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�شمو ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�شباح

ويل العهد

�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح

اأمري دولة الكويت
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رسالتنا 
أن نسخر خبراتنا بشكل مستمر

لتسهيل وإثراء حياة عمالئنا

رؤيتنا 
بنك أسهل
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الشفافية
كافة تعامالتنا مع العمالء واأ�صحاب 

امل�صالح وا�صحة و�صريحة، على الرغم 
من ردود الفعل العك�صية التي قد ت�صببها 

ال�صفافية املفرطة. ولكننا م�صتعدون 
لتحمل العواقب.

النزاهة
م�صلحة العمالء وامل�صاهمني هي دافعنا 
يف العمل ولي�س م�صلحة البنك ق�صرية 

الأجل، وذلك لأن ر�صا العميل �صوف 
يوؤدي يف النهاية اإلى حتقيق القيمة طويلة 

الأجل للم�صاهمني.

السهولة
�صوف ن�صعى جاهدين لت�صهيل 

معامالتنا امل�صرفية لعمالئنا، عن 
طريق تب�صبيط امل�صتندات والعمليات 

والتعامل بطريقة ودية وتنفيذ اخلدمة 
ب�صرعة وبالتايل تقدمي منتجات 

وخدمات اأف�صل للم�صتخدم النهائي: 
"اإن تنفيذ الأ�صياء بطريقة �صهلة"
ل يعني "تنفيذ الأ�صياء ال�صهلة".

التميز
التميز هو نتيجة لكل ما �صبق وميكن 

تعريفه باأنه: اإجراء املعامالت امل�صرفية 
ب�صكل "اأ�صهل واأ�صرع واأف�صل".

القيم
األساسية
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طالل حممد ر�شا يو�شف بهبهاين
رئي�س جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ طالل بهبهاين من�صب ع�صو جمل�س 
الإدارة منذ مار�س 2007. ومت انتخابه نائبا لرئي�س 

جمل�س الإدارة يف مار�س 2014 ثم رئي�صا ملجل�س 
الإدارة يف دي�صمرب 2014. وي�صغل حاليا ع�صو جمل�س 

اإدارة يف �صركة الكويت للتاأمني،  و�صركة اأعيان 
لالإجارة وال�صتثمار. وكان �صابقا ع�صو جمل�س اإدارة 
بنك الكويت ال�صناعي. وهو حا�صل على بكالوريو�س 

اآداب يف اللغة الإجنليزية من جامعة الكويت 
.)1992(

خالد عبد اهلل حممد امل�شاري
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ خالد امل�صاري، من�صب ع�صو جمل�س 
الإدارة بالبنك منذ عام 2013، كما �صغل من�صب 

ع�صو جمل�س اإدارة بنك اخلليج، و�صركة الت�صهيالت 
التجارية و�صركة اأ�صمنت الكويت و�صركة املباين وبنك 

الكويت املتحد )لندن( واملجل�س الأعلى للتخطيط. وهو 
حا�صل على بكالوريو�س اقت�صاد من جامعة الكويت 

.)1971(

برا�شانا داتاتراي هارديكار
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد / بر�صانا هارديكار من�صب ع�صو جمل�س 
الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي منذ عام 2013. وهو 

ع�صو جمل�س اإدارة البنك الأهلي الكويتي - م�صر. 
وهو حما�صب معتمد من معهد املحا�صبني املعتمدين 

بالهند. وهو حا�صل على بكالوريو�س جتارة من جامعة 
بونا بالهند )1983(.

�شليمان عبد اهلل �شليمان املريخي
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ �صليمان املريخي ع�صو جمل�س الإدارة بالبنك 
منذ مار�س 2015. و�صابقا �صغل من�صب ع�صو جمل�س 

الإدارة ال�صركة الكويتية للتمويل وال�صتثمار و�صركة وفرة 
لال�صتثمار الدويل و�صركة املتاجرة العقارية والبنك الأهلي 

الكويتي. وهو ع�صو جمل�س اإدارة البنك الأهلي الكويتي - 
م�صر. وهو حا�صل على بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة 

حلوان - م�صر)1977(.

أعضاء مجلس اإلدارة
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علي حممد عبد اهلل ال�شريدة
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ علي ال�صريدة من�صب ع�صو جمل�س الإدارة 
بالبنك منذ مار�س 2016. وي�صغل حاليا من�صب مدير عام 

�صركة الف�صاء ال�صيرباين لال�صت�صارات وتقنية املعلومات. 
وقد �صغل �صابقا عدة منا�صب منها الأمني العام امل�صاعد 

لأمانة املعلومات ودعم اتخاذ القرار، جمل�س الوزراء. وهو 
حا�صل على بكالوريو�س هند�صة من جامعة تول�صا ودرجة 
املاج�صتري من جامعة اأوهايو بالوليات املتحدة الأمريكية 

.)1978(

عادل اإبراهيم يلي اأحمد بهبهاين
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ عادل بهبهاين من�صب ع�صو جمل�س الإدارة 
بالبنك منذ مار�س 2016. وقد �صغل �صابقا من�صب مدير 

ائتمان لدى بنك اخلليج )1987-1999(، ومدير تنفيذي 
اأول، لدى البنك التجاري الكويتي )2013-1999(. 
وهو حا�صل على بكالوريو�س جتارة من جامعة الكويت 

.)1987(

فوزي ثنيان علي الثنيان
مدير عام �صئون جمل�س الإدارة 

�صغل ال�صيد/ فوزي الثنيان من�صب مدير عام �صئون 
جمل�س الإدارة بالبنك منذ يناير 2014، ولديه 34 عاما 

من اخلربة يف جمال ال�صتثمار والعمل امل�صريف، حيث 
عمل 10 �صنوات يف �صركات ال�صتثمار ثم 16 عاما يف بنك 

الكويت املركزي  مبن�صب مدير اإدارة العمليات الأجنبية. 
وبعد ذلك التحق بالعمل لدى بنك اخلليج بنف�س وظيفته 

احلالية ملدة 8 �صنوات. كما ي�صغل حاليا من�صب رئي�س 
جمل�س اإدارة �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار. وهو حا�صل 

على بكالوريو�س اإدارة اأعمال من اجلامعة الأمريكية 
الكاثوليكية – وا�صنطن العا�صمة – بالوليات املتحدة 

الأمريكية )1980(، بالإ�صافة اإلى العديد من الدورات 
التخ�ص�صية يف جمالت خمتلفة.

�شالح اأحمد ال�شرحان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

�صغل ال�صيد/ �صالح ال�صرحان من�صب ع�صو جمل�س 
الإدارة بالبنك منذ عام 1987. ثم نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة منذ دي�صمرب 2014. كما �صغل 
من�صب ع�صو جمل�س الإدارة بال�صركة الكويتية 

للمقا�صة )1988-2015(، وهو حا�صل على دبلوم 
يف الهند�صة الإلكرتونية من كلية هيلد للهند�صة، 

كاليفورنيا، بالوليات املتحدة الأمريكية )1965(.

علي اإبراهيم حجي ح�شني معريف
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ علي معريف من�صب ع�صو جمل�س الإدارة بالبنك 
منذ عام 2004. كما ي�صغل حاليا من�صب رئي�س جمل�س اإدارة 

البنك الأهلي الكويتي – م�صر. وي�صغل اأي�صا من�صب نائب 
رئي�س جمل�س الاإدارة ب�صركة العقارات املتحدة  ورئي�س جمل�س 

الإدارة ب�صركة الت�صهيالت التجارية.  وهو اأي�صا ع�صو جمل�س 
الإدارة باحتاد امل�صارف العربية والفرن�صية UBAF )باري�س 

وهوجن كوجن(. وقد �صغل �صابقا من�صب رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�صركة الأمريكية للخدمات. وهو حا�صل على بكالوريو�س 

اقت�صاد وعلوم �صيا�صية من جامعة الكويت )1973(.

خالد عثمان عبد الوهاب العثمان
ع�صو جمل�س الإدارة

�صغل ال�صيد/ خالد العثمان من�صب ع�صو جمل�س 
الإدارة بالبنك منذ عام 2004. كما �صغل من�صب 

ع�صو جمل�س اإدارة بنك اخلليج، نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة �صركة ال�صينما الكويتية، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
�صركة احلمراء العقارية، رئي�س جمل�س الإدارة والع�صو 
املنتدب ل�صركة اأجيال العقارية والرتفيهية. وهو ع�صو 

جمل�س اإدارة البنك الأهلي الكويتي - م�صر. وهو حا�صل 
على بكالوريو�س اإح�صاء واقت�صاد من جامعة الكويت 

.)1978(
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مي�شال العقاد
الرئي�س التنفيذي للمجموعة

التحق ال�صيد/ مي�صال العقاد بالبنك الأهلي 
الكويتي يف عام 2014 لي�صغل من�صب الرئي�س 
التنفيذي.  وقد �صغل قبل ذلك من�صب الرئي�س 

التنفيذي لدى بنك اخلليج خالل الفرتة من 
2009 حتى 2014، وقد اأ�صرف على عملية 

التحول الكبرية للبنك بعد اأزمة عام 2008.  
وفيما بني عام 2006 و 2009 �صغل من�صب 

م�صاعد الرئي�س التنفيذي يف البنك العربي، حيث 
كان م�صئول عن كافة الأعمال امل�صرفية الدولية.
ال�صيد/ مي�صال لديه خربة 27 عاما يف جمموعة 

�صيتي جروب العمالقة حيث التحق بالعمل 
لديها يف عام 1979. وكان اآخر من�صب �صغله 

باملجموعة هو الع�صو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
لق�صم ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.  وقبل 
ذلك كان يعمل مبن�صب الرئي�س الُقطري يف 

م�صر والرئي�س الإقليمي ل�صمال وغرب اأفريقيا.  
ومنذ منت�صف الثمانينيات وحتى عام 2000 
تولى العديد من املنا�صب التنفيذية والرئا�صة 

الُقطرية مبا يف ذلك نيجريا والتي كانت يف ذلك 
الوقت اأكرب بلد من حيث حجم اأعمال �صيتي بنك 

يف اأفريقيا. ال�صيد/ مي�صال حا�صل على درجة 
املاج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة تك�صا�س يف 

اأو�صنت – الوليات املتحدة الأمريكية.

عبد اهلل ال�شميط
نائب رئي�س املدراء العامني

التحق ال�صيد/ ال�صميط بالبنك الأهلي الكويتي 
يف عام 2000، وهو ي�صغل حاليا من�صب نائب 

رئي�س املدراء العامني، بالإ�صافة اإلى اأنه ع�صو يف 
العديد من جلان الإدارة. وخالل عمله يف املجال 

امل�صريف حلوايل 39 عاما، تقلد العديد من 
املنا�صب العليا، مثل مدير عام اإدارة اخلدمات 

امل�صرفية لل�صركات يف بنك اخلليج ومن ثم 
البنك الأهلي الكويتي. كما �صغل من�صب رئي�س 
جمل�س اإدارة �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار.  

وكان ع�صوا يف جمل�س اإدارة بنك البحرين 
والكويت وع�صو جلنة التدقيق خالل الفرتة من 

2001 حتى 2008. ال�صيد/ ال�صميط حا�صل 
على بكالوريو�س اقت�صاد من جامعة الكويت 

ودبلوم من معهد الدرا�صات امل�صرفية.

كارل �شتومكه
مدير عام – الإدارة امل�صرفية 

الدولية

التحق ال�صيد/ كارل �صتومكه بالبنك الأهلي 
الكويتي يف عام 2010، ولديه خربة عملية 

لأكرث من 30 عاما يف جمال الأعمال 
امل�صرفية من خالل العمل لدى العديد من 
املوؤ�ص�صات التي تقدم اخلدمات امل�صرفية 
لالأفراد وال�صركات.  وقد تولى العديد من 

املنا�صب التنفيذية وع�صوية جمل�س الإدارة، 
يف لندن واأفريقيا وال�صرق الأو�صط. ال�صيد/ 

كارل حا�صل على بكالوريو�س يف املحا�صبة من 
جامعة جنوب اأفريقيا، وحا�صل على العديد 

من دبلومات الدرا�صات العليا يف املجال 
امل�صريف. 

�شتيوارت لوكي
مدير عام – اإدارة اخلدمات امل�صرفية 

لالأفراد

التحق ال�صيد/ �صتيوارت لوكي بالعمل لدى 
البنك الأهلي الكويتي يف عام 2009 ولديه 
خربة يف جمال الأعمال امل�صرفية لالأفراد 

يف م�صر ويف اململكة املتحدة لدى البنك 
املتحد وبنك باركليز امتدت اإلى اأكرث من 18 
عاما.  وهو من املخ�صرمني يف جمال الأعمال 
امل�صرفية لالأفراد لأكرث من 25 عاما، ح�صل 

على لقب مدير معتمد من خالل درا�صته  
مبعهد الإدارة القانونية باململكة املتحدة، 

كما اأنه ح�صل على التاأهيل املنا�صب اأي�صا يف 
اإدارة القيادة والإدارة الإ�صرتاتيجية.

عماد ر�شدي زكي
مدير عام تنفيذي - اإدارة اخلدمات 

امل�صرفية لل�صركات

التحق ال�صيد/ عماد ر�صدي زكي بالبنك 
الأهلي الكويتي يف عام 2000، ولديه خربة 

عملية لأكرث من 35 عاما يف جمال ائتمان 
ال�صركات لدى العديد من املوؤ�ص�صات املالية 

الدولية واملحلية املعروفة. تخرج ال�صيد/ عماد 
من كلية التجارة – جامعة القاهرة، ولديه 

العديد من املوؤهالت املالية التي ح�صل عليها 
من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة، ومن كلية 

هارفارد لالأعمال.

أعضاء اإلدارة 
التنفيذية
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جمـال اأحمـد
رئي�س املخاطر للمجموعة

التحق ال�صيد/ جمال اأحمد بالبنك الأهلي 
الكويتي يف عام 2000، وتولى رئا�صة اإدارة 

املخاطر لأكرث من 10 �صنوات. وقبل التحاقه 
بالبنك الأهلي الكويتي، كان يعمل باإدارة املخاطر 

لدى بنك برقان يف الكويت. لديه خربة عملية 
اأكرث من 30 عاما يف خمتلف قطاعات الأعمال 

امل�صرفية، والتي ت�صتمل على متويل ال�صركات 
والقرو�س الدولية وال�صتثمار والأعمال امل�صرفية 

التجارية والتمويل التجاري. ال�صيد/ جمال 
حا�صل على درجة املاج�صتري يف اقت�صاديات 

النقد من جامعة كالكوتا – الهند.

�شيامك �شوناوال
الرئي�س املايل للمجموعة

التحق ال�صيد/ �صيامك �صوناوال بالعمل لدى 
البنك الأهلي الكويتي يف عام 2004 ولديه 

خربة امتدت اإلى اأكرث من 25 عاما يف �صناعة 
اخلدمات املالية والتي تغطي اأعمال الإدارة 

املالية والتدقيق والأعمال ال�صت�صارية يف ال�صرق 
الأو�صط.  وقبل التحاقه بالعمل لدى البنك الأهلي 
الكويتي، كان يعمل لدى موؤ�ص�صة اإرن�صت ويونغ يف 
ال�صعودية والكويت، ولدى البنك الأهلي التجاري 
يف ال�صعودية. وهو حا�صل على بكالوريو�س جتارة 

من جامعة بومباي، كما اأنه حما�صب قانوين 
معتمد )بالهند(.

�شومناث مينون
رئي�س العمليات للمجموعة

اإلتحق ال�صيد/ �صومناث مينون بالبنك الأهلي 
الكويتي عام 2015 مبن�صب رئي�س العمليات 

ولديه خربة اأكرث من 35 �صنة. كان يعمل 
مبجموعة �صيتي بنك ملدة 20 عاما. وقد 

عمل خالل هذه الفرتة يف الهند ونيجرييا 
وبولندا واململكة املتحدة واآ�صيا وال�صرق 

الأو�صط والوليات املتحدة الأمريكية. وبعد 
ذلك، التحق ببنك امل�صرق بالإمارات العربية 

املتحدة مبن�صب رئي�س العمليات والتكنولوجيا 
للمجموعة، حيث ا�صتمر ملدة 9 �صنوات 

با�صر خاللها العديد من التغيريات التحولية 
باملجموعة وتطويرها با�صتخدام اأحدث اأنواع 

التكنولوجيا.  وال�صيد/ �صومناث لديه 35 عاما 
من اخلربة يف كافة املجالت امل�صرفية مع 

الرتكيز يف جمال العمليات والتكنولوجيا.
ال�صيد/ �صومناث حا�صل على درجة املاج�صتري 

يف اإدارة التغيري من اململكة املتحدة، وقد 
ا�صتكمل بنجاح برنامج الإدارة املتقدم 
)AMP( من جامعة اأك�صفورد باململكة 

املتحدة.

بالونت باين�س
رئي�س التدقيق الداخلي للمجموعة

التحق ال�صيد/ باين�س بالبنك الأهلي الكويتي 
يف عام 2008 ولديه خربة اأكرث من 25 عاما 
يف جمال �صناعة اخلدمات املالية.  وقد عمل 

يف العديد من البنوك وال�صركات ال�صت�صارية يف 
اململكة املتحدة والكويت.  وقبل التحاقه بالبنك 
الأهلي الكويتي كان يعمل رئي�صا ملخاطر ال�صوق 
واملخاطر الت�صغيلية لدى بنك الكويت الوطني.

تخرج ال�صيد/ باين�س من جامعة لندن جيلدهول، 
وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف درا�صات 

الأعمال، كما اأنه مدقق داخلي معتمد ومدقق 
نظم معلومات معتمد.

خالد ال�شالوي
الرئي�س التنفيذي والع�صو املنتدب – 

البنك الأهلي الكويتي – م�صر

التحق ال�صيد/ خالد ال�صالوي بالبنك الأهلي 
الكويتي – م�صر يف عام 2016. وقبل التحاقه 

للعمل بالبنك �صغل من�صب نائب الرئي�س 
التنفيذي لدى بنك الحتاد الوطني

)2013-2016(. وقبل ذلك عمل مبن�صب 
رئي�س قطاع ائتمان ال�صركات وامل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة لدى بنك الإ�صكندرية / 
جمموعة اإنتي�صا �صان باولو. كما �صغل منا�صب 
تنفيذية لدى البنك امل�صري المريكي والذي 
ا�صتحوذ عليه لحقا بنك كريدي اجريكول – 

م�صر )1995-2006(. ال�صيد/ ال�صالوي 
حا�صل على بكالوريو�س اإقت�صاد من اجلامعة 

المريكية بالقاهرة.

جرانت جاك�شون
مدير عام اإدارة اخلزانة 

وال�صتثمار

التحق ال�صيد/ جرانت بالبنك الأهلي الكويتي يف 
عام 2015 ولديه 30 عاما من اخلربة العاملية.  

وقد بداأ حياته الوظيفية يف اأ�صرتاليا يف جمال 
اأعمال اخلزانة بالبنوك املحلية والإقليمية قبل 
انتقاله للعمل لدى اإن. اإم. روت�صيلد اأند �صانز، 

حيث مار�س العديد من اأعمال اخلزانة قبل 
مبا�صرته العمل مديرا للخزانة. وقد تو�صعت 

م�صئولياته يف هذا املن�صب حيث عمل يف العديد 
من الدول مثل اأ�صرتاليا وهوجن كوجن و�صنغافورة 

وتايوان.  كما با�صر العديد من املنا�صب امل�صابهة 
يف قطر والإمارات العربية املتحدة والكويت.

ال�صيد/ جرانت حا�صل على درجة املاج�صتري 
يف جمال التمويل التطبيقي من جامعة ماكوري 

)اأ�صرتاليا(، ولديه العديد من املوؤهالت 
الإ�صافية من جامعة هارفارد واملعهد الأ�صرتايل 

ملدراء ال�صركات وا�صت�صاري منهج ال�صريعة.

حممد �شالم
رئي�س الإدارة 

القانونية

التحق ال�صيد/ حممد �صالم بالبنك الأهلي 
الكويتي يف عام 2003، ولديه خربة امتدت 

لأكرث من 35 عاما يف جمال التقا�صي والعقود 
وال�صت�صارات القانونية.  وقبل التحاقه بالبنك 

الأهلي الكويتي، عمل لدى البنك التجاري 
الكويتي ولدى عدد من املوؤ�ص�صات القانونية 

املعروفة يف الكويت. ال�صيد/ �صالم حا�صل على 
لي�صان�س حقوق من جامعة عني �صم�س بالقاهرة 

– م�صر )1979(.

حمزة اإنكي
مدير عام - اإدارة املوارد 

الب�صرية

التحق ال�صيد/ حمزة اإنكي بالبنك الأهلي الكويتي 
يف عام 2002، وتولى م�صئولية اإدارة املوارد 

الب�صرية.  لدى ال�صيد/ حمزة خربة عملية لأكرث 
من 34 عاما يف جمالت تطوير القوى العاملة 

والتعوي�صات والتوظيف والتدريب، وقبل التحاقه 
بالبنك الأهلي الكويتي، عمل باإدارة املوارد 

الب�صرية لدى بنك الكويت الوطني ملدة 22 عاما. 
تخرج ال�صيد/ حمزة من جامعة الكويت، وهو 

حا�صل على بكالوريو�س جتارة من جامعة الكويت 
ولديه ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

�صكارنتون بالوليات املتحدة الأمريكية.
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اأهم امل�ؤ�شرات املالية 2017

منو �صايف الربح بن�صبة 10 %، ومنو الإيرادات الت�صغيلية بن�صبة 6.4 % والربح الت�صغيلي بن�صبة 9.4 % .

اجلودة العالية لالأ�صول مع انخفا�س معدل القرو�س غري املنتظمة اإلى 1.67 % وارتفاع ن�صبة التغطية لت�صل اإلى 400 %.

معدل قوي لكفاية راأ�س املال يبلغ 17.23 %.

اإ�صدار ناجح ل�صندات متو�صطة الأجل مببلغ 500 مليون دولر اأمريكي بفرتة ا�صتحقاق 5 �صنوات �صمن برنامج اإ�صدار �صندات باليورو متو�صطة 
الأجل مببلغ 1.5 مليار دولر اأمريكي.

الت�صغيل الناجح لنظام احلا�صب الآيل اجلديد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومن ثم دولة الكويت �صمن برنامج لتحديث الأنظمة التكنولوجية 
والبنية التحتية ب�صكل اأ�صا�صي خلدمة العمالء.

النمو امل�صتمر عرب كافة قطاعات الأعمال وكذلك الأعمال الدولية التي ت�صاهم بن�صبة %21 من نتائج اأعمال املجموعة.

اأداء متميز للبنك الأهلي الكويتي – م�صر – حيث ارتفع اإجمايل املوجودات بن�صبة  40 % ، وقرو�س العمالء بن�صبة 52 % وودائع العمالء بن�صبة 46 %.

حت�صني جتربة العميل واإمكانية الدخول اإلى ح�صاباته عن طريق تنفيذ العديد من املبادرات لتب�صيط الأعمال امل�صرفية "بنك اأ�صهل".

ح�صد البنك الأهلي الكويتي عدة جوائز مرموقة من بينها جائزة "اأف�صل بنك جتاري يف الكويت" من جملة بانكر ميدل اإي�صت، وجائزة
"اأف�صل خدمات م�صرفية لالأفراد " من قبل اآ�صيان بانكر وجائزة "اأف�صل رب عمل" من موؤ�ص�صة ن�صيبا NASEBA، وجائزة "اأف�صل بنك" من 

اأريبيان بزن�س. كما قامت جملة جلوبال فاينان�س باعتماد البنك الأهلي الكويتي يف املرتبة )10( من حيث البنوك الأكرث اأمانا يف املنطقة ويف 
املرتبة )29( من حيث البنوك الأكرث اأمانا يف الأ�صواق النا�صئة.  

المؤشرات المالية

20172016البيان

147.5 مليون دك157.0 مليون دكالإيرادات الت�صغيلية

89.4 مليون دك97.8 مليون دكالربح الت�صغيلي

4.3 مليار دك 4.4 مليار دك جمموع املوجودات

555 مليون دك 572 مليون دك حقوق مل�صاهمني

3,029 مليون دك3,075 مليون دكقرو�س و�صلف

3,635 مليون دك3,535 مليون دكجمموع الودائع والقرو�س

2,900 مليون دك2,939 مليون دكودائع العمالء

17.67%17.23%معدل كفاية اإجمايل راأ�س املال
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النتائج المالية للبنك األهلي الكويتي 
للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2017

35.7  مليون دك          صافي األرباح

معدل كفاية رأس المال ربحية السهم حقوق المساهمين

572
مليون دك

22
فلس

%17.23

إجمالي الموجودات اإليرادات التشغيلية األرباح التشغيلية صافي األرباح

4.4
مليار دك 4.3

مليار دك

157.0
مليون دك

147.5
مليون دك

97.8
مليون دك

89.4
مليون دك

35.7
مليون دك 32.5

مليون دك

31
ديسمبر

2017

31
ديسمبر

2017

31
ديسمبر

2017

31
ديسمبر

2017

31
ديسمبر

2016

31
ديسمبر

2016

31
ديسمبر

2016

31
ديسمبر

2016
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الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�صي  عن  بالأ�صالة  ي�صرين 
اأعمالنا  لنتائج  املدققة  املالية  والبيانات  ال�صنوي  التقرير  لكم  اأقدم  اأن 
اليوبيل  متثل  والتي   ،2017 دي�صمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�صنة  خالل 

مل�صرفنا.  الذهبي 

ا�صتمر  حيث  الكويتي،  الأهلي  للبنك  متميزا  عاما   2017 عام  كان  لقد 
بتعزيز  وقمنا  عملياته  كافة  يف  املتحفظة  ا�صرتاتيجيته  ممار�صة  يف  البنك 
الواعدة  اجلديدة  الفر�س  من  ذاته  الوقت  يف  ال�صتفادة  مع  املايل  مركزنا 
م�صر  جمهورية  يف  وخا�صة  فيها  نعمل  التي  الأ�صواق  يف  اأعمالنا  يف  للتو�صع 
خالل  من  حتقق  قد  النجاح  هذا  لأن  خا�س  ب�صكل  فخور  واأنا  العربية. 
كفريق  والعمل  الإدارية  امل�صتويات  كافة  بني  العمل  عالقات  وتوثيق  تطوير 
وبني  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�س  بني  اخل�صو�س  وجه  وعلى  واحد 

واملوظفني. التنفيذية  الإدارة 

حمققا  دك،  مليار   4.4 اإلى  املوجودات  اإجمايل  ارتفع   2017 العام  وخالل 
2.9 مليار  اإلى  اإجمايل ودائع العمالء لي�صل  1.80% كما ارتفع  منوا بن�صبة 
للبنك  املتميز  الأداء  النمو  هذا  عزز  وقد   .%1.4 بن�صبة  منوا  حمققا  دك 
زادت  حيث  العام،  خالل  كبريا  منوا  �صهد  الذي  م�صر   – الكويتي  الأهلي 
، كما منت حمفظة القرو�س والت�صهيالت الئتمانية   %40 موجوداته بن�صبة 
النتائج  هذه  �صاهمت  وقد   .%46 بن�صبة  الودائع  وارتفعت   .%52 بن�صبة 
555 مليون دك  امل�صاهمني من  اإجمايل حقوق  ب�صكل عام يف زيادة  املمتازة 
على  العائد  بلغ  كما   .2017 عام  خالل  دك  مليون   572 اإلى   2016 عام  يف 

.%6.32 امل�صاهمني  والعائد على حقوق   %0.82 العام  املوجودات خالل 

لقد حققت جمموعة البنك الأهلي الكويتي اأرباحا �صافية مببلغ 35.7 مليون 
2016، وذلك بعد  32.5 مليون دك يف عام  2017 باملقارنة مع  دك يف عام 
احرتازية  خم�ص�صات  مت�صمنة  دك  مليون   58 مببلغ  خم�ص�صات  جتنيب 
مع  باملقارنة  فل�صا   22 ال�صهم  ربحية  وبلغت  دك.  مليون   24 مببلغ  عامة 
جمل�س  اأو�صى  املالية،  النتائج  هذه  على  وبناًء   .2016 عام  يف  فل�صًا   20

فل�صا لكل �صهم(، على  % )اثنا ع�صر   12 بواقع  اأرباح نقدية  بتوزيع  الإدارة 
الرقابية  واجلهات  للبنك  العامة  اجلمعية  ملوافقة  التو�صية  هذه  تخ�صع  اأن 

الكويت. بدولة 

وتو�صيع  تطوير  على  الرتكيز  مع  وثبات  بعزم  جهودنا  نوا�صل  و�صوف 
املنتجات  اأف�صل  تقدمي  يف  وال�صتثمار  الأ�صا�صية  امل�صرفية  اأعمالنا  ن�صاط 
الالزمة  ال�صمانات  وجود  من  والتاأكد  لعمالئنا،  والتكنولوجية  امل�صرفية 
العاملي  القت�صاد  يف  متوقعة  غري  تطورات  اأي  من  ذاته  الوقت  يف  حلمايتنا 

. م�صتقبال

ويف م�صر مت افتتاح فرع جديد خالل العام، كما اأننا ب�صدد افتتاح فرع يف 
الإمارات  لنا يف دولة  الثالث  الفرع  العاملي )DIFC(، وهو  املايل  مركز دبي 
من  النهائية  املوافقات  على  احل�صول  بانتظار  ونحن  املتحدة،  العربية 
�صوف  فروعنا  ل�صبكة  املهمة  التو�صعات  هذه  ومثل  هناك.  الرقابية  اجلهات 
اأكرث و�صوف  تعزز من تواجدنا وقدرتنا على خدمة عمالئنا بفعالية وكفاءة 

القريب.  امل�صتقبل  يف  اأعمالنا  منو  على  ت�صاعد 

ح�صرات ال�صادة امل�صاهمني

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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من  وذلك  متويلنا  م�صادر  تنويع  يف  جنحنا   2017 مار�س  �صهر  وخالل 
500 مليون دولر اأمريكي �صمن برناجمنا  خالل اإ�صدار �صندات دين مببلغ 
وقد  اأمريكي.  دولر  مليار   1.5 مببلغ  الأجل  متو�صطة  يورو  �صندات  لإ�صدار 
عدد  جتاوز  حيث  بالغ  بحما�س  الإ�صدار  هذا  الدولية  املالية  الأ�صواق  تلقت 
كبري  باهتمام  الربنامج  هذا  وحظى  كبري،  ب�صكل  الكتتاب  تغطية  املكتتبني 
وخا�صة من قبل امل�صتثمرين يف جنوب �صرق اآ�صيا وال�صرق الأو�صط واأوروبا.

العديد  اإجراء  مع   ، اأ�صهل"  "بنك  اإ�صرتاتيجيتنا  تنفيذ  يف  م�صتمرون  ونحن 
احلا�صب  نظام  تد�صني  مت  حيث  خدماتنا  على  امل�صتمرة  التح�صينات  من 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  عملياتنا  خلدمة  اجلديد  امل�صريف  الآيل 
2017. ونحن نخطط  2017، ومن ثم يف دولة الكويت يف اأكتوبر  يف فرباير 
العربية  م�صر  جمهورية  يف  عملياتنا  يف  اجلديد  النظام  هذا  لتد�صني 
م�صرفية  خدمات  تقدمي  يف  ي�صاعدنا  �صوف  وهذا  القريب،  امل�صتقبل  يف 
الأهلي  البنك  لدى  العميل  ح�صاب  مكان  عن  النظر  بغ�س  لعمالئنا  متطورة 
الكويتي، وذلك من خالل الربط امل�صرتك لأنظمة البنك ورفع الكفاءة فيما 

عمالئنا. وطلبات  لحتياجات  بال�صتجابة  يتعلق 

واملنتجات  اخلدمات  اأحدث  تقدمي  يف  ال�صتثمار  اإلى  اأي�صا  نهدف  كما 
فئة  وخا�صة  البنك  فروع  كافة  يف  اأف�صل  ب�صكل  عمالئنا  تخدم  التي 
�صبعة  الآن  لدينا  اأ�صبح  فلقد  اخلا�صة.  الحتياجات  ذوي  من  العمالء 
توفري  اإلى  بالإ�صافة  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  عمالئنا  خلدمة  فروع 
بريل  بلغة  الطباعة  وخدمات  الإ�صارة  لغة  ا�صتخدام  على  متدربني  موظفني 
ومهياأة  بريل  بلغة  مفاتيح  بلوحة  مزودة  اآيل  �صراف  واأجهزة  للمكفوفني 

اخلا�صة. الحتياجات  ذوي  العمالء  من  ال�صوتية  الأوامر  لقبول 

الأهلي  البنك  حقق  عاما،  خم�صني  منذ  الب�صيطة  انطالقتنا  بداية  ومنذ 
الكويتي منوا م�صتمرا لي�صبح واحدا من البنوك الرائدة يف املنطقة، ونحن 
املرتبة  يف  الكويتي  الأهلي  للبنك  فاينان�س  جلوبال  جملة  بت�صنيف  فخورون 

الأو�صط. ال�صرق  اأمانا يف منطقة  الأكرث  البنوك  العا�صرة من حيث 

من  وتقدير  اعرتاف  حمل  القوي  اأداوؤنا  يكون  اأن  �صرورنا  دواعي  من  اإن 
عدة  على  باحل�صول  الأداء  هذا  توجنا  وقد  مهمة  دولية  موؤ�ص�صات  جانب 
من  الكويت"  يف  جتاري  بنك  "اأف�صل  جائزة  على  ا�صتملت  مرموقة،  جوائز 
البنك  ح�صد  كما   ،"Banker Middle East" اإي�صت  ميدل  بانكر  جملة 
جملة  من  الكويت"  يف  لالأفراد  امل�صرفية  للخدمات  بنك  "اأف�صل  جائزة 
العام"  خالل  عمل  رب  "اأف�صل  وجائزة   ،"Asian Banker" بانكر  اآ�صيان 
اإلى  وبالإ�صافة   .NASEBA ن�صيبا  موؤ�ص�صة  "Employer of the Year" من 

بزن�س  اآريبيان  جملة  من  العام"  "بنك  جائزة  على  البنك  ح�صل  ذلك، 
لالأفراد  امل�صرفية  للخدمات  بنك  اأف�صل  ، وجائزة   "Arabian Business"

لتوم�صون  التابعة   "The European" يوروبيان  ذا  جملة  من  العام"  خالل 
يف  جديدة  جتارية  عالمة  اأف�صل  وجائزة   ،Thomson Reuters"" رويرتز 
اأف�صل  وجائزة   ،  "Banker Middle East" اإي�صت  ميدل  بانكر  من  م�صر 
التابعة   "The European" يوروبيان  ذا  من  م�صر  يف  حديث  م�صرف 
خا�س  ب�صكل  فخورون  اأننا  كما   .Thomson Reuters"" رويرتز  لتوم�صون 
قيا�س  اأدوات  تعترب  لأنها  عليها  ح�صلنا  التي  واجلوائز  الإجنازات  بهذه 
الذي  والتقدم  اإجنازاتنا  م�صتوى  لنا  تعك�س  قيمتها  لها  م�صتقلة  وموؤ�صرات 

م�صرفنا.  يحرزه 

 A2 بالدرجة  القوي  الئتماين  ت�صنيفه  على  املحافظة  يف  البنك  جنح  وقد 
فيت�س  موؤ�ص�صة  من   +A وبالدرجة  �صريفي�س  اأنفي�صتورز  موديز  موؤ�ص�صة  من 
املتوفرة  املمتازة  وال�صيولة  لراأ�صماله  اجليد  الو�صع  يعك�س  وهذا  رايتنجز. 
لبنك  والفعالة  املتحفظة  الرقابية  باملعايري  التام  واللتزام  البنك  لدى 

املركزي.  الكويت 

من  اأ�صا�صيا  جزءا  دائما  يبقى  الجتماعية  بامل�صئولية  التزامنا  اإن 
امل�صئولية  عن  اأي�صا  ال�صنة  لهذه  منف�صل  كتيب  باإ�صدار  قمنا  كما  �صيا�صتنا. 
من  الكثري  وا�صح  ب�صكل  يوثق  وهو  ال�صنوي،  تقريرنا  من  كجزء  الجتماعية 
البنك  فيها  �صارك  التي  واملتنوعة  العديدة  املجتمعية  والأن�صطة  امل�صاريع 

الحتياجات اخلا�صة. ب�صكل خا�س على ذوي  الرتكيز  مع  العام  خالل 

العمل اجلماعي واللتزام  اأ�صا�صه   2017 النجاح خالل عام  اإن حتقيق هذا 
اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  عن  وبالنيابة  نف�صي  عن  بالأ�صالة  واأود  الكامل. 
بذلوه  ملا  الإداري  وللفريق  املوظفني  لكافة  والتقدير  ال�صكر  بخال�س  اأتقدم 

خمل�صة.  جهود  من 

والتقدير  ال�صكر  بخال�س  لأتقدم  خا�س  ب�صكل  الفر�صة  هذه  اأنتهز  اأن  واأود 
اإلى مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد املفدى ال�صيخ / �صباح الأحمد 
اجلابر  الأحمد  نواف  ال�صيخ  الأمني  عهده  ويل  و�صمو  ال�صباح،  اجلابر 
والتقدير  بال�صكر  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي  مع  اأتوجه  كما  ال�صباح. 
الكويت  بنك  يف  امل�صئولني  وكافة  ونائبه  املركزي  الكويت  بنك  حمافظ  اإلى 
هيئة  كذلك  ون�صكر  احلكيمة.  وتوجيهاتهم  الدائم  دعمهم  على  املركزي 
من  لنا  قدموه  ملا  الكويت  وبور�صة  وال�صناعة  التجارة  ووزارة  املال  اأ�صواق 

وخدمات.  دعم 

ملا  الكرام  مل�صاهمينا  والتقدير  ال�صكر  بخال�س  اأتقدم  اأن  يفوتني  ول 
الكرام،  لعمالئنا  مو�صول  كذلك  وال�صكر  وم�صتمر.  قوي  دعم  من  يقدمونه 
البالغ يف حتقيق هذا  الأثر  له  والذي كان  امل�صتمر مل�صرفنا  لثقتهم وولئهم 

النجاح.

من  لكثري  الكويتي  الأهلي  البنك  مواجهة  رغم  اأنه  اأ�صيف  اأن  اأود  وختاما 
على  اأنني  اإل  عاما،  خم�صني  مدى  على  الناجحة  م�صريته  خالل  التحديات 
وخربة  قوة  اأكرث  وب�صكل  الآن  واحد  كفريق  نعمل  اأ�صبحنا  باأننا  تامة  ثقة 

املن�صودة.  الأهداف  وحتقيق  بنجاح  النمو  هذا  يف  لال�صتمرار 

بهبهاين  ر�شا  حممد  طالل 

الإدارة جمل�س  رئي�س 
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مناقشة وتحليل اإلدارة

الأعمال  واأداء  للمجموعة  املايل  الو�صع  على  عامة  نظرة  التقرير  هذا  ي�صتعر�س 
وروؤية  املن�صورة  املالية  البيانات  على  يعتمد  وهو  امل�صتقبلية.  والنظرة  والعمليات 

الإدارة واجتهادها والتي تعترب م�صتكملة.

بال�صرورة  يت�صل  ول  م�صتقبلية  نظرة  ذات  معينة  بيانات  التقرير  هذا  يت�صمن 
باحلقائق التاريخية اأو احلالية، وهي متثل التوقعات ، اخلطط ، التنبوؤات احلالية 
الإدارة  تعتربها  التي  والنتائج  القت�صادية  والظروف  امل�صتقبلية  الأعمال  عن 
امل�صتقبلية  التطلعات  بيانات  اإن  للمجموعة.  امل�صتقبلية  التوقعات  لتقييم  منا�صبة 
تعك�س و�صع البنك كما يف تاريخ اإعدادها. كما اأن املخاطر واحلالت غري املوؤكدة 
عن  خارجة  تعترب  بها  التنبوؤ  ي�صعب  التي  الفرتا�صات  على  تتم  التي  والتغريات 

نطاق �صيطرة املجموعة وقد توؤثر على املح�صالت والنتائج الفعلية.

بيئة الأعمال
بالن�صبة لدول  للتفاوؤل  اأ�صعار النفط اجتاها ت�صاعديا مما وفر عن�صرا  اأظهرت 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ويف  للنفط.  املنتجة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
النمو  على  بظاللها  واألقت  الإقليمية  التوترات  ا�صتمرت   ،)MENA( اأفريقيا 
 )VAT( القت�صادي وفر�س الأعمال. كما اأن تطبيق نظام �صريبة القيمة امل�صافة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي قد تعزز بعد التطبيق الفعلي لهذه ال�صريبة يف 
اململكة العربية ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة التي تهياأت لتطبيقها منذ 

بداية �صهر يناير 2018. 

اأما يف دولة الكويت، فقد ا�صتمرت احلكومة يف املحافظة على اإنفاقها على م�صاريع 
الناجت  منو  معدل  يف  النخفا�س  فاإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  التحتية.  البنية 
املحلي الإجمايل يقدر بن�صبة 1.1% يف عام 2017. كما اأن ن�صبة ت�صخم الأ�صعار 
فقد  الكويت  بور�صة  موؤ�صر  اأما  العام.  خالل   %3.4 بحوايل  تقدر  ال�صتهالكية 
 )CBDR( 11%. وقد قام بنك الكويت املركزي برفع �صعر اخل�صم ارتفع بن�صبة 
مبقدار 25 نقطة اأ�صا�س لي�صل اإلى 2.75% يف �صهر مار�س 2017، بعد رفع �صعر 
رفع  يتم  ومل  الأمريكي،  الفيدرايل  الحتياطي  جمل�س  قبل  من  الإقرا�س  فائدة 
�صعر الفائدة بالتوازي مع ارتفاعات �صعر الفائدة من قبل الحتياطي الفيدرايل 
الأمريكي التي حدثت خالل العام. كما اأن التح�صن يف اأ�صعار النفط ورفع ح�صة 
منظمة الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط )OPEC( من املمكن اأن يوؤدي اإلى حت�صن 

يف النمو القت�صادي على مدى العام القادم.

ويف م�صر، يعتقد باأن معدل النمو القت�صادي بداأ يتح�صن بعد اإجراء التغيريات 
الهيكلية يف القت�صاد امل�صري والتي مت اتخاذها كجزء من الربنامج الإ�صالحي 
الذي فر�صه �صندوق النقد الدويل )IMF(. وت�صري التقديرات اإلى حت�صن معدل 
الناجت املحلي الإجمايل لي�صل اإلى 4.1% خالل عام 2017، كما اأن من املتوقع اأن 
يتح�صن الو�صع اخلارجي بعد خف�س قيمة عملة اجلنيه امل�صري يف اأواخر 2016 
مما اأدى اإلى خف�س العجز يف احل�صاب اجلاري وزيادة الإ�صتثمارات. ومن املتوقع 

اأن يكون لهذه التطورات اأثر اإيجابي على القت�صاد على املدى املتو�صط والبعيد.
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الأداء املايل 

بامللي�ن د.ك

2016 2017 بيان الدخل

109.2 112.4 �صايف اإيرادات الفوائد

38.3 44.6 اإيرادات من غري الفوائد

147.5 157.0 اإيرادات الت�صغيل

)58.1( )59.2( م�صروفات الت�صغيل

89.4 97.8 ربح الت�صغيل قبل املخ�ص�صات

)52.4( )57.9( املخ�ص�صات / خ�صائر انخفا�س القيمة

)4.5( )4.2( ال�صرائب واأتعاب اأع�صاء جمل�س الإدارة

32.5 35.7 �صايف الربح
 

بامللي�ن د.ك

2016 2017 املركز املايل

4,285 4,362 اإجمايل املوجودات

3,029 3,075 �صايف القرو�س وال�صلف

3,635 3,535 الودائع

555 572 حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي البنك

2016 2017 م�ؤ�شرات الأداء الرئي�شية

20 22 ربحية ال�صهم )بالفل�س(

%0.75 %0.82 العائد على املوجودات )%(

%5.84 %6.32 العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

%2.07 %2.26 معدل الدخل قبل املخ�ص�صات اإلى الأ�صول )%(

%39.4 %37.7 معدل التكلفة اإلى الدخل )%(

%2.55 %1.67 معدل القرو�س غري املنتظمة )%(

%17.67 %17.23 معدل كفاية راأ�س املال )%(
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بيان الدخل
وكفاءاتها  اإيراداتها  على  انعك�س  الذي  القوي  اأدائها  يف  املجموعة  ا�صتمرت 
الت�صغيلية مدعومة بالإدارة احل�صيفة للميزانية وا�صرتاتيجيات اإدارة املخاطر يف 
بيئات ت�صغيل مليئة بالتحديات ب�صكل متزايد وظروف رقابية م�صددة. كما تعاملت 
املجموعة اأي�صا ب�صكل ناجح مع انخفا�س قيمة اجلنيه امل�صري عن طريق زيادة 

اأحجام الأعمال وزيادة الربحية.

 %6 بن�صبة  منوا  م�صجال  دك  مليون   157 الت�صغيلية  الإيرادات  اإجمايل  بلغ  وقد 
غري  ومن  الفوائد  من  الإيرادات  حت�صن  نتيجة  وذلك   ،2016 عام  مع  باملقارنة 
منوا  حمققا  دك  مليون   97.8 املخ�ص�صات  قبل  الت�صغيل  ربح  بلغ  وقد  الفوائد. 
بن�صبة 9% باملقارنة مع 89.4 مليون يف عام 2016، وذلك ب�صبب حت�صن الإيرادات 
الت�صغيلية وكفاءة ال�صيطرة على التكلفة. وحقق البنك منوا يف �صايف الربح خالل 

العام بن�صبة 10% لي�صل اإلى 35.7 مليون.

وارتفعت ربحية ال�صهم من 20 فل�صا اإلى 22 فل�صا وارتفع العائد على متو�صط حقوق 
امل�صاهمني من 5.84% اإلى 6.32% وارتفع الدخل قبل املخ�ص�صات بالن�صبة اإلى 
الأ�صول من 2.07% اإلى 2.26%، يف حني ارتفع العائد على املوجودات من %0.75 

اإلى %0.82.

وفيما يلي ا�صتعرا�س املكونات الرئي�صية للنتائج املالية للمجموعة

 112.4 اإلى   2016 عام  يف  دك  مليون   109.2 من  الفوائد  اإيرادات  �صايف  ارتفع 
مليون دك حمققا منوا بن�صبة 3% ، ب�صبب تر�صيد �صعر الفائدة وال�صرتاتيجيات 
الفعالة لإدارة امليزانية يف بيئة اأ�صعار فائدة مليئة بالتحديات. وقد خف�س البنك 
من اعتماده على القرتا�س ما بني البنوك وقام بتنويع قاعدة متويله عن طريق 
طرح برنامج لإ�صدار �صندات متو�صطة الأجل مببلغ 1.5 مليار دولر اأمريكي، وقام 
باإ�صدار اأول �صريحة من ال�صندات مبوجب هذا الربنامج مببلغ 500 مليون دولر 

اأمريكي.

ت�صمنت  التي  الأ�صا�صية  الأن�صطة  من  والناجتة  الفوائد  غري  من  الإيرادات  اأما 
الر�صوم والعمولت وال�صرف الأجنبي، فقد ظلت م�صتقرة خالل عام 2017. وقد 
ارتفع الدخل من غري الفائدة من 38.3 مليون دك يف عام 2016 اإلى 44.6 مليون 
الإيرادات  اإلى  ذلك  الرئي�صي يف  ال�صبب  ويعود   %16.4 بن�صبة  دك، حمققا منوا 

املحققة من ال�صتثمار يف عام 2017.
 

وقد بلغت امل�صاريف الت�صغيلية 59.2 مليون دك، وهي اأعلى بن�صبة 1.9% باملقارنة 
مع عام 2016. كما حت�صن معدل التكلفة اإلى الدخل لي�صل اإلى 37.7% باملقارنة 
مع 39.4% يف عام 2016، ويعود ال�صبب يف ذلك اإلى كفاءة اأف�صل يف اإدارة التكلفة 
والأثر الإيجابي خلف�س قيمة اجلنيه امل�صري. وخالل العام ا�صتثمرت املجموعة 
ب�صكل كبري يف اأجهزة وبرامج احلا�صب الآيل اجلديدة كجزء من عملية ا�صتبدال 

نظام احلا�صب الآيل امل�صريف الأ�صا�صي وتعزيز الربامج الو�صيطة.

من جهة اأخرى، بلغت املخ�ص�صات / خ�صائر انخفا�س القيمة خالل العام 57.9 
مليون دك وا�صتمرت املجموعة يف نهجها التحفظي بتجنيب خم�ص�صات احرتازية 

كبرية. 
 

املركز املايل
بلغ اإجمايل موجودات املجموعة على امل�صتوى املجمع 4.4 مليار دك حمققة منوا 
بن�صبة 2% باملقارنة مع 2016. كما زاد �صايف القرو�س وال�صلف مببلغ 46 مليون 

لي�صل اإلى 3.07 مليار دك. 

للتنويع  وا�صرتاتيجيته  البنك  منو  من  جزء  للمجموعة  الإقليمي  التو�صع  ويعترب 
مما عزز من ترابط الأعمال والتعامالت التجارية الإقليمية. كما �صاهم التو�صع 
العربية يف حت�صني توزيع  اأعمال املجموعة يف �صوق جمهورية م�صر  اجلغرايف يف 
املوجودات وم�صادر الإيرادات من الناحية اجلغرافية واأ�صبحت املواقع اخلارجية 

ت�صاهم بن�صبة 21% من املوجودات والإيرادات الت�صغيلية للمجموعة.

وب�صكل عام، ا�صتمر حت�صن اجلودة النوعية للموجودات مع خف�س ن�صبة القرو�س 
2017 بلغ اإجمايل املخ�ص�صات  31 دي�صمرب  1.67%. وكما يف  اإلى  غري املنتظمة 
اإجمايل  من   %7.2( دك  مليون   240 وال�صلف  للقرو�س  بالن�صبة  الرتاكمية 
القرو�س(، مما يعك�س معدل تغطية عايل للقرو�س غري املنتظمة بلغ 400% وهو 

يوفر م�صدات اأمان معقولة حلالت الطوارئ.

متويل  مع  ميزانيتها  هيكل  يف  التحفظي  نهجها  على  املجموعة  حافظت  وقد 
عمليات الإقرا�س من ودائع العمالء و�صندات الدين وذلك بهدف تنويع م�صادر 
التمويل وتقليل العتماد على الودائع من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية. وقد مكن هذا 
املجموعة من متديد فرتات ا�صتحقاق املطلوبات ب�صكل ناجح. واأ�صبحت املجموعة 
الآن يف و�صع جيد للوفاء مبتطلبات معدل �صايف التمويل امل�صتقر )NSFR( والذي 

ي�صري اعتبارا من اأول يناير 2018.

اأما فيما يتعلق بحقوق امل�صاهمني بالبنك، فقد بلغت 572 مليون دك بعد دفع اأرباح 
اأ�صهم مببلغ 17.7 مليون دك عن عام 2016. وقد تاأثرت حقوق امل�صاهمني ب�صايف 
واخل�صارة  املالية  الأوراق  يف  لال�صتثمار  الرتاكمية  العادلة  القيمة  يف  النخفا�س 
الأهلي  البنك  اأعمال  الناجتة من دمج  الأجنبي  ال�صرف  ال�صافية من معامالت 
الكويتي – م�صر. وللتخفيف من اأثر انخفا�س اجلنيه امل�صري، قام البنك بحماية 
جزء من ا�صتثماراته يف البنك الأهلي الكويتي – م�صر با�صتخدام اأ�صوله النقدية 
بالدولر الأمريكي والتي يحتفظ بها يف هذه ال�صركة التابعة )ABK-E(. وقد مت 
حتويل �صايف الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة من اإعادة حتويل هذه املوجودات النقدية 
حتويل  من  الناجتة  اخل�صائر  اأو  الأرباح  ملقا�صة  املجمع  ال�صامل  الدخل  بيان  اإلى 

ا�صتثمارات البنك يف هذه ال�صركة التابعة.

اأرباح الأ�شهم
الأ�صهم  اأرباح  مبدفوعات  يتعلق  فيما  الإيجابي  �صجلها  يف  املجموعة  ا�صتمرت 
للم�صاهمني من الأرباح املحتفظ بها واقرتحت املجموعة توزيع اأرباح اأ�صهم نقدية 
على امل�صاهمني بقيمة 12 فل�صا لكل �صهم ومتثل مدفوعات اأرباح الأ�صهم ن�صبة %55.

راأ�س املال
يعترب راأ�صمال املجموعة ومعدلت الرفع املايل يف و�صع قوي باملقارنة مع البنوك 
املناف�صة. وقد اأدى تو�صع البنك يف جمهورية م�صر العربية واأوزان املخاطر العالية 
اإلى خف�س  العقارية  لل�صمانات  التدريجي  النخفا�س  �صيا�صة  تطبق  مبا يف ذلك 
وما  املتطلبات.  من  الأدنى  للحد  بالن�صبة  احلماية  وم�صدات  املال  راأ�س  معدلت 
تزال املجموعة تتمتع براأ�صمال قوي، حيث ي�صل معدل راأ�صمال ال�صريحة الأولى 
)حقوق امل�صاهمني( مبوجب بازل 3 )CET1( 16.02%، كما و�صل اإجمايل معدل 
كفاية راأ�س املال مبفهومه ال�صامل اإلى 17.23% وهو و�صع قوي لراأ�س املال يوفر 

فر�صة جيدة للنمو والتو�صع.

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
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اإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات
لل�صركات يف  اإدارة اخلدمات امل�صرفية  اإن ال�صتثمار طويل الأجل الذي تقوم به 
امل�صاركة  من  البنك  مكن  قد  متخ�ص�س  فريق  وتطوير  وتوظيف  اختيار  جمال 
الفعالة يف بع�س امل�صاريع املهمة يف املنطقة واململوكة بال�صراكة بني القطاعني العام 
التنمية  خطة  حتقيق  على  الكويت  م�صاعدة  يف  كبريا  دورا  تلعب  وهي  واخلا�س، 

وروؤيتها 2035. وفيما يلي الإجنازات التي مت حتقيقها خالل عام 2017:
• تقدمي الدعم ملجموعات ال�صركات التي تتمتع باأف�صلية يف العطاءات احلكومية 

بالن�صبة لثالثة م�صاريع كربى يتم تنفيذها بال�صراكة بني القطاع العام والقطاع 
اخلا�س )PPP( وهي: 

• بناء وت�صييد مرافق تعليمية متعددة مبا يف ذلك اإن�صاء جممع حمامات 
�صباحة اأوليمبي قيا�صي.

• م�صروع م�صنع حتويل املخلفات لطاقة يف �صمال الكويت.
• م�صروع لإن�صاء مرافق ملعاجلة خملفات املجاري يف جنوب البالد.

• اإعداد خطط لتقييم حوايل خم�صة م�صاريع اإ�صافية بال�صراكة بني القطاع 
العام والقطاع اخلا�س )PPP( خالل عام 2018 لبحث اإمكانية تنفيذها خالل 

العام.

اإدارة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد
الرتكيز  مع   2016 التي مت ر�صمها منذ  اإ�صرتاتيجيتها  تنفيذ  الإدارة يف  ا�صتمرت 
على اإجراء التح�صينات يف خدمة العمالء وجنحت يف خف�س التكاليف الإدارية. 

وفيما يلي اأهم الإجنازات حققتها الإدارة يف عام 2017:

الودائع
• ارتفعت الودائع بن�صبة 12% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�صي.

التكنولوجيا
• مت بنجاح توحيد املن�صات الإلكرتونية الرئي�صية لتقدمي اخلدمات امل�صرفية 

من خالل اأجهزة ال�صراف الآيل والإنرتنت والهاتف النقال عرب كافة الأ�صواق 
التي يعمل فيها البنك، ويقدم البنك الآن خدمات م�صرفية موحدة وم�صتمرة 

لعمالئه يف م�صر والكويت والإمارات.
• مت تقدمي خدمات جديدة للعمالء تت�صمن وظائف لتحديث بيانات البطاقات 

اإعادة  خا�صية  اإلى  بالإ�صافة  الآيل،  ال�صراف  اأجهزة  �صا�صات  على  املدنية 
الت�صال الهاتفي، واملحادثة الكتابية، وخدمات دفع الفواتري عن طريق الهاتف 

."Pay Me" النقال والدفع عن طريق الإنرتنت
  

بطاقات اخل�شم املبا�شر والبطاقات الئتمانية
• تنفيذ خدمة الإ�صدار الفوري للبطاقات يف خم�صة فروع بالكويت.

• مت تد�صني خدمة "Tap-n-Go" التي تتيح �صداد املدفوعات عن طريق 
مع  بالتعاون  وذلك  اجلهاز  يف  اإدخالها  بدون  البيع  نقاط  جلهاز  البطاقة  مل�س 
لتب�صيط دفع املعامالت   )K-Net( الآلية امل�صرتكة �صركة اخلدمات امل�صرفية 

ذات املبالغ القليلة.
• ت�صمني خدمات "ت�صديد" يف بطاقات فيزا امل�صبقة الدفع املتعددة العمالت 

مدفوعاتهم  اإجراء  يف  العمالء  مل�صاعدة  الكويت،  يف   )Freedom Cards(
الإلكرتونية للجهات احلكومية.

اإدارة الرثوات
• مت جتديد وحتديث مكاتب وحدة خا�صة ل�صتقبال كبار العمالء يف املركز 

الرئي�صي للبنك الأهلي الكويتي مع توفري خدمات م�صرفية مطورة لهم.
• كجزء من التزام البنك الأهلي الكويتي بتقدمي خدمات متطورة، مت اإحلاق كافة 
موظفي اإدارة الرثوة بدورات تدريبية يف جمال ال�صتثمار خالل العام للتاأكد من 
ا�صتمرار تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء وتقدمي امل�صورة بناء على اأحدث 

املعلومات.

جودة اخلدمة
�صهادة  على  احل�صول  يف  الكويتي  الأهلي  بالبنك  اخلدمة  جودة  وحدة  جنحت 
اجلودة النوعية لعام ISO( 2017-9001-2015(، واأ�صبح البنك الأهلي الكويتي 
"رويال�صريت"  الدولني  امل�صجلني  مكتب  من  اعتماده  يتم  الكويت  يف  بنك  اأول 
لعتماد  رائد  دويل  مكتب  وهو   ،RoyalCert International Registrars AG

اأنظمة الإدارة واإ�صدار �صهادات معتمدة دوليًا.

الإدارة امل�شرفية الدولية
كان اأداء الإدارة امل�صرفية الدولية جيدا خالل العام، حيث ا�صتمرت هذه الإدارة 
وفقا  الدولية  الأ�صواق  يف  ال�صتثمار  يف  ن�صطت  لكنها  احل�صيفة،  �صيا�صتها  يف 
لتوجيهات جمل�س الإدارة وا�صرتاتيجية البنك ال�صاملة. وفيما يلي اأهم اإجنازات 

الإدارة:
• تطوير حمفظة القرو�س الدولية بال�صوق الثانوية ب�صكل قوي ومتوازن، حيث مل 

يتم ت�صجيل ح�صابات يف قائمة احل�صابات حتت املالحظة اأو اأخذ خم�ص�صات، 
مع املحافظة على الو�صع اجليد ملحفظة القرو�س خالل عام 2018.

• ا�صتمر البنك يف تعزيز عملياته يف دولة الإمارات العربية املتحدة، على الرغم 
من الظروف ال�صعبة لل�صوق ب�صكل عام. كما يوا�صل البنك التو�صع يف اأعماله مع 
توقع افتتاح فرع يف مركز دبي املايل العاملي والذي يعترب الفرع الثالث يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، بعد احل�صول على موافقة اجلهات الرقابية املحلية.

اإدارة اخلزانة وال�شتثمار
الأجنبي  ال�صرف  خدمات  من  وا�صعة  جمموعة  وال�صتثمار  اخلزانة  اإدارة  تقدم 
والأ�صواق  الكويت  اأ�صواق  تغطي  التي  ال�صت�صارية  واخلدمات  الفائدة  واأ�صعار 

الإقليمية والأ�صواق الدولية. 

عالية  اإقليمية  �صندات  من  رئي�صي  ب�صكل  احلالية  ال�صتثمارية  املحفظة  وتتكون 
اأمان لل�صيولة  ال�صيولة ومنخف�صة املخاطر مما يعزز من العوائد ويوفر م�صدات 

عندما وحينما تكون مطلوبة.

اأما الإجناز الرئي�صي لالإدارة يف عام 2017 فقد متثل يف اإ�صدار برنامج �صندات 
اإ�صدار  الربنامج مت  مليار دك، ومبوجب هذا   1.5 الأجل مببلغ  متو�صطة  باليورو 
هذا  ويعترب  اأمريكي.  دولر  مليون   500 مببلغ  املمتازة  الفئة  من  دين  �صندات 
الإ�صدار الأول من نوعه الذي يتم طرحه يف ال�صوق بعد اإ�صدار ال�صندات ال�صيادية 
يف  امل�صتثمرين  جانب  من  كبريا  اإقبال  �صهد  وقد  الكويت.  دولة  حكومة  قبل  من 
مناطق اآ�صيا ودول جمل�س التعاون ب�صكل يعك�س القوة املالية للبنك الأهلي الكويتي 

من جهة  والت�صنيف املايل القوي لدولة الكويت من جهة اأخرى.
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اإدارة املوارد الب�شرية
وا�صلت اإدارة املوارد الب�صرية تركيزها على رفع اجلودة النوعية للخدمات وتطوير 
مهارات املوظفني. وما تزال هذه العملية م�صتمرة مع الرتكيز على مبادرات تب�صيط 
الأعمال امل�صرفية "بنك اأ�صهل" وميكنة العمليات. وفيما يلي الإجنازات الرئي�صية 

خالل عام 2017:
• ا�صتكمال تطوير اأنظمة املوارد الب�صرية الأ�صا�صية للتاأكد من اأن كافة العمليات 

يعمل  التي  الأ�صواق  كافة  ومتنا�صقة عرب  موحدة  الب�صرية  باملوارد  ال�صلة  ذات 
فيها البنك.

• تعترب اإدارة املوارد الب�صرية رائدة يف ال�صتبيان ال�صنوي ملمار�صات الرواتب 
واملوارد الب�صرية الذي جتريه كافة البنوك امل�صاركة يف احتاد م�صارف الكويت. 
ويوؤكد هذا ال�صتبيان على اأن فل�صفة و�صيا�صة البنك الأهلي الكويتي فيما يخ�س 

رواتب وتعوي�صات املوظفني تتما�صى مع اأف�صل ممار�صات ال�صوق.
• تد�صني تطبيق �صهل ال�صتخدام على الهاتف النقايل للخدمة الذاتية لكافة 

الب�صرية  املوارد  واإجراءات  اأن�صطة  الكثري من  تنفيذ  لهم  يتيح  ب�صكل  املوظفني 
عن بعد.

• تعزيز خطة التعاقب الوظيفي داخل البنك والتحاق 50 مديرا بربنامج اإدارة 
املواهب، من بينهم 25 ي�صعون للح�صول على �صهادات مدرب وحما�صر معتمدة 

من موؤ�ص�صات تدريب عاملية.

اإدارة تكنولوجيا املعلومات
خالل العام حققت اإدارة تكنولوجيا املعلومات تقدما ملحوظا يف عدد من امل�صاريع 
الكربى لدعم التزام البنك بتب�صيط وت�صهيل عملياته امل�صرفية وجعلها اأكرث راحة 

ومالئمة للعمالء.

وقد متثلت الإجنازات الرئي�صية خالل العام فيما يلي:
 )Finacle( ا�صتكمال م�صروع نظام احلا�صب الآيل امل�صريف الأ�صا�صي اجلديد •

اإليه  و�صلت  ما  اأحدث  ي�صتخدم  النظام  وهذا  �صهرا.   22 ا�صتغرق  والذي 
دولة  يف  بنجاح  تنفيذه  مت  وقد  امل�صرفية.  ال�صناعة  جمال  يف  التكنولوجيا 
تنفيذه يف جمهورية  يتم  2017، و�صوف  الكويت خالل عام  الإمارات ويف دولة 
م�صر العربية تاريخ لحق. وهذه هي املرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ م�صروع 
ا�صتخدام التكنولوجيا امل�صرفية احلديثة يف �صوقني خمتلفني خالل عام واحد.

• ال�صتخدام الناجح للربامج الو�صيطة )middleware( لدمج وتكامل نظام 
التطبيقات الأخرى وا�صتحداث م�صتودع  الأ�صا�صي مع  احلا�صب الآيل امل�صريف 
ح�صب الطلب للبيانات املالية والت�صغيلية لت�صهيل رفع التقارير الإدارية والرقابية.

• ا�صتبدال واإلغاء 79 تطبيقا كجزء من التزام البنك با�صرتاتيجيته لتب�صيط 
العمليات امل�صرفية )بنك اأ�صهل(، وحت�صني القنوات الرقمية التي تخدم العميل 

مثل اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت والهاتف النقال لتح�صني جتربة العميل
• ا�صتخدام نظام اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت )Finacle( يف م�صر ب�صكل 

متكامل مع الأنظمة التكنولوجية امل�صتخدمة.
• تعزيز عمليات اإمكانيات التعايف من الكوارث على م�صتوى املجموعة، وتنفيذ 

بع�س التطبيقات املهمة امل�صتخدمة يف الكويت ل�صتخدامها يف م�صر.

العمليات
عمليات  لتعزيز  ال�صرتاتيجية  العمليات  مبادرة  وتقوية  تنفيذ   2017 عام  �صهد 
الكفاءة  م�صتويات  بتح�صني  ي�صمح  مما  الكويت  داخل  من  مركزية  لتكون  املجموعة 

والرقابة. 

وقد ت�صمنت الإجراءات الرئي�صية التي متت خالل العام ما يلي:
• ا�صتخدام نظام جديد لن�صخ امل�صتندات ونظام لتخطيط �صري العمليات مما 

ميكن من ا�صتخدام اأف�صل للتنفيذ الإلكرتوين للعمليات.
• الرتكيز امل�صتمر على الإنتاجية وحتقيق احلد الأمثل للتكلفة.

• امل�صاركة الفعالة يف اختبارات نظام احلا�صب الآيل امل�صريف اجلديد.

اإدارة املخاطر
للمخاطر.  الإدارة  جمل�س  جلنة  تتبع  م�صتقلة  اإدارة  بالبنك  املخاطر  اإدارة  تعترب 
ومن خالل اإطار عمل اإدارة املخاطر، تتم اإدارة املخاطر على م�صتوى البنك بهدف 
نزعة  حدود  �صمن  البقاء  و�صمان  املخاطر  مع  من�صجمة  عوائد  على  املحافظة 

املخاطر املقبولة للبنك.

2107 على  التي مت تنفيذها خالل عام  الرئي�صية  وقد ا�صتملت بع�س الإجنازات 
ما يلي:

• �صاركت اإدارة املخاطر يف تنفيذ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
)IFRS 9(، عرب كافة اأنحاء املجموعة.

• حتديث ا�صرتاتيجية الإقرا�س الئتمانية للفروع اخلارجية ملواجهة 
البيئة  �صمن  العامة  القت�صادية  والظروف  النظامية  واملخاطر  املتغريات 

الت�صغيلية.
• مت تعزيز النماذج امل�صتخدمة حل�صاب عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال 
والتغريات  العاملية  الرقابية  التغريات  مع  يتوافق  الثاين، مبا  للركن   )ICAAP(
مثل  التحليلية  النماذج  بقية  مع  النماذج  تعزيز هذه  وقد مت  بال�صوق.  املحددة 
تتكامل مع وظيفة  لكي  التابعة  ال�صركة  املقرت�صني يف  ت�صنيف خماطر  مناذج 

اإدارة املخاطر عرب املجموعة.
• مراجعة وحتديث اإطار عمل املراقبة والك�صف والدفاع ملجابهة عمليات 

الإخرتاق الإلكرتونية عرب �صبكة الإنرتنت.
• قامت وحدة خماطر العمليات مبراجعة ال�صوابط واملعايري والنظم املدجمة 

باإجراءات الت�صغيل.
• مراجعة وحتديث ترتيبات العمليات وال�صوابط يف نظام احلا�صب الآيل 

امل�صريف الأ�صا�صي اجلديد.

مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب
الكويت  بنك  من  ال�صادرة  بالتعليمات  الكويتي  الأهلي  البنك  جمموعة  تلتزم 
املتحدة  العربية  الإمارات  م�صرف  اإلى  بالإ�صافة  املال  اأ�صواق  وهيئة  املركزي 
املركزي والبنك املركزي امل�صري وكذلك تعليمات جميع اجلهات الرقابية املعنية 
يف الدول التي تعمل فيها املجموعة ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب. 

وتتبع جمل�س  ب�صكل م�صتقل  الإرهاب  الموال ومتويل  وتعمل وحدة مكافحة غ�صل 
بعر�س  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  وحدة  وتقوم  مبا�صرة.  الدارة 
تقاريرها الدورية على جمل�س الدارة وجلانه كما يقوم البنك كذلك بالبالغ عن 
املالية  التحريات  وحدة  الى  م�صبوهة  مالية  عمليات  على  تنطوي  قد  ان�صطة  اأي 
الكويتية التي تتبع وزارة املالية الكويتية . كما تعاقد البنك خالل عام 2017 مع 
�صركة ا�صت�صارات عاملية ملراجعة اأنظمة واإجراءات مكافحة غ�صل الأموال ومتويل 

الإرهاب عرب املجموعة والرتقاء بها لت�صاهي اأف�صل امل�صتويات العاملية. 

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
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واملدققان  املخاطر  واإدارة  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقوم  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة 
اخلارجيان ملجموعة البنك الأهلي الكويتي باإجراء فح�س دوري للتاأكد من مدى 

كفاية �صيا�صات واإجراءات مكافحة غ�صل الأموال بالبنك.

وعلى م�صتوى الكوادر الب�صرية تقدم املجموعة دورات تدريبية متخ�ص�صة ملوظفيها 
والأنظمة اخلا�صة مبكافحة غ�صل  الإجراءات  اأحدث  لتدريبهم على  دوري  ب�صكل 

الأموال ومتويل الإرهاب.

وخالل عامْي 2016 و 2017 قام البنك بتطوير واإحالل تكنولوجيا واأنظمة مكافحة 
غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب لتواكب التطوارات العاملية امل�صتمرة يف هذا املجال. 

قانون المتثال ال�شريبي للح�شابات الأجنبية )FATCA( و معايري 
)CRS( الإبالغ امل�شرتك

خمتلف  بني  املوقعة  الدولية  بالتفاقيات  الكويتي  الأهلي  البنك  جمموعة  تلتزم 
الدول التي تعمل بها املجموعة وبني كل من م�صلحة ال�صرائب الأمريكية والدول 
امل�صاركة يف اتفاقية معايري الإبالغ امل�صرتك )CRS( فيما يتعلق بتبادل املعلومات 
ال�صريبية، والقرارات املنظمة لتلك التفاقيات ال�صادرة من وزارة املالية الكويتية 

وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي والبنك املركزي امل�صري.

املتطلبات  مع  لتتما�صى  امل�صتخدمة  والنماذج  املجموعة  �صيا�صات  حتديث  مت  وقد 
الرقابية، كما مت ت�صمني تلك املتطلبات يف نظام احلا�صب الآيل امل�صريف الأ�صا�صي 

اجلديد للمجموعة.

من  املعتمد  اخلارجي  احل�صابات  ومراقب  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقوم  كما 
وزارة املالية باإجراء مراجعة دورية للتاأكد من اللتزام مبتطلبات قانون المتثال 

ال�صريبي للح�صابات الأجنبية ومعايري الإبالغ امل�صرتك.

اإدارة التدقيق الداخلي
فعالية  تقييم وحت�صني  الداخلي هو  التدقيق  اإدارة  به  تقوم  الذي  الأ�صا�صي  الدور 
املبادرات  من  وكجزء  البنك.  يف  واحلوكمة  والرقابة  املخاطر  اإدارة  عمليات 
عملية  بتنفيذ  الداخلي  التدقيق  اإدارة  قامت  العام،  خالل  للبنك  الإ�صرتاتيجية 
والتي  بالرقابة  ال�صلة  ذات  امل�صائل  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف  م�صتمرة  تدقيق 
تقع خارج نطاق دورة التدقيق الروتينية. وقامت اأي�صا بتعزيز وتقوية الروابط مع 
ب�صكل  املبذولة  كافة اجلهود  املطلوب يف  الدعم  لتقدمي  الأخرى  اللتزام  وحدات 

عام مع املحافظة يف الوقت ذاته على مو�صوعية وا�صتقاللية التدقيق الداخلي. 

�شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار
والعمولت  الر�صوم  الدخل من  تنمية  على  لال�صتثمار  كابيتال  اأهلي  �صركة  ركزت 
يف  والتو�صع  ا�صرتاتيجية  وم�صاركات  جديدة  حتالفات  بناء  خالل  من  وذلك 

منتجاتها وخدماتها.

وقد ت�صمنت املبادرات الرئي�صية يف عام 2017 ما يلي:
• زيادة الأ�صول التي تديرها ال�صركة بن�صبة %5.3.

• تعمل ال�صركة حاليا ب�صفة مدير لل�صندوق الأهلي الكويتي والأهلي اخلليجي، 
وهما اأكرب �صندوقني لالأ�صهم تابعني للمجموعة.

• موا�صلة التو�صع يف خياراتها املتاحة للعمالء عن طريق توفري �صناديق اإ�صافية 
للوفاء باحتياجات ورغبات العمالء. وقد مت طرح عدد من املنتجات اجلديدة 
خماطر  ومعايري  خمتلفة  بعوائد  حمافظ  تت�صمن  والتي   ،2017 عام  خالل 

و�صيولة تغطي فئات الأ�صول املختلفة.

البنك الأهلي الكويتي – م�شر
حقق البنك الأهلي الكويتي – م�صر نتائج ممتازة خالل عام 2017، حيث زادت 
قرو�س العمالء بن�صبة 52% وارتفعت ودائع العمالء بن�صبة 46% باملقارنة مع عام 
الأداء مع  املالية املمتازة عن طريق تطوير  النتائج  البنك هذه  2016. وقد حقق 

50% باملقارنة  رفع م�صتوى الكفاءة وخف�س معدل التكلفة اإلى الدخل لي�صل اإلى 
مع ذات الفرتة من العام ال�صابق. كما قام البنك باإجراء مراجعة �صاملة للمنتجات 

واخلدمات التي يقدمها.

وفيما يلي الإجنازات الرئي�صية التي حققها البنك خالل عام 2017:
• طرح عدد من احلمالت الت�صويقية للمنتجات الرئي�صية اجلديدة مثل احلملة 

الرتويجية للبطاقات الئتمانية وال�صرتداد النقدي خالل الربع الأول، ومبادرة 
امل�صئولية الجتماعية خالل �صهر رم�صان الكرمي والعديد من منتجات الودائع 

التي مت طرحها. 
• تقدمي خدمات جديدة �صديقة للم�صتخدم و�صهلة ومي�صورة مثل "املحفظة 

الإلكرتونية " للو�صول اإلى ال�صريحة الكربى من اجلمهور يف م�صر من الذين 
لي�صت لديهم ح�صابات م�صرفية ول يتم تقدمي خدمات م�صرفية لهم. 

• تنفيذ وا�صتخدام تكنولوجيا جديدة لتح�صني اخلدمات املقدمة للعمالء 
وخدمات الدعم مبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجية البنك بتب�صيط وت�صهيل اخلدمات 

امل�صرفية "بنك اأ�صهل" مثل:
• خدمات جديدة متكاملة لل�صركات الكربى.

• تغيريات �صاملة يف اأعمال البطاقات امل�صرفية مع خدمات جديدة مثل 
الإ�صدار الفوري، وتكنولوجيا "tap and pay"، والعرو�س احل�صرية لدى 

جتار خمتارين.
• تنظيم وتن�صيق عمليات خدمة العمالء وتخفي�س عدد مناذج فتح احل�صابات 

ب�صكل كبري من 14 اإلى 4 وتقلي�س عدد التواقيع املطلوبة.
• حتديث وتطوير نظام قرو�س الأفراد وتخفي�س متو�صط وقت التنفيذ 

وتب�صيط امل�صتندات والإجراءات.
• التو�صع يف قدرات واإمكانات مركز خدمة العمالء لتح�صني جمموعة اخلدمات 

املقدمة للعمالء والتو�صع فيها.
• تطوير مبادرات لفتح قنوات دفع جديدة مثل خدمة "فوري" )وهي واحدة من 

اخلدمات املقبولة ب�صكل وا�صع يف جمهورية م�صر العربية(.
• تعزيز ربحية اإدارة اخلزانة عن طريق ا�صتحداث وظيفة جديدة للمبيعات لزيادة 

الدخل من الر�صوم والعمولت وزيادة الأرباح من حتويل العمالت.
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النظرة امل�شتقبلية والإ�شرتاتيجية
حقق القت�صاد الكويتي اأداء اأف�صل من اقت�صاديات دول جمل�س التعاون اخلليجية 
اأ�صعار  تبعات  حتمل  على  والقدرة  امل�صتقر  املايل  النظام  ب�صبب  وذلك  الأخرى، 
النفط املنخف�صة باملقارنة مع بقية الدول املحيطة بها. لذا، كانت الكويت تتمتع 
مبيزة اأف�صل وكان اأداء البنوك يف الكويت اأح�صن ن�صبيا من البنوك الأخرى العاملة 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. اإل اأن النمو كان متوا�صعا ولي�س هناك اأدنى �صك 
يف اأن انخفا�س اأ�صعار النفط قد انعك�س بتاأثريه ال�صلبي على القت�صاد ب�صكل عام. 
النمو القت�صادي  امل�صتوى الئتماين فقد كان ن�صطا ب�صكل يعك�س  النمو على  اأما 
فمن  الإقليمي  بالنمو  يتعلق  وفيما  امل�صريف.  القطاع  املرتفعة يف  وال�صيولة  اجليد 
املتوقع اأن يوا�صل حت�صنه لي�صل اإلى 3% يف عام 2018 و 3.2% بحلول عام 2020، 
التوقع  مع توقع منو وترية الأعمال من م�صدري وم�صتوردي النفط. ويعك�س هذا 
املتوا�صع  اإلى الرتفاع  بالإ�صافة  التوترات اجليو�صيا�صية  انخفا�س حدة  افرتا�س 
2018 قد يكون عاما حموريا  اأ�صعار النفط. وعلى امل�صتوى الإقليمي فاإن عام  يف 
للقطاع امل�صريف فيما يتعلق بت�صريع التحول نحو الرتكيز على الأعمال الأ�صا�صية 
اإ�صرتاتيجي اأكرث وتعزيز وحتديث التكنولوجيا لت�صبح اأكرث تقدما وتطورا  ب�صكل 

من الناحية الت�صغيلية.

و�صوف ت�صتمر اإ�صرتاتيجية البنك الأهلي الكويتي "بنك اأ�صهل" خالل عام 2018، 
واأ�صرع  اأ�صهل  م�صرفية  حلول  وتطبيق  لتوفري  جهده  ق�صارى  البنك  يبذل  حيث 
"اعرف  الأ�صا�صية  باملتطلبات  امل�صا�س  عدم  مع  للعمالء  اأف�صل  خدمات  لتقدمي 

عميلك".

الرتكيز  جمالت  اأهم  من  والرقمية  والقنوات  املتقدمة  التكنولوجيا  وتعترب 
لتوفري  �صريعة  بخطى  تتحرك  الرقمية  امل�صرفية  اخلدمات  اأن  حيث  الرئي�صية، 
تقدمي  يف  ت�صتمر  �صوف  فروعنا  اأن  من  الرغم  وعلى  الفروع.  عن  بديلة  قنوات 
املف�صل  الأ�صلوب  ت�صبح  �صوف  الرقمية  امل�صرفية  اخلدمات  اأن  اإل  اخلدمات، 
للبنك  الأ�صا�صي  امل�صريف  الآيل  احلا�صب  نظام  ت�صغيل  ومع  العمالء.  من  للكثري 
�صل�س  ب�صكل  التحول  للبنك  تتيح  �صوف  النوعية  النقلة  هذه  فاإن  الكويتي،  الأهلي 

و�صهل اإلى هذه القنوات الرقمية.

من جهة اأخرى، يركز البنك الأهلي الكويتي على منو الأعمال وفتح فروع جديدة 
داخل وخارج دولة الكويت يف مناطق تواجدنا مما ي�صاهم يف زيادة الإيرادات يف 

امل�صتقبل.

هذا ويتم مراجعة وتطوير خطة التعاقب الوظيفي داخل البنك بهدف دعم وتطوير 
العمالة الوطنية.

واأخريا ولي�س اآخرا، �صوف ي�صتمر البنك الأهلي الكويتي يف �صمان حتقيق القيم 
من  يقدمه  ما  كل  يف  كاملة  ب�صفافية  يعمل  البنك  واأن  بها  يوؤمن  التي  الأ�صا�صية 

اأعمال وخدمات.

الأولويات الرئي�شية للبنك يف عام 2018:
• موا�صلة تب�صيط اخلدمات امل�صرفية "بنك اأ�صهل".

• التو�صع اإقليميا وحتقيق منو يف الأعمال.
• اإجراء املزيد من تطوير القنوات البديلة والتوجه ليكون م�صرفا رقميا رائدا 

وتقليل العتماد على الفروع الفعلية يف الكويت. وب�صكل عام لن يكون النمو يف 
الفروع الفعلية بقدر ما يكون يف القنوات البديلة مما ي�صاهم يف حتقيق القيمة  

الإ�صافية للم�صاهمني.
• اإعداد خطة التعاقب الوظيفي للمواطنني الكويتيني.

• ال�صفافية.

بكافة  اللتزام  مع   ،2018 عام  خالل  قوي  و�صع  يف  البنك  راأ�صمال  يظل  و�صوف 
واأن  اأعماله،  البنك  فيها  ميار�س  التي  املناطق  يف  الرقابية  اجلهات  متطلبات 

يحافظ على ت�صنيفاته الئتمانية ال�صادرة من وكالت الت�صنيف العاملية.

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
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هيكل جمل�س اإدارة املجموعة
قام املجل�س بت�صكل اللجان التالية بال�صالحيات املحددة لها يف امليثاق اخلا�س بكل 

جلنة وذلك يف �صبيل تنفيذ امل�صئوليات واملهام املنوطة به:
.)BC&IC( جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�صتثمار •

.)BCGC( جلنة جمل�س الإدارة للحوكمة •
.)BAC(جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق •

.)BNRC( جلنة جمل�س الإدارة للرت�صيحات واملكافاآت •
.)BRC( جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر •

ويتولى رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة متابعة اأعمال اللجان املذكورة ب�صكل م�صتمر 
للتحقق من قيامها بالأعمال والواجبات املوكلة اإليها واحل�صول على تقارير املتابعة. 
كما اأن وجود جلان منبثقة من جمل�س الإدارة ل يعفي املجل�س من حتمل امل�صئولية 

املبا�صرة عن كافة الأعمال املت�صلة باملجموعة.

تابعتني  �صركتني  يف  م�صتقلني  مبجل�صني  املجموعة  اإدارة  جمل�س  دور  تعزيز  ويتم 
للمجموعة هما: �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار )ACIC(، والبنك الأهلي الكويتي – 
م�صر ABK-Egypt((، واللتني يتم تعزيزهما بلجان جمل�س الإدارة املنبثقة عنهما.

املجموعة  اإدارة  جمل�س  عقدها  التي  الجتماعات  عن  موجزة  تفا�صيل  يلي  وفيما 
واللجان املنبثقة عنه خالل عام 2017 مع ن�صبة ح�صور كل ع�صو من اأع�صاء جمل�س 

الإدارة.

مقدمة
اإن و�صع اإطار عمل احلوكمة ملجموعة البنك الأهلي الكويتي يج�صد التزام جمل�س 
واإمكانية  احلوكمة  جمال  يف  بها  واللتزام  املمار�صات  اأف�صل  بتطبيق  الإدارة 
لاللتزامات  الكويتي  الأهلي  البنك  جمموعة  حتقيق  ب�صمان  يتعلق  فيما  امل�صاءلة 

الرقابية والقانونية يف مناطق الخت�صا�س الق�صائي التي تعمل بها.

الأهلي  البنك  جمموعة  اإدارة  جمل�س  عاتق  على  تقع  التي  الرئي�صية  وامل�صئولية 
التزام  تنفيذها مع �صمان  والإ�صراف على  البنك  ا�صرتاتيجية  الكويتي هي و�صع 
الإدارة التنفيذية التي تعترب م�صئولة عن تنفيذ هذه الإ�صرتاتيجية باأن تظل مركزة 
على النمو املربح على املدى البعيد وحتقيق القيمة امل�صافة وامل�صتدامة للم�صاهمني.

ت�شكيل جمل�س اإدارة املجموعة
يتكون جمل�س اإدارة املجموعة من 9 اأع�صاء غري تنفيذيني مبا فيهم رئي�س جمل�س 
العامة مل�صاهمي  الإدارة يف اجلمعية  اأع�صاء جمل�س  امل�صاهمون  الإدارة. وينتخب 

املجموعة لفرتة ثالث �صنوات.

على  املجموعة  اإدارة  جمل�س  لأع�صاء  الذاتية  ال�صرية  ملخ�س  بيان  مت  وقد 
ال�صفحتني رقم )4( و)5( من هذا التقرير.

 

تقـرير الحوكمة
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جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر
تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2017 عام  خالل  مرات   )9( اللجنة  اجتمعت 
و)2(  املخاطر،  عمل  واأطر  وبرجميات  ومواثيق  �صيا�صات   )1( ب�صاأن  التو�صيات 
اخلا�صة  املوافقة  �صالحية  وم�صفوفة  املخاطر  عمل  واإطار  املخاطر  نزعة  بيان 
اأن�صطة  و)4(  والبنوك،  املالية  للموؤ�ص�صات  املو�صوعة  احلدود  و)3(  باملخاطر، 

اإدارة املخاطر.

تقييم جمل�س الإدارة لتعليمات احلوكمة واأنظمة الرقابة 
الداخلية

يوؤكد جمل�س اإدارة جمموعة البنك الأهلي الكويتي التزامه بتعليمات بنك الكويت 
املركزي للحوكمة ويوؤكد على اأن اإطار عمل الرقابة الداخلية احلايل يعمل ح�صبما 
هو مقرر له. وف�صال عن ذلك، قام مكتب تدقيق خارجي مبراجعة �صنوية للرقابة 
املراجعة مل  املركزي. وهذه  الكويت  بنك  لتعليمات  وفقا   2017 الداخلية يف عام 
تربز اأي موا�صيع ذات اأهمية فيما يتعلق باإطارات عمل احلوكمة والرقابة الداخلية 
احلالية بالبنك الأهلي الكويتي. وفيما يلي بيان واإقرار املدقق اخلارجي امل�صتقل 

عن كفاية اأنظمة الرقابة الداخلية ملجموعة البنك الأهلي الكويتي:

جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�شتثمار
تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2017 عام  خالل  مرة   )47( اللجنة  اجتمعت 
حدودهم  جتاوزت  الذين  للعمالء  الئتمانية  الت�صهيالت   )1( ب�صاأن  التو�صيات 
الئتمان  �صيا�صة   )2( لالئتمان،  الإدارة  بلجنة  اخلا�صة  املوافقة  �صالحيات 
غري  الئتمانية  الت�صهيالت  و)3(  لعتمادها  للمجل�س  وتقدميها  وال�صتثمار 

املنتظمة.

جلنة جمل�س الإدارة للحوكمة
تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2017 عام  خالل  مرات   )3( اللجنة  اجتمعت 
نتائج  و)2(  البنك،  عمل  واأطر  واإجراءات  واأدلة  مواثيق   )1( ب�صاأن  التو�صيات 

التفتي�س الذي اأجراه بنك الكويت املركزي على م�صرفنا.

جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق
تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2017 عام  خالل  مرات   )5( اللجنة  اجتمعت 
التو�صيات ب�صاأن )1( البيانات املالية املرحلية وال�صنوية �صاملة كفاية املخ�ص�صات 
واأدائهما،  وا�صتقالليتهما  اخلارجينْي  املدققنْي  اأعمال  نطاق  و)2(  والتقديرات 
الداخلية  الرقابة  واأنظمة  الأخرى  وال�صجالت  املحا�صبية  ال�صجالت  تقرير  و)3( 

و)4( خطة واأن�صطة التدقيق الداخلي، و)5( تقارير تفتي�س اجلهات الرقابية.

جلنة جمل�س الإدارة للرت�شيحات واملكافاآت
تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2017 عام  خالل  مرات   )7( اللجنة  اجتمعت 
التو�صيات ب�صاأن مناق�صة واعتماد �صيا�صات اإدارة املوارد الب�صرية وتقدمي تقارير 
دورية عن العمالة الكويتية وجتديد عقود التاأمني ال�صحي واإجراء التعديالت على 

الهيكل التنظيمي.

AGMBODBC&IC BCGCBACBNRCBRC

عدد الجتماعات واحل�ش�راأع�شاء جمل�س الإدارة

---1/16/647/463/3ال�شيد/ طـالل حممـد ر�شـــا بهبهاين - رئي�س جمل�س الإدارة 

9/9-5/5--1/16/5ال�شيد/ �شــالح اأحمــد ال�شرحــــان - نائب الرئي�س

-7/6-3/3-1/16/5ال�شيد/ على اإبراهيم حجـي ح�شـني معريف - ع�ش� 

9/9-5/5--1/16/6ال�شيد/ برا�شانا داتاتراي هارديكار - ع�ش�

-7/6--1/16/447/29ال�شيد/ خالد عثمـان عبد ال�هاب العثمـان - ع�ش�

---1/16/547/373/2ال�شيد/ خالد عبد اهلل حممد امل�شاري - ع�ش�

----1/16/647/39ال�شيد/ �شليمان عبد اهلل �شليمـان املريخي - ع�ش�

9/7-5/4--1/16/5ال�شيد/ علي حممد عبد اهلل ال�شريدة - ع�ش� 

-7/7--1/16/547/42ال�شيد/ عادل اإبراهيم يلي اأحمد بهبهاين - ع�ش� 

رئي�س اللجنة
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ال�صادة/ اأع�صاء جمل�س الإدارة املحرتمني
البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع.

�س.ب. 1387 ، ال�صفاة 13014
دولة الكويت 

 
التاريخ: 13 يونيو 2017

حتية طيبة وبعد،،،

تقرير حول ال�شجالت املحا�شبية وال�شجالت الأخرى واأنظمة 
الرقابة الداخلية

تقـرير الحوكمة )تتمة(

بيان املدقق اخلارجي واإقرار كفاية نظم الرقابة الداخلية ملجموعة البنك الأهلي الكويتي

BDO الن�صف و�صركاه ع�صو يف BDO الدولية املحدودة، �صركة حمدودة ب�صمان م�صجلة يف اململكة املتحدة، وت�صكل جزءًا من ال�صبكة الدولية ل�صركات BDO امل�صتقلة.

املركزي  الكويت  بنك  عن  ال�صادر  التعميم  ملتطلبات  وفقا  بفح�صنا  قمنا  لقد 
العامة  الإر�صادات  اآخذين يف العتبار متطلبات دليل   ،  2017 28 فرباير  بتاريخ 
الرابع من  واملحور   ،1996 نوفمرب   14 بتاريخ  املركزي  الكويت  بنك  ال�صادر عن 
تعليمات قواعد ونظم احلوكمة واملتعلقة باإدارة املخاطر و�صوابط الرقابة الداخلية 
ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 20 يونيو 2012، والتعليمات ال�صادرة 
بتاريخ 23 يوليو 2013 ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، والتعليمات 
ال�صادرة بتاريخ 9 فرباير 2012 ب�صاأن �صرية معلومات العمالء و اأن�صطة الأوراق 
والتبليغ  يتعلق مبنع  الداخلية فيما  بالرقابة  املتعلقة  والتعليمات  للمجموعة  املالية 

عن حالت الإختال�س والإحتيال.

النظم  اإر�صاء  عن  م�صئولون  فاإنكم  البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  وب�صفتكم 
املحا�صبية والحتفاظ بال�صجالت املحا�صبية املنا�صبة وال�صجالت الأخرى واأنظمة 
الرقابة الداخلية مع الأخذ يف العتبار املنافع املتوقعة والتكاليف املتعلقة بتاأ�صي�س 
تلك الأنظمة والإلتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي املذكورة بالفقرة اأعاله. اإن 
الهدف من التقرير هو اعطاء تاأكيدات معقولة ولي�صت قاطعة عن مدى ان�صيابية 
الجراءات و النظمة املتبعة بغر�س حماية املوجودات �صد اأية خ�صائر ناجتة عن 
مراقبتها  يتم  الرئي�صية  املخاطر  واأن  به،  م�صرح  غري  ت�صرف  اأو  ا�صتخدام  اأي 
التفوي�س  لإجراءات  طبقا  تنفيذها  يتم  املعامالت  واأن  مالئم،  ب�صكل  وتقييمها 
باأعمالكم  القيام  لتمكينكم من  ب�صكل �صحيح. وذلك  ت�صجيلها  يتم  انه  و  املقررة 

ب�صكل �صليم.

وفقا خلطاب تعييننا املوؤرخ يف 6 مار�س 2017، قمنا بفح�س ال�صجالت املحا�صبية 
�س.م.ك.ع  الكويتي  الأهلي  للبنك  الداخلية  الرقابة  واأنظمة  الأخرى  وال�صجالت 
)"البنك"( وفروعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة، و�صركاته التابعة اململوكة له 

بالكامل �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار �س.م.ك )"اأهلي كابيتال"( و البنك الأهلي 
"املجموعة"(  بـ  معا  اإليهم  )ي�صار  م�صرية(  م�صاهمة  )�صركة  م�صر   – الكويتي 

لل�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2016. 

وقد �صمل الفح�س كافة العمليات بالبنك وهي كما يلي:
ال�صتثمار؛   • الب�صرية؛  املوارد   • اخلزانة؛   • املالية؛  الإدارة   • احلوكمة؛   •
الداخلي؛  التدقيق   • الدولية؛  امل�صرفية  اخلدمات   • املعلومات؛  تكنولوجيا   •
الئتمانية؛  الرقابة   • القانونية؛  ال�صوؤون   • لالأفراد؛  امل�صرفية  اخلدمات   •
امل�صرفية  اخلدمات   • الرهاب؛  متويل  /مكافحة  الأموال  غ�صل  مكافحة   •
فروع   • الدارة؛  جمل�س  �صوؤون   • ال�صركات؛  اإت�صالت   • اللتزام؛   • لل�صركات؛ 
العمليات؛   • املوؤ�ص�صة؛  برامج  ادارة  مكتب   • املتحدة؛  العربية  المارات  دولة 
املخاطر؛ اإدارة   • ال�صكاوي؛  وحدة   • التجاري؛  التمويل   • املرافق؛  اإدارة   •

الإ�صرتاتيجي التخطيط  وحدة   •
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وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير،،،

____________________
قـي�س حممـد الن�شـف

” تـرخيـ�س رقـم 38 فئـة “اأ
BDO الن�شـف و�شـركـاه

BDO الن�صف و�صركاه ع�صو يف BDO الدولية املحدودة، �صركة حمدودة ب�صمان م�صجلة يف اململكة املتحدة، وت�صكل جزءًا من ال�صبكة الدولية ل�صركات BDO امل�صتقلة.

اأ. ال�صجالت املحا�صبية وال�صجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية للبنك 
مت  قد  قبلنا  من  فح�صها  مت  التي  الأجزاء  يف  اأعاله  املذكورة  التابعة  و�صركاته 
من  ال�صادر  العامة  الإر�صادات  دليل  ملتطلبات  طبقا  بها  والحتفاظ  اإن�صاوؤها 
قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 11 نوفمرب 1996 والتعميم ال�صادر من بنك 

الكويت املركزي بتاريخ 28 فرباير 2017.
ب. املالحظات التي مت رفعها يف فح�س وتقييم الرقابة الداخلية ل توؤثر ماديا 

دي�صمرب   31 املنتهية  لل�صنة  للمجموعة  املالية  القوائم  عر�س  م�صداقية  على 
.2016

ج. الإجراءات التي مت اأخذها من قبل املجموعة ملعاجلة املالحظات التي مت ذكرها 
يف التقرير، مبا يف ذلك مالحظات ال�صنوات ال�صابق، مر�صية.

ونظرا لنواحي الق�صور يف اأي نظام من اأنظمة الرقابة الداخلية، قد حتدث اأخطاء 
اإلى ذلك فاإن توقع التقييم لالأنظمة على  اإ�صافة  اأو خمالفات ول يتم اكت�صافها. 
الرقابة  اأن ت�صبح معلومات الإدارة واإجراءات  الفرتات امل�صتقبلية يخ�صع خلطر 
بتلك  اللتزام  درجة  تتدنى  اأن  اأو  الظروف،  يف  التغيريات  ب�صبب  كافية  غري 

الإجراءات.

نظرا لطبيعة وحجم عمليات املجموعة، خالل ال�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2016، 
واأهمية وتقييم املخاطر ملالحظاتنا، مع ال�صتثناءات لالأمور املو�صحة يف التقرير 

املقدم اإلى جمل�س اإدارة البنك، يف راأينا:
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تقييم املجل�س لأنظمة الرقابة الداخلية
الإدارة التنفيذية

مت بيان موؤهالت الإدارة التنفيذية ملجموعة البنك الأهلي الكويتي على ال�صفحتني رقم )6( و )7( من هذا التقرير.  

كبـار امل�شاهمني
فيما يلي املعلومات ذات ال�صلة بكبار امل�صاهمني مبجموعة البنك الأهلي الكويتي الذين ميلكون اأو ي�صيطرون ب�صكل مبا�صر بن�صبة 5% اأو اأكرث من راأ�صمال اأ�صهم البنك 

كما يف 31 دي�صمرب 2017.   

بيان اأ�صماء م�صاهمي البنك الأهلي الكويتي الذين ت�صل م�صاهمتهم املبا�صرة اإلى  )5%( فاأكرث من اأ�صهـم راأ�صمال البنـك وذلك كمـــا يف  2017/12/31

% من راأ�س املال امل�شدرعدد الأ�شهما�شم امل�شاهم

162,845,15110.057ال�شركة الك�يتية لال�شتثمار – ح�شاب العمالء

153,713,5899.493�شركة بهبهانى لالت�شالت

147,717,7839.123�شركة وفره لال�شتثمار الدولى ـ ح�شاب عمالء 

142,231,5028.784�شركة بهبهانى لال�شتثمار 

103,580,2236.397على مراد ي��شف بهبهانى

102,807,8356.349ورثة حممد �شالح ي��شف بهبهاين 

وتوؤكد جمموعة البنك الأهلي الكويتي اأنه ل توجد اأي ترتيبات معروفة لديها قد يوؤدي تنفيذها يف تاريخ لحق اإلى تغري يف الن�صب امل�صيطرة على جمموعة البنك الأهلي 
الكويتي.

اإدارة املخاطر وال�شوابط الداخلية واملكافاآت
لدى جمموعة البنك الأهلي الكويتي وظيفة م�صتقلة لإدارة املخاطر يراأ�صها رئي�س خماطر املجموعة الذي يتبع رئي�س جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر وله �صالحية 

التوا�صل املبا�صر مع جمل�س اإدارة جمموعة البنك الأهلي الكويتي.

وقد قامت جمموعة البنك الأهلي الكويتي اي�صا باعتماد هيكل تنظيمي يتوافق مع حجم اأعمال واأن�صطة املجموعة ل�صمان حتقيق ال�صيطرة الالزمة لتنفيذ ال�صرتاتيجية 
املو�صوعة.

وتت�صمن هذه ال�صوابط ر�صم الأهداف لكل اإدارة من اإدارات الأعمال وو�صع املهام وامل�صئوليات وحتديد ال�صالحيات وامل�صتويات الإ�صرافية للم�صئولني الإداريني على 
كافة امل�صتويات لتحقيق رقابة مزدوجة وف�صل املهام وامل�صئوليات لتجنب ت�صارب امل�صالح واملخاطر الت�صغيلية. 

وهذه ال�صوابط تخ�صع للتوجيهات الواردة باأدلة ال�صيا�صات والإجراءات بالن�صبة للتنفيذ ومراقبة العمليات مع التو�صيف الوظيفي ملختلف امل�صميات الوظيفية مبا يف 
ذلك املوؤهالت ال�صرورية واخلربة.

وي�صمن جمل�س اإدارة املجموعة مو�صوعية وا�صتقاللية وظيفة التدقيق الداخلي للمجموعة التي يراأ�صها رئي�س التدقيق الداخلي للمجموعة واأنها تظل �صليمة يف كافة 
الأوقات.

وف�صال عن ذلك، فاإن جمل�س اإدارة جمموعة البنك الأهلي الكويتي يقر باأن التدقيق الداخلي واخلارجي هما من الأدوات الإ�صرافية املهمة جدا ويرى باأن تقاريرهما 
تعترب مراجعة م�صتقلة للمعلومات والبيانات التي تقدمها الإدارة التنفيذية �صمن اإطار عمل ال�صوابط الداخلية واحلوكمة اخلا�س باملجموعة.

تقـرير الحوكمة )تتمة(
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ويتم ا�صتكمال ترتيبات اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف جمموعة البنك الأهلي الكويتي ب�صيا�صة املكافاآت املعتمدة من جمل�س اإدارة املجموعة والتي مت اإعدادها لكي:
)1( تت�صمن كافة جوانب ومكونات املكافاآت املالية.

)2( تتما�صى مع الأهداف الإ�صرتاتيجية للبنك ونزعة املخاطر واإ�صرتاتيجية املخاطر بالبنك على املدى البعيد.
)3( تتما�صى مع الأداء املايل وتعزز من الربحية امل�صتدامة.

)4( حتافظ على املوظفني ذوي التاأهيل العايل والكفاءة واملهارات واملعرفة عرب املجموعة.
)5( املحافظة على نظام حوكمة �صليم للمكافاآت والإف�صاح وال�صفافية.

)6( اللتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية يف املناطق التي تعمل بها.

وتاأخذ �صيا�صة املكافاآت يف العتبار كافة جوانب ومكونات املكافاآت املالية والتي ت�صتند اإلى مكوننْي رئي�صنْي ي�صكالن اإجمايل املكافاأة الواجب دفعها على النحو التايل:
• مكافاأة ثابتة: )مثل الرواتب والبدلت، الخ( والتي تغطي ما يلي:

• الراتب مثل الراتب الأ�صا�صي واملكافاأة ال�صنوية الثابتة.
• البدلت للموظفني الكويتيني و�صيا�صة ا�صتحقاقات املكافاأة، وبدل ال�صفر اأو قر�س املوظفني، الخ.

وبالن�صبة للرواتب فاإنه يتم التفاق عليها ح�صب العقد كاأجر للموظف عن مهاراته وكفاءاته وخرباته التي ي�صتخدمها يف اأداء دوره. وتتم مراجعة الرواتب ب�صكل �صنوي 
مع الأخذ يف العتبار اإجمايل املكافاآت واأو�صاع ال�صوق واأداء املوظف يف مقابل املخاطر على م�صتوى الإدارة وعلى م�صتوى املجموعة.

• مكافاأة متغرية: وهي متثل املكافاأة التي تعتمد على الأداء، وهي تغطي ما يلي:
• مكافاأة نقدية متغرية.

• خطة ا�صتبقاء املوظف على املدى البعيد – مبا يف ذلك تطبيق نظام اأو اآلية ل�صرتداد املكافاأة، يف ال�صنوات التي يكون فيها الأداء املايل اأقل من امل�صتهدف.

وقد مت ت�صميم نظام املكافاأة املتغرية لتحفيز ومكافاأة املوظفني ذوي الأداء العايل �صمن اإطار عمل �صامل للمخاطر باملجموعة. ويتم تخ�صي�س املكافاآت املتغرية 
لالأفراد بح�صب الأداء الفردي واأداء الإدارة التي يعمل بها والأداء على م�صتوى املجموعة، وذلك با�صتخدام نظام اإدارة الأداء.

وتتولى جلنة جمل�س الإدارة للرت�صيحات واملكافاآت )BNRC( مهمة رئي�صية ل�صمان امل�صتوى التناف�صي لقيمة املكافاآت واملمار�صات ب�صكل عام واأنها �صمن نزعة املخاطر 
العامة ملجل�س اإدارة املجموعة. وتتولى جلنة BNRC امل�صئوليات التالية: 

)1( مراجعة �صيا�صة املكافاآت وكافة ال�صيا�صات ذات ال�صلة ورفع التو�صيات ملجل�س اإدارة املجموعة لعتمادها.
)2( مراجعة مكافاأة الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س املدراء العامني واأمني �صر جمل�س اإدارة املجموعة ورفع التو�صيات ملجل�س اإدارة املجموعة لعتمادها.

)3( املراجعة – بال�صرتاك مع جلنة املخاطر – لكافة اإجراءات الأداء قبل وبعد التعيني ورفع التو�صيات ملجل�س اإدارة املجموعة لعتمادها.
)4( القيام مبراجعة اأداء البنك – عند نهاية كل فرتة اأداء – يف مقابل الأهداف املو�صوعة وعلى اأ�صا�س اإجراءات الأداء يف املرحلة ال�صابقة وحتديد مبلغ املكافاأة 

الإجمايل على م�صتوى البنك.
)5( مراجعة اأداء البنك يف مقابل الأهداف على اأ�صا�س اإجراءات الأداء ال�صابق والالحق وحتديد ما اإذا كان ينبغي تطبيق نظام ا�صرتداد املكافاأة على خطة ا�صتبقاء 

املوظفني على املدى البعيد

الإف�شــاح عن املكافاآت
بلغت مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة 495 األف دك عن عام 2017، وبلغ اإجمايل الرواتب واملكافاآت املدفوعة لأكرب خم�صة م�صئولني تنفيذيني من �صمنهم رئي�س املخاطر 

ورئي�س الإدارة املالية ورئي�س التدقيق الداخلي ورئي�س العمليات للمجموعة 2,207 األف دك وذلك عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017 .

وفيما يلي تفا�صيل الرواتب واملكافاآت املدفوعة ملختلف فئات املوظفني التنفيذيني عن ال�صنة املالية 2017:

املبالغ بالألف د.ك

املجم�عمكافاآت تعتمد  على الأداءرواتب ثابتة  ومزايا اأخىعدد امل�ظفني2017

171,5045442,048الإدارة العليا*

242,1028232,925م�ظف� املخاطر املادية* *

م�ظف� املالية ومراقبة 

املخاطر* * *
128673451,212

 534,4731,7126,185املجم�ع

*    تت�صمن الإدارة التنفيذية العليا كافة املوظفني باملنا�صب التنفيذية الذين يخ�صع تعيينهم ملوافقة اجلهات الرقابية و/اأو الذين يعتربون جزء من اإدارة املجموعة على 

       م�صتوى درجة م�صاعد مدير عام فما فوق )مع ا�صتبعاد موظفي املخاطر املادية وموظفي املالية ومراقبة املخاطر(.
**    موظفو املخاطر املادية هم اأولئك التنفيذيون الذين تعترب اأن�صطتهم ذات اأثر مادي على مدى املخاطر باملجموعة.   

*** اأما موظفو املالية ومراقبة املخاطر فهم املوظفون التنفيذيون الذين ي�صغلون وظائف املخاطر والتدقيق واملالية على م�صتوى درجة م�صاعد مدير عام فما فوق.
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هيكل املجموعة
)"البنك"(  ع.  ك.  م.  �س.  الكويتي،  الأهلي  البنك  من  املجموعة  هيكل  يتكون 
�س.  لال�صتثمار،  كابيتال  اأهلي  �صركة  وهي  بالكامل  له  اململوكة  التابعة  و�صركاته 
با�صم  جميعا  اإليهم  ي�صار  و�صوف   ( م�صر،   – الكويتي  الأهلي  والبنك  م.  ك.  م. 
اخلا�صة  التجارية  امل�صرفية  الأن�صطة  جمال  يف  البنك  ويعمل  "املجموعة"(. 
امل�صرفية  والأعمال  لالأفراد  امل�صرفية  والأعمال  لل�صركات  امل�صرفية  بالأعمال 
اأن  كما  ال�صت�صارية.  واخلدمات  ال�صتثمار  واأن�صطة  اخلزانة  وخدمات  الدولية 
املجموعة متلك ح�صة ا�صتثمارية كبرية يف �صركة كريدت ون القاب�صة، �س. م. ك. 

والتي يتم ت�صنيفها ك�صركة زميلة، وهي تقع اأي�صا يف الكويت.

اإف�شاحات الركن الثالث
ح�صبما هو مقرر مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي اخلا�صة باتفاقية بازل 3، 
اأ�صلوب موحد ملتطلبات احلد الأدنى لراأ�صمال الركن الأول.  تلتزم البنوك باإتباع 
كما �صدرت التوجيهات اأي�صا من قبل بنك الكويت املركزي يف �صهر يونيو 2009 
عملية  مبوجب   )ICAAP( املال  راأ�س  لكفاية  الداخلي  التقييم  لعملية  بخ�صو�س 
توجيهاته  امل�صري  املركزي  البنك  اأ�صدر  كما  الثاين.  للركن  الإ�صرافية  املراجعة 

ب�صاأن الركن الثاين يف عام 2016.

لكافة  اإدارتها  ويف  راأ�صمالها  لكفاية  تقييمها  التوجيهات يف  املجموعة هذه  تتبنى 
املخاطر املادية التي تتم تغطيتها حتت الركن الأول والركن الثاين.

وفيما يلي اأهم التعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�س:
• تلتزم البنوك ب�صرورة املحافظة على معدل كفاية راأ�س املال بحد اأدنى %13.5 

.)D-SIB( صامال م�صدات اأمان للبنوك املحلية ذات التاأثري النظامي�
• تلتزم البنوك باإتباع الأ�صلوب املوحد لتنفيذ اتفاقية بازل 3 وفقا ل�صلطتها 

التقديرية الوطنية ملا يلي:

• تبني اخليار الثاين لنك�صافات البنوك.
• ا�صتخدام اأف�صل ثالث وكالت ت�صنيف دولية ب�صفة موؤ�ص�صات خارجية 

لتقييم الئتمان.
• تعريف )املوؤ�ص�صات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم( باأنها احلد الكلي الأق�صى 
متو�صطة  اأو  �صغرية  واحدة  موؤ�ص�صة  جتاه  الفردية  الأعمال  يف  لالنك�صاف 
احلجم اأو جتاه اأي جمموعة من موؤ�ص�صات �صغرية اأو متو�صطة احلجم، مببلغ 

ل يتجاوز 250,000 دك، مبوجب التعميم رقم )ر ب اأ/1995/101(.
• يجب على مراقبْي احل�صابات اخلارجيني للبنك اأن يراجعوا تقارير كفاية راأ�س 

املال ال�صنوية.
• يجب اأن يقوم البنك باإجراء عملية تقييم داخلية لراأ�س املال لكافة املخاطر 

املادية )خماطر الركن الثاين( مبوجب عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال 
)ICAAP(. وتت�صمن هذه املخاطر خماطر الرتكز الئتماين وخماطر تخفيف 
القانونية  واملخاطر  املتبقية  الت�صغيل  وخماطر   )CRM( الئتمانية  املخاطر 
وخماطر  الإ�صرتاتيجية  واملخاطر  ال�صيولة  وخماطر  الفائدة  اأ�صعار  وخماطر 

ال�صمعة، الخ. 
• يجب على البنك القيام باختبار ال�صغط على توقعات الأعمال امل�صتقبلية للبنك 
ملدة �صنة واحدة قادمة حتت خمتلف ال�صيناريوهات وتقييم اأثر ذلك على كفاية 

راأ�س املال وربحية البنك.

ومبقت�صى اإطار عمل كفاية راأ�س املال ، يجب على البنك تقدمي اإف�صاحات دقيقة 
التي  والكمية  النوعية  باملعلومات  يتعلق  فيما  املحدد  املوعد  يف  وكافية  ومنا�صبة 
البنك ومدى خماطره. ويتم تقدمي  ال�صليم لأن�صطة  التقييم  املتعاملني من  متكن 

الإف�صاحات العامة التالية وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي.

إدارة المخاطر
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ال�شركات التابعة وال�شتثمارات الكبرية
واملحافظ  ال�صتثمارات  اإدارة  التابعة يف  ال�صركة  وتعمل هذه  �س. م. ك. )مقفلة(.  كابيتال لال�صتثمار"  "اأهلي  �صركة  بالكامل هي  له  تابعة مملوكة  �صركة  البنك  لدى 
ويتم  القاب�صة لال�صتثمار،  ون  �صركة كريدت  بن�صبة كبرية يف  ا�صتثمارا  لديه  البنك  اأن  املال كما  اأ�صواق  لرقابة هيئة  ال�صت�صارية، وهي تخ�صع  الأن�صطة  اإلى  بالإ�صافة 
ت�صنيفها ك�صركة زميلة. واملبلغ امل�صتثمر يف ال�صركة الزميلة هو اأقل من حد اخل�صم الأ�صا�صي لراأ�صمال ال�صريحة الأولى )حقوق امل�صاهمني( ومن ثم مل يتم خ�صمه بغر�س 

احت�صاب راأ�صمال ال�صريحة الأولى )حقوق امل�صاهمني(، ومت وزنه من حيث املخاطر بن�صبة %250.
 

كما ميلك البنك اأغلبية اأ�صهم البنك الأهلي الكويتي – م�صر وهو ال�صركة التابعة له يف م�صر بن�صبة 98.6% والذي يقوم بكافة الأن�صطة امل�صرفية يف جمال اخلدمات 
امل�صرفية املقدمة لالأفراد وال�صركات داخل جمهورية م�صر العربية، وهو يخ�صع للجهات الرقابية يف م�صر. وقد مت ال�صتحواذ على هذا البنك يف �صهر نوفمرب 2015 

ويعمل حاليا با�صم البنك الأهلي الكويتي – م�صر )ABK-EGYPT( ويخ�صع للجهات الرقابية يف جمهورية م�صر العربية.

يتم القيام بتقييم انك�صافات املخاطر واإدارة راأ�س املال باملجموعة عل م�صتوى جممع ي�صمل اأن�صطة ال�صركة التابعة. كما اأن املجوعة تقوم اأي�صا باإجراء تقييمات على م�صتوى 
راأ�س املال على اأ�صا�س م�صتقل. وتقوم ال�صركات التابعة باإجراء مترين كفاية راأ�صمالها ب�صكل منف�صل لتحديد م�صتويات كفاية راأ�صمالها ب�صكل فردي على اأ�صا�س م�صتقل.

 
هيكل راأ�س املال

يتكون هيكل راأ�صمال جمموعة البنك من راأ�صمال ال�صريحة الأولى لالأ�صهم العادية )راأ�صمال الأ�صهم املدفوع بالكامل والحتياطيات �صاملة الحتياطيات بالقيمة العادلة( 
وراأ�صمال ال�صريحة الثانية، الذي يت�صمن خم�ص�س عام )وهذا يخ�صع حلد اأق�صى بن�صبة 1.25% من اإجمايل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية(. ول توجد 

اأدوات راأ�صمال اإ�صافية خا�صة بال�صريحة الأولى يف هيكل راأ�صمال املجموعة.
 

هيكل راأ�س املال 
2017

)األف د.ك(
2016

)األف د.ك(

العامة الأ�شهم   / املدف�ع  امل�شاهم  املال  161,917161,917راأ�س 

396,148380,681الحتياطات

ناق�شا:

اخلزينة )4,958()5,053(اأ�شهم 

العقاري( الرهن  خدمات  حق�ق  )با�شتثناء  الأخرى  امللم��شة  غري  )13,500()17,294(الأ�ش�ل 

التقاعد ل�شندوق  حمددة  مزايا  )164()277(مطل�بات 

--ا�شتقطاعات احلد الأ�شا�شي النا�شئة من ا�شتثمارات يف م�ؤ�ش�شات مالية حيث تك�ن امللكية >= 10%.

535,441523,976اأ�شهم ال�شريحة الأولى العادية )حق�ق امل�شاهمني(

--ال�شريحة الأولى الإ�شافية 

40,42138,473خم�ش�شات عامة )تخ�شع حلد اأق�شى بن�شبة 1.25 % من جمم�ع الأ�ش�ل املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية

--ا�شتقطاعات احلد الأ�شا�شي النا�شئة عن ا�شتثمارات يف م�ؤ�ش�شات مالية حيث تك�ن امللكية >= 10%.

40,42138,473ال�شريحة الثانية

575,862562,449اإجمايل راأ�س املال امل�ؤهل بعد ال�شتقطاعات
 

يبلغ راأ�س املال امل�صاهم امل�صرح به واملدفوع بالكامل للمجموعة 161,917 األف دك وهو يتكون من 1،619،166،234 �صهما، قيمة كل �صهم 100 فل�صا. وقد مت اإ�صدار 
هذه الأ�صهم وفقا للقانون التجاري الكويتي اخلا�س بال�صركات امل�صاهمة العامة. ومدفوعات الأرباح على هذه الأ�صهم تقديرية وتخ�صع ملوافقة اجلهات الرقابية. ويتم 

ت�صنيف هذه الأ�صهم كراأ�صمال م�صاهم يف البيانات املالية للمجموعة ويتم اإقرارها كجزء من راأ�صمال ال�صريحة الأولى اخلا�س بحقوق امل�صاهمني.
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وقد و�صعت املجموعة اإطار عمل لعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال 
يت�صمن ما يلي:

• ت�صمني خطة الأعمال على مدى ثالث �صنوات لتقييم كفاية راأ�س املال.
• تقييم وقيا�س املخاطر املادية يف انك�صافات املجموعة وفقا لتوجيهات الركن 

الأول والثاين.
• مراقبة املخاطر مقابل حدود املخاطر املو�صوعة.

• مراقبة راأ�س املال على م�صتوى املجموعة �صمن اإطار عمل نزعة املخاطر 
بالبنك.

• اإجراء اختبار �صغط على انك�صافات املجموعة على م�صتوى املجموعة لتقييم 
كفاية راأ�س املال يف حالة ال�صيناريوهات املعاك�صة.

• التقييم الدوري ورفع التقارير الدورية للجهات الرقابية عن نتائج لعملية 
التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال لالإدارة العليا وملجل�س الإدارة لتخاذ 

الإجراءات العالجية املنا�صبة.

اإطار عمل تخطيط كفاية راأ�س املال
وامل�صتقبلية  احلالية  اأن�صطتها  لدعم  الرقابي،  راأ�صمالها  كفاية  املجموعة  تراجع 
على اأ�صا�س م�صتمر لإدارة راأ�صمالها الداخلي ورفع التقارير الرقابية. ويتم تقييم 
هذا  �صمن  امل�صتقبلية  املال  راأ�س  واحتياجات  الإ�صرتاتيجية  الأعمال  اأهداف 
املال  راأ�س  وتخ�صي�س  ا�صتخدام  لرت�صيد  تقنيات  البنك  ي�صتخدم  كما  الإطار. 
التقديرية  للميزانية  التخطيط  الأعمال عن طريق عملية  لكل وحدة من وحدات 
لتعظيم الإيرادات. وتوفر خطة امليزانية التقديرية ال�صنوية اإر�صادات كلية لوحدات 
الأعمال الفردية لتقدير النمو الإجمايل يف الأ�صول واأثرها على راأ�س املال الرقابي 
الأدنى  فوق احلد  املال  راأ�س  املحافظة على معدلت  املجموعة  وت�صمن  املطلوب. 
املقرر من اجلهات الرقابية مبوجب احلد الأدنى من املتطلبات الرقابية لراأ�صمال 
الركن الأول وراأ�صمال الركن الثاين وحتت ظروف �صعبة معينة. ومبوجب �صروط 
واأحكام هذا الإطار يتم حتديد م�صادر راأ�س املال امل�صتقبلي ويتم و�صع اخلطط 

وتطبيقها جلمع راأ�س املال والحتفاظ به.

الهدف من فل�صفة اإدارة راأ�صمال املجموعة هو املحافظة على احلد الأمثل من راأ�س 
املال لتمكني املجموعة من متابعة اإ�صرتاتيجيتها لرفع القيمة للم�صاهمني على املدى 
الركن  راأ�صمال  ملتطلبات  املطلوب  الأدنى  دائما على احلد  املحافظة  مع  الطويل، 
الداخلي  املجموعة  تقدير  وهي  الثاين،  الركن  راأ�صمال  مبتطلبات  والوفاء  الأول 
لراأ�س املال املطلوب لتغطية كافة خماطرها املادية مبا يف ذلك تلك املخاطر التي 
الئتماين  الرتكز  خماطر  وتت�صمن  الأول  الركن  راأ�صمال  حتت  ح�صرها  يتم  ل 
وخماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية وخماطر ال�صيولة واملخاطر القانونية 

وخماطر الت�صغيل املتبقية واملخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة، الخ.

املخ�ص�صات  اأخذ  ذاته  الوقت  ويف  املال  راأ�س  على  العوائد  تعظيم  هو  والهدف 
ملواجهة اخل�صائر غري املتوقعة. وتدير املجموعة راأ�صمالها بطريقة متكاملة بهدف 
ي�صتدعي  وهذا  عالية.  ائتمانية  وت�صنيفات  قوية  راأ�صمال  معدلت  على  احلفاظ 
اإتباع طريقة متوازنة تت�صمن املحافظة على م�صتويات راأ�س املال بحيث تكون كافية 
ووكالت  الرقابية  اجلهات  مبتطلبات  والوفاء  للم�صاهمني؛  عالية  عوائد  لتوفري 
الت�صنيف واأ�صحاب امل�صالح الآخرين )مبا يف ذلك اأ�صحاب الودائع(، ودعم منو 

الأعمال يف امل�صتقبل. كما يتم الأخذ يف العتبار اأي�صا تكلفة راأ�س املال ومكوناته.

م�شفوفة تخ�شي�س نقاط كفاية راأ�س املال
اإلى  بالإ�صافة  الكامنة  املخاطر  لتقييم  تقييم ذاتي  باإجراء  اأي�صا  املجموعة  تقوم 
تقييم قوة اإطار عمل الرقابة على الإ�صراف الداخلي ونظام اإدارة املخاطر والبنية 

التحتية واأنظمة الدعم الأخرى واحلوكمة.

وتدير املجموعة كفاية راأ�صمالها مبوجب الهياكل التالية:

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل راأ�س املال )تتمة(
كفاية راأ�س املال

الإ�شرتاتيجية

تط�ير اإختبارات
�شغط حمددة

اإجراءات الإدارة�شايف اإختبار ال�شغط

الإفرتا�شات خطط الأعمال 

اإختبار ال�شغط الإجمايل
راأ�س املال الإ�شايف املطل�ب

لختبار ال�شغط

حتديد املخاطر املادية 
املحددة لنماذج الأعمال

مناذج راأ�س املال الداخلي 
للقيا�س الكمي للمخاطر

ت�قعات كفاية راأ�س املال للركن
الأول والثاين على مدى ٣ �شن�ات

اإطار العمل اخلا�س بعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال )ICAAP( باملجموعة
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تخطط املجموعة لتوقعات راأ�صماله على اأ�صا�س فرتة ثالث �صنوات لتقييم اإمكانية 
توفر راأ�س املال وكفايته.

معقول  ب�صكل  ال�صنوية  الأ�صهم  اأرباح  مدفوعات  حتديد  يتم  ذلك،  عن  وف�صال 
ومتوازن من قبل اأع�صاء جمل�س الإدارة ، حيث ت�صعى املجموعة اإلى حتقيق تطلعات 
امل�صاهمني وكذلك متطلبات راأ�س املال الرقابي. وتتم مراقبة م�صتويات راأ�س املال 
خالل العام ا�صتنادا اإلى خطط الأعمال والبيئة القت�صادية للمحافظة على كفاية 

راأ�س املال عند امل�صتويات امل�صتهدفة.

حتليل احل�شا�شية واختبار ال�شغط
اإدارة  مبوجبه  تقوم  حيث  ال�صغط  لختبار  هيكلي  برنامج  بو�صع  املجموعة  تقوم 
املادية  املخاطر  عوامل  كافة  بتحديد  الأعمال  خطوط  مع  بالتن�صيق  املخاطر 
ت�صميم  يتم  املخاطر هذه،  عوامل  على  وبناء  املجموعة.  على عمليات  توؤثر  التي 
�صيناريوهات وا�صحة )معتدلة ومتو�صطة و�صعبة( ويتم اإجراء اختبارات ال�صغط 

على النك�صافات لتقييم اأثرها على كفاية راأ�صمال املجموعة وربحيتها.

وتقوم املجموعة بت�صغيل برنامج لختبار ال�صغط لتوقعات الأعمال ملدة �صنة واحدة 
كجزء من عملية اإدارة املخاطر لإدارة راأ�س املال. ويتم القيام بهذه العملية كل ربع 
اختبار  اإجراء  ويتم  الإدارة.  ملجل�س  النتائج  واإبالغ  املال  راأ�س  كفاية  لتقييم  �صنة 
ال�صغط على امل�صتوى املجمع للمجموعة لتقييم اأثر اخل�صارة على م�صتويات كفاية 

راأ�س املال.

يغطي برنامج اختبار ال�صغط فئات املخاطر التالية:
• خماطر الئتمان – التعرث يف �صداد القرو�س املقدمة لالأطراف املقابلة مبا يف 

ذلك املوؤ�ص�صات املالية واملقرت�صني من ال�صركات والأفراد، ويت�صمن ذلك حتليل 
احل�صا�صية جتاه تقلبات اأ�صعار ال�صمانات واحتياطيات التقييم العادل واخلف�س 

املحتمل لدرجات ت�صنيف املقرت�صني / ال�صامنني.
• خماطر الرتكز – الرتكز يف �صكل انك�صافات جتاه الأفراد، اأو جتاه �صناعات / 

قطاعات بعينها اأو جتاه ال�صمانات اأو الرتكز يف الدول اأو املناطق.
• خماطر �صعر الفائدة – التغريات املعاك�صة يف �صعر الفائدة / منحنى العائد.

• خماطر ال�صوق – تغريات معاك�صة يف اأ�صعار املوجودات والعمالت واأثر هذه 
التغريات بال�صوق على حمفظة البنك.

• خماطر ال�صيولة – نفاد الودائع - انخفا�س يف خطوط الئتمان، عدم توفر 
الت�صهيالت املالية، �صدمات ال�صيولة املحددة والنظامية اخلا�صة بالبنك.

• املخاطر الت�صغيلية – اخل�صائر الت�صغيلية وفئات املخاطر ح�صبما مت تعريفها 
بوا�صطة بازل 3.

• املخاطر الت�صغيلية املتبقية – وهي املخاطر النا�صئة عن توثيق امل�صتندات وتنفيذ 
اللتزامات التعاقدية.

• خماطر تخفيف املخاطر الئتمانية )CRM( – يتم اإجراء اختبار �صغط 
على قيم ال�صمانات التي يتم اعتبارها تخفيفا للمخاطر الئتمانية مع الأخذ يف 

العتبار انخفا�س القيمة ال�صوقية لالأ�صهم والعقارات.

• املخاطر القانونية – يتم اإجراء اختبار �صغط عليها كجزء من حتليل �صيناريو 
خماطر الت�صغيل.

• املخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة: يتم اإجراء اختبار �صغط اإ�صايف 
حتت �صيناريوهات معتدلة ومتو�صطة و�صعبة على راأ�س املال املخ�ص�س 

للمخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة.
وبغر�س اإجراء اختبار ال�صغط، تاأخذ املجموعة يف العتبار كافة املحافظ التي 

تت�صمن حتديدا ما يلي:
• كافة املراكز بامليزانية يف الدفاتر امل�صرفية ودفاتر املتاجرة.

• املراكز خارج امليزانية )مثل اللتزامات والبنود الطارئة وعقود امل�صتقات، 
الخ(.

• خمففات املخاطر مثل قيم ال�صمانات وقيم اأدوات التحوط، الخ.
• النك�صافات عرب وحدات الأعمال واملناطق اجلغرافية والقطاعات ، الخ.

• �صيناريوهات ال�صغط التي يتم اإجراوؤها على املخاطر الت�صغيلية.
• مدى وفجوات ال�صيولة.

وتقوم املجموعة بت�صغيل برنامج لختبار ال�صغط وفقا لتوجيهات اختبار ال�صغط 
ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي.

كما قامت املجموعة اأي�صا باإعداد �صوابط حوكمة كافية على كفاية راأ�صمالها 
وعملية التقييم مع مراجعات م�صتقلة من جانب التدقيق الداخلي ل�صمان اللتزام 

بال�صيا�صة واحلوكمة.
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حتليل مكونات راأ�س املال 
يتم حتليل مكونات راأ�س املال فيما يتعلق بال�صريحة الأولى والثانية ل�صمان ا�صتقرار راأ�س املال وللتقليل من اإمكانية حدوث تقلبات يف هيكل راأ�س املال.

كفاية راأ�س املال )راأ�س املال املطل�ب( 
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

4,9091,591املطالبات على الدول

)PSEs( 4,0464,817املطالبات على كيانات القطاع العام

31,70836,885املطالبات على البنوك

249,613227,007املطالبات على ال�صركات

73,84767,763النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

2,4315,042النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

53,82757,009انك�صافات اأخرى

420,381400,114املجمـ�ع

)21,232()21,189(مطروحا منه: خم�ص�س عام يزيد عن 1.25 % من الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر

399,192378,882�صايف النك�صاف الئتماين املرجح باأوزان املخاطر

177400النك�صاف على خماطر ال�صوق

35,15234,600النك�صاف على املخاطر الت�صغيلية

434,521413,882الإجمايل العام

معدلت كفاية راأ�س املال:

16.46%16.02%ال�صريحة الأولى

16.46%16.02%حقوق امل�صاهمني - ال�صريحة الأولى 

17.67%17.23%املجم�ع

وكما يف 31 دي�صمرب 2017 بلغ معدل كفاية راأ�س املال للبنك الأهلي الكويتي – م�صر )ال�صركة التابعة( %17.04 

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل راأ�س املال )تتمة(
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اإف�شاحات راأ�س املال الإ�شافية املطلوبة مبوجب تعليمات بازل 3 هي كالتايل:

الإف�شاح العام )مك�نات راأ�س املال الرقابي املعلنة من قبل املجم�عة(  
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع الرقابي

حق�ق امل�شاهمني )CET1(: الأدوات والحتياطيات

270,814270,814c + dالأ�صهم العادية املوؤهلة امل�صدرة زائدا عالوة الإ�صدار

144,310133,882fالأرباح املحتفظ بها )املحتجزة(

162,216155,582الدخل املرتاكم ال�صامل والحتياطات املعلنة الأخرى

راأ�س املال امل�شدر مبا�شرة والذي يخ�شع لال�شتقطاع التدريجي من حق�ق

امل�شاهمني )ال�شريحة 1( )ينطبق فقط على ال�شريحة 1 وال�شريحة 2 الإ�شافية(
--

الأ�شهم العادية ال�شادرة عن ال�شركات التابعة املجمعة واملحتفظ بها من قبل طرف 

ثالث )حق�ق الأقلية(
--

577,340560,278حق�ق امل�شاهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

حق�ق امل�شاهمني )CET1(: التعديالت الرقابية

g)17,680()19,275(اأرباح الأ�صهم

--ال�صهرة )بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة(

الأ�ش�ل غري امللم��شة الأخرى با�شتثناء حق�ق خدمات الرهن العقاري )بال�شايف 

من ال�شريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�شلة(
)17,294()13,500(

ال�شريبة امل�ؤجلة املدرجة يف جانب الأ�ش�ل التي ت�شتند اإلى الربحية امل�شتقبلية 

با�شتثناء تلك التي تنتج عن فروقات م�ؤقتة 
--

--احتياطي التح�ط للتدفقات النقدية 

--عجز يف املخ�ص�صات للخ�صائر املتوقعة 

--الربح من املبيعات اخلا�شة بعمليات الت�ريق

الأرباح واخل�شائر ب�شبب التغريات يف خماطر الئتمان على اللتزامات

بالقيمة العادلة
--

)164()277(�شايف اأ�ش�ل �شندوق التقاعد ذات الفائدة املحددة 

ا�شتثمارات يف اأ�شهم البنك نف�شه )اإن مل يتم ت�شفيتها من راأ�س املال املدف�ع يف 

امليزانية العم�مية(
)5,053()4,958(e

--ال�شتثمارات املتبادلة يف روؤو�س اأم�ال البن�ك وامل�ؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني
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الإف�شاح العام )مك�نات راأ�س املال الرقابي املعلنة من قبل املجم�عة(  
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع الرقابي

ال�صتثمارات يف راأ�س مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع
خارج نطاق التجميع الرقابي، بال�صايف من املراكز املك�صوفة املوؤهلة، حيث ل ميلك 

البنك اأكرث من %10 من راأ�صمال اجلهة امل�صدرة )املبالغ فوق حد %10 من حقوق 
م�صاهمني البنك(

--

ال�صتثمارات الهامة يف الأ�صهم العادية للبنوك و�صركات التاأمني التي تقع خارج
نطاق التجميع الرقابي، بال�صايف من املراكز املك�صوفة املوؤهلة )املبلغ فوق

حد 10 % من حقوق م�صاهمني البنك(
--

--حقوق خدمات الرهن العقاري )املبالغ فوق حد 10 % من حقوق م�صاهمني البنك(

ال�صرائب املوؤجلة على جانب الأ�صول الناجتة عن الفروقات املوؤقتة )املبالغ فوق حد 
10 % من حقوق م�صاهمني البنك، بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام 

ذي ال�صلة(
--

--املبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15 % من حقوق م�صاهمني البنك

--منها: ال�صتثمارات الهامة يف الأ�صهم العادية للموؤ�ص�صات املالية

--منها: حقوق خدمات الرهن العقاري

--منها: ال�صريبة املوؤجلة املدرجة يف جانب الأ�صول الناجتة عن الفروقات املوؤقتة

--التعديالت الرقابية الأخرى املقررة من ال�صلطة الرقابية

التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق امل�صاهمني )CET1( ب�صبب عدم كفاية راأ�س 
املال الإ�صايف )AT1( وراأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( لتغطية ال�صتقطاعات

--

)CET1( اإجمايل التعديالت الرقابية على حقوق امل�صاهمني)36,302( )41,899(

535,441523,976حقوق امل�صاهمني )CET 1( بعد التعديالت الرقابية

راأ�س املال الإ�صايف )ال�صريحة 1(: الأدوات

--اأدوات راأ�س املايل الإ�صايف )AT1( املوؤهلة امل�صدرة زائدا عالوة الإ�صدار

--منها: امل�صنفة كحقوق م�صاهمني وفقا للمعايري املحا�صبية املطبقة

--منها امل�صنفة كالتزامات وفقا للمعايري املحا�صبية املطبقة

اأدوات راأ�س املال امل�صدر مبا�صرة والتي تخ�صع لال�صتقطاع التدريجي من راأ�س املال 
)AT1( الإ�صايف--

اأدوات راأ�س املال الإ�صايف )AT1( ال�صادرة عن ال�صركات التابعة واملحتفظ
بها لدى الغري

--

--منها: الأدوات ال�صادرة عن �صركات تابعة والتي تخ�صع لال�صتقطاع التدريجي

--راأ�س املال الإ�صايف ال�صريحة 1: قبل التعديالت الرقابية

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل راأ�س املال )تتمة(
حتليل مكونات راأ�س املال )تتمة(
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الإف�شاح العام )مك�نات راأ�س املال الرقابي املعلنة من قبل املجم�عة(  
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع الرقابي

راأ�س املال الإ�صايف ال�صريحة 1: التعديالت الرقابية

)AT1( ا�صتثمارات يف راأ�س املال الإ�صايف للبنك نف�صه--

)AT1( احل�ص�س املتبادلة يف اأدوات راأ�س املال الإ�صايف--

ال�صتثمارات يف راأ�س مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج 
نطاق التجميع الرقابي، بال�صايف من املراكز املك�صوفة املوؤهلة، حيث ل ميلك البنك اأكرث 

من 10 % من حقوق امل�صاهمني امل�صدرة )املبالغ فوق حد 10 % من حقوق م�صاهمني 
البنك(

--

ال�صتثمارات الهامة يف راأ�س مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع 
--خارج نطاق التجميع الرقابي 

--التعديالت الرقابية املقررة من ال�صلطة الرقابية

التعديالت الرقابية على راأ�س املال الإ�صايف )AT1( ب�صبب عدم كفاية راأ�س املال
امل�صاند )ال�صريحة 2( لتغطية ال�صتقطاعات

--

)AT1( اإجمايل التعديالت الرقابية على راأ�س املال الإ�صايف--

)AT1(  راأ�س املال الإ�صايف--

)T1 = CET1 + AT1(  )1 535,441523,976راأ�س املال الأ�صا�صي )ال�صريحة

راأ�س املال امل�صاند ال�صريحة الثانية: الأدوات واملخ�ص�صات

--اأدوات راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( املوؤهلة امل�صدرة زائدا عالوة الإ�صدار

اأدوات راأ�س املال امل�صدر مبا�صرة والتي تخ�صع لال�صتقطاع التدريجي من راأ�س املال 
--امل�صاند )ال�صريحة 2(

اأدوات راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( ال�صادرة عن �صركات تابعة واملحتفظ بها لدى 
--الغري

--منها: الأدوات ال�صادرة عن �صركات تابعة والتي تخ�صع لال�صتقطاع التدريجي

40,42138,473املخ�ص�صات العامة املدرجة يف راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2(

40,42138,473راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2(: التعديالت الرقابية

--ا�صتثمارات يف راأ�س املال امل�صاند للبنك نف�صه )ال�صريحة 2(

--احل�ص�س املتبادلة يف اأدوات راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2(



التـقـريــــر الســــنوي    |    2017

34

الإف�شاح العام )مك�نات راأ�س املال الرقابي املعلنة من قبل املجم�عة(  
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع الرقابي

ال�صتثمارات يف راأ�صمال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق 
التجميع الرقابي، بال�صايف من املراكز املك�صوفة املوؤهلة، حيث ل ميلك البنك اأكرث من 

10 % من حقوق امل�صاهمني امل�صدرة )املبالغ فوق حد 10 % من حقوق م�صاهمني البنك(
--

ال�صتثمارات الهامة يف راأ�صمال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع 
--خارج نطاق التجميع الرقابي

--التعديالت الرقابية الأخرى املقررة من ال�صلطة الرقابية

--اإجمايل التعديالت الرقابية على راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2(

40,42138,473راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2(

راأ�س املال مبفهومه ال�صامل = راأ�س املال الأ�صا�صي اإجمايل )ال�صريحة 1( + راأ�س املال 
امل�صاند )ال�صريحة 2(

575,862562,449

3,342,4673,183,705اإجمايل الأ�صول املرجحة باملخاطر

معدلت راأ�س املال وامل�صدات:

16.46%16.02%حقوق امل�صاهمني )ال�صريحة 1( كن�صبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر

16.46%16.02%راأ�س املال الأ�صا�صي )ال�صريحة 1( كن�صبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر

17.67%17.23%اإجمايل راأ�س املال مبفهومه ال�صامل كن�صبة من الأ�صول املرجحة املخاطر

 )CET1( متطلبات امل�صدات اخلا�صة بالبنك ]احلد الأدنى ملتطلبات حقوق امل�صاهمني
)تت�صمن امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية( زائدا امل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات 

القت�صادية زائدا املتطلبات الراأ�صمالية الإ�صافية على البنوك ذات التاأثري النظامي [ 
ويعرب عنها كن�صبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر

%13.50%13.50

2.50%2.50%منها: متطلبات امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية

2.50%2.50%منها: متطلبات امل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات القت�صادية

D-SIB 0.5%0.5%منها: املتطلبات الراأ�صمالية الإ�صافية على البنوك ذات التاأثري النظامي

7.00%7.00%حقوق امل�صاهمني )CET1( املتاحة للم�صدات )كن�صبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر(

احلدود الدنيا الوطنية:

  )CET1( )% 9.5( 317,534302,452احلد الأدنى ملعدل حقوق امل�صاهمني

367,671350,208احلد الأدنى ملعدل راأ�س املال الأ�صا�صي )ال�صريحة 1( )11 %(

احلد الأدنى لراأ�س املال مبفهومه ال�صامل )13 %( بخالف امل�صدات الر�صمالية
434,521413,882للتقلبات القت�صادية وم�صدات للبنوك ذات التاأثري النظامي

--املبالغ دون حد ال�صتقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(:

--ال�صتثمارات غري الهامة يف راأ�صمال املوؤ�ص�صات املالية الأخرى

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل راأ�س املال )تتمة(
حتليل مكونات راأ�س املال )تتمة(
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2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

مرجع امليزانية حتت 
نطاق التجميع الرقابي

--ال�صتثمارات الهامة يف حقوق امل�صاهمني لدى املوؤ�ص�صات املالية

--حقوق خدمات الرهن العقاري )بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة(

ال�صريبة املوؤجلة املدرجة على جانب الأ�صول الناجتة عن فروقات موؤقتة )بال�صايف من 
--ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة(

--حدود العرتاف باملخ�ص�صات يف راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2(:

املخ�ص�صات العامة املوؤهلة لالإدراج �صمن راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( بخ�صو�س 
203,418201,800a - bالنك�صافات وفقا لالأ�صلوب القيا�صي )قبل تطبيق احلد الأق�صى(

احلد الأق�صى لإدراج املخ�ص�صات العامة يف راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( وفقا 
162,997163,327لالأ�صلوب القيا�صي

املخ�ص�صات العامة املوؤهلة لالإدراج �صمن راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة 2( بخ�صو�س 
--النك�صافات وفقا لأ�صلوب مناذج الت�صنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلد الأق�صى

احلد الأق�صى لإدراج املخ�ص�صات العامة �صمن راأ�س املال امل�صاند )ال�صريحة الثانية( 
--وفقا لأ�صلوب مناذج الت�صنيفات الداخلية

وفيما يلي مطابقة ميزانية جمموعة البنك الأهلي الكويتي وفقا للبيانات املالية املن�صورة مع نطاق التجميع الرقابي كما يف 31 دي�صمرب 2017 و 31 دي�صمرب 2016. وتطبق 
املجموعة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لأغرا�س التجميع والتي يتم تطبيقها اأي�صا لإعداد تقارير بازل 3.

البند
امليزانية ح�شبما هي م�ج�دة يف 

البيانات املالية املن�ش�رة 
مب�جب نطاق التجميع الرقابي 

مرجع

الإف�شاح العام

2017
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

2017
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

امل�ج�دات

495,519494,678495,519494,678النقد واأر�صدة لدى البنوك

344,590223,142344,590223,142�صندات اخلزانة للحكومة الكويتية

125,595173,715125,595173,715�صندات بنك الكويت املركزي

3,266,1033,218,2533,266,1033,218,253قرو�س و�صلف )بال�صايف من املخ�ص�صات املحددة(

a)188,869()191,037()188,869()191,037(خم�ص�صات عامة على القرو�س وال�صلف

182,545237,905182,545237,905اأوراق مالية لال�صتثمار

19,55618,26319,55618,263ال�صتثمار يف �صركة زميلة

47,88643,33347,88643,333موجودات اأخرى

17,29417,69817,29417,698موجودات غري ملمو�صة 

53,67546,69553,67546,695مباين ومعدات 

4,361,7264,284,8134,361,7264,284,813جمموع املوجودات 
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البند
امليزانية ح�شبما هي م�ج�دة يف 

البيانات املالية املن�ش�رة 
مب�جب نطاق التجميع الرقابي 

مرجع

الإف�شاح العام

2017
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

2017
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

ملطل�بات

596,444734,771596,444734,771م�صتحق لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

2,939,3492,899,9082,939,3492,899,908ودائع عمالء

149,712149,712اقرتا�صات متو�صطة الأجل

86,35476,86186,35476,861مطلوبات اأخرى

4,7474,5394,7474,539خم�ص�صات حمددة على املطلوبات الطارئة

12,38112,93112,38112,931bخم�ص�صات عامة على املطلوبات الطارئة

3,788,9873,729,0103,788,9873,729,010جمموع املطلوبات

حق�ق امل�شاهمني

161,917161,917161,917161,917cراأ�س املال امل�صاهم

108,897108,897108,897108,897dعالوة الإ�صدار

e)4,958()5,053()4,958()5,053(اأ�صهم اخلزينة

144,310133,872144,310133,872fاإيرادات حمتفظ بها )حمتجزة(

142,664137,749142,664137,749احتياطيات

729646729646م�صالح غري موؤثرة

19,27517,68019,27517,680gاأرباح مقرتحة للتوزيع

572,739555,803572,739555,803اإجمايل حقوق امل�صاهمني

يت�صمن جدول اخل�صائ�س الرئي�صية املعلومات عن املبلغ الذي مت اإقراره يف راأ�س املال الرقابي كما يف 31 دي�صمرب 2017 واملوجود يف موقع البنك على �صبكة الإنرتنت 
حتت عنوان "الإف�صاحات".

هيكل وعملية اإدارة املخاطر
و�صعت املجموعة اأطر عمل �صاملة لإدارة كافة خماطرها املادية مبوجب التوجيهات الرقابية. والغر�س من اإطار العمل هذا هو التعامل مع عمليات حتديد وقيا�س ومراقبة كافة 
املخاطر املادية مبا يف ذلك خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق واملخاطر الت�صغيلية مبوجب الركن الأول، فقد قام بنك الكويت املركزي باإخطار البنوك باأن تقوم بتقييم املخاطر 
وراأ�صمالها مبوجب الركن الثاين لكافة املخاطر املادية التي يواجهها البنك مثل خماطر الرتكز الئتماين، وخماطر خمففات املخاطر الئتمانية وخماطر �صعر الفائدة يف 

الدفاتر امل�صرفية وخماطر ال�صيولة وخماطر الت�صغيل املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة، وغريها.

وتخ�صع اإدارة املخاطر لإطار عمل اإدارة املخاطر والذي يت�صمن �صيا�صة املخاطر، ونزعة وتقييم املخاطر وقيا�س املخاطر ومناذج ومنهجية اختبار ال�صغط، وم�صفوفات تقييم 
كفاية راأ�س املال، املعتمدة من جمل�س الإدارة. ويتم دمج املخاطر يف عملية اتخاذ القرار على كافة اأنواع املخاطر لتمكني البنك من اإدارة خماطره �صمن م�صتويات مقبولة.

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
اإدارة خماطر الئتمان
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التي يفرت�س  يو�صح احلدود  املخاطر  لنزعة  بيان معلن  املجموعة  لدى  يتوفر  كما 
وجود املخاطر �صمنها واإدارتها فيما يتعلق بتوفر وا�صتخدام راأ�س املال، بعد جتنيب 
م�صدات للظروف ال�صعبة. وفيما يلي و�صف لبيان نزعة املخاطر مع املخاطر التي مت 

حتديدها واملنهجية امل�صتخدمة لإدارة تلك املخاطر.

بيان نزعة املخاطر
و�صعت املجموعة اإطار عمل نزعة املخاطر وثقافة املخاطر يف اإدارة انك�صافاته ب�صكل 
واع ومدرو�س للتاأكد من اأخذ املخاطر واإدارتها �صمن م�صتويات نزعة املخاطر من 
خالل و�صع ميزانية تقديرية لراأ�س املال وحدود للمخاطر، اإلخ. ويف هذا اخل�صو�س، 
مت تعريف بيان نزعة املخاطر الذي يقدم اأ�صا�صا لتحديد قدرة املجموعة على اأخذ 
املخاطر، والحتفاظ مبخفف ال�صدمة وحدود املخاطر �صمن اإ�صرتاتيجية الأعمال، 
ومعايري املخاطر لأهداف الأعمال الكلية وموؤ�صرات نزعة املخاطر لأغرا�س املراقبة 

ورفع التقارير.

وتت�صمن اأهداف اإطار عمل نزعة املخاطر ما يلي:
• تعزيز املبادرات الإ�صرتاتيجية.

• دمج نزعة املخاطر يف ثقافة اأعمال البنك.
• تعتمد نزعة املخاطر بالبنك على توفر راأ�س املال.

• و�صع نطاق احلدود واحلدود الأ�صا�صية لأخذ املخاطر.
• قيا�س معايري املخاطر النوعية والكمية.

• تقييم املخاطر بطريقة من�صجمة.
• مراقبة م�صتويات املخاطر مقابل احلدود واحلدود الأ�صا�صية والتي تتخلل 

م�صتويات الأعمال ونوع املخاطر.
• دعم تعظيم القيمة لأ�صحاب امل�صالح عن طريق مراقبة وحتديد التوقعات.

وعلى م�صتوى املجموعة ، فاإن بيان نزعة املخاطر يقوم على اأ�صا�س املحافظة على 
 ،)RAROC معدل كفاية راأ�س املال )العائد على راأ�س املال املعدل بح�صب املخاطر
اجلغرايف  والتنوع  املنتظمة  غري  القرو�س  فئة  حتت  لالأ�صول  النوعية  اجلودة 
والت�صنيف الئتماين اخلارجي للبنك، وتقلبات الإيرادات، واملعايري الأخرى، مثل 
خماطر ال�صيولة وم�صتويات القرو�س بالن�صبة للودائع واملخاطر الت�صغيلية واللتزام 
الرقابي. وهذه املعايري يتم اإدراجها يف وحدات الأعمال عن طريق و�صع �صل�صلة من 

حدود املخاطر القابلة للتطبيق.

حدود املخاطر / احلدود الأ�شا�شية
و�صعت املجموعة حدودا للمخاطر كجزء من خمتلف ال�صيا�صات التي حتكم جمالت 
اأعماله املختلفة. وتتم مراقبة حدود املخاطر �صمن اإطار عمل نزعة املخاطر بح�صب 
خطوط الأعمال بناء على خطط الأعمال.  وقد مت دمج بيانات نزعة املخاطر �صمن 
كل اإطار عمل من اأطر اإدارة املخاطر وذلك لإدارة خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق 
ترجمة  متت  وقد  ال�صمعة.  وخماطر  الإ�صرتاتيجية  واملخاطر  الت�صغيلية  واملخاطر 
بيانات نزعة املخاطر هذه اإلى حدود للمخاطر املحددة واحلدود الأ�صا�صية لإدارة 
م�صتويات املخاطر �صمن م�صتويات نزعة املخاطر ومن خالل �صيا�صات الأعمال التي 

يتم دجمها يف عمليات الأعمال.

عملية املراقبة وال�شيطرة والإبالغ عن نزعة وحدود املخاطر
تراقب املجموعة نزعة املخاطر وحدود املخاطر واحلدود الأ�صا�صية ب�صكل دوري 
للمراقبة وال�صيطرة والإبالغ. وتتم مراقبة كل ذلك بهدف تقييم  اآلية  من خالل 
م�صتوى انك�صافات البنك جتاه املخاطر، لتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�صبة 

واملطلوبة للحفاظ على م�صتويات النزعة �صمن حدود مقبولة.

مراقبة املخاطر واحلوكمة
الهدف الرئي�صي لإدارة املخاطر هو �صمان اأن موجودات ومطلوبات البنك ومراكز 
اأن  املتاجرة واأن�صطته الئتمانية والت�صغيلية ل تعر�س البنك للخ�صائر التي ميكن 
اإدارة املخاطر ت�صاعد يف �صمان عدم زيادة  اأن  تهدد عمليات وجوده ومنوه. كما 
ومراكزه  البنك  لراأ�صمال  منا�صبة  تكون  واأن  مفرطة  زيادة  املخاطر  انك�صافات 
خماطر  كافة  من  للتخفيف  احلدود  ملراقبة  نظام  على  يحافظ  والبنك  املالية. 
ال�صفقات املقابلة والتحوط من خماطر ال�صرف الأجنبي عن طريق ال�صفقات 
�صعر  مقاي�صات  با�صتخدام  الفائدة  �صعر  وخماطر  الفورية،  وال�صفقات  الآجلة 

الفائدة واملقاي�صات مبختلف العمالت لإدارة امليزانية.

وتت�صمن اإدارة املخاطر العنا�صر الأربعة التالية: 
• حتديد املخاطر 
• قيا�س املخاطر 

• مراقبة املخاطر 
• ال�صيطرة على املخاطر.

فيما يلي الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر باملجموعة:

جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر

جلــــــان الإدارة

اإدارة املخاطر
البنك الأهلي الك�يتي - م�شر

رئي�س املخاطر للمجم�عةالإمارات العربية املتحدة

وحدة املحافظ 
واملخ�ش�شات

جلنة 
جلنة ال�شتثماراملخ�ش�شات

جلنة الإدارة 
لالئتمان

جلنة 
ت�جيه تكن�ل�جيا 

املعل�مات

جلنة امل�ج�دات 
واملطل�بات

جلنة اإدارة
املخاطر

اللجنة
التنفيذية

وحدة

ICAAP/ بازل 3
وحدة املخاطر 
الإ�شرتاتيجي

 /IT وحدة خماطر
IT وحدة اأمن

وحدة املخاطر 
الت�شغيلية

وحدة املخاطر
املالية

وحدة املخاطر 
الئتمانية

الرئي�س التنفيذي/
نائب رئي�س املدراء العمني
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اإدارة املخاطر باملجموعة تتبع مبا�صرة جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر مع تبعية غري 
مبا�صرة للرئي�س التنفيذي للمجموعة.

التدقيق  واإدارة  املخاطر  واإدارة  الأخرى  الدعم  اإدارات  مع  الأعمال  خطوط  اإن 
بالعمليات  اللتزام  وفعالية  كفاءة  ت�صمن  التي  الثالثة  العنا�صر  ت�صكل  الداخلي 
الرقابية املو�صوعة لإدارة املخاطر باملجموعة. وت�صعى اإدارة املخاطر مدعوما من 
جمل�س الإدارة والإدارة العليا اإلى ن�صر الثقافة والتوعية باملخاطر يف كافة اإدارات 

املجموعة.

اإدارة خماطر الئتمان
العمالء  اإخفاق  الناجتة عن  املحتملة  املالية  الئتمان من اخل�صارة  تن�صاأ خماطر 
يف الوفاء باأحكام و�صروط عقودهم. كما اأنها تت�صمن اأي�صا خماطر اخل�صارة يف 
قيمة املحفظة نتيجة انتقال اجلودة النوعية لالئتمان من فئات املخاطر الأدنى اإلى 

فئات املخاطر الأعلى. 

تعترب خماطر الئتمان من اأهم املخاطر التي تتعر�س لها املجموعة وتعترب الإدارة 
الفعالة لها مهمة للغاية يف �صمان جناح املجموعة على املدى البعيد. 

الت�صهيالت  واعتماد  لتقييم  املطلوب  اجلهد  لبذل  �صامل  نظام  لديها  واملجموعة 
الئتمانية و�صيا�صات حمددة ب�صكل وا�صح ملراقبة واإدارة املخاطر الئتمانية على 
م�صتوى الطرف املقابل واملجموعة وعلى م�صتوى القطاع القت�صادي وعلى م�صتوى 

الدولة. 

املقرت�صني  خماطر  درجات  لت�صنيف  فعال  نظام  اأي�صا  لديها  املجموعة  اأن  كما 
اأ�صحاب  املقرت�صني  تقييم  ويتم  ال�صركات.  من  املقرت�صني  تعرث  خماطر  وتقييم 
الئتمان با�صتخدام تدريج من )1( اإلى )10( درجات حيث متثل الدرجة )1( 
تقييما ممتازا والدرجة )10( تقييما رديئا. ومنوذج ت�صنيف خماطر املقرت�س 
ياأخذ يف العتبار العوامل الرئي�صية مثل عوامل خماطر الأعمال واملخاطر املالية 
ومعايري  النقدي  والتدفق  املناف�س  واملركز  وال�صناعة  الدول  خماطر  مت�صمنة 
الت�صنيف. كما  اإلى ذلك  للو�صول  ال�صليم  بال�صكل  وزنها  يتم  والتي  املايل،  الرفع 
تتم اأي�صا مراقبة التغريات / التحول يف درجات ت�صنيف املقرت�س ب�صكل �صنوي.  
الت�صهيالت  ا�صتكمال مناذج ت�صنيف املقرت�س مع منوذج ت�صنيف خماطر  ويتم 
الئتمانية ل�صتنباط الت�صنيف املركب للمقرت�س  كما اأن البنك لديه بطاقة نقاط 

لت�صنيف خماطر الأفراد لتقييم املخاطر الئتمانية لالأفراد.

املجموعة  فاإن  الدولية،  املالية  واملوؤ�ص�صات  الدوليني  املقرت�صني  بخ�صو�س  اأما 
تعتمد على وكالت الت�صنيف الئتماين اخلارجية للقيام بتقييم درجات الئتمان، 
رئي�صي  ب�صكل  تتعامل  واملجموعة  ال�صيا�صية  املخاطر  تقييم  اأي�صا  تت�صمن  والتي 
الت�صنيفات  البنك  وي�صتخدم  ال�صتثمارية.  الدرجة  من  والدول  املقرت�صني  مع 
ال�صيادية  للمطالبات  بالن�صبة  وموديز  بورز  اأند  �صتاندرد  لوكالة  الئتمانية 
وانك�صافات البنوك، ويختار الت�صنيف الأعلي لأقل ت�صنيفني لتحديد وزن املخاطر 

جتاه اأي انك�صاف.

كما تتبع املجموعة اأي�صا املوؤ�صرات الدليلية ل�صتاندرد اأند بورز اخلا�صة بت�صنيفات 
الإ�صدار العام للموجودات يف دفاتر املجموعة. 

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

S&P درجة املخاطر املنقحة للبنك الأهلي الك�يتيت�شنيف �شتاندرد اأند ب�رز

AAA1

AA2

A3

BBB4+,4 ,4-

BB5+,5 ,5-

B6+,6 ,6-

CCC/CC/C7,8,9

D10
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مراجعة  تتطلب  ال�صيادية  والت�صهيالت  لل�صركات  الئتمانية  الت�صهيالت  كافة 
م�صتقلة ملخاطر الئتمان وفقا ملمار�صات اإدارة املخاطر. كما تتم مراقبة انك�صافات 
يتجاوز  وحيثما  املقرت�صني،  اأولئك  على  النك�صاف  حدود  خالل  من  املقرت�صني 
الإدارة  جمل�س  جلنة  موافقة  اإلى  يحتاج  فاإنه   ، معينا  حدا  املجموعة  انك�صاف 
لالئتمان وال�صتثمار. كما اأن الت�صهيالت الئتمانية املقدمة لأع�صاء جمل�س الإدارة 
املركزي،  الكويت  بنك  وتعليمات  يتوافق متاما مع متطلبات  ب�صكل  اعتمادها  يتم 

ويتم تنفيذها على اأ�صا�س جتاري بحت مبوجب عملية احلوكمة باملجموعة.

وتطبيق  وجود  ت�صمن  املخاطر  اإدارة  فاإن   ، الئتمانية  بالثقافة  يتعلق  فيما  اأما 
ال�صيا�صات والإر�صادات والعمليات والإجراءات ال�صحيحة واملنا�صبة لتغطية كافة 
التطبيق  ت�صمن  اأنها  كما  الئتمانية.  املخاطر  عنها  تن�صاأ  التي  الأعمال  مناطق 
املن�صق ملعايري تقدمي الت�صهيالت الئتمانية باملجموعة واملراجعة الدورية وحتديث 

ال�صيا�صات والإر�صادات والإجراءات الئتمانية.

وانك�صافات  الفردية  لالنك�صافات  احلدود  معايري  الئتمانية  ال�صيا�صة  وت�صع 
املجموعة والقطاع القت�صادي والدول. والأعمال مع اأي طرف مقابل ل تبداأ اإل بعد 
اعتماد خط الئتمان. كما توجد عملية فعالة للموافقة على الت�صهيالت الئتمانية 
الأعمال  تنفيذ  ل�صمان  بها  التفوي�س  يتم  ال�صالحيات  م�صتويات خمتلفة من  مع 

بطريقة فعالة و�صليمة.

ت�صمن اإدارة املخاطر اأن الت�صهيالت الئتمانية يتم منحها وفقا للمعايري املعتمدة 
لدى املجموعة واأن كافة املخاطر قد مت اإبرازها يف مراجعة الت�صهيالت الئتمانية 

مبا يف ذلك ال�صتثناءات من ال�صيا�صة املطبقة.  

انك�صافات  وطبيعة  التقارير  ورفع  التحليل  الئتمانية،  الت�صهيالت  خماطر  تغطي 
الطرف املقابل داخل وخارج امليزانية )احلجم واملدة ودرجة التعقيد وال�صيولة( 

مبا يف ذلك الت�صهيالت الئتمانية امل�صمونة وغري امل�صمون  والإبالغ عنها.

وتن�صاأ خماطر املحفظة من ارتباط اإيجابي عايل بني الت�صهيالت الئتمانية املقدمة 
لالأفراد وتعرث اأحد املقرت�صني الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تعرث العديد من املقرت�صني 
املرتبطني بذلك املقرت�س والذين يتحملون مثل ذلك الرتباط. وقد يت�صمن هذا ما 

يلي : 
• تركز النك�صاف يف املناطق اجلغرافية، القطاعات، املجموعات، الأطراف املقابلة 

اأو فئات الت�صنيف؛ 
• حتليل الجتاه يف احلجم والقطاعات والرتكز؛

• الجتاهات يف نوعية املحفظة )انتقال خماطر املقرت�س ، القرو�س املتعرثة(.

ويراقب البنك بيانات كافة الرتكزات الئتمانية بن�صبة %5 فاأكرث ويرفع تقاريره 
لبنك الكويت املركزي على اأ�صا�س ربع �صنوي وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي 
بتعليمات  املجموعة  تلتزم  كما  �س/101/1995(.  )رب  رقم  التعميم  مبوجب 
النك�صافات  اأو  )احلدود  عميل  اأي  مطلوبات  بخ�صو�س  املركزي  الكويت  بنك 
النقدية اأيهما اأعلى، واملطلوبات غري النقدية( والأطراف املرتابطة جتاه املجموعة 
يف  حمدد  هو  ح�صبما  املجموعة  راأ�صمال  من   15% تتجاوز  اأن  يجب  ل  والتي 
اإر�صادات كفاية راأ�س املال ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ، تعميم رقــم )رب 
يتعلق  فيما  املركزي  الكويت  بنك  باإر�صادات  البنك  ويلتزم  �س/101/1995(. 

بتوزيع / تنظيم الئتمان على خمتلف القطاعات القت�صادية.

جيدا  مدرو�صة  داخلية  حدودا  لديها  املجموعة  فاإن   ، �صبق  ما  اإلى  وبالإ�صافة 
بتحليل  القيام  ويتم  القطاعات.  خمتلف  يف  الرتكز  لإدارة  املحفظة  لنك�صاف 
خمتلف  يف  املخاطر  واحتواء  لإدارة  منتظمة  فرتات  على  املحفظة  انك�صاف 
وو�صع  انك�صافاتها  مراجعة  املجموعة  تتولى   ، مطلوبا  يكون  وحيثما  القطاعات. 
الأزمة  عن  النا�صئة  املخاطر  من  وللتخفيف  املخاطر.  واحتواء  لإدارة  لها  حدود 
الإقليمية  ال�صيا�صية  والأزمة  عام  ب�صكل  العاملي  القت�صاد  على  اأثرت  التي  املالية 
والفروع  البنك  حمفظة  لنك�صافات  و�صاملة  دقيقة  مبراجعة  املجموعة  قامت   ،
والبنوك  والقطاعات  املقابلة  والأطراف  املختلفة  املعامالت  اأنواع  يف  اخلارجية 

والدول ، كما قام مبراجعة حدود النك�صاف لإدارة املخاطر.

وبقدر ما يتعلق الأمر بائتمان الأفراد، فاإن املجموعة تطبق ال�صيا�صات وال�صوابط 
يتعلق  فيما  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  مع  تتما�صى  وهي  الالزمة.  والعمليات 
تقدمي  ويتم  الئتمانية.  والبطاقات  املق�صطة  والقرو�س  الإ�صتهالكية  بالقرو�س 
الفردية  القرو�س  وتلتزم  املجموعة.  فروع  �صبكة  خالل  من  الفردية  القرو�س 
تنفيذها بعد اعتمادها من جهات العتماد الالزمة. كما  ويتم  ال�صيا�صة  مبعايري 
تتم مراجعة ال�صتثناءات ب�صكل م�صتقل من جانب اإدارة املخاطر ويتم اعتمادها 
من جانب جلنة الئتمان املعنية. وتقوم وحدة قرو�س الأفراد امل�صتقلة والتي تتبع 
كافة  ا�صتكمال  من  والتاأكد  املراجعة  بعملية  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  اإدارة 
حمفظة  مبراجعة  اأي�صا  املجموعة  تقوم  كما  ال�صرورية.  وامل�صتندات  الإجراءات 
القرو�س الفردية للتعرف على اأي تدهور ولديه اآليات لتح�صيل القرو�س والأق�صاط 

عند ا�صتحقاقها.

ومبوجب خماطر الركن الثاين، فاإن خماطر الرتكز يتم تقييمها لتوفري راأ�س املال 
واإدارة خماطر الرتكز ب�صكل واع ومدرو�س. كما يتم اأي�صا تقييم خماطر خمففات 
املخاطر الئتمانية بناء على اجلودة النوعية لل�صمان وال�صيولة والتقلبات، وفعالية 

امل�صتندات، الخ.

خماطر ال�شوق
املطلوبات  اأو  املوجودات  قيمة  على  �صلبا  توؤثر  التي  املخاطر  هي  ال�صوق  خماطر 
ال�صوق  اأ�صعار  حركة  اأو  ال�صوق  واأحوال  ظروف  يف  التغريات  ب�صبب  الإيرادات  اأو 
خالل  من  لل�صوق  احل�صا�صة  واملطلوبات  املوجودات  وتتحقق  عموما.  الأ�صعار  اأو 
خماطر  ولقيا�س  بالأمالك.  املرتبطة  املتاجرة  وعمليات  وال�صتثمارات  القرو�س 
ال�صوق يف دفرت املتاجرة ، يتم ت�صعري كافة املراكز يوميا بح�صب �صعر ال�صوق ويتم 
اعتماد احلدود ومراقبتها ب�صكل م�صتقل. كما اأن كافة النك�صافات الرئي�صية تتم 
اإدارة  جلنة  يف  املنا�صبة  احلدود  اعتماد  ويتم  املخاطر  اإدارة  قبل  من  مراقبتها 

املوجودات واملطلوبات.

ويتم تقييم راأ�صمال خماطر ال�صوق اأي�صا حتت الركن الثاين بخ�صو�س اأي تركز يف 
مراكز املتاجرة وعدم توفر ال�صيولة يف الأ�صواق واملراكز التي يتم حتديدها بح�صب 
النموذج، الخ. وتتبنى املجموعة طريقة موحدة لقيا�س خماطر ال�صوق اخلا�صة به 

مبوجب الركن الأول.
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خماطر �شعر ال�شرف الأجنبي
اأ�صعار  تقلبات  اأمام  املجموعة  انك�صافات  الأجنبي  ال�صرف  �صعر  خماطر  متثل 
اأمالكها احلالية وامل�صتقبلية من العملة الأجنبية بالإ�صافة  ال�صرف واأثرها على 
اإلى التدفقات النقدية بالعمالت الأجنبية الأخرى. وتت�صمن اأنواع الأدوات املعر�صة 
لالنك�صاف لهذه املخاطر ما يلي: القرو�س املمنوحة واملطلوبات بالعملة الأجنبية، 
ال�صرف  النا�صئة من معامالت  الأجنبية  بالعمالت  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات 

الأجنبي، املراكز اخلا�صة باملجموعة ومعامالت ال�صرف الأجنبي للعمالء. 

الفورية لل�صرف  للتخفيف من هذه املخاطر هي املعامالت  والأدوات امل�صتخدمة 
الأجنبي واملعامالت الآجلة واخليارات، الخ . وهذه الأدوات ت�صاعد على حت�صني 
املجموعة �صد اخل�صائر التي قد تن�صاأ ب�صبب التحركات الكبرية يف اأ�صعار ال�صرف 
عن  مركزي  ب�صكل  اإدارتها  تتم  الأجنبي  لل�صرف  النك�صافات  وكافة  الأجنبي. 
طريق اإدارة اخلزانة لدى املجموعة وتتم مراجعتها وت�صعريها يوميا بح�صب �صعر 
واحدة  ليلة  خالل  املفتوحة  بالنك�صافات  يتعلق  فيما  حدود  و�صع  مت  كما  ال�صوق. 
على  وال�صيطرة  املراقبة  بغر�س  وذلك  بها،  امل�صرح  والعمالت  اخل�صائر  ووقف 
مبوجب  الأجنبي  ال�صرف  خماطر  تقييم  يتم  كما  الأجنبي.  ال�صرف  انك�صافات 
الركن الثاين ومبوجب اختبار ال�صغط الذي ي�صتخدم منوذج يعتمد على التقلبات 

التاريخية لال�صعار.

خماطر اأ�شعار الفائدة
تن�صاأ خماطر اأ�صعار الفائدة التي تواجهها املجموعة ب�صبب حدوث فرق يف اإعادة 
�صوء  يف  الت�صعري  لإعادة  تخ�صع  القرو�س  وغالبية  والودائع.  القرو�س  ت�صعري 
اأية  التغريات التي تطراأ على �صعر اخل�صم من قبل بنك الكويت املركزي. وعلى 
الكويت  الذي يحدده بنك  ب�صعر اخل�صم  لي�س مرتبطا  الودائع  ت�صعري  فاإن  حال، 
املركزي، ومن ثم فاإن اأ�صعار الفائدة على الودائع ل يتم اإعادة ت�صعريها عند اإعادة 
ت�صعري القرو�س. والفرق الذي ين�صاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإلى خماطر اأ�صعار الفائدة 
)خماطر ال�صعر الأ�صا�صي(. اأما العنا�صر الأخرى يف مراكز البيانات املجمعة التي 
اخلزانة  واأذونات  احلكومية  الدين  �صندات  فهي  الفائدة  اأ�صعار  خماطر  حتمل 
املجموعة  حمفظة  يف  املدينة  املالية  والأوراق  املركزي  الكويت  بنك  و�صندات 

ال�صتثمارية اخلا�صة بالدخل الثابت.

والهدف الكلي للمجموعة هو اإدارة ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة حتى ل توؤثر التحركات 
يف اأ�صعار الفائدة ب�صكل �صلبي على �صايف دخل املجموعة من الفائدة.  ويتم قيا�س 
�صايف  من  الناجت  الإيراد  يف  املحتمل  التقلب  اأ�صا�س  على  الفائدة  �صعر  خماطر 

الفوائد والذي ت�صببه التغريات يف اأ�صعار الفائدة بال�صوق.

الفائدة.   اأ�صعار  حتديد  اإعادة  فجوات  با�صتخدام  كميا  النك�صافات  حتديد  ويتم 
م�صابهة  مناذج  ا�صتخدام  ويتم  املخاطر  حدود  �صمن  املكا�صب  مراقبة  وتتم 
لتقدير اأثر خمتلف �صيناريوهات اأ�صعار الفائدة على �صايف اإيرادات املجموعة من 
الفوائد.  وتت�صمن مناذج املحاكاة هذه افرتا�صات لإعادة حتديد اأ�صعار املوجودات 
واملطلوبات  املوجودات  جلنة  وتقوم  ال�صتحقاق.  مواعيد  وخ�صائ�س  واملطلوبات 
طريقة  با�صتخدام  والتحليل  احلدود  مقابل  يف  النك�صافات  مبراقبة   )ALCO(

املحاكاة على فرتات منتظمة. 

ومبوجب الركن الثاين تنفذ املجموعة التقييم الداخلي لراأ�س املال بالن�صبة ملخاطر 
�صعر الفائدة يف �صجالت املجموعة ويخ�ص�س راأ�صمال حمدد لهذه املخاطر.

خماطر ال�شيولة
ال�صيولة هي قدرة املجموعة امل�صتمرة على الوفاء باملطلوبات والوفاء مب�صحوبات 
والوفاء  الأعمال  وعمليات  ال�صناديق  اأ�صول  يف  والنمو  ا�صتحقاقها؛  عند  الودائع 
بدون  وتوفريها  الأموال  على  اإمكانية احل�صول  التعاقدية من خالل  باللتزامات 

قيود باأ�صعار ال�صوق املعقولة.

يتم حتليل احتياجات املجموعة املتوقعة من ال�صيولة وتتم التو�صية بالبدائل املثلى 
املعر�صة  ال�صيولة  بتحديد  املخاطر  اإدارة  تقوم  كذلك  ال�صيولة.  خماطر  لإدارة 
ال�صيا�صات  و�صع  يتم  كما  يومي.  ب�صكل  واإبالغها  مراقبتها  تتم  والتي  للمخاطر، 
باختبار  القيام  مت  وقد  لل�صيولة.  طوارئ  خطة  و�صع  وكذلك  ال�صيولة،  لإدارة 
يف  اإلخ  الطوارئ،  مطلوبات  وحتديد  الودائع،  �صحب  اأثر  لتقييم  لل�صيولة  �صغط 
خا�صة  حمددة  �صيناريوهات  وحتت  و�صعبة،  ومتو�صطة  معتدلة  �صيناريوهات 
باملجموعة و�صيناريوهات خا�صة بالأنظمة وتتم مراقبة تركز الودائع على اأ�صا�س 

منتظم وتتم مراجعتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

مت تطبيق نزعة خماطر ال�صيولة مع معايري للمتابعة، معايري نزعة خماطر ال�صيولة 
فروق  الودائع،  اإلى  القرو�س  ن�صبة  املوجودات،  اإجمايل  ال�صائلة،  املوجودات   –
ال�صتحقاق ال�صلبية الرتاكمية؛ تنويع م�صادر التمويل؛ اإجراء اختبار �صغط حتت 
هذه  النزعة  معايري  ا�صتخدام  ويتم  املال.  راأ�س  وا�صتهالك  ال�صعب،  ال�صيناريو 
لدفع خماطر ال�صيولة والنك�صاف التي ترغب املجموعة يف اأخذها واإدارة م�صتويات 

املخاطر �صمن م�صتويات نزعة املخاطر.

و�صيناريو  املحدد  لل�صيناريو  ال�صيولة  خماطر  تقييم  يتم  الثاين،  الركن  ومبوجب 
ال�صوق العام للمجموعة وراأ�س املال الذي يتم توفريه لإدارة املخاطر.

التمويل  ال�صيولة ومعدل �صايف  تغطية  اأي�صا متطلبات معدل  املجموعة  تتبنى  كما 
امل�صتقر مبوجب تو�صيات بازل 3 وتراقبها.

خماطر اإدارة املوجودات واملطلوبات
موجودات  يف  الكامنة  املخاطر  تقييم  يف  للغاية  مهما  دورا  املخاطر  اإدارة  تلعب 
بفعالية  املخاطر  لإدارة  الالزمة  بالإجراءات  تو�صي  وهي  املجموعة.  ومطلوبات 
التقلبات  تقييم  املخاطر  اإدارة  دور  يت�صمن  عليها.  املتفق  املخاطر  نزعة  �صمن 
وتركز الإيرادات والأرباح ؛ وفعالية حتديد الأ�صعار لتغطية التكاليف واملخاطر ؛ 
.)RAROC( وو�صع معدلت ملعوقات العائد على راأ�س املال املعدل بح�صب املخاطر

تتم مراقبة التغري يف �صايف الدخل من الفائدة يف خمتلف ال�صيناريوهات بهدف 
تعظيم �صايف الدخل من الفائدة �صمن حدود املخاطر املقبولة. تتم اإدارة امليزانية 
خالل  من  العوائد  لإدارة  امليزانية  مبراجعات  القيام  طريق  عن  املثلى  بالطريقة 
الودائع  الرتكيز على  التكلفة عن طريق  واإدارة  الفائ�صة،  لل�صيولة  الأمثل  التوزيع 
واعية  بطريقة  الأموال  تكلفة  اإدارة  ب�صاأن  التو�صيات  وتقدمي  التكلفة  منخف�صة 
العملة  بني  املنا�صب  التمويل  خليط  ب�صاأن  التو�صيات  تقدمي  يتم  اأي�صا  وحذرة. 
املحلية والعملة الأجنبية وبالتايل حتقيق ال�صتخدام الأمثل لعوائد امليزانية �صمن 

حدود خماطر مقبولة.

اإدارة املخاطر الت�شغيلية
تعرف املخاطر الت�صغيلية باأنها خماطر اخل�صارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق 
العمليات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة اأو خماطر اخل�صارة الناجتة عن اأحداث 
خارجية. واإدارة هذه املخاطر تعتمد على حتديد املخاطر املوجودة داخل املجموعة  

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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اأثناء  وتعليم موظفي املجموعة للتعامل مع املخاطر الت�صغيلية التي يتعر�صون لها 
القيام بواجباتهم الوظيفية و�صمان فعالية اإطار عمل ال�صوابط.

املنتجات  يف  الكامنة  الت�صغيلية  املخاطر  وتقييم  بتحديد  املجموعة  تقوم  كما 
بها  املرتبطة  الت�صغيلية  املخاطر  تقييم  يتم  لكي  والأنظمة.  والعمليات  والأن�صطة 
اأو اأن�صطة اأو عمليات  وتخفيفها ب�صكل �صليم قبل تقدمي اأي منتجات اأو خدمات ، 

اأو اأنظمة جديدة.

يعترب حتديد املخاطر عملية حيوية لتطوير نظم املراقبة وال�صيطرة على املخاطر 
الت�صغيلية. كما اأن حتديد املخاطر ياأخذ يف العتبار العوامل الداخلية مثل هيكل 
املجموعة وطبيعة اأن�صطتها ونوعية املوارد الب�صرية والتغريات يف هيكله التنظيمي 
اخلارجية  العوامل  اأي�صا  يخترب  اأنه  كما  املوظفني.  واإحاللت  ا�صتقالت  ومعدل 
مثل التغريات يف ال�صناعة امل�صرفية والتغريات القت�صادية وال�صيا�صية الرئي�صية 

والتقدم التكنولوجي. 

مناذج املخاطر الت�شغيلية
تغطي  التي   )ORMs( الت�صغيلية  املخاطر  مناذج  بتطوير  الأهلي  البنك  قام 
املخاطر الرئي�صية التي مت حتديدها لأعمال البنك الرئي�صية ومناطق الدعم من 
التقييم الذاتي و/اأو طرق تقييم املخاطر الأخرى. وتتم مناق�صة  خالل ممار�صة 
املخاطر التي يتم اإبرازها يف مناذج املخاطر الت�صغيلية ويتم مناق�صتها مع وحدات 

الأعمال املعنية وتتم مراجعتها من جانب الإدارة التنفيذية.

للمخاطر  املعر�صة  القيمة  لقيا�س  الت�صغيلية  للمخاطر  منوذج  املجموعة  لدى 
واأحداث  الفردي  ودرجة ج�صامة اخلطاأ  تكرار  وت�صجيل معدل  متابعة  عن طريق 
اخل�صارة واملعلومات الأخرى ذات ال�صلة، وذلك ب�صكل منتظم، وقيا�س اخل�صائر 

من خالل منوذج قيا�س القيمة املعر�صة للمخاطر بخ�صو�س املخاطر الت�صغيلية.

با�صتخدام منوذج  املتبقية  الت�صغيلية  املخاطر  قيا�س  يتم  الثاين،  الركن  ومبوجب 
القيمة املعر�صة للمخاطر للتقييم الداخلي لكافة املخاطر الت�صغيلية املادية.

ويتم تقييم املخاطر القانونية كجزء من منوذج قيا�س القيمة املعر�صة للمخاطر 
باملخاطر الت�صغيلية بناء على الأثر والحتمالية اخلا�صة مب�صائل املخاطر القانونية 

املادية.

بتجميع  اخل�صائر   / بالأخطاء  اخلا�صة  الداخلية  املجموعة  بيانات  قاعدة  تقوم 
الأن�صطة والنك�صافات املادية. كما اأنها تتابع بيانات الأخطاء / اخل�صائر الداخلية 
وحماولت  احلدوث  والو�صيكة  الكامنة  واخل�صائر  الفعلية  )اخل�صائر  الفردية 
تقوم  كما  ال�صلة.  ذات  الأعمال  خطوط  يف  البيانات  هذه  بتنظيم  وتقوم  الغ�س( 
املجموعة بجمع املعلومات عن تواريخ الأحداث وعمليات ال�صرتداد ، بالإ�صافة اإلى 
املعلومات عن الأ�صباب والدوافع اخلا�صة باأحداث اخل�صائر. ويتم حتليل بيانات 

اخل�صائر التي يتم جمعها ويتم عالج اأوجه الق�صور يف عمليات املجموعة.

مراقبة املخاطر الت�شغيلية والتخفيف منها
الت�صغيل  خماطر  ملراقبة  واإجراءات  وعمليات  �صيا�صات  بو�صع  املجموعة  قامت 
املخاطر  لنك�صافات  الدورية  باملراجعة  البنك  ويقوم  منها.  والتخفيف  املادية 
لذلك  وفقا  الت�صغيلية  املخاطر  مدى  �صبط  ويتولى  املراقبة  وا�صرتاتيجيات 
با�صتخدام ال�صرتاتيجيات املنا�صبة يف �صوء قدرة املجموعة الإجمالية على حتمل 

املخاطر ومداها: 

•  ت�صمن املجموعة اأن هناك ف�صل �صليم ومنا�صب بني الواجبات واأن املوظفني 
ل ت�صند اإليهم م�صئوليات قد تخلق ت�صاربا يف امل�صالح اأو متكنهم من اإخفاء 

اخل�صائر اأو الأخطاء اأو اتخاذ اإجراءات غري �صليمة.
•  مت و�صع �صيا�صات اإدارة املخاطر املرتبطة باأن�صطة يتم اإ�صنادها اإلى جهات 

خارجية. كما اأن ترتيبات الإ�صناد جلهات خارجية تتم بناء على عقود فعالة 
واتفاقيات مل�صتوى اخلدمة التي ت�صمن تخ�صي�س وحتديد وا�صح للم�صئوليات 

بني مقدمي اخلدمات اخلارجية والبنك.
•  ت�صمن املجموعة تغطية كافية من التدقيق الداخلي للتحقق من اأن �صيا�صات 

واإجراءات الت�صغيل يتم تنفيذها ب�صكل فعال.
•  لدى املجموعة وحدة م�صتقلة ملخاطر اللتزام الرقابي ملراقبة اللتزام بكافة 

الإر�صادات والنظم الداخلية.
•  لدى املجموعة وحدة ملخاطر تكنولوجيا املعلومات ل�صمان وجود عمليات 

و�صوابط كافية لأنظمة تكنولوجيا املعلومات و�صوابط اأمن املعلومات.
•  ت�صتفيد املجموعة من التغطية التاأمينية للتخفيف من املخاطر الت�صغيلية.
•  كما اأ ن البنك لديه خطة مطبقة للتعايف من الكوارث وخطة ل�صتمرارية 

الأعمال. ويتم اختبار خطط التعايف من الكوارث ب�صكل منتظم للقيام بتنفيذ 
املعامالت من موقع التعايف من الكوارث. 

اإدارة املخاطر ال�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة
لدى البنك اأطر عمل منا�صبة للمخاطر تغطي ال�صيا�صة والإر�صادات والإجراءات 

والأدوات. 

املخاطر ال�شرتاتيجية
تعرف املخاطر ال�صرتاتيجية باأنها املخاطر التي لها اأثر حايل اأو متوقع على 
اإيرادات املجموعة اأو راأ�صماله من جراء التغريات يف بيئة البنك الت�صغيلية اأو 
من جراء القرارات الإ�صرتاتيجية املعاك�صة اأو التنفيذ غري ال�صليم للقرارات 

اأو من عدم ال�صتجابة للتغريات التي حتدث واملتعلقة بقوة ال�صناعة اأو اجتاه 
القت�صاد اأو التغريات التكنولوجية. ويف هذا ال�صاأن قامت املجموعة بو�صع 

اإطار عمل للمخاطر الإ�صرتاتيجية لتحديد وقيا�س ومراقبة انك�صافات املخاطر 
الإ�صرتاتيجية والإبالغ عنها. ولأغرا�س املخاطر الإ�صرتاتيجية، فاإن م�صادر 

املخاطر تاأتي من:
•  اإطار عمل غري كاف للحوكمة الإ�صرتاتيجية.

•  حتديد غري مكتمل للعوامل التي توؤثر على الإ�صرتاتيجية و/اأو خطط الأعمال. 
•  التخطيط غري املكتمل وعملية تخ�صي�س غري كافية للموارد.

•  الإخفاق يف تنفيذ اخلطط وامل�صاريع واملبادرات.
•  امل�صائل ذات ال�صلة بديناميكيات البيئة – الداخلية واخلارجية والتي تت�صمن 

املنتجات واخلدمات واملمار�صات التي يقوم بها البنك.

ويتم تقييم املخاطر الإ�صرتاتيجية فيما يتعلق بال�صوابط املتوفرة للتخفيف 
من تلك املخاطر وقدرة املجموعة على تنفيذ اأهدافها بنجاح مبوجب خطته 

الإ�صرتاتيجية بعيد املدى. وقد مت تطوير امل�صفوفات ملراقبة وقيا�س املخاطر 
با�صتخدام عملية بطاقة النقاط لتقييم املخاطر الإ�صرتاتيجية وفقا للخطة 
الإ�صرتاتيجية ولدرا�صة ما اإذا كان البنك لديه قدرة كافية على حتمل تلك 

املخاطر مقابل نزعة املخاطر املعلنة / املعتمدة. ويتم تقييم راأ�س املال بناء على 
درجة القيا�س مع الأخذ يف احل�صبان كافة املبادرات الإ�صرتاتيجية التي توؤثر على 

الأعمال وعلى الإيرادات من خالل ممار�صة تقييم ذاتي.
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خماطر ال�شمعة
ُتعرف خماطر ال�صمعة باأنها املخاطر التي لها اأثر �صلبي حايل اأو متوقع على اإيرادات املجموعة اأو راأ�صمالها من الإ�صرار ب�صمعة البنك يف راأي كبار امل�صاهمني واأ�صحاب 

امل�صالح باملجموعة.

وت�صعى املجموعة اإلى اإدارة خماطر ال�صمعة اخلا�صة به من خالل اإطار عمل لإدارة خماطر ال�صمعة يركز على ما يلي:
• حتديد موؤ�صرات خماطر ال�صمعة الرئي�صية حتت كل عامل من العوامل املوؤثرة.

• حتديد الأدوار وامل�صئوليات ملختلف الكيانات يف تقييم خماطر ال�صمعة وعملية الإدارة.
• تطوير طريقة ر�صمية ومهيكلة لإدارة خماطر ال�صمعة للمجموعة.

وقد قام البنك بتحديد خمتلف العوامل املوؤثرة يف خماطر ال�صمعة ومت ت�صنيفها حتت 12 عامل موؤثر. وتتم اإدارة موؤ�صرات املخاطر الرئي�صية حتت ر�صا العميل وال�صالمة 
املالية وحوكمة ال�صركات والإدارة وممار�صات الأعمال واإدارة املخاطر وبيئة الرقابة واللتزام الرقابي وال�صفافية وو�صائل الإعالم وال�صائعات وثقافة املوؤ�ص�صات وكفاءة 

املوظفني واإدارة الأزمات. وت�صتخدم هذه املعايري يف تقييم واإدارة خماطر ال�صمعة.

ومبوجب الركن الثاين، يقوم البنك بتقييم خماطر ال�صمعة بناء على بطاقات حتديد النقاط ملخاطر ال�صمعة والتي مت اإعدادها لتقييم املخاطر من خالل العوامل املوؤثرة 
الرئي�صية التي توؤثر على �صمعة املجموعة يف راأي كبار اأ�صحاب امل�صالح املهمني.

النك�شافات الئتمانية ب�شبب تاأخر ال�شداد
يحدد البنك انك�صاف تاأخر ال�صداد يف �صوء توجيهات بنك الكويت املركزي. ووفقا لذلك ، فاإن الت�صهيالت النقدية تعترب متاأخرة ال�صداد يف ظل الظروف التالية:

• اإذا كان ح�صاب ال�صحب على املك�صوف يتجاوز ب�صكل م�صتمر ن�صبة %10 فوق احلد.
• اإذا كان احل�صاب اجلاري بر�صيد مدين بدون اأي حد مفو�س به.

• اإذا مل يتم جتديد / متديد الت�صهيالت الئتمانية يف موعد النتهاء.
• اإذا مل يتم �صداد الق�صط امل�صتحق للقر�س يف تاريخ ال�صتحقاق و/اأو

• اإذا مل تتم ت�صوية الفائدة املرتاكمة على القر�س يف تاريخ ا�صتحقاقها.

وقد مت حتديد الت�صهيالت الئتمانية املتعرثة يف ال�صيا�صات املحا�صبية املهمة بالبيانات املالية.

والبنك ير�صد خم�ص�صات حمددة وعامة بناء على توجيهات وتعليمات بنك الكويت املركزي وح�صبما هو مو�صح على النحو التايل، اإل اأنه بالن�صبة لفرعي البنك بالإمارات 
يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلا�صة بالدولة املعنية التي تقع فيها تلك الفروع.

املخ�ش�شات املحددة
يتم احت�صاب احلد الأدنى املطلوب للمخ�ص�صات املحددة على املبالغ املتاأخرة القائمة التي مل يتم �صدادها ، بناء على عدد اأيام التعرث يف ال�صداد ح�صبما هو مبني اأدناه:

احلد الأدنى من املخ�ش�شات املطل�بةاأيام التعرث يف ال�شداد 

20 %ما بني 91 و 180 يوما

50 %ما بني 181 و 365 يوما

100 %اأكرث من 365 يوما

ويتم تكوين املخ�ص�صات املحددة بناء على توجيهات بنك الكويت املركزي ووفقا ملتطلبات املعيار املحا�صبي الدويل )IAS 39(. كما يتم تكوين خم�ص�صات حمددة اأي�صا 
ملراقبة ح�صابات الفئة بح�صب حكم وراأي الإدارة.

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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املخ�ش�س العام
يحدد البنك خم�ص�صا عاما ح�صبما يقرره بنك الكويت املركزي على كافة الت�صهيالت الئتمانية املقدمة للعمالء ، من فئات ال�صمانات املح�صورة واملحددة من التي 
تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت املركزي. اإل اأنه بالن�صبة للفروع يف الدول التي ل تخ�صع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلا�صة بالدولة املعنية 

التي تقع فيها تلك الفروع اأي�صا.  

كما تقوم املجموعة اأي�صا بتكوين خم�ص�صات عامة اإ�صافية لتغطية خماطر الئتمان العامة وخماطر ال�صوق على مكونات املحفظة. ول�صمان اإدارة املخاطر الئتمانية 
ب�صكل فعال ، قامت املجموعة بو�صع اإطار عمل �صامل ل�صيا�صة اإدارة املخاطر الئتمانية ، يغطي كافة اأنواع الت�صهيالت الئتمانية ، وذلك ل�صمان التقليل اإلى احلد الأدنى 

من حدوث اأي قرو�س غري منتظمة.

اإطار عمل �شيا�شة اإدارة املخاطر الئتمانية باملجموعة:

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
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اإجمايل النك�شاف ملخاطر الئتمان 

اإجمايل النك�شاف على املخاطر الئتمانية قبل خمففات املخاطر كما يف 31 دي�شمرب 2017 و31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

املجم�عغري مم�لةمم�لةالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

 28,220  28,610    -    -  28,220  28,610 البنود النقدية

 824,765  968,299  109,310  30,449  715,455  937,850 املطالبات على الدول 

 145,717  93,443  1  1  145,716  93,442 املطالبات على كيانات القطاع العام 

 1,208,395 942,753  646,845  533,292  561,550  409,461املطالبات على البنوك

 2,763,119 2,875,955 715,775  785,294  2,047,344 2,090,661املطالبات على ال�صركات

 558,796  603,780  21,990  15,221  536,806  588,559 النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

 44,226  24,784  1,547  566  42,679  24,218 النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

 488,645  381,729  104,368  3,979  384,277  377,750 انك�صافات اأخرى

 6,061,883 5,919,353 1,599,836 1,368,802 4,462,047 4,550,551املجمـ�ع

اإجمايل النك�شاف على خماطر الئتمان - متو�شط الر�شيد

اإجمايل النك�شاف على املخاطر الئتمانية قبل خمففات املخاطر كما يف 31 دي�شمرب 2017 و31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

املجم�عغري مم�لةمم�لةالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

25,62522,829--25,62522,829البنود النقدية

852,586803,94710,57548,538863,161852,485املطالبات على الدول 

116,939141,55011116,940141,551املطالبات على كيانات القطاع العام

459,845535,875587,071626,9331,046,9161,162,808املطالبات على البنوك

2,007,2171,866,999799,508664,6762,806,7252,531,675املطالبات على ال�صركات

574,202536,22122,16519,120596,367555,341النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

35,51438,3004301,62935,94439,929النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

444,384675,2492,93726,954447,321702,203انك�صافات اأخرى

4,516,3124,620,9701,422,6871,387,8515,938,9996,008,821املجمـ�ع

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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الت�زيع اجلغرايف  – كافة النك�شافات كما يف 31 دي�شمرب 2017 )األف دك(

حملي

)الك�يت(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط
اأوروبا

اأ�شيا املحيط 

الهادي
املجم�عبقية العامل

28,610---24,2304,380البنود النقدية

7,38730,377968,299-708,957221,578املطالبات على الدول 

93,443-14,618-15,04363,782املطالبات على كيانات القطاع العام

127,761308,195254,577210,75841,462942,753املطالبات على البنوك

2,163,586578,86829,59760,46943,4352,875,955املطالبات على ال�صركات

603,780-530,23873,3741608النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

24,784---12,56212,222النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

342,37435,5732,251645886381,729انك�صافات اأخرى

3,924,7511,297,972286,585293,885116,1605,919,353املجمـ�ع

الت�زيع اجلغرايف –  كافة النك�شافات كما يف 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

حملي

)الك�يت(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط
اأوروبا

اأ�شيا املحيط 

الهادي
املجم�عبقية العامل

28,220---21,3426,878البنود النقدية

9,1823,061824,765-476,300336,222املطالبات على الدول 

12,8301,583145,717-48,38382,921املطالبات على كيانات القطاع العام

157,558361,483380,787228,89679,6711,208,395املطالبات على البنوك

2,086,349569,69940,82639,86926,3752,763,118املطالبات على ال�صركات

558,796-508,52450,07416038النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

44,227---27,89016,337النك�صافات على القررو�س املتاأخرة ال�صداد

488,645-451,43024,33612,225654انك�صافات اأخرى

3,777,7761,447,950433,998291,469110,6906,061,883املجمـ�ع
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التوزيع اجلغرايف لإجمايل كافة النك�شافات  

الت�زيع اجلغرايف –  النك�شافات املم�لة كما يف 31 دي�شمرب 2017 )األف دك(

حملي

)الك�يت(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط
اأوروبا

اأ�شيا املحيط 

الهادي
املجم�عبقية العامل

28,610---24,2304,380البنود النقدية

7,38730,377937,850-701,941198,145املطالبات على الدول 

93,442-14,618-15,04263,782املطالبات على كيانات القطاع العام

52,736180,76287,73248,19240,038409,460املطالبات على البنوك

1,531,914479,47220,45631,66227,1582,090,662املطالبات على ال�صركات

588,559---525,47763,082النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

24,218---12,65811,560النك�صافات على القررو�س املتاأخرة ال�صداد

338,81435,1542,251645886377,750انك�صافات اأخرى

3,202,8121,036,337110,439102,50498,4594,550,551املجمـ�ع

الت�زيع اجلغرايف –  النك�شافات املم�لة كما يف 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

حملي

)الك�يت(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط
اأوروبا

اأ�شيا املحيط 

الهادي
املجم�عبقية العامل

28,220---21,3426,878البنود النقدية

91823,061715,455-467,119236,093املطالبات على الدول 

12,8301,583145,716-48,38282,921املطالبات على كيانات القطاع العام

126,898214,129103,19239,26478,067561,550املطالبات على البنوك

2,047,344-1,556,257443,15228,95818,977املطالبات على ال�صركات

536,806---497,74639,060النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

42,679---27,87614,803النك�صافات على القررو�س املتاأخرة ال�صداد

384,277-347,06224,33612,225654انك�صافات اأخرى

3,092,6821,061,372144,37580,90782,7114,462,047املجمـ�ع

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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التوزيع اجلغرايف - النك�شافات غري املمولة )األف دك(   

الت�زيع اجلغرايف –  النك�شافات غري املم�لة كما يف 31 دي�شمرب 2017 )األف دك(

حملي

)الك�يت(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط
اأوروبا

اأ�شيا املحيط 

الهادي
املجم�عبقية العامل

30,449---7,01623,433البنود النقدية

1----1املطالبات على الدول 

75,021127,433166,846162,5661,426533,292املطالبات على كيانات القطاع العام

631,67099,3979,14028,80716,278785,292املطالبات على البنوك

15,223-4,76210,2931608املطالبات على ال�صركات

566---566-النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

3,979---3,560419النك�صافات على القررو�س املتاأخرة ال�صداد

722,030261,541176,146191,38117,7041,368,802املجمـ�ع

الت�زيع اجلغرايف –  النك�شافات غري املم�لة كما يف 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

حملي

)الك�يت(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط
اأوروبا

اأ�شيا املحيط 

الهادي
املجم�عبقية العامل

109,310---9,182100,128البنود النقدية

1----1املطالبات على الدول 

30,660147,354277,595189,6321,604646,845املطالبات على كيانات القطاع العام

530,092126,54711,86820,89226,375715,774املطالبات على البنوك

21,990-10,77911,01316038املطالبات على ال�صركات

1,547---131,534النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

104,368----104,368النك�صافات على القررو�س املتاأخرة ال�صداد

685,095386,576289,623210,56227,9791,599,835املجمـ�ع
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التوزيع اجلغرايف لإجمايل النك�شافات غري املمولة   

اإجمايل النك�شاف على الئتمان– اإجمايل املتبقي يف تاريخ ال�شتحقاق التعاقدي كما يف 31 دي�شمرب 2017 )األف دك(

اأقل من 
�شهر واحد

من �شهر
حتى �شنة

من �شنة حتى 
خم�س �شن�ات

اأكرث من
خم�س �شن�ات

املجم�ع

28,610---28,610البنود النقدية

468,918197,707278,19923,475968,299املطالبات على الدول 

21122,53948,63922,05493,443املطالبات على كيانات القطاع العام

345,803441,329140,50115,121942,754املطالبات على البنوك

644,5841,373,080762,68295,6082,875,954املطالبات على ال�صركات

22,36872,50396,616412,293603,780النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

24,784-24,784--النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

76,293174,90862,40168,127381,729انك�صافات اأخرى

1,586,7872,282,0661,413,822636,6785,919,353املجمـ�ع

اإجمايل النك�شاف على الئتمان– اإجمايل املتبقي يف تاريخ ال�شتحقاق التعاقدي كما يف 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

اأقل من 
�شهر واحد

من �شهر
حتى �شنة

من �شنة حتى 
خم�س �شن�ات

اأكرث من
خم�س �شن�ات

املجم�ع

28,220---28,220البنود النقدية

401,994283,217126,39213,162824,765املطالبات على الدول 

1,51425,88076,71341,610145,717املطالبات على كيانات القطاع العام

323,456616,002229,97238,9651,208,395املطالبات على البنوك

387,5131,398,320854,752122,5332,763,118املطالبات على ال�صركات

40,74270,940105,145341,969558,796النك�صافات الرقابية لقرو�س الأفراد 

44,227-44,227--النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

102,497162,140180,25043,758488,645انك�صافات اأخرى

1,285,9362,556,4991,617,451601,9976,061,883املجمـ�ع

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(



49

الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة واملخ�ش�شات جممعة بح�شب الفئة )األف دك(

الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة واملخ�ش�شات جممعة بح�شب الفئة كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك( 

قرو�س غري منتظمةخم�ش�س حمددخم�ش�س عامتكلفة املخ�ش�س املحددالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016    2017    2016   

--1,7811,785----املطالبات على البنوك

51,20878,63132,32442,002196,438194,71924,95220,130املطالبات على ال�صركات

النك�صافات الرقابية لقرو�س 
8,9679,8504,2164,8585,2005,2967,8387,924الأفراد 

60,17588,48136,54046,860203,419201,80032,79028,054املجمـ�ع

الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة واملخ�ش�شات جممعة بح�شب املنطقة اجلغرافية )بالألف دك(

الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة واملخ�ش�شات جممعة بح�شب املنطقة اجلغرافية كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

خم�ش�س عامخم�ش�س حمددقرو�س غري منتظمةالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

40,96064,95929,49337,755191,528189,323حملي ) الكويت (

19,21523,5227,0479,1059,74810,172دول اأخرى بال�صرق الأو�صط

689986----اأوروبا

756667----اآ�صيا – املحيط الهادئ

698652----بقية دول العامل

60,17588,48136,54046,860203,419201,800املجمـ�ع
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احلركة يف خم�ش�شات الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة )بالألف دك( 

احلركة يف خم�ش�شات الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

املجم�عغري ممـ�لممـ�لالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

231,190212,23217,47018,384248,660230,616املخ�ص�صات كما يف 1 يناير 2017

)4319()236()1,472()45()2,847()191(فرق حتويل عمالت

املبالغ امل�صطوبة خالل ال�صنة )بال�صايف من 
)28,450()65,987(--)28,450()65,987(املبالغ امل�صرتدة(

55857,52250,813)297(57,81950,255التكلفة خالل ال�صنة

222,831231,19017,12817,470239,959248,660املخ�ش�شات كما يف 31 دي�شمرب 2017

النك�شاف املرجح باأوزان املخاطر التايل لتحويل الئتمان وتخفيف املخاطر )األف دك(

 النك�شاف املرجح باأوزان املخاطر التايل لتح�يل الئتمان وتخفيف املخاطر كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك( 

املجم�عغري م�شنفم�شنفالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

37,76312,242-25,49112,24212,272املطالبات على الدول

13,98727,95517,1369,09931,12337,054املطالبات على كيانات القطاع العام

242,266276,5341,6407,195243,906283,729املطالبات على البنوك

11,0151,920,1011,735,1951,920,1011,746,210-املطالبات على ال�صركات

568,056521,255568,056521,255--النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

18,70238,78418,70238,784--النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

414,051438,527414,051438,527--انك�صافات اأخرى

294,016327,7462,939,6862,750,0553,233,7023,077,801املجمـ�ع

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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املخاطر الئتمانية للطرف املقابل
ت�صع املجموعة �صيا�صات وعمليات لتحديد وقيا�س ومراقبة والإبالغ عن املخاطر 
الئتمانية للطرف املقابل.  وهذه ال�صيا�صات متكاملة مع اإدارة املخاطر الئتمانية 
الت�صنيف  على  بناء  انك�صاف  لأق�صى  الداخلية  احلدود  لتحديد  تطبيقها  ويتم 
الئتماين للطرف املقابل. الأطراف املقابلة امل�صنفة بدرجة خماطر عالية �صوف 
يخ�ص�س لهم انك�صافا بحد اأعلى، اأما العمالء امل�صنفون بدرجة خماطر ائتمان 
منخف�صة �صوف يخ�ص�س لهم انك�صاف مب�صتوى اأقل. وهذه احلدود قد مت و�صعها 
املقرت�صني.  خماطر  درجات  من  درجة  بكل  املرتبطة  التعرث  احتمالية  على  بناء 
وت�صعى املجموعة اإلى التقليل اإلى احلد الأدنى من اخل�صائر غري املتوقعة بناء على 

احتمالية التعرث.

وبالن�صبة للم�صتقات، يتم و�صع هيكل احلدود بناء على مدة العقد واملخاطر التي 
املقابل بح�صب حدود  الطرف  ويتم تطبيق حدود  الأ�صعار.  لتقلبات  اأ�صا�صا  تعترب 

املنتج مبا يف ذلك احلد الأق�صى ملخاطر الت�صليم اليومية.

باعتبارها  ال�صمانات  وتاأمني  لقبول  ال�صيا�صات  بتنفيذ  املجموعة  قامت  وقد 
وتاأمني  التقلبات  تقييم  مراقبة  عمليات  اإلى  بالإ�صافة  خماطر،  خمففات 
والطرق  العمليات  تطبيق  ويتم  البنك.  قانوين حلماية م�صالح  ب�صكل  ال�صمانات 
للمراقبة امل�صتمرة للتقلبات يف قيمة دعم ال�صمانات لئتمان الطرف املقابل. وقد 
مت و�صع اآلية حتذير ل�صمان ا�صتكمال ال�صمانات بناء على القيمة اليومية املقومة 
ب�صعر ال�صوق عندما تنخف�س قيمة تلك ال�صمانات عن احلد املطلوب. وت�صتخدم 

املجموعة طريقة موحدة حل�صاب تعديل قيمة الئتمان وفقا للنظم والتعليمات. 

تخفيف املخاطر الئتمانية
امليزانية وخارج  داخل  املبالغ  و�صايف  والعمليات  لل�صيا�صات  و�صف  يلي  فيما 
بتقييم  اخلا�صة  والعمليات  وال�صيا�صات  لها(؛  البنك  ا�صتخدام  مدى  )وموؤ�صر 

ال�صمانات واإدارة وو�صف الأنواع الرئي�صية من ال�صمانات التي يتم اأخذها:
الئتمان  ال�صمانات و�صمان  اإدارة   )CRM( الئتمانية املخاطر  يت�صمن تخفيف 
ت�صوية اللتزامات حاليا  ا�صتخدام تقنيات  يتم  ت�صوية اللتزامات.  ول  وترتيبات 

باعتبارها تقنية لتخفيف املخاطر الئتمانية.

لتقييم  نظاما  ت�صتخدم  الكويتي  الأهلي  البنك  جمموعة  فاإن  حال،  اأية  وعلى 
يتم  النقدية  وال�صمانات  الأ�صهم  من  ال�صمانات  وكافة  واإدارتها.  ال�صمانات 
ال�صمانات. وفيما يخت�س  يتعلق بتحديد تغطية  اأ�صا�س يومي، فيما  تقييمها على 
املال  راأ�س  من  ن�صبة  البنك  حدد  فقد  الأ�صهم،  �صمانات  خماطر  تركز  باإدارة 

املدفوع لل�صركة لتكون احلد الأق�صى الذي ميكن قبوله ك�صمانات.

اأربع  يف  الأ�صهم  ت�صنيف  يتم  امل�صعرة،  املدرجة  الأ�صهم  �صمانات  نوعية  ولإدارة 
جمموعات بناء على ال�صيولة والقوة املالية لالأ�صهم ، حيث متثل املجموعة الأولى 
الأولى  للدرجة  بالن�صبة  املطلوبة  بال�صمانات  التغطية  زيادة  وتتم  عالية.  نوعية 

وحتى الثالثة.

اأما بخ�صو�س ال�صمانات العقارية ، فيتم احل�صول على تقييمني من قبل �صركتني 
للتقييم يجب اأن تكون اإحداهما معتمدة من قبل بنك الكويت املركزي. ويتم اأخذ 
متو�صط التقييمني يف العتبار. ويتم تقييم ال�صمانات العقارية على اأ�صا�س �صنوي.

ويقبل البنك الأهلي الكويتي عادة الأنواع التالية من ال�صمانات:
• الأ�صهم وال�صناديق.

• الهوام�س النقدية والودائع الثابتة.
• العقار الذي يتكون من اأ�صول تدر دخال واأ�صول ل تدر دخال. 

ومن بني خمففات املخاطر الأخرى، ت�صر املجموعة على �صرورة وجود تاأمني على 
اأي�صا الأ�صهم غري املدرجة  املخزون والتجهيزات واملاكينات. كما تقبل املجموعة 
ودرجات  م�صداقيتها  مدى  على  بناء  والبنوك  وال�صركات  الأفراد  و�صمانات 

ت�صنيفها. 

ال�صمانات  لأنواع  حمددة  �صيا�صات  بو�صع  املجموعة  قامت  اخل�صو�س،  هذا  ويف 
املقبولة. وبالإ�صافة اإلى ذلك، قامت املجموعة بو�صع عمليات لتقييم الدعم املقدم 
يف �صورة ال�صمانات ب�صكل �صليم ل�صمان اأن هذا الدعم يتم توفريه ب�صكل قانوين، 
مبا يف ذلك امل�صتندات املطلوبة. كما يتم تطبيق العمليات القانونية الكافية ل�صمان 
اأن امل�صتندات كافية حلماية م�صالح املجموعة. وف�صال عن ذلك، قام البنك بو�صع 
لنك�صافات  الكافية  التغطية  ل�صمان  م�صتمر  ب�صكل  التقييم  عملية  ملرافقة  نظام 
اأ�صا�س جممع  ال�صمانات على  البنك ب�صكل م�صتمر تركز دعم  الئتمان. ويراقب 
وقد و�صع حدودا ل�صمان املحافظة على املخاطر �صمن احلدود املو�صوعة ملخاطر 

ال�صمانات.

اأما اجلهات التي تقدم دعما بال�صمانات، فيتم تقييمهم ملعرفة جدارتهم الئتمانية 
اإذا كانت متوفرة. ويف  املالية والت�صنيفات الئتمانية اخلارجية،  القوة  بناء على 
حالة الأفراد، فاإن القيمة ال�صافية لأمالكهم ال�صخ�صية يتم اأخذها بعني العتبار، 
ا�صتخدام  ويتم  ال�صركات.  للكفالء من  املالية  القوة  تقييم وت�صنيف  يتم  يف حني 

الت�صنيف الئتماين للوكالت اخلارجية يف حالة املوؤ�ص�صات املالية.



التـقـريــــر الســــنوي    |    2017

52

النك�شاف على الئتمان امل�شمون ب�شمانات قانونية )بالألف دك(

النك�شاف جتاه الئتمان امل�شم�ن ب�شمانات قان�نية كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

البيان
اإجمايل النك�شاف

الئتماين
العقارات�شمانات البنكال�شمانات املاليةالنك�شاف امل�شم�ن

2017 2016   2017 2016   2017 2016    2017    2016    2017    2016   

--------28,60928,220البنود النقدية

--------968,299824,766املطالبات على الدول

املطالبات على كيانات 
----93,443145,718157198157198القطاع العام

--------942,7521,208,393املطالبات على البنوك

املطالبات على
2,875,9542,762,3651,426,2301,188,236519,093468,5174,91318,45990,534165,204ال�صركات

النك�صافات الرقابية 
96515-603,780559,55039,15839,50824,57021,51323للقرو�س الفردية 

النك�صافات على 
القرو�س املتاأخرة 

ال�صداد
24,78444,22621,26213,8463,1131,643--1,1631,575

12,87578,711-381,732488,645171,238462,13552,49326,39640انك�صافات اأخرى

5,919,3536,061,8831,658,0451,703,923599,426518,2674,97618,459104,668246,005املجمـ�ع

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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انك�شاف املخاطر الئتمانية بعد عامل حتويل املخاطر وتخفيف املخاطر الئتمانية )األف دك(

انك�شاف املخاطر الئتمانية بعد عامل حت�يل املخاطر وتخفيف املخاطر الئتمانية كما يف 31 دي�شمرب 2017  و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(

�شايف النك�شافتخفيف املخاطرالئتمانيةقبل تخفيف املخاطرالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

28,61028,220   -   - 28,220 28,610البنود النقدية

 716,573 938,175   -   - 716,573 938,175املطالبات على الدول 

93,286145,519)198()157( 145,717 93,443املطالبات على كيانات القطاع العام

529,165685,229   -   -529,165685,229اأ ( املطالبات على البنوك - م�صنفة

3,98817,475   -   - 17,475 3,988ب( املطالبات على البنوك – غري م�صنفة

 1,746,210 1,920,101)652,179()614,540( 2,398,389 2,534,641املطالبات على ال�صركات

 525,348 571,255)22,029()24,689( 547,377 595,944النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

 40,235 20,208)3,218()4,276( 43,453 24,484النك�صافات على القرو�س املتاأخرة ال�صداد

314,333331,355)105,107()65,408( 436,462 379,741انك�صافات اأخرى

 4,236,164 4,419,121)782,731()709,070( 5,018,895 5,128,191املجمـ�ع
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خماطر ال�شوق اخلا�شة بانك�شافات املتاجرة يف املحافظ وال�شرف الأجنبي وال�شلع
ت�صتخدم املجموعة طريقة معيارية موحدة لقيا�س خماطر ال�صوق ملحافظه املختلفة التي تتكون من ال�صرف الأجنبي والأ�صهم واأدوات امل�صتقات.

متطلبات راأ�س املال لنك�شافات خماطر ال�شوق )بالألف دك(

2017البيان
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

-26خماطر مراكز الأ�صهم

151400خماطر �صعر ال�صرف

177400املجمـ�ع

املخاطر الت�شغيلية
ت�صتخدم املجموعة الطريقة القيا�صية املوحدة لقيا�س املخاطر الت�صغيلية. ويتم حتديد الربح لكل خط من خطوط الأعمال با�صتخدام منهجية لتحديد اأ�صعار التحويل التي 

تتبعها املجموعة. وتوفر �صيا�صة التخطيط الإر�صادات التف�صيلية لطريقة توزيع دخل الأعمال يف ثمانية خطوط اأعمال قيا�صية. 

متطلبات راأ�س املال للمخاطر الت�شغيلية )األف دك(

2017متطلبات راأ�س املال للمخاطر الت�شغيلية
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

6,2126,515املتاجرة واملبيعات

21,44321,989لأعمال امل�صرفية التجارية

7,4686,061الأعمال امل�صرفية لالأفراد

2835اإدارة  الأ�صول

35,15134,600احلد الأدنى من راأ�س املال املطل�ب للمخاطر الت�شغيلية

مركز الأ�شهم يف دفاتر البنك
كافة مراكز الأ�صهم التي ل يتم التاأ�صري عليها كاإنك�صافات متاجرة، يتم ت�صنيفها كاإنك�صافات يف الدفاتر امل�صرفية.

ويتم تقييم اأمالك املجموعة من الأ�صهم املدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية على اأ�صا�س �صعر العطاء عند الإقفال. وفيما يتعلق بالأ�صهم غري املدرجة يف البور�صة ، 
فاإن التقييم يتوافق مع متطلبات معيار املحا�صبة الدويل )IAS 39(. كافة ال�صتثمارات تتطلب موافقة جلنة ال�صتثمار اأو جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�صتثمار ، وهذا 
يعتمد على مبلغ النك�صاف. التقنيات املحا�صبية ومنهجيات التقييم امل�صتخدمة مبا يف ذلك الفرتا�صات الرئي�صية امل�صتخدمة يف التقييم، يتم الإف�صاح عنها يف اإي�صاحات 
حول ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة بالبيانات املالية. كما اأن ت�صنيف اأنواع وطبيعة ال�صتثمارات باعتبارها ا�صتثمارات للمتاجرة العامة وا�صتثمارات حمتجزة ب�صكل خا�س 

يتم الإف�صاح عنها يف الإي�صاح رقم )22( بالبيانات املالية املجمعة.

تتم مراقبة خماطر الأ�صهم عن طريق حتديد احلد الأق�صى لتخ�صي�س الأ�صول كن�صبة من اأ�صول البنك. كما قام البنك اأي�صا بو�صع حدود للقطاع وال�صوق ووقف اخل�صائر.  

ويتم اأي�صا و�صع احلد الأق�صى للمحفظة فيما يتعلق بانك�صاف الأ�صهم غري املدرجة كن�صبة من اأق�صى حد لال�صتثمار. ويتم تقدمي تقرير �صامل عن املحفظة كل �صهر للجنة جمل�س 
الإدارة لالئتمان وال�صتثمار لالإبالغ عن اأداء حمفظة ا�صتثمار الأ�صهم والتزامها مبختلف احلدود املو�صوعة يف �صيا�صة ال�صتثمار اخلا�صة بالبنك الأهلي الكويتي.

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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اإجمايل قيمة ال�شتثمارات )AFS( املعلنة يف بيان املركز املايل املجمع )األف دك(

اإجمايل قيمة ال�شتثمارات املعلنة يف بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )بالألف دك(

البيانالبيانالبيانالبيان

2017 2016   2017 2016   2017 2016   

212,654214,821118,008162,85594,64651,966الأوراق املالية اخلا�صة بال�صتثمار – املتاحة للبيع

جمموع الأرباح ال�شتثمارية )األف دك(

جمم�ع الأرباح ال�شتثمارية كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016 )األف دك(
2017

)األف د.ك(
2016

)األف د.ك(

)2,517(4,830الأرباح املحققة امل�صجلة يف بيان دخل ال�صنة

10,6209,996الأرباح غري املحققة امل�صجلة يف حقوق امل�صاهمني

10010,6209,996% من املذكور اأعاله املت�صمن يف راأ�صمال ال�صريحة الأولى

متطلبات راأ�س املال لال�شتثمارات )األف دك(

2017متطلبات راأ�س املال لال�شتثمارات )األف دك(                                                                        
)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

10,48616,028اأوراق مالية خا�صة بال�صتثمار – متاحة للبيع

)IRRBB( خماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية
فيما يلي بيان لطبيعة خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية والفرتا�صات الرئي�صية بخ�صو�س معدل تكرار قيا�صها:

يتم حتديد خماطر �صعر الفائدة على اعتبار اأن غالبية القرو�س بالدينار الكويتي يعاد ت�صعريها مع اأي تغري يف �صعر اخل�صم ال�صادر من قبل بنك الكويت املركزي فيما 
عدا القرو�س الفردية املق�صطة التي تلتزم ب�صعر ثابت ملدة خم�س �صنوات. وعلى اأية حال فاإن اأ�صعار الفائدة على الودائع ل يتم ربطها ب�صعر اخل�صم املحدد من قبل 
بنك الكويت املركزي ومن ثم فاإن هذه الأ�صعار ل يتم اإعادة ت�صعريها يف �صوء اإعادة ت�صعري القرو�س.  والفرق الذي ين�صاأ نتيجة لذلك ، يوؤدي اإلى خماطر اأ�صعار الفائدة 
)خماطر ال�صعر الأ�صا�صي(.  اأما العنا�صر الأخرى يف امليزانية التي حتمل خماطر اأ�صعار الفائدة فهي �صندات اخلـزانة و�صندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية 

اخلا�صة بالديون يف حمفظة ال�صتثمار.

يتم اإعادة ت�صعري الودائع بناء على تاريخ ال�صتحقاق النهائي لها ، اأو اإذا كانت مرتبطة مبوؤ�صر �صعر متغري، يف تاريخ اإعادة الت�صعري. والودائع غري احل�صا�صة لتحركات �صعر 
الفائدة يتم ت�صنيفها ب�صكل منف�صل.  املوجودات واملطلوبات التي لي�س لها تواريخ ا�صتحقاق حمددة/ فوا�صل زمنية لإعادة الت�صعري، والبنود خارج امليزانية، �صوف يتم 
تخ�صي�س املدى الزمني لها ح�صب حكم الإدارة والدرا�صات التجريبية واخلربات ال�صابقة للبنك. يتم ح�صاب املكا�صب املعر�صة للمخاطر بناء على فجوات اإعادة ت�صعري 
�صعر الفائدة. كما يتم القيام بتحليل ت�صبيهي حتت �صيناريوهات خمتلفة ل�صعر الفائدة. ويتم حتديد الأثر كميا يف فوا�صل زمنية منتظمة.  كما اأن النك�صافات مقابل 
احلدود والتحليل الت�صبيهي تتم مراقبتها ب�صكل منتظم من جانب جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات. ويحمي البنك نف�صه من خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية 

حيثما يكون منا�صبا با�صتخدام اأدوات م�صتقة مثل املقاي�صات و�صعر الفائدة ، الخ. ويتم حتقيق احلماية والتحوط بذات العملة وتغطي فرتة املعاملة ذات ال�صلة.

خماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية )IRRBB(  )األف دك(
2017

)األف د.ك(
2016

)األف د.ك(

16176 نقطة اأ�صا�س ح�صا�صية يف دفرت الدينار الكويتي

1158 نقطة اأ�صا�س ح�صا�صية يف دفرت الدولر الأمريكي
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�صيا�صة  بتنفيذ  قامت  وقد  ال�صفافية،  مبداأ  تطبيق  ب�صرورة  املجموعة  وتقر 
�صاملة للحوكمة وال�صفافية. وهي توفر احلد الأق�صى من الإف�صاح العام لتمكني 
التقنيات  وتقييم  ؛  البنك  تقييم مدى خماطر  امل�صالح من  واأ�صحاب  امل�صاهمني 
امل�صتخدمة يف قيا�س واإدارة املخاطر ؛ واتخاذ قرارات مبنية على معلومات �صليمة 
اأثناء التعامل مع البنك. والبنك لديه اإطار عمل تف�صيلي و�صامل للمخاطر يلتزم 
بتعليمات بنك الكويت املركزي بخ�صو�س اتفاقية بازل 3 ، وقد قام البنك بتحديد 
من  جمال  كل  حتت  واملراقبة  القيا�س  تقنيات  تفا�صيل  مع  الرئي�صية  املخاطر 

جمالت املخاطر.

ممار�شات املكافاآت
قامت املجموعة بو�صع �صيا�صات لتنظيم ممار�صات املكافاآت وربطها بالأداء واملخاطر. 
ولهذا الغر�س قام البنك بت�صكيل جلنة جمل�س الإدارة للرت�صيح واملكافاآت لكي تقوم 
ب�صكل م�صتقل بتقييم ومراقبة نظام املكافاآت.  والواجب املنوط بهذه اللجنة هو �صمان 
ونظام  املخاطر  حتمل  ومدى  واملكافاآت  الأداء  وقيا�س  لل�صيا�صات  ال�صليم  التطبيق 
املكافاأة والإف�صاح مبا يتما�صى مع قانون العمل الكويتي يف القطاع الأهلي وتعليمات 

ونظم بنك الكويت املركزي.  

وكبار  واملدراء  البنك  موظفي  مكافاأة  لتحديد  الأ�صا�س  املكافاآت  �صيا�صة  وتوفر 
هذه  املكافاآت  وفل�صفة  و�صالحياتهم.  م�صئولياتهم  م�صتويات  على  بناء  التنفيذيني 
و�صركاته  بالكويت  الكويتي  الأهلي  البنك  موظفي  كافة  على  ينطبق  العام  واإطارها 
تختلف  رمبا  واملبالغ  املدفوعات  ومكونات  املمار�صات  اإل  اخلارجية.  وفروعه  التابعة 

بناء على الأنظمة والقوانني املحلية وظروف وممار�صات ال�صوق.

التنفيذي  الرئي�س  مثل  التنفيذيني  كبار  هم  املادية  باملخاطر  القيام  يتولون  من  اإن 
تت�صمن  والتي  باملجموعة  الأعمال  خطوط  وروؤ�صاء  العامني  املدراء  رئي�س  ونائب 
وال�صتثمار  واخلزانة  لالأفراد  امل�صرفية  واخلدمات  لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات 
والأعمال امل�صرفية الدولية والأعمال امل�صرفية بالفرعنْي اخلارجينْي والبنك الأهلي 

الكويتي - م�صر و�صركة اأهلي كابيتال.

املكافاأة  وتت�صمن  الأداء.  مقابل  الدفع  هو  املكافاآت  ل�صيا�صة  ال�صرت�صادي  املبداأ  اإن 
ت�صميم  ويتم  موؤجال.  وعن�صرا  نقديا  مبلغا  يت�صمن  متغري  وعن�صر  ثابت  عن�صر 
م�صفوفات  �صكل  يف  املحدد  املوظف  وم�صئولية  بدور  ترتبط  التي  الأداء  م�صفوفات 
ب�صكل  واملوظفني  التنفيذيني  اأداء  تقييم  ليتم   ،)KPIs( الرئي�صية  الأداء  موؤ�صرات 

م�صتمر.  

ويتم التقييم بناء على جمموعة معايري تتكون من
) اأ ( الأهداف ويتم قيا�س اإجنازها بطريقة �صفافة. 

)ب( البعد ال�صلوكي اأو ال�صلوكيات املتوقعة والتي متثل القيادة الفعالة احل�صيفة ويتم 
تطبيقها لتحديد املكافاآت.

التوفيق  العتبار  يف  الأخذ  مع  بالأداء،  املكافاأة  ربط  هو  ال�صيا�صة  هذه  من  والهدف 
بني ذلك وبني املخاطر على مدى نطاق زمنى بعيد وذلك من خالل احتجاز جزء من 
املكافاأة املوؤجلة للدفع لحقا )claw back(، بالن�صبة لكبار التنفيذيني الذين يتولون 

املخاطر بالإ�صافة اإلى امل�صئولني التنفيذيني الآخرين.

وتقوم جلنة جمل�س الإدارة للرت�صيحات واملكافاآت مبراجعة �صيا�صة املكافاآت وحتديثها 
واأجرت   2017 عام  خالل  ال�صيا�صة  مبراجعة  اللجنة  قامت  وقد  احلاجة.  ح�صب 

التعديالت الالزمة عليها.
 

املايل  بالأداء  مرتبطة  غري  املكافاأة  فاإن  والتدقيق،  املخاطر  ملوظفي  بالن�صبة  اأما 
للتدقيق  الإدارة  جمل�س  وجلنة  للمخاطر  الإدارة  جمل�س  جلنة  تقوم  اإذ  للمجموعة. 
على  بناء  التوايل،  على  التدقيق  وموظفي  املخاطر  موظفي  مكافاأة  على  بالإ�صراف 

مقايي�س الأداء التي حتددها اللجان املعنية.  

ويتم ت�صميم موؤ�صرات الأداء الرئي�صية يف �صكل بطاقة درجات متوازنة، وهي تعتمد 
الإجنازات  اإلى  بالإ�صافة  الرقابية  واملعايري  املخاطر  ومعايري  املالية  املعايري  على 

الإ�صرتاتيجية.  

ويتم ا�صتخدام اإجراءات القيا�س قبل وبعد الأداء لتحديد املكافاأة املنا�صبة. ويف عملية 
حتديد املكافاأة تاأخد املجموعة يف العتبار املخاطر التي يتولها املوظفون التنفيذيون، 
حيث توؤخذ املخاطر امل�صتقبلية وعملية بلورة هذه املخاطر يف العتبار من خالل خطط 
 ،)claw back( للدفع لحقا املنا�صبة واحتجاز مبلغ من املكافاأة  املوؤجلة  املكافاآت 
ويخ�صع هذا اجلزء ملراجعة  بالأداء،  املرتبطة  املكافاآت  احتجاز جزء من  يتم  حيث 

الأداء على املدى البعيد.

وت�صتخدم املجموعة معايري �صابقة للقيا�س مثل اجتاه القرو�س غري املنتظمة واجتاه 
املناف�صة، ومعايري لحقة  البنوك  واأداء  ال�صلة  الأعمال ذات  الأرباح ووحدات  �صايف 
مثل الأرباح الت�صغيلية و�صايف الأرباح وجودة الأ�صول، والتي يتم ا�صتخدامها لتحديد 
املكافاآت والتي تت�صمن املراجعة على املدى البعيد مبا يف ذلك املدفوعات املوؤجلة لتلك 
املكافاآت واحتجاز جزء من املكافاأة يف حالة عدم الوفاء باملعايري. كما اأن اأداء اأق�صام 
الأعمال مرتبط باأداء البنك الإجمايل، واأداء كل ق�صم والإ�صهام الفردي؛ اإل اأن اأداء 
الوظائف الرقابية مرتبط باأداء الق�صم والإ�صهام ال�صخ�صي. وهناك م�صفوفة يتاأثر 
بوا�صطتها وعاء مكافاأة الأداء الكلي مبا�صرة  بالأداء املايل. اإذا كان الإجناز اأقل من 

امل�صتهدف، يتم تخفي�س وعاء املكافاأة ب�صكل منا�صب بناء على هذه امل�صفوفة.

لفرتات  املتغرية  املكافاأة  بتاأجيل جزء من مدفوعات  تقليدي  ب�صكل  املجموعة  وتقوم 
مبا�صرة  ترتبط  عوامل  يت�صمن  لالأداء  م�صتقبلي  تقييم  اإجراء  ويتم  م�صتقبلية. 
املبالغ  هذه  ب�صرف  التفوي�س  قبل  املكافاأة  من  املحتجزة  باملبالغ  تتعلق  باعتبارات 

املحتجزة.

بالإ�صافة  النقدية،  الأداء  مكافاأة  املجموعة  ت�صتخدم  املتغرية،  املكافاأة  من  وكجزء 
اإلى خطة املكافاأة املوؤجلة. واملجموعة لي�س لديها خطة لتوزيع الأ�صهم / خطة خيار 

الأ�صهم.

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

مركز الأ�شهم يف دفاتر البنك
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م�ؤجـلة )د.ك(غري مقيـدة )د.ك(عدد امل�ظفنيخماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية )IRRBB(  )األف دك(

مكـافاأة ثابتــة 

�صفر 3,745 53تعتمد على مبالغ نقدية

�صفر 728 53اأخرى

مكـافاأة ثابتــة 

 1,284428 53اأخرى

اأ�شحاب املخاطر املاديةالإدارة العلياخماطر �شعر الفائدة
ال�ظائف املالية 

والرقابية

األف%العدد
د.ك

األف%العدد
د.ك

األف%العدد
د.ك

23345 %4582312 %54424 32 % 17متغرية

2372 %4516612 %3212624 %17مكافاأة م�صمونة

00 %100340 %001 %0مدفوعات نهاية اخلدمة

م�ؤجـلة )د.ك(غري مقيـدة )د.ك(عدد امل�ظفنيالقيمة الإجمالية للمكافاآت لل�شنة املالية 2016

مكـافاأة ثابتــة 

�صفر4,409 66تعتمد على مبالغ نقدية

�صفر 801 66اأخرى

مكـافاأة ثابتــة 

 1,521237 66اأخرى

اأ�شحاب املخاطر املاديةالإدارة العلياخماطر �شعر الفائدة
ال�ظائف املالية 

والرقابية

األف%العدد
د.ك

األف%العدد
د.ك

األف%العدد
د.ك

26312 %3556117 %3988423 %26متغرية

2684 %3515917 %3914823 %26مكافاأة م�صمونة

1469 %431751 %43313 %3مدفوعات نهاية اخلدمة
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معيار الرفع املايل

2014/10/21( حول تطبيق  3، قام بنك الكويت املركزي باإ�صدار تعليماته مبوجب التعميم رقم )2/رب/2014/342( بتاريخ  �صمن اإطار العمل لتنفيذ اإ�صالحات بازل 
معيار الرفع املايل. وت�صف التعليمات متطلبات احلد الأدنى بن�صبة 3% ويتم ح�صابه عن طريق ق�صمة راأ�س املال ال�صريحة الأولى على انك�صافات الرفع. ويتم ح�صاب معيار الرفع 

املايل كما يف 31 دي�صمرب 2016 ويف 31 دي�صمرب 2017 ويتم الإف�صاح يف اجلدول اأدناه.   

ملخ�س املقارنة بني الأ�شول املحا�شبية وبني اإجمايل النك�شافات يف معيار الرفع املايل

ملخ�س املقارنة بني الأ�ش�ل املحا�شبية وبني اإجمايل النك�شافات يف معيار الرفع املايل
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

البنــد

4,361,7264,284,813اإجمايل الأ�صول املجمعة وفقا للبيانات املالية املن�صورة1

2
التعديالت املتعلقة بال�صتثمارات يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني واملوؤ�ص�صات التجارية 

  -  -املجمعة لالأغرا�س املحا�صبية والتي هي خارج نطاق التجميع الرقابي

3
التعديالت املتعلقة باأي اأ�صول ا�صتئمانية مدرجة يف امليزانية مبوجب ال�صيا�صة املحا�صبية للبنك ومت 

ا�صتثناوؤها من اإجمايل النك�صافات عند احت�صاب معيار الرفع املايل )كما هو مبني يف املالحظة 
الهام�صية "2" ( 3

-  -  

3,4876,251التعديالت املتعلقة بامل�صتقات 4

  -  -التعديل املتعلق بعمليات متويل الأوراق املالية5

643,428591,681انك�صافات خارج امليزانية )اأي: مبالغ الئتمان املعادلة(6

  -  -النك�صافات الأخرى7

5,008,6414,882,745اإجمايل النك�صافات يف احت�صاب معيار الرفع املايل )اأي اإجمايل البنود ال�صابقة(8

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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الإف�شاح العام ملعيار الرفع املايل

الإف�شاح العام ملعيار الرفع املايل 
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

البنــد

انك�صافات البنود داخل امليزانية

جمموع الأ�صول املجمعة وفقا للبيانات املالية املن�صورة

ي�صاف: خم�ص�س نقدي عام

1
البنود داخل امليزانية )با�صتثناء امل�صتقات وعمليات متويل الأوراق املالية، ولكن �صاملة ال�صمانات 

4,552,7634,473,682املقدمة(

  -  -)مبالغ الأ�صول امل�صتقطعة عند احت�صاب ال�صريحة الأولى من راأ�س املال وفقا لبازل 3(2

4,552,7634,473,682اإجمايل النك�صافات داخل امليزانية )با�صتثناء امل�صتقات وعمليات متويل الأوراق املالية( 3

7061,172تكلفة ال�صتبدال لكافة عمليات امل�صتقات )بال�صايف من هام�س �صمان القيمة النقدي املوؤهل(4

2,7815,079مبالغ املعامل الإ�صايف لالنك�صاف امل�صتقبلي املحتمل لكافة عمليات امل�صتقات5

6
اإجمايل �صمانات امل�صتقات املقدمة التي مت ا�صتقطاعها من اأ�صول امليزانية مبوجب اإطار عمل

  -  -ال�صيا�صة املحا�صبية املطبقة للبنك

  -  -)ا�صتقطاعات الأ�صول املدينة من هام�س �صمان القيمة النقدي املقدم يف عمليات امل�صتقات(7

  -  -)انك�صافات البنك لالأطراف املقابلة املركزية التي مت ا�صتثناوؤها(8

  -  -املبلغ الفعلي املرجعي املعدل مل�صتقات الئتمان امل�صدرة9

  -  -)التقا�س للمبلغ الفعلي املرجعي املعدل واخل�صم لقيمة املعامل الإ�صايف مل�صتقات الئتمان امل�صدرة(10

3,4876,251اإجمايل النك�صاف للم�صتقات )جمموع الأ�صطر من 4 اإلى 10(11

  -  -النك�صافات لعمليات متويل الأوراق املالية12

13
اإجمايل اأ�صول عمليات متويل الأوراق املالية )دون الأخذ بالعتبار اأي تقا�س( بعد تعديالت العمليات 

  -  -املحا�صبية للبيع

  -  -)�صايف الذمم النقدية املدينة والدائنة النقدية النا�صئة عن اإجمايل اأ�صول عمليات متويل الأوراق املالية(14
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الإف�شاح العام ملعيار الرفع املايل 
2017

)األف د.ك(

2016
)األف د.ك(

البنــد

  -  -النك�صافات للمخاطر الئتمانية للطرف املقابل من خالل اأ�صول عمليات متويل الأوراق املالية15

  -  -انك�صافات معامالت البنك كوكيل 16

  -  -اإجمايل النك�صافات لعمليات متويل الأوراق املالية )جمموع الأ�صطر من 12 اإلى 15(17

  -  -النك�صافات الأخرى خارج امليزانية18

1,793,0951,559,422النك�صافات خارج امليزانية مببلغ معامل التحويل الئتماين الإجمايل19

)967,741( )1,149,667()التعديالت للتحويل اإلى املبالغ الئتمانية املعادلة(20

643,428591,681البنود خارج امليزانية )جمموع ال�صطرين 19 و 20(21

راأ�س املال واإجمايل النك�صافات

535,441523,976راأ�صمال ال�صريحة الأولى 22

5,199,6785,071,614اإجمايل النك�صافات )جمموع الأ�صطر 3 و 11 و 16 و 21(23

معيار الرفع املايل

10.33%10.30%معيار الرفع املايل وفقا لبازل 243

إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

معيار الرفع املايل )تتمة(
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شبكة الفروع
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فرع المركز الرئيسي

�صارع اأحمد اجلابر، �صاحة ال�صفاة
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22400900 / 22411100
فاك�س: 22417284

headoffice@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين 

فرع السالمية

�صارع �صامل املبارك،
جممع احلمراء 

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 25716562 / 25710088 / 25731411 

فاك�س: 25721964
salmiyabr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع حولي 

مبنى البنك الأهلي الكويتي، �صارع تون�س
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22643877 / 22612700
فاك�س: 22659203

 hawallybr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الفحيحيل

جممع املن�صر، قرب جممع الكوت
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23912200 / 23912201
فاك�س: 23927685

fahahel@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الجامعة

جامعة الكويت، اخلالدية
)املكتبة / جممع الإدارة( 

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24819176 / 24819177

فاك�س: 24837508
universitybr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الشويخ 

�صارع البنوك، منطقة ال�صويخ ال�صناعية
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24815171 / 24815172
فاك�س: 24838524

shuwaikhbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع مستشفى الصباح 

م�صت�صفى ال�صباح
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 64573422 / 24819478
فاك�س: 24838525

sabahbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الشرق

جممع بهبهـاين
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22437545 / 22437546 
فاك�س: 22402675

 sharqbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين 

فرع الفروانية

جممع الإحتاد، �صارع حبيب مناور
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24731950 / 24740977
فاك�س: 24737429

farwaniyabr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع صبحان

املنطقة ال�صناعية، قطعة 7، مبنى 3
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24714655 
فاك�س: 24747136

sabhanbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

 

فرع الجابرية

قطعة 7، �صارع 102، قرب مركز ال�صرطة
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25333690 / 25333691
فاك�س: 25320017

 jabriyabr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين 

فرع الجهراء 

 منطقة الواحة ق 3 قرب عيادة الواحة ال�صاملة
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24559495 / 24559552
فاك�س: 24557046

 jahrabr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الجهراء )2( 

جممع مبارك 2 
مركز اجلهراء التجاري 

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24564207 / 24564208 

فاك�س: 24564301 
jahra2br@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع القرين

مبنى جمعية القرين، قرب مركز ال�صرطة
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25422853 / 25422854 
فاك�س: 25422851

 qurainbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع مجمع الوزارات 

جممع الوزارات، مبنى 17
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22439093 / 22439092 
فاك�س: 22439096 

mincomplexbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين 

الفـروع المحلية
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فرع غاليريا 2000

جممع غالرييا 2000، �صارع �صامل املبارك، ال�صاملية
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25713400 / 25713500 
فاك�س: 25718400 

galleriabr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع ضاحية الزهراء

منطقة الزهراء، قطعة 4
جمعية �صاحية الزهراء التعاونية

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 25245088 / 25245077

فاك�س: 25246183
alzahrabr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع برج التحرير

برج التحرير، ال�صفاة
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22493507 / 22493508 
فاك�س: 22493506 

libtowerbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع المنصورية

قطعة 2، �صارع العربي
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22542907 / 22542908 
فاك�س: 22542914 

mansouriya@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع هدية

قطعة 1، مبنى جمعية هدية
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23941536 / 23941373
فاك�س: 23941548 

hadiyabr2@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

 

فرع األحمدي

�صرق الأحمدي - �صركة م�صطفى كرم
مبنى 15 - الدور الأر�صي 1

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 23989589 / 23989592 

فاك�س: 23989615 
ahmadibranch@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع جليب الشيوخ

املنطقة التجارية - جممع اجلوهرة مول
�صارع رقم -1 مبنى 34A - الطابق الأر�صي

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24341877 
فاك�س: 24341442 

jleebbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الصليبَية - الُفرضه

جممع اأمالك الدولة،
الوافر للخدمات

B1 / G / 12 / BA / 03 :حمل رقم
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24643932 / 24643933 / 24643930
فاك�س: 24643931

 بريد اإلكرتوين: 
sulaibiyah_forda@abkuwait.com

فرع خيطان

جممع اأبراج رونا العقارية
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24752263 / 24753325
فاك�س: 24752696 

khaitanbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع البحر سنتر

جممع البحر �صنرت - عبد الرحمن البحر
�صارع تون�س - قطعة 61 - مبنى 81

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 22613580 
فاك�س: 22613426 

 بريد اإلكرتوين: 
albaharcent.632@abkuwait.com

 

فرع األندلس

املنطقة التجارية قطعة 14، �صارع 602
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24891754 / 24891802
فاك�س: 24891094 

andalusbr@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع سلوى

 قطعة 2 �صارع 1 جادة 315
 مبني �صركة مداخل اخلري

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 25644293 
فاك�س: 25644273 

salwabr2@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الشعب

قطعة 7، �صارع عبداهلل الر�صوان
�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22341837 / 22641838
فاك�س: 22641831 

alshaab@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

فرع الفردوس

 مقابل جمعية الفردو�س - قطعة 7 - 
ال�صارع الأول

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 24897636 
فاك�س: 24897663 

 بريد اإلكرتوين: 
alferdous@abkuwait.com

فرع جنوب الصباحية

 بجانب بلدية الأحمدي، قطعة 1، 
جنوب ال�صباحية

�س.ب: 1387 ال�صفاة، 13014 الكويت
هاتف: 23624206 / 23624207

فاك�س: 23624209 
southsabahiya@abkuwait.com :بريد اإلكرتوين

 

الفـروع المحلية )تتمة(
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فـرع دبـي

�صارع اأبو بكر ال�صديق، ديـرة
�س.ب: 1719 دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 2687171 - 2681118 )4 971(+
فاك�س: 2684445 )4 971(+

info@ahlibank.ae :بريد اإلكرتوين

فـرع أبوظبي

معهد الإمارات للدرا�صات امل�صرفية واملالية، حو�س 
E25

�صارع املرور، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
�س.ب: 1497 النادي ال�صياحي، اأبوظبي، اأ.ع.م.

هاتف: 4015150 )2 971(+
 فاك�س: 4439070 )2 971(+

info@ahlibank.ae :بريد اإلكرتوين

 

فـرع مصر - المركز الرئيسي

القرية الذكية، الطريق ال�صحراوي
،B227- B228, 12577 :مبنى رقم

م�صر.
هاتف: 91/ 35352790 202+

فاك�س: 35370522 202+

 القاهرة الكبرى 

فـرع الزملك:

مبنى رقم 104 - �صارع 26 يوليو - الزمالك – القاهرة

فـرع طلعت حرب:

رقم 10 �صارع طلعت حرب الدور الرابع - مبنى 
اأيفرجرين - القاهرة

فـرع شبرا:

رقم 49 اأ �صارع �صربا - القاهرة

فـرع المنيل:

رقم 3 �صارع متحف املنيل - القاهرة

فـرع المعادي:

رقم 1/4 �صارع الال�صلكى - القاهرة

فـرع حلوان:

رقم 100/اأ �صارع من�صور - حلوان - القاهرة

فـرع هيليوبوليس:

رقم 52 �صارع نزيه خليفة - القاهرة

فـرع الحجاز:

229 �صارع احلجاز - النزهة - القاهرة

فـرع الطاهرة:

21 اأ �صارع �صرايا القبة - الدور ار�صي - ميدان ق�صر 
الطاهرة - القاهرة.

فـرع مدينة نصر:

رقم 13 �صارع اأبو داوود الظاهرى - القاهرة

فـرع العاشر من رمضان:

رقم 25  �صيتى �صنرت - املنطقة ال�صناعية الثانية

فـرع الجيزة:

32 ب - �صارع مراد - اجليزة

فـرع فيصل:

7-6 املن�صورية - اخر في�صل - اجليزة

فـرع المهندسين:

رقم  4 �صارع �صوريا - اجليزة 

فـرع السودان:

128 �صارع ال�صودان - املهند�صني - اجليزه 

فـرع الحصري:

مبنى 18/1/اأ بجانب م�صجد احل�صرى - الطريق 
الرئي�صى �صنرت املدينة - 6 اأكتوبر - جيزة 

فـرع الكرمة:

رقم 101 املنطقة التجارية - حى الكرمة - ال�صيخ زايد 
- 6 اأكتوبر- جيزة

فـرع السيده زينب:

رقم 227 �س بور�صعيد - ال�صيدة زينب - القاهرة
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 اإلسكندرية

فـرع باتريس لومومبا:

رقم  2 �صارع باتري�س لومومبا - باب �صرق - 
الأ�صكندريه

فـرع سموحه:

رقم 38 �س توت عنخ امون - �صموحة - الإ�صكندرية

فـرع المنتزة:

رقم 746 طريق اجلي�س - الأ�صكندريه

فـرع لوران:

رقم  477 طريق اجلي�س - لوران -  الأ�صكندريه 

فـرع النبي دانيال:

رقم 15 �س حممود عزمي العطارين - الإ�صكندرية 

 الدلتا

فـرع المنصورة:

28 �صارع علي مبارك متفرع من �صارع �صعد زغلول 
منطقة طوريل املن�صوره

فـرع طنطا:

رقم 48 �صارع اجلي�س - طنطا

فـرع الزقازيق:

رقم 30 �صارع اجلالء - الزقازيق

فـرع دمنهور:

تقاطع �صارعى عمر بن اخلطاب وعبد ال�صالم 
ال�صاذلى- مبنى رقم 2 - دمنهور

 

 قناة السويس

فـرع بور سعيد:

تقاطع �صارع اجلمهوريه و دمياط مع �صارع حافظ 
اإبراهيم - ق�صم �صرق - بور�صعيد

فـرع السويس:

رقم 1 تقاطع طريق الربج و�صارع 23 يوليو - ال�صوي�س

فـرع دمياط:

حى الظاهر - كورني�س النيل - را�س الرب - دمياط
الإ�صماعيلية

برج اجلوهرة �صارع �صبني الكوم - الإ�صماعيلية

فـرع اإلسماعيلية:

برج اجلوهرة �صارع �صبني الكوم - الإ�صماعيلية

 البحر األحمر

فـرع الغردقة

اله�صبه ال�صمالية امام فندق الطابيه - الغردقة - 
البحر الحمر

فـرع شرم الشيخ:

فندق اأمفورا�س - ه�صبة ام ال�صيد - �صرم ال�صيخ 

 

 صعيد مصر

فـرع اسوان:

82 �صارع ابطال التحرير - بندر ا�صوان - اأ�صوان

فـرع أسيوط:

تقاطع �صارعي الثورة و�صالح �صامل، اأ�صيوط

فـرع سوهاج:

تقاطع �صارع 15 مع �صارع اجلمهورية - برج احلاج 
احمد �صيف اهلل - �صوهاج

فـرع المنيا:

رقم 191 كورني�س النيل - املنيا 

فـروع مصر )تتمة(
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التحّول إلى “األهلي أسهل”
منذ 50 عامًا بداأنا بخطوة ثابتة،

واجهنا حتديات كثرية لكننا تغلبنا عليها باملثابرة والعمل اجلاد
لنوفر لكم اليوم خدمات م�صرفية اأكرث �صهولة.

البنك الأهلي الكويتي .. 50 عامًا من التطور.

األهلي أسهل



روؤيتنا ور�سالتنا
القيم الأ�سا�سية

اأع�ساء جمل�س الإدارة
اأع�ساء الإدارة التنفيذية

امل�ؤ�سرات املالية
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

مناق�سة وحتليل الإدارة
تقرير احل�كمة
اإدارة املخاطر
�سبكة الفروع
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62

البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع.

تاأ�س�س يف دولة الك�يت مب�جب مر�س�م اأمريي
�سدر بتاريخ 14 �سفر 1387 هـ امل�افق 23 ماي� 1967 م

راأ�س املا ل املدف�ع كما يف 31 دي�سمرب 2017: 
161,916,623 د.ك

رقم ال�سجل التجاري: 3705
AHLK :رويرتز

ABKK-KW-KW :س�يفت�
AHLIBANK-KUWAIT :برقيا

اأهال اأهلي 899 899 1
www.eahli.com



Ahlan Ahli 1 899 899
www.eahli.com
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