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رؤيتنا
بنك أسهل

رسالتنا
أن نسخر خبراتنا بشكل مستمر لتسهيل وإثراء حياة عمالئنا

القيم األساسية
الشفافية

ال�شفافية  ت�شببها  قد  التي  الفعل  ردود  من  الرغم  على  و�شريحة،  وا�شحة  امل�شالح  واأ�شحاب  العمالء  مع  تعامالتنا  كافة 
املفرطة. ولكننا م�شتعدون لتحمل العواقب.

السهولة
�شوف ن�شعى جاهدين لت�شهيل معامالتنا امل�شرفية لعمالئنا، عن طريق تب�شيط امل�شتندات والعمليات والتعامل بطريقة ودية 
وتنفيذ اخلدمة ب�شرعة وبالتايل تقدمي منتجات وخدمات اأف�شل للعمالء: "اإن تنفيذ االأ�شياء بطريقة �شهلة" ال يعني "تنفيذ 

االأ�شياء ال�شهلة".

النزاهة
م�شلحة العمالء وامل�شاهمني هي دافعنا يف العمل على املدى الطويل، وذلك الأن ر�شا العميل �شوف يوؤدي يف النهاية اإلى حتقيق 

القيمة طويلة االأجل للم�شاهمني.

التميز
ميكن تعريفه باأنه اإجراء املعامالت امل�شرفية ب�شكل "اأ�شهل واأ�شرع واأف�شل" وملخ�ص ملا �شبق.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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طالل حممد ر�صا بهبهاين

رئي�ص جمل�ص االإدارة 

منذ  االإدارة  جمل�ص  ع�شو  بهبهاين،  ال�شيد/طالل  �شغل 
مار�ص 2007. ومت انتخابه نائبا لرئي�ص جمل�ص االإدارة يف 
مار�ص 2014 ثم رئي�شا ملجل�ص االإدارة يف دي�شمرب 2014.  
وي�شغل حاليا من�شب نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة يف �شركة 
اأعيان  �شركة  يف  اإدارة  جمل�ص  وع�شو  للتاأمني،  الكويت 
لالإجارة. وكان �شابقا ع�شو جمل�ص اإدارة لدى بنك الكويت 
اللغة  يف  اآداب  بكالوريو�ص  على  حا�شل  وهو  ال�شناعي. 

االإجنليزية من جامعة الكويت )1992(.

�صالح اأحمد ال�صرحان

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة 

�شغل ال�شيد/ �شالح ال�شرحان من�شب ع�شو جمل�ص االإدارة 
بالبنك منذ عام 1987. ثم نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة منذ 
االإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  �شغل  كما   .2014 دي�شمرب 
بال�شركة الكويتية للمقا�شة )1988-2015(، وهو حا�شل 
على دبلوم يف الهند�شة االإلكرتونية من كلية هيلد للهند�شة، 

الواليات املتحدة االأمريكية )1965(.

بالبنك  جمل�ص  ع�شو  من�شب  معرفـي  علي  ال�شيد/  �شغل 
جمل�ص  رئي�ص  من�شب  حاليا  ي�شغل  كما   .2004 عام  منذ 
رئي�ص  اأنه حاليا  - م�شر. كما  الكويتي  االأهلي  البنك  اإدارة 
جمل�ص  وع�شو  التجارية  الت�شهيالت  �شركة  اإدارة  جمل�ص 
UBAF )باري�ص  اإدارة احتاد امل�شارف العربية والفرن�شية 
رئي�ص جمل�ص  من�شب  ال�شابق  �شغل يف  كما  كوجن(.  وهوجن 
نائب  من�شب  و�شغل  للخدمات  االأمريكية  ال�شركة  اإدارة 
حا�شل  وهو  املتحدة.  العقارات  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
على بكالوريو�ص اقت�شاد وعلوم �شيا�شية من جامعة الكويت 

.)1973(

علي اإبراهيم حجي ح�صني معرفـي

ع�شو جمل�ص االإدارة
ورئي�ص جمل�ص اإدارة البنك االأهلي الكويتي - م�شر

االإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  العثمان  ال�شيد/خالد  �شغل 
جمل�ص  ع�شو  من�شب  و�شغل   ،2004 عام  منذ  بالبنك 
  ،)2018-2015( م�شر   - الكويتي  االأهلي  البنك  اإدارة 
اخلليج،  بنك  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  اأي�شا  �شغل  كما 
اإدارة �شركة ال�شينما الكويتية  ومن�شب نائب رئي�ص جمل�ص 
التنفيذي  والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب  الوطنية، 
والع�شو  االإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  العقارية،  احلمراء  ل�شركة 
املنتدب ل�شركة اأجيال العقارية والرتفيهية. وهو حا�شل على 
بكالوريو�ص اإح�شاء واقت�شاد من جامعة الكويت )1978(.

خالد عثمان عبد الوهاب العثمان

ع�شو جمل�ص االإدارة

االإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  امل�شاري،  ال�شيد/خالد  �شغل 
جمل�ص  ع�شو  من�شب  �شغل  كما   ،2013 عام  منذ  بالبنك 
و�شركة  الكويت  اأ�شمنت  و�شركة  اخلليج،  بنك  اإدارة 
الت�شهيالت التجارية  و�شركة املباين، وبنك الكويت املتحد 
على  حا�شل  وهو  للتخطيط.  االأعلى  واملجل�ص  لندن،   -

بكالوريو�ص اإقت�شاد من جامعة الكويت )1971(.

خالد عبد اهلل حممد امل�صاري

ع�شو جمل�ص االإدارة
�صليمان عبد اهلل �صليمان املريخي

ع�شو جمل�ص االإدارة

اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  املريخي  ال�شيد/�شليمان  �شغل 
�شابقا  املن�شب  �شغل ذات  2015، كما  بالبنك منذ مار�ص 
اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  �شغل  كما   )2012-2009(
بالبنك االأهلي الكويتي - م�شر )2015-2018(. و�شابقا 
للتمويل  الكويتية  ال�شركة  اإدارة  من�شب ع�شو جمل�ص  �شغل 
لال�شتثمار  وفرة  و�شركة   )2009-2004( واال�شتثمار 
العقارية  املتاجرة  و�شركة   )2014-1994( الدويل 
اإدارة  بكالوريو�ص  على  حا�شل  وهو   .)2009-2007(

اأعمال من جامعة حلوان - م�شر )1977(.
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عادل اإبراهيم يلي اأحمد بهبهاين

ع�شو جمل�ص االإدارة

اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  بهبهاين  ال�شيد/عادل  �شغل 
2016. وقد �شغل �شابقا من�شب مدير  بالبنك منذ مار�ص 
ومن�شب   ،)1999-1987( اخلليج  بنك  لدى  ائتمان 
الكويتي )1999- التجاري  البنك  اأول، لدى  مدير تنفيذي 
�شركة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  �شغل  كما   .)2013
على  حا�شل  وهو   .)2009-2005( العقارية  املتاجرة 

بكالوريو�ص جتارة من جامعة الكويت )1987(.

علي حممد عبد اهلل ال�صريدة

ع�شو جمل�ص االإدارة
علي عبد اهلل حممد البغلي

ع�شو جمل�ص االإدارة

جمل�ص  ع�شو  من�شب  ال�شريدة  املهند�ص/علي  �شغل 
وحتى   2016 مار�ص  منذ  الكويتي  االأهلي  بالبنك  اإدارة 
القطاعني  القيادية يف  املنا�شب  العديد من  وتقلد  تاريخه، 
املركزي  اجلهاز  عام  مدير  اآخرها  كان  واخلا�ص،  العام 
وكيل   -  )2010( العام  القطاع  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 
�شركة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  املمتازة(،  )بالدرجة  وزارة 
وهو  اخلا�ص.  القطاع  يف   )2019( القاب�شة  ديجيتال  اأن 
معتمد  ومهند�ص  املهنية  اجلمعيات  بع�ص  يف  عامل  ع�شو 
املهند�شني  وجمعية  واملاء  الكهرباء  وزارة  لدى  وا�شت�شاري 
الكويتية، وهو حا�شل على درجة البكالوريو�ص يف الهند�شة 
الكهربائية من جامعة تل�شا )1973( ودرجة املاج�شتري يف 
اأوهايو - الواليات املتحدة  الهند�شة الكهربائية من جامعة 

االأمريكية )1978(.

�شغل ال�شيد/علي البغلي من�شب ع�شو جمل�ص اإدارة بالبنك 
ع�شو  من�شب  �شغل  كما   .2021 اأبريل  يف  الكويتي  االأهلي 
 ،2014 عام  منذ  فيول  فري�شت  �شركة  يف  اإدارة  جمل�ص 
وال�شناعة  التجارة  وزارة  وكيل  من�شب  �شابًقا  و�شغل 
البغلي  ال�شيد  �شغل  كما   .2012 و   2004 عامي  بني 
املركزي،  الكويت  بنك  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  �شابًقا 
بني  وال�شناعة  التجارة  لوزارة  وممثل  ممثل  نائب  ب�شفته 
درجة  على  حا�شل  البغلي  ال�شيد   .2012 و   2004 عامي 
البكالوريو�ص يف التجارة واإدارة االأعمال من جامعة حلوان، 

م�شر )1979(.

االإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  املوؤمن،  ال�شيد/رائد  �شغل 
بالبنك االأهلي الكويتي منذ عام 2019 ولديه خربة امتدت 
واال�شت�شارات  واملراجعة  املحا�شبة  يف  عاًما   27 من  الأكرث 
و�شركات  البنوك  يف  عمله  من  اكت�شبها  واال�شتثمار  املالية 
التحق  وقد  اال�شت�شارية.  وال�شركات  واملحا�شبة  اال�شتثمار 
عام  يف  كموظف  الكويتي  االأهلي  البنك  لدى  بالعمل 
داخلي  مدقق  كم�شاعد  اخلليج  بنك  يف  عمل  ثم   ،1988
جي  اإم  بي  كي  لدى  اأي�شا  وعمل   ،)1991-1989(
ثم   ،)1997-1991( رئي�شي  ح�شابات  كمدقق   KPMG
املالية  الرقابة  مدير  كم�شاعد  الكويتي  التجاري  البنك 
تدقيق  كمدير   BDO لدى  كذلك  وعمل   ،)1998-1997(
كمدير  لال�شتثمار،  ال�شال  و�شركة   ،)2000-1998(
ا�شت�شارات ، ثم مدير متويل )2000-2015(. ومنذ عام 
�شركة  لدى  معتمد/�شريك  قانوين  كمحا�شب  عمل   2016
على  حا�شل  ال�شيد/رائد   .S & O Consultations
بكالوريو�ص جتارة )تخ�ش�ص حما�شبة( من جامعة  درجة 
جامعة  من  االأعمال،  اإدارة  وماج�شتري   ،)1988( الكويت 
اإلى  وباالإ�شافة   .)2002( املتحدة  اململكة  �شرتاثكاليد، 
 CPA ذلك، فاإنه حا�شل على �شهادة حما�شب قانوين معتمد
)1998( يف والية كولورادو - الواليات املتحدة االأمريكية، 
 ،ACCA املعتمدين  القانونيني  املحا�شبني  جممع  يف  وع�شو 

اململكة املتحدة )2018(.

كع�شو  الكويتي  االأهلي  بالبنك  النقيب  ال�شيد/زيد  التحق 
م�شتقل يف جمل�ص االإدارة يف اأبريل 2021. وقد �شغل ال�شيد 
امل�شالح  �شركة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  من�شب  �شابًقا  النقيب 
العقارية و�شركة التمويل ال�شكني وال�شركة العقارية املتحدة. 
بداأ ال�شيد النقيب حياته املهنية يف عام 1983 ولديه خربة 
الكويت،  يف  والعام  اخلا�ص  القطاعني  يف  العمل  يف  وا�شعة 
ق�شم  ورئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  من�شب  ذلك  يف  مبا 
اإدارة االأ�شول يف �شركة كامكو لال�شتثمار  بني عامي 2006 
يف  االأداء  واإدارة  اال�شرتاتيجيات  ق�شم  ومدير   ،2012 و 
هيئة اأ�شواق املال بني عامي 2012 و 2018. ال�شيد النقيب 
جامعة  من  االقت�شاد  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�شل 

الكويت، الكويت )1983(.

رائد عبدالكرمي املوؤمن

ع�شو جمل�ص االإدارة امل�شتقل
زيد خلدون ح�صن النقيب

ع�شو جمل�ص االإدارة امل�شتقل

�شغل ال�شيد/فوزي الثنيان من�شب مدير عام �شئون جمل�ص 
االإدارة بالبنك منذ يناير 2014. كما �شغل من�شب رئي�ص 
ولديه خربة  كابيتال لال�شتثمار.  اأهلي  �شركة  اإدارة  جمل�ص 
االأعمال  �شناعة  جمال  يف  عاما   40 من  الأكرث  امتدت 
�شركات  لدى  �شنوات   10 منها  واال�شتثمار،  امل�شرفية 
اال�شتثمار، و 16 عاما لدى بنك الكويت املركزي حيث �شغل 
من�شب مدير اإدارة العمليات االأجنبية. ثم التحق بعد ذلك 
ببنك اخلليج لي�شغل من�شب مدير عام �شئون جمل�ص االإدارة 
لفرتة 8 �شنوات. وهو حا�شل على بكالوريو�ص اإدارة اأعمال 
العا�شمة  وا�شنطن   - الكاثوليكية  االأمريكية  اجلامعة  من 

الواليات املتحدة االأمريكية )1980(.

فوزي ثنيان الثنيان

مدير عام �شئون جمل�ص االإدارة - 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار
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أعضاء
اإلدارة التنفيذية

جورج ري�شاين

الرئي�ص التنفيذي للمجموعة

يف  الكويتي  االأهلي  بالبنك  ري�شاين  ال�شيد/جورج  التحق 
للمجموعة،  التنفيذي  الرئي�ص  مبن�شب   ،2020 نوفمرب 
ولديه خربة طويلة يف ال�شناعة امل�شرفية امتدت الأكرث من 
الكويت  بنك  اإلى  ري�شاين  ال�شيد/جورج  ان�شم  عاما.   37
الرئي�ص  من�شب  ي�شغل  وكان   ،1987 عام  يف  الوطني 
التابعة  وال�شركات  اخلارجية  الفروع  ملجموعة  التنفيذي 
واملنت�شرة   2012 الوطني منذ عام  الكويت  بنك  مبجموعة 
من  العديد  ع�شوية  و�شغل  قارات،  اأربع  يف  دولة   15 يف 
كما  الوطني.  الكويت  بنك  جمموعة  لدى  االإدارية  اللجان 
العديد  اإدارة  جمل�ص  ع�شوية  اأي�شا  ال�شيد/ري�شاين  �شغل 
الوطني،  الكويت  بنك  ملجموعة  التابعة  ال�شركات  من 
وميتلك خربات وا�شعة يف اإدارة اخلزانة، عالوة على اإدارة 
وقد  الدويل.  االئتمان  ويف  املال  راأ�ص  اأ�شواق  يف  اال�شتثمار 
بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  من  ال�شيد/ري�شاين  تخرج 
العلوم )1984(، كما ح�شل على  البكالوريو�ص يف  بدرجة 
مع  متويل(  )تخ�ش�ص  االأعمال  اإدارة  يف  املاج�شتري  درجة 

مرتبة ال�شرف من جامعة �شيتي - لندن )1997(.

عبد اهلل ال�صميط

نائب الرئي�ص التنفيذي للمجموعة
لوؤي فا�صل مقام�س

الرئي�ص التنفيذي - الكويت

الكويتي  االأهلي  بالبنك  ال�شميط  اهلل  ال�شيد/عبد  التحق 
الرئي�ص  نائب  من�شب  حاليا  ي�شغل  وهو   ،2000 عام  يف 
العديد  يف  ع�شو  اأنه  اإلى  باالإ�شافة  للمجموعة،  التنفيذي 
الأكرث  امل�شريف  املجال  يف  عمله  وخالل  االإدارة.  جلان  من 
العليا، مثل مدير  املنا�شب  العديد من  تقلد  40 عاما،  من 
اخلليج  بنك  يف  لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة  عام 
رئي�ص  من�شب  �شغل  كما  الكويتي.  االأهلي  البنك  ثم  ومن 
وكان ع�شوا  لال�شتثمار.  كابيتال  اأهلي  �شركة  اإدارة  جمل�ص 
من  الفرتة  خالل  والكويت  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�ص  يف 
2008. وهو حا�شل على بكالوريو�ص اقت�شاد  2001 حتى 
الدرا�شات  معهد  من  ودبلوم  الكويت )1976(  من جامعة 

امل�شرفية )1979(.

الكويتي يف عام  االأهلي  بالبنك  ال�شيد/لوؤي مقام�ص  التحق 
2020 مبن�شب الرئي�ص التنفيذي للبنك االأهلي الكويتي - 
 30 على  تزيد  وا�شعة  بخربة م�شرفية  يتمتع  وهو  الكويت، 
اخلدمات  �شركة  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�شو  حاليا  وهو  عامًا. 
اإلى  ان�شمامه  وقبل  )كي-نت(.  امل�شرتكة  االآلية  امل�شرفية 
لبنك  االإقليمي  املدير  الكويتي، �شغل من�شب  االأهلي  البنك 
ال�شابقة  الوظيفية  مهامه  ت�شمنت  وقد  بالكويت.  الدوحة 
والبنك  الدويل،  الكويت  ببنك  التنفيذي  الرئي�ص  من�شب 
لقطاع  عام  مدير  من�شب  �شغل  حيث  الكويتي  التجاري 
مدير  بوظيفة  اخلليج  ببنك  عمل  كما  التجاري،  االئتمان 
اإدارة  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�شل  وهو  ائتمان. 
االأعمال  يف  ودبلوم   )1987( الكويت  جامعة  من  االأعمال 

امل�شرفية من كلية الدرا�شات التجارية )1984(.

�صحر الرميح

نائب الرئي�ص التنفيذي - الكويت،
اإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات

التحقت ال�شيدة/�شحر الرميح بالعمل لدى البنك مبن�شب 
لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات   - التنفيذي  الرئي�ص  نائب 
اخلربة  من  عاًما   30 من  اأكرث  ولديها   .2021 عام  يف 
عملت  الكويتي،  االأهلي  بالبنك  التحاقها  وقبل  امل�شرفية. 
10 �شنوات، ثم التحقت بالعمل لدى  لدى بنك برقان ملدة 
اآخر من�شب  وكان  21 عاما،  ملدة  الكويتي  التجاري  البنك 
لل�شركات  امل�شرفية  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  لها 
عام  من  الفرتة  خالل  لالأفراد،  امل�شرفية  واخلدمات 
ع�شوية  الرميح  ال�شيدة  �شغلت  كما   .2020 حتى   2018
-2017(  First Hotels Co �شركة  اإدارة  جمل�ص 

و�شركة   )2012-2010(  CBK Capital و   ،)2021
-2020(  K-Net امل�شرتكة  االآلية  امل�شرفية  اخلدمات 
البكالوريو�ص  درجة  على  الرميح حا�شلة  ال�شيدة   .)2021

يف االقت�شاد من جامعة الكويت )1988(.

خالد ال�صالوي  

الرئي�ص التنفيذي والع�شو املنتدب -
البنك االأهلي الكويتي - م�شر

 - الكويتي  االأهلي  بالبنك  ال�شالوي  ال�شيد/خالد  التحق 
التنفيذي  الرئي�ص  من�شب  لي�شغل   2016 عام  يف  م�شر 
والع�شو املنتدب.  وقبل التحاقه للعمل بالبنك �شغل من�شب 
نائب الرئي�ص التنفيذي لدى بنك االحتاد الوطني )2013-

اخلدمات  اإدارة  رئي�ص  مبن�شب  عمل  ذلك  وقبل   .)2016
امل�شرفية لل�شركات وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم 
لدى بنك االإ�شكندرية/جمموعة اإنتي�شا �شان باولو. كما �شغل 
والذي  االأمريكي،  امل�شري  البنك  لدى  تنفيذية  منا�شب 
ا�شتحوذ عليه بنك كريدت اأجريكول - م�شر وذلك من عام 
2006. وهو حا�شل على بكالوريو�ص اقت�شاد  1995 حتى 

من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة )1993(.

�صيامك �صوناوال

الرئي�ص املايل للمجموعة

االأهلي  البنك  لدى  بالعمل  �شوناواال  ال�شيد/�شيامك  التحق 
ع�شو  من�شب  اأي�شا  ي�شغل  وهو   2004 عام  يف  الكويتي 
عام  منذ  م�شر   - الكويتي  االأهلي  البنك  اإدارة  جمل�ص 
2019. ولديه خربة امتدت الأكرث من 25 عاما يف �شناعة 
اخلدمات املالية والتي تغطي اأعمال االإدارة املالية والتدقيق 
التحاقه  وقبل  االأو�شط.  ال�شرق  يف  اال�شت�شارية  واالأعمال 
بالعمل لدى البنك االأهلي الكويتي، كان يعمل لدى موؤ�ش�شة 
االأهلي  البنك  ولدى  والكويت،  ال�شعودية  يف  ويونغ  اإرن�شت 
بكالوريو�ص جتارة  ال�شعودية. وهو حا�شل على  التجاري يف 
حما�شب  اأنه  كما   .)1984( الهند  بومباي،  جامعة  من 

قانوين معتمد وزميل معهد املحا�شبني املعتمدين بالهند.
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جمـال اأحمـد

رئي�ص املخاطر للمجموعة

الكويتي يف عام  االأهلي  بالبنك  اأحمد  ال�شيد/جمال  التحق 
2000، وهو ي�شغل اأي�شا من�شب ع�شو جمل�ص اإدارة البنك 
التحاقه  وقبل   .2019 عام  منذ  م�شر   – الكويتي  االأهلي 
بالبنك االأهلي الكويتي، كان يعمل باإدارة املخاطر لدى بنك 
 30 الأكرث من  امتدت  لديه خربة عملية  )الكويت(.  برقان 
عاما يف خمتلف قطاعات االأعمال امل�شرفية، والتي ت�شتمل 
على متويل ال�شركات والقرو�ص الدولية امل�شرتكة واال�شتثمار 
واالأعمال امل�شرفية التجارية والتمويل التجاري.  وهو حا�شل 
على درجة البكالوريو�ص يف االقت�شاد )مع مرتبة ال�شرف( 
يف  املاج�شتري  ودرجة   )1978( كزافييه  �شانت  كلية  من 

االقت�شاد من جامعة كالكوتا ، الهند )1981(.

بالونت باين�س

رئي�ص التدقيق الداخلي للمجموعة

التحق ال�شيد/ باين�ص بالبنك االأهلي الكويتي يف عام 2008 
االأهلي  البنك  اإدارة  اأي�شا من�شب ع�شو جمل�ص  وهو ي�شغل 
الكويتي – م�شر منذ عام 2019.  ولديه خربة امتدت اأكرث 
من 25 عاما يف جمال �شناعة اخلدمات املالية. وقد عمل 
اململكة  يف  اال�شت�شارية  وال�شركات  البنوك  من  العديد  يف 
الكويتي  االأهلي  بالبنك  التحاقه  وقبل  والكويت.   املتحدة 
لدى  الت�شغيلية  واملخاطر  ال�شوق  ملخاطر  رئي�شا  يعمل  كان 
البكالوريو�ص  بنك الكويت الوطني. وهو حا�شل على درجة 
يف درا�شات االأعمال من جامعة لندن جيلدهول )1995(، 

كما اأنه مدقق داخلي معتمد ومدقق نظم معلومات معتمد.

الكويتي عام  االأهلي  بالبنك  ال�شيد/�شومناث مينون  التحق 
امتدت الأكرث  العمليات ولديه خربة  2015 مبن�شب رئي�ص 
عاما.    20 ملدة  بنك  �شيتي  مبجموعة  عمل  �شنة.   35 من 
وبعد ذلك، التحق ببنك امل�شرق باالإمارات العربية املتحدة 
حيث  للمجموعة،  والتكنولوجيا  العمليات  رئي�ص  مبن�شب 
التغيريات  من  العديد  خاللها  با�شر  �شنوات   9 ملدة  ا�شتمر 
اأنواع  اأحدث  با�شتخدام  وتطويرها  باملجموعة  التحولية 
اآداب  بكالوريو�ص  درجة  على  حا�شل  وهو  التكنولوجيا. 
املاج�شتري  ودرجة   )1974( الهند   - باجنلور  جامعة  من 
املتحدة،  اململكة  برايتون  جامعة  من  التغيري  اإدارة  يف 
املتقدم  االإدارة  برنامج  بنجاح  ا�شتكمل  وقد   .)2001(

)AMP( من جامعة اأك�شفورد باململكة املتحدة.

�صومناث مينون

رئي�ص العمليات للمجموعة

 2006 عام  يف  البنك  اإلى  ال�شراف  �شامل  ال�شيد  ان�شم 
االأنظمة  تطوير  يف  اخلربة  من  عاًما   30 من  اأكرث  ولديه 
واإدارة م�شاريع تكنولوجيا املعلومات. وقبل التحاقه بالبنك 
يف  التطوير  مدير  م�شاعد  من�شب  �شغل  الكويتني  االأهلي 
بني   KNET امل�شرتكة  االآلية  امل�شرفية  اخلدمات  �شركة 
عامي 2005 و 2006 ، ومدير تطوير تكنولوجيا املعلومات 
تطوير  ومدير   ،2005 و   2000 عامي  بني  برقان  بنك  يف 
التطبيقات يف البنك العقاري الكويتي بني 1990 و 2000. 
ال�شيد ال�شراف حا�شل على درجة املاج�شتري يف الهند�شة 
ودرجة  الكويت )2006(،  الكويت،  الكهربائية من جامعة 
اأيوا،  والية  جامعة  من  الكمبيوتر  علوم  يف  البكالوريو�ص 
الواليات املتحدة االأمريكية )1990(، واأكمل برنامج تطوير 

القيادة يف جامعة هارفارد بالواليات املتحدة االأمريكية.

�صامل ال�صراف

مدير عام - رئي�ص تكنولوجيا املعلومات
يا�صمني �صالمة

مدير عام اإدارة ال�شركات الدولية 
وهيكلة التمويل

التحقت ال�شيدة/يا�شمني �شالمة بالعمل لدى البنك االأهلي 
الأكرث  امتدت  خربة  ولديها   ،2003 نوفمرب  منذ  الكويتي 
لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  جمال  يف  عاما   15 من 
والتمويل.  وت�شغل ال�شيدة/يا�شمني من�شب مدير عام اإدارة 
ومتويل  امل�شاريع  معامالت  على  وت�شرف  التمويل،  هيكلة 
ال�شركات واإ�شدارات ال�شندات ومنتجات اإدارة النقد. وقد 
كابيتال  اأهلي  �شركة  يف  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  ب�شفة  عملت 
لدى  اإدارة  جمل�ص  وع�شو   ،)2016 عام  لال�شتثمار)منذ 
  .)2019-2012( واال�شتثمار  للتمويل  الكويتية  ال�شركة 
وهي حا�شلة على بكالوريو�ص يف اإدارة االأعمال من اجلامعة 
ا�شتكملت  وقد   ،)2003( لبنان   - بريوت  يف  االأمريكية 
جامعة  االأعمال،  بكلية  التنفيذية  القيادات  اإعداد  برنامج 

هارفارد - الواليات املتحدة االأمريكية.

حممد البلو�صي

مدير عام - العمليات

 2021 عام  يف  البنك  اإلى  البلو�شي  حممد  ال�شيد  ان�شم 
ولديه خربة اأكرث من 29 عاما يف اال�شرتاتيجية التنظيمية 
ال�شيد  �شغل  البنك،  اإلى  ان�شمامه  وقبل  امل�شاريع.  واإدارة 
بلو�شي منا�شب خمتلفة يف بنك الكويت الوطني، مبا يف ذلك 
نائب رئي�ص جمموعة العمليات بني عامي 2008 و 2021. 
البكالوريو�ص يف نظم املعلومات  بلو�شي درجة  ال�شيد  يحمل 
الواليات  كاليفورنيا - فولريتون،  االإدارية من جامعة والية 

املتحدة االأمريكية )1992(.



1213

توم ليند  

مدير تنفيذي اأول - مركز دبي املايل العاملي

عام  يف  الكويتي  االأهلي  بالبنك  ليند  ال�شيد/توم  التحق 
ومت  االإقليمي،  ال�شركات  لتمويل  رئي�شا  ب�شفته   2015
تعيينه الحًقا يف من�شب مدير تنفيذي اأول، فرع مركز دبي 
ان�شمامه  2018. وقبل  العاملي )DIFC(، يف مار�ص  املايل 
رئي�ص ق�شم متويل  الكويتي، عمل ب�شفة  االأهلي  البنك  اإلى 
يف  التجاري  البنك  ومنها  االإقليمية  البنوك  لدى  ال�شركات 
قطر، بنك اخلليج بالكويت و Arab Bank Capital. كما 
عمل ملدة 20 عاًما يف بنك ABN AMRO ، حيث تخ�ش�ص 
فروع  �شبكة  يف  وعمل  ال�شركات  ومتويل  التمويل  هيكلة  يف 
البنك الدولية يف كافة اأنحاء اأوروبا، وهو حا�شل على درجة 
هولندا   - اأم�شرتدام  جامعة  من  االقت�شاد  يف  املاج�شتري 

.)1987(

�صمري اليعقوب

مدير عام - التحول الرقمي

2021 ولديه  اليعقوب بالبنك يف عام  ال�شيد �شمري  التحق 
املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  عاًما   30 عن  تزيد  خربة 
اإلى  ان�شمامه  وقبل  والتحول.  االأعمال  عمليات  واأمتتة 
 - التطبيقات  رئي�ص  من�شب  اليعقوب  ال�شيد  �شغل  البنك، 
عامي  بني  املال  اأ�شواق  هيئة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ق�شم 
2021، وتولى �شابًقا عدًدا من االأدوار لدى بنك  و   2013
الكويت الوطني بني عامي 2003 و 2013. ال�شيد اليعقوب 
حا�شل على درجة املاج�شتري يف علوم الكمبيوتر من جامعة 
 )1993( االأمريكية  املتحدة  الواليات  وا�شنطن،  جورج 
جامعة  من  الكمبيوتر  وعلوم  الريا�شيات  يف  وبكالوريو�ص 

مي�شيغان ال�شرقية، الواليات املتحدة االأمريكية )1987(.
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عمر وهبي  

الرئي�ص التنفيذي - االإمارات العربية املتحدة

مبن�شب   2020 عام  يف  بالبنك  وهبي  ال�شيد/عمر  التحق 
اأكرث  التنفيذي - االإمارات العربية املتحدة، ولديه  الرئي�ص 
واخلدمات  االمتياز،  اإدارة  يف  اخلربة  من  عاما   27 من 
يف  ال�شركات  وا�شت�شارات  واال�شتثمار،  لل�شركات  امل�شرفية 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. وقبل ان�شمامه اإلى 
امل�شرفية  للمجموعة  التنفيذي  للرئي�ص  نائبا  كان  البنك، 
ع�شوا  اأي�شا  كان  حيث  الوطني،  الكويت  بنك  يف  الدولية 
�شغل  كما  م�شر.   - الوطني  الكويت  بنك  اإدارة  جمل�ص  يف 
بنك  �شيتي  يف  ذلك  قبل  خمتلفة  منا�شب  ال�شيد/وهبي 
و باريبا - م�شر،  اإن بي  العربية املتحدة، وبي  االإمارات   -
ال�شيد/  االأمريكي.  امل�شري  والبنك   ،HC Securities
االت�شاالت  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�شل  وهبي 
 )1991( م�شر  القاهرة،  جامعة  من  واالإلكرتونيات 
الواليات  بو�شطن،  جامعة  من  االأعمال  اإدارة  وماج�شتري 

املتحدة االأمريكية )1997(.
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االأهلي  للبنك  املالية املدققة  والبيانات  ال�شنوي  التقرير  اأقدم لكم  اأن  االإدارة، ي�شرين  اأع�شاء جمل�ص  وبالنيابة عن زمالئي  باالأ�شالة عن نف�شي 
الكويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021.

على الرغم من الظروف ال�شعبة نتيجة ال�شتمرار تداعيات جائحة فريو�ص كورونا، حقق البنك نتائج قوية، حيث بلغت االأرباح الت�شغيلية 82.1 
مليون دك، بزيادة 12% ، كما ارتفع �شايف اإيرادات الفوائد بن�شبة 7% باملقارنة مع عام 2020. وبلغ �شايف الربح 27.2 مليون دك، فيما و�شلت 

ربحية ال�شهم اإلى 12 فل�شا.  

وخالل ذات الفرتة، ارتفع اإجمايل موجودات البنك بن�شبة 16% لي�شل اإلى 5.6 مليار دك، كما زادت القرو�ص بن�شبة 9% لت�شل اإلى 3.4 مليار دك، 
وارتفعت ودائع العمالء بن�شبة 12% لت�شل اإلى 3.9 مليار دك. اأما القرو�ص املتعرثة لعام 2021، فقد بلغت ن�شبتها 1.55% وهي مغطاة مبخ�ش�شات 

بلغت ن�شبتها 357% باملقارنة مع ن�شبة 1.57% وتغطية بن�شبة 339% على التوايل يف عام 2020. وبلغ معدل كفاية راأ�ص املال %18.27. 

وبناء على هذه النتائج املالية اأو�شى جمل�ص االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني عن ال�شنة املالية 2021 بواقع 5% من القيمة االإ�شمية لل�شهم 
)5 فلو�ص لكل �شهم(، واأ�شهم منحة جمانية بواقع 5% )خم�شة اأ�شهم لكل مائة �شهم( وتخ�شع هذه التو�شية ملوافقة اجلمعية العامة مل�شاهمي البنك 

واجلهات الرقابية املعنية.

وقد حققنا هذه الزيادة يف االأرباح نتيجة االإدارة الفعالة للميزانية وتنويع املحفظة االئتمانية باالإ�شافة اإلى حت�شني عمليات اال�شرتداد والتح�شيل.  
كما حققت عمليات البنك الدولية يف جمهورية م�شر العربية ودولة االإمارات العربية املتحدة اأداًء ا�شتثنائيًا اأي�شًا، وهي ت�شاهم ب�شكل كبري يف 

اإجمايل االإيرادات الت�شغيلية للمجموعة.

 A2 "فيت�ص" وعلى ت�شنيف  وكالة  A )م�شتقر( من  اال�شتثمارية، حيث ح�شل على ت�شنيف  بالدرجة  الكويتي ت�شنيف قوي  االأهلي  البنك  ولدى 
)م�شتقر( من وكالة "موديز". وتعك�ص هذه الت�شنيفات قوة القاعدة الراأ�شمالية للبنك االأهلي الكويتي.

ويف اأكتوبر من عام 2021، جنح البنك يف اإ�شدار �شندات راأ�شمالية من ال�شريحة الثانية بقيمة 50 مليون دك، ُت�شتحق بعد 11 عامًا، وتتكون من 
�شرائح مت�شاوية من ال�شندات ذات الفائدة الثابتة وال�شندات ذات الفائدة املتغرية قابلة لال�شرتداد بعد 6 �شنوات. 

كما ح�شل فرع البنك االأهلي الكويتي مبركز دبي املايل العاملي موؤخًرا على "ترخي�ص م�شريف من الفئة االأولى" من قبل �شلطة دبي للخدمات املالية 
)DFSA(. وت�شمح ترقية الرتخي�ص لهذا الفرع بتزويد العمالء مبجموعة وا�شعة من اخلدمات امل�شرفية باجلملة من فرع مركز دبي املايل العاملي، 

مبا يف ذلك قبول الودائع من ال�شركات واملوؤ�ش�شات املالية. كما تتوافق ترقية رخ�شة الفرع مع خطط النمو امل�شتقبلية للبنك.

ونحن نعمل يف ظل ثقافة تت�شم بال�شفافية والفعالية ل�شمان حتقيق اال�شتدامة والقيمة على املدى البعيد لعمالئنا وم�شاهمينا. ويف عام 2021 قمنا باإطالق 
تقرير اال�شتدامة االأول بعنوان "العمل امل�شريف باعتباره رحلة م�شتدامة". وي�شتعر�ص التقرير �شيا�شاتنا وممار�شاتنا واأدائنا فيما يتعلق بالبيئة وامل�شئولية 
االجتماعية واحلوكمة )ESG(. ويتوافق هذا التقرير مع متطلبات مبادرة اإعداد التقارير العاملية )GRI(، وهي اإطار عمل ومعايري معرتف بها دوليا الإعداد 

ورفع التقارير.

امل�شوؤولية  مبادرات  فيها من خالل  يعمل  التي  املجتمعات  للقيا�ص يف  وقابل  ملمو�ص  فرق  باإحداث  بالتزامه  للوفاء  الكويتي جاهدًا  االأهلي  البنك  وي�شعى 
االجتماعية، والتي ركزت على ال�شحة والتعليم خالل عام 2021. كما وا�شل البنك تعزيز الثقافة املالية والتوعية من خالل قنواته خمتلفة، كجزء من 

حملة بنك الكويت املركزي "لنكن على دراية".

اإن رفاهية موظفينا وعمالئنا من االأمور بالغة االأهمية بالن�شبة لنا، وقد مت احلفاظ على بروتوكول ال�شحة وال�شالمة اأثناء مواجهتنا للتحديات امل�شتمرة 
الناجتة عن تداعيات جائحة كورونا. وقمنا بتنفيذ العديد من برامج ال�شحة الوقائية على مدار العام مبا يف ذلك حملة التطعيم يف مكان العمل للموظفني 

لت�شجيعهم على اأخذ اللقاح.

ونحن نوا�شل التزامنا بالرتكيز على تنمية راأ�ص املال الب�شري وتوظيف العمالة الوطنية، حيث و�شلت ن�شبة التكويت على م�شتوى البنك حاليا 75% ، وت�شكل 
ن�شبة التكويت باالإدارة العليا 60% واالإدارة التنفيذية %57.

للبنك.  البعيد وحت�شني االأداء املايل  اإلى حتقيق ربح م�شتدام على املدى  لل�شنوات اخلم�ص املقبلة والتي تهدف  "اإ�شرتاتيجية التحول"  كما قمنا بتد�شني 
وتركز اال�شرتاتيجية على "التو�شع وخلق القيمة امل�شافة" و"اال�شتدامة وخف�ص املخاطر" و"االبتكار والتمكني" وهي ت�شمل كافة عمليات وخدمات البنك. 
ونحن نعتقد اأن الثقافة ال�شحية مل�شرفنا والتي توؤكد على اأهمية التميز يف اخلدمة واالبتكار، جنًبا اإلى جنب مع ا�شتخدام اأحدث التقنيات، باالإ�شافة اإلى 

املوؤ�شرات الرئي�شية لال�شرتاتيجية، هي مفتاح جناحنا يف امل�شتقبل.

وختاما، اأود اأن اأتقدم بال�شكر والعرفان اإلى �شاحب ال�شمو ال�شيخ/نواف االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت و�شمو ال�شيخ/م�شعل االأحمد اجلابر 
ال�شباح ويل العهد على قيادتهم احلكيمة وتوجيهاتهم ال�شديدة ودعمهم للتنمية االقت�شادية يف الكويت. 

كما اأتقدم بال�شكر اجلزيل اإلى م�شاهمينا على ثقتهم الغالية التي نعتز بها. وال�شكر والتقدير مو�شول اأي�شا الأع�شاء جمل�ص االإدارة مل�شاهمتهم يف دعم 
اأعمال البنك. كما اأود اأن اأعرب عن بالغ ال�شكر والتقدير مل�شوؤويل بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�شواق املال ووزارة التجارة وال�شناعة وبور�شة الكويت. كما 
اأتوجه بال�شكر واالمتنان ملحافظي البنوك املركزية وم�شئويل اجلهات الرقابية يف م�شر واالإمارات العربية املتحدة ومركز دبي املايل العاملي على دعمهم 

امل�شتمر لنا.

وال يفوتني االإ�شادة باجلهود املخل�شة والدعم امل�شتمر والقوي من كافة املوظفني يف جمموعة البنك االأهلي الكويتي. وبف�شل التزام فريق االإدارة التنفيذية، 
بقيادة ال�شيد/جورج ري�شاين – الرئي�ص التنفيذي ملجموعتنا، وتفاين كافة موظفينا ا�شتطعنا حتقيق اإجناز متميز ي�شتحق الثناء خالل عام 2021.

واأمتنى لكم ولكافة اأفراد عائالتكم ال�شحة وال�شالمة يف العام املقبل ويف كل عام.

بهبهاين  ر�ضا  حممد  طالل 
االإدارة جمل�ص  رئي�ص 

ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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الأداء املايل 

باملليون دك

2020 2021 بيان الدخل

105.5 112.5 �شايف اإيرادات الفوائد

36.0 41.4 اإيرادات من غري الفوائد

141.5 153.9 اإيرادات الت�شغيل

(68.0) (71.7) م�شروفات الت�شغيل

73.5 82.1 ربح الت�شغيل قبل املخ�ش�شات

(136.5) (45.8) املخ�ش�شات / خ�شائر انخفا�ص القيمة

(6.7) (9.2) ال�شرائب ومكافاأة اأع�شاء جمل�ص االإدارة

(69.7) 27.2 �ضايف الربح )اخل�ضارة(
 

2020 2021 املركز املايل

4,852 5,627 اإجمايل املوجودات

3,117 3,387 �شايف القرو�ص وال�شلف

4,261 5,017 اإجمايل املطلوبات

3,486 3,913 ودائع العمالء

499 518 حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي البنك

91 91 �شندات دائمة لراأ�ص املال االإ�شايف من ال�شريحة االأولى

2020 2021 موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية

(45) 12 ربحية ال�شهم )بالفل�ص(، املك�شب / )اخل�شارة(

(%1.57) % 0.39 العائد على املوجودات (%)

(%13.89) % 4.04 العائد على حقوق امل�شاهمني (%)

%1.51 % 1.57 معدل االأرباح الت�شغيلية اإلى املوجودات (%)

%48.1 % 46.6 معدل التكلفة اإلى الدخل (%)

%1.57 % 1.55 معدل القرو�ص املتعرثة (%)

%17.26 % 18.27 معدل كفاية راأ�ص املال (%)

مناقشة وتحليل اإلدارة
االأعمال  واأداء  للمجموعة  املايل  الو�شع  على  عامة  نظرة  الوثيقة  هذه  ت�شتعر�ص 
وروؤية  املن�شورة  املالية  البيانات  على  تعتمد  وهي  امل�شتقبلية.  والنظرة  والعمليات 

االإدارة واجتهادها والتي تعترب مكملة  لها.

وثيق  ب�شكل  تت�شل  وال  م�شتقبلية  نظرة  ذات  معينة  بيانات  الوثيقة  هذه  تت�شمن 
باحلقائق التاريخية اأو احلالية، ومتثل التوقعات اأو اخلطط اأو التنبوؤات احلالية عن 
االأعمال والظروف االقت�شادية امل�شتقبلية والنتائج التي تعتربها االإدارة منا�شبة 
لتقييم التوقعات امل�شتقبلية للمجموعة. اإن بيانات التطلعات امل�شتقبلية تعك�ص و�شع 
املجموعة كما يف تاريخ اإعدادها. كما اأن املخاطر واحلاالت غري املوؤكدة والتغريات 
التي قد تتم على االفرتا�شات التي ي�شعب التنبوؤ بها والتي تعترب خارجة عن نطاق 

�شيطرة املجموعة قد توؤثر على النتائج الفعلية.

بيئة الأعمال

 )COVID-19( كورونا  فريو�ص  جائحة  تداعيات  ا�شتمرت   ،2021 عام  خالل 
االقت�شادية واالجتماعية. وقد حقق  التحديات  العديد من  اإلى ظهور  اأدت  والتي 
برنامج التطعيم على نطاق وا�شع بع�ص الطماأنينة مع عودة احلياة االقت�شادية اإلى 
طبيعتها ب�شكل بطيء، يف حني اأدى ظهور املتحورات اجلديدة للفريو�ص اإلى خماوف 
البنوك  ا�شتوعبت   2021 عام  وطوال  االقت�شادي.  االنتعا�ص  ا�شتدامة  ب�شاأن 
والتزمت  منا�شب،  ب�شكل  االأزمة  هذه  الكربى  االقت�شاديات  وحكومات  املركزية 
ومت  االقت�شادي.  االنتعا�ص  لدعم  تو�شعية  ونقدية  مالية  �شيا�شات  على  باحلفاظ 
االإبقاء على هذه ال�شيا�شات على الرغم من ارتفاع معدالت الت�شخم التي �شهدتها 
وما  بطبيعته.  موؤقًتا  الت�شخم  يكون  اأن  تتوقع  والتي  االقت�شادات،  من  العديد 
حتديا  ي�شكل  مما  املعامل  حمددة  غري  رمادية  منطقة  عرب  يتحرك  العامل  يزال 

للم�شتثمرين فيما يتعلق باتخاذ القرارات ال�شحيحة.

اإلى  االإجمايل  املحلي  الناجت  حترك  مع  االقت�شاد  اإلى  الثقة  عادت  الكويت،  ويف 
عام  االقت�شاد  �شهده  الذي   %8.1 بن�شبة  باالنكما�ص  مقارنة  االإيجابي  الو�شع 
3% خالل العام.  2020، بينما بلغت ن�شبة الت�شخم يف ال�شلع اال�شتهالكية نحو 
كما ارتفع موؤ�شر بور�شة الكويت لل�شوق الرئي�شي بن�شبة 29% على اأ�شا�ص �شنوي، 
 2021 عام  يف  النفط  اأ�شعار  انتع�شت  كما  م�شتقرة.   الفائدة  اأ�شعار  بيئة  وظلت 
وو�شلت اإلى ما يقارب 80 دوالًرا اأمريكًيا للربميل يف عام 2021 بينما كانت 49 
دوالرا للربميل يف دي�شمرب 2020، مما اأدى اإلى حت�شن كبري يف االإيرادات املالية 

للدولة.

وال�شك اأن االحتياطيات النقدية الكبرية لدولة الكويت توفر املوارد واملرونة التخاذ 
تدابري فعالة للحد من التاأثري ال�شلبي على االقت�شاد. وقد مت بالفعل اإثبات ذلك 
من خالل تدابري ا�شتباقية �شريعة للحكومة الكويتية وبنك الكويت املركزي والتي 

مت تنفيذها بنجاح يف املراحل االأولى من تف�شي اجلائحة.

عام   خالل  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  يرتاوح  اأن  املتوقع  من  م�شر،  ويف 
اأ�شعار  بيئة  اأن  كما   .2020 ملعدالت  م�شابه  وهو   %3.5 اإلى   %3 بني  ما   2021
الفائدة التي �شهدت انخفا�شًا يف �شعر الفائدة من قبل البنك املركزي امل�شري 
ظلت   ،2020 نوفمرب  �شهر  يف   %8.75 اإلى  لت�شل  اأ�شا�ص  نقطة   400 مبقدار 
2021. كما اأن االإ�شراع يف برنامج التطعيم املخطط له من  م�شتقرة خالل عام 
توجيه  مت  فقد  ذلك،  عن  وف�شال  امل�شري.  االقت�شاد  و�شع  من  يعزز  اأن  املتوقع 
اال�شتثمار نحو اأدوات الدخل الثابت لتحقيق انتعا�ص قوي حيث يتم االإعداد لتنفيذ 
م�شاريع كبرية. ومن املتوقع اأن ينمو الناجت املحلي االإجمايل امل�شري يف حدود %5 

اإلى 5.5% خالل عامي 2023/2022.

ويف االإمارات العربية املتحدة، و�شل الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي اإلى ما بني 
3.5% اإلى 4.0% تقريبا خالل عام 2021، باملقارنة مع انكما�ص بن�شبة %6.1 
يف عام 2020، ومن املتوقع اأن يتح�شن يف عام 2022 وذلك ب�شبب ارتفاع اأ�شعار 
النفط والزيادة القوية يف اإنتاج الهيدركربونات، باالإ�شافة اإلى االنتعا�ص امل�شتدام 

يف الن�شاط ال�شياحي ومرونة الطلب املحلي.

وب�شكل عام، من الطبيعي اأن نتوقع اأنه متى ما متت ال�شيطرة على هذه اجلائحة، 
�شتكون اقت�شادات العامل بو�شع اأف�شل للتعايف والعودة اإلى امل�شار ال�شحيح على 

الرغم من النمو االقت�شادي املتوا�شع.
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متويل امل�صاريع

)J3( حتالف م�ضروع مدينة جابر الأحمد ال�ضكنية
عملت االإدارة كمن�شق رئي�شي م�شرتك ومفو�ص لتمويل م�شروع مدينة جابر االأحمد 
العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شاملة  اخلطة  من  جزء  امل�شروع  هذا  ويعترب   .)J3( ال�شكنية 
مدينة  اإلى  االأحمد  جابر  مدينة  بتطوير  للقيام   )PAHW( ال�شكنية  للرعاية 
متطورة ت�شم منافذ �شكنية ومنافذ لالأعمال ومنافذ جتارية وعامة رئي�شية، وفقا 
ت�شوق  مركز  اإ�شافة  اإلى   )J3( م�شروع  تطوير  خطط  وتهدف  الدولية.  للمعايري 
 100 التمويل  مبلغ  اإجمايل  جتاوز  وقد  لالإيجار.  راقية  �شكنية  ووحدات  �شخم 

مليون دينار كويتي.

متويل ال�صركات/�صوق القرو�س امل�صرتكة

لتمويل  للرتتيب   )MLAB( مفو�ص  رئي�شي  مدير  ب�شفة  االإدارة  عملت   •
التعاون  جمل�ص  دول  مل�شاريع  الكوري  للتكتل  العامل  املال  راأ�ص  متطلبات 
اخلليجي. ويعترب هذا التكتل الكوري واحدا من اأكرب التكتالت االقت�شادية 
يف العامل، وهو متخ�ش�ص يف عمليات الت�شييد املعقدة يف القطاعات املدنية 

وال�شناعية
• فاز البنك االأهلي الكويتي مبناق�شة الرتتيب ل�شفقة طريان ل�شراء طائرات 
جديدة لواحدة من اأقدم �شركات الطريان الوطنية يف ال�شرق االأو�شط. ومن 

املتوقع اأن يتجاوز اإجمايل ال�شفقة 150 مليون دوالر اأمريكي
بقيمة  متويل  عقد  على  التمويل  وهيكلة  الدولية  ال�شركات  اإدارة  ح�شلت   •
الكويت  مقرها  اجلن�شيات  متعددة  ل�شركة  اأمريكي  دوالر  مليون   100
موردا  ال�شركة  هذه  وتعد  التجارية.  اللوج�شتية  اخلدمات  يف  ومتخ�ش�شة 
واإدارة  وتطوير  واال�شتثمار  واالبتكار  التوريد  �شال�شل  خلدمات  رائًدا 
اآ�شيا واأفريقيا وجنوب  االأو�شط  ال�شرق  اأنحاء  اللوج�شتية يف كافة  املجمعات 

اإدارة النقد

ال�شركات  من  عمالئها  تزويد  التمويل  وهيكلة  الدولية  ال�شركات  اإدارة  توا�شل 
احتياجات  لتلبية  االإنرتنت  عرب  امل�شرفية  واخلدمات  النقد  اإدارة  بخدمات 
احل�شابات  اإدارة  جتربة  اإلى  وباالإ�شافة  الرقمي.  التحول  يف  ودعمهم  اأعمالهم 
الكاملة عرب االإنرتنت التي ت�شمل كافة جوانب خدمات اإدارة النقد وال�شيولة مثل 
التجارة  متويل  خدمات  باإطالق  اأي�شا  قمنا  والتح�شيالت،  والرواتب  املدفوعات 
عرب االإنرتنت وبرنامج "اعرف عميلك" E-KYC على �شبكة البنك االأهلي الكويتي 
وخطابات  االعتماد  خطابات  وتعديل  اإ�شدار  لعمالئنا  تتيح  والتي   ،ABKnet
يف  االإنرتنت  عرب  عميلك"  "اعرف  وم�شتندات  بيانات  حتديث  وكذلك  ال�شمان 

الوقت الذي ينا�شبهم.

 (RBD) اإدارة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد

التحول  باجتاه  مت�شارعة  قوية  دفعة  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة  �شهدت 
التو�شع يف منتجاتها وعرو�شها مع احلفاظ على  تركيزها على  ووا�شلت  الرقمي 
م�شتويات خدمة العمالء وزيادة اال�شتفادة من خدماتها امل�شرفية الرقمية. وقد 

ت�شمنت التطورات الرئي�شية خالل عام 2021 ما يلي: 
• مت تطوير وترقية نظام بطاقات االئتمان بنجاح

املبالغ  ن�شب  ورفع  القيمة  انخفا�ص  خم�ش�شات  خف�ص  يف  االإدارة  جنحت   •
امل�شرتدة اإلى اأعلى من امل�شتهدف بامليزانية التقديرية

• زيادة اأعداد املتابعني على و�شائل التوا�شل االجتماعي بن�شبة 21 %
الأبحاث  اجلن�شيات  متعددة  عاملية  �شركة  وهي   ،IPSOS �شركة  �شجلت   •
ال�شوق ومقرها العاملي يف باري�ص، ن�شبة الر�شا عن خدمة العمالء حيث بلغت 

% 95

• االعرتاف بالبنك االأهلي الكويتي كواحد من اأكرب 3 بنوك جتارية مع اأعلى 
م�شتوى من ر�شا العميل من قبل موؤ�ش�شة Service Hero يف الكويت

• اإطالق ح�شاب "الفوز" الذي يقدم اأعلى جائزة اأ�شبوعية يف الكويت
اإلى �شند" للرتويج ال�شتخدام برنامج الدرد�شة االآيل  "حتدث  اإطالق حملة   •

التابع للبنك االأهلي الكويتي
املعامالت  �شرعة  زيادة  على  تعمل  جديدة  مركزية  عمليات  وحدة  اإن�شاء   •

ودقتها عرب �شبكة الفروع
فروع   5 يف   )PACI( املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  من�شة  ا�شتحداث   •
اأرقام التعريف اخلا�شة  اإلكرتونية على  اإن�شاء توقيعات  لتمكني العمالء من 

بهواتفهم املحمولة يف الكويت
 COVID-19 اختبار  اإجراء  لت�شمل  للعمالء  االئتمان  بطاقات  مزايا  تعزيز   •

املنزيل املجاين قبل ال�شفر وبعد العودة من ال�شفر حلامل البطاقة
• تطبيق الباركود على ق�شيمة انتظار العمالء للرتويج ملنتجات البنك االأهلي 

الكويتي وعرو�شه وح�شاباته على و�شائل التوا�شل االجتماعي

(PBD) اإدارة اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

اأكرث  من  الكويتي  االأهلي  البنك  يف  اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة  تعترب 
احل�شاب.   هذا  لفتح  الر�شيد  من  اأدنى  حد  تتطلب  اأنها  حيث  متيًزا،  االإدارات 
واملزايا احل�شرية،  الرثوات  اإدارة  وا�شعة من خدمات  احل�شاب جمموعة  ويقدم 
الكويتي.  االأهلي  البنك  من  اخلا�شة  امل�شرفية  للخدمات  املعدنية  فيزا  وبطاقة 
"اال�شتقبال  بخدمة  ا  اأي�شً اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات  بطاقات  حاملو  يتمتع 
عند  جماًنا  االأمتعة  تو�شيل  وخدمة  الو�شول  عند  املطار  يف  جماًنا  والرتحيب" 
العودة اإلى مطار الكويت الدويل وخدمات الكون�شريج على مدار االأربع والع�شرين 

�شاعة وطوال اأيام االأ�شبوع. 

ويف عام 2021، عملت اإدارة اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة عن كثب مع �شركة اأهلي 
الكبري يف  الرغم من اال�شطراب  املدارة على  االأ�شول  لتنمية  كابيتال لال�شتثمار 
  .)COVID-19( تكوين الرثوة خالل العام ب�شبب تداعيات جائحة فريو�ص كورونا
امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة  تقدم  لال�شتثمار،  كابيتال  اأهلي  �شركة  خالل  ومن 
اخلا�شة �شناديق ا�شتثمارية خمتارة من اأف�شل بيوت اال�شتثمار على م�شتوى العامل 

.BlackRock وبالك روك Goldman Sachs مبا يف ذلك جولدمان �شاك�ص

(TID)  اإدارة اخلزانة وال�صتثمار

جنحت اإدارة اخلزانة واال�شتثمار يف تنويع قاعدة مطلوبات البنك االأهلي الكويتي 
ذلك،  عن  وف�شال  ال�شعبة.  ال�شوق  ظروف  من  الرغم  على   2021 عام  خالل 
الكويتي  االأهلي  للبنك  راأ�شمالية  �شندات  اإ�شدار  ت�شهيل  العام يف  �شاهمت خالل 
فائدة  ب�شعر  كويتي  دينار  مليون   50 بقيمة  �شنة   11 ملدة  الثانية  ال�شريحة  من 
ثابت ومتغري قابلة لال�شتدعاء بعد 6 �شنوات. كما نفذت االإدارة �شفقات قرو�ص 
م�شرتكة وثنائية مع بنوك اآ�شيوية بقيمة اإجمالية تتجاوز 500 مليون دوالر اأمريكي، 
باالإ�شافة اإلى متكنها من خف�ص تكلفة اأموال البنك واحلفاظ على معدالت ال�شيولة 

ح�شب متطلبات اجلهات الرقابية.
  

بيان الدخل

على الرغم من الظروف ال�شعبة نتيجة ال�شتمرار تداعيات جائحة فريو�ص كورونا، 
حقق البنك اأداًء ت�شغيليا قويا نتيجة االإدارة احل�شيفة للميزانية وتنويع املحفظة 

والرتكيز على عمليات اال�شرتداد.

بن�شبة  زيادة  مليون دك، م�شجال   153.9 الت�ضغيلية  الإيرادات  اإجمايل  بلغ  وقد 
مليون دك   82.1 املخ�ش�شات  قبل  الت�ضغيلية  الأرباح  وبلغت  العام.  9 % خالل 
م�شجلة زيادة بن�شبة 12 % باملقارنة مع 73.5 مليون دك يف عام 2020. و�شجلت 
املجموعة ربحا �ضافيا لعام 2021 مببلغ 27.2 مليون دك مقارنًة بخ�ضارة �ضافية 

مببلغ 69.7 مليون دك يف عام 2020.

وفيما يلي ا�شتعرا�ص املكونات الرئي�شية للنتائج املالية للمجموعة:

ارتفع �شايف اإيرادات الفوائد من 105.5 مليون دك يف عام 2020 لي�شل اإلى 
112.5 مليون دك بزيادة بلغت ن�شبتها 7 %. 

وارتفع �شايف الإيرادات من غري الفوائد بن�شبة 15 % لي�شل اإلى 41.4 مليون دك 
من اإيرادات الر�شوم والعموالت حيث حت�شنت اأن�شطة االأعمال وارتفعت اإيرادات 

اال�شتثمار نتيجة التحركات االإيجابية لل�شوق.

كما بلغت امل�ضروفات الت�ضغيلية 71.7 مليون دك وهي اأعلى بن�شبة 5 % باملقارنة 
نتيجة  املوظفني  تكاليف  ارتفاع  اإلى  رئي�شي  ب�شكل  ذلك  ويعود   ،2020 عام  مع 
التعيينات اجلديدة وزيادات الرواتب جلذب كوادر ب�شرية عالية التاأهيل واخلربة 

واالحتفاظ بها للوفاء باحتياجات ال�شوق املتنامية.

اأما بالن�شبة ل�ضايف املخ�ض�ضات/خ�ضائر انخفا�ض القيمة لعام 2021، فقد بلغت 
2020، حيث حت�شنت  136.5 مليون دك يف عام  45.8 مليون دك باملقارنة مع 
خالل  الكبرية  اال�شرتداد  عمليات  من  البنك  وا�شتفاد  القرو�ص  حمفظة  جودة 

العام.

املركز املايل

ارتفع اإجمايل موجودات املجموعة على امل�شتوى املجمع لي�شل اإلى 5.6 مليار دك 
القرو�ص  �شايف  ارتفع  كما   .2020 عام  مع  باملقارنة   % 16 بن�شبة  منوا  حمققا 
وال�شلف بن�شبة 9 % لي�شل اإلى 3.4  مليار دك وارتفعت ودائع العمالء بن�شبة 12 % 

لت�شل اإلى 3.9 مليار دك خالل الفرتة ذاتها.

وتدفقات  االأ�شول  توزيع  حت�شني  يف  للمجموعة  االإقليمي  التو�شع  �شاهم  لقد 
االإيرادات على امل�شتوى اجلغرايف والفروع اخلارجية والتي �شاهمت بحوايل 40 % 

من االإيرادات الت�شغيلية و 30 % من اإجمايل املوجودات.

وب�شكل عام، ظلت اجلودة النوعية للموجودات عند م�شتويات مقبولة مع ال�شيطرة 
على م�شتويات القرو�ص املتعرثة عند ن�شبة 1.55 % مع ن�شبة تغطية باملخ�ش�شات 
بلغت 357 %. وقد بلغ اإجمايل خم�ش�شات الت�شهيالت االئتمانية 278 مليون دك  
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي مما يوفر م�شدات اأمان احتياطية مببلغ 171 
االإئتمانية  الت�شهيالت  على  املتوقعة  االإئتمانية  اخل�شائر  مع  باملقارنة  دك  مليون 
 IFRS( 9 مببلغ 107 مليون دك مت ح�شابها وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية

9( بح�شب توجيهات بنك الكويت املركزي. 

وقد وا�شلت املجموعة نهجها التحفظي يف اإدارة امليزانية ومتويل عمليات االإقرا�ص 
وزيادة ودائع العمالء.

وبلغت حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي البنك 518 مليون دك.

اأرباح الأ�صهم واأ�صهم املنحة

للم�شاهمني.   تدفعها  التي  العوائد  با�شتمرارية  احلافل  �شجلها  املجموعة  وا�شلت 
وبناء على هذه النتائج املالية اأو�شى جمل�ص االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بن�شبة 5 % 
من القيمة االإ�شمية لل�شهم )5 فلو�ص لكل �شهم( وهي متثل معدل مدفوعات اأرباح 
بن�شبة 42 % ، كما اأو�شى املجل�ص بتوزيع اأ�شهم منحة جمانية بن�شبة 5 % )خم�شة 
2021، وذلك  31 دي�شمرب  املنتهية يف  املالية  ال�شنة  لكل مائة �شهم( عن  اأ�شهم 
على امل�شاهمني املقيدين ب�شجالت البنك، وتخ�شع هذه التو�شية ملوافقة اجلمعية 

العامة للبنك واجلهات الرقابية.

اإدارة راأ�س املال

تتمتع املجموعة براأ�شمال قوي، حيث بلغ معدل راأ�شمال ال�شريحة االأولى )حقوق 
كفاية  معدل  اإجمايل  و�شل  كما  بازل 3   مبوجب  امل�شاهمني) 
راأ�ص املال مبفهومه ال�شامل اإلى 18.27 % مما يعك�ص و�شعا قويا يوفر فر�ص جيدة 
للنمو والتو�شع. وتعترب معدالت راأ�ص املال ومعدالت الرفع املايل للمجموعة جيدة 

باملقارنة مع البنوك املناف�شة.

ويف اأكتوبر من عام 2021، جنح البنك يف اإ�شدار �شندات راأ�شمالية من ال�شريحة 
الثانية بقيمة 50 مليون دك، ُت�شتحق بعد 11 عامًا، وتتكون من �شرائح مت�شاوية 
من ال�شندات ذات الفائدة الثابتة والفائدة املتغرية قابلة لال�شرتداد بعد 6 �شنوات. 

(CBD) اإدارة اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

خالل العام ، وا�شلت اإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات دعم ال�شركات الكويتية 
اجلارية  التجارية  واأن�شطتها  وعقودها  اال�شرتاتيجية  م�شاريعها  متويل  خالل  من 

والتي ت�شمنت:
عقود  لديهم  ومن  ال�شناعة  رواد  مع  الطبية  واملواد  املعدات  �شراء  متويل   •

مربمة مبا�شرة مع وزارة ال�شحة  لدعم نظام الرعاية ال�شحية
• متويل �شركات االأدوية التي ت�شتورد االأدوية ال�شائدة ولقاحات فريو�ص كورونا 

)COVID-19( اإلى الكويت من موردين دوليني
• متويل �شركات الرعاية ال�شحية التي تدعم نظام الرعاية ال�شحية احلكومي 
اأثناء فرتة الوباء ومنها متويل اأحد امل�شت�شفيات الرئي�شية امل�شتخدمة خالل 

الوباء
اخلا�شة  الرئي�شية  عقودهم  لتغطية  الكويتية  ال�شركات  من  املقاولني  متويل   •
والت�شييد  وامل�شرتيات  بالهند�شة  اخلا�شة  والعقود  والعمليات  والغاز  بالنفط 

)EPC( وعقود التوريدات الكيماوية؛ وعقود �شيانة امل�شفاة وعقود االإيجار
الكهرباء  ووزارة  العامة  االأ�شغال  لوزارة  الرئي�شية  التطوير  م�شاريع  متويل   •
ال�شكنية يف جمال االأ�شغال  العامة للرعاية  واملاء والطاقة املتجددة والهيئة 

العامة والكهرباء واملاء واالإ�شكان

(SFD)  اإدارة ال�صركات الدولية وهيكلة التمويل

اإدارة ال�شركات الدولية وهيكلة التمويل ك�شريك مف�شل وموثوق مل�شاريع  برز دور 
تقدمي  اإلى  باالإ�شافة  االأجل،  طويلة  التنمية  وم�شاريع  الكويت  يف  التحتية  البنية 
اخلدمات للعمالء املحليني من ال�شركات وال�شركات متعددة اجلن�شيات لتلبية ما 
لديهم من احتياجات متويلية اأكرث تعقيًدا. و�شمل ذلك اأعمال التطوير الرئي�شية 

التي مت تنفيذها خالل عام 2021.

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
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(IAD) اإدارة التدقيق الداخلي

الداخلي هو حتقيق قيمة م�شافة من خالل  التدقيق  اإدارة  االأ�شا�شي من  الهدف 
تقييم وتعزيز فعالية عمليات اإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة يف البنك االأهلي 
الكويتي والتن�شيق مع مقدمي خدمات تاأكيد اجلودة االآخرين لتحقيق اأوجه التاآزر 
اإدارة  يف اجلهود ال�شاملة خلطْي الدفاع الثاين والثالث. وخالل العام، وب�شفتها 
لها،  املخطط  املهام  اإلى  باالإ�شافة  ومو�شوعي،  م�شتقل  ب�شكل  اجلودة  ل�شمان 
االأهلي  البنك  وعمليات  اأعمال  يف  اء  بنَّ ب�شكل  الداخلي  التدقيق  اإدارة  �شاعدت 
خطط  لتحديد  احللول  نحو  املوجهة  اال�شت�شارية  اخلدمات  خالل  من  الكويتي 
العمل الت�شحيحية يف العديد من امل�شاريع. وعالوة على ذلك، ومتا�شيًا مع مبادرة 
التدقيق التحليلي امل�شتمر، زادت اإدارة التدقيق الداخلي عدد تقارير اال�شتثناءات 
املتعلقة بالرقابة بن�شبة 20 % مل�شاعدة اأعمال وعمليات البنك االأهلي الكويتي يف 

ت�شحيح اال�شتثناءات املتعلقة بالرقابة خارج دورة التدقيق الروتينية.

مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب

ومكافحة   )AML( االأموال  غ�شل  مكافحة  واأنظمة  بقوانني  املجموعة  تلتزم 
االإمارات  وم�شرف  املركزي،  الكويت  بنك  و�شعها  التي   )CFT( االإرهاب  متويل 
العربية املتحدة املركزي، والبنك املركزي امل�شري، و�شلطة دبي للخدمات املالية 
العمل  وجمموعة   )CMA( الكويت  يف  املال  اأ�شواق  هيئة  وتو�شيات   ،)DFSA(
الرقابية االأخرى املعمول بها يف كل دولة. ويتم تطبيق  املايل )FATF( والهيئات 
�شيا�شة املجموعة اخلا�شة باالمتثال ملكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب يف كافة 
اإدارة  اإدارة مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب هي  اأن  اأنحاء املجموعة، كما 
متخ�ش�شة وم�شتقلة تتبع مبا�شرة رئي�ص جمل�ص االإدارة. وتقدم االإدارة تقاريرها 
وجلانه  االإدارة  جمل�ص  اإلى  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�شل  مكافحة  عن  الدورية 
االإرهاب،  ومتويل  االأموال  غ�شل  مكافحة  اأن�شطة  كافة  تغطي  التي  ال�شلة  ذات 
الكويتية  املالية  التحريات  وحدة  اإلى  م�شبوهة  مالية  اأن�شطة  اأي  االإبالغ عن  ويتم 
وال�شلطات االأخرى ذات العالقة يف كل اخت�شا�ص ق�شائي. وتقوم اإدارة التدقيق 
ا بتقييم مدى كفاية  الداخلي للمجموعة واإدارة املخاطر واملدققون اخلارجيون اأي�شً
للتاأكد من حتديثه وقوة فعاليته.   االأموال ومتويل االإرهاب  برنامج مكافحة غ�شل 
االأموال  غ�شل  مكافحة  يف  متخ�ش�شة  تدريبية  برامج  بانتظام  املجموعة  وتقدم 
ومتويل االإرهاب للموظفني واالإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارة الإبقائهم على اطالع 

دائم باالإجراءات واللوائح املتعلقة مبكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب.

 (FATCA)  قانون المتثال ال�صريبي الأمريكي للح�صابات اخلارجية

(CRS)  ومعايري الإبالغ امل�صرتك

خمتلف  بني  املوقعة  الدولية  باالتفاقيات  الكويتي  االأهلي  البنك  جمموعة  تلتزم 
والدول   )IRS( االأمريكية  الداخلية  االإيرادات  دائرة  ومع  فيها  تعمل  التي  الدول 
امل�شاركة يف اتفاقية معايري االإبالغ امل�شرتكة )CRS( فيما يتعلق بتبادل املعلومات 
التي تنظم مثل هذه االتفاقيات ال�شادرة عن وزارة املالية  ال�شريبية والقرارات 
امل�شري.   املركزي  والبنك  املركزي  املتحدة  العربية  االإمارات  وم�شرف  الكويتية 
اجلهات  متطلبات  مع  لتتوافق  املطبقة  املجموعة  ومناذج  �شيا�شات  حتديث  يتم 
الرقابية. ويعني البنك مدققني خارجيني معتمدين من قبل وزارة املالية الكويتية 
ال�شريبي  االمتثال  قانون  تطبيق  ل�شمان  روتيني  ب�شكل  دورية  مراجعات  الإجراء 

االأمريكي للح�شابات اخلارجية ومعايري االإبالغ امل�شرتك يف كافة اأنحاء البنك.

(ACIC) صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار�

املخاطر  تخفيف  لال�شتثمار على  كابيتال  اأهلي  �شركة  ركزت   ،2021 عام  خالل 
ال�شناديق  ا�شتطاعت  وقد  املخاطر.  بح�شب  املعدلة  اال�شتثمارات  عوائد  وتعزيز 
الكويتي،  االأهلي  ال�شندوق  ت�شمل  والتي  كابيتال،  اأهلي  �شركة  تديرها  التي 
وال�شندوق االأهلي اخلليجي، وال�شندوق االأهلي الدويل متعدد االأ�شول القاب�ص، 

اأهلي  عززت  كما  العام.  خالل  املخاطر  بح�شب  معدلة  ممتازة  عوائد  حتقيق 
 Goldman و BlackRock كابيتال عالقاتها التجارية مع املوؤ�ش�شات العاملية مثل
فئات  عرب  التنويع  وحتقيق  ا�شتثماراتها  نطاق  لتو�شيع   ،Fidelity و   Sachs
املخاطر  حيث  من  العميل  اأهداف  تلبي  حلول  توفري  بهدف  املختلفة،  اال�شتثمار 
والعائد وال�شيولة. كما عملت اأهلي كابيتال كمدير اكتتاب م�شرتك الإ�شدار �شندات 
راأ�شمالية من ال�شريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي التي اأ�شدرها البنك 
االأهلي الكويتي. وبلغت االأ�شول املدارة لل�شركة 700 مليون دينار كويتي كما يف 31 

دي�شمرب 2021.

لتطوير  جديًدا  تنفيذًيا  رئي�ًشا  كابيتال  اأهلي  �شركة  عينت   ،2021 عام  وخالل 
اأعمال ال�شركة، وتعزيز نطاق منتجاتها، وزيادة توا�شلها مع امل�شتثمرين، وتر�شيخ 
مكانتها كواحدة من ال�شركات اال�شتثمارية الرائدة يف الكويت ودول جمل�ص التعاون 
اخلليجي. ويف عام 2021، متثلت املبادرة الرئي�شية للم�شوؤولية االجتماعية لل�شركة 
)CSR( يف م�شروع "�شندوق االألوان"، حيث ُطلب من طالب مدر�شة االأمل لذوي 
االحتياجات اخلا�شة، ونادي الطموح الريا�شي الكويتي، ومركز اخلرايف الأن�شطة 
االأطفال، ومركز 21، واجلمعية الكويتية الختالفات التعلم )KALD( تزيني ور�شم 
املفيدة خالل فرتة جائحة كورونا،  املنزلية  االأن�شطة  لتوفري  ال�شناديق اخل�شبية 
مع تطوير مهاراتهم االإبداعية يف ذات الوقت. وقد مت توزيع هذه ال�شناديق على 

عمالء ال�شركة.

البنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية املتحدة  

انتع�ص اقت�شاد االإمارات العربية املتحدة  خالل عام 2021 ليتعافى من واحدة من 
اأعمق فرتات االنكما�ص وذلك نتيجة حملة التطعيم املت�شارعة اإلى جانب انتعا�ص 
غالبية  فتح  اإعادة  املتحدة يف  العربية  االإمارات  دولة  وقد جنحت  النفط.  اأ�شعار 
قطاعاتها االقت�شادية بدعم من انتعا�ص ال�شياحة، ومعر�ص اإك�شبو 2020 يف دبي، 
وا�شرتاتيجية "م�شاريع اخلم�شني" االأخرية التي تعزز مرحلة النمو اجلديدة لدولة 

االإمارات العربية املتحدة. 

االقت�شادية  التوجهات  من  وا�شتفاد  قوًيا  انتعا�ًشا  العقارات  قطاع  �شجل  وقد 
كما  املتقدمة.  االقت�شاديات  دول  يف  العاملي  واالنتعا�ص  ال�شيولة  ووفرة  االإيجابية 
الربع  خالل  وال�شياحة  ال�شفر  اأعمال  يف  الن�شاط  عودة  نتيجة  ال�شياحة،  �شهدت 
االأخري من عام 2021، انتعا�ًشا تدريجًيا ميهد الطريق النتعا�ص اأقوى خالل عام 
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وقد �شهد القطاع امل�شريف منًوا �شعيًفا يف قطاع القرو�ص مع توقع وجود �شغوط 
انخفا�ص  وبف�شل  ذلك،  ومع   .2021 عام  معظم  خالل  االئتمان  اأ�شعار  على 
حتقيق  من  البنوك  غالبية  متكنت  التكاليف،  يف  االأف�شل  والتحكم  املخ�ش�شات 

ربحية اأعلى يف معظم عام 2021.

املتحدة  العربية  االإمارات  يف  تواجده  من  الكويتي  االأهلي  البنك  ا�شتفاد  وقد 
ب�شكل كبري من هذا االنتعا�ص االقت�شادي من خالل و�شعه كموؤ�ش�شة مهمة تقدم 
االأهلي  البنك  اأعاد  كما  املتحدة.  العربية  االإمارات  يف  العمالء  لكبار  القرو�ص 
حقق  لذلك،  ونتيجة  لل�شركات.  امل�شتهدف  ال�شوق  حتديد  االإمارات،  يف  الكويتي 
منوا ائتمانيا غري م�شبوق بن�شبة 20 %. ومن خالل تواجده يف دبي واأبو ظبي، يركز 
من  االإماراتية  ال�شركات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  االإمارات،   - الكويتي  االأهلي  البنك 
من  بالعمالء  ال�شلة  ذات  التجارية  واالأعمال  احلكومية،  والهيئات  االأولى،  الفئة 

ال�شركات الكويتية التي تعمل يف االإمارات العربية املتحدة. 

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
(OTFD) اإدارة العمليات والتمويل التجاري

املدفوعات  توزيع  عمليات  بنجاح  التجاري  والتمويل  العمليات  اإدارة  نفذت 
الكويتي،  االئتمان  بنك  مع  بالتعاون  املوؤهلني  الكويتيني  للمواطنني  االإلكرتونية 
باالإ�شافة اإلى تنفيذ نظام الت�شويات االإجمالية بالوقت احلقيقي )RTGS( كجزء 

من م�شروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي يديره بنك الكويت املركزي. 

العمليات  من  العديد  ت�شميم  التجاري  والتمويل  العمليات  اإدارة  اأعادت  كما 
الكفاءة  زيادة  مع  للعمالء  اأف�شل  خدمة  لتقدمي  رقمية  عمليات  اإلى  وحتويلها 
الكاملة  االأمتتة  ذلك  على  االأمثلة  ومن  للمعاملة،  ال�شامل  التنفيذ  يف  والفعالية 
االأهلي  البنك  لعمالء  للمقا�شة  الكويتية  ال�شركة  من  امل�شتلمة  االأرباح  ل�شرف 
التح�شينات  من  العديد  بتنفيذ  ا  اأي�شً االإدارة  وجنحت  املحلية.  والبنوك  الكويتي 
على العمليات الداخلية والتي �شاهمت يف تعزيز كفاءة العديد من املهام الروتينية 
وتعمل حالًيا على العديد من امل�شاريع اجلديدة التي من املتوقع اأن تعزز التجربة 

االإجمالية لعمالء البنك االأهلي الكويتي.

(ITD) اإدارة تكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا  الإدارة  كبريا  حتدًيا   )COVID-19( كورونا  فريو�ص  تداعيات  مثلت 
زادت  ال�شحية،  واالإجراءات  القيود  تخفيف  ومع   .2021 عام  خالل  املعلومات 
اأحجام معامالت العمالء وعادت اإلى م�شتوياتها العادية، لكن العمل اجلزئي من 
املنزل ا�شتمر لفرتة طويلة خالل العام، مما تطلب من اإدارة تكنولوجيا املعلومات 
اأنظمة  با�شتخدام  للموظفني  ال�شماح  على  قادرة  لتكون  اجلهود  من  املزيد  بذل 
لت�شهيل  جديدة  حتديات  ظهور  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  واملكاتب.  املنازل  من  البنك 
الو�شول اإلى اأنظمة البنك عن ُبعد ويف اأماكن العمل، دون امل�شا�ص مبعايري توفري 
�شعيد  وعلى  بنجاح.  بها  الوفاء  مت  والتي  االأمان،  ومتطلبات  للعمالء  اخلدمات 
على   )AI( اال�شطناعي  الذكاء  تنفيذ  يف  الكويتي  االأهلي  البنك  جنح  االبتكار، 
 )Chatbot( الدرد�شة اإطالق خدمة  للهاتف املحمول، من خالل  البنك  تطبيق 
 ،Ask SANAD �شند"  "ا�شاأل  برنامج   - والعربية(  )االإجنليزية  اللغة  ثنائية 
العمالء  مالحظات  وكانت  وال�شوتية.  الن�شية  االأوامر  مع  التعامل  على  القادر 
اأمتتة  تنفيذ  على  العمل  ا�شتمر  كما  للغاية.  اإيجابية  اخلدمة  هذه  ا�شتخدام  على 
العمليات الروبوتية )RPA( يف كافة اأنحاء البنك، بهدف تعزيز خدمة العمالء، 
و�شمان وجود �شوابط حم�شنة وفعالة وخف�ص التكاليف من خالل زيادة الكفاءة 
اجلديدة،  املبادرات  من  عدد  اإطالق  مت  املبادرات   هذه  جانب  واإلى  واالإنتاجية. 
ومنها التحول الرقمي ومبادرة التكامل مع من�شة الهوية املدنية اخلا�شة بالهيئة 
العامة للمعلومات املدنية )PACI( وبرنامج "اعرف عميلك" e-KYC، �شواء من 

.blockchain خالل القنوات االإلكرتونية اأو تقنية بلوك ت�شني

(HRD) اإدارة املوارد الب�صرية

التكويت  خطة  وتنفيذ  مراجعة  متت  املركزي،  الكويت  بنك  متطلبات  مع  مت�شيا 
بالبنك. وخالل العام، اأطلق البنك االأهلي الكويتي اأول اأكادميية له من نوعها وهي 
اختيار  Academy Moody's Credit حيث مت  االئتمانية"  "اأكادميية موديز 
والتجارية  الهند�شية  التخ�ش�شات  خمتلف  من  الكويتيني  اخلريجني  من  العديد 
وحدات  عرب  التناوب  برنامج  مع  املكثف  التدريب  من  اأ�شهر  لثمانية  للخ�شوع 
متعددة يف البنك. ومت تخريج هوؤالء املوظفني بعد اإ�شتكمال دورة تدريبية ملدة عام 
معار�ص  من  العديد  يف  البنك  و�شارك  الكويتي.  ال�شباب  تنمية  برنامج  اإطار  يف 
الكويتيني  اخلريجني  جلذب  والكليات  اجلامعات  يف  اإقامتها  متت  التي  التوظيف 
لالن�شمام اإلى خمتلف برامج اأكادميية البنك االأهلي الكويتي. وقد تعاونت اإدارة 
تدريبية  دورة  لتطوير   )Euromoney( يوروموين  موؤ�ش�شة  مع  الب�شرية  املوارد 
معيارية لكافة مديري العالقات امل�شرفية باإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات، 

�شاعة   50000 من  اأكرث  البنك  اأنحاء  جميع  يف  املوظفون  ا�شتكمل  العام  وخالل 
و   LinkedIn مثل  االإنرتنت  عرب  التعلم  من�شات  من  العديد  على  التدريب  من 

.Intuition و Percipio

�شد  املوظفني  تطعيم  حلملة  بالرتتيب  ا  اأي�شً الب�شرية  املوارد  اإدارة  قامت  كما 
لتطعيم  ال�شحة،  وزارة  مع  بالتعاون  الكويت  يف   )COVID-19( كورونا  فريو�ص 
ا برنامج  املوظفني يف مقر البنك. وخالل العام، اأطلقت اإدارة املوارد الب�شرية اأي�شً
للموظفني  التاأهيل  الإعادة  �شلطان  فوزية  مركز  مع  بالتعاون  املوظفني  م�شاعدة 
لال�شتفادة من برامج اال�شت�شارات ال�شحية التي يدعمها البنك. اإلى جانب ذلك، 
ا باإدارة ور�ص عمل ومبادرات ترفيهية كجزء من  قامت اإدارة املوارد الب�شرية اأي�شً

برنامج "ال�شحة النف�شية والرتفيه" ملوظفي البنك.

 (RMD) اإدارة املخاطر

والتي  املجموعة،  ملخاطر  واإدارتها  ر�شدها  من  االئتمان  خماطر  اإدارة  عززت 
لالإنذار  جديدة  تقارير  واإدخال  املراقبة  قائمة  لتحديد  مطورة  منهجية  ت�شمنت 
يف  املخاطر  اإدارة  �شاهمت  كما  لديها.  االئتمان  خماطر  اإطار  لتعزيز  املبكر، 
�شياغة اإ�شرتاتيجية جديدة وخارطة طريق لتحول املخاطر ودعمها خالل العام.  
وباالإ�شافة اإلى ذلك، قامت اإدارة املخاطر بالتطويرات الرئي�شية التالية خالل عام 

:2021
• اإن�شاء وحدة املراجعة الالحقة )Post Fact( الإئتمان ال�شركات باملركز 

للبنك  الت�شغيلية  املخاطر  عمل  اإطار  ا�شتكمال  من  واالنتهاء  الرئي�شي 
)CORF( مبا يتما�شى مع معايري جلنة بازل

• تنفيذ اإطار عمل معزز الإدارة املخاطر يتما�شى مع املتطلبات الرقابية ل�شلطة 
دبي للخدمات املالية

التقييم  يف  جديدة  منهجية  وبدء  الت�شغيلية  للمخاطر  جديد  نظام  تنفيذ   •
)RCSA( الذاتي للمخاطر وال�شوابط

بني  الفائدة  معيار  ا�شتخدام  اإلى  التحول  يف  وامل�شاهمة  بفاعلية  امل�شاركة   •
الثانية  ال�شريحة  من  الراأ�شمالية  ال�شندات  واإ�شدار   )IBOR( البنوك 

والديون االأخرى والقرو�ص متو�شطة االأجل
املال  راأ�ص  لكفاية  الداخلي  التقييم  لعملية  املح�شن  العمل  اإطار  اإعداد   •

)ICAAP( من خالل اإدخال اأنواع خماطر جديدة لتقييم الركن الثاين
• تنفيذ اإطار عمل االأمن ال�شيرباين ح�شب تعليمات بنك الكويت املركزي

واالأمن  املعلومات  تكنولوجيا  اأمن  �شهادات  من  العديد  على  احل�شول   •
ال�شيرباين والتي ت�شمنت:

 )ISO27001( احل�شول على �شهادة االأيزو •
الدفع بطاقات  �شناعة  يف  البيانات  اأمن  معايري  �شهادة  اعتماد  اإعادة   •

PCI DSS
بال�شويفت  اخلا�ص  العميل  اأمن  حلماية  االمتثال  �شهادة  على  احل�شول   •

SWIFT CSP
لالأمن  الوطنية  الهيئة  معايري  ب�شوابط  االلتزام  �شهادة  على  احل�شول   •
CBUAE NESA االإلكرتوين – م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي



2 0 2 2التقرير الســـنوي  1 0 2 التقرير الســـنوي  1

2425

التوجه الإ�صرتاتيجي للمجموعة

ور�شالتها  اأ�شهل"  "بنك  حتقيق  يف  املتمثلة  روؤيتها  املجموعة  اإ�شرتاتيجية  تدعم 
يف ت�شخري اخلربات ب�شكل م�شتمر لت�شهيل واإثراء حياة االأفراد وذلك من خالل 
والتي  والتميز  والنزاهة  وال�شهولة  ال�شفافية  يف  املتمثلة  املجموعة  بقيم  االلتزام 
توفر نهج �شامل لكل عن�شر من هذه العنا�شر، ابتداًء من العمليات وحتى تطوير 

املنتجات الإدارة املواهب وخدمة العمالء.

لالأولوية  جماالت  وع�شر  ا�شرتاتيجية  ركائز  ثالث  املجموعة  حددت  وقد 
اال�شرتاتيجية لل�شنوات اخلم�ص املقبل على النحو التايل: 

 
التو�صع وحتقيق القيمة يف اأعمالها الأ�صا�صية

االأ�شا�شية.  واالأ�شواق  القطاعات  يف  امتيازها  نطاق  تو�شيع  املجموعة  تعتزم 
وتت�شمن جماالت اأولويتها اال�شرتاتيجية حتت هذا الركن اأربعة جماالت هي )1( 
تو�شيع نطاق امتيازها يف اأعمال التجزئة واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة واخلدمات 
باخلدمات  اخلا�ص  امتيازها  جتديد  خالل  من  وذلك  لل�شركات،  امل�شرفية 
امل�شرفية لالأفراد واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة وتو�شيع اأن�شطة البنك يف الكويت 
ب�شكل مدرو�ص، و)2( احلفاظ على زخم النمو يف م�شر مع الرتكيز امل�شتمر على 
تخفيف املخاطر و)3( النمو ب�شكل انتقائي ومدرو�ص يف االإمارات العربية املتحدة 
مع الرتكيز على مزايا التنويع والتاآزر و )4( اال�شتفادة من اأوجه الدعم والتاآزر 

عرب املجموعة.

املحافظة على الأعمال وتخفيف املخاطر

اإدارة املخاطر. وتت�شمن جماالت  تعتزم املجموعة بناء اجليل التايل من قدرات 
نزعة  تعزيز   )1( هي:  جماالت  ثالثة  الركن  هذا  حتت  اال�شرتاتيجية  اأولويتها 
 )2( واال�شتدامة،  املرونة  يف  التفريط  بدون  النمو،  تطلعات  تلبية  يف  املخاطر 
املتقدمة  والتحليالت  البيانات  من  واال�شتفادة  املخاطر  واأدوات  عمليات  جتديد 
بكفاءة  والتمويل  املال  راأ�ص  ا�شتخدام   )3( و  وكفاءتها  فعاليتها  من  كل  لتعزيز 

لدعم طموحات النمو.

البتكار والتمكني لدعم الركنني ال�صرتاتيجيني الآخرين

يف  التميز  وحتقيق  مبتكرة  وحلول  م�شرفية  خدمات  تقدمي  املجموعة  تعتزم 
اال�شرتاتيجية  اأولويتها  جماالت  وتت�شمن  الت�شغيلية.  والكفاءة  العمالء  خدمة 
رقمية  لتنفيذ حتليالت  ثالثة جماالت هي )1( خارطة طريق  الركن  حتت هذا 
ومتقدمة �شاملة تركز على جتربة العمالء ومكا�شب الكفاءة، )2( بناء تكنولوجيا 
اإدارة  للكفاءات من خالل �شبط  العنان  واإطالق  واآمنة  ومرنة  للمعلومات حديثة 
التكلفة واإحداث حتول يف منوذج الت�شغيل الهيكلي و)3( احلفاظ على ثقافة الفوز 
واالأداء، وتطوير املواهب واالحتفاظ بها )مبا يف ذلك املواهب الرقمية( ورعاية 

قادة امل�شتقبل من املواطنني الكويتيني.  

ال�صمول املايل

كجزء من التزام البنك بتعزيز ال�شمول املايل بني خمتلف الفئات يف كافة اأنحاء 
البالد، �شارك البنك االأهلي الكويتي - م�شر يف مبادرات البنك املركزي امل�شري 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  واالأفراد  واملزارعني  وال�شباب  املراأة  ا�شتهدفت  التي 
وقدم جمموعة خمتارة من املنتجات واخلدمات املن�شقة بعناية والتي تهدف اإلى 
االأهلي  البنك  التزامه، قدم  امل�شرفية. وكجزء من  ال�شرائح غري  و  الفئات  دعم 
الكويتي - م�شر ت�شهيالت للفئات التي ال تتعامل مع البنوك ومنها فتح احل�شاب 
بدون م�شاريف ادارية واإ�شدار بطاقات اخل�شم املبا�شر وبولي�شة تاأمني جمانية 

�شد احلوادث.

اإدارة الأزمات

حتولت   ،2020 عام  يف   )COVID-19( كورونا  فريو�ص  جائحة  ظهور  منذ 
ا�شرتاتيجية البنك نحو احلفاظ على ال�شيولة وتخفيف املخاطر وتر�شيد التكلفة. 
وباالإ�شافة اإلى ذلك، مت اتخاذ خطوات قوية ل�شمان �شالمة العمالء واملوظفني ومت 
تعديل منوذج اأعمالنا ل�شمان اال�شتمرار يف تقدمي كافة العمليات امل�شرفية بدون 
تنفيذ  ا�شتمرارية  وتفعيل خطط  العمل  البنك من ح�شد فرق  انقطاع. كما متكن 
عملياته بكفاءة وبكامل طاقته. وقد �شاعدت مرونة البنك االأهلي الكويتي - م�شر 
و�شرعته يف اال�شتجابة ملتغريات ال�شوق يف احلفاظ على معدالت منو عالية واأداء 

عام قوي خالل عام 2021.

قطاع الت�صويق

احلمالت  من  العديد  م�شر   - الكويتي  االأهلي  البنك  اأطلق   ،2021 عام  خالل 
الت�شويقية. ومت اإطالق �شل�شلة من احلمالت الرتويجية الرقمية لربامج القرو�ص 
اجلديدة وخطط التوفري جلذب خمتلف �شرائح العمالء. كما اأطلق البنك حملة 
التي  لل�شباب  املايل  ال�شمول  مبادرة  من  كجزء  لل�شباب  ح�شاب  الأول  م�شتهدفة 
بطاقات  وحظيت  امل�شتقبل".  توفري  "ح�شاب  امل�شري  املركزي  البنك  اأطلقها 
ائتمان البنك االأهلي الكويتي - م�شر بدعاية وا�شعة النطاق على مدار عام 2021 
حجم  زيادة  اإلى  اأدت  التي  امل�شتمرة  الرتويجية  والعرو�ص  احلمالت  خالل  من 

اال�شتحواذ وزيادة معدالت االإنفاق على البطاقات ومعدالت تفعيلها.

احللول  لطرح  مكثفة  ترويجية  بحمالت  م�شر   - الكويتي  االأهلي  البنك  قام  كما 
امل�شرفية الرقمية والقنوات البديلة التي مت توفريها للعمالء لت�شجيع التحول نحو 

املدفوعات الرقمية ول�شمان �شالمة العمالء وتوفري الراحة واالأمان لهم.  

امل�صوؤولية الجتماعية للبنك

تاأ�شي�شه  منذ  االجتماعية  امل�شئولية  بقيم  م�شر   – الكويتي  االأهلي  البنك  يلتزم 
عام  ويف  به.  واالرتقاء  املجتمع  وتنمية  بخدمة  تهتم  م�شئولة  موؤ�ش�شة  ب�شفته 
2021، وا�شل البنك االأهلي الكويتي – م�شر جهوده يف دعم الفئات غري القادرة 
بالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات غري الهادفة للربح من خالل املبادرات االجتماعية 
بدءا من تقدمي امل�شاعدات املالية والتربعات العينية من مالب�ص واإمدادات غذائية 
ومعدات ورعاية طبية، باالإ�شافة اإلى م�شاهماته العديدة يف دعم االأطفال واملراأة 

املعيلة وذوي الهمم وغري القادرين ماديا. 

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
(DIFC) البنك الأهلي الكويتي - فرع مركز دبي املايل العاملي

يف الإمارات العربية املتحدة 

بناء على الرتخي�ص اخلارجي الذي ح�شل عليه البنك ملمار�شة اأن�شطته يف مركز 
العاملي  املايل  الكويتي - فرع مركز دبي  االأهلي  البنك  اأ�شبح  العاملي،  املايل  دبي 
مفو�شا كذراع اإقليمي/دويل ملجموعة البنك االأهلي الكويتي. ويف عام 2021، قدم 
االأعمال  خطوط  من  جمموعة  العاملي  املايل  دبي  مركز   - الكويتي  االأهلي  البنك 
اجلديدة التي تغطي املوؤ�ش�شات املالية العاملية والدول ال�شيادية ("GFI") وكذلك 
البلدان التي ال يتواجد فيها البنك ("NPC").  ويركز منوذج التغطية اجلغرافية يف 
الغالب على ال�شرق االأو�شط واآ�شيا وتركيا. وعالوة على ذلك، يعمل البنك االأهلي 
الكويتي - مركز دبي املايل العاملي يف كثري من احلاالت كمركز حجز ال�شفقات 
لبع�ص فروع �شبكة البنك االأهلي الكويتي. وتدر�ص املجموعة حالًيا منتجات مالية 

اإ�شافية بهدف ا�شتخدام مركز دبي املايل العاملي كمركز متيز للمجموعة. 

متكنت   ،1 الفئة  اإلى   2 الفئة  من  اخلارجي   DIFC ترخي�ص  ترقية  خالل  ومن 
الثالثة  املواقع  تنويع حمفظتها خارج  الكويتي بنجاح من  االأهلي  البنك  جمموعة 
احلالية للبنك االأهلي الكويتي. وعالوة على ذلك، �شهلت ترقية الرتخي�ص لفرع 
املوؤ�ش�شات  ناجحة عرب  �شبكة عالقات  بناء  كبري  ب�شكل  العاملي  املايل  دبي  مركز 

املالية، و�شاعدت يف تعزيز اأعمال التمويل التجاري.

 لقد جنح فرع مركز دبي املايل العاملي يف حتقيق نتائج ممتازة.  ونتيجة لذلك، مت 
اتخاذ العديد من املبادرات خالل عام 2021، وت�شاعفت قيمة االأ�شول تقريبا، 

بينما ارتفع الربح الت�شغيلي لي�شل اإلى اأكرث من ال�شعف.

البنك الأهلي الكويتي - م�صر: اأبرز الإجنازات خالل عام 2021  

اأثبت االقت�شاد امل�شري �شالبته ومرونته يف مواجهة جائحة فريو�ص كورونا، حيث 
و�شل معدل منو االقت�شاد امل�شري يف ال�شنة املالية 2021 اإلى 3.3 %. ومن املتوقع 
اأن تزداد ن�شبة تعافى الن�شاط االقت�شادي بعد جائحة كورونا )COVID-19( يف 
ظل تخفيف قيود ال�شفر العاملية واإنت�شار اللقاح، مما اأ�شهم يف زيادة اال�شتهالك 

من جانب القطاع اخلا�ص وارتفاع ال�شادرات وزيادة منو االقت�شاد امل�شري.  

وقد حقق البنك االأهلي الكويتي - م�شر نتائج قوية يف كافة املوؤ�شرات ومتكن من 
55.3 مليار جنيه م�شري،  تعزيز مكانته كبنك رائد، حيث بلغ اإجمايل االأ�شول 
ومنا اإجمايل حمفظة القرو�ص و الت�شهيالت بن�شبة 16 % لي�شل اإلى 26.2 مليار 
جنيه م�شري، كما منا اإجمايل ودائع العمالء بن�شبة 29 % لي�شل اإلى 42.7 مليار 
جنيه م�شري. ويف عام 2021 بلغ �شايف االأرباح 710 مليون جنيه، بزيادة كبرية 
2020، وازداد �شايف االأرباح الت�شغيلية  22.7 % باملقارنة مع عام  بلغت ن�شبتها 
1.527 مليار جنيه، يف حني ارتفع �شايف الدخل من  26.5 % لي�شل اإلى  بن�شبة 

العائد بن�شبة 15.5 % لي�شل اإلى 2.157 مليار جنيه.

الإجنازات الرئي�صية

قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

على الرغم من ظروف ال�شوق ال�شعبة جنح قطاع ال�شركات يف ادراج 74 عمياًل 
 % 7.5 جديًدا خالل العام، ومنت حمفظة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات بن�شبة 
يف نهاية عام 2021، حيث ا�شتمر قطاع ال�شركات والقرو�ص امل�شرتكة يف تعزيز 
امل�شري،  امل�شريف  ال�شوق  يف  هام  كع�شو  م�شر   - الكويتي  االأهلي  البنك  مكانة 
وذلك بدعم من موظفيه اأ�شحاب االأداء املهني املتميز وبف�شل تفانيهم يف العمل 

واخلدمات املبتكرة التي تلبي احتياجات العمالء.

قطاع التجزئة امل�صرفية

من  الرغم  على  العمومية  امليزانية  يف  ا�شتثنائية  منو  معدالت   2021 عام  �شهد 
التي  املرنة  اأعمالنا  وخطة  الطموحة  ا�شرتاتيجيتنا  وبف�شل  ال�شائدة.  التحديات 
ومتطورة  جديدة  عرو�ص  وطرح  العمالء  خدمة  يف  التميز  حتقيق  حول  متركزت 
منت  كما  اجلديدة.  الرقمية  الدفع  وخدمات  العمالء  �شرائح  خمتلف  تنا�شب 
حمفظة ودائع العمالء بن�شبة 31.9 % يف نهاية عام 2021، وكذلك منت حمفظة 

االأ�شول بن�شبة 22.9 %.  

قطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 

 2021 تنمية حمفظته خالل عام  واملتو�شطة يف  ال�شغرية  ال�شركات  جنح قطاع 
بن�شبة 40.4  % من خالل برنامج جديد يعمل على ت�شريع وترية عملية االإقرا�ص.  
وا�شتمرت �شريحة راأ�ص املال املتو�شط التي مت طرحها موؤخًرا يف تقدمي اخلدمات 
للعمالء بحجم مبيعات �شنوي يرتاوح ما بني 200-400 مليون جنيه م�شري، مما 
اأدى اإلى بناء حمفظة لهذا القطاع بقيمة 740 مليون جنيه م�شري من اإجمايل 

27 عمياًل.

قطاع اخلزانة و�صوق املال

وفر قطاع اخلزانة و�شوق املال للعمالء اإمكانية الو�شول اإلى �شوق ال�شرف االأجنبي 
من خالل تقدمي اأ�شعار تناف�شية يف االأ�شواق الفورية واالآجلة. باالإ�شافة اإلى ذلك، 
الفائ�شة  ال�شيولة  اإدارة  ال�شركات يف  من  البنك  املال عمالء  اأ�شواق  فريق  يدعم 
واأذون اخلزانة  اأ�شواق �شندات  اإلى  الو�شول  باإمكانية  لديهم من خالل تزويدهم 

املحلية باالإ�شافة اإلى اأ�شواق ال�شندات الدولية.

قطاع املوؤ�ص�صات املالية

يف عام 2021، وا�شل البنك االأهلي الكويتي - م�شر جهوده يف تو�شيع نطاق قطاع 
املوؤ�ش�شات املالية حيث وا�شل قطاع املوؤ�ش�شات املالية احلفاظ على عالقاته الوثيقة 
بن�شبة  الودائع  اإجمايل  وارتفع   ،2021 عام  خالل  العاملية  املرا�شلني  �شبكة  مع 

65.7 % بنهاية عام 2021.

قطاع تكنولوجيا املعلومات

الكويتي-  االأهلي  البنك  املعلومات يف  2021، وا�شل قطاع تكنولوجيا  خالل عام 
م�شر العمل على تطوير التحول الرقمي للبنك من خالل تعزيز املن�شات الرقمية 
ذلك  يف  مبا  الهدف  هذا  لتحقيق  اخلطوات  من  العديد  اتخاذ  مت  وقد  احلالية. 

ميكنة العمليات.

قطاع املوارد الب�صرية

خالل عام 2021، ركز قطاع املوارد الب�شرية على تنمية املهارات املهنية واالإدارية 
على  العمل  ذلك  يف  مبا  التدريبية  الربامج  من  عدد  توفري  خالل  من  للموظفني 
 The Power of" تطوير خطط حوافز العاملني، واإطالق برامج املزايا للعاملني
One" و "Extra Mile"، و اأي�شا تقدمي اأكادميية البنك االأهلي الكويتي – م�شر 
لل�شنة  االإئتمانية  م�شر   – الكويتي  االأهلي  البنك  اأكادميية  و  امل�شرفية  للتجزئة 
املوظفني  مهارات  تنمية  ملبادرات  التخطيط  اإلى  باالإ�شافة  التوايل،  على  الثانية 

والعمل على اإجراء ا�شتبيان امل�شاركة بالراأي للموظفني.
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وفيما يلي الأن�صطة الرئي�صية للجان خالل عام 2021:

جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�صتثمار

ال�صيد/ طالل حممد ر�صا بهبهاين )رئي�س اللجنة(

تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2021 عام  خالل  مرة   )48( اللجنة  اجتمعت 
حدودهم  جتاوزت  الذين  للعمالء  االئتمانية  الت�شهيالت   )1( ب�شاأن  التو�شيات 
االئتمان  �شيا�شة   )2( لالئتمان،  االإدارة  بلجنة  اخلا�شة  املوافقة  �شالحيات 

واال�شتثمار وتقدميها للمجل�ص العتمادها و)3( الت�شهيالت االئتمانية املتعرثة.

جلنة جمل�س الإدارة للحوكمة

ال�صيد/ طالل حممد ر�صا بهبهاين )رئي�س اللجنة(

ب�شاأن )1(  التو�شية  وتقدمي  ملراجعة   ،2021 عام  اللجنة مرتني خالل  اجتمعت 
االأموال  غ�شل  مبكافحة  اخلا�شة  االلتزام  �شيا�شات  و)2(  العمالء  حماية  دليل 
العاملي  املايل  دبي  مركز  فرع  ترخي�ص  برتقية  التو�شية  و)3(  االإرهاب  ومتويل 

و)4( �شيا�شات احلوكمة ذات ال�شلة.   

جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق

ال�صيد/ �صالح اأحمد ال�صرحان )رئي�س اللجنة حتى 2021/4/3)

ال�صيد/ رائد املوؤمن )رئي�س اللجنة اعتبارا من 2021/4/3 وع�صو 

جمل�س الإدارة امل�صتقل(

تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2021 عام  خالل  مرات   )8( اللجنة  اجتمعت 
التو�شيات ب�شاأن )1( البيانات املالية املرحلية وال�شنوية �شاملة كفاية املخ�ش�شات 
واأدائهما،  وا�شتقالليتهما  اخلارجينْي  املدققنْي  اأعمال  نطاق  و)2(  والتقديرات 
الداخلية  الرقابة  واأنظمة  االأخرى  وال�شجالت  املحا�شبية  ال�شجالت  تقرير  و)3( 
الرقابية  اجلهات  تفتي�ص  تقارير  و)5(  الداخلي،  التدقيق  واأن�شطة  خطة  و)4( 
القرو�ص  مراجعة  عن  املركزي  الكويت  لبنك  �شنوي  ربع  تقرير  تقدمي  و)6( 

اال�شتهالكية والقرو�ص املق�شطة.

جلنة جمل�س الإدارة للرت�صيحات واملكافاآت

بتاريخ   (2021/3) رقم  اجتماعه  يف  االإدارة  جمل�ص  قرار  مبوجب  ف�شلها  مت 
االإدارة  جمل�ص  وجلنة  للمكافاآت  االإدارة  جمل�ص  جلنة  اإلى   2021/04/03

للرت�شيحات.
ال�صيد/ علي اإبراهيم حجي ح�صني معرفـي )رئي�س اللجنة(

تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2021 عام  خالل  مرات   )3( اللجنة  اجتمعت 
 )2( الب�شرية،  املوارد  اإدارة  �شيا�شات   )1( واعتماد  مناق�شة  ب�شاأن  التو�شيات 
تعيينات   )4( ال�شحي  التاأمني  عقود  جتديد   )3( الوظيفي،  االإحالل  خطط 
الرئي�ص  ونائب  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  مكافاآت  و)5(  العليا  املنا�شب 
ب�شاأن  والتو�شية  التحديد  و)6(  االإدارة  جمل�ص  �شر  واأمني  للمجموعة  التنفيذي 

مكافاأة املوظفني.

جلنة جمل�س الإدارة للمكافاآت، مت ت�صكيلها بتاريخ 2021/4/3

ال�صيد/ علي اإبراهيم حجي ح�صني معريف )رئي�س اللجنة(

اجتمعت اللجنة )5( مرات خالل عام 2021. واللجنة ت�شاعد جمل�ص االإدارة يف 
كافة امل�شائل املتعلقة باملكافاآت، وتعزيز �شيا�شات وممار�شات املكافاآت على م�شتوى 
البنك االأهلي الكويتي جلذب كبار املوظفني واالحتفاظ بهم وتطوير عمليات البنك 

واالإ�شراف على فعاليتها.

جلنة جمل�س الإدارة للرت�صيحات، مت ت�صكيلها بتاريخ 2021/4/3

جمل�س  وع�صو  اللجنة  )رئي�س  النقيب  ح�صن  خلدون  زيد  ال�صيد/ 

الإدارة امل�صتقل(

تتولى اللجنة )1( م�شاعدة جمل�ص االإدارة   .2021 مل جتتمع اللجنة خالل عام 
يف كافة امل�شائل املتعلقة مبراجعة واعتماد طلبات الرت�شيح لع�شوية جمل�ص اإدارة 

البنك االأهلي الكويتي، )2( رفع التو�شيات ملجل�ص االإدارة ب�شاأن الرت�شيح لع�شوية 
بنك  ال�شادرة عن  والتعليمات  املعتمدة  واملعايري  لل�شيا�شات  وفقا  االإدارة  جمل�ص 
ذلك  وي�شمل  االإدارة،  جمل�ص  لع�شوية  الرت�شيح  �شوابط  ب�شاأن  املركزي  الكويت 
تقوم   )3( امل�شتقل،  الع�شو  ا�شتقاللية  ل�شمان  الالزمة  املتطلبات  من  التحقق 
اللجنة مبراجعة هيكل جمل�ص االإدارة ورفع التو�شيات ب�شاأن التغيريات التي ميكن 

اإجراوؤها، )4( كما تقوم اللجنة باإجراء تقييم �شنوي الأداء املجل�ص.

جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر

من  اعتبارا  اللجنة  )رئي�س  النقيب  ح�صن  خلدون  زيد  ال�صيد/ 

2021/4/3 وع�صو جمل�س الإدارة امل�صتقل(
تقدمي  و/اأو  واعتماد  ملراجعة   ،2021 عام  خالل  مرة   )18( اللجنة  اجتمعت 
التو�شيات ب�شاأن )1( �شيا�شات ومواثيق ومناذج واأطر عمل املخاطر، و)2( بيان 
نزعة املخاطر واإطار عمل املخاطر وم�شفوفة �شالحية املوافقة اخلا�شة باملخاطر، 
و)3( احلدود املو�شوعة للموؤ�ش�شات املالية والبنوك، و)4( تقدمي م�شتندات عملية 
التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال )ICAAP( ب�شكل ربع �شنوي و)5( الت�شهيالت 

االئتمانية املتعرثة و)6( اأن�شطة اإدارة املخاطر.

جلنة جمل�س الإدارة لالإ�صراف على فروع البنك يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة ومركز دبي املايل العاملي  - الإمارات العربية املتحدة 

ال�صيد/ علي اإبراهيم حجي ح�صني معرفـي )رئي�س اللجنة(

اجتمعت اللجنة )4( مرات خالل عام 2021، ملراجعة االأعمال واالأداء الت�شغيلي 
القابلة  والت�شريعية  الرقابية  االلتزامات  املتحدة مع  العربية  االإمارت  دولة  لفروع 

للتطبيق.

ويتولى رئي�ص جمل�ص اإدارة املجموعة متابعة اأعمال اللجان املذكورة ب�شكل م�شتمر 
تقارير  على  واحل�شول  اإليها  املوكلة  والواجبات  باالأعمال  قيامها  من  للتحقق 
املتابعة.  كما اأن وجود جلان منبثقة عن  جمل�ص االإدارة ال يعفي املجل�ص من حتمل 
امل�شئولية املبا�شرة عن كافة االأعمال املت�شلة باملجموعة.  ويتم تعزيز دور جمل�ص 
اإدارة املجموعة مبجل�شني م�شتقلني يف �شركتني تابعتني للمجموعة هما: �شركة اأهلي 
كابيتال لال�شتثمار )ACIC(، والبنك االأهلي الكويتي – م�شر )ABK-E(، واللتني 

يتم تعزيزهما بلجان جمل�ص االإدارة املنبثقة عنهما.

تقييم جمل�س الإدارة لتعليمات احلوكمة واأنظمة الرقابة الداخلية

احلوكمة  بتعليمات  التزامه  الكويتي  االأهلي  البنك  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  يوؤكد 
الداخلية  الرقابة  عمل  اإطار  اأن  على  ويوؤكد  املركزي  الكويت  بنك  عن  ال�شادرة 
تدقيق خارجي  مكتب  قام  ذلك،  وف�شال عن  له.  مقرر  هو  يعمل ح�شبما  احلايل 
الكويت  بنك  لتعليمات  وفقا   2021 عام  يف  الداخلية  للرقابة  �شنوية  مبراجعة 
املركزي. وهذه املراجعة مل جتد اأي موا�شيع ذات اأهمية فيما يتعلق باإطارات عمل 
احلوكمة والرقابة الداخلية احلالية بالبنك االأهلي الكويتي.  وفيما يلي بيان واإقرار 
املدقق اخلارجي امل�شتقل عن كفاية اأنظمة الرقابة الداخلية ملجموعة البنك االأهلي 

الكويتي:
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هيكل جمل�س اإدارة املجموعة

قام املجل�ص بت�شكيل اللجان التالية بال�شالحيات املحددة لها يف امليثاق اخلا�ص 
بكل جلنة  وذلك يف �شبيل تنفيذ امل�شئوليات واملهام املنوطة به:

)BCIC( جلنة جمل�ص االإدارة لالئتمان واال�شتثمار •
)BCGC( جلنة جمل�ص االإدارة للحوكمة •

)BAC(جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق •
• جلنة جمل�ص االإدارة للرت�شيحات واملكافاآت )BNRC(، والتي مت ف�شلها 

    بتاريخ 2021/4/3 اإلى جلنتني هما: جلنة جمل�ص االإدارة للمكافاآت 
)BNC( وجلنة جمل�ص االإدارة للرت�شيحات  )BCC(    

)BRC( جلنة جمل�ص االإدارة للمخاطر •
• جلنة جمل�ص االإدارة لالإ�شراف على فروع البنك يف دولة االإمارات العربية 

)BMC( املتحدة وفرع مركز دبي املايل العاملي    

(1) ال�شيد/ �شالح ال�شرحان - ترك جلنة التدقيق بتاريخ 2021/4/3

(2) ال�شيد/ �شالح ال�شرحان - ترك جلنة املخاطر بتاريخ 2021/4/3

(3) ال�شيد/ رائد املوؤمن - مت تعيينه رئي�شا للجنة التدقيق بتاريخ 2021/4/3

(4) ال�شيد/ زيد النقيب - التحق باملجل�ص بتاريخ 2021/4/3، 

     ومت تعيينه رئي�شا للجنة املخاطر

(5) ال�شيد/ علي البغلي - التحق باملجل�ص بتاريخ 2021/5/4

(6) ال�شيد/ علي البغلي - مت تعيينه ع�شوا بلجنة االئتمان واال�شتثمار بتاريخ 2021/5/10

(7) مت ف�شلها مبوجب قرار جمل�ص االإدارة يف اجتماعه رقم (2021/3) بتاريخ 2021/04/03

     اإلى جلنة جمل�ص االإدارة للمكافاآت وجلنة جمل�ص االإدارة للرت�شيحات

مقدمة

اإن و�شع اإطار عمل احلوكمة ملجموعة البنك االأهلي الكويتي يج�شد التزام جمل�ص 
واإمكانية  احلوكمة  جمال  يف  بها  وااللتزام  املمار�شات  اأف�شل  بتطبيق  االإدارة 
لاللتزامات  الكويتي  االأهلي  البنك  جمموعة  حتقيق  ب�شمان  يتعلق  فيما  امل�شاءلة 

الرقابية والقانونية يف الدول التي تعمل بها.

االأهلي  البنك  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  عاتق  على  تقع  التي  الرئي�شية  وامل�شئولية 
التزام  تنفيذها مع �شمان  واالإ�شراف على  البنك  ا�شرتاتيجية  الكويتي هي و�شع 
اأن يكون  التي تعترب م�شئولة عن تنفيذ هذه االإ�شرتاتيجية على  التنفيذية  االإدارة 
وامل�شتدامة  امل�شافة  القيمة  البعيد وحتقيق  املدى  على  املربح  النمو  على  الرتكيز 

للم�شاهمني.

ت�صكيل جمل�س اإدارة املجموعة

11 ع�شو غري تنفيذي مبا فيهم رئي�ص جمل�ص  اإدارة املجموعة من  يتكون جمل�ص 
االإدارة وع�شوْين م�شتقلنْي.  وينتخب امل�شاهمون اأع�شاء جمل�ص االإدارة يف اجلمعية 
العامة مل�شاهمي املجموعة لفرتة ثالث �شنوات.  وقد مت بيان ملخ�ص ال�شرية الذاتية 
الأع�شاء جمل�ص اإدارة املجموعة على ال�شفحات رقم )4( حتى )7( من هذا التقرير.

BMC

AGMBODBC&ICBCGCBAC(7)BNRCBCCBRCUAEDIFC

Total Number of Meetings and Attendanceاأع�ضاء جمل�ض الإدارة

ال�شيد/ طالل حممد ر�شا بهبهاين -
2/29/948/472/2رئي�ص جمل�ص االإدارة

ال�شيد/ �شالح اأحمد ال�شرحان -
18/1(2)8/1(1)2/09/6نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

2/29/92/23/35/54/44/4ال�شيد/ علي اإبراهيم حجي ح�شني معرفـي - ع�شو
2/29/948/44ال�شيد/ خالد عثمان عبد الوهاب العثمان - ع�شو

2/29/72/23/35/4ال�شيد/ خالد عبد اهلل حممد امل�شاري - ع�شو
2/29/648/43ال�شيد/ �شليمان عبد اهلل �شليمان املريخي - ع�شو
2/29/948/413/35/54/44/4ال�شيد/ عادل اإبراهيم يلي اأحمد بهبهاين - ع�شو
2/29/98/718/17املهند�ص/ علي حممد عبد اهلل ال�شريدة - ع�شو 
8/85/218/174/44/4(3)2/29/8ال�شيد/ رائد عبد الكرمي املوؤمن - ع�شو م�شتقل

2/09/62/28/418/13 (4)ال�شيد/ زيد خلدون ح�شن النقيب - ع�شو م�شتقل
48/30(6)2/09/5 (5)ال�شيد/ علي عبد اهلل حممد البغلي - ع�شو 

وفيما يلي تفا�شيل موجزة عن االجتماعات التي عقدها جمل�ص اإدارة املجموعة واللجان املنبثقة عنه خالل عام 2021 مع ن�شبة ح�شور كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ص االإدارة.
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الكويتي  االأهلي  للبنك  الداخلية  الرقابة  واأنظمة  ال�شجالت االخرى  املحا�شبية وكذلك  ال�شجالت  2021، فقـد قمنا بفح�ص  23 فرباير  املوؤرخ يف  تعييننا  وفقًا خلطاب 
�ص.م.ك.ع ("البنك") و�شركاته التابعة )وي�شار اإليها معًا بـ"املجموعة"(، التي كانت مطبقة خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.   

وقد �شمل الفح�ص اإدارات البنك وفروعه وال�شركات التابعة كما يلي: 

•  البنك االأهلي الكويتي - �ص.م.ك.ع.
•  البنك االأهلي الكويتي - فرع دبي

•  البنك االأهلي الكويتي - فرع اأبو ظبي
•  البنك االأهلي الكويتي - فرع مركز دبي املايل العاملي
•  �شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار - �ص.م.ك. )مقفلة(

•  البنك االأهلي الكويتي - م�شر 
•  البنك االأهلي الكويتي - �شركة م�شر للتاأجري

•  البنك االأهلي الكويتي - �شركة اال�شتثمار امل�شرية

وقد مت الفح�ص مع االأخذ يف االعتبار املتطلبات الواردة يف دليل االإر�شادات العامة والذي اأ�شدره البنك املركزي يف 14 نوفمرب 1996. وكذلك التعليمات ال�شادرة يف 
20 يونيو 2012 وتعديالتها ال�شادرة يف 10 �شبتمرب 2019 ب�شاأن قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك الكويتية. وكذلك تعليمات بنك الكويت املركزي ال�شادرة ب�شاأن املحاور 

التالية التي �شملها الفح�ص:

•  املحور الرابع من تعليمات قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك الكويتية واملتعلقة باإدارة املخاطر و�شوابط الرقابة الداخلية.
•  تعليمات املحافظة على �شرية معلومات وبيانات العمالء وال�شادرة بتاريخ 9 فرباير 2012.

•  تعليمات مكافحة عمليات غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب وال�شادرة بتاريخ 14 مايو 2019 وكذلك القوانني ذات ال�شلة.
•  اأن�شطة االأوراق املالية.

هذا، ونود اأن ن�شري اإلى اأنه من بني م�شئولياتكم كاأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك االأهلي الكويتي العمل على اإر�شاء النظم املحا�شبية وال�شجالت واأنظمة الرقابة الداخلية 
الكافية مل�شرفكم، مع االأخذ يف االعتبار تنا�شب تكلفة عنا�شر هذه االأنظمة مع املنافع املتوقعة من تطبيقها. علمًا باأن الهدف من هذا التقرير هو اأن يقدم اإليكم تاأكيدات 
معقولة )ولي�شت قاطعة( عن مدى كفاية االإجراءات والنظم املتبعة حلماية موجودات البنك �شد اخل�شائر، التي ميكن اأن تنتج عن ت�شرفات اأو ا�شتخدامات غري م�شوؤولة، 
واأن املخاطر امل�شرفية تتم مراقبتها وتقييمها بدقة، واأن العمليات يتم تنفيذها وفقًا الإجراءات التفوي�ص املتبعة، ويتم ت�شجيلها على نحو �شحيح، وذلك لتمكينكم من 

القيام باأعمالكم ب�شكل �شليم. 

بيان املدقق اخلارجي واإقرار كفاية نظم الرقابة الداخلية

ملجموعة البنك الأهلي الكويتي
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ومع االأخذ يف االعتبار اأنه قد يرتتب على جوانب الق�شور يف اأي من االأنظمة املحا�شبية اأو اأنظمة الرقابة الداخلية، اأن حتدث اأخطاء ال يتم الك�شف عنها اأو تعقبها، وكذلك �شعوبة 
تقييم كفاية االأنظمة لفرتات م�شتقبلية، نظرًا الأن معلومات االإدارة واإجراءات الرقابة قد ت�شبح غري كافية ب�شبب تغيريات يف الظروف، اأو تدين درجة االلتزام بتلك االإجراءات. 

براأينا، وفيما يتعلق بطبيعة وحجم العمليات لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 ، فاإن ال�شجالت املحا�شبية وكذلك ال�شجالت االأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية 
التي قمنا بفح�شها تتفق مع متطلبات دليل االإر�شادات العامة ال�شادر عن بنك الكويت املركزي وتعديالته الالحقة، وكذلك التعليمات ال�شادرة ب�شاأن حماور الفح�ص 
املذكورة اأعاله، با�شتثناء املوا�شيع الواردة يف التقرير املقدم اإلى جمل�ص اإدارة البنك. و االإجراءات التي مت اأخذها من قبل املجموعة ملعاجلة املالحظات التي مت ذكرها 
يف التقرير، مبا يف ذلك مالحظات ال�شنوات ال�شابقة، تعترب اإجراءات مر�شية. كما اأنه يف راأينا ال يوجد تاأثري جوهري من اال �شتثناءات على عدالة القوائم املالية للبنك.

____________________
د. �صعيب عبداهلل �صعيب

مراقب ح�صابات مرخ�س فئة اأ رقم 33

RSM البزيع و�صركائهم
دولة الكويت يف

28 �شبتمرب 2021

وتف�شلوا بقبول فائق االإحرتام والتقدير،

خطاب الراأي

28 �شبتمرب 2021

ال�شادة / اأع�شاء جمل�ص االإدارة املحرتمني 
البنك االأهلي الكويتي �ص.م.ك.ع.

دولة الكويت 

حتية طيبة وبعد،

تقرير حول ال�صجالت املحا�صبية وغريها من ال�صجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية



2 0 2 2التقرير الســـنوي  1 0 2 التقرير الســـنوي  1

3233

تقرير الحوكمة )تتمة(

وتوؤكد جمموعة البنك االأهلي الكويتي اأنه ال توجد اأي معلومات اأو ترتيبات معروفة 
لديها م�شبقا قد يوؤدي تنفيذها يف تاريخ الحق اإلى تغري يف الن�شب امل�شيطرة على 

جمموعة البنك االأهلي الكويتي.

اإدارة املخاطر وال�صوابط الداخلية واملكافاآت

لدى جمموعة البنك االأهلي الكويتي وظيفة م�شتقلة الإدارة املخاطر يراأ�شها رئي�ص 
وله �شالحية  للمخاطر  االإدارة  رئي�ص جلنة جمل�ص  يتبع  الذي  املجموعة  خماطر 
التوا�شل املبا�شر مع رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة البنك االأهلي الكويتي. وقد قامت 
جمموعة البنك االأهلي الكويتي اأي�شا باعتماد هيكل تنظيمي يتوافق مع حجم اأعمال 
واأن�شطة املجموعة ل�شمان حتقيق ال�شيطرة الالزمة لتنفيذ اال�شرتاتيجية املو�شوعة.  
وتت�شمن هذه ال�شوابط ر�شم االأهداف لكل اإدارة من اإدارات االأعمال وو�شع املهام 
وامل�شئوليات وحتديد ال�شالحيات وامل�شتويات االإ�شرافية للم�شئولني االإداريني على 
كافة امل�شتويات لتحقيق رقابة مزدوجة وف�شل املهام وامل�شئوليات لتجنب ت�شارب 
باأدلة  الواردة  للتوجيهات  ال�شوابط  هذه  وتخ�شع  الت�شغيلية.  واملخاطر  امل�شالح 
ال�شيا�شات واالإجراءات بالن�شبة للتنفيذ ومراقبة العمليات مع التو�شيف الوظيفي 
وي�شمن  واخلربة.  ال�شرورية  املوؤهالت  ذلك  يف  مبا  الوظيفية  امل�شميات  ملختلف 
جمل�ص اإدارة املجموعة مو�شوعية وا�شتقاللية وظيفة التدقيق الداخلي للمجموعة 
التي يراأ�شها رئي�ص التدقيق الداخلي للمجموعة واأن تكون �شليمة يف كافة االأوقات. 
وف�شال عن ذلك، يقر جمل�ص اإدارة جمموعة البنك االأهلي الكويتي باأن التدقيق 
الداخلي واخلارجي هما من االأدوات االإ�شرافية املهمة جدا ويرى باأن تقاريرهما 
تعترب مراجعة م�شتقلة للمعلومات والبيانات التي تقدمها االإدارة التنفيذية �شمن 
ا�شتكمال  ويتم  باملجموعة.  اخلا�ص  واحلوكمة  الداخلية  ال�شوابط  عمل  اإطار 
الكويتي  االأهلي  البنك  جمموعة  يف  الداخلية  والرقابة  املخاطر  اإدارة  ترتيبات 
لكي: اإعدادها  مت  والتي  املجموعة  اإدارة  جمل�ص  من  املعتمدة  املكافاآت  ب�شيا�شة 

(1) تت�شمن كافة جوانب ومكونات املكافاآت املالية
(2) تتما�شى مع االأهداف اال�شرتاتيجية للبنك ونزعة املخاطر وا�شرتاتيجية 

       املخاطر يف البنك على املدى البعيد
(3) تتما�شى مع االأداء املايل وتعزز من الربحية امل�شتدامة

(4) حتافظ على املوظفني ذوي التاأهيل العايل والكفاءة واملهارات واملعرفة 
       عرب املجموعة

(5) حتافظ على نظام حوكمة �شليم للمكافاآت واالإف�شاح وال�شفافية
(6) تلتزم مبتطلبات اجلهات الرقابية يف الدول التي تعمل بها

والتي  املالية  املكافاآت  االعتبار كافة جوانب ومكونات  املكافاآت يف  �شيا�شة  وتاأخذ 
النحو  على  دفعها  الواجب  املكافاأة  اإجمايل  ي�شكالن  رئي�شنْي  مكوننْي  اإلى  ت�شتند 

التايل:
• مكافاأة ثابتة )مثل الرواتب والبدالت، الخ( والتي تغطي ما يلي:

- الراتب مثل الراتب االأ�شا�شي واملكافاأة ال�شنوية الثابتة
- البدالت للموظفني الكويتيني و�شيا�شة ا�شتحقاقات املكافاأة، وبدل ال�شفر 

    اأو قر�ص املوظفني، الخ.

وبالن�شبة للرواتب فاإنه يتم االتفاق عليها ح�شب العقد كاأجر للموظف عن مهاراته 
ب�شكل  الرواتب  مراجعة  وتتم  دوره.   اأداء  يف  ي�شتخدمها  التي  وخرباته  وكفاءاته 
يف  املوظف  واأداء  ال�شوق  واأو�شاع  املكافاآت  اإجمايل  االعتبار  يف  االأخذ  مع  �شنوي 

مقابل املخاطر على م�شتوى االإدارة وعلى م�شتوى املجموعة.

• مكافاأة متغرية وهي متثل املكافاأة التي تعتمد على االأداء، وهي تغطي ما يلي:
- مكافاأة نقدية متغرية

- خطة ا�شتبقاء املوظف على املدى البعيد - مبا يف ذلك تطبيق نظام اأو 
    اآلية حلجز املكافاأة، يف ال�شنوات التي يكون فيها االأداء املايل �شعيفا

املبالغ بالألف دك

املجموعمكافاآت تعتمد على الأداءرواتب ثابتة ومزايا اأخرىعدد املوظفني2021

182,1176962,812االإدارة العليا *

281,8715742,445موظفو املخاطر املادية **

موظفو املالية ومراقبة 
181,3955141,908املخاطر ***

645,3831,7847,165املجموع

*      تت�شمن االإدارة التنفيذية العليا كافة املوظفني باملنا�شب التنفيذية الذين يخ�شع تعيينهم ملوافقة اجلهات الرقابية و/اأو الذين يعتربون جزء من اإدارة البنك 
         االأهلي الكويتي على م�شتوى درجة م�شاعد مدير عام فما فوق )مع ا�شتبعاد موظفي املخاطر املادية وموظفي املالية ومراقبة املخاطر(.

**    موظفو املخاطر املادية هم اأولئك التنفيذيون الذين تعترب اأن�شطتهم ذات اأثر مادي على مدى املخاطر باملجموعة.
***   اأما موظفو املالية ومراقبة املخاطر فهم املوظفون التنفيذيون الذين ي�شغلون وظائف املخاطر والتدقيق واملالية على م�شتوى درجة م�شاعد مدير عام فما فوق.

)5( متابعة موظفي االإدارة العليا اجلدد بدرجة مدير عام اأو م�شاعد 
        مدير عام واملوافقة على تعيينهم بعد مقابلتهم واعتمادهم من قبل 

        االإدارة التنفيذية
)6( مراجعة اأداء البنك يف مقابل االأهداف على اأ�شا�ص اإجراءات االأداء 

        ال�شابق والالحق وحتديد ما اإذا كان ينبغي تطبيق نظام ا�شرتداد املكافاأة 
        على خطة ا�شتبقاء املوظفني على املدى البعيد

الإف�صاح عن املكافاآت

بلغت  مكافاأة اأع�شاء جمل�ص االإدارة 570 األف دك عن عام 2021،  وبلغ اإجمايل 
الرواتب واملكافاآت املدفوعة الأكرب خم�شة م�شئولني تنفيذيني باالإ�شافة اإلى رئي�ص 
املخاطر للمجموعة والرئي�ص املايل للمجموعة ورئي�ص التدقيق الداخلي للمجموعة 

2,122 األف دك وذلك عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021.

وقد مت ت�شميم نظام املكافاأة املتغرية لتحفيز ومكافاأة املوظفني ذوي االأداء العايل 
املتغرية  املكافاآت  ويتم تخ�شي�ص  باملجموعة.   للمخاطر  �شامل  اإطار عمل  �شمن 
م�شتوى  على  واالأداء  بها  يعمل  التي  االإدارة  واأداء  الفردي  االأداء  بح�شب  لالأفراد 

املجموعة، وذلك با�شتخدام نظام اإدارة االأداء.

امل�شتوى  ل�شمان  رئي�شية  مهمة   )BCC( للمكافاآت  االإدارة  جمل�ص  جلنة  وتتولى 
التناف�شي لقيمة املكافاآت واملمار�شات ب�شكل عام واأنها �شمن نزعة املخاطر العامة 

ملجل�ص اإدارة املجموعة. وتتولى اللجنة امل�شئوليات التالية:  
)1( مراجعة �شيا�شة املكافاآت وكافة ال�شيا�شات ذات ال�شلة ورفع التو�شيات 

        ملجل�ص اإدارة املجموعة العتمادها
)2( مراجعة مكافاأة الرئي�ص التنفيذي للمجموعة ونائب الرئي�ص التنفيذي 

        للمجموعة واأمني �شر جمل�ص اإدارة املجموعة ورفع التو�شيات ملجل�ص اإدارة 
        املجموعة العتمادها

)3( املراجعة – باال�شرتاك مع جلنة املخاطر – لكافة اإجراءات االأداء قبل 
        وبعد التعيني ورفع التو�شيات ملجل�ص اإدارة املجموعة العتمادها

)4( القيام مبراجعة اأداء البنك – عند نهاية كل فرتة اأداء – يف مقابل 
        االأهداف املو�شوعة وعلى اأ�شا�ص اإجراءات االأداء يف املرحلة ال�شابقة 

        وحتديد مبلغ املكافاأة االإجمايل على م�شتوى البنك

وفيما يلي تفا�شيل الرواتب واملكافاآت املدفوعة ملختلف فئات املوظفني التنفيذيني عن ال�شنة املالية 2021:

الإدارة التنفيذية

مت بيان موؤهالت االإدارة التنفيذية ملجموعة البنك االأهلي الكويتي على ال�شفحات رقم )8( حتى )11( من هذا التقرير ال�شنوي.  

كبـار امل�صاهمني

فيما يلي املعلومات ذات ال�شلة بكبار امل�شاهمني مبجموعة البنك االأهلي الكويتي الذين ميلكون اأو ي�شيطرون ب�شكل مبا�شر بن�شبة تزيد على 5 % اأو اأكرث من راأ�شمال اأ�شهم 
البنك كما يف 31 دي�شمرب 2021.    

بيان اأ�شماء م�شاهمي البنك االأهلي الكويتي الذين ت�شل م�شاهمتهم املبا�شرة اإلى )5 %) فاأكرث من اأ�شهـم راأ�شمال البنـك وذلك كمـــا يف 2021/12/31

% من راأ�ض املال امل�ضدرعدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم

191,411,67411.259�شركة وفره لال�شتثمار الدويل - ح�شاب العمالء 2

168,848,4779.932ال�شركة الكويتية لال�شتثمار - عمالء 1

161,399,2689.493�شركة بهبهاين للتجارة العامة

116,208,3326.835على مراد يو�شف بهبهاين

107,948,2266.349ورثة حممد �شالح يو�شف بهبهاين

90,459,8795.321�شركة الوطني لال�شتثمار - عمالء 1
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إدارة المخاطر  
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هيكل راأ�س املال

يتكون هيكل راأ�شمال جمموعة البنك من راأ�شمال ال�شريحة االأولى حلقوق امل�شاهمني وراأ�شمال ال�شريحة االأولى االإ�شايف  )راأ�شمال االأ�شهم املدفوع بالكامل واالحتياطيات 
�شاملة االحتياطيات بالقيمة العادلة( وراأ�شمال ال�شريحة الثانية، الذي يت�شمن خم�ش�ص عام )وهذا يخ�شع حلد اأق�شى بن�شبة 1.25 % من اإجمايل املوجودات املرجحة 

باأوزان املخاطر االئتمانية(.         
 

2021هيكل راأ�ض املال 
(األف دك)

2020
(األف دك)

العامة االأ�شهم   / املدفوع  امل�شاهم  املال   170,012161,917راأ�ص 

 355,416356,166االحتياطات

ناق�ضا:

اخلزينة (5,135)(5,135)اأ�شهم 

العقاري( الرهن  خدمات  حقوق  )با�شتثناء  االأخرى  امللمو�شة  غري  (14,888)(13,919)االأ�شول 

التقاعد ل�شندوق  حمددة  مزايا   1713مطلوبات 

.% 10  =< امللكية  تكون  مالية حيث  موؤ�ش�شات  ا�شتثمارات يف  النا�شئة من  االأ�شا�شي  --ا�شتقطاعات احلد 

498,072 506,391اأ�ضهم ال�ضريحة الأولى العادية )حقوق امل�ضاهمني(

90,75090,750ال�شريحة االأولى االإ�شافية 

-49,420راأ�ص املال املوؤهل ك�شريحة ثانية 

 45,90844,428خم�ش�شات عامة )تخ�شع حلد اأق�شى بن�شبة 1.25 % من جمموع االأ�شول املرجحة باأوزان املخاطر االئتمانية(

.% 10  =< امللكية  تكون  مالية حيث  موؤ�ش�شات  ا�شتثمارات يف  النا�شئة من  االأ�شا�شي  --ا�شتقطاعات احلد 

44,428 95,328ال�ضريحة الثانية

692,469633,250اإجمايل راأ�ض املال املوؤهل بعد ال�ضتقطاعات
 

يبلغ راأ�ص املال امل�شاهم امل�شرح به واملدفوع بالكامل للمجموعة 170,012 األف دك وهو يتكون من 1,700,124,545 �شهما، قيمة كل �شهم 100 فل�شا. وقد مت اإ�شدار 
هذه االأ�شهم وفقا للقانون التجاري الكويتي اخلا�ص بال�شركات امل�شاهمة العامة. ومدفوعات االأرباح على هذه االأ�شهم تقديرية وتخ�شع ملوافقة اجلهات الرقابية. ويتم 

ت�شنيف هذه االأ�شهم كراأ�شمال م�شاهم يف البيانات املالية للمجموعة ويتم اإقرارها كجزء من راأ�شمال ال�شريحة االأولى اخلا�ص بحقوق امل�شاهمني.

هيكل املجموعة

)"البنك")  ع.  ك.  م.  �ص.  الكويتي،  االأهلي  البنك  من  املجموعة  هيكل  يتكون 
لال�شتثمار، كابيتال  اأهلي  �شركة  وهي  بالكامل  له  اململوكة  التابعة  و�شركاته 
جميعا  اإليهم  ي�شار  )و�شوف  م�شر،   - الكويتي  االأهلي  والبنك  م.،  ك.  م.  �ص. 
با�شم "املجموعة"(. ويعمل البنك يف جمال االأن�شطة امل�شرفية التجارية اخلا�شة 
امل�شرفية  واالأعمال  لالأفراد  امل�شرفية  واالأعمال  لل�شركات  امل�شرفية  باالأعمال 
مقر  ويقع  اال�شت�شارية.  واخلدمات  اال�شتثمار  واأن�شطة  اخلزانة  وخدمات  الدولية 
ا�شتثمارية  ح�شة  ميلك  البنك  اأن  كما  الكويت.  دولة  يف  التابعة  و�شركته  البنك 
ك�شركة  ت�شنيفها  يتم  والتي  ك.  م.  �ص.  القاب�شة،  ون  كريدت  �شركة  يف  كبرية 

زميلة، وهي تقع اأي�شا يف الكويت.

اإف�صاحات الركن الثالث

ح�شبما هو مقرر مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي اخلا�شة باتفاقية بازل 3، 
تلتزم البنوك باإتباع اأ�شلوب موحد حل�شاب متطلبات احلد االأدنى لراأ�شمال الركن 
 2009 يونيو  يف  املركزي   الكويت  بنك  قبل  من  التوجيهات  �شدرت  كما  االأول. 
عملية  مبوجب   )ICAAP( املال  راأ�ص  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  بخ�شو�ص 

املراجعة االإ�شرافية للركن الثاين.   

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

وفيما يلي اأهم التعليمات ال�شادرة بهذا اخل�شو�ص:
اأدنى  بحد  املال  راأ�ص  كفاية  معدل  على  املحافظة  ب�شرورة  البنوك  تلتزم   •
النظامي  التاأثري  ذات  املحلية  للبنوك  اأمان  م�شدات  �شامال   (%  13.5)

(D-SIB)
• تلتزم البنوك باإتباع االأ�شلوب املوحد لتنفيذ اتفاقية بازل 3 وفقا ل�شلطتها 

التقديرية الوطنية ملا يلي:
• تبني اخليار الثاين النك�شافات البنوك.

• ا�شتخدام اأف�شل ثالث وكاالت ت�شنيف دولية ب�شفة موؤ�ش�شات  
    خارجية لتقييم االئتمان 

كفاية  تقارير  يراجعوا  اأن  للبنك  اخلارجيني  احل�شابات  مراقبْي  على  يجب   •
راأ�ص املال ال�شنوية

• يجب اأن يقوم البنك باإجراء عملية تقييم داخلي لراأ�ص املال لكافة املخاطر 
املادية )خماطر الركن الثاين( مبوجب عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص 
املال )ICAAP(. وتت�شمن هذه املخاطر خماطر الرتكز االئتماين وخماطر 
واملخاطر  املتبقية  الت�شغيل  وخماطر   )CRM( االئتمانية  املخاطر  تخفيف 
القانونية وخماطر اأ�شعار الفائدة وخماطر ال�شيولة واملخاطر االإ�شرتاتيجية 

وخماطر ال�شمعة، الخ
ل�شنة  االأعمال  بتوقعات  اخلا�ص  ال�شغط  باختبار  القيام  البنك  على  يجب   •
واحدة قادمة حتت خمتلف ال�شيناريوهات وتقييم اأثر ذلك على كفاية راأ�ص 

املال وربحية البنك

إدارة المخاطر

ومبقت�شى اإطار عمل كفاية راأ�ص املال ، يجب على البنك تقدمي اإف�شاحات دقيقة 
التي  والكمية  النوعية  باملعلومات  يتعلق  فيما  املحدد  املوعد  يف  وكافية  ومنا�شبة 
متكن املتعاملني من التقييم ال�شليم الأن�شطة البنك ومدى خماطره.  ويتم تقدمي 

االإف�شاحات  العامة التالية وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي.

ال�صركات التابعة وال�صتثمارات الكبرية

لدى البنك �شركة تابعة مملوكة له بالكامل هي �شركة "اأهلي كابيتال لال�شتثمار" 
�ص. م. ك. )مقفلة(. وتعمل هذه ال�شركة التابعة يف اإدارة اال�شتثمارات واملحافظ 
باالإ�شافة اإلى االأن�شطة اال�شت�شارية، وهي تخ�شع لرقابة هيئة اأ�شواق املال كما اأن 
البنك لديه ا�شتثمارا بن�شبة كبرية يف �شركة كريدت ون القاب�شة لال�شتثمار، ويتم 
ت�شنيفها ك�شركة زميلة. واملبلغ امل�شتثمر يف ال�شركة الزميلة هو اأقل من حد اخل�شم 
االأ�شا�شي وهو 10 % و 15 % لراأ�شمال ال�شريحة االأولى )حقوق امل�شاهمني( ومن 
ثم مل يتم خ�شمه بغر�ص احت�شاب راأ�شمال ال�شريحة االأولى )حقوق امل�شاهمني(، 

ومت وزنه من حيث املخاطر بن�شبة 250 %.
 

كما ميلك البنك اأغلبية اأ�شهم البنك االأهلي الكويتي – م�شر وهو ال�شركة التابعة 
جمال  يف  امل�شرفية  االأن�شطة  بكافة  يقوم  والذي   % 98.6 بن�شبة  م�شر  يف  له 
العربية.  م�شر  جمهورية  داخل  وال�شركات  لالأفراد  املقدمة  امل�شرفية  اخلدمات 
البنك  با�شم  ويعمل حاليا   2015 نوفمرب  البنك يف  اال�شتحواذ على هذا  وقد مت 
االأهلي الكويتي – م�شر )ABK-Egypt( ويخ�شع للجهات الرقابية يف جمهورية 

م�شر العربية.

م�شتوى  على  باملجموعة  املال  راأ�ص  واإدارة  املخاطر  انك�شافات  بتقييم  القيام  يتم 
تقييمات  باإجراء  اأي�شا  البنك  يقوم  كما  التابعة.  ال�شركة  اأن�شطة  �شامال  جممع 
مل�شتوى راأ�ص املال ب�شكل م�شتقل. وف�شال عن ذلك، تقوم ال�شركات التابعة اأي�شا 
اأ�شا�ص  وعلى  فردي  ب�شكل  راأ�شمالها  كفاية  م�شتويات  لتحديد  منف�شل  بتمرين 

م�شتقل.
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ويخطط البنك لتوقعات راأ�شماله على اأ�شا�ص فرتة م�شتقبلية متا�شيا مع ا�شرتاتيجية 
البنك املعتمدة لتقييم اإمكانية توفر راأ�ص املال وكفايته مع االأخذ يف االعتبار خطط 
االأعمال  بيئة  احل�شبان  يف  تاأخذ  التي  االأخرى  واملبادرات  االإ�شرتاتيجية  االأعمال 

اال�شرتاتيجية والعوامل االأخرى يف عملية تقييم م�شتقبلية لراأ�ص املال.

معقول  ب�شكل  ال�شنوية  االأ�شهم  اأرباح  مدفوعات  حتديد  يتم  ذلك،  عن  وف�شال 
ومتوازن ويتم اقرتاحها من قبل جمل�ص االإدارة، حيث ت�شعى املجموعة اإلى حتقيق 

تطلعات امل�شاهمني وكذلك متطلبات راأ�ص املال الرقابي.

وتتم مراقبة م�شتويات راأ�ص املال خالل العام ا�شتنادا اإلى خطط االأعمال والبيئة 
االقت�شادية للمحافظة على كفاية راأ�ص املال عند امل�شتويات امل�شتهدفة.

حتليل احل�صا�صية واختبار ال�صغط

اإدارة  مبوجبه  تقوم  حيث  ال�شغط  الختبار  هيكلي  برنامج  بو�شع  املجموعة  تقوم 
املادية  املخاطر  عوامل  كافة  بتحديد  االأعمال  خطوط  مع  بالتن�شيق  املخاطر 
ت�شميم  يتم  املخاطر هذه،  عوامل  على  وبناء  املجموعة.  على عمليات  توؤثر  التي 
�شيناريوهات وا�شحة )معتدلة ومتو�شطة و�شعبة( ويتم اإجراء اختبارات ال�شغط 

على االنك�شافات لتقييم اأثرها على كفاية راأ�شمال املجموعة وربحيتها.

وينفذ البنك حتليل احل�شا�شية على تقلبات قيمة ال�شمانات واحتياطيات القيمة 
واأثر  للمقرت�شني/ال�شامنني  االئتماين  الت�شنيف  انخفا�ص  واحتمال  العادلة 
ذلك على االأرباح. وبعد ذلك يتم تقييم املالءة املالية للبنك ويتم اإبالغها ملجل�ص 

االإدارة.

وتقوم املجموعة بت�شغيل برنامج الختبار ال�شغط كجزء من عملية اإدارة املخاطر 
الإدارة راأ�ص املال. ويتم القيام بهذه العملية كل ربع �شنة لتقييم كفاية راأ�ص املال 
املجمع  امل�شتوى  على  ال�شغط  اختبار  اإجراء  ويتم  االإدارة.  ملجل�ص  النتائج  واإبالغ 

للمجموعة لتقييم اأثر اخل�شارة على م�شتويات كفاية راأ�ص املال.

يغطي برنامج اختبار ال�شغط فئات املخاطر التالية:
• خماطر االئتمان – التعرث يف �شداد القرو�ص املقدمة لالأطراف املقابلة مبا يف 
ذلك  ويت�شمن  واالأفراد،  ال�شركات  من  واملقرت�شني  املالية  املوؤ�ش�شات  ذلك 
حتليل احل�شا�شية جتاه تقلبات اأ�شعار ال�شمانات واحتياطيات التقييم العادل 

واخلف�ص املحتمل لدرجات ت�شنيف املقرت�شني/ال�شامنني
جتاه  اأو  االأفراد،  جتاه  انك�شافات  �شكل  يف  الرتكز   – الرتكز  خماطر   •
�شناعات / قطاعات بعينها اأو جتاه ال�شمانات اأو الرتكز يف الدول اأو املناطق
• خماطر �شعر الفائدة – التغريات املعاك�شة يف �شعر الفائدة/منحنى العائد
• خماطر ال�شوق – تغريات معاك�شة يف اأ�شعار املوجودات والعمالت واأثر هذه 

التغريات بال�شوق على حمفظة البنك
• خماطر ال�شيولة – نفاد الودائع - انخفا�ص يف خطوط االئتمان، عدم توفر 

الت�شهيالت املالية، �شدمات ال�شيولة املحددة  والنظامية اخلا�شة بالبنك
• املخاطر الت�شغيلية – اخل�شائر الت�شغيلية وفئات املخاطر ح�شبما مت تعريفها 
وخماطر  ال�شيرباين  االأمن  خماطر  البنك  يقي�ص  ذلك،  ومع  بازل3.  يف 

مكافحة غ�شل االأموال ب�شكل منف�شل نظًرا لطبيعة اأهميتها وحجمها

امل�شتندات  توثيق  عن  النا�شئة  املخاطر  وهي   – املتبقية  الت�شغيلية  املخاطر   •
وتنفيذ االلتزامات التعاقدية

�شغط  اختبار  اإجراء  يتم   –  )CRM( االئتمانية  املخاطر  تخفيف  خماطر   •
على قيم ال�شمانات التي يتم اعتبارها تخفيفا للمخاطر االئتمانية مع االأخذ 

يف االعتبار انخفا�ص القيمة ال�شوقية لالأ�شهم والعقارات
• املخاطر القانونية – يتم اإجراء اختبار �شغط عليها كجزء من حتليل �شيناريو 

خماطر الت�شغيل
اإ�شايف  �شغط  اختبار  اإجراء  يتم  ال�شمعة:  االإ�شرتاتيجية وخماطر  املخاطر   •
املخ�ش�ص  املال  راأ�ص  على  و�شعبة  ومتو�شطة  معتدلة  �شيناريوهات  حتت 

للمخاطر االإ�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة
• خماطر االأمن ال�شيرباين – تهديدات االأمن ال�شيرباين والهجمات على اأ�شول 

معلومات البنك بدرجات متفاوتة من اخلطورة
• خماطر مكافحة غ�شل االأموال: خماطر اخل�شائر الناجمة عن �شيناريوهات 

ال�شغط التي ت�شببها خماطر مكافحة غ�شل االأموال

وبغر�ص اإجراء اختبار ال�شغط، تاأخذ املجموعة يف االعتبار كافة املحافظ التي 
تت�شمن حتديدا ملا يلي:

• كافة املراكز بامليزانية يف الدفاتر امل�شرفية ودفاتر املتاجرة
• املراكز خارج امليزانية )مثل االلتزامات والبنود الطارئة وعقود امل�شتقات، الخ(

• خمففات املخاطر مثل قيم ال�شمانات وقيم اأدوات التحوط، الخ
• االنك�شافات عرب املناطق اجلغرافية والقطاعات، الخ

• �شيناريوهات ال�شغط التي يتم اإجراوؤها على املخاطر الت�شغيلية
• مدى وفجوات ال�شيولة

وتقوم املجموعة بت�شغيل برنامج الختبار ال�شغط وفقا لتوجيهات اختبار ال�شغط 
ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي.

راأ�شمالها  كفاية  على  كافية  حوكمة  �شوابط  باإعداد  اأي�شا  املجموعة  قامت  كما 
وعملية التقييم مع مراجعات م�شتقلة من جانب التدقيق الداخلي ل�شمان االلتزام 

بال�شيا�شة واحلوكمة.

وقد و�شعت املجموعة اإطار عمل لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال يت�شمن 
ما يلي:

• ت�شمني خطة االأعمال على مدى ثالث �شنوات لتقييم كفاية راأ�ص املال
• تقييم وقيا�ص املخاطر املادية يف انك�شافات املجموعة وفقا لتوجيهات الركن 

    والثاين
• مراقبة املخاطر مقابل حدود املخاطر املو�شوعة

• مراقبة راأ�ص املال على م�شتوى املجموعة �شمن اإطار عمل نزعة املخاطر 
    بالبنك

• اإجراء اختبار �شغط على م�شتوى املجموعة لتقييم كفاية راأ�ص املال يف حالة 
    ال�شيناريوهات املعاك�شة

• التقييم الدوري ورفع التقارير الدورية للجهات الرقابية عن نتائج عملية 
    التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال لالإدارة العليا وملجل�ص االإدارة التخاذ 

    االإجراءات العالجية املنا�شبة

اإطار عمل تخطيط كفاية راأ�س املال

وامل�شتقبلية  احلالية  اأن�شطتها  لدعم  الرقابي،  راأ�شمالها  كفاية  املجموعة  تراجع 
على اأ�شا�ص م�شتمر الإدارة راأ�شمالها الداخلي ورفع التقارير الرقابية. ويتم تقييم 
هذا  �شمن  امل�شتقبلية  املال  راأ�ص  واحتياجات  االإ�شرتاتيجية  االأعمال  اأهداف 
االإطار. كما ت�شتخدم املجموعة تقنيات لرت�شيد ا�شتخدام وتخ�شي�ص راأ�ص املال 
التقديرية  للميزانية  التخطيط  االأعمال عن طريق عملية  لكل وحدة من وحدات 
لتعظيم االإيرادات. وتوفر خطة امليزانية التقديرية ال�شنوية اإر�شادات كلية لوحدات 
االأعمال الفردية لتقدير النمو االإجمايل يف االأ�شول واأثرها على راأ�ص املال الرقابي 
فوق احلد  املال  راأ�ص  كفاية  املحافظة على معدالت  املجموعة  وت�شمن  املطلوب.  
الرقابية  املتطلبات  االأدنى من  الرقابية مبوجب احلد  املقرر من اجلهات  االأدنى 
معينة.   �شعبة  ظروف  وحتت  الثاين  الركن  وراأ�شمال  االأول  الركن  لراأ�شمال 
ومبوجب �شروط واأحكام هذا االإطار يتم حتديد م�شادر راأ�ص املال امل�شتقبلي ويتم 

و�شع اخلطط وتطبيقها جلمع راأ�ص املال واالحتفاظ به.

الهدف من اإدارة راأ�شمال املجموعة هو املحافظة على احلد االأمثل من راأ�ص املال 
لتمكني املجموعة من متابعة اأهدافها اال�شرتاتيجية لرفع القيمة للم�شاهمني على 
راأ�شمال  ملتطلبات  املطلوب  االأدنى  احلد  على  دائما  املحافظة  مع  الطويل،  املدى 
املجموعة  تقدير  وهي  الثاين،  الركن  راأ�شمال  مبتطلبات  والوفاء  االأول  الركن 
تلك  ذلك  يف  مبا  املادية  خماطرها  كافة  لتغطية  املطلوب  املال  لراأ�ص  الداخلي 
وتت�شمن  االأول  الركن  راأ�شمال  متطلبات  حتت  ح�شرها  يتم  ال  التي  املخاطر 
امل�شرفية وخماطر  الدفاتر  الفائدة يف  �شعر  االئتماين وخماطر  الرتكز  خماطر 
االإ�شرتاتيجية  واملخاطر  املتبقية  الت�شغيل  وخماطر  القانونية  واملخاطر  ال�شيولة 

وخماطر ال�شمعة، الخ.

براأ�شمال  االحتفاظ  ذاته  الوقت  ويف  املال  راأ�ص  على  العوائد  تعظيم  هو  والهدف 
ملواجهة اخل�شائر غري املتوقعة.  وتدير املجموعة راأ�شمالها بطريقة متكاملة بهدف 
ي�شتدعي  وهذا  عالية.  ائتمانية  وت�شنيفات  قوية  راأ�شمال  معدالت  على  احلفاظ 
اإتباع طريقة متوازنة تت�شمن املحافظة على م�شتويات راأ�ص املال بحيث تكون كافية 
ووكاالت  الرقابية  اجلهات  مبتطلبات  والوفاء  للم�شاهمني؛  عالية  عوائد  لتوفري 
الت�شنيف واأ�شحاب امل�شالح االآخرين )مبا يف ذلك اأ�شحاب الودائع(، ودعم منو 

االأعمال يف امل�شتقبل. كما يتم االأخذ يف االعتبار اأي�شا تكلفة راأ�ص املال ومكوناته.

م�صفوفة تخ�صي�س تقييم كفاية راأ�س املال

اإلى  باالإ�شافة  الكامنة  املخاطر  لتقييم  تقييم ذاتي  باإجراء  اأي�شا  املجموعة  تقوم 
والبنية  املخاطر  اإدارة  ونظام  الداخلي  لالإ�شراف  رقابي  عمل  اإطار  قوة  تقييم 

التحتية واأنظمة الدعم االأخرى واحلوكمة.

وتدير املجموعة كفاية راأ�شمالها مبوجب الهياكل التالية:

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل راأ�س املال )تتمة(

كفاية راأ�س املال

الإ�ضرتاتيجية

تطوير اإختبارات
�ضغط حمددة

اإجراءات الإدارة�ضايف اإختبار ال�ضغط

الإفرتا�ضات خطط الأعمال 

راأ�ض املال الإ�ضايف املطلوباإختبار ال�ضغط الإجمايل
لختبار ال�ضغط

حتديد املخاطر املادية 
املحددة لنماذج الأعمال

مناذج راأ�ض املال الداخلي 
للقيا�ض الكمي للمخاطر

توقعات كفاية راأ�ض املال للركن
الأول والثاين على مدى 3 �ضنوات

اإطار عمل عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال
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اإف�صاحات راأ�س املال الإ�صايف املطلوب مبوجب تعليمات بازل 3 هي كالتايل:

2021الإف�ضاح العام )مكونات راأ�ض املال الرقابي املعلنة من قبل املجموعة(  
)األف دك(

2020
)األف دك(

مرجع امليزانية حتت
نطاق التجميع الرقابي

حقوق امل�ضاهمني )CET1(: الأدوات والحتياطيات

c + d 270,814 278,909راأ�ص املال امل�شاهم العادي امل�شدر مبا�شرة زائدا عالوة االإ�شدار ذات ال�شلة

f 58,008 63,708االأرباح املحتفظ بها  )املحتجزة(

 188,808 190,743الدخل املرتاكم ال�شامل والدخل ال�شامل االآخر)واالحتياطات املعلنة االأخرى(

راأ�ص املال امل�شدر مبا�شرة والذي يخ�شع لال�شتقطاع التدريجي من حقوق امل�شاهمني 
--)ال�شريحة 1( )ينطبق فقط على ال�شركات غري امل�شاهمة(

راأ�شمال االأ�شهم العادية ال�شادرة عن ال�شركات التابعة املجمعة واملحتفظ بها
 453 499من قبل طرف ثالث )حقوق االأقلية(

 518,083 533,859حقوق امل�ضاهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

حقوق امل�ضاهمني )CET1(: التعديالت الرقابية

g-(8,431)اأرباح االأ�شهم

--ال�شهرة )بال�شايف من ال�شريبة املدرجة يف جانب االلتزام ذي ال�شلة(

االأ�شول غري امللمو�شة االأخرى با�شتثناء حقوق خدمات الرهن العقاري
(14,888)(13,919))بال�شايف من ال�شريبة املدرجة يف جانب االلتزام ذي ال�شلة(

ال�شريبة املوؤجلة املدرجة يف جانب االأ�شول التي ت�شتند اإلى الربحية امل�شتقبلية 
--با�شتثناء تلك التي تنتج عن فروقات موؤقتة 

--احتياطي التحوط للتدفقات النقدية 

--عجز يف املخ�ش�شات للخ�شائر املتوقعة 

--الربح من املبيعات اخلا�شة بعمليات التوريق

--االأرباح واخل�شائر ب�شبب التغريات يف خماطر االئتمان على االلتزامات بالقيمة العادلة

 13 17�شايف اأ�شول �شندوق التقاعد ذات الفائدة املحددة 

ا�شتثمارات يف اأ�شهم البنك نف�شه )اإن مل يتم ت�شفيتها من راأ�ص املال املدفوع يف 
e(5,135) (5,135) امليزانية العمومية(

--اال�شتثمارات املتبادلة يف روؤو�ص اأموال البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني

اال�شتثمارات يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني التي تقع 
خارج نطاق التجميع الرقابي، بال�شايف من املراكز املك�شوفة املوؤهلة، حيث ال ميلك 

البنك اأكرث من 10 % من راأ�شمال اجلهة امل�شدرة )املبالغ فوق حد 10 % من حقوق 
م�شاهمني البنك(

--

حتليل املكونات 

يتم حتليل مكونات راأ�ص املال املجمع )ال�شريحة االأولى والثانية( ل�شمان ا�شتقرار راأ�ص املال وللتقليل من اإمكانية حدوث تقلبات يف هيكل راأ�ص املال.

2021كفاية راأ�ض املال )راأ�ض املال املطلوب( 
)األف دك(

2020
)األف دك(

11,5877,362 . املطالبات على الدول

)PSEs( 224,22915,248 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 18,437 341,775 . املطالبات على البنوك

 241,158 4263,650 . املطالبات على ال�شركات

590,46087,620 . االنك�شافات الرقابية للقرو�ص الفردية 

 65,7905,530 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 749,95886,702 . انك�شافات اأخرى

 447,449462,057املجمـوع

(22,915)(25,822)مطروحا منه: خم�ش�ص عام يزيد عن 1.25 % من االأ�شول املرجحة باأوزان املخاطر

451,625439,141�شايف االنك�شاف االئتماين املرجح باأوزان املخاطر

 4,154 4,994االنك�شاف على خماطر ال�شوق

 33,568 36,171االنك�شاف على املخاطر الت�شغيلية

492,791476,864الإجمايل العام

معدلت كفاية راأ�ض املال

16.05%15.75%ال�شريحة االأولى

13.58%13.36%حقوق امل�شاهمني - ال�شريحة االأولى 

17.26%18.27%املجموع

وكما يف 30 نوفمرب 2021 بلغ معدل كفاية راأ�شمال البنك االأهلي الكويتي – م�شر )ال�شركة التابعة( 15.44 % .   

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل راأ�س املال )تتمة(
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2021الإف�ضاح العام )مكونات راأ�ض املال الرقابي املعلنة من قبل املجموعة(  
)األف دك(

2020
)األف دك(

مرجع امليزانية حتت
نطاق التجميع الرقابي

90,75090,750راأ�ض املال الإ�ضايف ال�ضريحة 1: قبل التعديالت الرقابية

راأ�ض  املال الإ�ضايف ال�ضريحة 1: التعديالت الرقابية

)AT1( ا�شتثمارات يف راأ�ص املال االإ�شايف للبنك نف�شه--

)AT1( احل�ش�ص املتبادلة يف اأدوات راأ�ص املال االإ�شايف--

اال�شتثمارات يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني التي تقع خارج نطاق 
التجميع الرقابي، بال�شايف من املراكز املك�شوفة املوؤهلة، حيث ال ميلك البنك اأكرث من %10 

من حقوق امل�شاهمني امل�شدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق م�شاهمني البنك(
--

اال�شتثمارات الهامة يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني التي
--تقع خارج نطاق التجميع الرقابي 

--التعديالت الرقابية املقررة من ال�شلطة الرقابية

التعديالت الرقابية على راأ�ص املال االإ�شايف )AT1( ب�شبب عدم كفاية راأ�ص املال امل�شاند 
--)ال�شريحة 2( لتغطية اال�شتقطاعات

)AT1( اإجمايل التعديالت الرقابية على راأ�ض املال الإ�ضايف

)AT1(  90,75090,750راأ�ض  املال الإ�ضايف

 )T1 = CET1 + AT1(   )1 597,141588,822راأ�ص املال االأ�شا�شي )ال�شريحة

راأ�ض املال امل�ضاند ال�ضريحة الثانية: الأدوات واملخ�ض�ضات

-49,420اأدوات راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( املوؤهلة امل�شدرة زائد عالوة االإ�شدار

اأدوات راأ�ص املال امل�شدر مبا�شرة والتي تخ�شع لال�شتقطاع التدريجي من راأ�ص املال 
--امل�شاند )ال�شريحة 2(

--اأدوات راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( ال�شادرة عن �شركات تابعة واملحتفظ بها لدى الغري

--منها: االأدوات ال�شادرة عن �شركات تابعة والتي تخ�شع لال�شتقطاع التدريجي

45,90844,428املخ�ش�شات العامة املدرجة يف راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2(

95,32844,428راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

2021الإف�ضاح العام )مكونات راأ�ض املال الرقابي املعلنة من قبل املجموعة(  
)األف دك(

2020
)األف دك(

مرجع امليزانية حتت
نطاق التجميع الرقابي

اال�شتثمارات الهامة يف االأ�شهم العادية للبنوك و�شركات التاأمني التي تقع خارج نطاق 
التجميع الرقابي، بال�شايف من املراكز املك�شوفة املوؤهلة

)املبلغ فوق حد 10 % من حقوق م�شاهمني البنك(
--

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

ال�شرائب املوؤجلة على جانب االأ�شول الناجتة عن الفروقات املوؤقتة )املبالغ فوق حد 
10 % من حقوق م�شاهمني البنك، بال�شايف من ال�شريبة املدرجة يف جانب االلتزام 

ذي ال�شلة(
--

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

--منها: اال�شتثمارات الهامة يف االأ�شهم العادية للموؤ�ش�شات املالية

--منها:  حقوق خدمات الرهن العقاري

--منها:  ال�شريبة املوؤجلة املدرجة يف جانب االأ�شول الناجتة عن الفروقات املوؤقتة

--التعديالت الرقابية االأخرى املقررة من ال�شلطة الرقابية

التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق امل�شاهمني )CET1( ب�شبب عدم كفاية راأ�ص 
--املال االإ�شايف )AT1( وراأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( لتغطية اال�شتقطاعات

)CET1( (20,010)(27,468)اإجمايل التعديالت الرقابية على حقوق امل�ضاهمني

506,391498,072حقوق امل�ضاهمني )CET1( بعد التعديالت الرقابية

راأ�ض املال الإ�ضايف )ال�ضريحة 1(: الأدوات

--اأدوات راأ�ص املايل االإ�شايف )AT1( املوؤهلة امل�شدرة زائدا عالوة االإ�شدار

--منها: امل�شنفة كحقوق م�شاهمني وفقا للمعايري املحا�شبية املطبقة

--منها امل�شنفة كالتزامات وفقا للمعايري املحا�شبية املطبقة

اأدوات راأ�ص املال امل�شدر مبا�شرة والتي تخ�شع لال�شتقطاع التدريجي من
)AT1( 90,75090,750راأ�ص املال االإ�شايف

اأدوات راأ�ص املال االإ�شايف )AT1( ال�شادرة عن ال�شركات التابعة
--واملحتفظ بها لدى الغري

--منها: االأدوات ال�شادرة عن �شركات تابعة والتي تخ�شع لال�شتقطاع التدريجي

حتليل املكونات  )تتمة(

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل راأ�س املال )تتمة(
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2021الإف�ضاح العام )مكونات راأ�ض املال الرقابي املعلنة من قبل املجموعة(  
)األف دك(

2020
)األف دك(

مرجع امليزانية حتت
نطاق التجميع الرقابي

احلدود الدنيا الوطنية

(%9,5) (CET1) 360,116348,477احلد االأدنى ملعدل حقوق امل�شاهمني 

 416,976403,499احلد االأدنى ملعدل راأ�ص املال االأ�شا�شي )ال�شريحة 1( )%11(

احلد االأدنى لراأ�ص املال مبفهومه ال�شامل )13%( بخالف امل�شدات الر�شمالية للتقلبات 
 492,790476,863االقت�شادية وم�شدات للبنوك ذات التاأثري النظامي

املبالغ دون حد ال�ضتقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(

--اال�شتثمارات غري الهامة يف راأ�شمال املوؤ�ش�شات املالية االأخرى

--اال�شتثمارات الهامة يف حقوق امل�شاهمني لدى املوؤ�ش�شات املالية

--حقوق خدمات الرهن العقاري )بال�شايف من ال�شريبة املدرجة يف جانب االلتزام ذي ال�شلة(

ال�شريبة املوؤجلة املدرجة على جانب االأ�شول الناجتة عن فروقات موؤقتة )بال�شايف من 
--ال�شريبة املدرجة يف جانب االلتزام ذي ال�شلة(

حدود العرتاف باملخ�ض�ضات يف راأ�ض املال امل�ضاند )ال�ضريحة 2(

املخ�ش�شات العامة املوؤهلة لالإدراج �شمن راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( بخ�شو�ص 
a - b 244,541220,697االنك�شافات وفقا لالأ�شلوب القيا�شي )قبل تطبيق احلد االأق�شى(

احلد االأق�شى الإدراج املخ�ش�شات العامة يف راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( وفقا 
198,633176,269لالأ�شلوب القيا�شي

املخ�ش�شات العامة املوؤهلة لالإدراج �شمن راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2( بخ�شو�ص 
--االنك�شافات وفقا الأ�شلوب مناذج الت�شنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلد االأق�شى

احلد االأق�شى الإدراج املخ�ش�شات العامة �شمن راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة الثانية( 
--وفقا الأ�شلوب مناذج الت�شنيفات الداخلية

2021الإف�ضاح العام )مكونات راأ�ض املال الرقابي املعلنة من قبل املجموعة(  
)األف دك(

2020
)األف دك(

مرجع امليزانية حتت
نطاق التجميع الرقابي

راأ�ض املال امل�ضاند )ال�شريحة 2(: التعديالت الرقابية

--ا�شتثمارات يف راأ�ص املال امل�شاند للبنك نف�شه )ال�شريحة 2(

--احل�ش�ص املتبادلة يف اأدوات راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2(

اال�شتثمارات يف راأ�شمال البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني التي تقع خارج نطاق 
التجميع الرقابي، بال�شايف من املراكز املك�شوفة املوؤهلة، حيث ال ميلك البنك اأكرث من 

10% من حقوق امل�شاهمني امل�شدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق م�شاهمني البنك(
--

اال�شتثمارات الهامة يف راأ�شمال البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني التي تقع خارج 
--نطاق التجميع الرقابي

--التعديالت الرقابية االأخرى املقررة من ال�شلطة الرقابية

--اإجمايل التعديالت الرقابية على راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2(

95,32844,428راأ�ص املال امل�شاند )ال�شريحة 2(

راأ�ص املال مبفهومه ال�شامل = راأ�ص املال االأ�شا�شي اإجمايل )ال�شريحة 1( + راأ�ص املال 
 692,469633,250امل�شاند )ال�شريحة 2(

 3,790,6903,668,174اإجمايل االأ�شول املرجحة باأوزان املخاطر

معدلت راأ�ض املال وامل�ضدات

13.58%13.36%حقوق امل�شاهمني )ال�شريحة 1( كن�شبة من االأ�شول املرجحة باملخاطر

16.05%15.75%راأ�ص املال االأ�شا�شي )ال�شريحة 1( كن�شبة من االأ�شول املرجحة باملخاطر

17.26%18.27%اإجمايل راأ�ص املال مبفهومه ال�شامل )كن�شبة من االأ�شول املرجحة املخاطر(

 )CET1(  متطلبات امل�شدات اخلا�شة بالبنك ]احلد االأدنى ملتطلبات حقوق امل�شاهمني
)تت�شمن امل�شدات الراأ�شمالية التحوطية( زائد امل�شدات الراأ�شمالية للتقلبات 

االقت�شادية زائد املتطلبات الراأ�شمالية االإ�شافية على البنوك ذات التاأثري النظامي [ 
ويعرب عنها كن�شبة من االأ�شول املرجحة باملخاطر

%13.00%13.00

2.50%2.50%منها: متطلبات امل�شدات الراأ�شمالية التحوطية

2.50%2.50%منها: متطلبات امل�شدات الراأ�شمالية للتقلبات االقت�شادية

D-SIB  0.5%0.5%منها: املتطلبات الراأ�شمالية االإ�شافية على البنوك ذات التاأثري النظامي

7.00%7.00%حقوق امل�شاهمني )CET1( املتاحة للم�شدات )كن�شبة من االأ�شول املرجحة باملخاطر(

حتليل املكونات  )تتمة(

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل راأ�س املال )تتمة(



2 0 2 2التقرير الســـنوي  1 0 2 التقرير الســـنوي  1

4647

وفيما يلي مطابقة ميزانية البنك االأهلي الكويتي وفقا للبيانات املالية املن�شورة مع نطاق التجميع الرقابي كما يف 31 دي�شمرب 2021 و 31 دي�شمرب 2020.  ويطبق املعايري 
الدولية للتقارير املالية الأغرا�ص التجميع والتي يتم تطبيقها اأي�شا الإعداد تقارير بازل 3.

املطابقة

البند
امليزانية ح�ضبما هي موجودة يف 

البيانات املالية املن�ضورة 
مبوجب نطاق التجميع الرقابي 

مرجع
الإف�ضاح العام

2021
)األف دك(

2020
)األف دك(

2021
)األف دك(

2020
)األف دك(

املوجودات

 908,835 1,147,795 908,835 1,147,795النقد واأر�شدة لدى البنوك

 63,500 54,500 63,500 54,500�شندات اخلزانة للحكومة الكويتية

 138,617 139,101 138,617 139,101�شندات بنك الكويت املركزي

 3,324,145 3,618,594 3,324,145 3,618,594قرو�ص و�شلف )بال�شايف من املخ�ش�شات املحددة(

a(207,050)(231,594)(207,050)(231,594)خم�ش�شات عامة على القرو�ص وال�شلف

 403,988 653,482 403,988 653,482اأوراق مالية لال�شتثمار

 25,323 26,952 25,323 26,952اال�شتثمار يف �شركة زميلة

 113,966 140,273 113,966 140,273موجودات اأخرى

 18,538 17,960 18,538 17,960موجودات غري ملمو�شة 

 62,877 60,275 62,877 60,275مباين ومعدات 

 4,852,739 5,627,338 4,852,739 5,627,338جمموع املوجودات 

املطلوبات 

 486,974 765,617 486,974 765,617م�شتحق لبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

 3,485,545 3,913,337 3,485,545 3,913,337ودائع عمالء

 151,461 200,636 151,461 200,636اقرتا�شات متو�شطة االأجل

 102,553 103,504 102,553 103,504مطلوبات اأخرى

 21,576 21,012 21,576 21,012خم�ش�شات حمددة على املطلوبات الطارئة

b 13,647 12,947 13,647 12,947خم�ش�شات عامة على املطلوبات الطارئة

 4,261,756 5,017,053 4,261,756 5,017,053جمموع املطلوبات

هيكل وعملية اإدارة املخاطر

و�شعت املجموعة اأطر عمل �شاملة الإدارة كافة خماطرها املادية مبوجب التوجيهات 
الرقابية لبنك الكويت املركزي.  والغر�ص من اإطار العمل هذا هو التعامل مع عمليات 
حتديد وقيا�ص ومراقبة كافة املخاطر املادية مبا يف ذلك خماطر االئتمان وخماطر 
املركزي  الكويت  بنك  قام  االأول، حيث  الركن  الت�شغيلية مبوجب  واملخاطر  ال�شوق 
الثاين لكافة  الركن  بتقييم املخاطر وراأ�شمالها مبوجب  باأن تقوم  البنوك  باإخطار 
خمففات  و  االئتماين،  الرتكز  خماطر  مثل  البنك  يواجهها  التي  املادية  املخاطر 
املخاطر االئتمانية وخماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية وخماطر ال�شيولة 
وخماطر  االإ�شرتاتيجية  واملخاطر  القانونية  واملخاطر  املتبقية  الت�شغيل  وخماطر 

ال�شمعة، وغريها.

وتخ�شع اإدارة املخاطر الإطار عمل اإدارة املخاطر والذي يت�شمن �شيا�شة املخاطر، 
ال�شغط،  اختبار  ومنهجية  ومناذج  املخاطر  وقيا�ص  املخاطر  وتقييم  ونزعة 
وم�شفوفات تقييم كفاية راأ�ص املال، املعتمدة من جمل�ص االإدارة.  ويتم دمج املخاطر 
يف عملية اتخاذ القرار على كافة اأنواع املخاطر لتمكني البنك من اإدارة خماطره 

�شمن م�شتويات مقبولة.

التي يفرت�ص  يو�شح احلدود  املخاطر  لنزعة  بيان معلن  املجموعة  لدى  يتوفر  كما 
وجود املخاطر �شمنها واإدارتها فيما يتعلق بتوفر وا�شتخدام راأ�ص املال، بعد جتنيب 
م�شدات للظروف ال�شعبة.  وفيما يلي و�شف لبيان نزعة املخاطر مع املخاطر التي 

مت حتديدها واملنهجية امل�شتخدمة الإدارة تلك املخاطر.

يت�شمن جدول اخل�شائ�ص الرئي�شية معلومات عن املبلغ الذي مت اإقراره يف راأ�ص املال الرقابي كما يف 31 دي�شمرب 2021 واملتوفر على موقع البنك االإلكرتوين حتت عنوان  
االإف�شاحات.

بيان نزعة املخاطر

و�شعت املجموعة اإطار عمل نزعة املخاطر وثقافة املخاطر يف اإدارة انك�شافاتها ب�شكل 
واع ومدرو�ص للتاأكد من اأخذ املخاطر واإدارتها �شمن م�شتويات نزعة املخاطر من 
خالل و�شع ميزانية تقديرية لراأ�ص املال وحدود للمخاطر، اإلخ.  ويف هذا اخل�شو�ص، 
مت تعريف بيان نزعة املخاطر الذي يقدم اأ�شا�شا لتحديد قدرة املجموعة على حتمل 
املخاطر، واالحتفاظ مب�شدات املخاطر وحدود املخاطر �شمن اإ�شرتاتيجية االأعمال، 
ومعايري املخاطر الأهداف االأعمال الكلية وموؤ�شرات نزعة املخاطر الأغرا�ص املراقبة 

ورفع التقارير.

وتت�شمن اأهداف اإطار عمل نزعة املخاطر ما يلي:
• تعزيز املبادرات االإ�شرتاتيجية

• دمج نزعة املخاطر يف ثقافة اأعمال البنك
• نزعة املخاطر وتوفر راأ�ص املال

• و�شع نطاق احلدود واحلدود االأ�شا�شية الأخذ املخاطر
• قيا�ص معايري املخاطر النوعية والكمية

• تقييم املخاطر بطريقة من�شجمة
• مراقبة م�شتويات املخاطر مقابل احلدود واحلدود االأ�شا�شية والتي تتخلل 

    م�شتويات االأعمال ونوع املخاطر
• دعم تعظيم القيمة الأ�شحاب امل�شالح عن طريق مراقبة وحتديد التوقعات

البند
امليزانية ح�ضبما هي موجودة يف 

البيانات املالية املن�ضورة 
مبوجب نطاق التجميع الرقابي 

مرجع
الإف�ضاح العام

2021
)األف دك(

2020
)األف دك(

2021
)األف دك(

2020
)األف دك(

حقوق امل�ضاهمني

161,917c 161,917170,012 170,012راأ�ص املال امل�شاهم

108,897d 108,897108,897 108,897عالوة االإ�شدار

e(5,135)(5,135)(5,135)(5,135)اأ�شهم اخلزينة

f 58,008 63,708 58,008 63,708اإيرادات حمتفظ بها )حمتجزة(

 175,239 172,147 175,239 172,147احتياطيات

اأوراق راأ�شمالية م�شتدامة لراأ�ص املال االإ�شايف من ال�شريحة 
 90,750 90,750 90,750 90,750االأولى

 1,307 1,475 1,307 1,475م�شالح غري موؤثرة

g  0 8,431 0 8,431اأرباح مقرتحة للتوزيع

 590,983 610,285 590,983 610,285اإجمايل حقوق امل�ضاهمني

حتليل املكونات  )تتمة(

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل راأ�س املال )تتمة(
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بيان نزعة املخاطر )تتمة(

وعلى م�شتوى املجموعة ، فاإن بيان نزعة املخاطر يقوم على اأ�شا�ص املحافظة على 
 ،)RAROC معدل كفاية راأ�ص املال )العائد على راأ�ص املال املعدل بح�شب املخاطر
اجلودة النوعية لالأ�شول حتت فئة القرو�ص املتعرثة والتنوع اجلغرايف وتنوع القطاعات 
والت�شنيف االئتماين اخلارجي للبنك، وتقلبات االإيرادات، واملعايري االأخرى، مثل 
وهذه  الرقابي.  وااللتزام  ال�شمعة  وم�شتوى  الت�شغيلية  واملخاطر  ال�شيولة  خماطر 
املعايري يتم اإدراجها يف وحدات االأعمال عن طريق و�شع �شل�شلة من حدود املخاطر 

القابلة للتطبيق لكل خط من خطوط االأعمال.

حدود املخاطر/احلدود الأ�صا�صية

جماالت  حتكم  التي  ال�شيا�شات  خمتلف  من  كجزء  للمخاطر  حدودا  البنك  و�شع 
اأعماله املختلفة.  وتتم مراقبة حدود املخاطر �شمن اإطار عمل نزعة املخاطر بح�شب 
خطوط االأعمال بناء على خطط االأعمال. وقد مت دمج بيانات نزعة املخاطر �شمن 
كل اإطار عمل من اأطر اإدارة املخاطر وذلك الإدارة خماطر االئتمان وخماطر ال�شوق 
ترجمة  متت  وقد  ال�شمعة.  وخماطر  االإ�شرتاتيجية  واملخاطر  الت�شغيلية  واملخاطر 
بيانات نزعة املخاطر هذه اإلى حدود للمخاطر املحددة واحلدود االأ�شا�شية الإدارة 

م�شتويات املخاطر �شمن م�شتويات نزعة املخاطر.

عملية املراقبة وال�صيطرة والإبالغ عن نزعة وحدود املخاطر

تراقب املجموعة نزعة املخاطر وحدود املخاطر واحلدود االأ�شا�شية ب�شكل دوري 
من خالل اآلية للمراقبة وال�شيطرة واالإبالغ.  وتتم مراقبة كل ذلك بهدف تقييم 
م�شتوى انك�شافات البنك جتاه املخاطر، التخاذ االإجراءات الت�شحيحية املنا�شبة 

واملطلوبة للحفاظ على م�شتويات النزعة �شمن حدود مقبولة.

مراقبة املخاطر واحلوكمة

يتمثل الهدف الرئي�شي الإدارة املخاطر يف التاأكد من اأن ملف االأ�شول واخل�شوم 
خل�شائر  تعر�شه  ال  والت�شغيلية،  االئتمانية  واأن�شطته  التجارية  ومراكزه  البنك  يف 
التعر�ص  اأن  من  التاأكد  يف  املخاطر  اإدارة  ت�شاعد  لال�شتدامة.  قابليته  تهدد  قد 
للمخاطر ال ي�شبح مفرًطا ، مقارنًة براأ�شمال البنك ومركزه املايل. يحتفظ البنك 
بنظام مراقبة للتخفيف من كافة خماطر ال�شفقات املبا�شرة ومعامالت التحوط 
وخماطر العمالت االأجنبية من خالل ال�شفقات االآجلة والفورية، وخماطر اأ�شعار 
امليزانية  الإدارة  املتقاطعة  العمالت  ومقاي�شات   ،IRS نظام  با�شتخدام  الفائدة 
الالزمة  واالأدوات  التقنيات  من  جمموعة  املخاطر  اإدارة  ت�شتخدم  العمومية. 
للتحليل النوعي والكمي، وحتديد عوامل واجتاهات املخاطر الرئي�شية، والتحليالت 
االإح�شائية وحتليالت احل�شا�شية، واملعايري مقابل ال�شناعة، ومقارنات جمموعة 

البنوك النظرية، واختبار ال�شغط واختبار ال�شيناريوهات.
وتت�شمن اإدارة املخاطر العنا�شر االأربعة التالية: 

وتت�شمن اإدارة املخاطر العنا�شر االأربعة التالية:  
• مراقبة املخاطر  • حتديد املخاطر 

• ال�شيطرة على املخاطر • قيا�ص املخاطر 

تتبع اإدارة املخاطر جلنة جمل�ص االإدارة للمخاطر مبا�شرة مع تبعية غري مبا�شرة 
للرئي�ص التنفيذي للمجموعة.

التدقيق  واإدارة  املخاطر  واإدارة  االأخرى  الدعم  اإدارات  مع  االأعمال  خطوط  اإن 
بالعمليات  االلتزام  وفعالية  كفاءة  ت�شمن  التي  الثالثة  العنا�شر  ت�شكل  الداخلي 
التزام م�شتقلة  اأن هناك وحدة  بالبنك. كما  املو�شوعة الإدارة املخاطر   الرقابية 
ت�شمن االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية.  وت�شعى اإدارة املخاطر بدعم فعال من 
جمل�ص االإدارة واالإدارة العليا اإلى ن�شر الثقافة والتوعية باملخاطر يف كافة اإدارات 

املجموعة.

اإدارة خماطر الئتمان

تن�شاأ خماطر االئتمان من اخل�شارة املالية املحتملة الناجتة عن اإخفاق العمالء يف 
الوفاء باأحكام و�شروط  اتفاقياتهم التعاقدية.  كما اأنها تت�شمن خماطر اخل�شارة 
يف قيمة املحفظة نتيجة انتقال اجلودة النوعية لالئتمان من فئات املخاطر االأدنى 

اإلى فئات املخاطر االأعلى.  

تعترب خماطر االئتمان من اأهم املخاطر التي تتعر�ص لها املجموعة وتعترب االإدارة 
الفعالة لها مهمة للغاية يف �شمان جناح املجموعة على املدى البعيد. 

الت�شهيالت  واعتماد  لتقييم  املطلوب  اجلهد  لبذل  �شامل  نظام  لديها  واملجموعة 
االئتمانية و�شيا�شات حمددة ب�شكل وا�شح ملراقبة واإدارة املخاطر االئتمانية على 
م�شتوى الطرف املقابل واملجموعة وعلى م�شتوى القطاع االقت�شادي وعلى م�شتوى 

الدولة.  
    

كما مت تعزيز �شالمة املخاطر االئتمانية من خالل نظام قوي لت�شنيفات خماطر 
ويت�شمن  ال�شركات  من  للمقرت�شني  االفرتا�شية  املخاطر  لتقييم  املقرت�شني 
تقييم  مبقيا�ص  املقرت�شني  ت�شنيف  يتم  الدولية.  املمار�شات  اأف�شل  النظام  هذا 
اإلى درجات من 1 اإلى 10 ، مع اعتبار "1" ممتاًزا و "10" �شيًئا. ياأخذ منوذج 
مثل عوامل   ، الرئي�شية  املخاطر  االعتبار عوامل  املقرت�شني يف  ت�شنيف خماطر 
الو�شع   ، ال�شناعة  الدولة،  خماطر  ذلك  يف  مبا  واملالية،  التجارية  املخاطر 
االإدارة   مثل  اأخرى  وعوامل  املايل،  والرفع  النقدي  التدفق  معايري   ، التناف�شي 
وزنها  يتم  والتي  االأعمال  وتنويع  املال  راأ�ص  هيكل   ، املالية  ال�شيا�شة  واحلوكمة، 
ب�شكل �شليم للو�شول اإلى الت�شنيف ال�شحيح. يتم مراقبة التغريات / التحول يف 
بنموذج  ا  اأي�شً املقرت�ص  ت�شنيف  مناذج  وت�شتكمل  �شنوًيا.  املقرت�شني  ت�شنيفات 
لدى  للمقرت�ص.  مركب  تقييم  على  احل�شول  بغر�ص  املوؤ�ش�شة،  خماطر  ت�شنيف 

البنك بطاقة تقييم منف�شلة ملخاطر االأفراد لتقييم خماطر االأفراد االئتمانية.

على  البنك  يعتمد   ، االأجنبية  املالية  واملوؤ�ش�شات  الدوليني  للمقرت�شني  وبالن�شبة 
االئتمان،  ت�شنيف  تقييمات  الإجراء  اخلارجية  االئتماين  الت�شنيف  وكاالت 
املقرت�شني  مع  رئي�شي  ب�شكل  ويتعامل   ، ال�شيا�شية  املخاطر  تقييم  ذلك  يف  مبا 
الت�شنيف  وكاالت  البنك  ي�شتخدم  اال�شتثمارية.  بالدرجة  امل�شنفني  والدول 
املتعلقة  املطالبات  لت�شنيف  و"فيت�ص"  و"موديز"  بورز"  اآند  "�شتاندرد  العاملية 
ت�شنيفني  اأدنى  اأعلى  ويختار   ، امل�شرفية  واالنك�شافات  ال�شيادية  باالنك�شافات 

لتعيني وزن املخاطر الأي انك�شاف.

يتبع البنك موؤ�شرات ت�شنيفات االإ�شدار العام لوكالة �شتاندرد اآند بورز بالن�شبة 
لالأ�شول امل�شجلة يف دفاتر البنك.

S&P درجة املخاطر املنقحة للبنك الأهلي الكويتيت�ضنيف �ضتاندرد اأند بورز

AAA1

AA+, AA, AA-2

A+, A, A-3

BBB+, BBB, BBB- 4+, 4, 4-

BB+, BB, BB- 5+, 5, 5-

B+, B, B- 6+, 6, 6-

CCC/CC/C7,8,9

D10

وفيما يلي الهيكل التنظيمي الإدارة املخاطر باملجموعة:  

جلنة جمل�ض الإدارة للمخاطر

جلان الإدارة

اإدارة املخاطر -
البنك الأهلي الكويتي - م�ضر

اإدارة املخاطر - الإمارات
DIFC ضاملة فرع�

رئي�ض املخاطر للمجموعة
اإدارة املخاطر

جلنة 
جلنة ال�ضتثماراملخ�ض�ضات

جلنة الإدارة 
لالئتمان

جلنة املوجودات 
واملطلوبات

جلنة الإدارة 
للمخاطر

جلنة
الإدارة العامة

اإدارة خماطر 
امل�ضاريع

اإدارة الإئتمان 
وحتليل املخاطر

 /IT وحدة خماطر
IT اأمن

وحدة املخاطر 
الت�ضغيلية

وحدة خماطر
ال�ضوق

الرئي�ض التنفيذي للمجموعة/
نائب الرئي�ض التنفيذي للمجموعة

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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عملية املراقبة وال�صيطرة والإبالغ عن نزعة وحدود

املخاطر )تتمة(

اإدارة خماطر الئتمان )تتمة(

مراجعة  تتطلب  ال�شيادية  والت�شهيالت  لل�شركات  االئتمانية  الت�شهيالت  كافة 
م�شتقلة ملخاطر االئتمان وفقا ملمار�شات اإدارة املخاطر. كما تتم مراقبة انك�شافات 
يتجاوز  وحيثما  املقرت�شني،  اأولئك  على  االنك�شاف  حدود  خالل  من  املقرت�شني 
االإدارة  جمل�ص  جلنة  موافقة  اإلى  يحتاج  فاإنه  معينا،  حدا  املجموعة  انك�شاف 
لالئتمان واال�شتثمار. كما اأن الت�شهيالت االئتمانية املقدمة الأع�شاء جمل�ص االإدارة 
املركزي،  الكويت  بنك  وتعليمات  يتوافق متاما مع متطلبات  ب�شكل  اعتمادها  يتم 

ويتم تنفيذها على اأ�شا�ص جتاري بحت مبوجب عملية احلوكمة بالبنك.

وتطبيق  وجود  ت�شمن  املخاطر  اإدارة  فاإن   ، االئتمانية  بالثقافة  يتعلق  فيما  اأما 
ال�شيا�شات واالإر�شادات والعمليات واالإجراءات ال�شحيحة واملنا�شبة لتغطية كافة 
ت�شمن  اأنها  كما  االئتمانية.  املخاطر  عنها  تن�شاأ  التي  واالأن�شطة  االأعمال  مناطق 
التطبيق املن�شق ملعايري تقدمي الت�شهيالت االئتمانية باملجموعة واملراجعة الدورية 

وحتديث ال�شيا�شات واالإر�شادات واالإجراءات االئتمانية.

وانك�شافات  الفردية  لالنك�شافات  احلدود  معايري  االئتمانية  ال�شيا�شة  وت�شع 
املجموعة والقطاع االقت�شادي والدول. واالأعمال مع اأي طرف مقابل ال تبداأ اإال بعد 
اعتماد خط االئتمان. كما توجد عملية فعالة للموافقة على الت�شهيالت االئتمانية 
االأعمال  تنفيذ  ل�شمان  بها  التفوي�ص  يتم  ال�شالحيات  م�شتويات خمتلفة من  مع 

بطريقة فعالة و�شليمة.

ت�شمن اإدارة املخاطر اأن الت�شهيالت االئتمانية يتم منحها وفقا للمعايري املعتمدة 
لدى املجموعة واأن كافة املخاطر قد مت اإبرازها ب�شكل �شامل يف مراجعة الت�شهيالت 

االئتمانية مبا يف ذلك اال�شتثناءات من ال�شيا�شة املطبقة.  

انك�شافات  وطبيعة  التقارير  ورفع  التحليل  االئتمانية،  الت�شهيالت  خماطر  تغطي 
الطرف املقابل داخل وخارج امليزانية )احلجم واملدة ودرجة التعقيد وال�شيولة( 

مبا يف ذلك الت�شهيالت االئتمانية امل�شمونة وغري امل�شمونة  واالإبالغ عنها.

االئتمانية  الت�شهيالت  بني  عايل  اإيجابي  ارتباط  من  املحفظة  خماطر  وتن�شاأ 
املقدمة لالأفراد وتعرث اأحد املقرت�شني الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تعرث العديد من 
وقد  االرتباط.  ذلك  مثل  يتحملون  والذين  املقرت�ص  بذلك  املرتبطني  املقرت�شني 

يت�شمن هذا ما يلي:  
• تركز االنك�شاف يف املناطق اجلغرافية، القطاعات، املجموعات، االأطراف 

   املقابلة اأو فئات الت�شنيف
• حتليل االجتاه يف احلجم والقطاعات والرتكز

• االجتاهات يف نوعية املحفظة )انتقال خماطر املقرت�ص، القرو�ص 
    املتعرثة(

ويراقب البنك بيانات كافة الرتكزات االئتمانية بن�شبة 5 % فاأكرث ويرفع تقاريره 
لبنك الكويت املركزي على اأ�شا�ص ربع �شنوي وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي 
بتعليمات  املجموعة  تلتزم  كما  �ص/101/1995(.  )رب  رقم  التعميم  مبوجب 
االنك�شافات  اأو  )احلدود  عميل  اأي  مطلوبات  بخ�شو�ص  املركزي  الكويت  بنك 
النقدية اأيهما اأعلى، واملطلوبات غري النقدية( واالأطراف املرتابطة جتاه املجموعة 
يف  حمدد  هو  ح�شبما  املجموعة  راأ�شمال  من   % 15 تتجاوز  اأن  يجب  ال  والتي 

اإر�شادات كفاية راأ�ص املال ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي، تعميم رقــم )رب 
يتعلق  فيما  املركزي  الكويت  بنك  باإر�شادات  البنك  ويلتزم  �ص/101/1995(. 

بتوزيع / تنظيم االئتمان على خمتلف القطاعات االقت�شادية.

جيدا  مدرو�شة  داخلية  حدودا  لديها  املجموعة  فاإن  �شبق،  ما  اإلى  وباالإ�شافة 
بتحليل  القيام  ويتم  القطاعات.  خمتلف  يف  الرتكز  الإدارة  املحفظة  النك�شاف 
خمتلف  يف  املخاطر  واحتواء  الإدارة  منتظمة  فرتات  على  املحفظة  انك�شاف 
وو�شع  انك�شافاتها  مراجعة  املجموعة  تتولى   ، مطلوبا  يكون  وحيثما  القطاعات.  
اأزمات  النا�شئة عن  املخاطر  وللتخفيف من  املخاطر.   واحتواء  الإدارة  لها  حدود 
فريو�ص كورونا امل�شتجد )COVID-19( ، قامت املجموعة مبراجعة دقيقة و�شاملة 
املختلفة  املعامالت  اأنواع  يف  املجموعة  م�شتوى  على  البنك  حمفظة  النك�شافات 
حدود  مبراجعة  قامت  كما  والدول،  والبنوك  والقطاعات  املقابلة  واالأطراف 

االنك�شاف الإدارة املخاطر.

وبقدر ما يتعلق االأمر بائتمان االأفراد، فاإن املجموعة تطبق ال�شيا�شات وال�شوابط 
يتعلق  فيما  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  تتما�شى مع  الالزمة.  وهي  والعمليات 
تقدمي  ويتم  االئتمانية.   والبطاقات  املق�شطة  والقرو�ص  االإ�شتهالكية  بالقرو�ص 
الفردية  القرو�ص  وتلتزم  املجموعة.   فروع  �شبكة  خالل  من  الفردية  القرو�ص 
مبعايري ال�شيا�شة ويتم تنفيذها بعد اعتمادها من جهات االعتماد الالزمة.  كما 
تتم مراجعة اال�شتثناءات ب�شكل م�شتقل من جانب اإدارة املخاطر ويتم اعتمادها 
من جانب جلنة االئتمان املعنية.  وتقوم وحدة قرو�ص االأفراد امل�شتقلة والتي تتبع 
كافة  ا�شتكمال  من  والتاأكد  املراجعة  بعملية  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة 
حمفظة  مبراجعة  اأي�شا  املجموعة  تقوم  كما  ال�شرورية.   وامل�شتندات  االإجراءات 
القرو�ص الفردية للتعرف على اأي تدهور ولديه اآليات لتح�شيل القرو�ص واالأق�شاط 

عند ا�شتحقاقها.

ومبوجب خماطر الركن الثاين، فاإن خماطر الرتكز يتم تقييمها لتوفري راأ�ص املال 
واإدارة خماطر الرتكز ب�شكل واع ومدرو�ص.  كما يتم اأي�شا تقييم خماطر خمففات 
املخاطر االئتمانية بناء على اجلودة النوعية لل�شمان وال�شيولة والتقلبات، وفعالية 

امل�شتندات، الخ.

خماطر ال�صوق

املطلوبات  اأو  املوجودات  قيمة  على  �شلبا  توؤثر  التي  املخاطر  هي  ال�شوق  خماطر 
ال�شوق  اأ�شعار  حركة  اأو  ال�شوق  واأحوال  ظروف  يف  التغريات  ب�شبب  االإيرادات  اأو 
خالل  من  لل�شوق  احل�شا�شة  واملطلوبات  املوجودات  وتتحقق  عموما.   االأ�شعار  اأو 
خماطر  ولقيا�ص  باالأمالك.  املرتبطة  املتاجرة  وعمليات  واال�شتثمارات  القرو�ص 
ال�شوق يف دفرت املتاجرة ، يتم ت�شعري كافة املراكز يوميا بح�شب �شعر ال�شوق ويتم 
اعتماد احلدود ومراقبتها ب�شكل م�شتقل.  كما اأن كافة االنك�شافات الرئي�شية تتم 
اإدارة  جلنة  يف  املنا�شبة  احلدود  اعتماد  ويتم  املخاطر  اإدارة  قبل  من  مراقبتها 

املوجودات واملطلوبات مبا يتوافق مع ال�شيا�شات املعتمدة من قبل جمل�ص االإدارة.

ويتم تقييم راأ�شمال خماطر ال�شوق اأي�شا حتت الركن الثاين بخ�شو�ص اأي تركز يف 
مراكز املتاجرة وعدم توفر ال�شيولة يف االأ�شواق واملراكز التي يتم حتديدها بح�شب 
النموذج، الخ. وتتبنى املجموعة طريقة موحدة لقيا�ص خماطر ال�شوق اخلا�شة به 

مبوجب الركن االأول.

خماطر �صعر ال�صرف الأجنبي

اأ�شعار  تقلبات  اأمام  املجموعة  انك�شافات  االأجنبي  ال�شرف  �شعر  خماطر  متثل 
ال�شرف واأثرها على اأمالكه احلالية وامل�شتقبلية من العملة االأجنبية باالإ�شافة اإلى 
املعر�شة  االأدوات  اأنواع  وتت�شمن  االأخرى.  االأجنبية  بالعمالت  النقدية  التدفقات 
لالنك�شاف لهذه املخاطر ما يلي: القرو�ص املمنوحة واملطلوبات بالعملة االأجنبية، 
ال�شرف  النا�شئة من معامالت  االأجنبية  بالعمالت  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات 

االأجنبي، املراكز اخلا�شة باملجموعة ومعامالت ال�شرف االأجنبي للعمالء. 

الفورية لل�شرف  للتخفيف من هذه املخاطر هي املعامالت  واالأدوات امل�شتخدمة 
ت�شاعد على حت�شني  االأدوات  الخ. وهذه  االآجلة واخليارات،  االأجنبي واملعامالت 
املجموعة �شد اخل�شائر التي قد تن�شاأ ب�شبب التحركات الكبرية يف اأ�شعار ال�شرف 
االأجنبي. وكافة االنك�شافات لل�شرف االأجنبي تتم اإدارتها ب�شكل مركزي عن طريق 
اإدارة اخلزانة لدى املجموعة وتتم مراجعتها وت�شعريها يوميا بح�شب �شعر ال�شوق.  
كما مت و�شع حدود فيما يتعلق باالنك�شافات املفتوحة لليلة واحدة ووقف اخل�شائر 
والعمالت امل�شرح بها، وذلك بغر�ص املراقبة وال�شيطرة على انك�شافات ال�شرف 
االأجنبي.  كما يتم تقييم خماطر ال�شرف االأجنبي مبوجب الركن الثاين ومبوجب 

اختبار ال�شغط الذي ي�شتخدم منوذج يعتمد على التقلبات التاريخية لال�شعار.

خماطر اأ�صعار الفائدة

تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة التي تواجهها املجموعة ب�شبب حدوث فرق يف اإعادة 
�شوء  يف  الت�شعري  الإعادة  تخ�شع  القرو�ص  وغالبية  والودائع.  القرو�ص  ت�شعري 
اأية  التغريات التي تطراأ على �شعر اخل�شم من قبل بنك الكويت املركزي. وعلى 
الكويت  الذي يحدده بنك  ب�شعر اخل�شم  لي�ص مرتبطا  الودائع  ت�شعري  فاإن  حال، 
املركزي، ومن ثم فاإن اأ�شعار الفائدة على الودائع ال يتم اإعادة ت�شعريها عند اإعادة 
ت�شعري القرو�ص. والفرق الذي ين�شاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإلى خماطر اأ�شعار الفائدة 
)خماطر ال�شعر االأ�شا�شي(. اأما العنا�شر االأخرى يف مراكز البيانات املجمعة التي 
اخلزانة  واأذونات  احلكومية  الدين  �شندات  فهي  الفائدة  اأ�شعار  خماطر  حتمل 
املجموعة  حمفظة  يف  املدينة  املالية  واالأوراق  املركزي  الكويت  بنك  و�شندات 

اال�شتثمارية اخلا�شة بالدخل الثابت.

والهدف الكلي للمجموعة هو اإدارة ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة حتى ال توؤثر التحركات 
يف اأ�شعار الفائدة ب�شكل �شلبي على �شايف دخل املجموعة من الفائدة.  ويتم قيا�ص 
�شايف  من  الناجت  االإيراد  يف  املحتمل  التقلب  اأ�شا�ص  على  الفائدة  �شعر  خماطر 

الفوائد والذي ت�شببه التغريات يف اأ�شعار الفائدة بال�شوق.

الفائدة.   اأ�شعار  حتديد  اإعادة  فجوات  با�شتخدام  كميا  االنك�شافات  حتديد  ويتم 
م�شابهة  مناذج  ا�شتخدام  ويتم  املخاطر  حدود  �شمن  املكا�شب  مراقبة  وتتم 
لتقدير اأثر خمتلف �شيناريوهات اأ�شعار الفائدة على �شايف اإيرادات املجموعة من 
الفوائد.  وتت�شمن مناذج املحاكاة هذه افرتا�شات الإعادة حتديد اأ�شعار املوجودات 
واملطلوبات  املوجودات  جلنة  وتقوم  اال�شتحقاق.  مواعيد  وخ�شائ�ص  واملطلوبات 
طريقة  با�شتخدام  والتحليل  احلدود  مقابل  يف  االنك�شافات  مبراقبة   )ALCO(

املحاكاة على فرتات منتظمة. 

ومبوجب الركن الثاين تنفذ املجموعة التقييم الداخلي لراأ�ص املال بالن�شبة ملخاطر 
�شعر الفائدة يف �شجالت املجموعة ويخ�ش�ص راأ�شمال حمدد لهذه املخاطر.

خماطر ال�شيولة

والوفاء  باملطلوبات  الوفاء  على  امل�شتمرة  املجموعة  قدرة  هي  ال�شيولة  خماطر 
مب�شحوبات الودائع عند ا�شتحقاقها؛ والنمو يف اأ�شول ال�شناديق وعمليات االأعمال 
والوفاء بااللتزامات التعاقدية من خالل اإمكانية احل�شول على االأموال وتوفريها 

بدون قيود باأ�شعار ال�شوق املعقولة.

يتم حتليل احتياجات املجموعة املتوقعة من ال�شيولة وتتم التو�شية بالبدائل املثلى 
املعر�شة  ال�شيولة  بتحديد  املخاطر  اإدارة  تقوم  كذلك  ال�شيولة.  خماطر  الإدارة 
للمخاطر، والتي تتم مراقبتها واإبالغها ب�شكل يومي.  كما اأن البنك و�شع �شيا�شات 
لل�شيولة  �شغط  باختبار  القيام  مت  وقد  لل�شيولة.  طوارئ  وخطة  ال�شيولة،  الإدارة 
لتقييم اأثر �شحب الودائع، وحتديد مطلوبات الطوارئ، اإلخ يف �شيناريوهات معتدلة 
و�شيناريوهات  باملجموعة  خا�شة  حمددة  �شيناريوهات  وحتت  و�شعبة،  ومتو�شطة 
خا�شة باالأنظمة وتتم مراقبة تركز الودائع على اأ�شا�ص منتظم وتتم مراجعتها من 

قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

خماطر  نزعة  ومعايري  للمتابعة،  معايري  مع  ال�شيولة  خماطر  نزعة  تطبيق  مت 
ال�شيولة – املوجودات ال�شائلة، واإجمايل املوجودات، ون�شبة القرو�ص اإلى الودائع، 
ومعدل تغطية ال�شيولة، ومعدل �شايف التمويل امل�شتقر، وفروق اال�شتحقاق ال�شلبية 
الرتاكمية؛ وتنويع م�شادر التمويل؛ واإجراء اختبار �شغط حتت ال�شيناريو ال�شعب، 
وا�شتهالك راأ�ص املال. ويتم ا�شتخدام معايري النزعة هذه لدفع خماطر ال�شيولة 
�شمن  املخاطر  م�شتويات  واإدارة  اأخذها  يف  املجموعة  ترغب  التي  واالنك�شاف 

م�شتويات نزعة املخاطر.

و�شيناريو  املحدد  لل�شيناريو  ال�شيولة  خماطر  تقييم  يتم  الثاين،  الركن  ومبوجب 
ال�شوق العام للمجموعة وراأ�ص املال الذي يتم توفريه الإدارة املخاطر.

التمويل  ال�شيولة ومعدل �شايف  تغطية  اأي�شا متطلبات معدل  املجموعة  تتبنى  كما 
امل�شتقر مبوجب تو�شيات بازل 3 وتراقبها ب�شكل يومي.   

      

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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خماطر اإدارة املوجودات واملطلوبات

تلعب اإدارة املخاطر دورا مهما يف تقييم املخاطر الكامنة يف موجودات ومطلوبات 
نزعة  بفعالية �شمن  املخاطر  الإدارة  الالزمة  باالإجراءات  تو�شي  املجموعة. وهي 
املخاطر املتفق عليها. يت�شمن دور اإدارة املخاطر تقييم التقلبات وتركز االإيرادات 
معدالت  وو�شع  واملخاطر؛  التكاليف  لتغطية  االأ�شعار  حتديد  وفعالية  واالأرباح؛ 

.)RAROC( ملعوقات العائد على راأ�ص املال املعدل بح�شب املخاطر

تتم مراقبة التغري يف �شايف الدخل من الفائدة يف خمتلف ال�شيناريوهات بهدف 
تعظيم �شايف الدخل من الفائدة �شمن حدود املخاطر املقبولة. تتم اإدارة امليزانية 
خالل  من  العوائد  الإدارة  امليزانية  مبراجعات  القيام  طريق  عن  املثلى  بالطريقة 
الودائع  الرتكيز على  التكلفة عن طريق  واإدارة  الفائ�شة،  لل�شيولة  االأمثل  التوزيع 
واعية  بطريقة  االأموال  تكلفة  اإدارة  ب�شاأن  التو�شيات  وتقدمي  التكلفة  منخف�شة 
العملة  بني  املنا�شب  التمويل  خليط  ب�شاأن  اأي�شا  التو�شيات  تقدمي  يتم  وحذرة. 
املحلية والعملة االأجنبية وبالتايل حتقيق اال�شتخدام االأمثل لعوائد امليزانية �شمن 

حدود خماطر مقبولة.

اإدارة املخاطر الت�صغيلية

تعرف املخاطر الت�شغيلية باأنها خماطر اخل�شارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق 
العمليات الداخلية اأو االأفراد اأو االأنظمة اأو خماطر اخل�شارة الناجتة عن اأحداث 
خارجية.  واإدارة هذه املخاطر تعتمد على حتديد املخاطر املوجودة داخل املجموعة 
؛ وتعليم موظفي املجموعة للتعامل مع املخاطر الت�شغيلية التي يتعر�شون لها اأثناء 

القيام بواجباتهم الوظيفية و�شمان فعالية اإطار عمل ال�شوابط.

املنتجات  يف  الكامنة  الت�شغيلية  املخاطر  وتقييم  بتحديد  املجموعة  تقوم  كما 
بها  املرتبطة  الت�شغيلية  املخاطر  تقييم  يتم  لكي  واالأنظمة.  والعمليات  واالأن�شطة 
اأو اأن�شطة اأو عمليات  وتخفيفها ب�شكل �شليم قبل تقدمي اأي منتجات اأو خدمات ، 

اأو اأنظمة جديدة.

يعترب حتديد املخاطر عملية حيوية لتطوير نظم املراقبة وال�شيطرة على املخاطر 
الت�شغيلية.  كما اأن حتديد املخاطر ياأخذ يف االعتبار العوامل الداخلية مثل هيكل 
املجموعة وطبيعة اأن�شطتها ونوعية املوارد الب�شرية والتغريات يف هيكله التنظيمي 
اخلارجية  العوامل  اأي�شا  يخترب  اأنه  كما  املوظفني.  واإحالالت  ا�شتقاالت  ومعدل 
مثل التغريات يف ال�شناعة امل�شرفية والتغريات االقت�شادية وال�شيا�شية الرئي�شية 

والتقدم التكنولوجي.  

مناذج املخاطر الت�صغيلية

املخاطر  تغطي  التي   )ORMs( الت�شغيلية  املخاطر  مناذج  بتطوير  البنك  قام 
خالل  من  الدعم  ومناطق  الرئي�شية  البنك  الأعمال  حتديدها  مت  التي  الرئي�شية 
ممار�شة التقييم الذاتي و/اأو طرق تقييم املخاطر االأخرى.  وتتم مناق�شة املخاطر 
التي يتم اإبرازها يف مناذج املخاطر الت�شغيلية ويتم مناق�شتها مع وحدات االأعمال 

املعنية وتتم مراجعتها من جانب جلنة االإدارة للمخاطر.

للمخاطر عن  املعر�شة  القيمة  لقيا�ص  الت�شغيلية  للمخاطر  املجموعة منوذج  لدى 
واأحداث  الفردي  اخلطاأ  ج�شامة  ودرجة  تكرار   معدل  وت�شجيل  متابعة  طريق 
اخل�شارة واملعلومات االأخرى ذات ال�شلة، وذلك ب�شكل منتظم، وقيا�ص اخل�شائر 

من خالل منوذج قيا�ص القيمة املعر�شة للمخاطر بخ�شو�ص املخاطر الت�شغيلية.

با�شتخدام منوذج  املتبقية  الت�شغيلية  املخاطر  قيا�ص  يتم  الثاين،  الركن  ومبوجب 
املادية.  الت�شغيلية  املخاطر  لكافة  الداخلي  للتقييم  للمخاطر  املعر�شة  القيمة 
ويقي�ص البنك ويبلغ ب�شكل منف�شل خماطر الركن الثاين التي تن�شاأ عن خماطر 
االأمن ال�شيرباين باالإ�شافة اإلى خماطر مكافحة غ�شل االأموال با�شتخدام النماذج 

املعتمدة من ِقبل جمل�ص االإدارة. 

ويتم تقييم املخاطر القانونية كجزء من منوذج قيا�ص القيمة املعر�شة للمخاطر 
باملخاطر الت�شغيلية بناء على االأثر واالحتمالية اخلا�شة مب�شائل املخاطر القانونية 

املادية.

بتجميع  باالأخطاء/اخل�شائر  اخلا�شة  الداخلية  املجموعة  بيانات  قاعدة  تقوم 
االأن�شطة واالنك�شافات املادية.  كما اأنها تتابع بيانات االأخطاء/اخل�شائر الداخلية 
وحماوالت  احلدوث  والو�شيكة  الكامنة  واخل�شائر  الفعلية  )اخل�شائر  الفردية 
تقوم  كما  ال�شلة.  ذات  االأعمال  خطوط  يف  البيانات  هذه  بتنظيم  وتقوم  الغ�ص( 
املجموعة بجمع املعلومات عن تواريخ االأحداث وعمليات اال�شرتداد ، باالإ�شافة اإلى 
املعلومات عن االأ�شباب والدوافع اخلا�شة باأحداث اخل�شائر. ويتم حتليل بيانات 

اخل�شائر التي يتم جمعها ويتم عالج اأوجه الق�شور يف عمليات املجموعة.

مراقبة املخاطر الت�صغيلية والتخفيف منها

الت�شغيل  خماطر  ملراقبة  واإجراءات  وعمليات  �شيا�شات  بو�شع  املجموعة  قامت 
املادية والتخفيف منها.  وتقوم املجموعة باملراجعة الدورية النك�شافات املخاطر 
لذلك  وفقا  الت�شغيلية  املخاطر  مدى  �شبط  وتتولى  املراقبة  وا�شرتاتيجيات 
با�شتخدام اال�شرتاتيجيات املنا�شبة يف �شوء قدرة املجموعة االإجمالية على حتمل 

املخاطر ومداها:   
• ت�شمن املجموعة اأن هناك ف�شل �شليم ومنا�شب بني الواجبات واأن املوظفني 
    ال ت�شند اإليهم م�شئوليات قد تخلق ت�شاربا يف امل�شالح اأو متكنهم من اإخفاء 

    اخل�شائر اأو االأخطاء اأو اتخاذ اإجراءات غري �شليمة
• مت و�شع �شيا�شات واإجراءات الإدارة املخاطر املرتبطة باأن�شطة يتم اإ�شنادها 
    اإلى جهات خارجية.  كما اأن ترتيبات االإ�شناد جلهات خارجية تتم بناء على 

    عقود فعالة واتفاقيات مل�شتوى اخلدمة التي ت�شمن تخ�شي�ص وحتديد وا�شح 
    للم�شئوليات بني مقدمي اخلدمات اخلارجية والبنك

• ت�شمن املجموعة تغطية كافية من التدقيق الداخلي للتحقق من اأن �شيا�شات 
    واإجراءات الت�شغيل يتم تنفيذها ب�شكل فعال

• لدى املجموعة وحدة م�شتقلة ملخاطر االلتزام الرقابي ملراقبة االلتزام بكافة 
    االإر�شادات والنظم الداخلية

• لدى املجموعة وحدة ملخاطر تكنولوجيا املعلومات ل�شمان وجود عمليات 
    و�شوابط كافية الأنظمة تكنولوجيا املعلومات و�شوابط اأمن املعلومات

• ت�شتفيد املجموعة من التغطية التاأمينية للتخفيف من املخاطر الت�شغيلية
• كما اأن البنك لديه خطة مطبقة للتعايف من الكوارث وخطة ال�شتمرارية 

    االأعمال. ويتم اختبار خطط التعايف من الكوارث ب�شكل منتظم للقيام بتنفيذ 
    املعامالت من موقع التعايف من الكوارث  

  
اإدارة املخاطر ال�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة 

لدى البنك اأطر عمل منا�شبة للمخاطر تغطي ال�شيا�شة واالإر�شادات واالإجراءات 
واالأدوات.  

املخاطر ال�صرتاتيجية

على  متوقع  اأو  حايل  اأثر  لها  التي  املخاطر  باأنها  اال�شرتاتيجية  املخاطر  تعرف 
اإيرادات املجموعة اأو راأ�شماله من جراء التغريات يف بيئة البنك الت�شغيلية اأو من 
من  اأو  للقرارات  ال�شليم  غري  التنفيذ  اأو  املعاك�شة  االإ�شرتاتيجية  القرارات  جراء 
عدم اال�شتجابة للتغريات التي حتدث واملتعلقة بقوة ال�شناعة اأو اجتاه االقت�شاد اأو 
التغريات التكنولوجية.  ويف هذا ال�شاأن قامت املجموعة بو�شع اإطار عمل للمخاطر 
االإ�شرتاتيجية لتحديد وقيا�ص ومراقبة انك�شافات املخاطر االإ�شرتاتيجية واالإبالغ 

عنها.  والأغرا�ص املخاطر االإ�شرتاتيجية، فاإن م�شادر املخاطر تاأتي من:
• اإطار عمل غري كاف للحوكمة االإ�شرتاتيجية

• حتديد غري مكتمل للعوامل التي توؤثر على االإ�شرتاتيجية و/اأو خطط 
    االأعمال

• التخطيط غري املكتمل وعملية تخ�شي�ص غري كافية للموارد
• االإخفاق يف تنفيذ اخلطط وامل�شاريع واملبادرات

• امل�شائل ذات ال�شلة بديناميكيات البيئة – الداخلية واخلارجية والتي 
    تت�شمن املنتجات واخلدمات واملمار�شات التي يقوم بها البنك

ويتم تقييم املخاطر االإ�شرتاتيجية فيما يتعلق بال�شوابط املتوفرة للتخفيف من تلك 
املخاطر وقدرة املجموعة على تنفيذ اأهدافه بنجاح مبوجب خطته االإ�شرتاتيجية 
بعيد املدى. وقد مت تطوير امل�شفوفات ملراقبة وقيا�ص املخاطر با�شتخدام عملية 
بطاقة النقاط لتقييم املخاطر االإ�شرتاتيجية وفقا للخطة االإ�شرتاتيجية ولدرا�شة 
ما اإذا كان البنك لديه قدرة كافية على حتمل تلك املخاطر مقابل نزعة املخاطر 
يف  االأخذ  مع  القيا�ص  درجة  على  بناء  املال  راأ�ص  تقييم  ويتم  املعلنة/املعتمدة. 
احل�شبان كافة املبادرات االإ�شرتاتيجية التي توؤثر على االأعمال وعلى االإيرادات من 

خالل ممار�شة تقييم ذاتي.

خماطر ال�صمعة

على  متوقع  اأو  حايل  �شلبي  اأثر  لها  التي  املخاطر  باأنها  ال�شمعة  خماطر  ُتعرف 
اإيرادات املجموعة اأو راأ�شماله من االإ�شرار ب�شمعة البنك يف راأي كبار امل�شاهمني 

واأ�شحاب امل�شالح باملجموعة.     

وت�شعى املجموعة اإلى اإدارة خماطر ال�شمعة اخلا�شة به من خالل اإطار عمل الإدارة 
خماطر ال�شمعة يركز على ما يلي:

• حتديد موؤ�شرات خماطر ال�شمعة الرئي�شية حتت كل عامل من العوامل املوؤثرة.
• حتديد االأدوار وامل�شئوليات ملختلف الكيانات يف تقييم خماطر ال�شمعة 

    وعملية االإدارة.
• تطوير طريقة ر�شمية ومهيكلة الإدارة خماطر ال�شمعة للمجموعة.

وقد قام البنك بتحديد خمتلف العوامل املوؤثرة يف خماطر ال�شمعة ومت ت�شنيفها 
حتت 12 عامل موؤثر.  وتتم اإدارة موؤ�شرات املخاطر الرئي�شية حتت ر�شا العميل 
وال�شالمة املالية وحوكمة ال�شركات واالإدارة وممار�شات االأعمال واإدارة املخاطر 
وثقافة  وال�شائعات  االإعالم  وو�شائل  وال�شفافية  الرقابي  وااللتزام  الرقابة  وبيئة 
تقييم  يف  املعايري  هذه  وت�شتخدم  االأزمات.  واإدارة  املوظفني  وكفاءة  املوؤ�ش�شات 

واإدارة خماطر ال�شمعة.

بطاقات  على  بناء  ال�شمعة  خماطر  بتقييم  البنك  يقوم  الثاين،  الركن  ومبوجب 
خالل  من  املخاطر  لتقييم  اإعدادها  مت  والتي  ال�شمعة  ملخاطر  النقاط  حتديد 
اأ�شحاب  كبار  راأي  يف  املجموعة  �شمعة  على  توؤثر  التي  الرئي�شية  املوؤثرة  العوامل 

امل�شالح املهمني.

النك�صافات الئتمانية ب�صبب تاأخر ال�صداد

يحدد البنك انك�شاف تاأخر ال�شداد يف �شوء توجيهات بنك الكويت املركزي.  ووفقا 
لذلك ، فاإن الت�شهيالت النقدية تعترب متاأخرة ال�شداد يف ظل الظروف التالية:
• اإذا كان ح�شاب ال�شحب على املك�شوف يتجاوز ب�شكل م�شتمر ن�شبة 10 % 

     فوق احلد
• اإذا كان احل�شاب اجلاري بر�شيد مدين بدون اأي حد مفو�ص به

• اإذا مل يتم جتديد / متديد الت�شهيالت االئتمانية يف موعد االنتهاء
• اإذا مل يتم �شداد الق�شط امل�شتحق للقر�ص يف تاريخ اال�شتحقاق و/اأو

• اإذا مل تتم ت�شوية الفائدة املرتاكمة على القر�ص يف تاريخ ا�شتحقاقها

املهمة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  يف  املتعرثة  االئتمانية  الت�شهيالت  حتديد  مت  وقد 
بالبيانات املالية.

بنك  وتعليمات  توجيهات  على  بناء  وعامة  حمددة  خم�ش�شات  ير�شد  والبنك 
 (IFRS 9)  9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  ذلك  يف  مبا  املركزي  الكويت 
باالإمارات  البنك  لفروع  بالن�شبة  اأنه  اإال  التايل،  النحو  على  مو�شح  هو  وح�شبما 
والتوجيهات  التعليمات  تطبيق  فيتم  العربية  التابعة يف جمهورية م�شر  وال�شركة 

اخلا�شة بالدولة املعنية التي تقع فيها تلك الفروع اأو ال�شركة التابعة.

املخ�ص�صات املحددة

املتاأخرة  املبالغ  على  املحددة  للمخ�ش�شات  املطلوب  االأدنى  احلد  احت�شاب  يتم 
هو  ح�شبما  ال�شداد  يف  التعرث  اأيام  عدد  على  بناء  �شدادها،  يتم  مل  التي  القائمة 

مبني اأدناه:

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

احلد الأدنى من املخ�ض�ضات املطلوبةاأيام التعرث يف ال�ضداد 

20 %ما بني 91 و 180 يوما

50 %ما بني 181 و 365 يوما

100 %اأكرث من 365 يوما

ويتم تكوين خم�ش�شات حمددة ملراقبة ح�شابات كل فئة بح�شب حكم وراأي االإدارة.
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اإجمايل النك�صاف على املخاطر الئتمانية قبل خمففات املخاطر )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و31 دي�ضمرب 2020 

املجموعغري ممولةممولةالبيان

2021 2020   2021 2020   2021 2020   

 36,858 42,369   - - 36,858 142,369 . البنود النقدية

 1,048,603 7,8701,235,677   1,361 1,040,733 21,234,316 . املطالبات على الدول 

214,635   3,710374,219  3353,082210,92521,137 . املطالبات على كيانات القطاع العام 

 730,488 1,186,680 320,887 357,677 409,601 4829,003 . املطالبات على البنوك

 2,680,510 3,093,040 659,925 854,358 2,020,585 52,238,682 . املطالبات على ال�شركات

746,937   29,527780,183   717,41025,245   6754,938 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 46,588 45,762 2,673 976 43,915 744,786 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 562,686 331,843 4,488 412 558,198 8331,431 . انك�شافات اأخرى

 6,067,304 7,089,774 1,029,079 1,261,167 5,038,225 5,828,607املجمـوع

اإجمايل النك�صاف على خماطر الئتمان - متو�صط الر�صيد  قبل خمففات املخاطر )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و31 دي�ضمرب 2020 

املجموعغري ممولةممولةالبيان

2021 2020   2021 2020   2021 2020   

 41,697 39,476-- 41,697 139,476 . البنود النقدية

 936,068 13,92111,4051,008,686 924,663 2944,765 . املطالبات على الدول 

3301,965201,1406,1232,790308,088203,929 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 786,168 971,141 295,937 255,418 490,231 4715,723 . املطالبات على البنوك

 2,895,066 2,770,160 695,602 665,545 2,199,464 52,104,616 . املطالبات على ال�شركات

6741,576704,40623,55322,475765,129726,881 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 123,046 54,923 7,482 1,611 115,564 753,313 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 397,400 368,246 4,631 687 392,769 8367,559 . انك�شافات اأخرى

 6,110,257 6,285,848 1,040,322 966,855 5,069,935 5,318,993املجمـوع

طريقة إدارة احملفظة

السياسات واإلجراءات 
واإلرشادات

أدوات التحليل االئتماني

املراقبة واملتابعة

نظام اإلقراض

 مسؤولية املخاطرة 
ومحاسبة املسؤول

 الثقافة واملهارات 
االئتمانية

رقابة االئتمان

صالحية املوافقة

 منوذج حتديد 
األسعار

 تقنيات قياس 
املخاطر االئتمانية  إطار عمل 

إدارة املخاطر 
االئتمانية

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

املخ�ص�س العام

يحدد البنك خم�ش�شا عاما ح�شبما يقرره بنك الكويت املركزي على كافة الت�شهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء، من فئات ال�شمانات املح�شورة واملحددة من التي تنطبق 
عليها تعليمات بنك الكويت املركزي. اإال اأنه بالن�شبة للفروع وال�شركات التابعة يف الدول التي ال تخ�شع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلا�شة بالدولة 

املعنية التي تقع فيها تلك الفروع وال�شركات التابعة.  

كما تقوم املجموعة اأي�شا بتكوين خم�ش�شات عامة اإ�شافية لتغطية خماطر االئتمان العامة وخماطر ال�شوق على مكونات املحفظة. ول�شمان اإدارة املخاطر االئتمانية 
ب�شكل فعال، قامت املجموعة بو�شع اإطار عمل �شامل ل�شيا�شة اإدارة املخاطر االئتمانية، يغطي كافة اأنواع الت�شهيالت االئتمانية، وذلك ل�شمان التقليل اإلى احلد االأدنى 

من حدوث اأي قرو�ص غري منتظمة.

(IFRS 9) ووفقا   9 املالية رقم  التقارير  الدويل الإعداد  املعيار  وفًقا ملتطلبات  املتوقعة  االئتمانية  البنك بح�شاب اخل�شارة  يقوم  الرقابية،  تعليمات اجلهات  متا�شيا مع 
لتعليمات بنك الكويت املركزي يف هذا اخل�شو�ص، باالإ�شافة اإلى تطبيق تعليمات بنك الكويت املركزي ب�شاأن لوائح وتعليمات ت�شنيف الت�شهيالت االئتمانية، واحت�شاب 

املخ�ش�شات وطريقة التعامل مع االإيرادات الناجتة منها واالأخذ يف االعتبار الرقم االأعلى للمخ�ش�شات الأغرا�ص رفع التقارير.

اإطار عمل �صيا�صة اإدارة املخاطر الئتمانية باملجموعة
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كما يف 31 دي�ضمرب 2021

حملي
)الكويت(

دول اأخرى
اأ�ضيا املحيط اأوروباال�ضرق الأو�ضط

املجموعبقية العاملالهادي

42,369---130,16112,208 . البنود النقدية

1,235,677---2657,958577,719 . املطالبات على الدول 

374,219--388,289281,3934,537 . املطالبات على كيانات القطاع العام

4367,606365,671181,766122,289149,3491,186,680 . املطالبات على البنوك

51,904,676921,69422,552225,81518,3043,093,041 . املطالبات على ال�شركات

6570,581209,2869142184780,183 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

45,762--734,99710,7650 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

331,843-8261,51470,2425631 . انك�شافات اأخرى

3,915,7812,448,979209,002348,177167,8367,089,774املجمـوع

كما يف 31 دي�ضمرب 2020

حملي
)الكويت(

دول اأخرى
اأ�ضيا املحيط اأوروباال�ضرق الأو�ضط

املجموعبقية العاملالهادي

 36,858    -   -   - 11,914 124,944 . البنود النقدية

 20,1371,048,603   -   - 388,813 2639,653 . املطالبات على الدول 

 1,819214,635   - 4,549 175,265 333,002 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 730,488 106,184 114,645  142,444 181,244 4185,971 . املطالبات على البنوك

 2,680,510 29,647 45,235  26,944 689,389 51,889,296 . املطالبات على ال�شركات

  746,937  121117 91 182,137 6564,472 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 46,587    - 1  1 10,165 736,419 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 562,686    - 104  1 97,775 8464,806 . انك�شافات اأخرى

 6,067,304  157,904   160,106 174,029  1,736,702  3,838,563 املجمـوع

التوزيع اجلغرايف - النك�صافات املمولة )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021

حملي
)الكويت(

دول اأخرى
اأ�ضيا املحيط اأوروباال�ضرق الأو�ضط

املجموعبقية العاملالهادي

  42,369   -   -   - 12,208 130,161 . البنود النقدية

  1,234,316   -   -   - 577,719 2656,597 . املطالبات على الدول 

  353,082   -   - 4,537 280,744 367,801 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 145,810829,003 13,571 92,318 243,470 4333,834 . املطالبات على البنوك

 2,238,682 4,371 24,214 1,506 791,259 51,417,332 . املطالبات على ال�شركات

 754,938  184 21 90 187,873 6566,770 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 44,786 -   - 0 9,000 735,786 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

              8 . انك�شافات اأخرى
261,513 

                 
69,831 56 31 - 331,431 

150,3645,828,607 37,837 98,506 2,172,105 3,369,794املجمـوع

كما يف 31 دي�ضمرب 2020 

حملي
)الكويت(

دول اأخرى
اأ�ضيا املحيط اأوروباال�ضرق الأو�ضط

املجموعبقية العاملالهادي

 36,858-   -   - 11,914 124,944 . البنود النقدية

 20,1371,040,733   -   - 385,492 2635,104 . املطالبات على الدول 

 210,925    1,819   - 4,549 171,557 333,000 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 409,601 102,394 366 55,606 84,010 4167,225 . املطالبات على البنوك

 2,020,585 15,820 7,580 1,674 600,946 51,394,565 . املطالبات على ال�شركات

 717,410 106117 41 155,821 6561,326 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 43,915 - 1 1 7,495 736,417 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 558,198 - 104 1 96,266 8461,827 . انك�شافات اأخرى

 5,038,225 140,287 8,157 61,873 1,513,502 3,314,408املجمـوع

التوزيع اجلغرايف - كافة النك�صافات )األف دك(

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

كما يف 31 دي�ضمرب 2021

حملي
)الكويت(

دول اأخرى
اأ�ضيا املحيط اأوروباال�ضرق الأو�ضط

املجموعبقية العاملالهادي

 1,361   -   -   -   - 11,361 . البنود النقدية

 21,138   -   -   - 649 220,488 . املطالبات على الدول 

 3,539357,677 108,718 89,448 122,200 333,772 . املطالبات على كيانات القطاع العام

854,358 13,933 201,602 21,045 131,107 4486,671 . املطالبات على البنوك

25,245- 20 1 21,413 53,811 . املطالبات على ال�شركات

976   -   -   - 976-6 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

412   -   -   - 412-7 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

310,34017,4721,261,167 110,494 276,758 546,103املجمـوع

كما يف 31 دي�ضمرب 2020

حملي
)الكويت(

دول اأخرى
اأ�ضيا املحيط اأوروباال�ضرق الأو�ضط

املجموعبقية العاملالهادي

   7,870   -   -   - 3,321 14,549 . البنود النقدية

3,710   -   -   - 3,708 22 . املطالبات على الدول 

 320,887 3,790 114,278 86,838 99,002 316,979 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 659,924 13,827 37,655 25,271 89,097 4494,075 . املطالبات على البنوك

29,527- 15 50 26,316 53,146 . املطالبات على ال�شركات

 2,673   -   -   - 2,670 63 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 4,488   -   -   - 1,509 72,979 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 1,029,079 17,617 151,948 112,159 225,623 521,732املجمـوع

اإجمايل النك�صاف على الئتمان - اإجمايل املتبقي يف تاريخ ال�صتحقاق التعاقدي )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021

اأقل من 
�ضهر واحد

من �ضهر
حتى �ضنة

من �ضنة حتى 
خم�ض �ضنوات

اأكرث من
املجموعخم�ض �ضنوات

 42,369   - 1,053   - 141,316 . البنود النقدية

 1,235,677 94,059 191,400 359,428 2590,790 . املطالبات على الدول 

 374,219 80,088 156,950 119,917 317,264 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 1,186,680 8,122 176,623 459,268 4542,667 . املطالبات على البنوك

 3,093,041 198,460 813,398 1,593,925 5487,257 . املطالبات على ال�شركات

 780,183 442,545 163,487 126,226 647,925 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 45,762 20,794 7,099 16,354 71,515 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 331,843 1,898 31,587 16,761 8281,597 . انك�شافات اأخرى

 7,089,774 845,966 1,541,597 2,691,878 2,010,333املجمـوع

كما يف 31 دي�ضمرب 2020

اأقل من 
�ضهر واحد

من �ضهر
حتى �ضنة

من �ضنة حتى 
خم�ض �ضنوات

اأكرث من
املجموعخم�ض �ضنوات

 36,858    -    -  1,413  35,445 1 . البنود النقدية

 1,048,603  70,849  134,699  278,231  564,824 2 . املطالبات على الدول 

 214,635  12,000  100,594  89,417  12,624 3 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 730,488  2,613  75,283  278,076  374,516 4 . املطالبات على البنوك

 2,680,510  109,791  756,280  1,335,917  478,521 5 . املطالبات على ال�شركات

 746,937  419,507  158,318  116,869  52,243 6 . االنك�شافات الرقابية لقرو�ص االأفراد 

 46,587  1,803  13,784  16,708  14,293 7 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 562,686  58,098  131,640  104,514  268,434 8 . انك�شافات اأخرى

 6,067,303  674,660  1,370,598  2,221,145  1,800,901 املجمـوع

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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الت�صهيالت الئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة بح�صب الفئة )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020

تكلفة املخ�ض�ض املحددخم�ض�ض عامخم�ض�ض حمددقرو�ض متعرثةالبيان

20212020202120202021202020212020

-- -  752 ----1 . املطالبات على الدول

-- 440  1,869 ----2 . املطالبات على البنوك

12,644108,584 214,745  236,410 372,45173,32331,19134,219 . املطالبات على ال�شركات

4 . االنك�شافات الرقابية 
5,3022,4962,1981,9485,5125,5128,6006,164      لقرو�ص االأفراد 

77,75375,81933,38936,167244,543220,69621,244114,748املجمـوع

الت�صهيالت الئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة بح�صب املنطقة اجلغرافية )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020

خم�ض�ض عامخم�ض�ض حمددقرو�ض متعرثةالبيان

202120202021202020212020

 202,805  228,890  28,289  22,222  64,136  56,518 حملي ) الكويت (

 17,453  15,471  7,878  11,167  11,683  21,235 دول اأخرى بال�شرق االأو�شط

 66  86 ----اأوروبا

 80  75 ----اآ�شيا - املحيط الهادئ

 292  21 ----بقية دول العامل

 220,696  244,543 77,75375,81933,38936,167املجمـوع

احلركة يف خم�ص�صات الت�صهيالت الئتمانية املتعرثة )األف دك( 

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020

املجموعغري ممـولممـولالبيان

202120202021202020212020

221,639194,52235,22418,645256,863213,167املخ�ش�شات كما يف 1 يناير 2019

 18 (134)38(21)(20)(113)فرق حتويل عمالت

املبالغ امل�شطوبة خالل ال�شنة )بال�شايف من املبالغ 
(92,822)(23,971)--(92,822)(23,971)امل�شرتدة(

31539--31539التحويالت

 136,461 44,859 16,541 (1,702) 119,920 45,561التكلفة خالل ال�ضنة 

املخ�ض�ضات كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و
 256,863 277,932 35,224 33,501 221,639 31244,431 دي�ضمرب 2020

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

 كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020

املجموعغري م�ضنفم�ضنفالبيان

202120202021202020212020

3,34512,20556,630-112,20553,285 . املطالبات على الدول

2123,38671,45162,98845,838186,374117,289 . املطالبات على كيانات القطاع العام

 141,820  321,345  10,417  14,553  131,403  306,792 3 . املطالبات على البنوك

 1,855,064  2,028,075  1,842,692  2,019,523  12,372  8,552 4 . املطالبات على ال�شركات

695,845673,999695,845673,999--5 . االنك�شافات الرقابية للقرو�ص الفردية 

 42,537  44,541  42,537  44,541 --6 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 666,936  384,289  666,936  384,289 --7 . انك�شافات اأخرى

 3,554,275  3,672,674  3,285,764  3,221,739 450,935268,511املجمـوع

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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املخاطر الئتمانية للطرف املقابل

ت�شع املجموعة �شيا�شات وعمليات لتحديد وقيا�ص ومراقبة واالإبالغ عن املخاطر 
االئتمانية للطرف املقابل. وهذه ال�شيا�شات متكاملة مع اإدارة املخاطر االئتمانية 
الت�شنيف  على  بناء  انك�شاف  الأق�شى  الداخلية  احلدود  لتحديد  تطبيقها  ويتم 
االئتماين للطرف املقابل. االأطراف املقابلة امل�شنفة بدرجة خماطر عالية �شوف 
يخ�ش�ص لهم انك�شافا بحد اأعلى، اأما العمالء امل�شنفون بدرجة خماطر ائتمان 
منخف�شة �شوف يخ�ش�ص لهم انك�شاف مب�شتوى اأقل. وهذه احلدود قد مت و�شعها 
املقرت�شني.   خماطر  درجات  من  درجة  بكل  املرتبطة  التعرث  احتمالية  على  بناء 
وت�شعى املجموعة اإلى التقليل اإلى احلد االأدنى من اخل�شائر غري املتوقعة بناء على 

احتمالية التعرث.

وبالن�شبة للم�شتقات، يتم و�شع هيكل احلدود بناء على مدة العقد واملخاطر التي 
املقابل بح�شب حدود  الطرف  ويتم تطبيق حدود  االأ�شعار.  لتقلبات  اأ�شا�شا  تعترب 

املنتج مبا يف ذلك احلد االأق�شى ملخاطر الت�شليم اليومية.

باعتبارها  ال�شمانات  وتاأمني  لقبول  ال�شيا�شات  بتنفيذ  املجموعة  قامت  وقد 
وتاأمني  التقلبات  تقييم  مراقبة  عمليات  اإلى  باالإ�شافة  خماطر،  خمففات 
ال�شمانات ب�شكل قانوين حلماية م�شالح البنك.  ويتم تطبيق العمليات والطرق 
للمراقبة امل�شتمرة للتقلبات يف قيمة دعم ال�شمانات الئتمان الطرف املقابل. وقد 
مت و�شع اآليات حتذير ل�شمان ا�شتكمال ال�شمانات بناء على القيمة اليومية املقومة 
ب�شعر ال�شوق عندما تنخف�ص قيمة تلك ال�شمانات عن احلد املطلوب. وت�شتخدم 
املجموعة طريقة موحدة حل�شاب تعديل قيمة االئتمان وفقا للنظم والتعليمات.       

تخفيف املخاطر الئتمانية

امليزانية وخارج  داخل  املبالغ  و�شايف  والعمليات  لل�شيا�شات  و�شف  يلي  فيما 
بتقييم  اخلا�شة  والعمليات  وال�شيا�شات  لها(؛  البنك  ا�شتخدام  مدى  )وموؤ�شر 

اأخذها: يتم  التي  ال�شمانات  من  الرئي�شية  االأنواع  وو�شف  واإدارة  ال�شمانات 

يت�شمن تخفيف املخاطر االئتمانية )CRM( اإدارة ال�شمانات و�شمان االئتمان 
وترتيبات ت�شوية االلتزامات. وال يتم ا�شتخدام تقنيات ت�شوية االلتزامات حاليا 

االئتمانية. املخاطر  لتخفيف  تقنية  باعتبارها 

لتقييم  نظاما  ت�شتخدم  الكويتي  االأهلي  البنك  جمموعة  فاإن  حال،  اأية  وعلى 
على  تقييمها  يتم  املدرجة  االأ�شهم  من  ال�شمانات  وكافة  واإدارتها.  ال�شمانات 
اأ�شا�ص يومي، فيما يتعلق بتحديد تغطية ال�شمانات. وفيما يخت�ص باإدارة تركز 
خماطر �شمانات االأ�شهم، فقد حدد البنك ن�شبة من راأ�ص املال املدفوع لل�شركة 

لتكون احلد االأق�شى الذي ميكن قبوله ك�شمانات.

ثالث  يف  االأ�شهم  ت�شنيف  يتم  املدرجة،  االأ�شهم  �شمانات  نوعية  والإدارة 
جمموعات بناء على ال�شيولة والقوة املالية لالأ�شهم، حيث متثل املجموعة االأولى 
االأولى  للدرجة  بالن�شبة  املطلوبة  بال�شمانات  التغطية  زيادة  وتتم  عالية.  نوعية 

الثالثة. وحتى 

قبل  من  تقييمني  على  احل�شول  فيتم  العقارية،  ال�شمانات  بخ�شو�ص  اأما 
�شركتني للتقييم يجب اأن تكون اإحداهما معتمدة من قبل بنك الكويت املركزي. 
على  العقارية  ال�شمانات  تقييم  ويتم  االعتبار.  يف  التقييمني  متو�شط  اأخذ  ويتم 

�شنوي. اأ�شا�ص 

النك�صاف على الئتمان امل�صمون ب�صمانات قانونية )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020 

اإجمايل النك�ضافالبيان
العقارات�ضمانات البنكال�ضمانات املاليةالنك�ضاف امل�ضمونالئتماين

2021202020212020202120202021202120212020

-------- 36,858 142,369 . البنود النقدية

2 . املطالبات على
-------- 1,048,603 1,235,677      الدول

3 . املطالبات على 
----374,219214,6352,7566,285131743      كيانات القطاع العام

4 . املطالبات على 
-------- 730,488 1,186,680      البنوك

5 . املطالبات على
--1,549,7861,294,725694,066466,3079,40011,199 2,680,510 3,093,040      ال�شركات

6 . االنك�شافات الرقابية 
----780,183746,937223,607191,53067,87951,755      للقرو�ص الفردية 

7 . االنك�شافات على 
      القرو�ص املتاأخرة 

      ال�شداد
45,762 46,588 20,944 17,464 379 339 ----

---- 49,034 4,557 83,115 17,165 562,686 8331,843 . انك�شافات اأخرى

--9,40011,199 568,178 767,012 1,593,119 1,814,257 6,067,304 7,089,774املجمـوع

انك�صاف املخاطر الئتمانية بعد عامل حتويل املخاطر وتخفيف املخاطر الئتمانية )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020

�ضايف النك�ضافتخفيف املخاطرالئتمانيةقبل تخفيف املخاطرالبيان

202120202021202020212020

 36,858 42,369-- 36,858 142,369 . البنود النقدية

 1,040,837 1,234,330-- 1,040,837 21,234,330 . املطالبات على الدول 

363,300210,925(743)(131)3363,431211,668 . املطالبات على كيانات القطاع العام

) املطالبات على البنوك - م�شنفة  475,877 881,348-- 475,877 4881,348.  اأ

 31,993 43,251-- 31,993 443,251.  ب( املطالبات على البنوك - غري م�شنفة

 1,863,126 2,030,624(477,506)(703,465) 2,340,632 52,734,089 . املطالبات على ال�شركات

700,880678,917(51,755)(67,879)6768,759730,672 . االنك�شافات الرقابية للقرو�ص الفردية 

 44,676 44,895(339)(379) 45,015 745,274 . االنك�شافات على القرو�ص املتاأخرة ال�شداد

 511,584 327,080(49,034)(4,557) 560,618 8331,637 . انك�شافات اأخرى

 4,894,793 5,668,077(579,377)(776,411) 5,474,170 6,444,488املجمـوع

ويقبل البنك االأهلي الكويتي عادة االأنواع التالية من ال�شمانات:
• االأ�شهم وال�شناديق

• الهوام�ص النقدية والودائع الثابتة
• العقار الذي يتكون من اأ�شول تدر دخال واأ�شول ال تدر دخال

ومن بني خمففات املخاطر االأخرى، ت�شر املجموعة على �شرورة وجود تاأمني على 
املخزون  والتجهيزات واملاكينات. كما تقبل املجموعة اأي�شا االأ�شهم غري املدرجة 
ودرجات  م�شداقيتها  مدى  على  بناء  والبنوك  وال�شركات  االأفراد  و�شمانات 

ت�شنيفها.  

ال�شمانات  الأنواع  حمددة  �شيا�شات  بو�شع  املجموعة  قامت  اخل�شو�ص،  هذا  ويف 
املقبولة. وباالإ�شافة اإلى ذلك، قامت املجموعة بو�شع عمليات لتقييم الدعم املقدم 
يف �شورة ال�شمانات ب�شكل �شليم ل�شمان اأن هذا الدعم  يتم توفريه ب�شكل قانوين، 
مبا يف ذلك امل�شتندات املطلوبة. كما يتم تطبيق العمليات القانونية الكافية ل�شمان 
اأن امل�شتندات كافية حلماية م�شالح املجموعة.  وف�شال عن ذلك، قام البنك بو�شع 
النك�شافات  الكافية  التغطية  ل�شمان  م�شتمر  ب�شكل  التقييم  عملية  ملرافقة  نظام 
اأ�شا�ص جممع  ال�شمانات على  البنك ب�شكل م�شتمر تركز دعم  االئتمان. ويراقب 
وقد و�شع حدودا ل�شمان املحافظة على املخاطر �شمن احلدود املو�شوعة ملخاطر 

ال�شمانات.

اأما اجلهات التي تقدم دعما بال�شمانات، فيتم تقييمهم ملعرفة جدارتهم االئتمانية 
اإذا كانت متوفرة. ويف  املالية والت�شنيفات االئتمانية اخلارجية،  القوة  بناء على 
حالة االأفراد، فاإن القيمة ال�شافية الأمالكهم ال�شخ�شية يتم اأخذها بعني االعتبار، 
يف حني يتم تقييم وت�شنيف القوة املالية  للكفالء من ال�شركات. ويتم ا�شتخدام 

الت�شنيف االئتماين للوكاالت اخلارجية يف حالة املوؤ�ش�شات املالية.

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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متطلبات راأ�س املال لال�صتثمارات

اإجمايل قيمة ال�صتثمارات املعلنة يف بيان املركز املايل املجمع )األف دك(

كما يف 31 دي�ضمرب 2021 و 31 دي�ضمرب 2020

غري مدرجةمدرجةاملجموعالبيان

202120202021202020212020

561,383316,719326,820153,254234,563163,465االأوراق املالية اخلا�شة باال�شتثمار - املتاحة للبيع  

جمموع الأرباح ال�صتثمارية )األف دك(

20212020جمموع الأرباح ال�ضتثمارية 

134461االأرباح املحققة امل�شجلة يف بيان دخل ال�شنة

18,82419,943االأرباح غري املحققة امل�شجلة يف حقوق امل�شاهمني

10018,82419,943 % من املذكور اأعاله املت�شمن يف راأ�شمال ال�شريحة االأولى

متطلبات راأ�س املال لال�صتثمارات )األف دك(

20212020متطلبات راأ�ض املال لال�ضتثمارات                              

13,6651,764اأوراق مالية خا�شة باال�شتثمار - متاحة للبيع

)IRRBB( خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

فيما يلي بيان لطبيعة خماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية واالفرتا�شات الرئي�شية بخ�شو�ص معدل تكرار قيا�شها:

يتم حتديد خماطر �شعر الفائدة على اعتبار اأن غالبية القرو�ص بالدينار الكويتي يعاد ت�شعريها مع اأي تغري يف �شعر اخل�شم ال�شادر من قبل بنك الكويت املركزي فيما 
عدا القرو�ص الفردية املق�شطة التي تلتزم ب�شعر ثابت ملدة خم�ص �شنوات. وعلى اأية حال فاإن اأ�شعار الفائدة على الودائع ال يتم ربطها ب�شعر اخل�شم املحدد من قبل 
بنك الكويت املركزي ومن ثم فاإن هذه االأ�شعار ال يتم اإعادة ت�شعريها يف �شوء اإعادة ت�شعري القرو�ص. والفرق الذي ين�شاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإلى خماطر اأ�شعار الفائدة 
)خماطر ال�شعر االأ�شا�شي(. اأما العنا�شر االأخرى يف امليزانية التي حتمل خماطر اأ�شعار الفائدة فهي �شندات اخلـزانة و�شندات بنك الكويت املركزي واالأوراق املالية 

اخلا�شة بالديون يف حمفظة اال�شتثمار.

يتم اإعادة ت�شعري الودائع بناء على تاريخ اال�شتحقاق النهائي لها ، اأو اإذا كانت مرتبطة مبوؤ�شر �شعر متغري، يف تاريخ اإعادة الت�شعري.  والودائع غري احل�شا�شة لتحركات 
�شعر الفائدة يتم ت�شنيفها ب�شكل منف�شل.    

املوجودات واملطلوبات التي لي�ص لها تواريخ ا�شتحقاق حمددة/فوا�شل زمنية الإعادة الت�شعري، والبنود خارج امليزانية، �شوف يتم تخ�شي�ص املدى الزمني لها ح�شب حكم 
اإعادة ت�شعري �شعر الفائدة. كما يتم القيام بتحليل  االإدارة والدرا�شات التجريبية واخلربات ال�شابقة للبنك. يتم ح�شاب املكا�شب املعر�شة للمخاطر بناء على فجوات 
ت�شبيهي حتت �شيناريوهات خمتلفة ل�شعر الفائدة.  ويتم حتديد االأثر كميا يف فوا�شل زمنية منتظمة. كما اأن االنك�شافات مقابل احلدود والتحليل الت�شبيهي تتم مراقبتها 
ب�شكل منتظم من جانب جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات. ويحمي البنك نف�شه من خماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية حيثما يكون منا�شبا با�شتخدام اأدوات 

م�شتقة مثل املقاي�شات و�شعر الفائدة ، الخ. ويتم حتقيق احلماية والتحوط بذات العملة وتغطي فرتة املعاملة ذات ال�شلة.

خماطر ال�صوق اخلا�صة بانك�صافات املتاجرة يف املحافظ وال�صرف الأجنبي وال�صلع

ت�شتخدم املجموعة طريقة معيارية موحدة لقيا�ص خماطر ال�شوق ملحافظها املختلفة التي تتكون من ال�شرف االأجنبي واالأ�شهم واأدوات امل�شتقات.

متطلبات راأ�س املال لنك�صافات خماطر ال�صوق )األف دك(

20212020متطلبات راأ�ض املال لنك�ضافات خماطر ال�ضوق  

 3,068  3,614 خماطر مراكز االأ�شهم

 1,086  1,380 خماطر �شعر ال�شرف

4,9944,154احلد الأدنى من راأ�ض املال املطلوب ملخاطر ال�ضوق

املخاطر الت�صغيلية

ت�شتخدم املجموعة الطريقة القيا�شية املوحدة لقيا�ص املخاطر الت�شغيلية.  ويتم حتديد الربح لكل خط من خطوط االأعمال با�شتخدام منهجية لتحديد اأ�شعار التحويل التي 
تتبعها املجموعة.  وتوفر �شيا�شة التخطيط االإر�شادات التف�شيلية لطريقة توزيع دخل االأعمال يف ثمانية خطوط اأعمال قيا�شية.  

متطلبات راأ�س املال لإنك�صافات املخاطر الت�صغيلية )األف دك(

20212020متطلبات راأ�ض املال لإنك�ضافات املخاطر الت�ضغيلية  

 6,316  5,808 املتاجرة واملبيعات

 21,788  19,128 االأعمال امل�شرفية التجارية

 5,463  10,772 االأعمال امل�شرفية لالأفراد

 -  462 اإدارة االأ�شول

36,17133,568احلد الأدنى من راأ�ض املال املطلوب للمخاطر الت�ضغيلية

مركز الأ�صهم يف دفاتر البنك

كافة مراكز االأ�شهم التي ال يتم التاأ�شري عليها كاإنك�شافات متاجرة، يتم ت�شنيفها كاإنك�شافات يف الدفاتر امل�شرفية.

ويتم تقييم اأمالك املجموعة من االأ�شهم املدرجة يف بور�شة الكويت على اأ�شا�ص �شعر العطاء عند  االإقفال. وفيما يتعلق باالأ�شهم غري املدرجة يف البور�شة ، فاإن التقييم 
يتوافق مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 و IFRS 9 & 13( 13(. كافة اال�شتثمارات تتطلب موافقة جلنة اال�شتثمار اأو جلنة جمل�ص االإدارة لالئتمان 
واال�شتثمار، وهذا يعتمد على مبالغ االنك�شاف. التقنيات املحا�شبية ومنهجيات التقييم امل�شتخدمة مبا يف ذلك االفرتا�شات الرئي�شية امل�شتخدمة يف التقييم، يتم االإف�شاح 
عنها يف اإي�شاحات حول ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة بالبيانات املالية. كما اأن ت�شنيف اأنواع وطبيعة اال�شتثمارات يتم االإف�شاح عنها باعتبارها مدرجة وغري مدرجة يف 

االإي�شاح رقم )12( بالبيانات املالية املجمعة.

وال�شوق ووقف  للقطاع  بو�شع حدود  اأي�شا  البنك  قام  البنك. كما  اأ�شول  االأ�شول كن�شبة من  لتخ�شي�ص  االأق�شى  االأ�شهم عن طريق حتديد احلد  تتم مراقبة خماطر 
اخل�شائر.   

ويتم اأي�شا و�شع احلد االأق�شى للمحفظة فيما يتعلق بانك�شاف االأ�شهم غري املدرجة كن�شبة من اأق�شى حد لال�شتثمار. ويتم تقدمي تقرير �شامل عن املحفظة ب�شكل دوري 
للجنة اال�شتثمار وجلنة جمل�ص االإدارة لالئتمان واال�شتثمار لالإبالغ عن اأداء حمفظة ا�شتثمار االأ�شهم والتزامها مبختلف احلدود املو�شوعة يف �شيا�شة اال�شتثمار اخلا�شة 

بالبنك.

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(
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وي�شتخدم البنك معايري �شابقة للقيا�ص مثل اجتاه القرو�ص املتعرثة واجتاه �شايف االأرباح ووحدات االأعمال ذات ال�شلة واأداء البنوك املناف�شة، ومعايري الحقة مثل االأرباح 
الت�شغيلية و�شايف االأرباح وجودة االأ�شول، والتي يتم ا�شتخدامها لتحديد املكافاآت والتي تت�شمن املراجعة على املدى البعيد مبا يف ذلك املدفوعات املوؤجلة لتلك املكافاآت 
واحتجاز جزء من املكافاأة يف حالة عدم الوفاء باملعايري. كما اأن اأداء اأق�شام االأعمال مرتبط باأداء البنك االإجمايل، واأداء كل ق�شم واالإ�شهام الفردي؛ اإال اأن اأداء الوظائف 
الرقابية مرتبط باأداء الق�شم واالإ�شهام ال�شخ�شي. وهناك م�شفوفة يتاأثر بوا�شطتها وعاء مكافاأة االأداء الكلي مبا�شرة  باالأداء املايل.  اإذا كان االإجناز اأقل من امل�شتهدف، 

يتم تخفي�ص وعاء املكافاأة ب�شكل منا�شب بناء على هذه امل�شفوفة.

ويقوم البنك ب�شكل تقليدي بتاأجيل جزء من مدفوعات املكافاأة املتغرية لفرتات م�شتقبلية.  ويتم اإجراء تقييم م�شتقبلي لالأداء يت�شمن عوامل ترتبط مبا�شرة باعتبارات 
تتعلق باملبالغ املحتجزة من املكافاأة قبل التفوي�ص ب�شرف هذه املبالغ املحتجزة.

وكجزء من املكافاأة املتغرية، ي�شتخدم البنك مكافاأة االأداء النقدية، باالإ�شافة اإلى خطة املكافاأة املوؤجلة.  واملجموعة لي�ص لديها خطة لتوزيع االأ�شهم / خطة خيار االأ�شهم.

موؤجـلة )األف دك(غري مقيـدة )األف دك(عدد املوظفنيالقيمة الإجمالية للمكافاآت لل�ضنة املالية 2021

مكـافاأة ثابتــة 

�شفر4,596  64- تعتمد على مبالغ نقدية

�شفر  787  64- اأخرى

مكـافاأة ثابتــة 

641,338446- تعتمد على مبالغ نقدية

الوظائف املالية والرقابيةاأ�ضحاب املخاطر املاديةالإدارة العلياالبيان

األف%العدد
األف%العدددك

األف%العدددك
دك

 514 28%18 574 44%28 696 28%18متغرية

 128 28%12318 44%16128 28%18مكافاأة م�شمونة

00%000%000%0مكافاآت  االلتحاق بالعمل

45201%363435%183654%2مدفوعات نهاية اخلدمة

موؤجـلة )األف دك(غري مقيـدة )األف دك(عدد املوظفنيالقيمة الإجمالية للمكافاآت لل�ضنة املالية 2020

مكـافاأة ثابتــة 

�شفر4,251  55- تعتمد على مبالغ نقدية

�شفر  441  55- اأخرى

مكـافاأة متغـرية 

 55970323- تعتمد على مبالغ نقدية

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

  )IRRBB( 2021خماطر �ضعر الفائدة يف الدفاتر امل�ضرفية
)األف د.ك(

2020
)األف د.ك(

1126120 نقطة اأ�شا�ص ح�شا�شية يف دفرت الدينار الكويتي

148 نقطة اأ�شا�ص ح�شا�شية يف دفرت الدوالر االأمريكي

وتقر املجموعة ب�شرورة تطبيق مبداأ ال�شفافية، وقد قامت بتنفيذ �شيا�شة �شاملة للحوكمة وال�شفافية. وهي توفر احلد االأق�شى من االإف�شاح العام لتمكني امل�شاهمني 
واأ�شحاب امل�شالح من تقييم مدى خماطر البنك؛ وتقييم التقنيات امل�شتخدمة يف قيا�ص واإدارة املخاطر؛ واتخاذ قرارات مبنية على معلومات �شليمة اأثناء التعامل مع 
البنك. والبنك لديه اإطار عمل تف�شيلي و�شامل للمخاطر يلتزم بتعليمات بنك الكويت املركزي بخ�شو�ص اتفاقية بازل 3 ، وقد قام البنك بتحديد املخاطر الرئي�شية مع 

تفا�شيل تقنيات القيا�ص واملراقبة حتت كل جمال من جماالت املخاطر.

ممار�صات املكافاآت

قامت املجموعة بو�شع �شيا�شات لتنظيم ممار�شات املكافاآت وربطها باالأداء واملخاطر. ولهذا الغر�ص قام البنك بت�شكيل جلنة جمل�ص االإدارة للمكافاآت لكي تقوم ب�شكل 
م�شتقل بتقييم ومراقبة نظام املكافاآت. والواجب املنوط بهذه اللجنة هو �شمان التطبيق ال�شليم لل�شيا�شات وقيا�ص االأداء واملكافاآت ومدى حتمل املخاطر ونظام املكافاأة 

واالإف�شاح مبا يتما�شى مع قانون العمل الكويتي يف القطاع االأهلي وتعليمات ونظم بنك الكويت املركزي.  

بناء على م�شتويات م�شئولياتهم و�شالحياتهم.   له  التابعة  وال�شركات  بالبنك  التنفيذية  واالإدارة  العليا  االإدارة  لتحديد مكافاأة موظفي  االأ�شا�ص  املكافاآت  �شيا�شة  وتوفر 
وفل�شفة املكافاآت هذه واإطارها العام ينطبق على كافة موظفي البنك االأهلي الكويتي بالكويت و�شركاته التابعة وفروعه اخلارجية. اإال اأن املمار�شات ومكونات املدفوعات 

واملبالغ رمبا تختلف بناء على االأنظمة والقوانني املحلية وظروف وممار�شات ال�شوق.

اإن من يتولون القيام باملخاطر املادية هم كبار التنفيذيني مثل الرئي�ص التنفيذي للمجموعة ونائب الرئي�ص التنفيذي للمجموعة والرئي�ص التنفيذي – الكويت، والرئي�ص 
التنفيذي لفروع االإمارات والرئي�ص التنفيذي لفرع مركز دبي املايل العاملي ورئي�ص العمليات ومدير عام �شئون جمل�ص االإدارة ومدير عام االإدارة القانونية ومدراء اإدارة 

املرافق واإدارة تكنولوجيا املعلومات واإدارة الت�شويق واإدارة اال�شرتاتيجية واإدارة التحول الرقمي باملجموعة.

وت�شمل الرقابة املالية ومراقبة املخاطر الرئي�ص املايل للمجموعة ورئي�ص املخاطر للمجموعة ورئي�ص التدقيق الداخلي للمجموعة باالإ�شافة اإلى كبار التنفيذيني من اإدارة 
الرقابة املالية واإدارة التدقيق الداخلي واإدارة املخاطر واإدارة االلتزام الرقابي والتمويل التجاري واإدارة الرقابة االئتمانية باملجموعة.

ت�شميم  ويتم  موؤجال.  وعن�شرا  نقديا  مبلغا  يت�شمن  متغري  وعن�شر  ثابت  عن�شر  املكافاأة  وتت�شمن  االأداء.  مقابل  الدفع  هو  املكافاآت  ل�شيا�شة  اال�شرت�شادي  املبداأ  اإن 
م�شفوفات االأداء التي ترتبط بدور وم�شئولية املوظف املحدد يف �شكل م�شفوفات موؤ�شرات االأداء الرئي�شية )KPIs(، ليتم تقييم اأداء التنفيذيني واملوظفني ب�شكل م�شتمر.  

ويتم التقييم بناء على جمموعة معايري تتكون من
) اأ (  االأهداف ويتم قيا�ص اإجنازها بطريقة �شفافة.  

)ب(  البعد ال�شلوكي اأو ال�شلوكيات املتوقعة والتي متثل القيادة الفعالة احل�شيفة ويتم تطبيقها لتحديد املكافاآت.

والهدف من هذه ال�شيا�شة هو ربط املكافاأة باالأداء، مع االأخذ يف االعتبار التوفيق بني ذلك وبني املخاطر على مدى نطاق زمنى بعيد وذلك من خالل احتجاز جزء من املكافاأة 
املوؤجلة للدفع الحقا )claw back(، بالن�شبة لكبار التنفيذيني الذين يتولون املخاطر باالإ�شافة اإلى امل�شئولني التنفيذيني االآخرين.

وتقوم جلنة جمل�ص االإدارة للمكافاآت مبراجعة �شيا�شة املكافاآت وحتديثها ح�شب احلاجة، و لدى البنك نظام اآيل – )SuccessFactors( الإدارة توقعات املوظفني واأدائهم 
داخليا مقارنة باالأهداف املو�شوعة.

اأما بالن�شبة ملوظفي املخاطر والتدقيق، فاإن املكافاأة غري مرتبطة باالأداء املايل للمجموعة.  اإذ تقوم جلنة جمل�ص االإدارة للمخاطر وجلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق باالإ�شراف 
على مكافاأة موظفي املخاطر وموظفي التدقيق على التوايل، بناء على مقايي�ص االأداء التي حتددها اللجان املعنية.     

االإجنازات  اإلى  باالإ�شافة  الرقابية  واملعايري  املخاطر  املالية ومعايري  املعايري  تعتمد على  الرئي�شية يف �شكل بطاقة درجات متوازنة، وهي  االأداء  ويتم ت�شميم موؤ�شرات 
االإ�شرتاتيجية.    

ويتم ا�شتخدام اإجراءات القيا�ص قبل وبعد االأداء لتحديد املكافاأة املنا�شبة. ويف عملية حتديد املكافاأة ياأخذ البنك  يف االعتبار املخاطر التي يتوالها املوظفون التنفيذيون، حيث 
توؤخذ املخاطر امل�شتقبلية وعملية بلورة هذه املخاطر يف االعتبار من خالل خطط املكافاآت املوؤجلة املنا�شبة واحتجاز مبلغ من املكافاأة للدفع الحقا )claw back(، حيث يتم 

احتجاز جزء من املكافاآت املرتبطة باالأداء، ويخ�شع هذا اجلزء ملراجعة االأداء على املدى البعيد.
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الوظائف املالية والرقابيةاأ�ضحاب املخاطر املاديةالإدارة العلياالبيان

األف%العدد
األف%العدددك

األف%العدددك
دك

 360 29%16 425 42%23 508 29%16متغرية

 109 29%11116 42%15623 29%16مكافاأة م�شمونة

00%000%100200%1مدفوعات نهاية اخلدمة

معيار الرفع املايل
�شمن اإطار العمل لتنفيذ اإ�شالحات بازل 3، قام بنك الكويت املركزي باإ�شدار تعليماته مبوجب التعميم رقم )2/رب/2014/342( بتاريخ 2014/10/21( حول 
تطبيق معيار الرفع املايل. وت�شف التعليمات متطلبات احلد االأدنى بن�شبة 3% ويتم ح�شابه عن طريق ق�شمة راأ�شمال ال�شريحة االأولى على انك�شافات الرفع.  ويتم ح�شاب 

معيار الرفع املايل كما يف 31 دي�شمرب 2021 ويف 31 دي�شمرب 2020  ويتم االإف�شاح يف اجلدول اأدناه.  

اجلدول )2(: ملخ�س املقارنة بني الأ�صول املحا�صبية وبني اإجمايل النك�صافات يف معيار الرفع املايل

2021ملخ�ض املقارنة بني الأ�ضول املحا�ضبية وبني اإجمايل النك�ضافات يف معيار الرفع املايل
)األف دك(

2020
)األف دك(

البنــدرم

5,627,3384,852,739اإجمايل االأ�شول املجمعة وفقا للبيانات املالية املن�شورة1

2
التعديالت املتعلقة باال�شتثمارات يف البنوك واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات التاأمني واملوؤ�ش�شات التجارية 

   -    - املجمعة لالأغرا�ص املحا�شبية والتي هي خارج نطاق التجميع الرقابي

3
التعديالت املتعلقة باأي اأ�شول ا�شتئمانية مدرجة يف امليزانية مبوجب ال�شيا�شة املحا�شبية للبنك ومت ا�شتثناوؤها 

   -    - من اإجمايل االنك�شافات عند احت�شاب معيار الرفع املايل )كما هو مبني يف املالحظة الهام�شية "2"(

5,052  3,252  التعديالت املتعلقة بامل�شتقات 4

   -    - التعديل املتعلق بعمليات متويل االأوراق املالية5

651,586463,026  انك�شافات خارج امليزانية )اأي: مبالغ االئتمان املعادلة(6

   -    - االنك�شافات االأخرى7

5,320,817 6,282,176اإجمايل االنك�شافات يف احت�شاب معيار الرفع املايل )اأي اإجمايل البنود ال�شابقة(8

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

اجلدول )3(: الإف�صاح العام ملعيار الرفع املايلممار�صات املكافاآت )تتمة(

2021الإف�ضاح العام ملعيار الرفع املايل 
)األف دك(

2020
)األف دك(

البنــدرم

انك�ضافات البنود داخل امليزانية

جمموع الأ�ضول املجمعة وفقا للبيانات املالية املن�ضورة

ي�ضاف: خم�ض�ض نقدي عام

1
البنود داخل امليزانية )با�شتثناء امل�شتقات وعمليات متويل االأوراق املالية،

5,858,9325,059,789ولكن �شاملة ال�شمانات املقدمة(

-   - )مبالغ االأ�شول امل�شتقطعة عند احت�شاب ال�شريحة االأولى من راأ�ص املال وفقا لبازل 3(2

5,858,9325,059,789  اإجمايل االنك�شافات داخل امليزانية )با�شتثناء امل�شتقات وعمليات متويل االأوراق املالية( 3

النك�ضافات للم�ضتقات

1,3653,766  تكلفة اال�شتبدال لكافة عمليات امل�شتقات )بال�شايف من هام�ص �شمان القيمة النقدي املوؤهل(4

1,8871,286  مبالغ املعامل االإ�شايف لالنك�شاف امل�شتقبلي املحتمل لكافة عمليات امل�شتقات5

6
اإجمايل �شمانات امل�شتقات املقدمة التي مت ا�شتقطاعها من اأ�شول امليزانية مبوجب اإطار عمل ال�شيا�شة 

--املحا�شبية املطبقة للبنك

--)ا�شتقطاعات االأ�شول املدينة من هام�ص �شمان القيمة النقدي املقدم يف عمليات امل�شتقات(7

--)انك�شافات البنك لالأطراف املقابلة املركزية التي مت ا�شتثناوؤها(8

--املبلغ الفعلي املرجعي املعدل مل�شتقات االئتمان امل�شدرة9

--)التقا�ص للمبلغ الفعلي املرجعي املعدل واخل�شم لقيمة املعامل االإ�شايف مل�شتقات االئتمان امل�شدرة(10

3,2525,052اإجمايل االنك�شاف للم�شتقات )جمموع االأ�شطر من 4 اإلى 10(11



2 0 2 2التقرير الســـنوي  1 0 2 التقرير الســـنوي  1

7071

إدارة المخاطر )تتمة(
هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

اجلدول )3(: الإف�صاح العام ملعيار الرفع املايل )تتمة(

2021ملخ�ض املقارنة بني الأ�ضول املحا�ضبية وبني اإجمايل النك�ضافات يف معيار الرفع املايل
)األف دك(

2020
)األف دك(

البنــد

النك�ضافات لعمليات متويل الأوراق املالية

12
اإجمايل اأ�شول عمليات متويل االأوراق املالية )دون االأخذ باالعتبار اأي تقا�ص( بعد تعديالت العمليات 

   -    - املحا�شبية للبيع

   -    - )�شايف الذمم النقدية املدينة والدائنة النقدية النا�شئة عن اإجمايل اأ�شول عمليات متويل االأوراق املالية(13

   -    - االنك�شافات للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل من خالل اأ�شول عمليات متويل االأوراق املالية14

   -    - انك�شافات معامالت البنك كوكيل 15

   -    - اإجمايل االنك�شافات لعمليات متويل االأوراق املالية )جمموع االأ�شطر من 12 اإلى 15(16

النك�ضافات الأخرى خارج امليزانية

1,229,504 1,472,691 االنك�شافات خارج امليزانية مببلغ معامل التحويل االئتماين االإجمايل17

(766,478)(821,105) )التعديالت للتحويل اإلى املبالغ االئتمانية املعادلة(18

463,026 651,586 البنود خارج امليزانية )جمموع ال�شطرين 19 و 20(19

راأ�ض املال واإجمايل النك�ضافات

588,822 597,141 راأ�ضمال ال�ضريحة الأولى 20

5,527,867 6,513,770 اإجمايل النك�ضافات )جمموع الأ�ضطر 3 و 11 و 16 و 19(21

معيار الرفع املايل

10.65 % 9.17 % معيار الرفع املايل وفقا لبازل 223

مسيرة اإلستدامة في العمل المصرفي

71

تقرير اإلستدامة
اإم�صح الرمز لالإطالع على تقرير الإ�صتدامة.
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البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع.
تاأ�س�س يف دولة الكويت مبوجب مر�سوم اأمريي

�سدر بتاريخ 14 �سفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م
راأ�س املا ل املدفوع كما يف 31 دي�سمرب 2021: 

170,012,454/500 دك
رقم ال�سجل التجاري: 3705
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