذلك على كافة البنوك احمللية. وخالل عام 2014، قامت 
البنوك احمللية أيضا بتنفيذ قانون االلتزام الضريبي للحسابات 
األجنبية اخلاصة باألمريكيني )FATCA(، وذلك بغرض االلتزام 

بتعليمات إدارة اإليرادات احمللية األمريكية.

األداء املالي

)باملليون دك(

20142013بيان الدخل

84.483.8صافي دخل الفائدة

33.231.8الدخل من غير الفائدة

117.6115.6الدخل التشغيلي

)34.1()35.1(املصاريف التشغيلية

األرباح التشغيلية قبل 
82.581.5املخصصات

 املخصصات / خسائر 
)44.0()42.4(انخفاض القيمة

 أتعاب وضرائب أعضاء 
)2.1()2.6(مجلس اإلدارة

37.635.4صافي الربح

)باملليون دك(

20142013املركز املالي

3,499.03,193.1إجمالي املوجودات

2,422.32,189.4صافي القروض والسلف

2,862.02,586.5الودائع

558.3540.8حقوق املساهمني

20142013مؤشرات األداء الرئيسية

2322ربحية السهم )بالفلس(

1.2%1.1%العائد على املوجودات )%(

6.7%6.8%العائد على حقوق املساهمني )%(

29.5%29.8%معدل التكلفة إلى الدخل )%(

2.6%2.5%معدل القروض غير املنتظمة )%(

26.9%*23.7%معدل كفاية رأس املال )%(

 *  مت حساب معدل املقارنة وفقا لتعليمات بازل 2 الصادرة من قبل بنك 
الكويت املركزي.

بيان الدخل
ارتفعت األرباح الصافية للبنك األهلي الكويتي بنسبة 

6.2% من خالل زيادة أحجام األعمال والرقابة الفعالة على 
التكاليف. بالتالي، زادت ربحية السهم بنسبة 4.5%، وارتفع 

العائد على متوسط حقوق املساهمني في حني ظل العائد على 
متوسط املوجودات مستقر نسبيا.

وخالل عام 2014، ظل سعر اخلصم احملدد من قبل بنك 
الكويت املركزي، بدون تغيير عند نسبة 2%، إال أن تكلفة 
األموال زادت بسبب توقع زيادة الطلب على االئتمان، في 

حني انخفض متوسط العوائد على األصول بسبب االجتاهات 
التنافسية لألسعار بالسوق. وعلى الرغم من هذه التحديات، 

كان البنك قادرا على احملافظة على صافي الدخل من الفائدة 
عند مستويات عام 2013 حيث بلغ 84 مليون دك، وذلك من 

خالل إستراتيجيات إدارة امليزانية بكفاءة وفعالية.

وقد بلغ الدخل من غير الفائدة 33.2 مليون دك محققا منوا 
بنسبة 4.4% باملقارنة مع عام 2013، وذلك بسبب اإليرادات 

التي مت حتقيقها من ارتفاع معدالت املعامالت التجارية 
وتبادل العمالت واالستثمار.

أما املصاريف التشغيلية فقد زادت بنسبة 2.9% حيث 
وصلت إلى 35.1 مليون دك باملقارنة مع عام 2013، وذلك 

بسبب استمرار البنك في االستثمار في املوارد البشرية 
والتوسع في عملياته. كما استقر معدل التكلفة إلى الدخل 

عند نسبة 29.8% وهو معدل جيد باملقارنة مع البنوك 
احمللية األخرى بالسوق.

وبلغ إجمالي مخصصات االئتمان 41.8 مليون دك وهي 
بشكل عام ضمن حدود عام 2013. وتتكون من مخصص 

عام مببلغ 21.6 مليون دك ملواجهة أي طوارئ غير متوقعة، 
ومخصص محدد مببلغ 20.2 مليون دك وهي تعكس سياسة 

البنك املتحفظة واحلصيفة. 
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املركز املالي 
بشكل عام زاد إجمالي املوجودات في نهاية عام 2014 بنسبة 
9.7% ليصل إلى 3.50 مليار دك باملقارنة مع 3.19 مليار دك 

في عام 2013.

وارتفع صافي القروض والسلف للمجموعة بنسبة %10.5 
ليصل إلى 2.42 مليار دك في نهاية عام 2014 باملقارنة مع 
2.19 مليار دك في نهاية عام 2013، وكان السبب في ذلك 
أساسا حتقيق منو في األعمال املصرفية لألفراد واألعمال 
املصرفية الدولية. كما حتسنت جودة األصول بشكل طفيف 

وذلك بسبب انخفاض معدل القروض غير املنتظمة من %2.6 
في نهاية عام 2013 إلى 2.5% في نهاية عام 2014. وصل 

إجمالي املخصصات خالل عام 2014، مقابل التسهيالت 
النقدية وغير النقدية 169.7 مليون دك )6.6% من إجمالي 

القروض( مع معدل تغطية للقروض غير املنتظمة بنسبة 
232% وهي توفر لنا تغطية جيدة ملواجهة أي حاالت طارئة.

وقد حافظ البنك على مستويات عالية من السيولة عن طريق 
توظيف الفائض منها في استثمارات نقدية وودائع قصيرة 
األجل وسندات احلكومة الكويتية. وهذه املستويات كانت 

بشكل عام ضمن حدود مستويات العام السابق، مما أدى إلى 
احملافظة على موجودات سائلة عند مستويات %25-20.

كما منت محفظة األوراق املالية االستثمارية لتصل إلى 345 
مليون دك، حيث زادت الدرجة االستثمارية حملفظة الدخل 

الثابت لكي يتم تنويع مصادر اإليرادات وكسب عوائد موزونة 
املخاطر بشكل أفضل. وقد تبنت املجموعة أسلوبا حذرا بشأن 

محفظة األسهم والتي ظلت عند مستويات عام 2013.

وخالل عام 2014، استمر البنك في تخفيض معدل التكلفة 
بالنسبة للدخل من خالل التنويع األمثل للتمويل وزيادة 

الودائع منخفضة التكلفة وإعادة التوازن ملستوى السيولة. 
كما استمر البنك في تنويع قاعدة ودائعه على املدى الطويل 

وتكللت جهوده بالنجاح في التخلص من فجوات السيولة وتركز 
الودائع عند املستويات املستهدفة. وقد زادت الودائع من 

البنوك واملؤسسات املالية األخرى بنسبة كبيرة وذلك بسبب 
االستخدام األمثل للتمويل من خالل هذه القنوات.

أما حقوق املساهمني فقد زادت لتصل إلى 558.3 مليون دك 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة األرباح في 2014. 
وكما هو احلال في السنوات املاضية، فقد حافظت املجموعة 
على سجلها املنتظم من مدفوعات أرباح األسهم النقدية من 
األرباح املتحققة وقد اقترحت توزيع أرباح نقدية لهذا العام 

مبقدار 13 فلسا للسهم الواحد على املساهمني املسجلني.

والبنك لديه رأسمال قوي وفقا ملعايير بازل3، حيث يبلغ معدل 
رأسمال الشريحة األولى 22.7% واملعدل اإلجمالي لكفاية 

رأس املال 23.7%. ويعتبر معدل كفاية رأس املال للبنك األهلي 
الكويتي من أعلى املعدالت بني البنوك التجارية في الكويت 

وبني بقية البنوك في املنطقة. وهذا الوضع القوي لرأس املال 
مينح البنك قدرة قوية للنمو والتوسع مع مرونة كافية للتغلب 

على أي أحداث طارئة وغير متوقعة، وقدرة على تعظيم 
القيمة للمساهمني.

األعمال املصرفية للشركات
على الرغم من أن بيئة العمل بالسوق ظلت مليئة بالتحديات 
بسبب الفرص احملدودة للنمو وزيادة حدة التنافس، إال أننا 

راضني عن جناحنا في احملافظة على دخلنا من خالل تنويع 
محفظتنا واستراتيجيتنا في إدارة املوجودات واملطلوبات 

ومراقبة التكلفة. 

ونحن نخطط ملواصلة جهودنا لتنويع محفظتنا وتقليل 
اعتمادنا على بعض القطاعات مع تعزيز ممارساتنا في مجال 

اإلقراض لتقوية منوذج أعمالنا ولكي نكون أكثر قدرة على 
االستفادة بشكل كامل من أي حتسن اقتصادي متوقع. وسوف 

تكون مجاالت تركيزنا على أعمال املقاوالت وخاصة مجال 
الرعاية الصحية وإنشاء املستشفيات الكبرى، وكذلك التمويل 
بشكل عام وخاصة فيما يتعلق مبشاريع البنية التحتية الكبيرة 

املطروحة ضمن خطة التنمية احلكومية.

ومن بني املبادرات الرئيسية األخرى التي قمنا بتنفيذها، 
إنشاء إدارة للقروض غير املنتظمة، حيث قمنا بتوظيف عدد 

من املوظفني املتخصصني من ذوي اخلبرة في مجال حتصيل 
القروض وإعادة تأهيل وهيكلة التسهيالت غير املنتظمة لتعزيز 

املوارد املتوفرة لدينا. ونحن نتوقع أثناء مسيرتنا أن تثمر تلك 
اجلهود ليس فقط عن خفض نسبة القروض غير املنتظمة، 

ولكن تخفيض اخلسائر التي نتعرض لها إلى احلد األدنى.

لقد قمنا باالستثمار في مواردنا البشرية وحتسني البنية 
التحتية لزيادة إمكانياتنا وقدراتنا. كما نخطط لتقدمي 

مجموعة كاملة من املنتجات واخلدمات اجلديدة وتوجيه 
وتبسيط عملياتنا الداخلية لكي نقدم لعمالئنا من الشركات 

جتربة مصرفية قيمة ومفيدة ميكن االعتماد عليها، وذلك 
في أثناء سعينا لزيادة قدرتنا التنافسية والتوسع في قاعدة 
عمالئنا. ونحن على ثقة بأنه من خالل تلك املبادرات التي 
قمنا بها سوف نكون قادرين على التعامل بشكل فعال مع 

التحديات التي تقف أمامنا وحتقيق طموحاتنا، مع االلتزام 
في الوقت ذاته مببادئ سياستنا احلصيفة ونهجنا املتحفظ 

وهي التي تشكل أساس فلسفتنا املصرفية. 

األعمال املصرفية لألفـراد
سجلت إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد أرقاما قياسية هذا 

العام حيث جتاوزت مؤشرات األداء الرئيسية وخاصة في مجال 
اإلقراض وقد جتاوز أداؤها معدالت السوق بشكل كبير.

والبد من اإلشارة هنا إلى العديد من املؤشرات الرئيسية 
وخاصة حصولنا على جائزة من ماستركارد بعد إجراء دراسة 

مستقلة، حيث فازت بطاقة ماستركارد األهلي اإلمارات 
باعتبارها أفضل بطاقة ائتمانية في منطقة دول مجلس التعاون 

فيما يتعلق باملبالغ التي ينفقها العميل، كما حصلنا على ثالثة 
جوائز محددة من بانكر ميدل إيست، وأعلى ثالثة مراكز في 

جوائز بطل اخلدمة ومؤشر الكويت األول لرضا العميل.

كما أن عالقتنا بالشعار املشترك مع طيران اإلمارات منذ عام 
2002، قد نالت شعبية واسعة مع عمالئنا الذين يستخدمون 

بطاقاتنا لدفع نفقاتهم وحصولهم على أميال سكاي واردز 
في نهاية كل أسبوع وبشكل أسرع من أي بطاقات أخرى من 

البنوك احمللية املنافسة.

ويعتبر البنك األهلي الكويتي أول بنك في الكويت يطرح 
البطاقة متعددة العمالت والتي ميكن تعبئتها بعشر عمالت 

مختلفة. وقد القت هذه البطاقة استحسانا لدى العمالء 
لتنوعها وسهولة استخدامها خاصة بالنسبة للمسافرين.

وفضال عن ذلك، فإن برنامجنا احملسوب بعناية للتوسع في 
شبكة الفروع يسير بشكل جيد حسب اخلطة، مع افتتاح 
فرعني جديدين مما يزيد العدد اإلجمالي لفروعنا إلى 

31 فرعا داخليا باإلضافة إلى فرعني خارجيني في دبي 
وأبوظبي. وسوف نستمر في استهداف املناطق اجلغرافية 

الرئيسية مع االلتزام بإضافة املزيد على شبكة فروعنا 
ملواكبة حاجاتنا.

منـاقشـة وتحليـل اإلدارة )تتمة(
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وعن اخلدمات اجلديدة، فإننا في املراحل النهائية للتطبيق 
اخلاص بخدماتنا املصرفية عبر الهاتف النقال ومن املتوقع 

االستفادة من مزايا هذا التطبيق خالل العام القادم، بعد 
إضافة برامج جديدة على البرامج األساسية. كما أننا نتجه 

أيضا إلى إضافة تطورات رئيسية.

أما عن معدل التكويت، فقد جتاوزت نسبة الكويتيني في هذه 
اإلدارة 73% ونحن ملتزمون باحملافظة على هذا املستوى عن 
طريق تدريب الشباب الكويتي للقيام بأدوار رئيسية في هذه 

اإلدارة ملواكبة سرعة التوسع.

سوف تكون األولوية بالنسبة لنا حتقيق رضا العميل. وسوف 
يتم ذلك عن طريق تعزيز الثقة وتنفيذ ما هو ملصلحة عمالئنا 

مع تركيزنا على جعل جتربة العميل لدينا أكثر سهولة ويسر 
بقدر املستطاع.

األعمـال املصرفية الدولية
كان أداء اإلدارة املصرفية الدولية قويا حيث حققت %28 
 و38% زيادة في األرباح التشغيلية والقروض على التوالي، 

على الرغم من الضغط الكبير على هوامش خدماتنا حيث 
حتاول البنوك جاهدة االستفادة من الفوائض النقدية لديها. 

وقد اتضح بشكل متزايد خالل العام أن السيولة كانت احملرك 
الرئيسي خلفض الهوامش وليس اجلودة النوعية احملسنة 

لألطراف املقابلة. ونتيجة لذلك، قمنا بتخفيض أعمالنا في 
 عدد من الدول التي لم نعد نرى فيها أي جدوى اقتصادية، 

إذا ما أخذنا في االعتبار حجم املخاطر والعوائد املتوقعة.

وقد قمنا بزيادة انكشافنا بشكل طفيف في أفريقيا، حيث أننا 
نعمل هناك منذ عام 2010 وقد شاهدنا مشاركة كبيرة من 

جانب البنوك اإلقليمية. وسوف نستمر في السعي لالستفادة 
من الفرص املناسبة هناك وبشكل رئيسي مع املؤسسات املالية 

ومتويل للموارد اإلستراتيجية.

إن شدة املنافسة بسبب دخول أطراف جديدة تسعى إلى 
احلصول على حصة مناسبة من السوق قلل من انكشافنا خارج 

امليزانية، والذي كان مركزا بشكل تقليدي على مشاريع البنية 
التحتية. لكننا جتنبنا عن وعي املنافسة على األسعار بأي ثمن، 
وسوف نتابع الفرص املتاحة التي تفي باملعايير التي وضعناها.

كما قمنا بخفض انكشافنا جتاه روسيا مببلغ 200 مليون 
دوالر أمريكي، مع الوفاء بكافة املدفوعات األساسية 

ومدفوعات الفائدة.

وبالنسبة لفرعينا في اإلمارات العربية املتحدة، فإن فرع أبو 
ظبي حقق جناحا ممتازا خالل العام ونحن نتوقع استمرار 
هذا النمو الكبير في عام 2015 وما بعدها. أما فرع دبي، 

فقد واجه عاما مليئا بالتحديات وكان ذلك في معظمه نتيجة 
السداد املسبق لبعض القروض، والضغط املتزايد على هامش 

األرباح وعمليات السحب املتأخرة. إال أن منو القروض كان 
قويا حيث حقق زيادة بنسبة 68% هذه السنة، مع زيادة 

النشاط في عمليات اإلقراض مما يوفر لنا أساسا لتعزيز 
أدائنا املالي في عام 2015.

وإذا أخذنا في االعتبار التحديات التي تواجهها اقتصاديات 
مجموعة دول البريكس )BRICS( وهي البرازيل وروسيا والهند 
والصني وجنوب أفريقيا، وبطء التعافي االقتصادي في الكثير 
من أجزاء االقتصاديات العاملية، فإننا نتوقع أن يكون النمو في 

عام 2015 سوف يكون متواضعا.

اخلـزانة واالستثمـار
حققت إدارة اخلزانة واالستثمار عاما من النجاح متيز بنمو 
محفظة الدخل الثابت بنسبة 14%، رغم العوائد املنخفضة 

وتوزيعات األرباح اخلاصة بالشركات التي مت االستثمار فيها 
خالل العام املاضي. وهذا النمو باإلضافة إلى إدارة التكاليف 

واملعدالت بشكل حسن، أدى إلى مضاعفة الدخل تقريبا 
باملقارنة مع عام 2013، مما أثر بشكل إيجابي على ربحية 

هذه اإلدارة.

وقد قمنا بزيادة انكشافنا على األسواق العاملية، ونسعى إلى 
 تبني أسلوبا أكثر تركيزا لتطوير أعمال الصرف األجنبي. 
وبعد تيسير بعض اللوائح التي حتكم التعامل في عمليات 

املقايضة اخلارجية بعملة الدينار الكويتي، أصبح البنك 
قادرا على عمليات إضافية خارج الكويت، واألثر الناجت على 
التكاليف ومستويات الودائع سوف يضيف بعدا آخر للتعامل 

مع األسواق اخلارجية.

كما أن التغييرات املخطط لها في النظام املصرفي اآللي 
للبنك سوف تؤثر بشكل كلي على أعمال اإلدارة ورمبا تنطوي 
على تقدمي نظام جديد لتأدية أعمال اإلدارة.  أما من الناحية 
التشغيلية فسوف يقدم النظام اجلديد إمكانية احلصول على 
املعلومات بشكل حلظي ومباشر باإلضافة إلى احلصول على 
التقارير الالزمة بشكل متوازي مع توجيه البنك نحو تبسيط 

وميكنة عملياته األساسية.

شركة أهلي كابيتال لالستثمار
ظل أداء شركة أهلي كابيتال مستقرا خالل العام، على الرغم 

من هبوط مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية بنسبة %13. 
وخالل هذه السنة قمنا بإعادة هيكلة محفظتنا لتشمل أوراق 
مالية ذات عوائد أفضل. كما أن املخصصات املتحفظة مقابل 

استثمارات معينة سوف تنعكس بشكل إيجابي على حقوق 
املساهمني وسوف تعزز من أدائنا املالي مستقبال.

أما الدخل من خدماتنا االستشارية املقدمة للشركات، فقد 
ارتفع بنسبة 400%، في حني حققت قاعدة عمالء احملافظ 

لدينا منوا بنسبة %4.

وقد بدأنا في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لصناديق 
االستثمار وقمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة متخصصة 

 الستكمال االستعدادات لطرح خدمات التداول 
اإللكتروني لعمالئنا.

املـوارد البشـرية
تعتبر إدارة املوارد البشرية عنصرا مهما في آلية صناعة 

القرار، حيث يتطلب عملها حتمل مسئوليات عظيمة تتجاوز 
املسئوليات املناطة بها، وهذه املسئوليات تتضمن تدريب 
املوظفني وإدارة األداء واملكافآت الثابتة واملتغيرة وتطوير 

املستقبل الوظيفي واملواهب. وهدف إدارة املوارد البشرية هو 
متكني البنك من متابعة رسالته لتقدمي جتربة مصرفية بشكل 

منسجم يهدف إلى تبسيط وإثراء جتربة العمالء.
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ومن أهم إجنازات املوارد البشرية خالل العام هي:

املراجعة الشاملة لنظام مكافآت األداء للوفاء باملتطلبات 
القانونية فيما يتعلق ببرامج حتديد وصرف احلوافز ومتابعة 

عالمات استرشادية للمنافسة في سوق العمل املصرفي 
ومراجعة هياكل الدرجات الداخلية للموظفني وحتديث نظام 
املعلومات اخلاص بإدارة املوارد البشرية وإعادة هندسة عدد 

من عمليات التدريب.

وقد قمنا بتعيني عدد من كبار املوظفني في مجاالت إدارة 
املواهب واألداء واملكافآت لدعم هذه املبادرات باإلضافة 

إلى تعيني عدد من كبار املوظفني في إدارات األعمال لدعم 
أعمال البنك.

وفي العام القادم سوف يكون تركيزنا على تطوير املستقبل 
الوظيفي وبرنامج إدارة املواهب والقيام في ذات الوقت بتعزيز 
نظام إدارة األداء وتنفيذ هياكل الدرجات والرواتب. إن تفعيل 

نظام املستقبل الوظيفي احملدد بشكل جيد ونظام إدارة 
املواهب سوف يؤدي ليس فقط إلى اجتذاب املوظفني املؤهلني 

بل أيضا سوف ميكننا من املنافسة واحلصول على أفضل 
الكفاءات من األفراد املوهوبني.

وفيما يتعلق مبعدل التكويت، فقد حقق مصرفنا النسبة 
املطلوبة وهي 65%، ونحن نعمل بالتعاون مع مدراء اإلدارات 

لزيادة هذه النسبة. 

تكنولوجيا املعلومات 
قام البنك باستثمار مبالغ كبيرة في التكنولوجيا كجزء من 
برنامج التطوير والتحديث الذي سوف يستغرق من 5-3 

 سنوات، 
مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتبسيط 

وميكنة العمليات الضرورية للبنك. ورسالتنا تهدف إلى أن 
يصبح مصرفنا واحدا من أفضل البنوك املتقدمة تكنولوجيا، 

والتي ميكن حتقيقها فقط إذا جنحنا في استثمار مواردنا 
وتبسيط عملياتنا.

وخالل عام 2014 تضمنت مبادراتنا الرئيسية تدشني 
تطبيق األعمال املصرفية على الهاتف النقال وتنفيذ عدد 

من املشاريع التكنولوجية والتي من شأنها أن تؤدي إلى 
 اختصار العمل اليدوي بشكل كبير مما يضمن زيادة 

السرعة والدقة واألمان. 

وخالل هذه الفترة قمنا أيضا بتطوير أنظمة رسائل البريد 
اإللكتروني وبدأنا العمل على تعزيز عدد من أنظمتنا 

اإللكترونية التي تتعامل مباشرة مع العمالء كما انتهينا من 
متطلبات نظام املقاصة اآللية للشيكات والذي سيتم تطبيقه 

خالل عام 2015.

وسوف يشهد عام 2015 املزيد من التركيز على حتديث 
النظام املصرفي األساسي، مع التركيز املستمر على أمن 

معلومات العمالء وأمن البيانات وأمن تخزين البيانات 
والتعرف اآللي على التوقيعات لضمان التزامها مبتطلبات 

بنك الكويت املركزي. وجميعها تظل على رأس قائمة أولويات 
تكنولوجيا املعلومات لعام 2015.

العمليــات
بدأت إدارة العمليات بتنفيذ برنامج مدته ثالث سنوات 

لتوطيد وتوجيه العمليات الرئيسية إلدارتها بشكل مركز مثل 
املدفوعات والقروض وخدمة العمالء. وكان الهدف األساسي 

هو دعم أعمال البنك مع توفير األدوات الالزمة لتحسني 
اإلنتاجية. ونحن نتوقع أن تساهم نتائج هذه املبادرة في 

حتسني جتربة العميل املصرفية بشكل عام. وفي العام القادم 
سوف يبدأ البنك في تطوير نظمه اإللكترونية في مجال 

العمليات وشبكة الفروع.

التمـويل التجـاري
متثل إدارة التمويل التجاري مكتب الدعم الذي يعزز أقسام 

األعمال بالبنك وهي تركز على النمو املستمر وتطوير األعمال.

باإلضافة إلى ذلك، تقدم هذه اإلدارة خدمات استشارية وأطر 
عمل للعمالء بطريقة دقيقة وفعالة من حيث التوقيت، لضمان 
أعلى درجة من اجلودة النوعية للمنتجات واخلدمات، وأيضا 

تقدم املشورة للعمالء بخصوص توجيهات غرفة التجارة 
الدولية بشأن خطابات االئتمان والضمانات.

كما أن إدارة التمويل التجاري مسئولة أيضا عن ضمان أن 
البنك يتبع إرشادات وتوجيهات بنك الكويت املركزي فيما 

يتعلق بأسعار املنتجات واخلدمات ذات الصلة.

التـدقيق الداخلي
الدور األساسي للتدقيق الداخلي بالبنك هو تقييم وحتسني 

فعالية عمليات إدارة املخاطر والرقابة الداخلية واحلوكمة في 
البنك. وكجزء من املبادرات اإلستراتيجية للبنك خالل العام، 
قامت إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ عمليات تدقيق مستمرة 

بهدف تسليط الضوء على املسائل ذات الصلة بالرقابة الداخلية 
والتي تقع خارج نطاق دورة التدقيق الروتينية، وقامت أيضا 
بوضع حجر األساس مع اجلهات املعنية بالرقابة الداخلية 

بالبنك لتقدمي الدعم املطلوب في كافة اجلهود املبذولة بشكل 
عام في خطوط الدفاع الثانية والثالثة مع احملافظة في الوقت 

ذاته على موضوعية واستقاللية التدقيق الداخلي. 

اإلدارة القانونية
تلعب اإلدارة القانونية دورا مهما حلماية مصالح البنك ووقايته 

من املخاطر القانونية احملتملة حيثما أمكن. وتقوم اإلدارة 
بتنفيذ هذا الدور احليوي عن طريق حتديث معلومات اإلدارة 
التنفيذية بشأن أي تغيرات تصدر من اجلهات الرقابية وأي 

قوانني جديدة ومسائل االلتزام األخرى، وضمان سالمة كافة 
املستندات من الناحية القانونية.

وكجزء من مراجعتها السنوية، تتعاون هذه اإلدارة بشكل 
وثيق مع إدارة اخلدمات املصرفية للشركات وإدارة اخلدمات 

املصرفية لألفراد واإلدارة املصرفية الدولية بغرض القيام 
بعملية تبسيط رئيسية للعقود واالتفاقيات االئتمانية واملستندات 

القانونية األخرى الرئيسية.

إدارة املخـاطر
تعمل إدارة املخاطر على تقدمي نظام إلدارة املخاطر على 
مستوى البنك بشكل عام، يتضمن املخاطر اإلستراتيجية 

ومخاطر السمعة. ومبوجب هذا النظام سوف تكون قادرة على 
اإلبالغ عن وضع املخاطر بالبنك ككل، وإبالغ مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا عن املخاطر احملتملة وتقدمي االستشارة حول 

أفضل السبل لتفاديها وتخفيف أثرها.

لقد مت تصميم هذا النظام الفعال لإلنذار املبكر لتمكني إدارة 
املخاطر من املشاركة في حتديد األعمال اخلطرة أو التي 

قد يشوبها بعض القصور، على سبيل املثال الكشف عن أي 
تدهور في خدمة العمالء قبل أن تصل إلى مستوى اخلطر.

منـاقشـة وتحليـل اإلدارة )تتمة(
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إن تطويرنا املستمر للبنية التحتية يعزز من تخفيف املخاطر. 
كما أن السعي إلى ميكنة العمل بشكل كبير لكي نتمكن 

من زيادة الدقة وتخفيض وقت التنفيذ يعتبر من املبادرات 
الرئيسية التي نقوم بها. ونحن على ثقة بأن هذه اجلهود 

سوف تفضي إلى تعزيز جتربة العميل وتبسيط العمليات مبا 
ميكن من حتقيق أهداف األعمال.

إن إدارة املخاطر لدى البنك األهلي الكويتي تعتبر واحدة من 
اإلدارات الرائدة باملنطقة. كما أثبت البنك صحة تصنيفه 

لدرجات املخاطر الداخلية وعملية التقييم الداخلية لكفاية 
رأس املال ICAAP عن طريق شركة تابعة لوكالة التقييم 

االئتماني الدولي، مما سيوفر لقاعدة عمالئنا التأكيدات 
الضرورية على قدرة البنك في معاجلة وإدارة املخاطر، 

وضمان أن مجلس اإلدارة لديه صورة كاملة عن املخاطر في 
أي وقت من األوقات.

إن الغرض من أنظمة قياس املخاطر مثل تقييم مخاطر 
املقترضني هو تقييم املخاطر الكامنة للعمالء األفراد، 

كما متت مراجعة نظام تقييم درجات مخاطر التسهيالت 
االئتمانية فيما يتعلق بأنشطة اإلقراض لوضع معايير داخلية 

تستطيع تقييم درجات مخاطر العميل. ويتطلع البنك إلى 
تطوير مؤشرات دليلية ألنظمة التقييم الداخلية تضاهي 

األنظمة املقبولة دوليا.

وتقوم اإلدارة بشكل مستمر بتقييم بيان نزعة املخاطر 
ومستويات املخاطر املقبولة للتأكد من تضمني أحدث 

التطورات في ثقافة املخاطر بالبنك والتمكني من املراقبة 
واإلدارة بشكل متسق. وفي هذا اخلصوص، فإننا نتطلع أيضا 

إلى حتديث وحتسني معايير املخاطر التي سوف متكننا من 
القدرة على اتخاذ قرارات األعمال السليمة في مجال أنشطة 

اإلقراض واالستثمار واألنشطة التشغيلية.

كما قمنا بتنفيذ متطلبات املخاطر وفقا التفاقية بازل3 مبوجب 
توجيهات بنك الكويت املركزي اجلديدة، وقمنا بتحسني الطرق 

والعمليات الداخلية ملواجهة حتديات السنوات القادمة.

مكافحة غسل األموال
يلتزم البنك األهلي الكويتي مبا في ذلك شبكة فروعه وشركته 

التابعة في الكويت وفرعيه اخلارجيني في دبي وأبو ظبي 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، بالتوجيهات الرقابية لبنك 

الكويت املركزي والتي تغطي إجراءات مكافحة غسل األموال. 
ولدى البنك وحدة متخصصة ملراقبة تنفيذ السياسات 

واإلجراءات اخلاصة مبكافحة غسل األموال، وهي تتبع 
مباشرة رئيس مجلس اإلدارة. كما أن من بني مهام إدارة 

التدقيق واملخاطر القيام باختبار روتيني ملعرفة مدى كفاية 
سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال، واإلبالغ عن كافة 

املعامالت املشبوهة.

إن سياسة »اعرف عميلك«، التي وضعها البنك، والتي يتم 
تطبيقها بشكل فعال على مستوى البنك بشكل عام، يتم 
مراجعتها وحتديثها بشكل منتظم، وهي توفر املزيد من 

األمان للبنك. كما أننا نقدم أيضا البرامج الالزمة للتدريب 
على اإلجراءات واألنظمة واملبادرات اخلاصة مبكافحة 

غسل األموال. 

وفضال عن ذلك، فإننا نشارك في أنشطة مكافحة غسل 
األموال بالتعاون مع احتاد مصارف الكويت، ولدينا متثيل دائم 

في اللجنة اخلاصة ببرنامج مكافحة غسل األموال.

النظرة املستقبلية واإلستراتيجية
إننا نقوم حاليا بوضع األسس لنصبح مصرفا متميزا 

مع رسالة ورؤية سوف تؤثر على أسلوب تعاملنا مع 
عمالئنا،وسوف تغير نظرة عمالئنا بشكل خاص وبقية 

اجلمهور بشكل عام.

وترتكز هذه اإلستراتيجية بالضرورة على تغيير ثقافة العمل 
وعلى خلق صورة ذهنية جديدة وإتباع أسلوب متطور في 
تقدمي خدماتنا. لكن ذلك لن يكون مبعزل عن بيئة العمل. 

وتقديرا لدور املوظفني ومسئوليتهم في قيادة البنك في 
املرحلة القادمة، قام الرئيس التنفيذي بدعوتهم للمساعدة في 

وضع تصوراتهم عن رؤية البنك األهلي الكويتي في املستقبل.
إن مساهمة موظفينا بوضع هذه اإلستراتيجية يعني أن 

موظفينا ميكنهم الفخر بتنفيذها ودعم األهداف املشتركة: 
وإعادة القيمة ملساهمينا وحتقيق النمو بأسلوب مدروس 

ومحكم لزيادة حصتنا في السوق.

هدفنا األساسي أن نكون مختلفني عن البنوك األخرى. 
ولتحقيق ذلك، يجب أوال أن نكون محل جذب للعمالء 

احلاليني واملرتقبني مبا نقدمه من منتجات وخدمات يتم 
ابتكارها بشكل مبدع وموجه. وبعد ذلك، يجب أن يشعر كل 
من يقوم بأعماله املصرفية معنا باملتعة والرضا عن طريق 
السرعة في تنفيذ اخلدمات ورفع مستويات الكفاءة التي 

متيزنا عن غيرنا بشكل استثنائي.

لكن أثناء القيام بتنفيذ هذه التغييرات الضرورية، فإننا سوف 
نضع نصب أعيننا حقيقة أننا نتبع نهجا متحفظا كان وما 

يزال حجر الزاوية في مسيرتنا وقد خدمنا هذا النهج بشكل 
جيد خاصة أثناء األزمة املالية العاملية التي وقعت عام 2008، 

وعلى الرغم من تداعياتها استمر خاللها البنك األهلي 
الكويتي بتوزيع أرباحا جيدة للمساهمني بدون انقطاع.

لقد واصلنا حتقيق النمو في قاعدة موجوداتنا وإيراداتنا 
وزيادة ربحيتنا. وحافظنا على تصنيفاتنا االئتمانية الصادرة 
عن وكاالت التصنيف االئتمانية العاملية مثل فيتش وموديز 

عند مستوى الدرجة االستثمارية. وفضال عن ذلك، فإن 
معدل كفاية رأس املال يعتبر األعلى بني كافة بنوك دول 

مجلس التعاون اخلليجي. كما أننا محصنون جيدا مبا لدينا 
من مخصصات كافية. ولدينا حضور جيد في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة من خالل فرعْي دبي وأبو ظبي، مبا يعطينا 

القدرة على تنويع مصادر دخلنا.

سوف نستمر في التأكيد على الوفاء مبتطلبات بازل3 وكافة 
متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رفع التقارير املطلوبة، 

مع قدرتنا على التفاوض وفق أفضل الشروط التي تخدم 
مصاحلنا مثل التأمني وتغطية التعويضات، لضمان خفض 

التكاليف والكفاءة التشغيلية.

وسوف يواصل البنك مسيرته لرفع ربحيته ورفع نسبة 
العائد على حقوق املساهمني عن طريق زيادة حصته في 

سوق اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد ومتويل املشاريع 
والشركات املساهمة في مشاريع البنية التحتية. وسوف نؤدي 

أعمالنا بطريقة ديناميكية وفعالة وسريعة االستجابة، مع 
إدارة مخاطرنا ضمن املعايير املقبولة.

وأخيرا ميكننا القول بأن البنك األهلي الكويتي يدخل عهدا 
جديدا في الصناعة املصرفية.
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يؤمــن البنــك األهلي الكويتي إيمانا راســخا بأهمية 
العطــاء لمجتمعنــا. لذلك، فإننــا ملتزمون بدعم 

األنشــطة والمناســبات االجتماعية تشــجيعا للمبادرات 
األهليــة والجهــات التي تقوم بها.

 كيـف نتعامــل 
مـع مجتمعنــا؟

منـاقشـة وتحليـل اإلدارة )تتمة(

البنك األهلي الكويتي     التقرير السنوي 2014 	18



االجتماعية املسئولية 
اعترافا بواجباتنا وتقديرا ملسئوليتنا جتاه مجتمعنا الذي 

نعمل فيه والذي نعتبر جزء منه، ركزنا اهتمامنا األساسي 
على دعم التعليم والطلبة وذوي االحتياجات اخلاصة.

لقد ساهمت زياراتنا لعدد من املدارس املتواجدة قرب فروع 
البنك األهلي الكويتي في إبراز وجودنا اجلغرافي في كافة 

أنحاء الكويت، وفي فتح قنوات اتصال جديدة. وانعكس 
ذلك بشكل إيجابي على تفاعل املجتمع مع البنك األهلي 
الكويتي. كما قمنا بالعديد من املبادرات التي تهدف إلى 

تكرمي الطلبة والطالبات جلعلهم يشعرون بقيمتهم وأهمية 
إجنازاتهم أمام زمالئهم.

وجتدر اإلشارة بشكل خاص إلى أن لدينا برنامجا لتقدمي 
الدعم املالي لطلبة جامعة الكويت وقمنا بتقدمي الدعم 

ملساعدتهم على استكمال أبحاثهم ورعاية مشاريع التخرج 
اخلاصة بهم. ومت عرض عدد من هذه املشاريع في بعض 

املعارض، حيث فاز اثنني من الطلبة باجلائزة األولى.

ولدينا الكثير من موظفينا الذين يشاركون بشكل فعال في 
املبادرات االجتماعية اخلاصة بالبنك. ولتشجيع اآلخرين 

على املشاركة، قمنا بتنفيذ حمالت صحية متنوعة موجهة 
للعائالت بشكل رئيسي مثل يوم التوعية مبرض السكري 
ويوم التبرع بالدم باإلضافة إلى املشاركة في دوري كرة 
القدم ودوري البولنغ الذي يقام بني املصارف الكويتية 

لزيادة االهتمام بالرياضة. كما قمنا بدعم عدد من املوظفني 
للمشاركة في ماراثون اجلري وكذلك قدمنا الدعم ليوم 

العاملي. االبتسامة 

أما عن مشاريعنا لذوي االحتياجات اخلاصة، فقد تبرعنا 
بعدد )25( كرسي متحرك جلامعة الكويت، وكعادتنا كل سنة 

تركزت األعمال اخليرية للبنك خالل شهر رمضان، حيث 
قمنا بتوزيع مواد غذائية ومتوينية لألسر احملتاجة خالل 

هذا الشهر الفضيل.

إدارة شئون مجلس اإلدارة
تتولى إدارة شئون مجلس اإلدارة اإلشراف على كافة أعمال 

مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس، كما متثل 
حلقة الوصل بني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
باإلضافة لكونها حلقة الوصل بني البنك واجلهات الرقابية 
مثل بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال ووزارة التجارة 

والصناعة وغيرها من اجلهات الرسمية األخرى.

وتتضمن املسئوليات الرئيسية لهذه اإلدارة العمل كجهة 
مرجعية ودعم لكافة أعضاء مجلس اإلدارة لضمان 

حصولهم على كافة املعلومات الضرورية، والتأكد من أن 
املواضيع املعروضة على اجتماعات مجلس اإلدارة وجلانه 
يتم إعدادها بشكل جيد ويتم توزيعها على األعضاء قبل 

االجتماع بوقت كاف.

هذا باإلضافة إلى اضطالع إدارة شئون مجلس اإلدارة 
مبسئولية اإلشراف واملتابعة ألعمال الوحدات التابعة لها 

وهي وحدة االلتزام الرقابي ووحدة مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب ووحدة اإلفصاح ووحدة االتصاالت 

اخلارجية وعالقة املستثمرين، وذلك لتعزيز فعالية االلتزام 
التام مببادئ احلوكمة السليمة للبنك وفرعيْه اخلارجينْي 

باإلضافة إلى شركته التابعة. 

كما تتولى تنفيذ برنامج املسئولية االجتماعية للبنك وإبراز 
دوره االجتماعي من خالل رعاية فعاليات مجتمعية لكافة فئات 

املجتمع. وفضال عن ذلك، تتولى إدارة شئون مجلس اإلدارة 
اإلشراف على كافة إجراءات اجتماعات اجلمعية العمومية 
للبنك وتتولى إعداد تقرير احلوكمة السنوية والتنسيق مع 

رؤساء اإلدارات لتجميع مادة التقرير السنوي واإلشراف على 
إعداد التقرير السنوي وتوفيره ملساهمي البنك.

19
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لقد زادت مؤخرا أهمية حوكمة الشركات في املؤسسات 
املالية بشكل عام والبنوك بشكل خاص بعد أن كشفت األزمة 

املالية العاملية التي بدأت في عام 2008 عن أن اإلخفاق 
في تطبيق ممارسات احلوكمة السليمة كان من بني العوامل 

الرئيسية التي أدت إلى حدوث األزمة املالية, وبالتالي زعزعة 
الثقة في مجلس إدارة الشركات الكبرى وإداراتها التنفيذية 

وفي مدى أمانة ودقة نتائجها املالية املنشورة.

وقام بنك الكويت املركزي بإصدار تعليمات جديدة بشأن 
قواعد ونظم احلوكمة في البنوك الكويتية في شهر يونيو 

2012, انسجاما مع التطور في معايير احلوكمة على 
املستوى الدولي. وقد تضمنت هذه التعليمات مجموعة من 

احملاور األساسية ملعايير حوكمة البنوك ابتداء بأهمية الدور 
املنوط مبجالس اإلدارة, حيث أكدت التعليمات على ضرورة 
اضطالع مجلس اإلدارة بكامل مسئوليته جتاه البنك وحتمل 

كافة املسئوليات املتعلقة بسالمته املالية, واحلفاظ على 
مصالح املساهمني واملودعني واألطراف أصحاب املصالح. 

كما تضمنت التعليمات التأكيد على ترسيخ مبدأ استقاللية 
مجلس اإلدارة من حيث التزام كل عضو من أعضاء املجلس 

بالقيام بدوره جتاه البنك وجميع مساهميه اآلخرين مع األخذ 
بعني االعتبار حماية حقوق صغار املساهمني.

مجلس اإلدارة  .1

املؤهالتتاريخ التعينياملنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي حضرها 
العضوية في مجالس إدارات شركات أخرىفي عام 2014

طالل محمد رضا 
يوسف بهبهاني

رئيس مجلس إدارة
نائب رئيس 
مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

2014/12/28

2014/3/22

2007/4/7

بكالوريوس آداب 
(لغة إجنليزية), جامعة 

الكويت (1992)

8/8

جمعية عامة: 2
عضو مجلس إدارة, بنك الكويت الصناعي (1999-1996), 

(2007-2003)
عضو مجلس إدارة, شركة الكويت للتأمني (2004-تاريخه).

عضو مجلس إدارة, شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
(1999-تاريخه).

أحمد يوسف 
بهبهاني

حتى رئيس مجلس اإلدارة
2014/12/28

دبلوم إدارة األعمال, 
جنيف, سويسرا.

بكالوريوس آداب, قسم 
تاريخ, جامعة 

اإلسكندرية (1970)

8/4

جمعية عامة: 2
عضو مجلس إدارة - الشركة الدولية الكويتية لالستثمار 

(1973-1997), الكويت 

صالح أحمد 
السرحان

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

2014/12/28

1987/3/31

دبلوم في الهندسة 
الكهربائية, الواليات 

املتحدة (1965)

8/8

جمعية عامة: 2
عضو مجلس إدارة, الشركة الكويتية للمقاصة (1988-تاريخه)

خالد عثمان عبد 
الوهاب العثمان

بكالوريوس إحصاء 2004/3/27عضو مجلس إدارة
واقتصاد, جامعة 

الكويت (1978)

8/6

جمعية عامة: 2
عضو مجلس إدارة, بنك اخلليج (1999-1992).

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي, شركة احلمراء 
العقارية (2004- 2014).

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب, شركة أجيال العقارية 
والترفيهية (2014-1996).

علي إبراهيم حجي 
حسني معرفي

بكالوريوس اقتصاد  2004/3/27عضو مجلس إدارة
وعلوم سياسية, جامعة 

الكويت (1973)

8/8

جمعية عامة: 2
نائب رئيس مجلس اإلدارة, شركة العقارات املتحدة 

(1995-تاريخه) 
رئيس مجلس إدارة, شركة التسهيالت التجارية (1992-تاريخه)

رئيس مجلس إدارة, الشركة األمريكية للخدمات (1998-1995) 
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املؤهالتتاريخ التعينياملنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها في 

العضوية في مجالس إدارات شركات أخرىعام 2014

عبد الغني محمد 
صالح يوسف بهبهاني

بكالوريوس هندسة 2013/3/16عضو مجلس إدارة
ميكانيكية, جامعة 

الكويت (1984)

8/8

جمعية 
عامة: 2

نائب رئيس مجلس اإلدارة, شركة نور لالستثمار املالي 
(2005-تاريخه)

عضو مجلس إدارة, شركة نور لالتصاالت (2011-تاريخه)
عضو مجلس إدارة, شركة األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 

(2005-تاريخه)
براسانا داتاتراي 

هارديكار 
زميل معهد احملاسبني  2013/8/17عضو مجلس إدارة

القانونيني بالهند. 
بكالوريوس جتارة 

(قسم محاسبة), جامعة 
بونا (1983)

8/8

جمعية 
عامة:2

خالد عبد اهللا محمد 
املشاري

بكالوريوس اقتصاد,  2013/8/17عضو مجلس إدارة
جامعة الكويت (1971)

8/8

جمعية 
عامة:1

عضو مجلس إدارة, بنك اخلليج (1988-1976)
عضو مجلس إدارة, شركة التسهيالت التجارية (19977-1973)

عضو مجلس إدارة, شركة أسمنت الكويت (2006-1976)
رئيس مجلس إدارة, شركة املباني (2005-2001)

عضو مجلس اإلدارة, بنك الكويت املتحد (لندن) (1988-1981)
عضو مجلس إدارة, شركة الصناعات الوطنية (2009-1999)

عضو مجلس اإلدارة, املجلس األعلى للتخطيط (1988-1984)
عزام عبد العزيز 
إبراهيم الفليج

بكالوريوس إدارة أعمال 2014/3/30عضو مجلس إدارة
كلية جراند فيو, الواليات 
املتحدة األمريكية (1988)

عضو مجلس إدارة, البنك التجاري الكويتي (1996-1966)8/5
عضو مجلس إدارة, شركة بوبيان لألسماك (2005-1998)
عضو مجلس إدارة, البنك األهلي الكويتي (2004-2003)

رئيس مجلس إدارة, شركة بوبيان لألسماك (2005/12-2005/3)
عضو مجلس إدارة, بيت التمويل اخلليجي (2014-2011)
عضو مجلس إدارة, شركة املباني والتعمير (2005-اآلن)

عضو مجلس إدارة, شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 
السفن (2006-اآلن)
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مجلس اإلدارة )تتمة(  .1
املسئوليات العامة ملجلس اإلدارة  1-1

يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية الشاملة عن البنك، مبا في 
ذلك اإلشراف على تنفيذ األهداف اإلستراتيجية للبنك، 
وإستراتيجية املخاطر، ومعايير احلوكمة وقيم املؤسسة. 
باإلضافة إلى مسئولية املجلس أيضا عن اإلشراف على 

اإلدارة التنفيذية.

وفي هذا اإلطار يقوم مجلس اإلدارة مبا يلي:

1(  حتمل كافة املسئوليات املتعلقة بعمليات البنك وسالمته 
املالية والتأكد من تلبية متطلبات البنك املركزي واحلفاظ 

على مصالح املساهمني واملودعني والدائنني واملوظفني 
واجلهات األخرى من أصحاب املصالح، والتأكد من أن 

إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانني 
والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للبنك.

2(  رسم األهداف اإلستراتيجية للبنك باإلضافة إلى الرقابة 
على إدارته التنفيذية التي تقع عليها مسئولية العمليات 

اليومية. كما يقوم املجلس باملصادقة على أنظمة الرقابة 
الداخلية ويتأكد من مدى فاعليتها ومدى تقيد البنك 

باخلطة اإلستراتيجية والسياسات واإلجراءات املعتمدة 
أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات الصادرة، 

باإلضافة إلى التأكد من أن جميع مخاطر البنك يتم 
إداراتها بشكل سليم.

3(  تطوير مفهوم الثقة العامة في إدارة البنك من خالل 
األخذ باالعتبار أثر املخاطر على مصالح املودعني 

والنظام املالي، ويتضمن ذلك التأكيد على أن دور مجلس 
اإلدارة يجب أال ينحصر في مفهوم الربحية وإمنا يأخذ 
باالعتبار أيضا أثر املخاطر على مصالح املودعني وعلى 

االستقرار املالي.

4(  ترسيخ مبدأ استقاللية مجلس اإلدارة والتأكيد على 
أهمية التزام كل عضو من أعضاء املجلس بالقيام بدوره 

جتاه البنك وجميع مساهميه.

5(  ضمان مراجعة املعامالت التي تتم مع األطراف ذات 
العالقة والتحقق من سالمة هذه العمليات.

6(  التحقق من توافر سياسات مكتوبة لدى البنك تغطي 
كافة األنشطة املصرفية لديه، ويتم تعميمها على كافة 

املستويات اإلدارية، ومراجعتها بالنظام للتأكد من 
شمولها ألي تعديالت أو تغييرات طرأت على القوانني 

والتعليمات والظروف االقتصادية وأي أمور أخرى 
بالبنك. تتعلق 

7(  حتديد أهداف البنك مع توجيه اإلدارة التنفيذية لرسم 
إستراتيجية لتحقيق هذه األهداف.

اإلشراف على اإلدارة التنفيذية   2-1
مجلس اإلدارة

 1(  املوافقة على تعيني رئيس اجلهاز التنفيذي للبنك 
و/أو نائب رئيس اجلهاز التنفيذي أو تعيني بعض املدراء 

التنفيذيني مثل املدير املالي ومدير التدقيق الداخلي 
ورئيس إدارة املخاطر والتأكد من توافر املؤهالت 

واخلبرات التي تتناسب مع طبيعة وظائفهم.

2(  توفير اإلشراف الكافي على اإلدارة التنفيذية للتحقق من 
قيامها بالدور املنوط بها في إطار حتقيق البنك ألهدافه 

وأغراضه والتحقق من تطبيق السياسات املعتمدة من 
مجلس اإلدارة. وبصفة خاصة، القيام مبا يلي:

أ(  مراقبة اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة التنفيذية   
للتأكد من أنها تتسق مع اإلستراتيجية والسياسات 
التي أقرها املجلس وبصفة خاصة ما يتعلق بقدرة 

البنك على حتمل املخاطر / نزعة املخاطر.

ب(  عقد اجتماعات منتظمة مع اإلدارة التنفيذية   
ملناقشة مختلف شئون عمل البنك.

ج(  مناقشة ومراجعة املعلومات املهمة املقدمة من    
اإلدارة التنفيذية.

د(  وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تتناسب مع   
األهداف طويلة األجل ومع إستراتيجية البنك 
وسالمة مركزه املالي، ومراقبة أداء اإلدارة في 

تنفيذ هذه املعايير.

دور رئيس مجلس اإلدارة  3-1
في إطار أهمية الدور الذي يلعبه رئيس مجلس اإلدارة من 

حيث حسن سير أعمال املجلس واحلفاظ على الثقة املتبادلة 
فيما بني األعضاء، فإن رئيس املجلس اضطلع مبا يلي:

1(  ضمان اتخاذ املجلس للقرارات استنادا ألسس ومعلومات 
سليمة وواضحة، وتشجيع النقاش اجلاد وضمان التعبير 
عن اآلراء ووجهات النظر املختلفة ومناقشتها في إطار 

عملية صنع القرار.

 2(  إقامة عالقة بناءة بني كل من املجلس واإلدارة 
التنفيذية للبنك.

3(  خلق ثقافة - خالل اجتماعات املجلس - تشجع على 
النقد البناء حول القضايا التي يوجد بشأنها تباين في 
وجهات النظر بني األعضاء، مع تشجيع عملية املناقشة 

والتصويت على تلك القضايا.

4(  التأكد من وصول املعلومات الكافية إلى كل من أعضاء 
املجلس واملساهمني وفي الوقت املناسب.

التأكد من توفر معايير حوكمة عالية لدى البنك.  )5



23

تقرير عن السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة 
الرقابة الداخلية

بناء على كتاب التعيني بتاريخ 19 فبراير 2014 قمنا بفحص 
السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة 

الداخلية للبنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. )»البنك«( وشركته 
التابعة شركة أهلي كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )»الشركة 
التابعة«( التي كانت موجودة خالل السنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2013. وقد شمل الفحص جميع اإلدارات بالبنك 
وشركته التابعة كما يلي:

البنك األهلي الكويتي:
احلوكمة  •

أنشطة اخلدمات املالية  •
البيئة الرقابية العامة  •

اخلزانة   •
االستثمارات  •

األعمال املصرفية الدولية  •
اخلدمات املصرفية لألفراد  •

•  اخلدمات املصرفية 
للشركات

•  فرعي اإلمارات العربية 
املتحدة في دبي وأبو ظبي 

العمليات  •
التمويل التجاري  •

إدارة املخاطر  •

الرقابة املالية  •
املوارد البشرية  •

تكنولوجيا املعلومات  •
التدقيق الداخلي  •
اإلدارة القانونية  •

اخلدمات اإلدارية  •
مكافحة غسيل األموال  •

االلتزام الرقابي  •
أمانة سر املجلس  •

•  إدارة التسويق والعالقات 
العامة للمجموعة

وحدة املشاريع الهندسية  •
إدارة املشاريع  •

شركة أهلي كابيتال لالستثمار:
حوكمة الشركات  •

أنشطة اخلدمات املالية  •
البيئة الرقابية العامة  •

إدارة االستثمار  •
املالية  •

التسويق واالتصاالت  •
اإلدارة القانونية   •

العمليات  •

•  االلتزام الرقابي ومكافحة 
غسيل األموال

تكنولوجيا املعلومات   •
•  املوارد البشرية والشئون 

اإلدارية
إدارة املخاطر   •

التدقيق الداخلي  •

لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمتطلبات املدرجة في دليل 
اإلرشادات العامة بشأن مراجعة الرقابة الداخلية الصادر عن 
بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمبر 1996 وتعليمات بنك 

الكويت املركزي بتاريخ 20 يونيو 2012 بشأن قواعد احلوكمة 
في البنوك الكويتية وتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 23 

يوليو 2013 بشأن عمليات مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب ووفقاً للمعايير الدولية املتعلقة مبهام التأكيد.

وبصفتكم أعضاء مجلس إدارة البنك فإنكم مسئولون عن 
إعداد واالحتفاظ بدفاتر محاسبية مناسبة والسجالت 
األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية مع األخذ في االعتبار 
املنافع املتوقعة والتكاليف املتعلقة بإعداد تلك األنظمة. 

والهدف من ذلك هو توفير تأكيد معقول وليس قاطع بأن 
املوجودات محمية مقابل أية خسائر ناجتة عن االستخدام أو 
تصرف غير مصرح به، وأن املخاطر املصرفية يتم مراقبتها 

وتقييمها بشكل مناسب، وأن املعامالت يتم تنفيذها طبقا 
إلجراءات التفويض املقررة ويتم تسجيلها بشكل مناسب وذلك 

لتمكينكم من القيام بأعمالكم بشكل سليم.

ونظرا للقيود الكامنة في أنظمة احملاسبة والرقابة الداخلية 
إال أن األخطاء واملمارسات اخلاطئة قد حتدث وال يتم 

اكتشافها. إضافة إلى ذلك فإن إعداد أي تقييم لألنظمة 
للفترات املستقبلية يخضع ملخاطر عدم كفاية معلومات اإلدارة 

وإجراءات الرقابة بسبب التغييرات في الظروف أو أن درجة 
االلتزام بتلك اإلجراءات قد تصبح ضعيفة.

برأينا، وبالنظر إلى طبيعة وحجم عملياته خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2013، فإن السجالت احملاسبية والسجالت 

األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية في اإلدارات التي مت 
فحصها من قبلنا قد مت إعدادها واالحتفاظ بها بصورة 

مرضية طبقاً ملتطلبات دليل اإلرشادات العامة بشأن مراجعة 
الرقابة الداخلية الصادر من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 

14 نوفمبر 1996 وتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 
20 يونيو 2012 بشأن قواعد احلوكمة في البنوك الكويتية 

وتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 23 يوليو 2013 بشأن 
عمليات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب باستثناء 

األمور املبينة في التقرير.

عالوة على ذلك، قام البنك بتأسيس آلية متابعة على 
االستثناءات الواردة وذلك بهدف التأكد من أن اإلجراءات 

التصحيحية يتم اتخاذها لتصحيح أوجه الضعف والفجوات 
في الرقابة والتي مت حتديدها أثناء مراجعة الرقابة الداخلية.

صافي عبد العزيز املطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم 138 فئة “أ” 

من كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العاملية

كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه
برج احلمراء، الطابق 25

ص.ب 24، شارع عبدالعزيز الصقر
الصفاة 13001، دولة الكويت

هاتف: 7000 2228 965+
فاكس: 7444 2228 965+

www.kpmg.com/kw

خاص وسري
احملترمني السادة/أعضاء مجلس اإلدارة 

البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع.
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29 يونيو 2014

بيان املدقق اخلارجي وإقرار كفاية نظم الرقابة الداخلية  .2
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تقريـــر حوكمــة الشركـــات )تتمة(

جلـان مجلس اإلدارة  .3
شكل مجلس اإلدارة جلان منبثقة عنه بهدف تعزيز فعالية 
رقابة املجلس على العمليات املهمة في البنك. وتقوم هذه 

اللجان برفع تقارير دورية إلى املجلس في ضوء طبيعة مهام 
كل جلنة، وال يعفي وجود هذه اللجان املجلس من حتمل 

املسئولية املباشرة عن جميع األمور املتعلقة بالبنك. ويلتزم 
مجلس اإلدارة في هذا الشأن مبا يلي:

1(  االلتزام مببدأ الشفافية عند تعيني أعضاء جلان 
املجلس. كما يفصح عن أسماء أعضاء هذه اللجان 
مع ملخص عن مهامها ومسئولياتها ضمن التقرير 

للبنك. السنوي 
2(  تعيني عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذيني في اللجان املعنية.

كما يقوم رئيس مجلس اإلدارة مبتابعة أعمال اللجان املذكورة 
بشكل مستمر للتحقق من قيامها باألعمال و الواجبات املوكلة 

إليها واحلصول على تقرير متابعة بشكل ربع سنوي على األقل.

وقد شكل مجلس اإلدارة اللجان التالية:

.)BAC(جلنة مجلس اإلدارة للتدقيق  �
.)BCGC( جلنة مجلس اإلدارة للحوكمة  �

.)BC&IC( جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان واالستثمار  �
.)BNRC( جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت  �

.)BRC( جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر  �

وفيما يلي بيان بتفاصيل تشكيل وعضوية كل جلنة ومعدل 
حضور األعضاء ومعدل تكرار االجتماعات واألدوار 

واملسئوليات والصالحيات املنوطة بكل جلنة من هذه اللجان.

3-1 جلنة مجلس اإلدارة للتدقيق
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني من أعضاء 

مجلس اإلدارة من ضمنهم رئيس اللجنة. وجتتمع مرة كل ربع 
سنة على األقل.

األدوار واملسئوليات
تقوم جلنة التدقيق مبمارسة املسئوليات والصالحيات املوكلة 

إليها وتتضمن مراجعة ما يلي:

 1(  نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي 
واخلارجي للبنك.

2(  القضايا احملاسبية ذات األثر املادي على البيانات املالية.
3(  أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك والتأكد من 

كفاية املوارد املخصصة للوظائف الرقابية.
4(  مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عرضها على 

مجلس اإلدارة، مبا في ذلك التأكد من كفاية 
املخصصات الالزمة.

5(  التأكد من التزام البنك بالقوانني والسياسات والنظم 
والتعليمات ذات العالقة.

6(  تقوم جلنة التدقيق بتقدمي التوصيات للمجلس 
بخصوص تعيني، إنهاء عمل، حتديد مكافآت املدقق 

اخلارجي وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به، باإلضافة 
إلى تقييم موضوعية التدقيق اخلارجي.

7(  لدى جلنة التدقيق صالحية احلصول على أي 
معلومات من اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى حقها في 

استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة 
اجتماعاتها. حلضور 

8(  تقوم جلنة التدقيق باالجتماع مع املدقق اخلارجي 
واملدقق الداخلي ومسئولي االلتزام مرة واحدة على 

األقل في السنة وبدون حضور اإلدارة التنفيذية.
9(  جتتمع جلنة التدقيق مرة على األقل كل ثالثة أشهر، أو 

كلما دعت احلاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس 
اللجنة أو العضوين اآلخرين، ويشارك رئيس التدقيق 

الداخلي في االجتماعات الدورية للجنة التدقيق.

األنشطة الرئيسية خالل 2014
فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خالل 

عام 2014:
1(  مراجعة واعتماد خطة وأنشطة التدقيق الداخلي.

2(  استعراض أعمال التدقيق التي مت إجراؤها خالل السنة.

 3(  القيام مبراجعة تقييم اجلودة النوعية إلدارة 
التدقيق الداخلي.

مناقشة تصنيفات تقرير التدقيق.  )4

مراجعة مسائل التدقيق املفتوحة.  )5
مراجعة آخر املستجدات بشأن تفتيش اجلهات الرقابية.  )6
7(  مراجعة املبادرات اإلستراتيجية اخلاصة بالتدقيق الداخلي.

 8(  مراجعة التقرير اخلاص مبوظفي التدقيق 
وتكاليفهم وتدريبهم.

العضوية واحلضور خالل 2014

املنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها

5/5رئيس اللجنةصالح أحمد السرحان

5/5نائب الرئيس براسانا داتاتراي هارديكار

5/1عضو اللجنةعزام عبد العزيز الفليج

ولم يحدث أي تغيير في أعضاء اللجنة خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2014.

3-2  جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان 
واالستثمار
األدوار واملسئوليات

فوض مجلس اإلدارة جلنة االئتمان واالستثمار بالقيام 
باملسئوليات التالية:

1(  مراجعة واعتماد عروض االئتمان واالستثمار، عندما 
تتجاوز حدود صالحيات موافقة جلنة اإلدارة لالئتمان.

2(  إدارة انكشافات البنك في مجال االئتمان واالستثمار 
على مستوى البنك واالستجابة للتوجهات التي تؤثر على 

تلك االنكشافات.
3(  إدارة السياسات ذات الصلة باالئتمان واالستثمار بالبنك.

األنشطة الرئيسية خالل 2014
اجتمعت اللجنة بشكل أسبوعي ملراجعة واعتماد التسهيالت 

االئتمانية واالستثمارات لعمالء البنك.
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العضوية واحلضور خالل عام 2014

املنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها

طالل محمد 
رضا بهبهاني

43/38رئيس اللجنة

عبد الغني محمد 
صالح بهبهاني

43/39نائب الرئيس

خالد عبد اهللا محمد 
املشاري

43/27عضو اللجنة

43/23عضو اللجنةعلي إبراهيم معرفي

خالد عثمان عبدالوهاب 
العثمان

43/24عضو اللجنة

وقد حدث تغيير في أعضاء اللجنة قبل نهاية العام بتاريخ 
2014/12/28 وأصبحت كالتالي:

املنصباسم العضو
رئيس اللجنةعلي إبراهيم معرفي

نائب الرئيسعبد الغني محمد صالح بهبهاني
عضو اللجنةخالد عبد اهللا محمد املشاري

عضو اللجنةخالد عثمان العثمان

جلنـة مجلس اإلدارة للحوكمة  3-3
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني من أعضاء 

مجلس اإلدارة.

األدوار واملسئوليات
فوض املجلس جلنة مجلس اإلدارة للحوكمة للقيام 

التالية: باملسئوليات 
مراجعة هيكل وتشكيل جلان مجلس اإلدارة وجلانه.  (1

مراجعة مواثيق جلان مجلس اإلدارة  (2
تقييم إطار عمل احلوكمة للبنك األهلي الكويتي.  (3

4)  مراجعة وحتديث دليل احلوكمة وتطوير سياسات 
حوكمة جديدة.

5)  املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة بخصوص إفصاحات 
البنك األهلي الكويتي ذات الصلة باحلوكمة.

األنشطة الرئيسية خالل 2014
فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خالل 

عام 2014:
1)  مناقشة واعتماد مواثيق وإجراءات وأطر عمل اللجان.

2)  اعتماد دليل وسياسات وإجراءات احلوكمة.
3)  مراجعة املهام التي مت إجنازها حتى اآلن بشأن تطبيق 

تعليمات ومبادئ احلوكمة.
4)  إحاطة أعضاء مجلس اإلدارة علما بآخر املستجدات 

بشأن التفتيش الذي أجراه فريق البنك املركزي 
بخصوص تنفيذ تعليمات ومبادئ احلوكمة بالبنك.

العضوية واحلضور خالل 2014

املنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها

2/2رئيس اللجنةعلي إبراهيم معرفي

2/2نائب الرئيسصالح أحمد السرحان

خالد عبد اهللا محمد 
املشاري

2/2عضو اللجنة

وقد حدث تغيير في أعضاء اللجنة قبل نهاية العام بتاريخ 
2014/12/28 وأصبحت كالتالي:

املنصباسم العضو
رئيس اللجنةطالل محمد رضا بهبهاني

نائب الرئيسعلي إبراهيم معرفي
عضو اللجنةخالد عبد اهللا محمد املشاري

3-4  جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات 
واملكافآت

األدوار واملسئوليات
مت تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت من بني أعضاء مجلس 

اإلدارة وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني, من ضمنهم 
رئيس اللجنة.

تشتمل مهام جلنة الترشيحات على ما يلي:
1)  رفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن الترشيح لعضوية 
املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة والتعليمات 

الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن ضوابط 
الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

2)  إجراء مراجعة سنوية لالحتياجات املطلوبة من 
املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد 

وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس, 
مع إجراء مراجعة سنوية لهيكل مجلس اإلدارة ورفع 

التوصيات في شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها مبا 
يتفق مع مصلحة البنك.

3)  إجراء تقييم سنوي ألداء املجلس ككل وأداء كل عضو 
على حدة. ويشمل هذا التقييم ما يتوافر لدى األعضاء 

من خبرة ومعرفة, وتقييم صالحياتهم وسلطاتهم وما 
يتوافر لديهم من صفات قيادية.

4)  توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض املواضيع 
الهامة عن البنك ورفع التقارير واملعلومات إلى أعضاء 

مجلس اإلدارة باإلضافة إلى التأكد من أن أعضاء 
املجلس على إطالع مستمر حول أحدث املواضيع ذات 

العالقة بالعمل املصرفي. 
5)  إجراء مراجعة دورية لسياسة منح املكافآت أو عندما 

يوصي بذلك مجلس اإلدارة, وتقدمي التوصيات إلى 
املجلس لتعديل / حتديث هذه السياسة.

6)  تقييم املمارسات التي يتم مبوجبها منح املكافآت مقابل 
إيرادات مستقبلية ذات توقيت واحتمال غير مؤكدين.
7)  تقدمي توصيات ملجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات 

مكافآت رئيس اجلهاز التنفيذي ومساعديه ومن هم 
مبستوى هذه الوظائف من املسئولني التنفيذيني في البنك.

8)  حتديد منظومة منح املكافآت مبا يتماشى مع مبادئ 
املمارسات السليمة في منح املكافآت. 
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تقريـــر حوكمــة الشركـــات )تتمة(

جلـان مجلس اإلدارة )تتمة(  .3
 3-4  جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات 

واملكافآت )تتمة(
األنشطة الرئيسية خالل 2014

مراجعة واعتماد نظام إدارة األداء.  )1
مراجعة وحتديث خطة التعاقب الوظيفي.  )2

مرجعة وحتديث سياسة املكافآت.  )3
مراجعة واعتماد خطة التدريب.  )4

مراجعة واعتماد عقد التأمني الصحي.  )5

اإلفصاح عن مكافآت اإلدارة التنفيذية.  )6
مراجعة تقرير عدد العمالة ونسبة التكويت.  )7
مراجعة خطة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة.  )8

مراجعة مكافآت األداء.  )9

العضوية واحلضور خالل 2014

املنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها

طالل محمد رضا 
بهبهاني

2/2رئيس اللجنة

خالد عثمان عبد الوهاب 
العثمان

2/2نائب الرئيس

عبد الغني محمد صالح 
بهبهاني

2/2عضو اللجنة

وقد حدث تغيير في أعضاء اللجنة قبل نهاية العام بتاريخ 
2014/12/28 وأصبحت كالتالي:

املنصباسم العضو
رئيس اللجنةعبد الغني محمد صالح بهبهاني

نائب الرئيسخالد عثمان عبد الوهاب العثمان
عضو اللجنةعلي إبراهيم معرفي

جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر  5-3
تتكون جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر من ثالثة أعضاء غير 

تنفيذيني من أعضاء مجلس اإلدارة من ضمنهم رئيس اللجنة. 
واللجنة مسئولة عن تقدمي املشورة للمجلس حول إستراتيجية 

ونزعة املخاطر احلالية واملستقبلية للبنك واإلشراف على 
تطبيق اإلدارة التنفيذية لهذه اإلستراتيجية.

األدوار واملسئوليات
1(  اإلشراف على األدوار واملسئوليات اخلاصة بتحديد 
وتقييم ومراقبة املخاطر في البنك األهلي الكويتي 

مبا يتماشى مع تعليمات جلنة بازل ومنوذج اخلطوط 
الدفاعية الثالثة أو النماذج األخرى املطبقة.

2(  اإلشراف على ضبط وضع املخاطر بالبنك وفقا للخطة 
واألهداف اإلستراتيجية.

3(  املراجعة وإبالغ مجلس اإلدارة بخصوص نزعة املخاطر 
للبنك ومدى املخاطر واملخاطر الناشئة وانكشاف 

املخاطر عبر كافة فئات املخاطر مبا في ذلك إدارة رأس 
املال والسيولة ووضع التنفيذ وفعالية إستراتيجية إدارة 
املخاطر وأطر العمل والسياسات واملوديالت ومتطلبات 

بازل القابلة للتطبيق والتي سوف يشار إليها بشكل 
إجمالي مبصطلح ترتيبات إدارة املخاطر.

4(  مراقبة وضع التنفيذ وفعالية إستراتيجية إدارة املخاطر 
وأطر العمل والسياسات واملوديالت ومتطلبات بازل 

القابلة للتطبيق مع املراجعة السنوية للسياسات.
5(  مراجعة التقارير الواردة من رئيس املخاطر بخصوص 

االلتزام وفعالية ترتيبات إدارة املخاطر بالبنك.
6(  املراجعة وتقدمي التوصية ملجلس اإلدارة بشأن إطار 

عمل إدارة املخاطر والسياسات واإلستراتيجيات التي 
تقوم إدارة املخاطر بتطويرها.

7(  مراجعة التقارير االئتمانية وتقارير تركز املخاطر 
حسبما يكون مناسبا.

8(  مراجعة وتقييم منهجية وعملية أخذ املخصصات وأعمال 
التقييم والتوصية مبدى كفاية املخصصات والتقييمات.

9(  مراجعة االفتراضات واملنهجيات املستخدمة في 
حساب عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال 

)ICAAP( واختبار ضغط مختلف املخاطر لتقييم أثرها 
على كفاية رأس املال.

10(  مراجعة التقارير ذات الصلة باملخاطر واملراسالت / 
التعليمات التي يتم استالمها من اجلهات الرقابية، 

أو املدققني الداخليني أو االستشاريني أو أي مواضيع 
أخرى ضمن نطاق املسئوليات اإلشرافية للجنة املخاطر 
مع رد اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا بخصوص معاجلة 
أي مسائل تتم مالحظتها أو االلتزام باملتطلبات الرقابية 

و/أو القانونية اجلديدة.
11(  تتولى بالتنسيق مع جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات 

واملكافآت مراجعة ترتيبات املكافآت املتغيرة واملؤجلة 
لضمان أنها تتماشى مع وضع املخاطر للبنك األهلي 

الكويتي واملدى الزمني للمخاطر.
12(  مراجعة تعيني وأداء واستبدال رئيس املخاطر بالتشاور 

مع جلنة مجلس اإلدارة للتعيينات والتعويضات.
13(  ضمان أن رئيس املخاطر مستقل وبدون أي مسئوليات 
مالية، ولديه صالحية كافية للتأثير في القرارات ذات 
الصلة بانكشاف البنك على املخاطر وحرية االتصال 

بدون قيود بكافة أعضاء جلنة املخاطر.
14(  بالتعاون مع رئيس املخاطر، تضمن أن إدارة املخاطر 

مزودة بالعدد الكافي من املوظفني املؤهلني وذوي 
اخلبرة. وفضال عن ذلك، تتولى أيضا مراجعة توصيات 
رئيس املخاطر فيما يتعلق باألداء والتقييم واحلوافز / 

املكافآت اخلاصة مبوظفي إدارة املخاطر.

األنشطة الرئيسية خالل 2014
فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خالل 

عام 2014:
1(  املراجعة وتقدمي التوصيات بشأن مختلف السياسات 
واملواثيق والنماذج وأطر العمل العتمادها واملصادقة 

عليها من جانب املجلس.
2(  مراجعة وحتديث بيان نزعة املخاطر وإطار العمل 

ومصفوفة صالحيات املوافقة العتمادها من املجلس.
مراجعة وحتديث الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر.  )3

 4(  مراجعة واعتماد حدود التعامل مع املؤسسات 
املالية والبنوك.

5(  اعتماد املستندات املقدمة بشأن عملية التقييم الداخلية 
لكفاية رأس املال بشكل ربع سنوي.

مراجعة االئتمان املتعثر.  )6
مراجعة تقارير مخاطر ومحافظ االئتمان.  )7

مراجعة أنشطة إدارة املخاطر خالل السنة.  )8
9(  مراجعة تقارير إدارة املخاطر والتي يتعني تقدميها 

للجهات الرقابية.
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املنصباسم العضو

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها

براسانا داتاتراي 
هارديكار

6/6رئيس اللجنة

6/4نائب الرئيسصالح أحمد السرحان

6/3عضو اللجنةعزام عبدالعزيز الفليج

ولم يحدث أي تغيير في أعضاء اللجنة خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2014.

إدارة املخاطر وضوابط الرقابة الداخلية  .4
لدى البنك نظم رقابية داخلية فعالة ونظم إلدارة املخاطر، 
مع توافر عنصر االستقاللية لهذه الوظائف، باإلضافة إلى 

استقاللية رئيس إدارة املخاطر وحقه باالتصال بسهولة 
باملجلس ورئيس مجلس اإلدارة ورئيس جلنة املخاطر بدون 

أي معوقات.

ضوابط الرقابة الداخلية  1-4
1(  اعتمد مجلس اإلدارة هيكل تنظيمي يتماشى مع أعمال 

وأنشطة البنك لضمان الرقابة املطلوبة على البنك 
لتنفيذ اإلستراتيجية املعتمدة من مجلس اإلدارة عن 

طريق حتديد األهداف لكل وحدة من وحدات األعمال، 
ووضع املهام واملسئوليات وحتديد الصالحيات 

واملستويات اإلشرافية للمسئولني اإلداريني على كافة 
املستويات لتحقيق رقابة مزدوجة وحتقيق الفصل 
بني املسئوليات لتجنب تضارب املصالح واملخاطر 

التشغيلية. ويحتفظ مجلس اإلدارة بأدلة السياسات 
واإلجراءات لتنفيذ ومراقبة العمليات مع التوصيف 
الوظيفي ملختلف املسميات الوظيفية والتي تتضمن 

حتديد املؤهالت واخلبرة.

2(  يضمن مجلس اإلدارة بشكل دوري )مرة في السنة على 
األقل( كفاية وفعالية أنظمة ضوابط الرقابة الداخلية 
املطلوبة حلماية أمالك وأصول البنك وسالمة بياناته 
املالية وكفاءة عملياته على املستويات اإلدارية واملالية 

واحملاسبية، والتزامه مبختلف الضوابط الرقابية وفي 
ذات الوقت ضمان أن تلك الضوابط توفر للبنك احلماية 

املطلوبة من أي تدخل غير قانوني بأعمال البنك سواء 
من الداخل أو اخلارج.

3(  يقوم املجلس بضمان أن موظفي التدقيق الداخلي 
يتمتعون باالستقاللية والتأهيل املناسب وأن نطاق 

وإجراءات ومعدل تكرار التدقيق يتوافق مع درجات 
املخاطر املختلفة التي يتعرض لها البنك.

4(  يؤكد املجلس بأن بالتدقيق الداخلي واخلارجي هما 
أداتني من أهم األدوات اإلشرافية وأن هذه التقارير 
تعتبر مراجعة مستقلة للمعلومات املقدمة من اإلدارة 

التنفيذية للمجلس.

 5.  االلتزام بقواعد ونظم احلوكمة في 
البنوك الكويتية

2012، صدرت تعليمات بنك الكويت املركزي  في يونيو 
الكويتية بهدف تطوير  البنوك  بشأن قواعد ونظم حوكمة 
املمارسات  الكويتية وحتسني  البنوك  لدى  معايير احلوكمة 

في العمل املصرفي كما هو في صالح القطاع املصرفي 
الكويتي. واالقتصاد 

وقد تضمنت هذه التعليمات تسعة محاور أساسية ملعايير 
احلوكمة السليمة هي كالتالي:

مجلس اإلدارة   )1
القيم السلوكية وتعارض املصالح وهيكل املجموعة  )2

اإلدارة التنفيذية العليا  )3
إدارة املخاطر وضوابط الرقابة الداخلية  )4

نظم وسياسة منح املكافآت  )5
اإلفصاح والشفافية  )6

البنوك ذات الهياكل املعقدة  )7
حماية حقوق املساهمني  )8

حماية حقوق األطراف أصحاب املصالح  )9

ويؤكد البنك األهلي الكويتي التزامه بكافة شروط وأحكام 
احملاور التسعة املشار إليها خالل السنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2014.

مؤهـالت اإلدارة التنفيذية  .6
االسم: ميشيل العقاد

املنصب: رئيس املدراء العامني ورئيس اجلهاز التنفيذي 
- بكالوريوس جتارة وإدارة أعمال )1976(.

-  درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة تكساس في 
أوسنت - الواليات املتحدة األمريكية )1978(

االسم: عبد اهلل محمد فهد السميط 
املنصب: نائب رئيس املدراء العامني

-  بكالوريوس جتارة - جامعة الكويت )1976(،
-  دبلوم معهد الدراسات املصرفية )1977(.

كبـار املساهمني  .7
فيما يلي املعلومات ذات الصلة بكبار املساهمني بالبنك األهلي 

الكويتي الذين ميلكون أو يسيطرون بنسبة تزيد على 5% من 
رأسمال أسهم البنك كما في 31 ديسمبر 2014:

عدد األسهماسم املساهم

% من 
رأس 
املال 

املصدر
الشركة الكويتية لالستثمار 

- حساب العمالء
160,669,2389,92

شركة وفره لالستثمار 
الدولى - حساب عمالء

160,345,6619,9

159,280,4339,84شركة بهبهانى لالستثمار

153,713,5899,49شركة بهبهانى لالتصاالت

محمد صالح يوسف 
بهبهاني )مباشر وغير 

مباشر(

110,179,3516,8

103,580,2236,4على مراد يوسف بهبهانى

81,437,8315,03شركة بهبهانى املاليه

ويؤكد البنك أنه ال توجد أي ترتيبات معروفة لديه قد 
يؤدي تنفيذها في تاريخ الحق إلى تغير في النسب 

املسيطرة على البنك.
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تقريـــر حوكمــة الشركـــات )تتمة(

مبادئ وتصميم نظام املكافآت  .8
الهـدف  1-8

مت تطوير سياسة املكافآت لدعم األهداف اإلستراتيجية 
للبنك وقد مت تصميمها على وجه اخلصوص بحيث:

تتضمن كافة جوانب ومكونات املكافآت املالية.  )1
2(  تتماشى مع األهداف اإلستراتيجية للبنك ونزعة 

املخاطر وإستراتيجية املخاطر بالبنك على املدى البعيد.
تتماشى مع األداء املالي وتعزز من الربحية املستدامة.  )3

4(  حتافظ على املوظفني ذوي التأهيل العالي والكفاءة 
 واملهارات واملعرفة واخلبرات الالزمة للقيام 

باألعمال املصرفية.
 5(  احملافظة على نظام حوكمة سليم للمكافآت 

واإلفصاح والشفافية.
6(  االلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية مبا في ذلك نظم 

وتعليمات بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال.

8-2  مكونـات وتصميم نظام املكافآت
يطبق البنك األهلي الكويتي فلسفة شاملة في نظام املكافآت 
تأخذ في االعتبار كافة اجلوانب واملكونات للمكافآت املالية. 

وتتضمن املكونات الرئيسية لهذا النظام ما يلي:

 �  مكافأة ثابتة: )مثل الرواتب والبدالت، الخ( 
والتي تغطي ما يلي:

- الراتب مثل الراتب األساسي واملكافأة السنوية الثابتة.  
-  البدالت من برنامج صندوق الزمالة للموظفني   

الكويتيني وسياسة استحقاقات املكافأة، وبدل السفر 
أو قرض املوظفني، الخ.

وبالنسبة للرواتب فإنها يتم االتفاق عليها في العقد لتعويض 
املوظف عن مهاراته وكفاءاته وخبرته التي يستخدمها في 

أداء دوره. وتتم مراجعة الرواتب بشكل سنوي مع األخذ في 
االعتبار إجمالي املكافآت وظروف السوق واملوظف واألداء في 

مقابل املخاطر على مستوى اإلدارة وعلى مستوى البنك.

�  مكافأة متغيرة: وهي متثل املكافأة التي تعتمد على 
األداء. وهي مكافأة متغيرة تغطي ما يلي:

- مكافأة نقدية متغيرة.  
-  خطة استبقاء املوظف على املدى البيعد - مبا في ذلك   

تطبيق نظام أو آلية السترداد املكافأة، في السنوات 
التي يكون فيها األداء املالي ضعيفا.

وقد مت تصميم نظام املكافأة املتغيرة لتحفيز ومكافأة 
املوظفني ذوي األداء العالي ضمن إطار عمل شامل للمخاطر 

باملؤسسة. ويتم تخصيص املكافآت املتغيرة لألفراد بحسب 
األداء الفردي وأداء اإلدارة التي يعمل بها واألداء على مستوى 

البنك، وذلك باستخدام نظام تقييم أداء املوظف.

8-3  صالحيات جلنة مجلس اإلدارة 
للترشيحات واملكافآت في حوكمة املكافآت

فوض املجلس جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت 
بالقيام باملسئوليات التالية فيما يتعلق بعملية منح املكافآت:

1(  تطوير / مراجعة سياسة املكافآت وكافة السياسات ذات 
الصلة ورفع التوصيات للمجلس العتمادها.

2(  مراجعة مكافأة رئيس املدراء العامني ونائب رئيس 
املدراء العامني وأمني سر مجلس اإلدارة ورفع التوصيات 

للمجلس بشأنها.
3(  مراجعة واعتماد مكافأة رئيس املخاطر ورئيس 

الداخلي. التدقيق 
4(  املراجعة - باالشتراك مع جلنة املخاطر - لكافة إجراءات 

األداء قبل وبعد التعيني ورفع التوصية بشأنها للمجلس.
5(  القيام مبراجعة أداء البنك - عند نهاية كل فترة أداء 

- في مقابل األهداف املوضوعة وعلى أساس إجراءات 
األداء في املرحلة السابقة وحتديد مبلغ املكافأة 

اإلجمالي على مستوى البنك.
6(  مراجعة أداء البنك - أثناء وضع خطة استبقاء املوظفني 

على املدى البعيد - في مقابل األهداف على أساس 
إجراءات األداء السابق والالحق وحتديد ما إذا كان 

ينبغي تطبيق نظام استرداد املكافأة.

اإلفصــاح عن املكافآت  4-8
بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 360 ألف دك عن عام 

2013، وبلغ إجمالي الرواتب واملكافآت املدفوعة ألكبر ستة 
مسئولني تنفيذيني من ضمنهم رئيس املخاطر والرئيس املالي 

ورئيس التدقيق الداخلي 1,493 ألف دك وذلك عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وفيما يلي تفاصيل الرواتب واملكافآت املدفوعة ملختلف فئات 
املوظفني التنفيذيني عن السنة املالية 2014:

العدد

مكافآت 
ومزايا 
أخرى 
ثابتة 

)باأللف(

مكافآت 
ومزايا 
أخرى 
ثابتة 

)باأللف(
املجموع

)باأللف(

اإلدارة 
التنفيذية 

العليا

131,3864381,824

موظفو 
املخاطر 

املادية 

171,4743021,776

موظفو املالية 
ومراقبة 
املخاطر

99082551,163

وتتضمن اإلدارة التنفيذية العليا كافة املوظفني الذين يخضع 
تعيينهم ملوافقة اجلهات الرقابية و/أو الذين يعتبرون جزء من 
إدارة البنك األهلي الكويتي على مستوى درجة مساعد املدير 
العام فما فوق، مع استبعاد موظفي املخاطر املادية وموظفي 

املالية ومراقبة املخاطر.

موظفو املخاطر املادية هم أولئك التنفيذيون الذين تعتبر 
أنشطتهم ذات أثر مادي على مدى املخاطر بالبنك. 

أما موظفو املالية ومراقبة املخاطر فهم املوظفون التنفيذيون 
بوظائف املخاطر والتدقيق واملالية على مستوى درجة مساعد 

املدير العام فما فوق.
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تقرير مجلس اإلدارة

بيان الدخل
لم تنعكس الظروف االقتصادية اإليجابية على البيئة 

التشغيلية خالل عام 2014 كما كان متوقعا، واستمرت الوتيرة 
التشغيلية للبيئة االقتصادية على املستوى احمللي واإلقليمي 

بشكل عام دون تغييرات ملحوظة.

ورغم ذلك ارتفع أداء البنك األهلي الكويتي حيث وصلت 
األرباح الصافية إلى مبلغ 37.6 مليون دك، باملقارنة مع 35.4 

مليون دك في عام 2013 محققة منوا بنسبة 6.2%.  وبلغت 
ربحية السهم 23 فلسا محققة منوا بنسبة 4.5%، كما بلغ 
العائد على متوسط األصول 1.1%، والعائد على متوسط 

حقوق املساهمني %6.8.

وبلغ صافي الدخل من الفائدة 84.4 مليون دك وهو أعلى بنسبة 
طفيفة عما مت حتقيقه في العام املاضي.  أما إجمالي الدخل 

من غير الفائدة فقد بلغ 33.2 مليون دك وهو أعلى من الدخل 
الذي مت حتقيقه في عام 2013 الذي بلغ 31.8 مليون دك.

وكان الستثمار البنك في تطوير وتدريب موظفيه وحتسني 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات تأثير طفيف على زيادة 

املصاريف التشغيلية لتصل إلى 35.1 مليون دك، مقارنة 
مببلغ 34.1 مليون دك.  وقد ظل معدل التكلفة إلى الدخل 
عند نسبة 29.8%، وهو يضاهي أفضل املعدالت في قطاع 

الصناعة املصرفية.

وتعكس هذه النتائج بشكل عام زيادة التركيز على حجم األعمال 
وتنويع مصادر الدخل واالستمرار في تطوير البنية التحتية 

والتوسع في املنتجات واخلدمات املقدمة لكافة قطاعات 
العمالء واحملافظة على مراقبة التكاليف بشكل فعال.

امليزانية العمومية
ارتفعت أصول البنك لتصل إلى 3.5 مليار دك محققة منوا 

بنسبة 9.7%، وارتفع صافي القروض والسلف من 2.2 مليار 
دك في عام 2013 إلى 2.4 مليار دك في عام 2014، حيث 

توزعت القروض والسلف عبر كافة قطاعات األعمال بالبنك.  
واستمر البنك في التركيز على احملافظة على جودة أصول 

احملفظة االئتمانية.  وأدت هذه اجلهود إلى خفض نسبة 
القروض غير املنتظمة من 2.6% في عام 2013 إلى %2.5 
في عام 2014.  وارتفع إجمالي الودائع من 2.6 مليار دك 

إلى 2.9 مليار دك، بزيادة بلغت نسبتها 11.5% وجنح البنك 
في تنمية ودائعه وتوسعة قاعدة عمالئه.

وقد التزم البنك بكافة املعدالت الرقابية املقررة من قبل بنك 
الكويت املركزي خالل عام 2014.

التوزيع املقترح:
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ 20.99 مليون دك كأرباح 

أسهم نقدية على املساهمني مبعدل 13 فلسا لكل سهم، 
وتخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية العامة للبنك.



إدارة المخاطر

هيكل املجموعة
يتكون هيكل املجموعة من البنك األهلي الكويتي، ش. م. ك. ع. )»البنك«( وشركتة التابعة اململوكة له بنسبة 99.6% وهي شركة أهلي كابيتال لالستثمار، ش. م. ك. م.، )»الشركة 

التابعة«(، وسوف يشار إليهما معا باسم )»املجموعة«(. ويعمل البنك في مجال األنشطة املصرفية التجارية اخلاصة باألعمال املصرفية للشركات واألعمال املصرفية لألفراد 
واألعمال املصرفية الدولية وخدمات اخلزانة وأنشطة االستثمار واخلدمات االستشارية. ويقع املقر الرئيسي للبنك األم والشركة التابعة في مدينة الكويت. كما أن البنك ميلك 

حصة استثمارية كبيرة في شركة كريدت ون القابضة، ش. م. ك. والتي يتم تصنيفها كشركة زميلة.

إفصاحات الركن الثالث
حسبما هو مقرر مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي اخلاصة باتفاقية بازل3، تلتزم البنوك بإتباع أسلوب موحد ملتطلبات احلد األدنى لرأسمال الركن األول. كما صدرت 

التوجيهات أيضا من قبل بنك الكويت املركزي في شهر يونيو 2009 بخصوص عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال )ICAAP( مبوجب عملية املراجعة اإلشرافية للركن الثاني.
تتبنى املجموعة هذه التوجيهات في تقييمها لكفاية رأسمالها وفي إدارتها لكافة املخاطر املادية التي تتم تغطيتها حتت الركن األول والركن الثاني.

وفيما يلي أهم التعليمات الصادرة بهذا اخلصوص:
تلتزم البنوك بضرورة احملافظة على معدل كفاية رأس املال بحد أدنى 13% بحلول سنة 2016.  �

تلتزم البنوك بإتباع األسلوب املوحد لتنفيذ اتفاقية بازل3 وفقا لسلطتها التقديرية الوطنية ملا يلي:  �
- تبني اخليار الثاني النكشافات البنوك.  

- استخدام أفضل ثالث وكاالت تصنيف دولية بصفة مؤسسات خارجية لتقييم االئتمان.  
-  تعريف املؤسسات الصغيرة ومتوسطة احلجم بأنها احلد الكلي األقصى لالنكشاف في األعمال الفردية جتاه مؤسسة واحدة صغيرة أو متوسطة احلجم أو جتاه أي مجموعة   

من مؤسسات صغيرة أو متوسطة احلجم، مببلغ ال يتجاوز 250,000 دك، مبوجب التعميم رقم )ر ب أ/1995/101(
يجب على مراقبْي احلسابات اخلارجيني للبنك أن يراجعوا تقارير كفاية رأس املال السنوية.  �

�  يجب على البنك أن يقوم بإجراء عملية التقييم الداخلي لكافة املخاطر املادية )مخاطر الركن الثاني( مبوجب عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال )ICAAP(. وتتضمن هذه 
املخاطر مخاطر التركز االئتماني ومخاطر تخفيف املخاطر االئتمانية )CRM( ومخاطر التشغيل املتبقية واملخاطر القانونية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة واملخاطر 

اإلستراتيجية ومخاطر السمعة، الخ. 
�  يجب على البنك القيام باختبار الضغط على توقعات األعمال املستقبلية للبنك ملدة سنة واحدة حتت مختلف السيناريوهات وتقييم أثر ذلك على كفاية رأس املال وربحية البنك.

ومبقتضى إطار عمل كفاية رأس املال، يجب على البنك تقدمي إفصاحات دقيقة ومناسبة وكافية في املوعد احملدد فيما يتعلق باملعلومات النوعية والكمية التي متكن املتعاملني من 
التقييم السليم ألنشطة البنك ومدى مخاطره. ويتم تقدمي اإلفصاحات العامة التالية وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي.

الشركات التابعة واالستثمارات الكبيرة
لدى البنك شركة تابعة مملوكة له بنسبة 99.6% هي شركة »أهلي كابيتال لالستثمار« ش. م. ك. )مقفلة(. وتعمل هذه الشركة التابعة في إدارة االستثمارات واألنشطة 

االستشارية، وهي تخضع لرقابة هيئة أسواق املال كما أن البنك لديه استثمارا بنسبة كبيرة في شركة كريدت ون القابضة لالستثمار، ويتم تصنيفها كشركة زميلة. واملبلغ املستثمر 
في الشركة الزميلة هو أقل من حد اخلصم وهو 10% وأقل من نسبة 15% من أسهم البنك العادية وفقا للشريحة األولى ومن ثم لم يتم خصمها بغرض احتساب الشريحة األولى 

ألسهم البنك العادية، ومت وزنها من حيث املخاطر بنسبة %250.
يتم القيام بتقييم انكشافات املخاطر وإدارة رأس املال بالبنك على مستوى مجمع يشمل أنشطة الشركة التابعة. كما أن البنك يقوم أيضا بإجراء تقييمات على مستوى رأس املال 

على أساس أنه قائم بذاته. إال أن الشركة التابعة تقوم أيضا بإجراء حساب كفاية رأسمالها بشكل منفصل لتحديد مستويات كفاية رأسمالها بشكل فردي على أساس مستقل.
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هيكل رأس املال
يتكون هيكل رأسمال مجموعة البنك من رأسمال الشريحة األولى لألسهم العادية )رأسمال األسهم املدفوع بالكامل واالحتياطيات شاملة االحتياطيات بالقيمة العادلة( ورأسمال 

الشريحة الثانية، الذي يتضمن مخصص عام )وهذا يخضع حلد أقصى بنسبة 1.25% من إجمالي األصول املرجحة بأوزان املخاطر االئتمانية(. وال توجد أدوات رأسمال إضافي 
خاص بالشريحة األولى في هيكل رأسمال البنك.

ألف دكهيكل رأس املال كما في 31 ديسمبر 2014

161,917رأس املال املساهم املدفوع / األسهم العامة

377,748 االحتياطات

ناقصا:

)2,303(أسهم اخلزينة

)5,536(استقطاعات احلد األساسي الناشئة من استثمارات في مؤسسات مالية حيث تكون امللكية >= %10.

531,826أسهم الشريحة األولى العادية

– الشريحة األولى اإلضافية 

27,805مخصصات عامة )تخضع حلد أقصى بنسبة 1.25% من مجموع األصول املرجحة بأوزان املخاطر االئتمانية(

)4,372(استقطاعات احلد األساسي الناشئة عن استثمارات في مؤسسات مالية حيث تكون امللكية >= %10.

23,433الشريحة الثانية

555,259إجمالي رأس املال املؤهل بعد االستقطاعات

يبلغ رأس املال املساهم املصرح به واملصدر 161,917 ألف دك وهو يتكون من 1,619,166,234 سهما، قيمة كل سهم 100 فلسا. وقد مت إصدار هذه األسهم وفقا للقانون 
التجاري الكويتي اخلاص بشركات املساهمة العامة. ومدفوعات األرباح على هذه األسهم تقديرية وتخضع ملوافقة اجلهات الرقابية. ويتم تصنيف هذه األسهم كأسهم رأسمالية 

في البيانات املالية للمجموعة ومت إقرارها كجزء من رأسمال الشريحة األولى اخلاص باألسهم العامة.

كفاية رأس املال
الهدف من فلسفة إدارة رأسمال البنك هو احملافظة على احلد األمثل من رأس املال لتمكني البنك من متابعة إستراتيجياته لرفع القيمة للمساهمني على املدى الطويل، مع احملافظة 

دائما على احلد األدنى املطلوب ملتطلبات رأس املال مبوجب الركن األول والوفاء مبتطلبات رأسمال الركن الثاني، وهي تقدير البنك الداخلي لرأس املال املطلوب لتغطية كافة 
مخاطره املادية مبا في ذلك تلك املخاطر غير املشمولة حتت رأسمال الركن األول وتتضمن مخاطر التركز االئتماني ومخاطر سعر الفائدة في الدفاتر املصرفية ومخاطر السيولة 

واملخاطر القانونية ومخاطر التشغيل املتبقية واملخاطر اإلستراتيجية ومخاطر السمعة، الخ.
والهدف هو تعظيم العائد على رأس املال وفي الوقت ذاته أخذ املخصصات ملواجهة اخلسائر غير املتوقعة. ويدير البنك رأسماله بطريقة متكاملة بهدف احلفاظ على معدالت 

رأسمال قوية وتصنيفات ائتمانية عالية. وهذا يستدعي إتباع طريقة متوازنة تتضمن احملافظة على مستويات رأس املال بحيث تكون كافية لتوفير عوائد عالية للمساهمني، والوفاء 
مبتطلبات اجلهات الرقابية ووكاالت التصنيف وأصحاب املصالح اآلخرين )مبا في ذلك املودعون(، ودعم منو األعمال في املستقبل. كما يتم األخذ في االعتبار أيضا تكلفة رأس 

املال ومكوناته.
وقد وضع البنك إطار عمل لعملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال يتضمن ما يلي:

تضمني خطة األعمال على مدى ثالث سنوات لتقييم كفاية رأس املال.  �
تقييم وقياس املخاطر املادية في انكشافات البنك وفقا لتوجيهات الركن األول والثاني.  �

مراقبة املخاطر مقابل حدود املخاطر املوضوعة.  �
إجراء اختبار ضغط على انكشافات البنك على مستوى البنك لتقييم كفاية رأس املال في حالة السيناريوهات املعاكسة.  �

التقييم الدوري ورفع التقارير الدورية للجهات الرقابية عن نتائج عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال لإلدارة العليا وملجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات العالجية املناسبة.  �
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل رأس املال )تتمة(
كفاية رأس املال )تتمة(

إطار العمل اخلاص بعملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال )ICAAP( بالبنك

االفتراضات خطط األعمال االستراتيجية

إجراءات اإلدارة صافي اختبار الضغط

 حتديد املخاطر املادية 
احملددة لنماذج األعمال

 مناذج رأس املال الداخلي 
للقياس الكمي للمخاطر

توقعات كفاية رأس املال للركن األول 
والثاني على مدى ٣ سنوات

 رأس املال اإلضافي املطلوب 
الختبار الضغط

 اختبار الضغط 
اإلجمالي

 تطوير اختبارات 
ضغط محددة

مصفوفة تخصيص نقاط كفاية رأس املال
يقوم البنك أيضا بإجراء تقييم ذاتي لتقييم املخاطر الكامنة باإلضافة إلى تقييم قوة إطار عمل الرقابة على اإلشراف الداخلي ونظام إدارة املخاطر والبنية التحتية وأنظمة 

الدعم األخرى واحلوكمة.
ويدير البنك كفاية رأسماله مبوجب الهياكل التالية:

إطار عمل تخطيط كفاية رأس املال:
يراجع البنك كفاية رأسماله الرقابي لدعم أنشطته احلالية واملستقبلية على أساس مستمر إلدارة رأسماله الداخلي ورفع التقارير الرقابية. ويتم تقييم أهداف األعمال 

اإلستراتيجية واحتياجات رأس املال املستقبلية ضمن هذا اإلطار. كما يستخدم البنك تقنيات لترشيد استخدام وتخصيص رأس املال لكل وحدة من وحدات األعمال لتعظيم 
اإليرادات. وتوفر خطة امليزانية التقديرية السنوية إرشادات كلية لوحدات األعمال الفردية لتقدير النمو اإلجمالي في األصول وأثرها على رأس املال الرقابي املطلوب. ويضمن 

البنك احملافظة على معدالت رأس املال فوق احلد األدنى املقرر من اجلهات الرقابية. ومبوجب شروط وأحكام هذا اإلطار يتم حتديد مصادر رأس املال املستقبلي ويتم وضع 
اخلطط وتطبيقها جلمع رأس املال واحملافظة عليه.

يخطط البنك لتوقعات رأسماله على أساس فترة ثالث سنوات لتقييم إمكانية توفر رأس املال وكفايته مع األخذ في االعتبار خطط األعمال السنوية ومبادرات األعمال األخرى. 
كما أن بيئة األعمال اإلستراتيجية والعوامل األخرى تؤخذ بعني االعتبار في الثالث سنوات القادمة عند القيام بعملية تقييم رأس املال.

وفضال عن ذلك، يتم حتديد مدفوعات أرباح األسهم السنوية بشكل معقول ومتوازن من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، حيث يسعى البنك إلى حتقيق تطلعات املساهمني وكذلك 
متطلبات رأس املال الرقابي.
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حتليل احلساسية واختبار الضغط
يقوم البنك بوضع برنامج هيكلي الختبار الضغط حيث تقوم مبوجبه إدارة املخاطر بالتنسيق مع خطوط األعمال بتحديد كافة عوامل املخاطر املادية التي تؤثر على عمليات 
البنك. وبناء على عوامل املخاطر هذه، يتم تصميم سيناريوهات واضحة )معتدلة ومتوسطة وصعبة( ويتم إجراء اختبارات الضغط على االنكشافات لتقييم أثرها على كفاية 

رأسمال البنك وربحيته.
ينفذ البنك حتليل احلساسية على التقلبات في أسعار الضمانات واالحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل، وإمكانية خفض درجات التصنيف اخلاصة باملقترضني / الضامنني 

وكذلك التأثير على األرباح. وبعد ذلك يتم تقييم سيولة رأس املال لدى البنك ويتم إبالغها ملجلس اإلدارة.
يقوم البنك باختبار الضغط لتوقعات األعمال ملدة سنة واحدة كجزء من عملية إدارة املخاطر إلدارة رأس املال. ويتم القيام بهذه العملية كل ربع سنة لتقييم كفاية رأس املال وإبالغ 

النتائج ملجلس اإلدارة.
يغطي برنامج اختبار الضغط للبنك فئات املخاطر التالية:

مخاطر االئتمان - التعثر في سداد القروض املقدمة لألطراف املقابلة مبا في ذلك املؤسسات املالية واملقترضني من الشركات واألفراد.  �
مخاطر التركز - التركز في شكل انكشافات جتاه األفراد، أو جتاه صناعات / قطاعات بعينها أو جتاه الضمانات أو التركز في الدول أو املناطق.  �

مخاطر سعر الفائدة - التغيرات املعاكسة في سعر الفائدة / منحنى العائد.  �
مخاطر السوق - تغيرات معاكسة في أسعار األصول وأثر هذه التغيرات على محفظة البنك وعلى األسواق.  �

مخاطر السيولة - انخفاض في خطوط االئتمان، عدم توفر التسهيالت املالية، صدمات السيولة احملددة والنظامية اخلاصة بالبنك.  �
املخاطر التشغيلية - فئات املخاطر حسبما مت تعريفها في بازل 3.  �

�  مخاطر تخفيف املخاطر االئتمانية )CRM( - يتم إجراء اختبار ضغط على قيم الضمانات التي يتم اعتبارها تخفيفا للمخاطر االئتمانية مع األخذ في االعتبار انخفاض القيمة 
السوقية لألسهم والعقارات.

املخاطر القانونية - يتم إجراء اختبار ضغط عليها كجزء من حتليل سيناريو مخاطر التشغيل.  �
�  املخاطر اإلستراتيجية ومخاطر السمعة: يتم إجراء اختبار ضغط إضافي حتت سيناريوهات معتدلة ومتوسطة وصعبة على رأس املال املخصص للمخاطر اإلستراتيجية 

ومخاطر السمعة.
وبغرض إجراء اختبار الضغط، يأخذ البنك في االعتبار كافة احملافظ وما يتعلق بها من:

كافة مراكز امليزانية في الدفاتر املصرفية ودفاتر املتاجرة.  �
املراكز خارج امليزانية )مثل االلتزامات والبنود الطارئة وعقود املشتقات، الخ(.  �

مخففات املخاطر مثل قيم الضمانات وقيم أدوات التحوط، الخ.  �
االنكشافات عبر وحدات األعمال واملناطق اجلغرافية والقطاعات، الخ.  �

سيناريوهات الضغط التي يتم إجراؤها على املخاطر التشغيلية.  �
مدى وفجوات السيولة.  �

لقد صمم البنك ثالثة سيناريوهات للضغط هي »معتدل« و«متوسط« و«صعب« بناء على سياسات املخاطر بالبنك بغرض إجراء اختبار الضغط. ويتم األخذ في االعتبار فئات 
املخاطر املختلفة بشكل فردي ويتضمن ذلك الشركة التابعة للبنك األهلي الكويتي، حيث يتم تضمينها في احلسابات اإلجمالية لتقييم األثر على أساس مجمع. كما يتم حساب 

الكميات للمستويات املختلفة من الضغط والتي يتم تطبيقها على مختلف فئات املخاطر باعتبارها مؤهلة حتت السيناريوهات الثالثة لتحديد اخلسائر في الظروف الصعبة.
كما قام البنك أيضا بإعداد ضوابط حوكمة كافية على كفاية رأسماله وعملية التقييم مع مراجعات مستقلة من جانب التدقيق الداخلي لضمان االلتزام بالسياسة ودقة البيانات 

ومعقولية النتائج.
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل رأس املال )تتمة(
حتليل مكونات رأس املال 

يتم حتليل مكونات رأس املال فيما يتعلق بالشريحة األولى والثانية لضمان استقرار رأس املال وللتقليل من إمكانية حدوث تقلبات في هيكل رأس املال.

كفاية رأس املال كما في 31 ديسمبر 2014
رأس املال املطلوب

ألف دك

15,235. املطالبات على كيانات القطاع العام

230,538. املطالبات على البنوك

3141,103. املطالبات على الشركات

445,554. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

53,367. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

663,373. انكشافات أخرى

289,170املجمـوع

)14,799(مطروحا منه: مخصص عام يزيد عن 1.25% من األصول املرجحة بأوزان املخاطر

274,371صافي االنكشاف االئتماني املرجح بأوزان املخاطر

3,962انكشاف مخاطر السوق

26,519انكشاف املخاطر التشغيلية

304,852اإلجمالي العام

معدالت كفاية رأس املال:
22.68%الشريحة األولى

22.68%الشريحة األولى لألسهم العادية

23.68%املجموع
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إفصاحات رأس املال اإلضافية املطلوبة مبوجب تعليمات بازل3 هي كالتالي:

اإلفصاح العام كما في 31 ديسمبر 2014

مكونات رأس املال 
الرقابي املعلنة

)ألف دك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع 

الرقابي

حقوق املساهمني )CET1(: األدوات واالحتياطيات
270,814c + dاألسهم العادية املؤهلة املصدرة زائدا عالوة اإلصدار

121,430f + hاألرباح احملتفظ بها )احملتجزة(
168,407gالدخل املتراكم الشامل واالحتياطات املعلنة األخرى

–رأس املال املصدر مباشرة والذي يخضع لالستقطاع التدريجي من حقوق املساهمني )الشريحة 1( )ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة(
–األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(

560,651حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

–حقوق املساهمني )CET1(: التعديالت الرقابية
–تعديالت التقييم

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

الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة )بالصافي من 
–الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

–احتياطي التحوط للتدفقات النقدية 
–عجز في املخصصات للخسائر املتوقعة 

–الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق
–األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات بالقيمة العادلة

–صافي أصول صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة 
h)20,986(أرباح األسهم املقترح توزيعها

e)2,303(استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(

–االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة، 

)4,417(حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من رأسمال اجلهة املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(
االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة 

–)املبلغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(
–حقوق خدمات الرهن العقاري )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(

الضرائب املؤجلة على جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك، بالصافي من الضريبة 
–املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

–املبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15% من حقوق مساهمني البنك
–منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية

–منها:  حقوق خدمات الرهن العقاري
–منها:  الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة

–التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية
)1,119(التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني )CET1( بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي )AT1( ورأس املال املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل رأس املال )تتمة(
حتليل مكونات رأس املال )تتمة(

اإلفصاح العام كما في 31 ديسمبر 2014

مكونات رأس املال 
الرقابي املعلنة

)ألف دك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع 

الرقابي

)CET1( إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني)28,825(
531,826حقوق املساهمني )CET1( بعد التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1(: األدوات
–أدوات رأس املالي اإلضافي )AT1(  املؤهلة املصدرة زائدا عالوة اإلصدار

–منها: املصنفة كحقوق مساهمني وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة
–منها املصنفة كالتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة

)AT1( أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال اإلضافي–
–أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( الصادرة عن الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير

–منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي

–رأس املال اإلضافي )AT1(: قبل التعديالت الرقابية

رأس  املال اإلضافي )الشريحة 1(: التعديالت الرقابية
)AT1( استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه–

)AT1( احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي–
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة 

–املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من حقوق املساهمني املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(
–االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي 

–التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية
–التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي )AT1( بسبب عدم كفاية رأس املال املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات

)AT1( إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي–
)AT1(  رأس  املال اإلضافي–

 )AT1 + CET1 = T1(   )1 531,826رأس املال األساسي )الشريحة

رأس املال املساند الشريحة الثانية: األدوات واملخصصات
–أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائدا عالوة اإلصدار

–أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند )الشريحة 2(
–أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير

–منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي
27,805املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(

27,805رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال املساند )الشريحة 2(: التعديالت الرقابية
–استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة 2(

–احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2(
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اإلفصاح العام كما في 31 ديسمبر 2014

مكونات رأس املال 
الرقابي املعلنة

)ألف دك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع 

الرقابي

االستثمارات في رأسمال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة 
)4,372(املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من حقوق املساهمني املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(

–االستثمارات الهامة في رأسمال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي
–التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

)4,372(إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة 2(
23,433رأس املال املساند )الشريحة 2(

555,259رأس املال مبفهومه الشامل = رأس املال األساسي إجمالي )الشريحة 1( + رأس املال املساند )الشريحة 2(

2,345,011إجمالي األصول املرجحة باملخاطر

معدالت رأس املال واملصدات
22.68%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

22.68%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

23.68%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة املخاطر

متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك ]احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمني  )CET1( )تتضمن املصدات الرأسمالية التحوطية( زائدا املصدات الرأسمالية 
12.5%للتقلبات االقتصادية زائدا املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي[ ويعبر عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

2.5%منها: متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية
2.5%منها: متطلبات املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية

D-SIB 0.5% – 2.0%منها: املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي
7.0%حقوق املساهمني )CET1( املتاحة للمصدات )كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر(

احلدود الدنيا الوطنية
)%9.5( )CET1( 222,776احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني

257,951احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1( )%11(

304,852احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل )13%( بخالف املصدات الرسمالية للتقلبات االقتصادية ومصدات للبنوك ذات التأثير النظامي

املبالغ دون حد االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(
–االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى
–االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية

–حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(
–الضريبة املؤجلة املدرجة على جانب األصول الناجتة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2(
141,647a + bاملخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقا لألسلوب القياسي )قبل تطبيق احلد األقصى(

113,842احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا لألسلوب القياسي

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

–احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة الثانية( وفقا ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية
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هيكل رأس املال )تتمة(
حتليل مكونات رأس املال )تتمة(

فيما يلي بيان مبطابقة امليزانية وفقا للبيانات املالية املنشورة لنطاق التجميع الرقابي كما في 31 ديسمبر 2014. والبنك يتبع املعايير الدولية للتقارير املالية ألغراض التجميع 
والتي يتم تطبيقها أيضا على تقارير بازل3.

املطابقة كما في 31 ديسمبر 2014

البند 

امليزانية حسبما هي 
موجودة في البيانات 

املالية املنشورة كما 
في نهاية الفترة

مبوجب نطاق 
التجميع الرقابي كما 

في نهاية الفترة
مرجع اإلفصاح 

العام

املوجودات 
144,825144,825النقد وأرصدة لدى البنوك

279,831279,831سندات اخلزانة للحكومة الكويتية

221,228221,228سندات بنك الكويت املركزي

2,547,3222,547,322قروض وسلف )بالصافي من املخصصات احملددة(

a)125,025()125,025(مخصصات عامة على القروض والسلف

345,011345,011أوراق مالية لالستثمار

14,86514,865االستثمار في شركة زميلة

37,15637,156موجودات أخرى

33,82633,826مباني ومعدات 

3,499,0393,499,039مجموع املوجودات 

املطلوبات 
923,752923,752مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,938,2971,938,297ودائع عمالء

62,02062,020مطلوبات أخرى

16,62216,622bمخصصات عامة على املطلوبات الطارئة

2,940,6912,940,691مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني
161,917161,917cرأس املال املساهم

108,897108,897dعالوة اإلصدار

e)2,303()2,303(أسهم اخلزينة

100,444100,444fإيرادات محتجزة

168,407168,407gاحتياطيات

20,98620,986hأرباح مقترحة للتوزيع

558,348558,348إجمالي حقوق املساهمني

جدول اخلصائص الرئيسية يتضمن املعلومات عن املبلغ الذي مت إقراره في رأس املال الرقابي كما في 31 ديسمبر 2014 واملوجود في موقع البنك على شبكة اإلنترنت حتت 
عنوان »اإلفصاحات«.

إدارة المخاطر )تتمة(
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هيكل وعملية إدارة املخاطر
وضع البنك أطر عمل شاملة إلدارة كافة مخاطره املادية مبوجب تعليمات بنك الكويت املركزي. والغرض من أطر العمل هذه هو التعامل مع عمليات حتديد وقياس ومراقبة كافة 

املخاطر املادية على مستوى البنك. وباإلضافة إلى مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية مبوجب الركن األول، فقد قام بنك الكويت املركزي بإخطار البنوك بأن 
تقوم بتقييم املخاطر ورأسمالها مبوجب الركن الثاني لكافة املخاطر املادية التي يواجهها البنك مثل مخاطر التركز االئتماني، ومخاطر مخففات املخاطر االئتمانية ومخاطر سعر 

الفائدة في الدفاتر املصرفية ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر اإلستراتيجية ومخاطر السمعة، وغيرها.
لدى البنك أطر عمل مطبقة إلدارة مختلف املخاطر حسبما مت حتديده مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي بخصوص بازل 3 وعملية التقييم الداخلية لكفاية رأس املال 

)ICAAP(. وتخضع إدارة املخاطر ألطر العمل التي تتضمن سياسة املخاطر، ونزعة وتقييم املخاطر وقياس املخاطر ومناذج ومنهجية اختبار الضغط، ومصفوفات تقييم كفاية 
رأس املال، املعتمدة من مجلس اإلدارة. ويتم دمج املخاطر في عملية اتخاذ القرار على كافة أنواع املخاطر لتمكني البنك من إدارة مخاطره ضمن مستويات مقبولة.

كما قام البنك بإعالن بيان نزعة املخاطر الذي يضع احلدود التي يجب ضمنها إدارة املخاطر فيما يتعلق بإمكانية توفر رأس املال واستخدامه بعد جتنيب جزء منه كمصد 
ملواجهة الظروف الصعبة. وفيما يلي وصف موجز لبيان نزعة املخاطر مع املخاطر واملنهجية التي مت حتديدها إلدارة تلك املخاطر حسبما هو موضح أدناه:

بيان نزعة املخاطر:
استخدم البنك إطار عمل نزعة املخاطر وثقافة املخاطر في إدارة انكشافاته بشكل واع ومدروس للتأكد من أخذ املخاطر وإدارتها في االعتبار ضمن مستويات نزعة املخاطر من 

خالل وضع ميزانية تقديرية لرأس املال وحدود للمخاطر، إلخ. وفي هذا اخلصوص، مت تعريف بيان نزعة املخاطر الذي يقدم أساسا لتحديد قدرة البنك على أخذ املخاطر، 
واالحتفاظ باملصدات وحدود املخاطر ضمن إستراتيجية األعمال، ومعايير املخاطر ألهداف األعمال الكلية ومؤشرات نزعة املخاطر ألغراض املراقبة ورفع التقارير.

وعلى مستوى عموم مجموعة البنك، فإن بيان نزعة املخاطر يقوم على أساس مستوى رأس املال حتت ضغط متوسط وتقلبات إيرادات العائد على رأس املال املعدل بحسب 
املخاطر )RAROC( واملخصصات وتنوع القطاع والتنوع اجلغرافي والتصنيف االئتماني اخلارجي للبنك ومصفوفات تقييم أخرى مثل جودة األصول ومخاطر السيولة واملخاطر 

التشغيلية ومخاطر السمعة وااللتزام الرقابي. وهذه املعايير يتم تنظيمها في وحدات األعمال عن طريق وضع حدود للمخاطر القابلة للتطبيق على كل خط من خطوط األعمال.

حدود املخاطر / احلدود األساسية
وضع البنك حدودا للمخاطر كجزء من مختلف السياسات التي حتكم مجاالت أعماله. وتتم مراقبة حدود املخاطر ضمن إطار عمل نزعة املخاطر بحسب خطوط األعمال 
بناء على خطط األعمال. وقد مت دمج بيانات نزعة املخاطر ضمن كل إطار عمل من أطر إدارة املخاطر وذلك إلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية 

واملخاطر اإلستراتيجية ومخاطر السمعة. وقد متت ترجمة بيانات نزعة املخاطر هذه إلى حدود للمخاطر احملددة واحلدود األساسية إلدارة مستويات املخاطر ضمن 
مستويات نزعة املخاطر.

عملية املراقبة والسيطرة واإلبالغ عن نزعة وحدود املخاطر
يراقب البنك نزعة املخاطر وحدود املخاطر واحلدود األساسية بشكل دوري من خالل آلية للمراقبة والسيطرة واإلبالغ. وتتم مراقبة كل ذلك بهدف تقييم مستوى انكشافات 

البنك جتاه املخاطر، التخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة واملطلوبة للحفاظ على مستويات النزعة ضمن حدود مقبولة.

مراقبة املخاطر واحلوكمة
الهدف الرئيسي إلدارة املخاطر هو ضمان أن موجودات ومطلوبات البنك ومراكز املتاجرة وأنشطته االئتمانية والتشغيلية ال تعرض البنك للخسائر التي ميكن أن تهدد بقاءه 

ومنوه. كما أن إدارة املخاطر تساعد في ضمان عدم زيادة انكشافات املخاطر زيادة مفرطة وأن تكون مناسبة لرأسمال البنك ومراكزه املالية. والبنك يحافظ على نظام ملراقبة 
احلدود للتخفيف من كافة مخاطر الصفقات املقابلة والتحوط من مخاطر الصرف األجنبي عن طريق الصفقات اآلجلة والصفقات الفورية، ومخاطر سعر الفائدة باستخدام 

مقايضات سعر الفائدة واملقايضات مبختلف العمالت إلدارة امليزانية.
وتتضمن إدارة املخاطر العناصر األربعة التالية: 

حتديد املخاطر   �
قياس املخاطر   �

مراقبة املخاطر   �
السيطرة على املخاطر  �
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
مراقبة املخاطر واحلوكمة )تتمة(

وفيما يلي الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر بالبنك:

جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر

رئيس املخاطر - إدارة املخاطر

رئيس املدراء العامني والرئيس التنفيذي

مخاطر دولة اإلمارات 
العربية املتحدة

وحدة املخاطر 
االئتمانية

وحدة املخاطر املالية 
)وحدة مخاطر السوق(

وحدة املخاطر 
التشغيلية

وحدة مخاطر IT/وحدة 
IT أمن

وحدة املخاطر 
االستراتيجية وحدة ICAAP/بازل3 وحدة احملافظ 

واملخصصات

ولضمان االستقاللية، فإن إدارة املخاطر تتبع مباشرة جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر مع تبعية غير مباشرة لرئيس اجلهاز التنفيذي.
إن خطوط األعمال مع أقسام الدعم األخرى وقسم إدارة املخاطر وقسم التدقيق الداخلي تشكل العناصر الثالثة التي تضمن كفاءة وفعالية االلتزام بالعمليات الرقابية املوضوعة 

إلدارة املخاطر بالبنك. ويسعى قسم إدارة املخاطر مدعوما من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا إلى نشر الثقافة والتوعية باملخاطر في كافة إدارات البنك.

إدارة مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان من اخلسارة املالية احملتملة الناجتة عن عدم متكن العمالء من الوفاء بأحكام وشروط عقودهم. كما أنها تتضمن أيضا مخاطر اخلسارة في قيمة احملفظة 

نتيجة انتقال اجلودة النوعية لالئتمان من فئات املخاطر األدنى إلى فئات املخاطر األعلى.
تعتبر مخاطر االئتمان من أهم املخاطر التي يتعرض لها البنك وتعتبر اإلدارة الفعالة لها مهمة للغاية في ضمان جناح البنك على املدى البعيد. 

والبنك لديه نظام شامل لبذل اجلهد املطلوب لتقييم واعتماد التسهيالت االئتمانية وسياسات محددة بشكل واضح ملراقبة وإدارة املخاطر االئتمانية على مستوى الطرف املقابل 
واملجموعة وعلى مستوى القطاع االقتصادي وعلى مستوى الدولة.

كما أن البنك لديه أيضا نظام فعال لتصنيف درجات مخاطر املقترضني وتقييم مخاطر تعثر املقترضني من الشركات. ويتم تقييم املقترضني أصحاب االئتمان باستخدام 
تدريج من )1( إلى )10( درجات حيث متثل الدرجة )1( تقييما ممتازا والدرجة )10( تقييما رديئا. ومنوذج تصنيف مخاطر املقترض يأخذ في االعتبار العوامل الرئيسية 

مثل اجتاهات األعمال واإلدارة واجلوانب املالية والضمانات، الخ، والتي يتم وزنها بالشكل السليم للوصول إلى ذلك التصنيف. كما تتم أيضا مراقبة التغيرات / التحول في 
درجات تصنيف املقترض بشكل سنوي. كما أن البنك يستخدم تصنيف مخاطر األفراد عن طريق برنامج بطاقة النقاط لألفراد الذي يقدم نظام آلي شامل لتنفيذ معامالت 

القروض والبطاقات االئتمانية.
أما بخصوص املقترضني الدوليني واملؤسسات املالية الدولية، فإن البنك يعتمد على وكاالت التصنيف االئتماني للقيام بتقييم درجات االئتمان، والتي تتضمن أيضا تقييم 

املخاطر السياسية والبنك يتعامل بشكل رئيسي مع املقترضني والدول من الدرجة االستثمارية. ويستخدم البنك التصنيفات االئتمانية لوكالة ستاندرد أند بورز وموديز 
بالنسبة للمطالبات السيادية وانكشافات البنوك، ويختار التصنيف األعلى ألقل تصنيفني لتحديد وزن املخاطر جتاه أي انكشاف.

إدارة المخاطر )تتمة(
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كما يتبنى البنك أيضا املؤشرات التالية لربط تصنيفات اإلصدار العام مع املوجودات القابلة للمقارنة في دفاتر البنك. والبنك يستخدم التصنيف البعيد املدى لهذا البيان. 

S&P درجة املخاطر املنقحة للبنك األهلي الكويتيتصنيف

AAA1

AA2

A 3
BBB 4
BB5

B6

 C/CC/CCC 9,8,7

D 10

كافة التسهيالت االئتمانية للشركات والتسهيالت السيادية تتطلب مراجعة مستقلة ملخاطر االئتمان وفقا ملمارسات إدارة املخاطر. كما تتم مراقبة انكشافات املقترضني من 
خالل حدود االنكشاف على أولئك املقترضني، وحيثما يتجاوز انكشاف املجموعة حدا معينا، فإنه يحتاج إلى موافقة جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان واالستثمار. كما أن التسهيالت 

االئتمانية املقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة يتم اعتمادها بشكل يتوافق متاما مع متطلبات وتعليمات بنك الكويت املركزي، ويتم تنفيذها على أساس جتاري بحت. 
أما فيما يتعلق بالثقافة االئتمانية، فإن إدارة املخاطر تضمن وجود وتطبيق السياسات واإلرشادات والعمليات واإلجراءات الصحيحة واملناسبة لتغطية كافة مناطق األعمال التي تنشأ 

عنها املخاطر االئتمانية. كما أنها تضمن التطبيق املنسق ملعايير تقدمي التسهيالت االئتمانية بالبنك واملراجعة الدورية وحتديث السياسات واإلرشادات واإلجراءات االئتمانية.
وتضع السياسة االئتمانية معايير احلدود لالنكشافات الفردية وانكشافات املجموعة والقطاع االقتصادي والدول. واألعمال مع أي طرف مقابل ال تبدأ إال بعد اعتماد خط 
االئتمان. كما توجد عملية فعالة للموافقة على التسهيالت االئتمانية مع مستويات مختلفة من الصالحيات يتم التفويض بها لضمان تنفيذ األعمال بطريقة فعالة وسليمة.

تضمن إدارة املخاطر أن التسهيالت االئتمانية يتم منحها وفقا للمعايير املعتمدة لدى البنك وأن كافة املخاطر قد مت إبرازها في مراجعة التسهيالت االئتمانية مبا في ذلك 
االستثناءات من السياسة املطبقة. 

تغطي مخاطر التسهيالت االئتمانية، التحليل ورفع التقارير وطبيعة انكشافات الطرف املقابل داخل وخارج امليزانية )احلجم واملدة ودرجة التعقيد والسيولة( مبا في ذلك 
التسهيالت االئتمانية املضمونة وغير املضمونة.
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
إدارة مخاطر االئتمان )تتمة(

وتنشأ مخاطر احملفظة من ارتباط إيجابي عالي بني التسهيالت االئتمانية املقدمة لألفراد وتعثر أحد املقترضني الذي ميكن أن يؤدي إلى تعثر العديد من املقترضني املرتبطني 
بذلك املقترض والذين يتحملون مثل ذلك االرتباط. وقد يتضمن هذا ما يلي: 

تركز االنكشاف في املناطق اجلغرافية، القطاعات، املجموعات، األطراف املقابلة أو فئات التصنيف؛   �
حتليل االجتاه في احلجم والقطاعات والتركز؛  �

االجتاهات في نوعية احملفظة )انتقال مخاطر املقترض، القروض املتعثرة(.  �
ويراقب البنك بيانات كافة التركزات االئتمانية بنسبة 5% فأكثر ويرفع تقاريره لبنك الكويت املركزي على أساس ربع سنوي وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي مبوجب التعميم 
رقم )رب س/1995/101(. ويراقب البنك أعماله ويلتزم بتعليمات بنك الكويت املركزي بخصوص مطلوبات أي عميل )احلدود أو االنكشافات النقدية أيهما أعلى، واملطلوبات 

غير النقدية( واألطراف املترابطة جتاه البنك والتي ال يجب أن تتجاوز 15% من رأسمال البنك حسبما هو محدد في إرشادات كفاية رأس املال الصادرة عن بنك الكويت املركزي، 
تعميم رقــم )رب س/1995/101(. ويلتزم البنك بإرشادات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بتوزيع / تنظيم االئتمان على مختلف القطاعات االقتصادية.

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن البنك لديه حدودا داخلية مدروسة جيدا النكشاف احملفظة إلدارة التركز في مختلف القطاعات. ويتم القيام بتحليل انكشاف احملفظة على فترات 
منتظمة إلدارة واحتواء املخاطر في مختلف القطاعات. وحيثما يكون مطلوبا، يتولى البنك مراجعة انكشافاته ووضع حدود لها إلدارة واحتواء املخاطر. وللتخفيف من املخاطر 

الناشئة عن األزمة املالية التي أثرت على االقتصاد العاملي بشكل عام، قام البنك مبراجعة دقيقة وشاملة النكشافات احملفظة في أنواع املعامالت املختلفة واألطراف املقابلة 
والقطاعات والبنوك والدول، كما قام مبراجعة حدود االنكشاف إلدارة املخاطر.

وبقدر ما يتعلق األمر بائتمان األفراد، فإن البنك يطبق السياسات والضوابط والعمليات الالزمة. وهي تتماشى مع تعليمات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بالقروض اإلستهالكية 
والقروض املقسطة والبطاقات االئتمانية. ويتم تقدمي القروض الفردية من خالل شبكة فروع البنك. وتلتزم القروض الفردية مبعايير السياسة ويتم تنفيذها بعد اعتمادها من 

جهات االعتماد الالزمة. كما تتم مراجعة االستثناءات بشكل مستقل من جانب إدارة املخاطر ويتم اعتمادها من جانب جلنة االئتمان املعنية. وتقوم وحدة قروض األفراد املستقلة 
والتي تتبع إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد بعملية املراجعة والتأكد من استكمال كافة اإلجراءات واملستندات الضرورية. كما يقوم البنك أيضا مبراجعة محفظة القروض 

الفردية للتعرف على أي تدهور ولديه آليات لتحصيل القروض واألقساط عند استحقاقها.
ومبوجب مخاطر الركن الثاني، فإن مخاطر التركز يتم تقييمها أيضا لتوفير رأس املال وإدارة مخاطر التركز بشكل واع ومدروس. كما يتم أيضا تقييم مخاطر مخففات املخاطر 

االئتمانية بناء على اجلودة النوعية للضمان والسيولة والتقلبات، وفعالية املستندات، الخ.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي املخاطر التي تؤثر سلبا على قيمة املوجودات أو املطلوبات أو اإليرادات بسبب التغيرات في ظروف وأحوال السوق أو حركة أسعار السوق أو األسعار عموما. 

وتتحقق املوجودات واملطلوبات احلساسة للسوق من خالل القروض واالستثمارات وعمليات املتاجرة املرتبطة باألمالك. ولقياس مخاطر السوق في دفتر املتاجرة، يتم تسعير كافة 
املراكز يوميا بحسب سعر السوق ويتم اعتماد احلدود ومراقبتها بشكل مستقل. كما أن كافة االنكشافات تتم مراقبتها بشكل مستقل من قبل إدارة املخاطر ويتم اعتماد احلدود 

املناسبة في جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات.
ويتم تقييم رأسمال مخاطر السوق أيضا حتت الركن الثاني بخصوص أي تركز في مراكز املتاجرة وعدم توفر السيولة في األسواق واملراكز التي يتم حتديدها بحسب النموذج، 

الخ. ويتبنى البنك طريقة موحدة لقياس مخاطر السوق اخلاصة به.

مخاطر سعر الصرف األجنبي
متثل مخاطر سعر الصرف األجنبي انكشافات البنك أمام التقلبات في قيم أمالكه احلالية واملستقبلية من التدفقات النقدية التي يسيطر عليها بالعمالت األجنبية األخرى. 
وتتضمن أنواع األدوات املعرضة لالنكشاف لهذه املخاطر ما يلي: القروض املمنوحة واملطلوبات بالعملة األجنبية، التدفقات النقدية املستقبلية بالعمالت األجنبية الناشئة من 

معامالت الصرف األجنبي، املراكز اخلاصة بأمالك للبنك ومعامالت الصرف األجنبي للعمالء. 
واألدوات املستخدمة للتخفيف من هذه املخاطر هي املعامالت الفورية للصرف األجنبي واملعامالت اآلجلة واخليارات، الخ. وهذه األدوات تساعد على حتصني البنك ضد 

اخلسائر التي قد تنشأ بسبب التحركات الكبيرة في أسعار الصرف األجنبي. وكافة االنكشافات للصرف األجنبي تتم إدارتها بشكل مركزي عن طريق إدارة اخلزانة لدى البنك 
وتتم مراجعتها وتسعيرها يوميا بحسب سعر السوق. كما مت وضع حدود فيما يتعلق باالنكشافات املفتوحة خالل ليلة واحدة ووقف اخلسائر والعمالت املصرح بها، وذلك بغرض 

املراقبة والسيطرة على انكشافات الصرف األجنبي.ويستخدم البنك أيضا القيمة املعرضة للمخاطر ملراقبة حدود القيمة املعرضة للمخاطر بشكل مستقل عن طريق إدارة 
املخاطر على أساس يومي ويستخدم سيناريو الضغط لقياس مخاطر الصرف األجنبي كميا. 

إدارة المخاطر )تتمة(
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مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة التي يواجهها البنك بسبب حدوث فرق في إعادة تسعير القروض والودائع. وغالبية القروض تخضع إلعادة التسعير في ضوء التغيرات التي تطرأ 

على سعر اخلصم من قبل بنك الكويت املركزي. وعلى أية حال، فإن تسعير الودائع ليس مرتبطا بسعر اخلصم الذي يحدده بنك الكويت املركزي، ومن ثم فإن أسعار الفائدة على 
الودائع ال يتم إعادة تسعيرها عند إعادة تسعير القروض. والفرق الذي ينشأ نتيجة لذلك، يؤدي إلى مخاطر أسعار الفائدة )مخاطر السعر األساسي(. أما العناصر األخرى في 
مراكز البيانات املجمعة التي حتمل مخاطر أسعار الفائدة فهي سندات الدين احلكومية وأذونات اخلزينة وسندات بنك الكويت املركزي واألوراق املالية املدينة في محفظة البنك 

االستثمارية اخلاصة بالدخل الثابت.
والهدف الكلي للبنك هو إدارة حساسية أسعار الفائدة حتى ال تؤثر التحركات في أسعار الفائدة بشكل سلبي على صافي دخل البنك من الفائدة. ويتم قياس مخاطر سعر الفائدة 

على أساس التقلب احملتمل في اإليراد الناجت من صافي الفوائد والذي تسببه التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق.
ويتم حتديد االنكشافات كميا باستخدام فجوات إعادة حتديد أسعار الفائدة. وتتم مراقبة املكاسب ضمن حدود املخاطر ويتم استخدام مناذج مشابهة لتقدير أثر مختلف 
سيناريوهات أسعار الفائدة على صافي إيرادات البنك من الفوائد. وتتضمن مناذج احملاكاة هذه افتراضات إلعادة حتديد أسعار املوجودات واملطلوبات وخصائص مواعيد 

االستحقاق. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( مبراقبة االنكشافات في مقابل احلدود والتحليل باستخدام طريقة احملاكاة على فترات منتظمة. 
مبوجب الركن الثاني ينفذ البنك التقييم الداخلي لرأس املال بالنسبة ملخاطر سعر الفائدة في سجالت البنك ويخصص رأسمال محدد لهذه املخاطر.

مخاطر السيولة
السيولة هي قدرة البنك املستمرة على الوفاء باملطلوبات والوفاء مبسحوبات الودائع عند استحقاقها؛ والنمو في أصول الصناديق وعمليات األعمال والوفاء بااللتزامات التعاقدية 

من خالل إمكانية احلصول على األموال وتوفيرها بدون قيود بأسعار السوق املعقولة.
يتم حتليل احتياجات البنك املتوقعة من السيولة وتتم التوصية بالبدائل املثلى إلدارة مخاطر السيولة. كذلك تقوم إدارة املخاطر بتحديد السيولة املعرضة للمخاطر، والتي تتم 
مراقبتها وإبالغها بشكل يومي. كما مت وضع السياسات إلدارة السيولة، وكذلك وضع خطة طوارئ للسيولة. وقد مت القيام باختبار ضغط للسيولة لتقييم أثر سحب الودائع، 

وحتديد مطلوبات الطوارئ، إلخ في سيناريوهات معتدلة ومتوسطة وصعبة، وحتت سيناريوهات محددة خاصة بالبنك وسيناريوهات خاصة باألنظمة وتتم مراقبة تركز الودائع 
على أساس منتظم وتتم مراجعتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

مت تطبيق نزعة مخاطر السيولة مع معايير للمتابعة، معايير نزعة مخاطر السيولة - املوجودات السائلة، إجمالي املوجودات، نسبة القروض إلى الودائع، فروق االستحقاق السلبية 
التراكمية؛ تنويع مصادر التمويل؛ إجراء اختبار ضغط حتت السيناريو الصعب، واستهالك رأس املال. ويتم استخدام معايير النزعة هذه لدفع مخاطر السيولة واالنكشاف الذي 

يرغب البنك في أخذه وإدارة مستويات املخاطر ضمن مستويات نزعة املخاطر.
ومبوجب الركن الثاني، يتم تقييم مخاطر السيولة للسيناريو احملدد وسيناريو السوق العام للبنك ورأس املال الذي يتم توفيره إلدارة املخاطر.

كما تبني البنك أيضا على املستوى الداخلي متطلبات معدل تغطية السيولة مبوجب توصيات بازل3 ويراقب تغطية السيولة بشكل دوري.

مخاطر إدارة املوجودات واملطلوبات
تلعب إدارة املخاطر دورا مهما للغاية في تقييم املخاطر الكامنة في موجودات ومطلوبات البنك. وهي توصي باإلجراءات الالزمة إلدارة املخاطر بفعالية ضمن نزعة املخاطر 

املتفق عليها. يتضمن دور إدارة املخاطر تقييم التقلبات وتركز اإليرادات واألرباح؛ وفعالية حتديد األسعار لتغطية التكاليف واملخاطر؛ ووضع معدالت ملعوقات العائد على رأس 
.)RAROC( املال املعدل بحسب املخاطر

تتم مراقبة التغير في صافي الدخل من الفائدة في مختلف السيناريوهات بهدف تعظيم صافي الدخل من الفائدة ضمن حدود املخاطر املقبولة. تتم إدارة امليزانية بالطريقة 
املثلى عن طريق القيام مبراجعات امليزانية إلدارة العوائد من خالل التوزيع األمثل للسيولة الفائضة، وإدارة التكلفة عن طريق التركيز على الودائع منخفضة التكلفة وتقدمي 

التوصيات بشأن إدارة تكلفة األموال بطريقة واعية وحذرة. أيضا يتم تقدمي التوصيات بشأن خليط التمويل املناسب بني العملة احمللية والعملة األجنبية وبالتالي حتقيق 
االستخدام األمثل لعوائد امليزانية ضمن حدود مخاطر مقبولة.
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
إدارة املخاطر التشغيلية

تعرف املخاطر التشغيلية بأنها مخاطر اخلسارة الناجتة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو مخاطر اخلسارة الناجتة عن أحداث خارجية. 
وإدارة هذه املخاطر تعتمد على حتديد املخاطر املوجودة داخل البنك؛ والتعليم واملعرفة املتوفرة لدى موظفي البنك بخصوص املخاطر التشغيلية التي يتعرضون لها أثناء القيام 

بواجباتهم الوظيفية وضمان أن إطار عمل الضوابط يعمل بفعالية.
يقوم البنك بتحديد وتقييم املخاطر التشغيلية الكامنة في املنتجات واألنشطة والعمليات واألنظمة. كما يضمن أيضا أنه قبل تقدمي أي منتجات أو خدمات، أو أنشطة أو عمليات 

أو أنظمة جديدة، يتم تقييم املخاطر التشغيلية املرتبطة بها وتخفيفها بشكل سليم.
يعتبر حتديد املخاطر عملية حيوية لتطوير نظم املراقبة والسيطرة على املخاطر التشغيلية. كما أن حتديد املخاطر يأخذ في االعتبار العوامل الداخلية مثل هيكل البنك وطبيعة 

أنشطته ونوعية املوارد البشرية والتغيرات في هيكله التنظيمي ومعدل استقاالت وإحالالت املوظفني. كما أنه يفحص أيضا العوامل اخلارجية مثل التغيرات في الصناعة 
املصرفية والتغيرات االقتصادية والسياسية الرئيسية والتقدم التكنولوجي. 

مناذج املخاطر التشغيلية
قام البنك األهلي بتطوير مناذج املخاطر التشغيلية )ORMs( التي تغطي املخاطر الرئيسية التي مت حتديدها ألعمال البنك الرئيسية ومناطق الدعم من خالل ممارسة 
التقييم الذاتي و/أو طرق تقييم املخاطر األخرى. وتتم مناقشة املخاطر التي يتم إبرازها في مناذج املخاطر التشغيلية ويتم مناقشتها مع وحدات األعمال املعنية وتتم 

مراجعتها من جانب جلنة املخاطر.
لدى البنك منوذج للمخاطر التشغيلية لقياس القيمة املعرضة للمخاطر عن طريق متابعة وتسجيل معدل تكرار ودرجة جسامة اخلطأ الفردي وأحداث اخلسارة واملعلومات 

األخرى ذات الصلة، وذلك بشكل منتظم، وقياس اخلسائر من خالل منوذج قياس القيمة املعرضة للمخاطر بخصوص املخاطر التشغيلية.
ومبوجب الركن الثاني، يتم قياس املخاطر التشغيلية املتبقية باستخدام منوذج القيمة املعرضة للمخاطر للتقييم الداخلي لكافة املخاطر التشغيلية املادية.

ويتم تقييم املخاطر القانونية كجزء من منوذج قياس القيمة املعرضة للمخاطر باملخاطر التشغيلية بناء على األثر واالحتمالية اخلاصة مبسائل املخاطر القانونية املادية.
تقوم قاعدة بيانات البنك الداخلية اخلاصة باألخطاء / اخلسائر بتجميع األنشطة املادية واالنكشافات. كما أنها تتابع بيانات األخطاء / اخلسائر الداخلية الفردية 

)اخلسائر الفعلية واخلسائر الكامنة والوشيكة احلدوث ومحاوالت الغش( وتقوم بتنظيم هذه البيانات في خطوط األعمال ذات الصلة. كما يقوم البنك بجمع املعلومات عن 
تواريخ األحداث وعمليات االسترداد، باإلضافة إلى املعلومات عن األسباب والدوافع اخلاصة بأحداث اخلسائر. ويتم حتليل بيانات اخلسائر التي يتم جمعها ويتم عالج 

أوجه القصور في عمليات البنك.

مراقبة املخاطر التشغيلية والتخفيف منها
قام البنك بوضع سياسات وعمليات وإجراءات ملراقبة مخاطر التشغيل املادية والتخفيف منها. ويقوم البنك باملراجعة الدورية النكشافات املخاطر واستراتيجيات املراقبة ويتولى 

ضبط مدى املخاطر التشغيلية وفقا لذلك باستخدام االستراتيجيات املناسبة في ضوء قدرة البنك اإلجمالية على حتمل املخاطر ومداها:
�  يضمن البنك أن هناك فصل سليم ومناسب بني الواجبات وأن املوظفني ال تسند إليهم مسئوليات قد تخلق تضاربا في املصالح أو متكنهم من إخفاء اخلسائر أو األخطاء أو 

اتخاذ إجراءات غير سليمة.
�  مت وضع سياسات إدارة املخاطر املرتبطة بأنشطة يتم إسنادها إلى جهات خارجية. كما أن ترتيبات اإلسناد جلهات خارجية تتم بناء على عقود فعالة واتفاقيات ملستوى 

اخلدمة التي تضمن تخصيص وحتديد واضح للمسئوليات بني مقدمي اخلدمات اخلارجية والبنك.
يضمن البنك تغطية كافية من التدقيق الداخلي للتحقق من أن سياسات وإجراءات التشغيل يتم تنفيذها بشكل فعال.  �

لدى البنك وحدة مستقلة ملخاطر االلتزام الرقابي ملراقبة االلتزام بكافة اإلرشادات والنظم الداخلية.  �
لدى البنك وحدة ملخاطر تكنولوجيا معلومات لضمان وجود عمليات وضوابط كافية ألنظمة تكنولوجيا املعلومات وضوابط أمن املعلومات.  �

يستفيد البنك من التغطية التأمينية للتخفيف من املخاطر التشغيلية.  �
�  كما أ ن البنك لديه خطة مطبقة للتعافي من الكوارث وخطة الستمرارية األعمال. ويتم اختبار خطط التعافي من الكوارث بشكل منتظم للقيام بتنفيذ املعامالت من موقع 

التعافي من الكوارث.

إدارة المخاطر )تتمة(
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إدارة املخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة
لدى البنك أطر عمل مناسبة للمخاطر تغطي السياسة واإلرشادات واإلجراءات واألدوات. 

املخاطر االستراتيجية
تعرف املخاطر االستراتيجية بأنها املخاطر التي لها أثر حالي أو متوقع على إيرادات البنك أو رأسماله من جراء التغيرات في بيئة البنك التشغيلية أو من جراء القرارات 

اإلستراتيجية املعاكسة أو التنفيذ غير السليم للقرارات أو من عدم االستجابة للتغيرات التي حتدث واملتعلقة بقوة الصناعة أو اجتاه االقتصاد أو التغيرات التكنولوجية. وفي هذا 
الشأن قام البنك بوضع إطار عمل للمخاطر اإلستراتيجية لتحديد وقياس ومراقبة انكشافات املخاطر اإلستراتيجية واإلبالغ عنها. وألغراض املخاطر اإلستراتيجية، فإن مصادر 

املخاطر تأتي من:
إطار عمل غير كاف للحوكمة اإلستراتيجية.  �

حتديد غير كاف للعوامل التي تؤثر على اإلستراتيجية و/أو خطط األعمال.   �
التخطيط غير الكافي وعملية تخصيص غير كافية للموارد.  �

اإلخفاق في تنفيذ اخلطط واملشاريع واملبادرات.  �
املسائل ذات الصلة بديناميكيات البيئة - الداخلية واخلارجية والتي تتضمن املنتجات واخلدمات واملمارسات التي يقوم بها البنك.  �

ويتم تقييم املخاطر اإلستراتيجية فيما يتعلق بالضوابط املتوفرة للتخفيف من تلك املخاطر وقدرة البنك على أن ينفذ بنجاح أهدافه مبوجب خطته اإلستراتيجية بعيد املدى. وقد 
مت تطوير املصفوفات ملراقبة وقياس املخاطر باستخدام عملية بطاقة النقاط لتقييم املخاطر اإلستراتيجية وفقا للخطة اإلستراتيجية ولدراسة ما إذا كان البنك لديه قدرة كافية 
على حتمل تلك املخاطر مقابل نزعة املخاطر املعلنة / املعتمدة. ويتم تقييم رأس املال بناء على درجة القياس مع األخذ في احلسبان كافة املبادرات اإلستراتيجية التي تؤثر على 

األعمال وعلى اإليرادات من خالل ممارسة تقييم ذاتي.

مخاطر السمعة
تُعرف مخاطر السمعة بأنها املخاطر التي لها أثر سلبي حالي أو متوقع على إيرادات البنك أو رأسماله من اإلضرار بسمعة البنك في رأي كبار املساهمني وأصحاب املصالح بالبنك. 

ويسعى البنك إلى إدارة مخاطر السمعة اخلاصة به من خالل إطار عمل إلدارة مخاطر السمعة يركز على ما يلي:
حتديد مؤشرات مخاطر السمعة الرئيسية حتت كل عامل من العوامل املؤثرة.  �

حتديد األدوار واملسئوليات ملختلف الكيانات في تقييم مخاطر السمعة وعملية اإلدارة.  �
تطوير طريقة رسمية ومهيكلة إلدارة مخاطر السمعة للبنك.  �

وقد قام البنك بتحديد مختلف العوامل املؤثرة في مخاطر السمعة ومت تصنيفها حتت 12 عامل مؤثر. وتتم إدارة مؤشرات املخاطر الرئيسية حتت رضا العميل والسالمة املالية 
وحوكمة الشركات واإلدارة وممارسات األعمال وإدارة املخاطر وبيئة الرقابة وااللتزام الرقابي والشفافية ووسائل اإلعالم والشائعات وثقافة املؤسسات وكفاءة املوظفني وإدارة 

األزمات. وتستخدم هذه املعايير في تقييم وإدارة مخاطر السمعة.
ومبوجب الركن الثاني، يقوم البنك بتقييم مخاطر السمعة بناء على بطاقات حتديد النقاط ملخاطر السمعة والتي مت إعدادها لتقييم املخاطر من خالل العوامل املؤثرة الرئيسية 

التي تؤثر على سمعة البنك في رأي كبار أصحاب املصالح املهمني.

االنكشافات االئتمانية بسبب تأخر السداد
يحدد البنك انكشاف تأخر السداد في ضوء توجيهات بنك الكويت املركزي. ووفقا لذلك، فإن التسهيالت النقدية تعتبر متأخرة السداد في ظل الظروف التالية:

إذا كان حساب السحب على املكشوف يتجاوز بشكل مستمر نسبة 10% فوق احلد.  �
إذا كان احلساب اجلاري برصيد مدين بدون أي حد مفوض به.  �

إذا لم يتم جتديد / متديد التسهيالت االئتمانية في موعد االنتهاء.  �
إذا لم يتم سداد القسط املستحق للقرض في تاريخ االستحقاق و/أو  �

إذا لم تتم تسوية الفائدة املتراكمة على القرض في تاريخ استحقاقها.  �
وقد مت حتديد التسهيالت االئتمانية املتعثرة في السياسات احملاسبية املهمة بالبيانات املالية.

والبنك يرصد مخصصات خاصة وعامة بناء على توجيهات وتعليمات بنك الكويت املركزي وحسبما هو موضح على النحو التالي، إال أنه بالنسبة لفرعي البنك باإلمارات يتم 
تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلاصة بالدولة املعنية التي تقع فيها تلك الفروع.
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
االنكشافات االئتمانية بسبب تأخر السداد )تتمة(

املخصصات احملددة
يتم حساب احلد األدنى املطلوب للمخصصات احملددة على املبالغ املتأخرة القائمة التي لم يتم سدادها، بناء على عدد أيام التعثر في السداد حسبما هو مبني أدناه:

احلد األدنى من املخصصات املطلوبةأيام التعثر في السداد
20%ما بني 91 و 180 يوما

50%ما بني 181 و 365 يوما

100% أكثر من 365 يوما

 .)IAS39( ويتم تكوين املخصصات احملددة بناء على توجيهات بنك الكويت املركزي ووفقا ملتطلبات املعيار احملاسبي الدولي
كما يتم تكوين مخصصات محددة أيضا ملراقبة حسابات الفئة بحسب حكم ورأي اإلدارة.

املخصص العام
يحدد البنك مخصصا عاما حسبما يقرره بنك الكويت املركزي على كافة التسهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء، مببالغ صافية تعادل فئات محصورة ومحددة من الضمانات 

التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت املركزي. إال أنه بالنسبة للفروع التي ال تخضع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلاصة بالدولة املعنية التي تقع 
فيها تلك الفروع.

كما أن البنك يقوم أيضا بتكوين مخصصات عامة إضافية لتغطية مخاطر االئتمان العامة ومخاطر السوق الكامنة في احملفظة. ولضمان إدارة املخاطر االئتمانية بشكل فعال، 
قام البنك بوضع إطار عمل شامل لسياسة إدارة املخاطر االئتمانية، يغطي كافة أنواع التسهيالت االئتمانية، وذلك لضمان التقليل من الديون غير املنتظمة.

إطار عمل سياسة البنك إلدارة املخاطر االئتمانية:

طريقة إدارة احملفظة

السياسات واإلجراءات 
واإلرشادات

أدوات التحليل االئتماني

املراقية واملتابعة

نظام اإلقراض

 مسؤولية املخاطرة 
ومحاسبة املسؤول

 الثقافة واملهارات 
االئتمانية

رقابة االئتمان

صالحية املوافقة

 منوذج حتديد 
األسعار

 تقنيات قياس 
املخاطر االئتمانية  إطار عمل 

إدارة املخاطر 
االئتمانية

إدارة المخاطر )تتمة(
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إجمالي االنكشاف ملخاطر االئتمان

املجموعغير ممولةممولة )إجمالي املبالغ القائمة قبل تخفيف أي مخاطر( )ألف دك(

20,205-120,205. البنود النقدية 

2591,32511,273602,598. املطالبات على الدول 

3151,0611151,062. املطالبات على كيانات القطاع العام 

4347,583690,0471,037,630. املطالبات على البنوك

51,440,161498,1801,938,341. املطالبات على الشركات

6353,16216,535369,697. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

740,7554,24344,998. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

8678,2553,290681,545. انكشافات أخرى

3,622,5071,223,5694,846,076املجمـوع

إجمالي االنكشاف ملخاطر االئتمان - متوسط الرصيد

املجموعغير ممولةممولة )إجمالي املبالغ القائمة قبل تخفيف أي مخاطر( )ألف دك(

19,865-119,865. البنود النقدية

2630,6566,692637,348. املطالبات على الدول 

3140,20811,954152,162. املطالبات على كيانات القطاع العام

4433,401680,3891,113,790. املطالبات على البنوك

51,230,178466,7981,696,976. املطالبات على الشركات

6314,00516,221330,226. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

752,0241,63053,653. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

8819,5235,609825,132. انكشافات أخرى

3,639,8601,189,2934,829,153املجمـوع

التوزيع اجلغرافي إلجمالي كافة االنكشافات )ألف دك(

محلي )الكويت(
دول أخرى

املجموعبقية العالمالواليات املتحدةأوروباالشرق األوسط

20,205–––119,862343. البنود النقدية

602,598–––2545,68256,916. املطالبات على الدول 

29,025151,062–333,67386,6751,689. املطالبات على كيانات القطاع العام

444,541286,130365,1668,569333,2241,037,630. املطالبات على البنوك

51,540,433322,08929,9794,00841,8321,938,341. املطالبات على الشركات

369,697–––6364,7834,914. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

44,998–––735,2589,740. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

982681,545–8646,6999,70524,159. انكشافات أخرى

3,230,931776,512420,99312,577405,0634,846,076املجمــوع
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التوزيع اجلغرافي إلجمالي االنكشافات املمولة )ألف دك(

محلي )الكويت(
دول أخرى

املجموعبقية العالمالواليات املتحدةأوروباالشرق األوسط

20,205–––119,862343. البنود النقدية

591,325–––2538,80152,524. املطالبات على الدول 

29,025151,061–333,67286,6751,689. املطالبات على كيانات القطاع العام

436,830141,69067,2815,12596,657347,583. املطالبات على البنوك

17,4531,440,161–51,172,880220,74329,085. املطالبات على الشركات

353,162–––6352,325837. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

40,755–––731,0159,740. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

982678,255–8643,4099,70524,159. انكشافات أخرى

2,828,794522,257122,2145,125144,1173,622,507املجمــوع

 التوزيع اجلغرافي إلجمالي االنكشافات غير املمولة )ألف دك(

محلي )الكويت(
دول أخرى

املجموعبقية العالمالواليات املتحدةأوروباالشرق األوسط

11,273–––16,8814,392. املطالبات على الدول

1––––21. املطالبات على كيانات القطاع العام

37,712144,440297,8853,443236,567690,047. املطالبات على البنوك

4367,552101,3468954,00824,379498,180. املطالبات على الشركات

16,535–––512,4584,077. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

4,243––––64,243. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

3,290––––73,290. انكشافات أخرى

402,137254,255298,7807,451260,9461,223,569املجمــوع

إدارة المخاطر )تتمة(
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إجمالي االنكشاف ملخاطر االئتمان - إجمالي املتبقي في تاريخ االستحقاق التعاقدي )ألف دك(

أقل من 
شهر واحد

 من شهر 
حتى سنة

 من سنة حتى 
خمس سنوات

 أكثر من 
املجموعخمس سنوات

20,205–––120,205. البنود النقدية

2139,738361,48786,14215,231602,598. املطالبات على الدول 

339928,693103,81818,152151,062. املطالبات على كيانات القطاع العام

4184,135416,136391,53545,8241,037,630. املطالبات على البنوك

5364,5511,197,612322,01554,1631,938,341. املطالبات على الشركات

622,01553,05549,427245,200369,697. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

44,998–44,998––7. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

8112,985385,480136,57346,507681,545. انكشافات أخرى

844,0282,442,4631,134,508425,0774,846,076املجمــوع

التسهيالت االئتمانية املتعثرة واملخصصات مجمعة بحسب الفئة )ألف دك(

مخصص عاممخصص محددقروض غير منتظمة
تكلفة املخصص 

احملدد

–1,830––1. املطالبات على البنوك

268,98226,291136,41917,524. املطالبات على الشركات

34,0891,7853,3982,672. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

73,07128,076141,64720,196املجمــوع

التسهيالت االئتمانية املتعثرة واملخصصات مجمعة بحسب املنطقة اجلغرافية )ألف دك(

مخصص عاممخصص محددقروض غير منتظمة

63,04027,785134,275محلي )الكويت(

10,0312915,293دول أخرى بالشرق األوسط

785––أوروبا

20––الواليات املتحدة األمريكية

1,274––بقية دول العالم

73,07128,076141,647املجمـوع

القروض متأخرة السداد شاملة القروض والسلف الفردية املتعثرة تتضمن مبلغ 21,965 ألف دك وهي تعتبر متأخرة السداد لفترة أقل من 90 يوما وال تعتبر متعثرة.
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
االنكشافات االئتمانية بسبب تأخر السداد )تتمة(

احلركة في مخصصات التسهيالت االئتمانية املتعثرة )ألف دك(

املجموعغير ممـولممـول

142,92415,462158,386املخصصات كما في 1 يناير 2014

14319162فرق الصرف

)33,025(–)33,025(املبالغ املشطوبة خالل السنة

2,400–2,400املبالغ املستردة

40,6591,14141,800التكلفة خالل السنة

153,10116,622169,723املخصصات كما في 31 ديسمبر 2014

االنكشاف املرجح بأوزان املخاطر التالي لتحويل االئتمان وتخفيف املخاطر )ألف دك(

املجموعغير مصنفمصنف 

40,271–140,271. املطالبات على كيانات القطاع العام

2228,7796,126234,905. املطالبات على البنوك

317,5231,067,8881,085,411. املطالبات على الشركات

350,413350,413–4. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

25,90325,903–5. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

487,485487,485–6. انكشافات أخرى

286,5731,937,8152,224,388املجموع

املخاطر االئتمانية للطرف املقابل
قام البنك بوضع سياسات وعمليات لتحديد وقياس ومراقبة واإلبالغ عن املخاطر االئتمانية للطرف املقابل. وهذه السياسات متكاملة مع إدارة املخاطر االئتمانية ويتم تطبيقها 

لتحديد احلدود الداخلية ألقصى انكشاف بناء على التصنيف االئتماني للطرف املقابل. األطراف املقابلة املصنفون بدرجة مخاطر عالية سوف يشكلون انكشافا بحد أعلى، 
أما العمالء املصنفون بدرجة مخاطر ائتمان منخفضة سوف يخصص لهم انكشاف مبستوى أقل. وهذه احلدود قد مت وضعها بناء على احتمالية التعثر املرتبطة بكل درجة من 

درجات مخاطر املقترضني. ويسعى البنك إلى التقليل إلى احلد األدنى من اخلسائر غير املتوقعة بناء على احتمالية التعثر.
وبالنسبة للمشتقات، يتم وضع هيكل احلدود بناء على مدة العقد واملخاطر التي تعتبر أساسا لتقلبات األسعار. ويتم تطبيق حدود الطرف املقابل بحسب حدود املنتج مبا في ذلك 

احلد األقصى ملخاطر التسليم اليومية.
وقد قام البنك بتنفيذ السياسات لقبول وتأمني الضمانات باعتبارها مخففات مخاطر، باإلضافة إلى عمليات مراقبة تقييم التقلبات وتأمني الضمانات بشكل قانوني حلماية 

مصالح البنك. ويتم تطبيق العمليات والطرق للمراقبة املستمرة للتقلبات في قيمة دعم الضمانات الئتمان الطرف املقابل. وقد مت وضع آلية حتذير لضمان استكمال الضمانات 
بناء على القيمة اليومية بسعر السوق عندما تنخفض قيمة تلك الضمانات عن احلد املطلوب. ويستخدم البنك طريقة موحدة حلساب تعديل قيمة االئتمان وفقا للنظم 

والتعليمات. إال أن أثر انخفاض درجة التصنيف في التصنيف االئتماني بعيد املدى للبنك لن يكون ماديا فيما يتعلق بتقدمي أي ضمانات إضافية.

إدارة المخاطر )تتمة(
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تخفيف املخاطر االئتمانية
فيما يلي وصف للسياسات والعمليات وصافي املبالغ بامليزانية وخارج امليزانية )ومؤشر مدى استخدام البنك لها(؛ والسياسات والعمليات اخلاصة بتقييم الضمانات وإدارة 

ووصف األنواع الرئيسية من الضمانات التي يتم أخذها.
يتضمن تخفيف املخاطر االئتمانية )CRM( إدارة الضمانات وضمان االئتمان وترتيبات تسوية االلتزامات. وال يتم استخدام تقنيات تسوية االلتزامات حاليا باعتبارها تقنية 

لتخفيف املخاطر االئتمانية.
وعلى أية حال، فإن البنك األهلي الكويتي يستخدم نظاما لتقييم الضمانات وإدارتها. وكافة الضمانات من األسهم والضمانات النقدية يتم تقييمها على أساس يومي، فيما يتعلق 

بتحديد تغطية الضمانات. وفيما يختص بإدارة تركز مخاطر ضمانات األسهم، فقد حدد البنك نسبة من رأس املال املدفوع للشركة لتكون احلد األقصى الذي ميكن قبوله كضمانات.
وإلدارة نوعية ضمانات األسهم املدرجة املسعرة، يتم تصنيف األسهم في أربع مجموعات بناء على السيولة والقوة املالية لألسهم، حيث متثل املجموعة األولى نوعية عالية. وتتم 

زيادة التغطية بالضمانات املطلوبة بالنسبة للمجموعة األولى وحتى الرابعة.
أما بخصوص الضمانات العقارية، فيتم احلصول على تقييمني من قبل شركتني للتقييم يجب أن تكون إحداهما معتمدة من قبل بنك الكويت املركزي. ويتم أخذ متوسط التقييمني 

في االعتبار. ويتم تقييم الضمانات العقارية على أساس سنوي.
ويقبل البنك األهلي الكويتي عادة األنواع التالية من الضمانات:

األسهم والصناديق.  �
الهوامش النقدية والودائع الثابتة.  �

العقار الذي يتكون من أصول تدر دخال وأصول ال تدر دخال.   �
ومن بني مخففات املخاطر األخرى، يصر البنك على ضرورة وجود تأمني على املخزون والتجهيزات واملاكينات. كما يقبل البنك أيضا األسهم غير املدرجة وضمانات األفراد 

والشركات والبنوك بناء على مدى مصداقيتها ودرجات تصنيفها. 
هذا الدعم يتم توفيره بشكل قانوني، مبا في ذلك املستندات املطلوبة. كما يتم تطبيق العمليات القانونية الكافية لضمان أن املستندات كافية حلماية مصالح البنك. وفضال عن 

ذلك، قام البنك بوضع نظام ملرافقة عملية التقييم بشكل مستمر لضمان التغطية الكافية النكشافات االئتمان. ويراقب البنك بشكل مستمر تركز دعم الضمانات على أساس 
مجمع وقد وضع حدودا لضمان احملافظة على املخاطر ضمن احلدود املوضوعة ملخاطر الضمانات.

أما الضامنون الذين يقدمون دعما بالضمانات، فيتم تقييمهم ملعرفة جدارتهم االئتمانية بناء على القوة املالية والتصنيفات االئتمانية اخلارجية، إذا كانت متوفرة. وفي حالة 
األفراد، فإن القيمة الصافية ألمالكهم الشخصية يتم أخذها بعني االعتبار، في حني يتم تقييم وتصنيف القوة املالية للضامنني من الشركات. ويتم استخدام التصنيف االئتماني 

للوكاالت اخلارجية في حالة املؤسسات املالية.

االنكشاف جتاه االئتمان املضمون بضمانات قانونية )ألف دك(

إجمالي االنكشاف 
العقاراتضمانات البنكالضمانات املاليةاالنكشاف املضموناالئتماني

––––120,205. البنود النقدية

––––2602,598. املطالبات على الدول

––1–3151,062. املطالبات على كيانات القطاع العام

––––41,037,630. املطالبات على البنوك

51,938,341843,017357,348669227,137. املطالبات على الشركات

6369,69723,4359,061691. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

6,575–744,99818,59110,077. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

128,669–8681,545608,300180,411. انكشافات أخرى

4,846,0761,493,343556,898738362,382املجمــوع
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
تخفيف املخاطر االئتمانية )تتمة(

االنكشاف للمخاطر االئتمانية بعد عامل حتويل املخاطر وتخفيف املخاطر االئتمانية )ألف دك(

قبل تخفيف املخاطر
تخفيف املخاطر 

صافي االنكشافاالئتمانية

20,205–120,205. البنود النقدية

591,437–2591,437. املطالبات على الدول 

151,061)1(3151,062. املطالبات على كيانات القطاع العام

493,799–4493,799.أ( املطالبات على البنوك - مصنفة

12,264–412,264.ب( املطالبات على البنوك - غير مصنفة

1,085,411)585,154(51,670,565. املطالبات على الشركات

352,217)9,131(6361,348. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 

26,225)16,652(742,877. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

370,847)309,080(8679,927. انكشافات أخرى

3,103,466)920,018(4,023,484املجمــوع

مخاطر السوق اخلاصة بانكشافات املتاجرة في احملافظ والصرف األجنبي والسلع
يستخدم البنك طريقة معيارية موحدة لقياس مخاطر السوق حملافظه املختلفة التي تتكون من الصرف األجنبي واألسهم وأدوات املشتقات.

متطلبات رأس املال النكشافات مخاطر السوق )ألف دك(

رأس املال املطلوب

13,591. مخاطر مراكز األسهم

2371. مخاطر سعر الصرف

3,962احلد األدنى من رأس املال املطلوب ملخاطر السوق

املخاطر التشغيلية
يستخدم البنك الطريقة القياسية املوحدة لقياس املخاطر التشغيلية. ويتم حتديد الربح لكل خط من خطوط األعمال باستخدام منهجية لتحديد أسعار التحويل التي يتبعها البنك. 

وتوفر سياسة التخطيط اإلرشادات التفصيلية لطريقة توزيع دخل األعمال في ثمانية خطوط أعمال قياسية. 
وقد مت اعتماد سياسة التنظيم للبنك من قبل مجلس اإلدارة.

إدارة المخاطر )تتمة(
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متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية )ألف دك(

رأس املال املطلوب

11,470. املتاجرة واملبيعات

220,221. األعمال املصرفية التجارية

34,782. األعمال املصرفية لألفراد

446. إدارة األصول

26,519احلد األدنى من رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية

مركز األسهم في دفاتر البنك
كافة مراكز األسهم التي ال يتم التأشير عليها كإنكشافات متاجرة، يتم تصنيفها كإنكشافات في الدفاتر املصرفية.

ويتم تقييم أمالك البنك من األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية على أساس سعر العطاء عند اإلقفال. وفيما يتعلق باألسهم غير املدرجة في البورصة، فإن التقييم يتوافق مع متطلبات 
معيار احملاسبة الدولي )IAS 39(. كافة االستثمارات تتطلب موافقة جلنة االستثمار أو جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان واالستثمار، وهذا يعتمد على مبلغ االنكشاف. التقنيات احملاسبية ومنهجيات 

التقييم املستخدمة مبا في ذلك االفتراضات الرئيسية املستخدمة في التقييم، يتم اإلفصاح عنها في إيضاحات حول السياسات احملاسبية الهامة بالبيانات املالية. كما أن تصنيف أنواع وطبيعة 
االستثمارات باعتبارها استثمارات للمتاجرة العامة واستثمارات محتجزة بشكل خاص يتم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم )22( بالبيانات املالية املجمعة.

تتم مراقبة مخاطر األسهم عن طريق حتديد احلد األقصى لتخصيص األصول كنسبة من أصول البنك. كما قام البنك أيضا بوضع حدود للقطاع والسوق ووقف اخلسائر. 

ويتم أيضا وضع احلد األقصى للمحفظة فيما يتعلق بانكشاف األسهم غير املدرجة كنسبة من أقصى حد لالستثمار. ويتم تقدمي تقرير شامل عن احملفظة كل شهر للجنة مجلس اإلدارة لالئتمان 
واالستثمار لإلبالغ عن أداء محفظة استثمار األسهم والتزامها مبختلف احلدود املوضوعة في سياسة االستثمار اخلاصة بالبنك األهلي الكويتي.

إجمالي قيمة االستثمارات املعلنة في بيان املركز املالي املجمع )ألف دك(

غير مدرجةمدرجةاملجموع

331,198200,594130,604األوراق املالية اخلاصة باالستثمار - املتاحة للبيع

مجموع املكاسب االستثمارية )ألف دك(

املجموع

1,851املكاسب احملققة املسجلة في بيان دخل السنة

23,314املكاسب غير احملققة املسجلة في حقوق املساهمني

10023,314% من املذكور أعاله املتضمن في رأسمال الشريحة األولى

متطلبات رأس املال لالستثمارات )ألف دك(

متطلبات رأس املال

26,715أوراق مالية خاصة باالستثمار - متاحة للبيع
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
)IRRBB( مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر املصرفية

فيما يلي بيان لطبيعة مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر املصرفية واالفتراضات الرئيسية بخصوص معدل تكرار قياسها:
يتم حتديد مخاطر سعر الفائدة على اعتبار أن غالبية القروض بالدينار الكويتي يعاد تسعيرها مع أي تغير في سعر اخلصم الصادر من قبل بنك الكويت املركزي فيما عدا القروض 

الفردية املقسطة التي تلتزم بسعر ثابت ملدة خمس سنوات. وعلى أية حال فإن أسعار الفائدة على الودائع ال يتم ربطها بسعر اخلصم احملدد من قبل بنك الكويت املركزي ومن ثم فإن 
هذه األسعار ال يتم إعادة تسعيرها في ضوء إعادة تسعير القروض. والفرق الذي ينشأ نتيجة لذلك، يؤدي إلى مخاطر أسعار الفائدة )مخاطر السعر األساسي(. أما العناصر األخرى 

في امليزانية التي حتمل مخاطر أسعار الفائدة فهي سندات اخلزينة وسندات بنك الكويت املركزي واألوراق املالية اخلاصة بالديون في محفظة االستثمار.
يتم إعادة تسعير الودائع بناء على تاريخ االستحقاق النهائي لها، أو إذا كانت مرتبطة مبؤشر سعر متغير، في تاريخ إعادة التسعير. والودائع غير احلساسة لتحركات سعر الفائدة 

يتم تصنيفها بشكل منفصل. املوجودات واملطلوبات التي ليس لها تواريخ استحقاق محددة/ فواصل زمنية إلعادة التسعير، والبنود خارج امليزانية، سوف يتم تخصيص املدى 
الزمني لها حسب حكم اإلدارة والدراسات التجريبية واخلبرات السابقة للبنك. يتم حساب املكاسب املعرضة للمخاطر بناء على فجوات إعادة تسعير سعر الفائدة. كما يتم القيام 

بتحليل تشبيهي حتت سيناريوهات مختلفة لسعر الفائدة. ويتم حتديد األثر كميا في فواصل زمنية منتظمة. كما أن االنكشافات مقابل احلدود والتحليل التشبيهي تتم مراقبتها 
بشكل منتظم من جانب جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات. ويحمي البنك نفسه من مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر املصرفية حيثما يكون مناسبا باستخدام أدوات اشتقاقية مثل 

املقايضات وسعر الفائدة، الخ. ويتم حتقيق احلماية والتحوط بذات العملة وتغطي فترة املعاملة ذات الصلة.

)ألف دك(مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر املصرفية

1119 نقطة أساس حساسية في دفتر الدينار الكويتي

13 نقطة أساس حساسية في دفتر الدوالر األمريكي

ويقر البنك األهلي بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية، وقد قام بتنفيذ سياسة شاملة للحوكمة والشفافية. وهي توفر احلد األقصى من اإلفصاح العام لتمكني املساهمني وأصحاب 
املصالح من تقييم مدى مخاطر البنك؛ وتقييم التقنيات املستخدمة في قياس وإدارة املخاطر؛ واتخاذ قرارات مبنية على معلومات سليمة أثناء التعامل مع البنك. والبنك لديه إطار 

عمل تفصيلي وشامل للمخاطر يلتزم بتعليمات بنك الكويت املركزي بخصوص اتفاقية بازل3، وقد قام البنك بتحديد املخاطر الرئيسية مع تفاصيل تقنيات القياس واملراقبة حتت كل 
مجال من مجاالت املخاطر.

ممارسات املكافآت
قام البنك بوضع سياسات لتنظيم ممارسات املكافآت وربطها باألداء واملخاطر. ولهذا الغرض قام البنك بتشكيل جلنة مجلس اإلدارة للترشيح واملكافآت لكي تقوم بشكل مستقل 

بتقييم ومراقبة نظام املكافآت. والواجب املنوط بهذه اللجنة هو ضمان التطبيق السليم للسياسات وقياس األداء واملكافآت ومدى حتمل املخاطر واملكافأة واإلفصاح. 
وتوفر سياسة املكافآت األساس لتحديد مكافأة موظفي البنك واملدراء وكبار التنفيذيني بناء على مستويات مسئولياتهم وصالحياتهم. ويتم حتديد املكافأة بناء على هذه السياسة 

مبا في ذلك مكافآت األداء. وتنطبق إرشادات هذه السياسة على املجموعة ككل مبا في ذلك الفرعنْي اخلارجيني في دولة اإلمارات.
إن من يتولون القيام باملخاطر املادية هم كبار التنفيذيني بخطوط األعمال بالبنك والتي تتضمن اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد واخلزانة واالستثمار واألعمال املصرفية 

الدولية واألعمال املصرفية بالفرعنْي اخلارجيني واستثمارات شركة أهلي كابيتال.

إدارة المخاطر )تتمة(
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إن املبدأ االسترشادي لسياسة املكافآت هو الدفع مقابل األداء. وتتضمن املكافأة عنصر ثابت وعنصر متغير يتضمن مبلغا نقديا وعنصرا مؤجال. ويتم تصميم مصفوفات األداء 
التي ترتبط بدور ومسئولية املوظف احملدد في شكل مصفوفات مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs(، ليتم تقييم أداء التنفيذيني واملوظفني بشكل مستمر. ويتم التقييم بناء على 

مجموعة معايير تتكون من )أ( األهداف ويتم قياس إجنازها بطريقة شفافة، و)ب( الكفاءات أو السلوكيات املتوقعة والتي متثل القيادة الفعالة احلصيفة على املدى البعيد من 
خالل احتجاز جزء من املكافأة )claw back( على أساس املكافأة املؤجلة. 

وتقوم جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت مبراجعة سياسة املكافآت وحتديثها حسب احلاجة. ولم يتم إجراء أي تغييرات مادية على السياسة املوضوعة خالل عام 2014.
أما بالنسبة ملوظفي املخاطر والتدقيق، فإن املكافأة غير مرتبطة باألداء املالي للبنك. إذ تقوم جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر وجلنة مجلس اإلدارة للتدقيق باإلشراف على مكافأة 

موظفي املخاطر وموظفي التدقيق على التوالي، بناء على مقاييس األداء التي حتددها اللجان املعنية. 
ويتم تصميم مؤشرات األداء الرئيسية في شكل بطاقة درجات متوازنة، وهي تعتمد على املعايير املالية ومعايير املخاطر واملعايير الرقابية باإلضافة إلى اإلجنازات اإلستراتيجية. 

ويتم استخدام إجراءات القياس قبل وبعد األداء لتحديد املكافأة املناسبة. وفي عملية حتديد املكافأة يأخذ البنك في االعتبار املخاطر التي يتوالها املوظفون التنفيذيون، حيث 
تؤخذ املخاطر املستقبلية وعملية بلورة هذه املخاطر في االعتبار من خالل خطط املكافآت املؤجلة املناسبة واحتجاز مبلغ من املكافأة للدفع الحقا )claw back(، حيث يتم 

احتجاز جزء من املكافآت املرتبطة باألداء، ويخضع هذا اجلزء ملراجعة األداء على املدى البعيد.
وقد قام البنك باستخدام معايير للقياس قبل وبعد األرباح التشغيلية وصافي األرباح والقروض غير املنتظمة، مثل اجتاهات القروض غير املنتظمة واملقارنة مع البنوك املنافسة 

في املصفوفة الرئيسية، الخ، والتي يتم استخدامها لتحديد املكافآت والتي تتضمن املراجعة على املدى البعيد مبا في ذلك املدفوعات املؤجلة لتلك املكافآت واحتجاز جزء من 
املكافأة في حالة عدم الوفاء باملعايير. كما أن أداء أقسام األعمال مرتبط بأداء البنك اإلجمالي، وأداء كل إدارة واإلسهام الفردي؛ إال أن أداء الوظائف الرقابية مرتبط فقط بأداء 

اإلدارة واألداء الشخصي. وهناك مصفوفة يتأثر بواسطتها وعاء مكافأة األداء الكلي مباشرة باألداء املالي. إذا كان اإلجناز أقل من املستهدف، يتم تخفيض وعاء املكافأة بشكل 
مناسب بناء على هذه املصفوفة.

ويقوم البنك بتأجيل جزء من مدفوعات املكافأة املتغيرة لفترات مستقبلية. ويتم إجراء تقييم مستقبلي لألداء يتضمن عوامل ترتبط مباشرة باعتبارات تتعلق باملبالغ احملتجزة من 
املكافأة قبل التفويض بصرف هذه املبالغ احملتجزة.

كجزء من املكافأة املتغيرة، فإن البنك يستخدم مكافأة األداء النقدية، باإلضافة إلى خطة املكافأة املؤجلة. والبنك ليس لديه خطة لتوزيع األسهم / خطة خيار األسهم.

عدد املوظفنيالقيمة اإلجمالية للمكافآت للسنة املالية احلالية
غير مقيـدة
)ألف دك(

مؤجـلة
)ألف دك(

   مكـافأة ثابتــة

–2,625 39- تعتمد على مبالغ نقدية

–1,144 39- أخرى

 مكـافأة متغـيرة
780214 39- تعتمد على مبالغ نقدية
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هيكل وعملية إدارة املخاطر )تتمة(
ممارسات املكافآت )تتمة(

إجمالي مبلغ املكافأة املؤجلة املعلقة نقدا كما في 31 ديسمبر 2014 هو: 214,000 دك

 

الوظائف املالية والرقابيةأصحاب املخاطر املاديةاإلدارة العليا

عدد املوظفني

ألف دك

عدد املوظفني

ألف دك

عدد املوظفني

ألف دك ٪العدد٪العدد٪العدد

13334381744302923255متغيرة

1333104174410492363مكافأة مضمونة

––––––110015مكافآت معتمدة 

–––240265360359مدفوعات نهاية اخلدمة

معيار الرفع املالي
ضمن إطار العمل لتنفيذ إصالحات بازل3، قام بنك الكويت املركزي بإصدار تعليماته مبوجب التعميم رقم )2/رب/2014/342( بتاريخ 2014/10/21( حول تطبيق معيار الرفع 
املالي. وتصف التعليمات متطلبات احلد األدنى بنسبة 3% ويتم حسابه عن طريق قسمة رأس املال الشريحة األولى على انكشافات الرفع. ويتم حساب معيار الرفع املالي كما في 

31 ديسمبر 2014 ويتم اإلفصاح في اجلدول أدناه. 

اجلدول )2(: ملخص املقارنة بني األصول احملاسبية وبني إجمالي االنكشافات في معيار الرفع املالي

ألف دكالبنــدرم

3,499,039إجمالي األصول املجمعة وفقا للبيانات املالية املنشورة1

التعديالت املتعلقة باالستثمارات في البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني واملؤسسات التجارية املجمعة لألغراض احملاسبية والتي هي خارج نطاق 2
)5,536(التجميع الرقابي

 التعديالت املتعلقة بأي أصول استئمانية مدرجة في امليزانية مبوجب السياسة احملاسبية للبنك ومت استثناؤها من إجمالي االنكشافات عند احتساب 3
 –معيار الرفع املالي

7,415التعديالت املتعلقة باملشتقات 4

–التعديل املتعلق بعمليات متويل األوراق املالية5

426,363انكشافات خارج امليزانية )أي: مبالغ االئتمان املعادلة(6

–االنكشافات األخرى7

3,927,282إجمالي االنكشافات في احتساب معيار الرفع املالي )أي إجمالي البنود السابقة(8

إدارة المخاطر )تتمة(
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اجلدول )3(: اإلفصاح العام ملعيار الرفع املالي

ألف دكالبنــدرم

االنكشاف داخل امليزانية
3,499,039إجمالي األصول املجمعة وفقا للبيانات املالية املنشورة

130,715أضف: مخصص عام نقدي

3,629,754البنود داخل امليزانية )باستثناء املشتقات وعمليات متويل األوراق املالية، ولكن شاملة الضمانات املقدمة(1

)5,536()مبالغ األصول املستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس املال وفقا لبازل3(2
3,624,218إجمالي االنكشافات داخل امليزانية )باستثناء املشتقات وعمليات متويل األوراق املالية( 3

االنكشافات للمشتقات
590تكلفة االستبدال لكافة عمليات املشتقات )بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي املؤهل(4

6,825مبلغ املعامل اإلضافي لالنكشاف املستقبلي احملتمل لكافة عمليات املشتقات5

–إجمالي ضمانات املشتقات املقدمة التي مت استقطاعها من أصول امليزانية مبوجب إطار عمل السياسة احملاسبية املطبقة للبنك6

–)استقطاعات األصول املدينة من هامش ضمان القيمة النقدي املقدم في عمليات املشتقات(7

–)انكشافات البنك لألطراف املقابلة املركزية التي مت استثناؤها(8

–املبلغ الفعلي املرجعي املعدل ملشتقات االئتمان املصدرة9

–)التقاص للمبلغ الفعلي املرجعي املعدل واخلصم لقيمة املعامل اإلضافي ملشتقات االئتمان املصدرة(10

7,415إجمالي االنكشاف للمشتقات )مجموع األسطر من 4 إلى 10(11

االنكشافات لعمليات متويل األوراق املالية
–إجمالي أصول عمليات متويل األوراق املالية )دون األخذ باالعتبار أي تقاص( بعد تعديالت العمليات احملاسبية للبيع12

–)صافي الذمم النقدية املدينة والدائنة النقدية الناشئة عن إجمالي أصول عمليات متويل األوراق املالية(13

–االنكشافات للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل من خالل أصول عمليات متويل األوراق املالية14

–انكشافات معامالت البنك كوكيل 15

–إجمالي االنكشافات لعمليات متويل األوراق املالية )مجموع األسطر من 12 إلى 15(16

االنكشافات األخرى خارج امليزانية
1,227,937االنكشافات خارج امليزانية مببلغ معامل التحويل االئتماني اإلجمالي17

)801,574()التعديالت للتحويل إلى املبالغ االئتمانية املعادلة(18
426,363البنود خارج امليزانية )مجموع السطرين 17 و18(19

رأس املال وإجمالي االنكشافات
531,826رأسمال الشريحة األولى 20

4,057,997إجمالي االنكشافات )مجموع األسطر 3 و11 و16 و19(21

معيار الرفع املالي

13.11%معيار الرفع املالي وفقا لبازل223
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شبكة الفــروع

الفـروع المحلية

فرع المركز الرئيسي
شارع أحمد الجابر، ساحة الصفاة

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22400900 - 22411100

فاكس: 22417284
headoffice@abkuwait.com :بريد إلكتروني 

فرع السالمية
مجمع المال، شارع سالم المبارك 

)بجوار ماركس أند سبنسر(
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25716562 / 25710088 / 25731411
فاكس: 25721964

salmiyabr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع حولي 
مبنى البنك األهلي الكويتي، شارع تونس

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22643877 / 22612700

فاكس: 22659203
 hawallybr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الفحيحيل
مجمع المنشر، قرب مجمع الكوت

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 23912200 / 23912201

فاكس: 23927685
fahahel@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الجامعة
جامعة الكويت، الخالدية

)المكتبة / مجمع اإلدارة( 
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24819176 / 24819177
فاكس: 24837508

universitybr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الشويخ 
شارع البنوك، منطقة الشويخ الصناعية
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24815171 / 24815172
فاكس: 24838524

shuwaikhbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع مستشفى الصباح 
مستشفى الصباح

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22437546 / 24819478

فاكس: 24838525
sabahbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الشرق
مجمع بهبهـاني

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22437545 / 22437546 

فاكس: 22402675
 sharqbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني 

فرع الفروانية
مجمع اإلتحاد، شارع حبيب مناور

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24731950 / 24740977

فاكس: 24737429
farwaniyabr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع صبحان
المنطقة الصناعية، قطعة 7، مبنى 3

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24714655 
فاكس: 24747136

sabhanbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الجابرية
قطعة 7، شارع 102، قرب مركز الشرطة

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 25333690 - 25333691

فاكس: 25320017
 jabriyabr@abkuwait.com :بريد إلكتروني 

فرع الجهراء 
 منطقة الواحة ق 3 قرب عيادة الواحة الشاملة

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24559495 / 24559552

فاكس: 24557046
 jahrabr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الجهراء )2( 
مجمع مبارك 2 

مركز الجهراء التجاري 
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24564207 / 24564208 
فاكس: 24564301 

jahra2br@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع القرين
مبنى جمعية القرين، قرب مركز الشرطة

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 25422853 / 25422854 

فاكس: 25422851
 qurainbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع مجمع الوزارات 
مجمع الوزارات، مبنى 17

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22439093 / 22439092 

فاكس: 22439096 
mincomplexbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني 

فرع غاليريا 2000
مجمع غاليريا 2000، شارع سالم المبارك، 

السالمية
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25713400 / 25713500 
فاكس: 25718400 

galleriabr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع ضاحية الزهراء
منطقة الزهراء، قطعة 4

جمعية ضاحية الزهراء التعاونية
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف:25245077 / 25245088 
فاكس: 25246183

alzahrabr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع برج التحرير
برج التحرير، الصفاة

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22493507 / 22493508 

فاكس: 22493506 
libtowerbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع المنصورية
قطعة 2، شارع العربي

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22542907 / 22542908 

فاكس: 22542914 
mansouriya@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع هدية
قطعة 1، مبنى جمعية هدية

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 23941536 / 23941373

فاكس: 23941548 
hadiyabr2@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع األحمدي
شرق األحمدي - شركة مصطفى كرم

مبنى 15 - الدور األرضي 1
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23989589 / 23989592 
فاكس: 23989615 

ahmadibranch@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع جليب الشيوخ
المنطقة التجارية - مجمع الجوهرة مول

شارع رقم 1- مبنى 34A - الطابق األرضي
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24341877 
فاكس: 24341442 

jleebbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني
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فرع الصليبَية - الُفرضه
مجمع أمالك الدولة،

 الوافر للخدمات
B1 / G / 12 / BA / 03 :محل رقم

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24643932 / 24643933 / 24643930

فاكس: 24643931
 بريد إلكتروني: 

sulaibiyah_forda@abkuwait.com

فرع خيطان
مجمع أبراج رونا العقارية

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24752263 / 24753325

فاكس: 24752696 
khaitanbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع البحر سنتر
مجمع البحر سنتر - عبد الرحمن البحر

شارع تونس - قطعة 61 - مبنى 81
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22613580 
فاكس: 22613426 

 بريد إلكتروني: 
albaharcent.632@abkuwait.com

فرع األندلس
المنطقة التجارية قطعة 14، شارع 602
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف:24891802 / 24891754 
فاكس: 24891094 

andalusbr@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع سلوى
 قطعة 2 شارع 1 جادة 315
 مبني شركة مداخل الخير

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 25644293 
فاكس: 25644273 

salwabr2@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع أولمبيا
 مجمع أولمبيا منطقة السالمية قطعة 71 
 شارع سالم المبارك مقابل المركز العلمي

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22268623 / 22268622 / 22268621

فاكس: 22268620 
 بريد إلكتروني: 

olympiacomplex@abkuwait.com 

فرع الشعب
قطعة 7، شارع عبداهلل الرضوان

ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22341837 / 22641838

فاكس: 22641831 
alshaab@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فرع الفردوس
 مقابل جمعية الفردوس - قطعة 7 - 

الشارع األول
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24897636 
فاكس: 24897663 

 بريد إلكتروني: 
alferdous@abkuwait.com

فرع جنوب الصباحية
 بجانب بلدية األحمدي، قطعة 1، 

جنوب الصباحية
ص.ب: 1387 الصفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23624206 / 23624207
فاكس: 23624209 

southsabahiya@abkuwait.com :بريد إلكتروني

الفـروع الخارجية

فـرع دبـي
شارع أبو بكر الصديق، ديـرة

ص.ب: 1719 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 2687171 - 2681118 )4 971(+

فاكس: 2684445 )4 971(+
infordubai@abkuwait.com :بريد إلكتروني

فـرع أبوظبي
معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية، 

E25 حوض
شارع المرور، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب: 7941 النادي السياحي، أبوظبي، أ.ع.م.

هاتف: 4015150 )2 971(+
 فاكس: 4439070 )2 971(+

abkabudhabi@abkuwait.com :بريد إلكتروني
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