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فريد سعود الفوزان
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عضو مجلس إدارة
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

			
عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

			
عبد الله النجران التويجري

نائب الرئيس التنفيذي
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وليد خالد الياقوت
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بحم���د الل���ه تعال���ى وفضل���ه ،تمك���ن بن���ك بوبي���ان من

والحوكم���ة الرش���يدة وتمكنن���ا م���ن تأس���يس عالم���ة

تحقي���ق نتائ���ج مالية قوية خ�ل�ال الع���ام  2014بالرغم

مصرفي���ة إس�ل�امية ممي���زة ق���ادرة عل���ى المنافس���ة

من البيئة التش���غيلية الصعبة والتحديات االقتصادية

والتوسع في السوق المحلي.

المحلية واإلقليمية المستمرة .ويسعدني في هذا
المق���ام باألصال���ة عن نفس���ي وبالنيابة ع���ن زمالئي

ولق���د أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية 5

أعض���اء مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذي���ة بالبنك ،أن

فلوس للسهم بقيمة  9,815,355دينار كويتي (تسعة

أض���ع أمامك���م التقرير الس���نوي لع���ام  2014متضمن ًا

ماليين وثمانمائة وخمسة عشر ألف وثالثمائة وخمس

كاف���ة النش���اطات والبيان���ات المالي���ة الت���ي ق���ام بها

وخمس���ون دينار كويتي) وأس���هم منحة بنس���بة 5%

البن���ك خ�ل�ال الع���ام الماضي وم���ا حققه م���ن إنجازات

عل���ى األس���هم القائم���ة كم���ا ف���ي  31ديس���مبر2014

ونجاحات على مختلف المستويات.

بقيم���ة  9,825,007.500دين���ار كويتي (تس���عة ماليين
وثمانمائ���ة وخم���س وعش���رون أل���ف وس���بعة دين���ار

مسيرة النجاح

كويت���ي و  500فل���س)  ،كم���ا أوصى بمكاف���أة ألعضاء

لق���د تمكن البنك من تحقي���ق أرباح ًا صافية بلغت 28.2

مجلس اإلدارة قدرها  240ألف دينار كويتي عن السنة

ملي���ون دين���ار عن عام  2014بنس���بة نم���و بلغت % 111

المالية المنتهية في  31ديسمبر .2014

كم���ا قفزت حصتنا الس���وقية م���ن التمويل عموما من
 % 2.3ف���ي ع���ام  2009ال���ى  % 5.8ف���ي ع���ام ، 2014

استراتيجية العام 2020

وكذلك ارتفع تمويل األفراد من  % 1.2إلى  % 8.3خالل

واعتم���اد ًا عل���ى أن ه���ذه النتائ���ج واإلنج���ازات ه���ي

نف���س الفتــ���رة .كمــــ���ا ارتفعــــ���ت اإليرادات التش���غيلية

حافزنا وطموحنا خالل الس���نوات القادمة نحو تقديم

بنسبـــــة  % 17من  2013لتبلغ  78.4مليون دينار كويتي

المزيد من العمل والجهد لإلرتقاء بهذه المؤسس���ة

مقارن���ة بمبل���غ  67.1ملي���ون دينار كويتي ف���ي . 2013

وتطويره���ا ونموه���ا نح���و خدمات مصرفية إس�ل�امية

وزادت المصروفات التشغيلية بنسبة  % 16لتبلغ 35.4

جدي���دة ومبتك���رة ونح���و أس���واق مصرفي���ة واع���دة

ملي���ون دينار كويتي مقارن���ة بمبلغ  30.5مليون دينار

وتحقي���ق أفضل عائد لمس���اهمينا ،فق���د أطلقنا على

كويتي في .2013

استراتجيتنا الجديدة اسم “استراتيجية  ”2020والتي
ستبدأ بعون الله ومشيئته هذا العام.

وه���ي أرقام ومؤش���رات تؤكد س���يرنا عل���ى الطريق
الصحيح نحو تأس���يس مؤسسة مالية مصرفية قادرة

وتعتم���د ه���ذه االس���تراتيجية الطموح���ة عل���ى تثبيت

على االبتكار والمنافسة في كافة األسواق.

أقدامن���ا في الس���وق المحلي والتوس���ع المدروس
في األسواق الخارجية من خالل عالقاتنا االستراتيجية

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

وق���د ش���هد الع���ام  2014اكتم���ال مس���يرة أول خط���ة

المتع���ددة واس���تغالل ف���رص االس���تثمار المواتي���ة

اس���تراتيجية واقعية للبنك ( )2014-2010والتي تكللت

والمالئم���ة لتطلع���ات البن���ك ومصلح���ة مس���اهميه

بنج���اح كبي���ر تدعم���ه األرق���ام والنتائ���ج ،واأله���م في

وعمالئ���ه .وس���وف نركز خالله���ا على األس���واق ذات

ذل���ك ه���و عودتن���ا الناجح���ة إل���ى الربحية التش���غيلية

الصلة الت���ي يمكننا من خاللها تقدي���م قيمة مضافة

مع المحافظة على أس���س العمل المصرفي الرصين

للعمل المصرفي اإلسالمي.
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الخدمات المصرفية الشخصية

العامل���ة ف���ي القطاع���ات االقتصادي���ة المنتج���ة م���ع

وخالل عام  ،2014تميزت مجموعة الخدمات المصرفية

اس���تهداف الش���ركات المتوس���طة والكبي���رة لتحقيق

الشخصية بتقديم أعلى معايير جودة الخدمة وإنجاز

أفض���ل خدم���ة مصرفي���ة .وبالرغ���م م���ن األوض���اع

المعام�ل�ات في أس���رع وق���ت وتوفير أفض���ل معايير

االقتصادي���ة الصعب���ة  ،تمك���ن بنك بوبي���ان من تحقيق

المالئمة والراحة بشهادة العمالء أنفسهم.

مع���دالت نمو متميزة ف���ي المحفظة االئتمانية خالل
ع���ام  ، 2014ع���ن طري���ق ج���ذب العدي���د من الش���ركات

وق���د ح���رص بن���ك بوبي���ان خ�ل�ال الس���نوات الخم���س

التش���غيلية المعروفة بمالءتها المالية واالقتصادية

االخي���رة ان يكون له دائما الس���بق في طرح الخدمات

 ،وذلك مع التمس���ك الش���ديد بأعل���ى معايير الجودة

والمنتجات الفريدة والجديدة على السوق الكويتي

االئتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.

انطالقا من ش���عارنا المؤسس���ي “نعمل بإتقان” حيث
ارتبط���ت عب���ارة ألول م���رة ف���ي الكوي���ت ببن���ك بوبيان

وق���د قام���ت المجموع���ة المصرفي���ة للش���ركات خ�ل�ال

بس���بب ع���دد الخدم���ات والمنتج���ات الت���ي كان للبن���ك

ع���ام  2014بترتيب وإدارة عمليات تمويل مش���ترك مع

الريادة في طرحها ،وخاصة على مس���توى الخدمات

بن���وك محلي���ة وإقليمي���ة لصالح العديد من الش���ركات

المصرفي���ه عب���ر االنترنت والموبايل ليك���ون قريبا الى

والمؤسس���ات المالي���ة حيث ق���ام البنك علي س���بيل

عمالئ���ه ومعه���م على م���دار الس���اعة .كما ش���هدت

المث���ال بالتع���اون م���ع بن���ك الكوي���ت الوطن���ي بترتيب

فروعنا نقلة نوعية مع زيادة عدد الفروع من  19فرع

وإدارة تموي���ل مش���ترك بقيم���ة  182ملي���ون دين���ار

في عام  2010الى  30فرعا في عام  2014مع وجود

كويتي لصالح ش���ركة كويتية لتمويل توس���عة محطة

خط���ة طموحة لوصولها ال���ى حوالي  45فرعا بحلول

معالج���ة وتنقية مياه الصرف الصح���ي في الصليبية.

عام .2016

كما ق���ام بنك بوبي���ان بترتي���ب تمويل مش���ترك لصالح
احدى ش���ركات االتصاالت المحلي���ة بقيمة  250مليون

وبم���ا أن التواص���ل م���ع العم�ل�اء أمر أساس���ي ،يعمل
البن���ك عل���ى تطوير مختلف وس���ائله س���واء من خالل
اللقاء والتواصل المباش���ر عب���ر الفروع حيث تم اختيار
أفض���ل العناص���ر الوطنية لتك���ون في خدم���ة عمالئنا
او م���ن خ�ل�ال التواصل غير المباش���ر من خ�ل�ال قنوات
التواص���ل االجتماع���ي او مرك���ز االتص���ال واالنترن���ت
والموبايل وغيرها.
الخدمات المصرفية للشركات
وف���ي الوقت ال���ذي يهدف في���ه بنك بوبي���ان ليصبح
“االختي���ار األول والبنك المفض���ل للخدمات المصرفية
للش���ركات” ،تتمت���ع المجموع���ة المصرفي���ة للش���ركات
بعالق���ات وطي���دة مع العديد م���ن الش���ركات الوطنية

دوالر أمريكي في الربع األول من عام .2014

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كم���ا تضاعف���ت حص���ة البن���ك الس���وقية م���ن تموي���ل

وتمث���ل المس���ؤولية االجتماعي���ة وخدم���ة المجتم���ع

الش���ركات خ�ل�ال الفت���رة م���ن  2009ال���ى  ،2014حي���ث

حج���ر الزاوي���ة ف���ي ثقافة وتعام�ل�ات بن���ك بوبيان مع

وصل���ت محفظ���ة تمويل الش���ركات الى حوال���ي مليار

المجتم���ع ،إيمان ًا ومس���اهمة منه ف���ي التنمية وبناء

دين���ار في وق���ت تبلغ فيه حصة البنك الس���وقية نحو

مجتمع ق���ادر على مواجهة كل المتغيرات اإلقليمية

 % 4.8مقارن���ة م���ع حص���ة لم تك���ن تتج���اوز  % 2.6في

والعالمي���ة ،ل���ذا كان لن���ا الس���بق في إط�ل�اق العديد

عام  .2009وقد تكلل���ت كل هذه االنجازات والنجاحات

من المبادرات االجتماعية ودعم الكثير من األنش���طة

بحص���ول البن���ك على لق���ب “أفضل بنك اس�ل�امي في

والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.

تمويل المش���اريع” في الكويت من مؤسس���ة غلوبل
فاينانس العالمية المرموقة.

وتنطل���ق مس���ؤولية البنك االجتماعية م���ن كونه أحد
البنوك التي تعمل وفق أحكام الش���ريعة اإلسالمية

من ناحية أخرى ،نجحت ش���ركة بوبي���ان كابيتال (الذراع

والتي تس���تند إلى روح اإلس�ل�ام الحقيقية الس���محة

االس���تثماري للبن���ك المتخص���ص ف���ى إدارة االص���ول)

وتح���ض على التع���اون والتكاف���ل واإليثار ومس���اعدة

ف���ي إطالق عدد م���ن الصناديق االس���تثمارية ومنها:

مختل���ف فئ���ات المجتمع خاصة غي���ر الق���ادرة أو التي

صندوق بوبيان للعق���ارات الكويتية ،وصندوق بوبيان

تعاني نقصا في الموارد التي تعينها على ممارسة

للس���وق النقدي بالدينار الكويت���ي ،وصندوق بوبيان

أنشطتها اليومية .وقد قام البنك برعاية والمشاركة

للس���يولة بال���دوالر األمريك���ي االمر ال���ذى ادى إلى

ف���ي أكث���ر م���ن  450نش���اط ًا وفعالية خالل الس���نوات

زيادة حجم األصول المدارة بش���كل ملحوظ خالل عام

الخمس االخيرة شملت جميع فئات وشرائح المجتمع.

.2014
الحوكمة الرشيدة
بوبيان والمجتمع

يلت���زم بنك بوبيان بأقصى معايير الحوكمة الرش���يدة

نش���عر بالفخ���ر أن أصب���ح بنك بوبي���ان واح���دا من أهم

وإدارة المخاط���ر الرصين���ة والتي يعتم���د عليها البنك

البن���وك التى يضعها الش���باب الكويت���ي في مقدمة

في كافة تعامالته وفق أحكام الش���ريعة اإلسالمية

المؤسس���ات التي يطمح للعمل بها بس���بب المهنية

حيث استمر البنك بتحديث نظام الحوكمة بما يتناسب

والخبرة والمناخ الذي يوفره البنك للمزيد من االبداع

م���ع متطلبات بن���ك الكويت المرك���زي وتكللت جهودنا

واالبت���كار وإط�ل�اق الطاق���ات الكويتي���ة الش���ابة م���ن

ف���ي تطبيق كاف���ة المتطلب���ات ضمن االط���ار الزمني

الجنس���ين .وقد ارتفعت نس���بة العمالة الوطنية في

المحدد.

البنك والتى بلغت  % 72وهي من أعلى النسب على
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مس���توى البنوك المحلية والقطاع الخ���اص الكويتي

وال شك أن عملية استحواذ بنك الكويت الوطني على

ويمك���ن الق���ول أن البن���ك أضح���ى نموذج���ا لتوظي���ف

نس���بة مؤثرة في ملكي���ة البنك في ع���ام  2009كان

العمال���ة المحلي���ة وخل���ق ف���رص عم���ل ممي���زة على

لها دور فاعل ومؤثر في تقديم الدعم االستراتيجي

مس���توى المنطقة .كما تم اختي���ار بنك بوبيان لجائزة

الالزم للبنك بس���بب الخبرات الكبي���رة والتاريخ العريق

إحالل وتوطين العمالة الوطنية على مستوى دولة

الذي يمتلك���ه الوطني والذي كان ل���ه أكبر األثر في

الكويت لعام  2014من قبل الدورة الحادية والثالثين

دع���م إس���تراتيجية البن���ك الجديدة ومس���اعدته على

لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربي.
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االنطالق والتوس���ع في السوق الكويتي مع الحفاظ

وال يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل

عل���ى هويت���ه اإلس�ل�امية الواضح���ة وااللت���زام األكيد

لجميع مس���اهمي البنك وعمالئه الكرام الذين كانوا

بالفصل التشغيلي الكامل بين المصرفين بما تقتضيه

دائم��� ًا وراء دعمه ومس���اندته وقدرته على مواجهة

أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.

التحدي���ات ،كم���ا أتوج���ه بالش���كر الخ���اص إل���ى جمي���ع
اإلخ���وة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الش���رعية في

قائد العمل االنساني

البن���ك ،وعلى رأس���هم فضيلة الش���يخ الدكتور عجيل

ويس���رني به���ذه المناس���بة أن أرف���ع باألصال���ة ع���ن

جاس���م النش���مي على جهودهم الكبيرة التي تعتبر

نفس���ي ونيابة عن جميع اإلخ���وة أعضاء مجلس إدارة

نبراس��� ًا هادي ًا لكل أنش���طة البنك وخدماته وتعامالته

بن���ك بوبي���ان وإدارت���ه التنفيذية أس���مى آيات الش���كر

اإلسالمية الراسخة.

والعرف���ان واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الس���مو
أمير البالد الش���يخ صباح األحمد الجابر الصباح ،وس���مو

وختام��� ًا أود في هذا المقام أن أقدم الش���كر الجزيل

ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح،

إلدارة وجمي���ع موظف���ي بن���ك بوبي���ان عل���ى كاف���ة

وس���مو رئي���س مجلس ال���وزراء الش���يخ جاب���ر المبارك

المس���تويات عل���ى تفانيه���م وجهوده���م الكبي���رة

الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم ،داعين المولى

خ�ل�ال األعوام الماضية ،تجمعه���م دائم ًا روح الفريق

العل���ي القدي���ر أن يلهمه���م التوفيق والس���داد لما

الواح���د من أجل تحقيق المزيد م���ن النجاحات لبنكهم

فيه رفعة هذا الوطن وتطوره.

الواع���د .وكل���ي ثقة وأم���ل بالل���ه عز وجل أن تش���هد
األع���وام المقبلة مرحلة تطور جديدة غير مس���بوقة

وأود ان انته���ز ه���ذه الفرص���ة الك���رر التهنئ���ة لحضرة

للبن���ك تق���وده نح���و المزي���د م���ن اإلنج���ازات وتحقي���ق

صاحب السمو أمير البالد المفدى على اختياره قائدا

األهداف التي تضعه في مقدمة البنوك اإلس�ل�امية

للعم���ل االنس���اني م���ن قب���ل منظمة االم���م المتحدة

على مستوى المنطقة.

لع���ام  2014وتس���مية الكويت مرك���زا انس���انيا عالميا،
وه���و امر لي���س بغريب على س���موه او الكويت التى

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ارتب���ط اس���مها على م���دار العقود الماضي���ة بالعطاء
الالمح���دود واالعم���ال الخيري���ة ومس���اعدة االش���قاء

محمود يوسف الفليج

واالصدقاء في مختلف انحاء العالم.

رئيس مجلس اإلدارة

كما أود أن أتقدم بالش���كر الجزيل لكافة المس���ئولين
في بن���ك الكويت المركزي ،وعلى رأس���هم س���عادة
المحافظ الدكتور محمد الهاشل الذي لم يدخر جهد ًا
ف���ي اتخ���اذ ما ي���راه مناس���ب ًا لدعم وتطوير وس�ل�امة
النظام المصرفي الكويتي.

إنجازاتنا باألرقام ()2014 - 2010

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ )ﻓﻠﺲ(

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﻪ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(
28
14.39
13

2014

2013

10

2012

8

6

2011

2014

2010

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(
66

61

2014

78

2,083
52

2012

2011
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2014
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43

2011

41

2014

2010

30
21

2014

2013

2013

2012
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2011

1,316

2010

269

254

244

238

18

2011

2010

2014

2013

ﺗﻤﻮﻳﻼت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(
1,805
1,479

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

2014

1,885

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(
301

2012

2011

2010

2,648
2,192

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(
37

2013

2012

1,202

941

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(

59

2012
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30

46

2013

2013

2012

2011

2010

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(

اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(
67

3.61
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6.83
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المقدمة

وق���د خفّ ���ض البن���ك الدول���ي ف���ي آخ���ر توقعــات���ه

ُيق���دم تقرير مناقش���ات وتحلي�ل�ات اإلدارة نظرة عامة

االقتصادية من توقعــاته الخاصة بعامي  2015و2016

بش���كل مباش���ر
حول التوقعات االقتصادية التي تؤثر
ٍ

نتيج���ةً للتوقعــ���ات االقتصــادية المخيب���ة لآلمــال في

على أداء القطاع المصرفي بصفة عامة ،كما يس���لط

منطقة الي���ورو واليابان وبعض االقتصادات الناش���ئة

الضوء على استراتيجيتنا وأدائنا المالي.

الكبرى بمــا طغى على مزايا االس���تفــادة من أسعــار
النف���ط المنخفضة .كمــا يتوقع البنك الدولي أن ينمو

التوقعات االقتصادية

االقتصــاد العالمي بنس���ب تبلغ  3%و 3.3%في عامي

االقتصاد العالمي

 2015و 2016عل���ى الترتي���ب .وم���ن المتوق���ع أيض��� ًا أن

لق���د ش���هــد االقتصــ���اد العالم���ي رك���ود ًا أكب���ر م���ن

يك���ون هناك أث���ر ًا إيجــابي��� ًا لالنخفــاض ال���ذي بلغ 60%

المتوق���ع منذ األزم���ة المــالية العــالمي���ة التي ألقت

تقريب ًا في أسعــار النفط منذ يونيو  2014وذلك على

بظاللهــا بي���ن عامي  ،2007-2009بينمــا من المتوقع

البل���دان المس���توردة للنف���ط .كمــ���ا أن أس���عــار النفط

أن تبل���غ توقعــ���ات النم���و العالمي���ة للعــ���ام ،2014

المنخفض���ة يمكن أن تحد من التضخم على مس���توى

 .3.3%ول���م تتغي���ر ش���روط السياس���ة النقدية بش���كل

العــالم.

كبي���ر في األس���واق الناش���ئة خ�ل�ال  ،2014كمــ���ا أعلن
البن���ك المرك���زي األوروب���ي ع���ن حزم���ة من الق���رارات

االقتصاد اإلقليمي

للتعامل م���ع التضخم المنخفض وتجزئة الس���وق بمــا

وعل���ى النقيض من النش���ــاط القوي ف���ي اقتصادات

ف���ي ذل���ك تخفي���ض لمع���دالت الخص���م واس���تهداف

دول مجلس التعاون الخليجي ،فقد كان التعافي في

تخفي���ف القيود عل���ى االئتمــان باإلضافة إل���ى تدابير

منطقة الشرق األوسط وشمــال أفريقيا ككل ضعيف ًا

أخ���رى لتعزيز الس���يولة .بينمــا أوق���ف البنك المركزي

نتيج���ةً للتقلب���ات السياس���ية المس���تمرة والصراع���ات

بالوالي���ات المتحدة األمريكية برنامج ش���راء الس���ندات

المحتدم���ة .ومازال���ت االقتصادات في إقليم الش���رق

بنهاي���ة  .2014كمــ���ا أن مع���دالت التضخ���م ظلت أدنى

األوس���ط وش���مــال أفريقي���ا ومنهــ���ا اقتص���ادات مصر

من المعدالت المس���تهدفة من قبل البنوك المركزية

وليبي���ا وس���وريا وتون���س ولبن���ان واألردن تعاني من

بش���كل عــام ف���ي االقتص���ادات المتقدمة بمــا يش���ير

التبعــات االنتقــالية لـمــا يسمى بــ “الربيع العربي”.

إلى استمرار حالة الكسـاد االقتصــادي الملموسة.

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة
وم���ن المتوق���ع أن يبل���غ متوس���ط النم���و ف���ي دول

األربعة عش���ر األخيرة ،إال أن���ه من المتوقع أن ينخفض

مجلس التعــ���اون الخليجي حــوالي  4.5%خالل العــام

الفائ���ض المــال���ي ف���ي الس���نوات القادم���ة ف���ي ظل

 2014-2015بحي���ث ينمو إجمــالي النات���ج المحــلي غير

وتيرة اإلنفــاق الحكومي المتسارعة واالنخفاض في

النفط���ي بمع���دل  6%بينمــ���ا يرتف���ع إجمــال���ي الناتج

أس���عــار النفط .وم���ن المتوقع أن يظ���ل التضخم في

المحل���ي النفطي بمع���دل  .1%وتتوقع وكــالة فيتش

الح���دود الت���ي يمك���ن الس���يطرة عليهــ���ا ويدعم ذلك

أن تحق���ق كاف���ة دول مجل���س التعــ���اون الخليج���ي

الدعم المؤخ���ر للدينــار الكويتي ومحدودية التضخم

فائض ًا في الميزانية في عام  2014باس���تثنــاء مملكة

عل���ى المس���توى العــالم���ي .وسيتس���مر القط���اع

البحرين .إال أنه إذا استمر االنخفــاض في أسعــار النفط

النفطي في اإلس���هــام بنس���بة تقت���رب من  90%من

بش���كل مطول بهذه المستويات ،فسيخفض هذا من
ٍ

إيرادات خزانة الدولة.

الفوائ���ض المــالي���ة بمــا يؤثر على الثق���ة االقتصــادية
وعل���ى توقعــ���ات النم���و المعتدلة .وق���د تتمكن دول

بش���كل
لق���د تس���ــارع النم���و الحقيق���ي غي���ر النفطي
ٍ
ملح���وظ في عــام���ي  2013و 2014وم���ن المتوقع أن

اإلنفــ���اق الحالي���ة عب���ر اللج���وء إل���ى الس���حب م���ن
احتياطياتهــا الرئيس���ية .وتقول وكــالة فيتش أيض ًا أن

نه���ج أق���وى ف���ي األع���وام المقبلة.
يحــاف���ظ عل���ى
ٍ

و ُيع���زى تحس���ن النم���و إل���ى الخط���ط التنموي���ة

مش���روعــات البنية التحتية وعملية س���داد مستحقات

الحكومية بمــا في ذلك األهداف الطموحة لإلنفــاق

المقاولي���ن ق���د تتأخر بمــ���ا يمثل ضغط ًا عل���ى إيرادات

الرأس���مــالي والتي بدأت في تعزيز األنش���طة بشكل

البن���وك في دول مجل���س التعــ���اون الخليجي وعلى

كبي���ر .وعل���ى الرغ���م من ذل���ك ،فق���د اس���تفــاد النمو

جودة األصول .كمــا يؤثر االنخفــاض في أسعــار النفط

االقتصـ���ادي غي���ر النفط���ي م���ن انتعــاش االس���تثمــار

أيض ًا على أسواق األوراق المــالية المحلية بمــا يمثل

كمــ���ا أن���ه م���ن المتوق���ع أن يس���تمر ف���ي ذل���ك على

مخــاطر للبنوك المعرضة لمخــاطر األس���هم من خالل

الم���دى المتوس���ط .لق���د كــان وس���يظل المس���تهلك

إقراض األسهم أو من خالل شركــات االستثمــار .إال أن

محرك ًا رئيسي ًا للنمو في دولة الكويت حتى وإن تباطأ

حكومــات دول مجلس التعــاون الخليجي ُيعرف عنهــا

النمو في القطــاع .وقد احتفظت المبيعــات العقارية

دعم ومساندة القطاع المصرفي.

بنمو س���ليم في  2014وقد س���اعد على ذلك القطاع
ٍ

مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على مستويات

االس���تثمــاري الق���وي عل���ى وج���ه الخص���وص .وعلى
وال تتوقع وكــالة فيتش تخفيضـ ًا في تصنيفــات الدول
نتيج���ةً لالنخف���اض ف���ي أس���عــار النف���ط عل���ى المدى

بشكل
صعيد آخــر ،فقد تراجع أداء األس���هــم الكويتية
ٍ
ٍ
عــام مقارنة بالمؤشرات اإلقليمية.

القصي���ر .ووفقــ��� ًا لخدم���ة المس���تثمرين ف���ي موديز
“ ”Moody’s Investors Serviceفإن مس���تقبل البنوك

القطــاع المصرفي

في دول مجلس التعــاون الخليجي س���يكون مستقر ًا

بلغت محفظة الودائع لدى البنوك المحلية  39مليــار

ف���ي ع���ام  2015إال أن اآلثــار س���تكون س���لبية على ما

دينار كويت���ي بنهاية عام  2014بمعدل نمو س���نوي

دونهــا في إقليم الشرق األوسط وشمــال إفريقيا.

مرك���ب بلغ  6%خالل الس���نوات الخم���س األخيرة .ومن
جه���ة أخرى ،بلغت محفظ���ة الق���روض  32مليــار دينار

االقتصــاد الكويتي

كويت���ي بنهاية عام  2014بمعدل نمو س���نوي مركب

ستحافظ دولة الكويت على مركزهــا المــالي السليم.

بلغ  3.8%خالل السنوات الخمس األخيرة.

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

وقد حققت الس���نة المــالية المنصرم���ة ()2013/2014
المنتهي���ة ف���ي م���ارس  2014فائض��� ًا بل���غ  26%ف���ي

يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بإمكانات للنمو ،إال

إجمــال���ي الناتج المحلي على الرغ���م من ارتفــاع في

أن الس���وق الكويتي ش���ديد المنافس���ة بسبب موارد

نمو اإلنفــاق بنس���بة تج���اوزت  11%على مدار األعوام

البن���وك المتوف���رة ودخ���ول بع���ض البن���وك األجنبي���ة
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واإلقليمية في الس���وق مما أدى إلى توس���ع بعض

صافي إي���رادات التمويل من  30مليون دينــار كويتي

البنوك المحلية الستثماراتها في الخارج ،وقد تستمر

في  2010إلى  66مليون دينــار كويتي في .2014

ف���ي هذا التوجه بحث��� ًا عن فرص أخرى نح���و مزيد من
التوسعات الخارجية.

• قام���ت وكـال���ة موديز بمن���ح البنك تصني���ف ائتمــاني
“ ”+Dنتيج���ةً للقوة المــالية للبن���ك وتصنيف “”Baa1
للودائ���ع طويل���ة األج���ل باإلضاف���ة إل���ى توقعــ���ات

وعل���ى الصعيــ���د الرقــاب���ي ،فق���د أل���زم بن���ك الكويت

مس���تقبلية مس���تقرة .وخالل  ،2014حصل البنك على

المرك���زي في ع���ام  2014البن���وك العاملة في دولة

تصني���ف “ ”+Aمن وكــالة فيت���ش للتصنيف االئتماني

الكوي���ت بتطبي���ق معيــار كفاي���ة رأس المــال التفاقية

بالنس���بة للق���درة عل���ى وفــ���اء المص���در بااللتزام���ات

ب���ازل الثالث���ة ( .)Basel IIIويعكس معيــ���ار كفاية رأس

طويل���ة األجــ���ل “ ”IDRكمــا حصل البن���ك على تصنيف

المــ���ال التفاقي���ة ب���ازل الثالث���ة ( )Basel IIIالتغي���رات

“ ”+BBمن وكــالة فيت���ش للتصنيف االئتمــاني فيمــا

الرئيس���ية التي طرأت على معيــ���ار كفاية رأس المــال
التفاقي���ة ب���ازل الثاني���ة ( )Basel IIبما م ّث���ل زيادةً في

يتعلق بتصنيف الجدوى المــالية “.”Viability Rating
• أس���رع البنوك الكويتية نمو ًا حي���ث بلغ معدل النمو

بش���كل عــام م���ع إعــادة
نس���بة رأس المــ���ال الرقاب���ي
ٍ

الس���نوي المتراك���م إلجمال���ي قيم���ة األص���ول 22%

تعري���ف رأس المــال الرقاب���ي باإلضافة إلى مجموعة

خالل الفترة من  2009إلى .2014

م���ن المعايير تمثل الح���دود القص���وى لمعيــار الرفع

• تراجع���ت محفظ���ة التس���هيالت غي���ر المنتظمة إلى

المــالي (واجب التطبيق في  )2014ومعيارين جديدين

 1.1%ف���ي  2014مقارنةً بـ  5.4%في  2009وهي من

للسيولة أحدهمــا لمعيار السيولة قصيرة األجل ،أي

أقل المعدالت في القطــاع المصرفي.

معيار تغطية السيولة ،واآلخر معيار السيولة طويلة

• جوائز من مؤسس���ات عالمية مرموق���ة مثل آرابيان

األجل ،أي نس���بة التمويل المس���تقر الرئيسي والتي

بيزن���س ويورو موني نظر ًا للنمو الذي حققه البنك

من المتوقع أن تكون واجبة التطبيق في .2015

وسيرفس هيروز للخدمات التي يقدمها.
• بل���غ عدد الفروع  30فرع ًا م���ع وجود خطط الفتتاح 3

نظرة عــامة على االستراتيجية

أفرع أخرى في .2015

االستراتيجية الحــالية
ق���ام بن���ك بوبي���ان ف���ي  2010بتطوي���ر أول���ى خططه

االستراتيجية المستقبلية

الخمس���ية االس���تراتيجية والت���ي اكتمل���ت ف���ي .2014

لق���د انتهى البنك من وضع االس���تراتيجية الخمس���ية

وق���د رك���زت االس���تراتيجية عل���ى تروي���ج اس���م البن���ك

الثاني���ة “بوبي���ان  ”2020والتي س���تركز عل���ى تحقيق

ف���ي الكويت من خ�ل�ال التركيز على بع���ض القطاعات

نمو ًا إضافي ًا في الكويت مع استكش���ــاف الفرص في

االس���تهالكية والش���ركات عب���ر تقديم خدم���ات مميزة

األس���واق اإلقليمي���ة والدولي���ة الت���ي تمتل���ك فرص��� ًا

ومنتجات جديدة ومبتكرة للعمالء.

مصرفية إسالمية قوية.

وبالفعل حققت هذه االستراتيجية األهداف المرجوة
منه���ا حي���ث تحس���ن أداء البنك م���ن مختل���ف النواحي

وف���ي الكوي���ت ،س���يكون التركي���ز على ط���رح منتجات

وق���د كان التحــ���ول النوع���ي محل تقدير م���ن عدد من

جديدة واس���تهداف التوس���عات األفقية في أنشطة

الجهات اإلقليمية والدولية.

مصرفي���ة وتمويلي���ة جدي���دة ،بينمــ���ا سيس���عى بن���ك
بوبيـان على المستوى الدولي الغتنــام الفـــــرص

وم���ن أه���م اإلنج���ازات الت���ي ش���كلت قصة نج���اح بنك

في األسواق ذات الفرص القوية والتي يمكن

بوبيان خالل الفترة السابقة:

أن يتبوأ البنك فيهــا مركز ًا مميــــــزاً.

• نمو ربحية البنك وتحسن المركز المــالي بشكل ثــابت
منذ إعــادة الهيكلة التي تمت في  2010كمــا تضاعف

تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة

أهم النتائج المالية
									
األداء المالي
صافي إيرادات التمويل

ألف دينار كويتي

2014

2013

2012

66,208

60,742

52,471

إيرادات تشغيلية

78,405

67,072

58,879

صافي الربح العائد إلى مساهمي البنك

28,239

13,408

10,050

14.4

6.8

5.1

إجمالي األصول

2,647,930

2,191,986

1,884,656

مدينو التمويل

1,805,115

1,478,701

1,270,014

استثمــارات

237,955

184,846

178,208

إجمالي حسابات الودائع

2,082,854

1,657,398

1,396,962

إجمــالي حقوق الملكية

296,027

263,944

253,650

ربحية السهم (فلس)
المركز المــالي

معدالت األداء الرئيسية
العائد على متوسط األصول

1.2%

0.7%

0.6%

العائد على متوسط حقوق الملكية

10.1%

5.2%

4.0%

معدل التسهيالت غير المنتظمة

1.1%

1.9%

1.9%

بالنس���بة للس���نة المالية المنتهية في  31ديس���مبر  ،2014زاد صافي الربح العائد لمس���اهمي البنك بنس���بة 111%
ليصل إلى  28.2مليون دينار كويتي ،أو  14.4فلس للس���هم مقارنة بمبلغ  13.4مليون دينار كويتي أو  6.8فلس
للسهم في .2013
كم���ا ارتفع���ت اإلي���رادات التش���غيلية بنس���بة  17%م���ن

دينــار كويتي .و ُيعزى هذا التحسن إلى النمو القوي

 2013لتبل���غ  78.4ملي���ون دينار كويت���ي مقارنة بمبلغ

ف���ي الميزانية العمومية خالل عام  2014والذي كان

 67.1ملي���ون دين���ار كويت���ي ف���ي  .2013وتع���ود هذه

نتيجةً للتطبيق الناجح الستراتيجية البنك.

الزيادة بصورة رئيسية إلى النمو في صافي إيرادات

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

التموي���ل وإي���رادات األتعــ���اب والعم���والت التي تمثل

وزادت المصروفات التشغيلية بنسبة  16%لتبلغ 35.4

األعمال الرئيسية للبنك .وزاد صافي إيرادات التمويل

ملي���ون دينار كويتي مقارن���ة بمبلغ  30.5مليون دينار

بنس���بة  9%ليبل���غ  66.2ملي���ون دينار كويت���ي مقارنة

كويت���ي ف���ي  2013نتيجةً للنمو والتوس���ع في حجم

بمبل���غ  60.7مليون دينار كويتي في  2013كمــا حقق

أعم���ال البن���ك وافتت���اح فروعــ��� ًا جديدة للبن���ك ،وحيث

صاف���ي إي���رادات األتع���اب والعم���والت نم���و ًا بل���غ 2.6

كان النمو في اإليرادات التشغيلية أعلى من الزيادة

ملي���ون دينــ���ار كويت���ي بنس���بة نمو بلغ���ت  .58%وقد

ف���ي المصروف���ات التش���غيلية ،فق���د انخفضت نس���بة

ارتفع أيض ًا صافي إيرادات االس���تثمــار بمبلغ  3مليون

المصروف���ات التش���غيلية إل���ى اإليرادات التش���غيلية،
وهي المقياس األساس���ي للكفاءة ،إلى  45.2%في
 2014مقارنة بنسبة  45.5%في .2013
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كمــ���ا انخف���ض مخصص انخف���اض القيمة بنس���بة 44%

وق���د زادت محفظ���ة االس���تثمــارات بنس���بة  29%ف���ي

ليص���ل إلى  13مليون دينــار كويتي نتيجة لالس���تبعــاد

 2014لتص���ل إل���ى  238ملي���ون دينــ���ار كويت���ي و ُيع���د

التدريج���ي لألص���ول االس���تراتيجية غي���ر المنتظم���ة

السبب الرئيسي في ذلك هو الصكوك السائلة التي

والمخصصــ���ات المرتبط���ة بهــا والتي تم اس���تبدالهــا

يستخدمهــا البنك الستغالل الفوائض المــالية .وظلت

بأص���ول عالي���ة الج���ودة .وق���د أدى ه���ذا أيض��� ًا إل���ى

نسبة األصول السائلة إلى إجمــالي األصول عند 25%

تقليل نس���بة التموي���ل غير منتظم الس���داد إلى ،1.1%

في .2014

وتمثل هذه النس���بة إحدى أقل النس���ب في السوق،
باإلضافة إلى معيار تغطية أعلى.

وخ�ل�ال ع���ام  ،2014ارتفع حجم ودائع العمالء بنس���بة
 26%ليصل إلى  2مليــار دينــار كويتي.

وق���د ش���هــد العائد عل���ى متوس���ط حق���وق الملكية
ومتوسط الموجودات ارتفــاع ًا كبير ًا خالل .2014

وق���د ارتفعت حقوق المس���اهمين إل���ى  296مليون
دينــ���ار كويت���ي محقق���ةً نم���و ًا يبل���غ  12%ف���ي .2014

كمــ���ا ش���هد إجمـالي األص���ول نمو ًا بنس���بة  21%في

وقد اقت���رح مجلس اإلدارة خالل ع���ام  2014توزيعــات

ع���ام  2014ليص���ل إل���ى  2.65مليــ���ار دينــ���ار كويت���ي

نقدية وأس���هم تخضع لموافقة الجمعية العمومية

و ُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في محفظة

السنوية للمساهمين المنتظر عقدهــا.

التموي���ل التي نمت بمعدل  21%في  2014لتصل إلى
 1.8مليــ���ار دينــار كويتي .وقد ش���هــد ك ً
ال من التمويل

يمتلك البنك رأس مــا ً
ال كافي ًا ويبلغ معدل كفاية رأس

االس���تهالكي وتموي���ل الش���ركــات نم���و ًا بمعدل 22%

كاف ليدعم نمو ًا في
مــال البنك  18.05%وهو معدل
ٍ

و 13%عل���ى الترتي���ب ف���ي ع���ام  2014كمــ���ا أن نم���و

الميزانية العمومية لسنة .2015

التس���هيالت االئتمــانية كان السبب الرئيسي فيه هو
العمالء المقيمين .واس���تمر البنك في تدعيم جودة
األص���ول الخاصة بنمو االئتمــان ممــ���ا يقلل بدوره من
التمويل غير منتظم السداد (.)NPL
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بيان الحوكمة

دوم��� ًا في ضوء المتغيرات الرقابي���ة ونماذج األعمال

الحوكم���ة م���ن المحاور الث�ل�اث الرئيس���ية  -التي تضم

واألس���واق والمخاطر الناش���ئة .لذلك ،نحن ملتزمون

أيض��� ًا الرقاب���ة الداخلي���ة و إدارة المخاط���ر – للتأك���د

ابتداء من أعلى الهرم المؤسس���ي
ف���ي بنك بوبيان
ً

م���ن تحقي���ق اه���داف أي منش���أة .و تتمث���ل الحوكمة

والمتمث���ل بمجل���س اإلدارة للبن���ك بتطبي���ق نظ���ام

بمجموع���ة اإلجراءات و الممارس���ات و الهياكل التي

للحكومة وف���ق معايير وممارس���ات مهنية عالية .و

يمك���ن م���ن خالله���ا توجيه و ضب���ط و مراقب���ة االعمال

تنعك���س الحوكمة الرش���يدة على جميع المس���تويات

و األنش���طة ضمن المنش���أة ،فض ً
ال عن اص���دار التقارير

ف���ي البنك و ضمن مجموعة بنك بوبيان تماش���ي ًا مع

التخ���اذ القرارات المناس���بة .و تش���مل الحوكمة هيكل

مبادئ المسئولية و المساءلة المهنية.

مجل���س اإلدارة ،القي���م و الممارس���ات األخالقي���ة و
هيكل المجموعة و السياسات و اإلجراءات و الرقابة

خ�ل�ال س���نة  ،2014قمن���ا بتطبيق إطار عم���ل الحوكمة

الداخلي���ة و إدارة المخاط���ر و الش���فافية و اإلفصاح و

وف���ق دليل الحوكمة في البنك .ولق���د أجرينا تقييم ًا

حماية حقوق المساهمين و األطراف ذات المصالح.

ألداء مجل���س اإلدارة و أعض���اءه نت���ج عنه���ا تحدي���ث
إلجراءات مرتبطة بالحوكمة.

و علي���ه ،يلتزم بن���ك بوبيان بتطبيق اطار عمل س���ليم
وفع���ال للحوكم���ة بم���ا يتماش���ى م���ع س���عينا دوم��� ًا

كم���ا ان نجاحن���ا بتطبي���ق كاف���ة متطلب���ات الحوكم���ة

للعم���ل بإتق���ان و بم���ا يعطين���ا الثق���ة بإنج���از االعمال

الص���ادرة عن بنك الكوي���ت المركزي قائ���م ضمن إطار

بالشكل الصحيح و وفق مصلحة المساهمين.

جه���ود بنك بوبي���ان المس���تمرة لتطبيق الممارس���ات
المهني���ة في اإلدارة والرقابة بهدف تحقيق األفضل

ون���رى أن الحوكمة عملية مس���تمرة تتطل���ب التطوير
إطار عمل الحوكمة

للمساهمين و األطراف ذات المصالح.

تقرير الحوكمة
مجلس اإلدارة
يترأس إدارة البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء
ينتخبهم المس���اهمون لتحقيق القيمة المس���تدامة
لألط���راف ذات المصالح ومنه���م المودعون  /العمالء،
المساهمون  ،الموظفون ،والمجتمع.
يتمت���ع مجل���س اإلدارة بأوس���ع الصالحي���ات ويتول���ى
المس���ئوليات العامة بتكليف من المس���اهمين إلدارة
البن���ك .ويم���ارس مجل���س اإلدارة ه���ذه الصالحي���ات
والمس���ئوليات وفق��� ًا لسياس���ات البن���ك ونظ���ام عمل
مجلس اإلدارة ،حيث يشمل نطاق عمل مجلس اإلدارة
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
• وضع إستراتيجيات البنك وتحديد نزعة المخاطر لدى
البنك.
• اعتماد الخطط الرأسمالية والتشغيلية التي تعرضها
اإلدارة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للبنك.
• ضم���ان التطبي���ق الفع���ال للم���وارد لتحقي���ق أهداف
البنك.
• مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية.
أعضاء مجلس اإلدارة
محمود يوسف الفليج
رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2010
الخبرات:
رج���ل أعم���ال معروف ف���ي الكويت ولديه أكث���ر من 33
س���نة خبرة ،ويدير شركتين للتجارة العامة والمقاوالت
في الكويت .حصل على بكالوريوس في إدارة األعمال
في عام  1980من الواليات المتحدة األمريكية.
المناصب الحالية:
• عضو مجلس إدارة شركة أركاديا العقارية ش.م.ك.م.
(الكويت).
عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2010
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الخبرات:
انضم إلى بنك بوبيان في أغسطس  2009ولديه أكثر
من  33س���نة خبرة في العم���ل المصرفي .وخالل هذه
الفترة ،عمل في بنك الكويت الوطني حيث شغل عدد
من المناصب منها نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام
مجموعة الخدمات المصرفية االس���تهالكية .تخرج من
جامعة اإلس���كندرية حيث حصل على بكالوريوس في

المحاسبة وحضر عدد من البرامج التدريبية في اإلدارة
في هارفارد ،وارتون وس���تانفودر ومؤسس���ات أخرى
مرموقة.
المناصب الحالية:
• رئي���س مجل���س إدارة بن���ك لن���دن والش���رق األوس���ط
(المملكة المتحدة).
• عض���و مجل���س إدارة ش���ركة “في���زا” منطق���ة آس���يا
والمحي���ط اله���ادئ وأوروب���ا الوس���طى والش���رق
األوسط وإفريقيا  -المجلس األعلى للعمالء.
عبد العزيز عبد الله الشايع
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2009
الخبرات:
رجل أعم���ال معروف لديه أكثر من  36س���نة خبرة في
مج���ال التج���ارة العامة و العق���ار ،ويدير ش���ركة تجارية
في الكويت .يحم���ل درجة البكالوريوس في االقتصاد
من جامعة الكويت.
المناصب الحالية:
• نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة أوت���اد العقاري���ة
ش.م.ك.م( .الكويت).
• نائب رئيس مجلس إدارة ش���ركة الش���رقية لالستثمار
ش.م.ك.م( .الكويت).
• نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة اإلنم���اء العقارية
(سلطنة عمان).
أحمد خالد الحميضي
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2012
الخبرات:
يتمت���ع بخب���رات متنوع���ة ف���ي قطاع���ات المص���ارف
واالس���تثمار واالستش���ارات ،و يش���غل منص���ب المدي���ر
العام لشركة استشارات في الكويت .حصل على درجة
البكالوريوس ف���ي تكنولوجيا المعلوم���ات والتمويل
م���ن جامع���ة ن���ورث إيس���ترن ف���ي الوالي���ات المتح���دة
األمريكي ودرجة الماجستير من كلية لندن لألعمال.
المناصب الحالية:
• عضو مجلس إدارة المجموعة المشتركة للمقاوالت
ش.م.ك.م( .الكويت).
• عض���و مجلس إدارة ش���ركة بوبيان كابيتال لالس���تثمار
ش.م.ك.م( .الكويت).
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أحمد يوسف الصقر
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2011
الخبرات:
رجل أعمال معروف ف���ي الكويت ولديه خبرة أكثر من
 28س���نة .يتولى منصب الش���ريك المدير لشركة تجارة
م���واد غذائي���ة كبرى ف���ي الكويت .تخرج م���ن الواليات
المتح���دة األمريكي���ة ويحمل درج���ة البكالوريوس في
االقتصاد.
المناصب الحالية:
• عض���و مجل���س إدارة ش���ركة الش���ال لالس���تثمار
ش.م.ك.م( .الكويت).
• عضو مجلس إدارة الش���ركة المتح���دة لإللكترونيات –
إكسترا (السعودية).
• عض���و مجلس إدارة ش���ركة جوكنور للم���واد الغذائية
(تركيا).
فريد سعود الفوزان
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2009
الخبرات:
لديه أكثر من  26سنة خبرة في قطاعات متنوعة منها
التجاري والعقاري والطاقة ،ويدير شركة قابضة في
الكويت .حصل على درج���ة البكالوريوس في التمويل
والمصارف من جامعة الكويت.
المناصب الحالية:
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة إنوفست (البحرين).
• نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة المجموع���ة الخليجي���ة
القابضة ش.م.ك.م( .الكويت).
• عض���و مجل���س إدارة ش���ركة س���افكورب القابض���ة
ش.م.ك.م( .الكويت).
• عضو مجلس إدارة شركة الخليج العقارية (السعودية).
حازم علي المطيري
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2010
الخبرات:
لدي���ه أكثر من  22س���نة خبرة في ع���دة قطاعات منها
التموي���ل واالس���تثمار والخزان���ة .يتول���ى حالي��� ًا منصب
الرئيس التنفيذي لشركة كرديت وان الكويت القابضة.

تخرج م���ن الواليات المتح���دة األمريكي���ة ويحمل درجة
بكالوريوس في التمويل.
المناصب الحالية:
• عضو مجلس إدارة شركة إضافة القابضة ش.م.ك.م.
(الكويت).
ناصر عبد العزيز الجالل
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2013
الخبرات:
مصرف���ي مع���روف لدي���ه أكث���ر من  31س���نة خب���رة في
الخدمات المصرفية واالستثمارية واألعمال ،وقد تدرج
في عدة مناصب في القطاع المصرفي منها مدير عام
الخدمات المصرفية للشركات في البنك األهلي المتحد
ف���ي الكويت .وحالي ًا يش���غل منص���ب الرئيس التنفيذي
لشركة تجارة عامة في الكويت .حاصل على بكالوريوس
في االقتصاد من الواليات المتحدة األمريكية.
المناصب الحالية:
• رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة برفت���و للتج���ارة العام���ة
ش.م.ك.م( .الكويت).
• نائب رئيس مجلس إدارة ش���ركة المستقبل لالستثمار
ش.م.ك.م( .الكويت).
• العضو المنتدب لش���ركة ناس���كو للتجارة ش.م.ك.م.
(الكويت).
• عضو مجلس إدارة مدرسة الكويت األمريكية (الكويت).
وليد مشاري الحمد
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
انضم إلى مجلس اإلدارة في 2010
الخبرات:
لدي���ه أكث���ر م���ن  21س���نة خب���رة منه���ا  10س���نوات في
القطاع���ات المصرفي���ة واالس���تثمارية .يتول���ى منصب
الرئيس التنفيذي لش���ركة قابضة في الكويت ،ويحمل
درج���ة البكالوريوس ف���ي االقتصاد والماجس���تير في
التمويل من جامعات بالواليات المتحدة األمريكية.
المناصب الحالية:
• رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان كابيتال
لالستثمار ش.م.ك.م( .الكويت).
• العضو المنتدب للشركة السويسرية العربية
القابضة ش.م.ك.م( .الكويت).

تقرير الحوكمة
الهيكل واالستقاللية
يتمت���ع مجل���س اإلدارة بخب���رات متنوع���ة م���ن مختل���ف
قطاعات األعمال ممثلة في أعضاء مجلس اإلدارة يتم
انتخابهم وليس تعيينهم .ضمن مجلس اإلدارة ،يقوم
نائب رئيس مجلس اإلدارة فقط بدور تنفيذي لش���غله
منصب الرئيس التنفيذي ،وباقي أعضاء مجلس اإلدارة
ه���م أعضاء غير تنفيذيين ال يعمل���ون كموظفين في
البنك وال يشاركون في إدارة األعمال اليومية.
لذلك ،يع���زز وجود أعضاء مجل���س إدارة غير تنفيذيين
مبدأ االس���تقاللية من خالل التعامل م���ع تحديات بناءة
تتمثل في تقديم مقترحات بش���أن تطوير استراتيجية
البنك ومراجعة أداء اإلدارة لتحقيق األهداف المتفق
عليه���ا ومراقب���ة نزع���ة المخاط���ر وتقاري���ر األداء .كما
ال يس���يطر أي ف���رد أو مجموع���ة معينة عل���ى قرارات
مجلس اإلدارة.
و يتمت���ع أعض���اء مجل���س اإلدارة غي���ر التنفيذيي���ن
باس���تقاللية من حيث المنصب والق���رار وبما يتفق مع
“ميث���اق أخالقيات العمل” لمجلس اإلدارة وسياس���ات
“تعارض المصالح” .ويتأك���د مجلس اإلدارة من معالجة
أي حال���ة محتمل���ة للتعارض ف���ي المصالح ق���د تعرض
اس���تقاللية وموضوعية أي عضو ف���ي مجلس اإلدارة
للمخاطر والتعامل معها طبق ًا للسياس���ات المطبقة.
وعلي���ه ،يؤك���د البن���ك اس���تقاللية مجل���س اإلدارة في
تقديراتهم وقراراتهم.
نهج الحوكمة
يعتب���ر مجل���س اإلدارة الحوكم���ة الرش���يدة م���ن اه���م
المح���اور للتأكد من تحقيق اهداف البنك ومن أس���س
المحافظ���ة عل���ى الثق���ة الممنوحة من المس���اهمين
للمجل���س لضم���ان االس���تمرارية ف���ي نم���و االعمال و
االستدامة و األرباح.
وعليه ،يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق إجراءات الحوكمة
السليمة التي تتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية و
تش���مل أفضل اإلجراءات الممكنة في مجال الحوكمة.
و يتأك���د المجلس اإلدارة من تطبيق إجراءات الحوكمة
م���ن خالل قيام���ه ب���دوره االش���رافي دون التدخل في
ش���ئون إدارة األنش���طة اليومية و الت���ي تم تفويضها
الى اإلدارة التنفيذية.
بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

الصالحيات
مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة أعمال البنك .وللقيام

بذل���ك ،يمارس مجلس اإلدارة صالحيات���ه الكاملة وفق ًا
للقواني���ن والتعليم���ات الس���ارية والنظام األساس���ي
وسياس���ات البنك .وبصفة خاصة ،يجوز لمجلس اإلدارة
عق���د الق���روض وره���ن كل أو أي جزء م���ن ممتلكات أو
أصول البنك الحالية أو المستقبلية ،ويجوز له ممارسة
أي من الصالحيات الموكلة إليه من قبل المس���اهمين
في الجمعية العمومية.
م���ن جهة أخ���رى ،يمكن لمجل���س اإلدارة تكليف أعضاء
مجل���س اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية و/أو اللجان بأي من
الس���لطات أو الصالحيات (بما في ذلك سلطة تفويض
آخرين) ،وق���د قام المجلس بتفويض اإلدارة التنفيذية
باألنش���طة اليومي���ة وإدارة البن���ك ،واحتف���ظ ببع���ض
الصالحيات من بينها:
 .1اعتم���اد األم���ور اإلس���تراتيجية بما ف���ي ذلك الخطط
التش���غيلية ونزع���ة المخاط���ر وأه���داف األداء
وسياسات متابعة ومراقبة العمليات.
 .2الصالحي���ات أو التفوي���ض بصالحي���ات اعتم���اد ح���دود
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ،عمليات االستحواذ،
البيع ،االس���تثمارات ،المصروفات الرأس���مالية أو بيع
أو إنشاء الشركات الجديدة.
 .3تعيين فريق اإلدارة التنفيذية.
 .4أي تغي���رات في السياس���ات المحاس���بية والتي قد
يكون لها تأثير مادي على المركز المالي للبنك.
رفع التقارير
يقوم مجل���س اإلدارة بمراجعة تقاري���ر اإلنجاز المالية
واإلداري���ة ومقارن���ة الموازن���ات التقديري���ة وخط���ط
األعم���ال .وترف���ع لج���ان مجل���س اإلدارة تقاريره���ا إلى
مجلس اإلدارة حول أنش���طتها بشكل دوري .كما يتأكد
مجلس اإلدارة من استالم معلومات دقيقة ومالئمة
وكافي���ة وفي الوقت المناس���ب بما يمكن���ه من اتخاذ
القرارات السليمة .وتتضمن تلك المعلومات:
• جدول األعم���ال والمس���تندات ذات الصلة الجتماعات
مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة.
• التقاري���ر الدوري���ة بش���أن االس���تراتيجية والموازن���ات
وأنشطة األعمال.
• تقاري���ر دورية ح���ول نزعة المخاطر ف���ي المجموعة،
المخاط���ر الرئيس���ية والناش���ئة ،إدارة المخاط���ر،
االنكش���افات لمخاط���ر االئتم���ان ومحفظ���ة التمويل،
إدارة األص���ول والمطلوب���ات ،الس���يولة ،القضاي���ا
القانوني���ة ،متابع���ة االلت���زام وأم���ور ق���د تؤث���ر على
سمعة البنك.
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وألعض���اء مجل���س اإلدارة ح���ق اإلط�ل�اع عل���ى كاف���ة
المعلوم���ات وطل���ب المش���ورة م���ن جه���ات مهني���ة
مس���تقلة عن���د الض���رورة ،و يمكنهم االتصال ب���اإلدارة
والموظفين في البنك على كافة المستويات.
تقييم مجلس اإلدارة
ل���دى البنك آلية إلجراء تقييم س���نوي لمجلس اإلدارة
وأعض���اء مجلس اإلدارة واللج���ان المنبثقة عن مجلس
اإلدارة .خ�ل�ال س���نة  ،2014عي���ن مجل���س اإلدارة أح���د
المكات���ب االستش���ارية العالمي���ة ألج���راء تقيي���م ألداء
المجل���س و اللجان المنبثقة عنه و اعضاءه ،حيث خلص
تقري���ر التقيي���م الى وجود هيكل س���ليم ف���ي تكوين
المجل���س بما في ذلك تنوع الخب���رات و الكفاءات في
القط���اع المصرف���ي و غيره من القطاع���ات ذات الصلة.
كما أشار التقرير الى انعقاد اجتماعات بشكل كافي و
التزام األعضاء مجلس اإلدارة بحضور االجتماعات.

لجان مجلس اإلدارة
ق���ام مجل���س اإلدارة بتش���كيل خمس���ة لج���ان رئيس���ية
منبثق���ة عن���ه للمس���اعدة ف���ي القي���ام بواجباته وتم
تفوي���ض مهام لتلك اللجان .و يتماش���ى تش���كيل تلك
اللجان مع مبادئ الحوكمة الس���ليمة و بما يتفق مع
متطلبات الجهات الرقابية.
كل لجنة لها مهام و واجبات و صالحيات محددة ضمن
ميثاق عم���ل معتمد من قبل مجل���س اإلدارة .ويتعين
عل���ى رئي���س كل لجنة رف���ع تقارير دوري���ة إلى مجلس
اإلدارة حول أداء أنشطة اللجنة التي يرأسها.
باستثناء ترأسه لجنة الحوكمة ،ال يشارك رئيس مجلس
اإلدارة بأي لجنة منبثقة عن مجلس االدارة.

كم���ا أوص���ى المكتب االستش���اري االخذ بعي���ن االعتبار
بع���ض التحس���ينات الممكنة و قد اتخذ مجل���س اإلدارة
خطوات لتطبيق تلك التوصيات.
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والمكافآت

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق
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* رئيس اللجنة

اللجان
اللجنة التنفيذية
تتأل���ف اللجن���ة التنفيذي���ة م���ن أربع���ة أعض���اء ويترأس
نائ���ب رئي���س مجل���س االدارة والرئي���س التنفيذي تلك
اللجنة .ال تضم اللجنة أي أعضاء من لجنة التدقيق او
لجنة إدارة المخاط���ر ومتابعة االلتزام .ويتمتع أعضاء
اللجن���ة بخب���رات متنوعة في مج���ال العمل المصرفي
واالعم���ال والعق���ار والتموي���ل االئتماني والش���ريعة
اإلسالمية.
وف���ق ميثاق العم���ل ،تجتم���ع اللجن���ة التنفيذية اقله
س���ت م���رات ف���ي الس���نة .ويتلخ���ص مه���ام اللجن���ة
بمراجع���ة واعتم���اد ح���دود وعملي���ات تخ���ص أنش���طة
تمويل واستثمار ضمن الصالحيات الممنوحة لها ،كما
تق���وم اللجنة بمراجعة سياس���ات متعلق���ة بمهامها
مثل سياسات التمويل.
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أنشطة اللجنة خالل السنة:
اجتمع���ت اللجنة أكثر من أربعين مرة خالل س���نة 2014
و قامت بعدة أنش���طة بما فيها على س���بيل الذكر ال
الحصر:

• مراجعة و اعتماد حدود التعرض للدول و المؤسسات
المالية و العمالت األجنبية.
• مراجع���ة سياس���ة تمويل الش���ركات و رف���ع توصيات
بالتعديالت الى مجلس اإلدارة للموافقة.
• مناقشة و اعتماد عمليات تمويل.
• مناقش���ة تس���ويات للمديونيات و القضايا القانونية
تخص العم�ل�اء و رفع توصيات بهذا الش���أن لمجلس
االدارة للموافقة.
• مناقش���ة و اعتماد معامالت مع اطراف ذات صلة و
عمليات استثمار وفق حدود الصالحيات.
لجنة الترشيحات و المكافآت
تتأل���ف لجنة الترش���يحات و المكافآت م���ن ثالثة أعضاء،
ويتمت���ع أعض���اء اللجن���ة بخب���رات متنوع���ة ف���ي مجال
العمل المصرفي واالعمال والشريعة اإلسالمية.
وف���ق ميث���اق العمل ،تجتم���ع اللجنة اقل���ه اربع مرات
في السنة .وتشمل مهام اللجنة تقييم المترشحين
لعضوي���ة مجل���س اإلدارة بن���اء عل���ى أس���س تقيي���م
معتمدة واالش���راف على تقيي���م أداء مجلس اإلدارة
ومراجعة سياس���ة المكاف���آت وأداء اإلدارة التنفيذية
والتأكد من وجود خطة إحالل سليمة للموظفين.
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أنشطة اللجنة خالل السنة:
خالل سنة  ، 2014اجتمعت اللجنة اربع مرات حيث عقد
اجتم���اع خ�ل�ال كل ربع س���نة .و تضمنت أنش���طة اللجنة
على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:
• االش���راف على تقييم أداء مجل���س اإلدارة من خالل
تعيين مكتب استشاري خارجي.
• مراجع���ة برام���ج المكافآت المقترح���ة و رفع توصيات
بهذا الشأن لمجلس اإلدارة للموافقة.
• التأك���د م���ن اج���راء تقيي���م األداء ألعض���اء اإلدارة
التنفيذية.
• مراجعة خطة االحالل للموظفين.
• اعداد خطة تدريب ألعضاء مجلس اإلدارة.
• مراجع���ة سياس���ة تع���ارض المصال���ح وتحدي���ث كتيب
أعضاء مجلس االدارة.
لجنة الحوكمة
تتأل���ف لجنة الحوكمة من اربعة أعضاء برئاس���ة رئيس
مجل���س االدارة ،ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات متنوعة
في مجال العمل المصرفي واالعمال و الحوكمة.
وفق ميثاق العمل ،تجتمع لجنة الحوكمة اقله مرتين
في الس���نة .وتش���مل مه���ام اللجنة إع���داد و تحديث
دلي���ل الحوكم���ة و التأكد م���ن تطبيق دلي���ل الحوكمة
بش���كل كاف���ي و مراجع���ة تقري���ر الحوكمة الس���نوي
ومتابعة التوصيات المتعلقة بالحوكمة.
أنشطة اللجنة خالل السنة:
خالل سنة  ، 2014اجتمعت اللجنة مرتين و قامت بعدة
أنشطة تشمل على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:
• مراجعة مسودة تقرير الحوكمة.
• مناقشة تقارير وحدة الحوكمة عن مراجعة أنشطة
الحوكمة و متابعة التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.
• التأكد من انعقاد عدد كافي من االجتماعات الخاصة
بالمجلس و اللجان المنبثقة عنه.
• مناقش���ة تقرير تقييم أداء مجلس اإلدارة و متابعة
التوصيات الصادرة عن التقرير.
لجنة التدقيق
تتأل���ف لجنة التدقيق م���ن ثالثة أعض���اء لديهم خبرات
متنوع���ة ف���ي مج���ال العم���ل المصرف���ي واالعم���ال
والحوكم���ة والتدقي���ق .و ال يش���ارك أي م���ن أعض���اء
اللجنة في اللجنة التنفيذية.

ينبغي على لجنة التدقيق االجتماع اقله على أساس
ربع سنوي و تشمل مهامها ما يلي:
• مراجعة ميثاق ودليل عمل إدارة التدقيق الداخلي
و السياسات المحاسبية.
• تقيي���م و رف���ع توصي���ات بش���أن تعيي���ن المدققي���ن
الخارجيين.
• مراجعة البيانات المالية الربع سنوية.
• اعتم���اد خط���ط التدقيق الداخلي و مناقش���ة تقارير
التدقيق الداخلي و متابعة خطوات التصويب.
• توفي���ر الدعم لقط���اع التدقيق الداخل���ي للتأكد من
القيام بنطاق عمله بصورة كافية و مستقلة.
• تقيي���م أداء و اعتم���اد تعيين رئي���س فريق التدقيق
الداخلي.
أنشطة اللجنة خالل السنة:
خ�ل�ال س���نة  ، 2014اجتمع���ت اللجن���ة س���ت م���رات بم���ا
فيها اجتماعات على أس���اس ربع س���نوي تماشيا مع
متطلب���ات الحوكم���ة الصادرة عن الجه���ات الرقابية .و
تضمنت أنش���طة اللجنة خالل السنة على سبيل الذكر
ال الحصر ما يلي:
• مراجعة و اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية.
• مناقشة تقارير التدقيق الداخلي و خطابات اإلدارة
الصادرة ع���ن المدققين الخارجيي���ن و تقرير مراجعة
نظم الرقابة الداخلية.
• مراجعة البيانات المالية الربع سنوية.
• مراجعة السياسات المحاسبية.
• متابع���ة خط���وات التصويب بش���أن مالحظ���ات تقارير
التدقي���ق الداخل���ي و خطاب���ات اإلدارة الص���ادرة عن
المدققي���ن الخارجيين و تقري���ر مراجعة نظم الرقابة
الداخلية و تقارير تفتيش بنك الكويت المركزي.

تقرير الحوكمة

لجنة إدارة المخاطر و متابعة االلتزام
تتأل���ف اللجن���ة م���ن ثالث���ة أعض���اء و ال يش���ارك أي من
أعضاء اللجنة في اللجنة التنفيذية.
طبق��� ًا لميث���اق عم���ل لجن���ة إدارة المخاط���ر ومتابع���ة
االلتزام ،تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل س���نوي ًا .
وتشمل مهام اللجنة ما يلي:
• تقييم مقاييس إدارة المخاطر في البنك ومقاييس
نزع���ة المخاطر واس���تراتيجية المخاط���ر والمقاييس
األخ���رى المتعلق���ة به���ا ،واقت���راح التوصي���ات عل���ى
مجلس اإلدارة.
• مراجعة ومناقشة تقارير وظيفة إدارة المخاطر بما
في ذلك معدل كفاية رأس المال واختبارات الضغط
وتقارير تقييم المخاطر.
• توفي���ر الدعم إلى وظيفة إدارة المخاطر للتأكد من
تحقيق نطاق العمل بفاعلية وكفاءة واستقاللية.
• اعتم���اد تعيي���ن و/أو اس���تقالة مدي���ر ع���ام إدارة
المخاطر وتقييم أدائه السنوي.

أنشطة اللجنة خالل السنة:
خ�ل�ال س���نة  ، 2014اجتمع���ت اللجن���ة اربع م���رات على
أس���اس رب���ع س���نوي .و تضمنت أنش���طة اللجنة على
سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:
• متابعة تحديث حدود نزعة المخاطر و تطبيق مؤشر
“إدارة المخاطر في المؤسسة” .ERM
• مراجعة عدة سياسات مثل سياسة مخاطر االئتمان
و سياسة تمويل الشركات.
• مناقشة تقارير مستوى المخاطر الربع سنوية.
• مراجع���ة تقارير معدل كفاية راس المال و فحوصات
الضغط.
• مناقشة تقارير مخاطر األصول.
• مراجع���ة تقاري���ر التفتيش الصادرة ع���ن بنك الكويت
المركزي.
• مناقش���ة تقارير أنش���طة متابعة االلتزام و مكافحة
غسيل األموال.

اجتماعات مجلس اإلدارة و لجان مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

اللجنة
التنفيذية

الحضور
عدد االجتماعات
الحد األدنى لعقد االجتماعات

7
6

41
6

محمود يوسف الفليج
عادل عبد الوهاب الماجد
عبد العزيز عبد الله الشايع
أحمد خالد الحميضي
أحمد يوسف الصقر
فريد سعود الفوزان
حازم علي المطيري
ناصر عبد العزيز الجالل
وليد مشاري الحمد

7
6
5
7
5
4
6
6
7

41
34

لجنة
الترشيحات
والمكافآت
4
4

لجنة
الحوكمة

لجنة
التدقيق

2
2

6
4

2
2
2
3
3

33
33

لجنة
المخاطر
وااللتزام
4
4

1
1

3
3

6

4
6

4
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اإلدارة التنفيذية
قام مجل���س اإلدارة بتفوي���ض اإلدارة التنفيذية التي
يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لتطبيق إستراتيجية وخطط األعمال.

بن���ك أب���و ظبي الوطن���ي كمدير إقليمي لف���رع البنك
ف���ي الكوي���ت .حصل عل���ى درج���ة البكالوري���وس في
التمويل من جامعة الكويت وحضر العديد من البرامج
التدريبية في اإلدارة والقيادة.

فريق اإلدارة التنفيذية

وليد خالد الياقوت
مدير عام مجموعة الشئون اإلدارية

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
انض���م إل���ى بنك بوبي���ان في أغس���طس  2009ولديه
أكث���ر م���ن  33س���نة خب���رة ف���ي العم���ل المصرف���ي.
وخ�ل�ال هذه الفت���رة ،عمل في بن���ك الكويت الوطني
حي���ث اعتل���ى ع���دد م���ن المناصب منه���ا نائ���ب الرئيس
التنفيذي ومدير عام مجموع���ة الخدمات المصرفية
االستهالكية .تخرج من جامعة اإلسكندرية حيث حصل
عل درجة بكالوريوس في المحاس���بة وحضر عدد من
البرام���ج التدريبية ف���ي اإلدارة في هارف���ارد ،وارتون
وستانفودر ومؤسسات أخرى مرموقة.
عبد الله النجران التويجري
نائب الرئيس التنفيذي
انض���م إلى بنك بوبيان في ديس���مبر  2011ولديه أكثر
من  23س���نة خب���رة في الخدم���ات المصرفي���ة لألفراد
في بن���ك الكويت الوطني ،حيث ش���غل ع���دة مناصب
قيادي���ة في قط���اع الخدمات المصرفي���ة لألفراد في
كل من الكويت ولندن آخرها نائب مدير عام مجموعة
الخدم���ات المصرفية االس���تهالكية .حص���ل على درجة
البكالوريوس في التمويل من جامعة الكويت وحضر
العدي���د م���ن برام���ج تطوي���ر القي���ادات التنفيذية في
كلي���ة هارف���ارد لألعمال وإنس���ياد ومؤسس���ات أخرى
مرموقة.
عبد السالم محمد الصالح
نائب الرئيس التنفيذي
انض���م إلى بنك بوبي���ان في أكتوب���ر  2012ولديه أكثر
من  27سنة خبرة في القطاع المصرفي منها  18عام ًا
في بنك الكويت الوطني حيث حصل على خبرة كبيرة
ف���ي الرقابة المالي���ة والخدمات المصرفية للش���ركات
وآخ���ر منصب ل���ه في بنك الكوي���ت الوطني كان مدير
الخدمات المصرفية المحلية للشركات .قبيل انضمامه
للعمل في بنك بوبيان ،عمل ألكثر من  7س���نوات في

انض���م إلى بنك بوبيان من بنك الكويت الوطني بأكثر
من  33سنة خبرة في القطاع المصرفي  ،تولى خاللها
العدي���د م���ن المناص���ب آخره���ا مدير ع���ام – مجموعة
الش���ئون اإلدارية والموارد البشرية في بنك الكويت
الوطن���ي .حص���ل عل���ى درج���ة بكالوريوس ف���ي إدارة
اإلعم���ال والتس���ويق م���ن جامع���ة آش�ل�اند بالوالي���ات
المتحدة األمريكية وشارك في عدد من برامج اإلدارة
للقيادات التنفيذية في هارفارد ووارتون وس���تانفرد
وكولومبيا.
عادل عبد الله الحماد
مدير عام مجموعة الموارد البشرية
انضم إلى بنك بوبيان في ديسمبر  2006ولديه أكثر
م���ن  31س���نة خبرة في مج���ال إدارة الموارد البش���رية
منها  23س���نة مع بنك الكويت الوطن���ي تدرج خاللها
في المناصب التي كان آخرها مدير الموارد البشرية.
حص���ل عل���ى درج���ة البكالوريوس ف���ي االقتص���اد من
جامع���ة الكوي���ت وحض���ر العدي���د م���ن برام���ج تدري���ب
القيادات التنفيذية في هارفارد وستانفرد.
د .وليد عيسى الحساوي
مدير عام مجموعة تكنولوجيا المعلومات
انض���م إل���ى بن���ك بوبي���ان ف���ي فبراي���ر  2011بأكثر من
 37س���نة خب���رة تول���ى فيه���ا ع���دد م���ن المناصب في
مؤسس���ات مالي���ة آخره���ا مس���اعد مدي���ر ع���ام قطاع
تكنولوجي���ا المعلوم���ات في بيت التموي���ل الكويتي.
درس في معهد وورسيستر بوليتيكنيك Worcester

تقرير الحوكمة
 Polytechnic Instituteف���ي الوالي���ات المتح���دة
األمريكي���ة وحص���ل على درجة الماجس���تير من جامعة
ليه���اي  Lehigh Universityثم الدكتوراه من جامعة
لوب���ورو للتكنولوجي���ا Loughborough University
ف���ي المملكة المتحدة ،وجميع الدراس���ات في مجال
اإللكترونيات وهندسة الكمبيوتر.
فهد أحمد الفوزان
مدير عام – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية
انض���م إلى بنك بوبي���ان في النص���ف الثاني من 2012
ولديه أكثر من  29سنة خبرة في المصارف اإلسالمية
والتقليدي���ة .وقبيل انضمام���ه إلى بنك بوبيان ،تولى
مراكز عديدة منها نائب مدير عام مجموعة العمليات
ف���ي بن���ك الكويت الوطن���ي .وكان قد ب���دأ عمله في
بن���ك الكوي���ت الدول���ي لفترة  24س���نة منها  19س���نة
ف���ي الخدم���ات المصرفية للش���ركات و 5س���نوات في
العمليات .حصل على بكالوريوس في المحاسبة من
جامعة الكويت.
أشرف عبد الله سويلم
مدير عام – مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
انض���م إلى بن���ك بوبيان في  2013ولدي���ه أكثر من 20
س���نة خبرة في القطاع المصرفي ،وكان يش���غل قبل
انضمام���ه إلى بن���ك بوبيان منصب الرئي���س التنفيذي
لمص���رف الراجحي ،فرع الكويت .وش���غل منصب رئيس
تنفي���ذي لبنك ( UBCIبنك تابع للبن���ك األهلي المتحد
ف���ي ليبي���ا) و نائ���ب رئي���س تنفي���ذي – إدارة تموي���ل
الش���ركات والخزان���ة في البن���ك األهل���ي المتحد في
الكويت .كما عمل لفترة  10س���نوات في بنك الكويت
الوطني حيث تدرج في عدة مناصب إدارية كان آخرها
مدي���ر تنفيذي .وه���و حاص���ل عل���ى بكالوريوس في
االقتصاد من جامعة القاهرة.
ليزلي جيمس رايس
مدير عام – إدارة المخاطر
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يتمتع بأكثر من  30سنة خبرة ،وبدأ عمله في القطاع
المصرف���ي مع بن���ك جريندالي���ز  Grindlays Bankفي
لن���دن .قب���ل انضمام���ه إل���ى بن���ك بوبيان ،كان يش���غل
منص���ب مس���ئول المخاط���ر ومتابع���ة االلت���زام ف���ي
مجموع���ة ش���عاع كابيتال في دولة اإلم���ارات العربية
المتح���دة .تش���مل خبرات���ه اإلقليمي���ة أيض��� ًا مناص���ب

قيادي���ة م���ع بن���ك أبو ظب���ي الوطن���ي وبن���ك الرياض.
حاص���ل عل���ى بكالوريوس ف���ي االقتصاد وه���و زميل
معهد المحاسبين اإلداريين المعتمدين.
عبد الرحمن حمزه منصور
مدير عام – التدقيق الداخلي
انض���م إلى بنك بوبيان ف���ي  2006ولديه أكثر من 33
س���نة خبرة في العمل مع المؤسس���ات المالية ،حيث
كان يش���غل قب���ل انضمام���ه إلى بن���ك بوبي���ان منصب
مدي���ر تدقيق داخلي ف���ي الهيئة العامة لالس���تثمار
وقبله���ا عم���ل بالبن���ك األهلي الكويت���ي .حاصل على
بكالوريوس في المحاس���بة ،وهو محاس���ب قانوني
مرخص ومدقق داخلي معتمد.
اندريه لوتس
مدير عام – مجموعة العمليات المصرفية
انض���م إلى بنك بوبي���ان في  2014ولدي���ه أكثر من 33
س���نة خبرة في العمل مع المؤسس���ات المالية ،حيث
كان يش���غل قب���ل انضمام���ه إلى بن���ك بوبي���ان منصب
رئي���س إدارة العملي���ات ضم���ن مجموعة بن���ك الكويت
الوطن���ي لم���دة  8س���نوات .كما ش���غل س���ابق ًا منصب
المدير اإلقليمي للخدم���ات لبنك باركليز في منطقة
افريقيا والش���رق األوس���ط حيث اعتن���ى بالعمليات و
نظ���م المعلوماتي���ة لألعم���ال في افريقيا و الش���رق
األوس���ط .حاص���ل عل���ى بكالوري���وس في المحاس���بة
وإدارة االعم���ال م���ن جامعة جن���وب افريقيا وش���ارك
ف���ي عدد من برام���ج اإلدارة للقي���ادات التنفيذية في
هارفارد ووارتون.
محمد إبراهيم إسماعيل
مدير عام  -مجموعة الرقابة المالية
انض���م إلى بن���ك بوبيان في  2005ولدي���ه أكثر من 18
س���نة خبرة في قطاع الخدم���ات المصرفية والخدمات
المالي���ة .ب���دأ حياته المهني���ة كمدقق حس���ابات لدى
ش���ركة ديلوي���ت وتوش ثم إرنس���ت ويون���غ .كما عمل
لدى بي���ت التمويل الكويتي وش���ركة بيت االس���تثمار
الخليج���ي .وه���و محاس���ب قانون���ي مرخ���ص ومدقق
داخلي معتمد ويحمل درجة الماجستير في التمويل
من كلية مانشستر لألعمال.
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موكوالم جمال جعفر
نائب مدير عام – خدمات الخزانة
انض���م إل���ى بن���ك بوبي���ان ف���ي  2005ولدي���ه أكثر من
 36س���نة خبرة ف���ي القط���اع المصرف���ي ،وعلى وجه
الخص���وص خدمات الخزانة .كان يتولى قبل عمله في
بن���ك بوبي���ان منصب مس���اعد مدي���ر الخزان���ة في بنك
برقان .يحمل درجة الماجس���تير في الفيزياء ودبلوم
في اإلدارة المصرفية.

لجان اإلدارة
تعم���ل اإلدارة التنفيذي���ة ب���روح الفري���ق الواحد حيث
تتضاف���ر الجه���ود والق���رارات لضم���ان فاعلي���ة إدارة و
تكام���ل الوظائ���ف واألنش���طة .وق���د قام بن���ك بوبيان
بتش���كيل مجموعة من لجان اإلدارة لتساعد على أداء
مهام ومس���ئوليات اإلدارة التنفيذية .وتس���تمد لجان
اإلدارة صالحياته���ا بص���ورة رئيس���ية م���ن نائ���ب رئي���س
مجل���س اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي واس���تناد ًا إل���ى
الصالحي���ات والح���دود الممنوح���ة له م���ن قبل مجلس
اإلدارة.

لجان اإلدارة
فيما يلي اللجان الرئيسية لإلدارة:

لجنة اإلدارة التنفيذية
تتعام���ل اللجن���ة مع مختل���ف األمور اإلداري���ة غير تلك
التي تتعامل معها لجان اإلدارة األخرى.
لجنة إدارة األصول والمطلوبات
تق���وم اللجنة بمراجع���ة عناصر األص���ول والمطلوبات
في البنك والس���يولة ومخاطر السوق وأثرهم على
البنك.
لجنة االئتمان
تقوم اللجنة بمناقش���ة واتخاذ الق���رارات ضمن حدود
صالحياتها بش���أن الع���روض التمويلية الت���ي تعرضها
عليها مجموعات األعمال في البنك.

لجنة االستثمار
تق���وم اللجن���ة بمناقش���ة واتخ���اذ القرار ضم���ن حدود
صالحياتها بش���أن العروض االستثمارية التي تعرضها
عليها مجموعات األعمال المعنية في البنك.
لجنة المخصصات
تقوم لجنة المخصصات بمراجعة وتقييم االستثمارات
القائم���ة والمعامالت التمويلية ل���كل عميل للوقوف
على أي مش���كالت أو صعوب���ات تواجه المركز المالي
للعمي���ل والت���ي تتطلب تصني���ف تلك االس���تثمارات أو
المعام�ل�ات التمويلي���ة على أنها غي���ر منتظمة ،ومن
ث���م تحديد المخصصات المطلوبة وفق ًا لتعليمات بنك
الكويت المركزي والمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير الحوكمة
الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة مسئول عن التأكد من كفاية إطار عمل
نظم الرقابة الداخلية في المجموعة .ويشمل ذلك،
عل���ى س���بيل المث���ال ال الحص���ر ،الموافقة واإلش���راف
على تطبيق االس���تراتيجية من خالل سياس���ات تعكس
المنهجي���ة الحقيق���ة لتنفيذ األعمال بم���ا يتوافق مع
مبادئ الشريعة اإلس�ل�امية الغراء .وتتضمن إجراءات
الرقابة الداخلية ضوابط وحدود رقابية ،وتعتبر تقارير
المخاط���ر والرقاب���ة ج���زء ال يتجزأ من النش���اط اليومي
للمجموعة .تم تصمي���م تلك اإلجراءات إلدارة وتقليل
مخاطر الفش���ل في تحقيق أهداف األعمال ،وتوفير
تأكيد معق���ول وليس تأكيد مطلق ح���ول عدم وجود
بيانات غير صحيحة أو أخطاء أو خسائر مادية أو غش.
ووفق��� ًا للمهام والمس���ئوليات عن التأك���د من كفاية
نظ���م الرقاب���ة الداخلية ،ق���دم مجل���س اإلدارة الدعم
ال�ل�ازم وتأكد م���ن تحقيق أدوار مختل���ف المجموعات
واإلدارات المش���تركة ف���ي نظ���م الرقاب���ة الداخلي���ة
ومنها:
• هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
• التدقيق الخارجي.
• المراجعة المستقلة للرقابة الداخلية.
• التدقيق الداخلي.
• إدارة المخاطر.
• متابعة االلتزام.
• الحوكمة.

مراجعة الرقابة الداخلية
ق���ام البنك ف���ي  2014بتعيي���ن مدقق خارج���ي وفق ًا
لتعليم���ات بن���ك الكوي���ت المرك���زي إلج���راء مراجع���ة
مستقلة لنظم الرقابة الداخلية ألنشطة  .2013ووفق ًا
لمراجعة المدقق الخارجي المستقل ،لم يتم مالحظة
أي اس���تثناءات تتعل���ق بجوانب ونظ���م الحوكمة في
البنك .كما توصل تقرير المدقق الخارجي إلى أن بنك
بوبيان يطبق نظام فع���ال للرقابة الداخلية من كافة
الجوان���ب المادي���ة ،حي���ث ال يوج���د أي مالحظ���ات ذات
مخاط���ر عالي���ة .مرفق تقري���ر مراجعة أنظم���ة الرقابة
الداخلية للبنك في الصفحة التالية.

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014
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تقرير مراجعة الرقابة الداخلية

تقرير الحوكمة
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تقرير الحوكمة
إطار عمل إدارة المخاطر
ي���درك بن���ك بوبي���ان أهمي���ة وظيف���ة إدارة المخاط���ر
م���ن منطل���ق مس���ئولية مجل���س اإلدارة ع���ن حماي���ة
حقوق المس���اهمين واألط���راف ذات المصالح وخاصة
المودعي���ن  /العم�ل�اء .و يعتب���ر البن���ك إدارة المخاطر
وظيفة متكاملة ضمن منظومة أنشطة أعمال البنك
و ينظمها نموذج نزعة المخاطر المتوازن لدى البنك.

•

•

•

•

يرى بن���ك بوبيان أن وظيف���ة إدارة المخاطر هي جزء
متكام���ل مع أنش���طة االعم���ال و تعتمد عل���ى نموذج
مت���وازن لنزع���ة المخاط���ر .و عليه ،يتبنى بن���ك بوبيان
فلس���فة “المخاط���ر مس���ئولية الجمي���ع” وه���و م���ا
ينعكس في أسلوب “خطوط الدفاع الثالثة” التالي:

•

/

/

)

(

و تماش���ي ًا م���ع أس���لوب “خط���وط الدف���اع الثالث���ة”،
يطب���ق بن���ك بوبي���ان إط���ار عم���ل “إدارة المخاطر في
المؤسس���ة”  ERMم���ن خ�ل�ال تحدي���ث نزع���ة المخاطر
وربطها بمقاييس إدارة المخاطر في المؤسسة.

• إدارة مخاطر التكنولوجيا.
• إدارة مراجعة مخاطر عمليات التمويل للشركات.
• إدارة تحليل مخاطر تمويل الشركات.
• إدارة تحليل مخاطر التمويل االستهالكي.

اختبارات الضغط
ً
يق���وم بن���ك بوبيان وفق���ا لممارس���ات إدارة المخاطر
بإج���راء اختب���ار الضغ���ط لقي���اس تع���رض البن���ك ألحداث
اس���تثنائية ولك���ن مقبول���ة ،حيث يت���م إج���راء اختبارات
الضغ���ط عل���ى أس���اس رب���ع س���نوي ويت���م مناقش���ة
نتائجه���ا عل���ى مس���توى اإلدارة وتع���رض عل���ى لجنة
إدارة المخاط���ر ومتابعة االلتزام المنبثقة عن مجلس
اإلدارة ،وترف���ع التقارير بالنتائ���ج إلى مجلس اإلدارة و
بنك الكويت المركزي مرة كل نصف سنة.

سياسة وحزمة المكافآت
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قطاع إدارة المخاطر
يعم���ل قط���اع إدارة المخاط���ر بص���ورة مس���تقلة ع���ن
وح���دات أعم���ال البن���ك ويرأس���ها مدير عام مس���ئول
أمام لجنة إدارة المخاط���ر ومتابعة االلتزام المنبثقة
ع���ن مجلس اإلدارة والرئيس التنفي���ذي للبنك .ويضم
قطاع إدارة المخاطر اإلدارات الوظيفية التالية:
• إدارة المخاطر المالية ومخاطر السوق.
• إدارة المخاطر التشغيلية.

برنامج المكافآت
يطبق بن���ك بوبي���ان دوم��� ًا “برنامج مكاف���آت” متوازن
وتنافس���ي بش���كل كاف لجذب الموظفي���ن المؤهلين
واألكف���اء الذي���ن يمثل���ون عام�ل�اً رئيس���ي ًا م���ن عوامل
النجاح في القطاع المصرفي .ويتم ربط هذا البرنامج
ف���ي الوق���ت نفس���ه ب���األداء المتصاعد والمس���تدام
وتحقيق األهداف القصيرة والطويلة األجل.
تأخ���ذ “خطة حواف���ز الموظفي���ن” الحالية ف���ي البنك
في االعتبار ما يلي:
• المقاييس المالية ومقاييس المخاطر.
• االرتب���اط باأله���داف طويل���ة األج���ل (األه���داف
االستراتيجية).
• تأثير المدى الزمني للمخاطر.
• عناصر لالسترداد .Claw Back
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مكافآت مجلس اإلدارة
طبق ًا لسياس���ات البنك والنظام األساسي له ،ووفق ًا
لقواني���ن دول���ة الكويت ،يجوز لمجل���س اإلدارة اقتراح
مكاف���أة س���نوية بحد أقص���ى  10%من صاف���ي األرباح
السنوية بعد خصم ما يلي:
  10%من صافي الربح لالحتياطي القانوني.  10%من صافي الربح لالحتياطي االختياري.  1%م���ن صاف���ي الرب���ح لمؤسس���ة الكوي���ت للتق���دمالعلمي.
  5%من رأس المال كتوزيعات للمساهمين.ف���ي كاف���ة األح���وال ،تخضع مكاف���آت مجل���س اإلدارة
لموافق���ة للمس���اهمين ف���ي الجمعي���ة العمومي���ة
السنوية.
وطبق��� ًا للممارس���ة الحالي���ة ،ال يح���ق ألعض���اء مجلس
اإلدارة أتع���اب مقابل حض���ور اجتماعات مجلس اإلدارة
و/أو اللج���ان و/أو أي مزاي���ا عيني���ة مادي���ة .كم���ا ال
يح���ق ألي عضو من أعضاء مجل���س اإلدارة أي رواتب
ثابت���ة ،باس���تثناء نائب رئي���س مجل���س اإلدارة والرئيس
التنفيذي ال���ذي يتقاضى راتب كموظف مقابل الدور
التنفيذي الذي يقوم به.

اقت���رح مجل���س اإلدارة مكاف���أة س���نوية لع���ام 2014
بمبلغ  240ألف دينار كويتي توزع على أعضاء مجلس
اإلدارة عل���ى النح���و التال���ي 40 :ال���ف دين���ار كويت���ي
لرئي���س مجل���س اإلدارة و  30ال���ف دين���ار كويت���ي لكل
عضو ف���ي اللجن���ة التنفيذية و  20ال���ف دينار كويتي
ل���كل عضو متبقي من أعضاء مجل���س اإلدارة .ويخضع
ه���ذا االقت���راح لموافق���ة المس���اهمين ف���ي اجتم���اع
الجمعية العمومية.
مكافآت الموظفين
يتقاض���ى موظفي البنك بما في ذل���ك اإلدارة العليا
نوعين من المكافآت:
• أج���ور ثابت���ة :يت���م تحديده���ا ف���ي عق���ود التوظيف،
وتش���مل الروات���ب الثابت���ة (أي الرات���ب األساس���ي
والب���دالت) ،بدالت أخرى (تأمي���ن صحي ،تذاكر طيران،
مس���اعدة تعليمية) ومكافأة سنوية بنسبة محددة
من إجمالي الراتب السنوي للموظف.
• مزاي���ا متغي���رة :هذه المزايا مرتبط���ة باألداء وتخضع
لش���روط “خط���ة حواف���ز الموظفي���ن” ،وق���د تك���ون
في ش���كل مكافأة نقدية و/أو خيار ش���راء أس���هم.
يت���م مراجعة هذه المزايا من قبل لجنة الترش���يحات
والمكافآت واعتمادها من مجلس اإلدارة.

فيما يلي تفاصيل لحزمة األجور والمكافآت الخاصة بفئات معينة من الموظفين للسنة المنتهية في  31ديسمبر:2014
فئات الموظفين

إجمالي العدد

أجور ثابتة
(ألف د.ك).

مكافآت متغيرة
(ألف د.ك).

األجمالي
(ألف د.ك).

مكافأة
نقدية

خيار شراء
أسهم

اإلدارة العليا
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3,458

684

673

4,815

الموظفون في
أنشطة تحفها
المخاطر

23

2,216

491

486

3,193

الموظفون الذين
يتولون مهام رقابة
مالية و رقابة المخاطر

12

730

76

74

880

تقرير الحوكمة

تعريف فئات الموظفين
• اإلدارة العلي���ا :تش���مل جمي���ع الموظفي���ن بدرج���ة
مس���اعد مدير عام و ما أعلى ،فض ً
ال عن أي موظف
يتطل���ب تعين���ه الحص���ول عل���ى موافق���ة الجه���ات
الرقابية.
• الموظفي���ن ف���ي أنش���طة تحفها المخاطر :تش���مل
جميع الموظفين الذين يقومون بأنشطة و يتخذون
ق���رارات ق���د يكون له���ا تأثي���ر مادي على مس���توى
تعرض البنك للمخاطر.
• الموظفين الذين يتولون مهام رقابة مالية و رقابة
المخاطر :و تشمل رؤساء القطاعات و المجموعات
في الرقابة المالية ،إدارة المخاطر ،متابعة االلتزام،
الدقيق لداخلي ،و مكافحة غسيل األموال.

تقاضى خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
المكاف���آت إضاف���ة إل���ى رؤس���اء مجموع���ات الرقاب���ة
المالي���ة والتدقي���ق الداخل���ي وإدارة المخاط���ر (و
عددهم اإلجمالي  8مدريين) حزمة مكافآت و رواتب
إجمالية بقيم���ة  2,326ألف دينار كويتي في الس���نة
المنتهية في  31ديسمبر .2014
المساهمون الرئيسيون
يبي���ن الجدول التالي هيكل المس���اهمين الرئيس���يين
الذي���ن يملك���ون أو يس���يطرون على أكثر م���ن  % 5من
رأسمال البنك كما في  31ديسمبر :2014

اسم المساهم

نسبة الملكية

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.

% 58.3

البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.

% 12.7
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بوبيان والمجتمع

تمثل المس���ؤولية االجتماعي���ة وخدمة المجتمع حجر
الزاوية في تعامالت البنك مع مختلف شرائح المجتمع
مس���اهمة منه في التنمية وبن���اء مجتمع قادر على
مواجه���ة كل المتغي���رات اإلقليمي���ة والعالمي���ة ،ل���ذا
كان للبن���ك الس���بق في إطالق العديد م���ن المبادرات
االجتماعي���ة ودع���م الكثير م���ن األنش���طة والفعاليات
الموجهة لمختلف الشرائح.

حملة خطوات
وخالل ش���هر رمضان المب���ارك  2014نظم البنك حملة
( خط���وات ) بالتع���اون مع مجموع���ة project 5 miles
به���دف مس���اعدة مرض���ى الس���رطان بمركز حي���اة من
خالل تش���جيع الجميع على ممارس���ة رياضة المش���ي
ف���ي مجم���ع الحم���راء حيث تب���رع البن���ك بدين���ار واحد
مقابل كل خمس دورات مشي يقوم بها المشاركون
في الحملة.

وتنطل���ق مس���ؤولية البنك االجتماعية م���ن كونه أحد
البنوك التي تعمل وفق أحكام الش���ريعة اإلسالمية
والتي تس���تند إلى روح اإلسالم وتحض على التعاون
واإليث���ار ومس���اعدة مختل���ف فئ���ات المجتم���ع خاص���ة
غي���ر القادرة أو التي تعاني نقص���ا في الموارد التي
تعينها على ممارسة أنشطتها اليومية.

واعتبرت هذه الحملة االكثر تميزا بين مثيالتها كونها
تربط بين رياضة المش���ي في ش���هر رمض���ان المبارك
وتاثيره���ا االيجاب���ي عل���ى صح���ة م���ن يم���ارس ه���ذه
الرياضة وبين الهدف االنس���اني للحملة المتمثل في
دعم مرضى السرطان.

وخ�ل�ال الفترة من  2010وحتى نهاي���ة عام  2014فان
البنك قام برعاية والمشاركة في أكثر من  450نشاط
وفعالي���ة ش���ملت جميع فئ���ات وش���رائح المجتمع مع
التركيز على الشباب وذوي االحتياجات الخاصة.

ونجح���ت الحملة على م���دار  20يوما في اس���تقطاب
اكثر من  2500مش���ارك من مختلف االعمار س���اهموا
ف���ي التخفي���ف عن مرض���ى الس���رطان من خ�ل�ال تبرع
البنك المالي.

وحس���ب تقري���ر اتح���اد مص���ارف الكوي���ت االخي���ر ح���ول
ال���دور االجتماعي للبنوك الكويتي���ة فقد بلغت قيمة
التبرعات ومس���اهمات خدم���ة المجتمع للبنك حوالي
 2.6ملي���ون دين���ار تش���مل المس���اهمات والتبرع���ات
الخيري���ة واالجتماعي���ة واالنس���انية وحصة مؤسس���ة
الكويت للتقدم العلمي ودعم العمالة ومساهمات
اخرى.

مهرجان التذوق من بوبيان
وخ�ل�ال ع���ام  2014نظم بنك بوبي���ان اول مهرجان من
نوع���ه في الكويت وهو “ مهرج���ان بوبيان للتذوق “
حي���ث تم م���ن خالل المهرج���ان تحقيق اكث���ر من هدف
اولها اب���راز قدرات ومواهب الش���باب الكويتي وثانيا
دعم هدف انس���اني واجتماع���ي يتمثل في تخصيص
ري���ع المهرج���ان لع�ل�اج مرض���ى التوح���د مس���اهمة
م���ن البن���ك والش���باب الكويت���ي ف���ي تحمل ج���زء من
مسؤولية بناء المجتمع.

ابرز حمالت البنك االجتماعية في عام 2014
حملة التبرع بالدم
كان بن���ك بوبي���ان اول مؤسس���ة م���ن القط���اع الخ���اص
تس���تجيب للن���داء ال���ذي وجه���ه بن���ك ال���دم الكويتي
للمواطني���ن والمقيمي���ن لس���د العج���ز ف���ي مخ���زون
ال���دم حيث نظ���م البنك حملة بي���ن موظفيه وعمالئه
على مدار يومين ش���ارك فيه���ا اكثر من  200موظف
وموظفة الى جانب عدد من العمالء.
وج���اءت مش���اركة بن���ك بوبي���ان ف���ي المس���اهمة
بس���د النق���ص في بن���ك ال���دم انطالقا م���ن دور البنك
االجتماع���ي وحرص���ا من���ه عل���ى التفاعل م���ع اي نداء
انساني السيما الذي يتعلق بحياة االخرين وصحتهم.

بوبيان والمجتمع

ويعتب���ر مهرجان بوبيان للت���ذوق والذي نظمه البنك
بالتعاون مع كويت كونسيرج تجربة فريدة من نوعها
طبق���ت الول م���رة ف���ي الكوي���ت حي���ث تم اس���تضافة
مجموع���ة م���ن الطه���اة الكويتيي���ن الش���باب م���ن
المتخصصين في الطهي واعداد االطعمة المختلفة
حيث تم تخصيص ريع المهرجان لصالح مرضى التوحد.

وتشجع المسابقة الطالب من كافة المراحل العمرية
وف���ي جمي���ع مراح���ل الدراس���ة عل���ى التحك���م ف���ي
مس���تقبلهم ويتيح له���م فرصة اكتش���اف إمكاناتهم
الخاص���ة  ،حي���ث يتي���ح له���م البرنام���ج المش���اركة في
مسابقة خاصة بهدف تحسين الوعي البيئي والتأثير
في البيئة .

جائزة بنك بوبيان لالنشطة التطوعية
وخالل ش���هر يونيو الماضي نظم بن���ك بوبيان الحفل
الختامي لجائزة بنك بوبيان للمشاريع التطوعية 2014
وذل���ك تحت رعاية وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل
ووزي���ر الدول���ة للتنمية والتخطيط هن���د صبيح الصبيح
حي���ث ت���م االع�ل�ان ع���ن اس���ماء الف���رق والمجموعات
التطوعية الفائزة بالجائزة .

حملة السائق المثالي
وخ�ل�ال الع���ام الحال���ي نظم البن���ك فعالي���ات الحملة
التوعوية (بفضلكم كويتنا افضل  ..ش���كر ًا النك س���ائق
مثال���ى) بالتعاون مع وزارة الداخلي���ة ممثلة باإلدارة
العامة للمرور وإدارة اإلعالم .

اعتمدت فكرة جائزة بنك بوبيان للمش���اريع التطوعية
عل���ى اختي���ار افضل الف���رق والمجموع���ات التطوعية
ف���ي الكوي���ت وتقدي���م الدع���م والمس���اندة المالية
والمعنوي���ة له���ا حي���ث خص���ص البن���ك جوائ���ز قيم���ة
للفائزين تجاوزت قيمتها العشرين الف دينار .
وجاء إطالق هذه الجائزة بعد دراس���ة وبحث لالنشطة
التطوعية في الكويت وارتفاع نسبة الوعي باهمية
العم���ل التطوع���ي وخدم���ة المجتمع حي���ث برزت في
الس���نوات االخي���رة الكثي���ر م���ن الف���رق والمجموعات
التطوعية التى يشارك فيها شباب كويتي .
مبادرة البيئة الخضراء
للعام الثالث على التوالي نظم بنك بوبيان بالتعاون
مع منظمة اليونسكو مسابقة مبادرة البيئة الخضراء
تح���ت رعاية وزير التربية ووزي���ر التعليم العالي احمد
المليف���ي حيث ش���ارك في المس���ابقة اكث���ر من 200
مدرسة وصلت  128منها للمراحل النهائية .
وتعتبر مبادرة البيئة الخضراء اكثر من مجرد مس���ابقة
او منافس���ات بي���ن الم���دارس بل هي برنام���ج متكامل
يه���دف الى غ���رس الكثير من القي���م التى تحفز على
الحفاظ على البيئة في نفوس النشىء .

ونجح���ت الحمل���ة في تحقيق مجموع���ة من االهداف
اهمه���ا رف���ع درج���ة الوع���ي باهمي���ة اتب���اع القواعد
والقواني���ن التى تص���ون حياة االنس���ان وتحافظ على
النظام “ مؤكدا انه سيتم تنظيم هذه الحملة بصورة
س���نوية مع التوسع في انش���طتها وفعالياتها وبما
يحقق اهدافها جميعا.
وكان���ت الحملة قد انطلقت للتوعي���ة باهمية اإللتزام
بقواني���ن وقواعد المرور وإختيار عدد من الس���ائقين
المثاليي���ن وتكريمه���م  ،وذل���ك وف���ي اط���ار التعاون
والتنسيق المس���تمر بين الجهات الحكومية والقطاع
الخ���اص به���دف تحفي���ز المواطني���ن والمقيمين على
ض���رورة مراعاة القواني���ن والقواعد المنظمة للمرور
في دولة الكويت وبما يحقق السالمة للجميع .
وتضمن���ت الحملة مجموع���ة من الفعالي���ات التى تم
تنظيمها في أش���هر واهم المجمعات التجارية في
عطالت نهاية االس���بوع لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة
والقيام بش���رح كافة التفاصيل الخاصة بالحملة لهم
وتوجيههم للقيام بعملية التس���جيل لالشتراك في
المسابقة وتوزيع البروش���ورات والمطبوعات بلغات
متعددة.

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014
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إدارة المخاطر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
.1

اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ
أﺻدر ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  2014ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﮫ ﺣول ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل )ﺑﺎزل  (3وﻓﻘﺎ ﻹطﺎر ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل
اﻟذي ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ،ﻟﯾﺗم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺑدال وإﺣﻼل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺻﺎدر
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2005ﺿﻣن إطﺎر ﻋﻣل ﺑﺎزل )ﺑﺎزل  .(2ﺳﺎھﻣت ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺟودة رأس اﻟﻣﺎل وﺗﻘدﯾم ﻋدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ .ﯾﺗﻛون إطﺎر ﻋﻣل ﺑﺎزل اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺛﻼﺛﺔ
أرﻛﺎن .ﯾﻘدم اﻟرﻛن اﻷول إطﺎر ﻋﻣل ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق طﺑﻘﺎ
"ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻌﯾﺎري" .وﯾﺗﻌﻠق اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
إﺟراؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك .وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك واﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ،ﻗﺎم ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك.ع ") .اﻟﺑﻧك "(ﺑﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم
داﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وإطﺎر ﻋﻣل ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﮫ .ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وإطﺎر ﻋﻣل اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻧﺎﺳب رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض إﻟﯾﮭﺎ
اﻟﺑﻧك .أﻣﺎ اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث ﻓﮭو ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺿﻣن اﻟرﻛن اﻷول واﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋن طرﯾق
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘدﯾم إطﺎر ﻋﻣل ﻣﺗﺳق وﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﯾﻌﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺣﺎت واﻟذي ﯾﺳﮭل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌزز ﻣن ﺳﻼﻣﺔ وﻗوة
ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت.

.2

اﻟﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣ ًﻌﺎ ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت
واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وإدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺑﺎديء وﻗواﻋد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎء وﻣواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ إﯾﺿﺎح  29ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗم إﻋداد وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺣول ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر
ﺧﻼف ذﻟك .ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن أﺳﺎس اﻹﻋداد وأﺳﺎس اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾن  2و 1.3ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .2014
ﺗم ﻋرض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  15ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻐرض اﺣﺗﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ.
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺗﺟﻣﯾﻊ رأس اﻟﻣﺎل
اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﺑﺎزل  3اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر و/أو ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﻗﺗطﺎع ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
•

ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﺿﻤﻦ إﯾﻀﺎح  16ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وھﻲ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ.

•

ﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وھﻲ
ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ.

ﺗﺧﺿﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات "اﻷﻗﻠﯾﺔ" اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
اﻟﻣﺑﯾن وھﻲ ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ.

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014
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ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن:
)أ( اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ) (CET1اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﺎس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘوة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺷﻣـل رأس اﻟﻣﺎل وﻋﻼوة
إﺻدار اﻷﺳﮭم واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣؤھﻠﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣؤھﻠﺔ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟرأس
اﻟﻣﺎل(
)ب( اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ) (AT1اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺟزء إﺿﺎﻓﻲ ﻣؤھل ﻣن اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة.
)ج( اﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ) (T2واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﺻص ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ.
ً
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2014ﯾﺗﻛون رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن  1,965,001,500ﺳﮭﻣــﺎ ﻣﺻدر وﻣدﻓوع
ﺑﺎﻟﻛــﺎﻣل.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:
2014
أﻟﻒ د.ك

اﻟﺟدول )(1
رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ
.4

229,050
731
229,781
15,148
244,929

ﻣﻌدﻻت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﻋن طرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ
ف ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺧطط ﻟﺿﻣﺎن اﺣﺗﯾﺎطﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻲ داﺋم ﻛﺎ ٍ
اﻷوﻗــﺎت ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﺑﻘﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ھذه اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط
وﺧطط أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ) (MCRوﻣﻌدﻻت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣــﺎل) (CARطﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر.

ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل*

اﻟﺠﺪول 2
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي )(CET1
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )(T1
إﺟﻤــﺎﻟﻲ راس اﻟﻤــﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ

8.50%
10.00%
12.00%

2014

ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس
اﻟﻤــﺎل
16.88%
16.94%
18.05%

* ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺻدات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣوطﯾﺔ ) (Capital Conservation Bufferﺑﻧﺳﺑﺔ  %2.5واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ .(CET1) 1
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺻدات اﻟرأﺳﻣـﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ) (Countercyclical Capital Bufferﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
 2014ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣـن رأس اﻟﻣــﺎل زﯾــﺎدة اﻟﻣـﺻـدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾــﺔ
اﻟﺗﺣـوطﯾﺔ ) (Capital Conservation Bufferإﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %13ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﺣﺗﻰ .2016
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اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺟﺢ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳوق واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:

 1.5ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣـــﺎن
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن  141,474أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أدﻧﺎه:
إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻻﻧﻛﺷﺎف
ﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن
أﻟف د.ك
24,555
171,279
38,099
6,613
405,199
794,502
771,959
15,691
25,637
337,252
27,037
103,638
2,721,461

اﻟﺠﺪول 3
اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻋﻣﻼء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺻﻛوك
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت أﺧرى*

اﻷﺻول
اﻟﻣرﺟﺣﺔ
ﺑﺄوزان
اﻟﻣﺧﺎطر
أﻟف د.ك

60,107
345,675
484,972
7,523
51,275
99,735
18,324
111,337
1,178,948

رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻼزم
أﻟف د.ك

7,213
41,481
58,197
903
6,153
11,968
2,199
13,360
141,474

* ﺗﺗﺿﻣن "اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت" اﻷﺧرى أﻋﻼه ﻣﺑﻠﻎ  25,823أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻛﺧﺻم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻم ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ
) (Threshold Deductionوﻣﺑﻠﻎ  21,204أﻟف دﯾﻧــﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب ﯾﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾزﯾد ﻋن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  %1.25ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻋﻧد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ) (2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل.
 2.5ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳوق
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  5,803أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ وﻗد ﻧﺷﺄ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘط.
 3.5ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل  15,515أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳــﺎﺳﻲ
ﻋﺑر ﺿرب ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ اﻟﻣﺣدد ﺳﺎﺑﻘﺎ.
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 .6إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر
ﺗﺗطﻠب أﻧﺷطﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﺗﺟﻣﯾﻊ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌدل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻌﺎﺋدات /
اﻟﻣﺧﺎطر .وﯾدﯾر اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺟﻌل إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،وأﯾﺿﺎ ً ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات ﻗﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗﺳﺗﻘل اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋن وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل ،وﺗرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﻣﺑﺎﺷر ًة إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ أﺳﻠوﺑﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2009ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ وإدارة وﺗﺧطﯾط رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ
ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ) ،(ICAAPواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن "اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت" ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ودورﯾﺔ .ﻣن ﺑﯾن
اﻷھداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ) (ICAAPﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك وﻟم
ﯾﻐطﯾﮭﺎ اﻟرﻛن اﻷول.
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل وﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ،ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
•

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ.

•

اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل

•

ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗرﻛزات اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع واﻻﺳم(
وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ.

•

اﻟﻣراﻗﺑﺔ ورﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر.

•

ﻣراﻗﺑﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺟراءات.

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر:
•

ﯾﻘدم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗوﺟﯾﮭﺎت ورؤى ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

•

ﺗم اﻗﺗراح ﻗﺑول ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎده ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

•

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ إﺟراء أﺳﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧك وﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﺻﺎص رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛل ﻣوظﻔﯾﮫ.

•

ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

•

ﺗرﻓﻊ إدارة اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺗﻘﺎرﯾرھﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﻘدم ﺗﺄﻛﯾدا ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام وﺣدات
اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ إطﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك ﻛﻛل.

ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧك .وﺗﺗﺄﻛد أﯾﺿﺎ ﻣن:
•

ﺗواﻓق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻣﻊ ﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

•

ﺗواﻓق ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات وﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك.

•

ﺗطوﯾر وﺗطﺑﯾق ھﯾﺎﻛل وأﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

•

ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر وﺣدود اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺻورة دورﯾﺔ ،ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻛﻔﺎءة إطﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺿوء ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻐﯾرة.
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 .6إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 1.6ﻧﻄﺎق وطﺒﯿﻌﺔ أدوات رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨــﺎطﺮ
إطﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣل ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧك ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم واﻟﺣد ﻣن وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻧوﻋﯾﺔ
واﻟﻛﻣﯾﺔ .ﺑﻌض ﻣن ھذه اﻷدوات ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻌدد ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗم إﻋداده ﺧﺻﯾﺻﺎ ً ﻟﺳﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻣن ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺛل:
• ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ وإﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧدام
اﻟﺣدود واﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘروض ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ،وﻏﯾرھﺎ.
• ﺣﺻر ﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﺣد اﻟﻣراﻛز أو اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ(.
• ﺣﺻر اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر ﺑﺳﺑب اﻟﺣرﻛﺎت اﻟزاﺋدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أو ﻣﻌدﻻت اﻟﺳوق.
وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أدوات وﻣﺻﻔوﻓﺎت رﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟدﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوء ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻐﯾرة.
 2.6ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨــﺎطﺮ
ﻣن ﺧﻼل إطﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺎﻣل ،ﯾﺗم ﺣﺻر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﻣﻲ ﺑﺈﺗﺑﺎع إرﺷﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣؤﺷرات اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣؤﺷرات
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .أي ﻓروق أو زﯾﺎدات أو اﻧﺣراﻓﺎت ﯾﺗم ﺗﺻﻌﯾدھﺎ إﻟﻰ اﻹدارة ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ:
 1.2.6ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن
ﺗﻌرف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺄﻧﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﻛون اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺛر و/أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﻧﺗﺞ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 2.2.6اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن
ﯾﻘوم أﺳﻠوب إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻹدارة ورﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺻورة ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺣدود وھﯾﺎﻛل واﺿﺣﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم دﻟﯾﻼً اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺎ ً ﻟﻺدارة
اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .وﯾﺗﺄﻟف ھذا اﻷﺳﻠوب ﻣن ﺣدود اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻌد
ﻋﻣل ﺗﻘﯾﯾم دﻗﯾق ﻟﺟدارﺗﮭم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.
ﺗﺗطﻠب اﻹﺟراءات اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻷدﻟﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ﯾﺗم
طﻠب ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺣدد ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺿﻣﺎن وﻗوع اﻧﻛﺷﺎف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.
 3.2.6ھﯿﻜــﻞ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن واﻟﺤﻮﻛﻤـــﺔ
ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وإﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم
وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
إن ﻟﺟﻧﺔ اﺋﺗﻣــﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﯾرأﺳﮭﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﮭﺎ ﻣوظﻔﯾن ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻣن أﻗﺳﺎم اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘدم اﻟﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
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واﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﻠواﺋﺢ ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ،ﯾﻛون اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن اﻷﻓراد واﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺎ
ﺿﻣﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﺗم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﯾﮭم ﺑﺻورة
ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷروط  -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿﻣﺎن – ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ
أطراف أﺧرى ﻏﯾر ذات ﻋﻼﻗﺔ .وﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻛل ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن.
ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺎدرة
ﻋن وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺣــول اﻟدوﻟﺔ )ﻣﺗﻰ ﺗوﻓرت( واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﺳوق واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﺗﺧﺿﻊ
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدود ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
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إدارة المخاطر
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إدارة المخــاطر )تتمة(

 2.6عمليات إدارة المخــاطر
 4.2.6السمات الرئيسية إلدارة مخاطر ائتمان الشركات
 يتم منح التسھيالت االئتمانية استناداً إلى تقييمات تفصيلية لمخاطر االئتمان التي تراعي الغرض من التسھيل ومصدر السداد
والعوامل االقتصادية الكلية السائدة والمحتملة واتجاھات قطاعات األعمال ومركز العميل في مجموعة قطاعات األعمال
المناظرة.
 يتم بصورة دورية مراجعة نماذج التصنيف الداخلي من قبل إدارة المخاطر بالمجموعة بالتنسيق مع اإلدارة المختصة ولجنة
ائتمان البنك ويتم تحسينھا باستمرار بما يتماشى مع الممارسات الرائدة إلدارة مخاطر االئتمان بقطاعات األعمال.
 كافة العروض الجديدة أو التغيرات المادية على التسھيالت االئتمانية الحالية يتم مراجعتھا واعتمادھا من قبل اللجنة التنفيذية
لمجلس اإلدارة واللجنة اإلئتمانية المختصة.
 يتم إجراء عملية إدارة التسھيالت االئتمانية من قبل إدارة منفصلة لضمان التنفيذ المناسب لكافة الموافقات واالحتفاظ بالمستندات
االئتمانية والرقابة الفعالة على تواريخ االستحقاق وانتھاء صالحية الحدود وتقييم الضمانات والتعھدات التعاقدية.
 5.2.6السمات الرئيسية إلدارة مخاطر االئتمان االستھالكي
 تعمل اإلدارة المختصة بإدارة مخاطر االئتمان االستھالكي على مراقبة قطاع "العميل" من خالل وحدة مستقلة ضمن إدارة
المخاطر للبنك وتعمل باالشتراك مع مجموعة الخدمات المصرفية االستھالكية .وفي ھذا اإلطار ،تتم ممارسة الصالحيات
المرتبطة بالحدود واالعتماد من قبل المسئولين المخول لھم صالحيات االعتماد المحددة.
 تتوافق الجوانب الوظيفية إلدارة مخاطر االئتمان االستھالكي مع المفاھيم الرئيسية إلدارة المخاطر ،وھي بالتحديد الحوكمة
والرقابة والقياس ورفع التقارير.
 يتم إدارة مخاطر االئتمان االستھالكي على أساس ثالثة خطوط دفاعية .بالنسبة لخط الدفاع األول ،تتقيد مجموعة القروض
االستھالكية )أي االكتتاب( بالسياسات االئتمانية الموضوعة وكذا الضوابط واالجراءات .وأما بالنسبة لخط الدفاع الثاني ،وھو
فريق إدارة مخاطر القروض االستھالكية ،فھو يعمل بشكل مستقل عن وحدة األعمال ،ويقوم بالتقييم والتأكيد على تنفيذ
إجراءات وسياسات إدارة مخاطر االئتمان .وبالنسبة لخط الدفاع الثالث ،وھو إدارة التدقيق الداخلي ،وھي التي تقوم على نحو
مستقل بإجراء اختبارات مستقلة والتحقق من وجود ضوابط فعالة إلدارة مخاطر االئتمان مع تقييم تلك الضوابط وتطبيق
السياسات واإلجراءات.
 إن كافة السياسات االئتمانية والتعديالت على السياسات يتم مراجعتھا والموافقة عليھا سنويا ً من قبل اللجنة التنفيذية ،ويتم
اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة.
 تم استخدام نمــاذج "تسجيل النقاط" في سبيل تقييم مخاطر التمويل االستھالكي لمقدمي طلبات االئتمان وھي نماذج تقوم بالتركيز
على العمالء حيث تشمل إرشادات بنك الكويت المركزي وسياسات البنك ذات الصلة بالتسھيالت االئتمانية االستھالكية ،مثل
نسبة الدين إلى الدخل والحد األدنى للدخل الذي يؤھل العميل للحصول على قرض والحدود المتعلقة بالسلفيات حسب نوع
المنتج .وتتضمن المدخالت اإلضافية المستخدمة خصائص مقدم طلب االئتمان والتي يتم الحصول عليھا من مكاتب االئتمان
وعلى وجه الخصوص إحصائيات مركز المعلومات االئتمانية بالكويت وذلك لتقييم قدرة مقدم الطلب على السداد وكذلك احتمالية
حدوث مخاطر ناتجة عن التقصير والعجز عن السداد .وھذه النماذج تخضع للمراجعة والتنقيح باستمرار.
 6.2.6مراقبة المخاطر االئتمانية للبنك
تتم مراقبة انكشافات البنك بصورة مستمرة من خالل نظام التنبيه وعالمات التحذير المبكر التي تھدف لكشف الظواھر العكسية
التي قد تؤدي إلى تدھور جودة مخاطر االئتمان .إن نظم التنبيه وعالمات التحذير المبكر تدعمھا مراقبة استخدام التسھيالت وتقييم
الضمانات ومراجعة انتھاء صالحية التسھيالت االئتمانية ومعلومات السوق وذلك لتمكين اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات التصويبية
في الوقت المناسب .إن نتائج عملية المراقبة تنعكس في عملية التصنيف الداخلي.
يتم مراقبة مخاطر االئتمان بصورة مستمرة مع إعداد تقارير رسمية شھرية وربع سنوية للتأكد من أن اإلدارة العليا على علم
بالتغيرات في الجودة االئتمانية وأداء المحافظ إضافة إلى العوامل الخارجية المتغيرة مثل الدورات االقتصادية ودورات األعمال.
إن إعداد التقارير عن مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض االستھالكية تتضمن وضع المؤشرات ألنشطة القروض االستھالكية
وإقراض وكذلك التصنيف ومراقبة حاالت التعثر.
يقوم فريق متخصص للبت في القروض غير المنتظمة بتولي مھمة إدارة وتحصيل التسھيالت االئتمانية غير المنتظمة.

6

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .6إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.6ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨــﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

 7.2.6اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
إن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ھو اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﯾﺗم ھذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ ھﯾﺎﻛل اﻟﻌﻣﻼء
وﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ.
وﻟﺿﻣــﺎن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ھﯾﻛل إدارة أو ﻣﻠﻛﯾﺔ واﺣدة وﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭﺎ
ﻛﺷرﻛﺔ واﺣدة .ﺗﺗطﻠب ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧــﺎطر أن ﯾﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﺗرﻛزاﺗﮫ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧك.
ﻛﻣﺎ أن ﻣﺧﻔﻔﺎت ﺣدة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﻛﻔﺎﻻت ھﻲ ﻋواﻣل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك وﯾﺗم
ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة .إن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﺑﻧوك أﺧرى ھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹدارة اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 8.2.6إدارة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺋﺘﻤــﺎن وﺗﻘﯿﯿﻤﮭــﺎ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
 .1ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
 .2أﺳﮭم ﻣﻠﻛﯾﺔ
 .3ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ
 .4ﻋﻘﺎرات
 .5أدوات دﯾن ﺻﺎدرة ﻋن اﻟدول
 .6أدوات دﯾن ﺻﺎدرة ﻋن ﺑﻧوك
 .7ﺑراﻣﺞ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑﻧك ،ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﻼءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄطراف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺿﺎﻣﻧﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك وطﺑﻘﺎ ﻹطﺎر ﻋﻣل ﺑﺎزل  -ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
واﻷﺳﮭم اﻟﻣﺳﻌرة واﻟﻌﻘﺎرات وأدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك وﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل
اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت ﻷﻏراض ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل.
ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و"اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﻌر اﻟﺳوق" )إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم( وﻣﻧﮭﺎ اﻷﺳﮭم وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻋن وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي.
ﺗم ﺗﻐطﯾﺔ اﻧﻛﺷﺎف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣؤھﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎف
ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
أﻟﻒ د.ك.

اﻟﺠﺪول 4

24,555

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻋﻣﻼء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺻﻛوك
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت أﺧرى

-

171,279

-

6,613

-

38,099

-

405,199

915

771,959

-

794,502
15,691
25,637

290,990
3,395
-

337,252

231,416

103,638

-

27,037

2,721,461

7

ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎطﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺆھﻠﺔ
أﻟﻒ د.ك.

-

526,716

46

بنك بوبيان ش.م.ك .وشركاته التابعة
إدارة المخاطر
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
 .6إدارة المخــاطر )تتمة(
 2.6عمليات إدارة المخــاطر )تتمة(
 9.2.6إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف لمخاطر االئتمان
إن إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف لمخاطر االئتمان وكذلك اإلجمالي السابق المعدل لعوامل تخفيف حدة مخاطر االئتمان على
مبينة كما يلي على الترتيب:

الجدول 5
النقدية
المطالبات على الدول السيادية
المطالبات على المؤسسات الدولية
المطالبات على مؤسسات القطاع العام
المطالبات على البنوك
المطالبات على الشركات
االنكشافات االستھالكية الرقابية
االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقھا
استثمارات عقارية
عمالء االستثمار والتمويل
انكشافات الصكوك
انكشافات أخرى

الجدول 6
النقدية
المطالبات على الدول السيادية
المطالبات على المؤسسات الدولية
المطالبات على مؤسسات القطاع العام
المطالبات على بنوك التنمية
المطالبات على البنوك
المطالبات على الشركات
االنكشافات االستھالكية الرقابية
االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقھا
استثمارات عقارية
عمالء االستثمار والتمويل
انكشافات الصكوك
انكشافات أخرى
*استناداً إلى متوسط األرصدة الربع السنوي

8

إجمالي
االنكشاف
لمخاطر االئتمان
ألف د.ك
24,555
171,279
38,099
6,613
405,199
794,502
771,959
15,691
25,637
337,252
27,037
103,638
2,721,461

انكشافات
ممولة ذاتيا ً
ألف د.ك
6,298
50,000
38,099
1,696
114,667
267,852
197,984
4,024
25,637
86,495
27,037
83,975
903,764

انكشافات
ممولة من
خالل حسابات
االستثمـار
ألف د.ك
18,257
121,279
4,917
290,532
526,650
573,975
11,667
250,757
19,663
1,817,697

متوسط
انكشــافات
االئتمان
ألف د.ك
29,714
103,679
20,573
7,006
960
439,394
778,355
716,807
18,485
21,663
332,813
26,765
99,364
2,595,578

انكشافات
ممولة ذاتيا ً
ألف د.ك
9,153
33,361
20,573
2,104
960
146,433
291,996
212,699
5,628
21,663
99,679
26,765
80,694
951,708

انكشافات
ممولة من
خالل حسابات
االستثمـار
ألف د.ك
20,561
70,318
4,902
292,961
486,359
504,108
12,857
233,134
18,670
1,643,870

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .6إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.6ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨــﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

 9.2.6إﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ وﺻﺎﻓﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ
اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
أﻟﻒ د.ك.
24,555
171,279
38,099
6,613
404,284
503,512
771,959
12,296
25,637
105,836
27,037
103,638
2,194,745

اﻟﺠﺪول 7
اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻋﻣﻼء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺻﻛوك
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت أﺧرى

اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت
ﻣﻣوﻟﺔ ذاﺗﯾﺎ ً
أﻟﻒ د.ك.
6,298
50,000
38,099
1,696
114,430
187,838
197,984
3,154
25,637
27,144
27,037
83,975
763,292

اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت
ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣـﺎر
أﻟﻒ د.ك.
18,257
121,279
4,917
289,854
315,674
573,975
9,142
78,692
19,663
1,431,453

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2014ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻧﺳﺑﺔ  %28.15ﻣن ﺻﺎﻓـﻲ اﻧﻛﺷﺎف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أدﻧﺎه:
ﺻﺎﻓﻲ
اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت
اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت
اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت
اﻟﺠﺪول 8
ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﻣﺼﻨﻔﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
أﻟﻒ د.ك.
أﻟﻒ د.ك.
أﻟﻒ د.ك.
24,555
24,555
اﻟﻧﻘدﯾﺔ
171,279
171,279
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ
38,099
38,099
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
6,613
6,613
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
22,918
381,366
404,284
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
503,512
503,512
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
771,959
771,959
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ
12,296
12,296
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
25,637
25,637
واﻟﺗﻣوﯾل
ﻋﻣﻼء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
105,836
105,836
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺻﻛوك
27,037
27,037
اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت أﺧرى
103,638
103,638
2,194,745

617,781

1,576,964

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ )إن ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺎﺣﺔ( ﻣن وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف ) Fitchو S&Pو (Moody’sﻟدﻋم وﺗﺄﯾﯾد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﮭﺎ
بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن .إن أدوات اﻹﺻدار اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﯾﺗم ﺗرﺟﯾﺣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻧﺳﺑﺔ  %100ﻷﻏراض
ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل.
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بنك بوبيان ش.م.ك .وشركاته التابعة
إدارة المخاطر
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
 .6إدارة المخــاطر )تتمة(
 2.6عمليات إدارة المخــاطر )تتمة(
 9.2.6إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف لمخاطر االئتمان )تتمة(
فيما يلي التوزيع الجغرافي إلجمالي االنكشاف لمخاطر االئتمان قبل وضع أدوات تحسين االئتمان في االعتبار:
الشرق
األوسط
الجدول 9
النقدية
المطالبات على الدول السيادية
المطالبات على المؤسسات الدولية
المطالبات على مؤسسات القطاع العام
المطالبات على البنوك
المطالبات على الشركات
االنكشافات االستھالكية الرقابية
االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقھا
استثمارات عقارية
عمالء االستثمار والتمويل
انكشافات الصكوك
انكشافات أخرى

وشمــال
أفريقيا
ألف د.ك
24,555
163,112
6,613
337,228
791,608
771,959
13,617
19,864
335,721
24,163
85,084
2,573,524

أمريكا
الشمالية
ألف د.ك
3,164
32
3,196

أوروبا
ألف د.ك
5,216
57,662
2,894
5,773
1,531
2,873
75,949

آسيا
ألف د.ك
2,951
38,099
7,145
2,074
18,523
68,792

اإلجمــالي
ألف د.ك
24,555
171,279
38,099
6,613
405,199
794,502
771,959
15,691
25,637
337,252
27,036
103,639
2,721,461

فيما يلي إجمالي انكشاف المجموعة لمخاطر االئتمان بحسب فترة االستحقاق التعاقدية المتبقية:
الجدول 10
النقدية
المطالبات على الدول السيادية
المطالبات على المؤسسات الدولية
المطالبات على مؤسسات القطاع العام
المطالبات على البنوك
المطالبات على الشركات
االنكشافات االستھالكية الرقابية
االنكشافات التي فات تاريخ استحقاقھا
استثمارات عقارية
عمالء االستثمار والتمويل
انكشافات الصكوك
انكشافات أخرى

حتى  3أشھر
ألف د.ك
24,555
98,094
38,099
390,304
385,600
5,938
15,692
267,698
5,558
1,231,538

من  3إلى

 6أشھر
ألف د.ك
48,394
3,502
5,048
211,846
624
55,922
325,336

10

من  6إلى

 12شھراً
ألف د.ك

24,790
1,930
102,917
3,592
13,067
4,354
5,386
156,036

أكثر من
سنة
ألف د.ك

3,111
7,917
94,138
761,805
25,637
566
22,683
92,694
1,008,551

المجموع
ألف د.ك
24,555
171,278
38,099
6,613
405,199
794,501
771,959
15,692
25,637
337,253
27,037
103,638
2,721,461

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .6إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.6ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨــﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

 10.2.6اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة وﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺗﺄﺧرة إذا ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي أو إذا زاد ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻋن اﻟﺣدود اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ.
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﮭﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺗﺄﺧراً وﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ إذا ﻣر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻘﺳط اﻷﺻﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن  90ﯾوﻣﺎ ً أو ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗردادھﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺗدار وﺗراﻗب اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺗﺄﺧرة وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت:
اﻟﻔﺌﺔ
ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﻼﺣظﺎت
دون اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
ﻣﻌدوﻣﺔ

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻔﺗرة ﺗﺻل إﻟﻰ  90ﯾوﻣﺎ )ﺷﺎﻣل(
إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻔﺗرة ﺗﺗراوح ﻣن  91ﯾوﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ  180ﯾوﻣﺎ )ﺷﺎﻣل(
إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻔﺗرة ﺗﺗراوح ﻣن  181ﯾوم وﺣﺗﻰ  365ﯾوﻣﺎ )ﺷﺎﻣل(
إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻔﺗرة أﻛﺛر ﻣن  365ﯾوﻣﺎ

ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣن إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ رأي اﻹدارة ﺣول وﺿﻊ اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﻣﺎﻟﻲ و/أو ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑـر  ،2014ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣﻔظـﺔ اﻟﻘروض ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  20,275أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ وﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﻣﺣدد ﺑﻣﺑﻠﻎ  5,380أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد أدﻧﺎه:
اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ
اﻟﻤﺤﺪد ذي
اﻟﺠﺪول 11
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺻﯿﺪ
اﻟﺼﻠﺔ
أﻟﻒ د.ك
أﻟﻒ د.ك
أﻟﻒ د.ك
12,898
3,756
16,654
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛــﺎت
1,997
1,624
3,621
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
14,895
5,380
20,275
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت "اﻟﻣﺗﺄﺧرة وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ" واﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﺣدد اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ:
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤــﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
أﻟﻒ د.ك
17,093
4,126

اﻟﺠﺪول 12

آﺳﯿﺎ
أﻟﻒ د.ك
3,182
1,254

اﻟﻤﺠﻤﻮع
أﻟﻒ د.ك
20,275
5,380

اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﺪد ذي اﻟﺼﻠﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﺑﺣد أدﻧﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %1ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺣد أدﻧﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ %0.5
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻣﻘﯾدة( اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﻣﺣدد.
ﯾﺗم ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2014ﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﻧك  41,584أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﺑﻣﺑﻠﻎ 36,204
أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أدﻧﺎه:
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2014
اﻟﺠﺪول 13
أﻟﻒ د.ك
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛــﺎت
28,430
7,774
اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
36,204
ﯾﺷﺗﻣل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻌﺎم أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ  1,495أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﮭﯾﻼت "ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ" وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت
اﻟﻣرﻛزي.
إن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻص اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑﯾن أدﻧﺎه:
2014
اﻟﺠﺪول 14
أﻟﻒ د.ك
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤــﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
34,665
اوروﺑﺎ
44
34,709
إن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣددة واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗم ﻋرﺿﮫ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾن  8و 12ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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بنك بوبيان ش.م.ك .وشركاته التابعة
إدارة المخاطر
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
 .6إدارة المخــاطر )تتمة(
 3.6مخــاطر السوق
تعرف مخاطر "السوق" بأنھا الخسارة المحتملة في قيمة األدوات المالية بسبب الحركات العكسية في متغيرات السوق مثل معدالت
الربح ومعدالت الصرف األجنبي وأسعار األسھم.
تنتج مخاطر السوق من عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التغيرات في معدالت األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية
وأسعار وتقلبات السوق.
ال يتعرض البنك لمخاطر المضاربة في السوق إال أن مخاطر السوق تنشأ من األنشطة التمويلية واالستثمارية.
تتضمن استراتيجية السيطرة على مخاطر السوق مــا يلي:
 ضوابط وقيود صارمة.
 الفصل التام بين المھام الوظيفية لكل من "المكاتب األمامية" ) (Front Officeومكاتب إدارة المخاطر )(Middle Office
و"مكاتب الخدمات اإلدارية المساندة" ).(Back Office
 تقديم تقارير منتظمة عن المراكز.
 رفع تقارير منتظمة ومستقلة حول كافة المراكز.
 مراجعة منتظمة مستقلة لكافة الضوابط والحدود.
 1.3.6إطــار عمــل إدارة مخــاطر السوق
إن إطار عمل إدارة مخاطر السوق ھو الذي يحكم أنشطة البنك المتعلقة بمخاطر السوق إن إدارة ومراقبة مخاطر السوق الناتجة عن
أنشطة دفاتر العمليات المصرفية ھي المسئولية الرئيسية للجنة التنفيذية إلدارة الموجودات والمطلوبات وتدار من خالل ھيكل للحدود
المعتمدة للتمويل والمراكز.
 4.6مخــاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل على أنھا مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو األفراد والنظم أو نتيجة
ألحداث خارجية .وفي حال فشل فاعلية الرقابة ،يمكن أن تسبب أضراراً قانونية أو تنظيمية أو خسارة مالية  /تضرر السمعة.
 1.4.6إطــار عمــل إدارة مخــاطر التشغيل
يقوم البنك بمراقبة مخاطر التشغيل من خالل إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل الذي يحدد األدوار والمسئوليات إلدارة ورفع التقارير
حول مخاطر التشغيل .تتمثل العناصر الرئيسية إلطار عمل مخاطر التشغيل في التقييم الذاتي لرقابة المخــاطر وسياسات وإجراءات
وأدوات رقابية داخلية شاملة وموثقة.
ومن خالل ھذا اإلطار تتمكن اإلدارة من تحديد وتقييم واتخاذ قرار بشأن شكل ونطاق مدى قبولھا ورقابتھا وتخفيفھا لمخاطر
التشغيل إضافة إلى نوعية التدابير الضرورية للوقاية من المخاطر .إضافة إلى ذلك ،فإن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل يشمل
مبدأ شفافية المعلومات وتصعيد المشــاكل األساسية والمسئولية عن حل المشكالت .وتقوم اإلدارة المختصة بإدارة المخاطر بالبنك
بجمع ومراجعة بيانات الخسائر الفعلية والمحتملة الناتجة عن العمليات اليومية للبنك بغرض التحسين المستمر لترتيبات الرقابة لديھا.
إن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل تدعمه مراجعات دورية تتم من قبل إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة .ولدى المجموعة خطة
الستمرار األعمال إضافة إلى مركز مجھز بالكامل الستئناف العمل في حالة وقوع الكوارث يتم اختباره بصورة دورية.
يتم عن كثب مراقبة عمليات المجموعة للتحديد والتقييم والسيطرة على والحيلولة دون االستخدام غير المشروع المحتمل لخدماتھا
ألغراض القيام بعمليات غسيل لألموال و/أو تمويل اإلرھاب .ويتم بصورة دورية مراجعة إجراءات المجموعة بشأن مكافحة
عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرھاب للتأكد من االلتزام الكامل بمتطلبات الجھات القانونية والرقابية المحلية والممارسات الدولية
المثلى.
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بنك بوبيان ش.م.ك .وشركاته التابعة
إدارة المخاطر
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
 .6إدارة المخــاطر )تتمة(
 5.6مخــاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة على أنھا عدم القدرة على توفير الموارد المالية الكافية للوفــاء بكافة االلتزامات عند استحقاقھا أو االضطرار
للحصول على أموال للوفاء بالتزامات السداد بتكاليف عالية للغاية .وتنص سياسة البنك على المحافظة على السيولة الكافية في كافة
األوقات.
وي ّتبع البنك مزيج من ضوابــط السيولة على درجة عالية من الحرص يوفر إمكانية الحصول على أموال دون انكشاف غير ضروري
لتكاليف التمويل الزائدة من تسييل الموجودات أو المزايدة الشديدة للحصول على ودائع .وتتم مراقبة مخاطر السيولة وتقييمھا يوميا ً
لضمان أن مطابقة التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة بصورة كافية مع استحقاق المطلوبات وذلك على المدى القصير وحسب العمالت
الرئيسية.
 6.6مخــاطر السمعة والمخــاطر المرتبطة بالموجودات المحتفظ بھــا لدى البنك بصفة األمــانة
تعرف مخاطر السمعة على أنھا اآلثار الحالية والمحتملة على الربحية ورأس المال من الرأي العام السلبي الذي يؤثر على القدرة على
بنــاء عالقات أو خدمات جديدة أو االستمرار في تقديم الخدمات إلى العالقات الحالية.
وتعتبر إدارة مخاطر السمعة سمة من السمات التي تمخضت عنھا ثقافة المجموعة وھي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من نظم الرقابة الداخلية
للمجموعة .وباإلضافة إلى تحديد وإدارة المخاطر ،تشتمل أنظمة الرقابة الداخلية على اآللية التي تمكن المجموعة من الحفاظ على
األعمال والممارسات ذات الجودة العالية لتقديمھا لعمالئھا والمساھمين والجھات الرقابية والمجتمع وللعمالء الذين يحتفظون لدى
المجموعة بموجودات بصفة األمانة أو لغير ذلك.
ويحرص بنك بوبيــان من خالل ممارساته وسياساته على القيام بفحص سمات المخاطر المرتبطة بالعمالء وتوقعات األداء قبل طرح
منتجاته أو خدماته االستثمارية إليھم .إضافة إلى ذلك ،بمجرد بيع منتج أو خدمة يتم اإلبالغ بتوقعات األداء والمخاطر بصورة
واضحة ،كما أن األموال التي تدار يتم التعامل معھا بمنتھى الحذر واالحترافية.
خالل السنة ،زادت الموجودات تحت إدارة المجموعة بمعدل  %26.5لتصل إلى  99,804الف دينار كويتي في  31ديسمبر
.2014
الغراء
 .7االلتزام بمبــادئ الشريعــة اإلسالمية ّ
إن ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك )"الھيئة"( ھي المسئولة عن مراقبة التزام البنك بالفتاوى والقرارات الصادرة عنھا .وتقوم
الھيئة بمراجعة واعتماد نماذج العقود واالتفاقيات بعد الحصول على المعلومات التي تراھا ضرورية إلبداء رأيھا .ومن خالل الرقابة
الشرعية ،تتم مراجعة عينات عشوائية من العمليات المتعلقة بكافة معامالت البنك وفقا للخطة السنوية للتدقيق الشرعي على كافة
اإلدارات ومن خالل التقارير الدورية التي ترفعھا إدارة الرقابة الشرعية حول عمليات التدقيق والزيارات الميدانية وسير العمل
وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الھيئة .وبناء على ذلك يصدر تقرير سنوي حول التزام البنك بمبادئ وأحكام الشريعة
وفقا لتلك الفتاوى والقرارات يرفق مع التقرير السنوي للبنك ويعرض في الجمعية العامة على مساھمي البنك ،وقد قام مدققو
الحسابات الخارجيين باالطالع على كافة اإلجراءات المتبعة في مراجعة الھيئة وكافة محاضر اجتماع الھيئة والتي انعقدت خالل
السنة وما يتعلق بھــا .وبنا ًء على تعميم بنك الكويت المركزي رقم ) / 2ر ب ا ،(2003/100/تم إصدار تقرير مدققي الحسابات
الخارجيين الذي يبين اإلجراءات التي تمت خالل السنة لضمان التزام البنك بأحكــام الشريعة اإلسالمية الغرّ اء ومبادئھــا .وعالو َة
على ذلك ،بين التقرير أن البنك قد التزم بكافة قواعد وتعليمــات الھيئة.
ووفقا ً للقانون رقم  46لسنة  2003بشأن الزكــاة ،تلتزم الشركــات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية بسداد الزكــاة وسيقوم
البنك بسداد  289ألف دينــار كويتي عن السنة المنتھية في  31ديسمبر  2014وتخضع إلجراءات تدقيق من المستشار الخارجي
كمــا يجب أن تقوم وزارة المــالية باعتمادھــا.
وبلغت قيمة المخالفات المتعلقة بااللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية الغرّ اء للسنة المنتھية في  31ديسمبر  2014ال شيء بينمــا بلغت
مكافأة ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك للسنة المنتھية في  31ديسمبر  66 ،2014ألف دينــار كويتي.
بنك بوبيان التقرير السنوي 2014
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ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .8ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎر
ﺗﺟﻧﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎر ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭــﺎ ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة .وﺗﺗﺧذ
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎر أﺷﻛــﺎل ﻣﺛل ﻋﻘود اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدة ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻدﺧــﺎر وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟــل.

ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻدﺧــﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎرﯾﺔ
ھﻧــﺎك وداﺋﻊ ذات آﺟــﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﯾﺣق ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﺳﺣب ﻣن اﻷرﺻدة أو أﺟزاء ﻣﻧﮭــﺎ ﻓﻲ أي وﻗت .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎرﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﮭــﺎ ﺷﮭرﯾﺎ ً وﻗد ﺗراوح ﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾن  %0.1و %1اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ
اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻌﻣﻠﺔ.

ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎرﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣدد
وھﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ذات اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﯾﻧــﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣرر ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك واﻟﻣودع .وﯾوﺟــد ﻟﮭذه اﻟوداﺋﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ً وﯾﺗم ﺗﺟدﯾده ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ً ﻟﻔﺗرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣودع ﺑﺈﺧطــﺎر اﻟﺑﻧك ﺧطﯾﺎ ً ﺑرﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺟدﯾد اﻟودﯾﻌﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎرﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭري وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭــﺎ ﺑﻧﮭــﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
وﻗد ﺗراوح ﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾن  %1إﻟﻰ  %1.5اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻌﻣﻠﺔ.
وﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣــﺎر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول وﺗﺗﺣﺻل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات ھذه اﻷﺻول ﺑﻌد
ﺗﺣدﯾد ﺣﺻﺗﮭــﺎ ﻣن اﻟﻣﺻروﻓــﺎت .وﺗﻠﺗزم ھذه اﻷﺻول ﺑﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛــﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻗرارھــﺎ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﻔﺗوى
واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .ﻻ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﺄﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎر أو ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح.
وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌــﺎﻣل ﺗرﺟﯾﺢ ” “Weighting Factorﯾﺑﻠﻎ  %50ﻟﻼﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﻣوزوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣــﺎر.
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ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .9ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل

 1.9ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤــﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻷﻏراض رﻗﺎﺑﯾﺔ ،ﺗﻧﻘﺳم ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ:
• رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ (Tier 1) 1
• اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
• إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  (CET1) 1ﻣن رأس اﻟﻣــﺎل وﻋﻼوة اﻹﺻدار واﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣؤھﻠﺔ
واﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣؤھﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﯾﺗم اﻗﺗطﺎع اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﺗﺗﻛون اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ) (Tier 1ﻣن ﻛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1واﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺟزاء اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة.
ﯾﺗﺿﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﺟزاء
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣؤھﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﻌدﻻت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل:
اﻟﺠﺪول 15

2014
أﻟﻒ د.ك
286,965

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎً:
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ 1
اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤــﺎل اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﯿﮭــﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ %10
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ (CET1) 1
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )(AT1
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  = 1رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  + 1اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل(
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )(T2
إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل )إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل = اﻟﺷرﯾﺣﺔ  + 1اﻟﺷرﯾﺣﺔ (2

229,781
15,148
244,929

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر

1,356,592

28,731
29,184
229,050
731

ﻣﻌدﻻت رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺻدات
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ ) 1ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر(
اﻟﺷرﯾﺣﺔ ) 1ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر(
إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل )ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر(

16.88%
16.94%
18.05%

اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﺻدات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣوطﯾﺔ )(Capital Conservation Buffer
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ 1
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺻدات اﻟﺑﻧوك ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ

12.00%
10.00%
8.50%

ﯾﻌرض اﻟﺟدول ) (24اﻟوارد ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﻔﺻﻼً ﻟﻣرﻛز رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧﻣوذج اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ھو
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث ﻣن إطﺎر ﻋﻣل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ – ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي.
بنك بوبيان التقرير السنوي 2014
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ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .10ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺎ ً ﻟﻧطﺎق اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻷﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻷﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ .وﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر رأس
اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،وﺟب إﻋداد ﻣﻧﮭﺞ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺧطوات طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺳم إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟرﻛﯾزة  3ﻣن إطﺎر ﻋﻣل
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ – ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي.
ﯾﻌرض اﻟﺟدول ) (16ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧطﺎق اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﻲ
)اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ( .وﻗد ﺗم ﻋرض اﻟﺑﻧود ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻــل وﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣروف )اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( ﻟﻌرض اﻟﺑﻧود ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ رأس
اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ.
اﻟﺠﺪول  – 16اﻟﺨﻄﻮﺗﯿﻦ  1و 2ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻣﻌروﺿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺷورة
أﻟﻒ د.ك

طﺑﻘﺎ ﻟﻧطﺎق
اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﻲ

إﺷﺎرة
ﻣرﺟﻌﯾﺔ

أﻟﻒ د.ك

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌــﺎدل
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﺗﻤﻮﯾﻼت إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﺷﺎﻣﻼً ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﺗﻢ ﻣﻘﺎﺻﺘﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﺑﺤﺪ أﻋﻠﻰ ﻹدراﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﺤﺔ 2
أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺷﮭﺮة ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺷﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻤــﺎرات ﻓﻲ رأس ﻣــﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق
اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

314,821
263,593
1,805,115
15,002
12,738
113,852
85,728
27,968

314,821
263,593
1,805,115
15,002
12,738
113,852
85,728
27,968

B

29,184

29,184

C

25,637
10,944
15,502
2,647,930

25,637
10,944
15,502
2,647,930

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

226,739
2,082,854
37,235
2,346,828

226,739
2,082,854
37,235
2,346,828

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
رأس اﻟﻤــﺎل
ﻋﻼوة إﺻﺪار
أﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻮزﯾﻌــﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﺣﺼﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺣدود ﻣؤھل ﻛرأس ﻣﺎل ﻋﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ (CET1) 1
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺣدود ﻣؤھل ﻛرأس ﻣﺎل ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ )(AT1
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺣدود ﻣؤھل ﻛرأس ﻣﺎل ﻋﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ (Tier 2) 2

196,500
62,896
9,825
)(763
6,283
6,015
864
5,082
)(6,468
5,978
9,815
296,027
5,075

196,500
62,896
9,825
)(763
6,283
6,015
864
5,082
)(6,468
5,978
9,815
296,027
5,075

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

731
146

731
146

O
P

إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

2,647,930

301,102

إﺟﻤــﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

16

301,102

2,647,930

A

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .10ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﻌرض اﻟﺟدول ) (17اﻟﺑﻧود ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )" :(24ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ" ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ إﺷﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ إﻟﻰ
اﻷﺣرف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ) (16وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧﺎﺻر رأس اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة )اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(.
رﻗم اﻟﺻف ذي
اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ
ﻧﻣوذج
اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

1
2
3
4
5

اﻟﺠﺪول  :17اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  :1اﻷدوات واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي اﻟﻣؤھل اﻟﺻﺎدر ﻣﺑﺎﺷرة زاﺋدا ﻓﺎﺋض اﻷﺳﮭم ذي اﻟﺻﻠﺔ
أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﺔ
إﯾرادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧرى ﻣﺗراﻛﻣﺔ )واﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى(
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل أطراف
أﺧرى )ﺣﺻص أﻗﻠﯾﺔ(
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  :1اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ

ﻋﻧﺎﺻر رأس
اﻟﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ
أﻟﻒ د.ك.

اﻟﻣﺻدر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
أﺣرف اﻹﺷﺎرات
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟواردة
ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣن اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
أﻟﻒ د.ك.

196,500
5,978
84,487

D
M
E+H+I+J+K+L+N

286,965
27,968

B

763

G

9
10
11

اﻟﺷﮭرة
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ أﺧرى ﺑﺧﻼف ﺣﻘوق ﺧدﻣﺔ اﻟرھوﻧﺎت )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ(
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭم ﺧﺎﺻﺔ
اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤــﺎل اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﯿﮭــﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ %10
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ 1
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ 1

29,184
57,915
229,050

12
13

اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل :اﻷدوات
أدوات اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )وأدوات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف رﻗم  (5اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل أطراف أﺧرى )ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ

731
731

6
7
8

اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل :اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  = 1رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ + 1
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل(

229,781

16
17
18

اﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل :اﻷدوات واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
أدوات اﻟﺷرﯾﺣﺔ ) 2وأدوات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1واﻟﺷرﯾﺣﺔ 1
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف رﻗم  5أو  (34اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل أطراف أﺧرى )ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ
 2اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺷرﯾﺣﺔ  2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ

146
15,002
15,148

21

إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل )إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل = اﻟﺷرﯾﺣﺔ  + 1اﻟﺷرﯾﺣﺔ (2

244,929

14
15
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C

O

731

P
A

56

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .11ﻣﻌﯾــﺎر اﻟرﻓـــﻊ اﻟﻣــﺎﻟﻲ
أﺻدر ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  2014اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣول "ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ" واﻟذي ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ .وھذا اﻟﻘﯾﺎس اﻟذي ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﯾؤﯾد ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻛﻲ ﯾﻣﺛل ﺗدﺑﯾراً ﻣﺳﺎﻋداً ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗراﻛم اﻟزاﺋد ﻟﻼﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﺿﻣن وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ھو أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر .وﯾﻌرف ﺑﺄﻧﮫ
ﻣﻘﯾﺎس "رأس اﻟﻣﺎل" ﻣﻘﺳوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس "اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻠﻣﺧﺎطر" .وﯾﺗﻛون ﻣﻘﯾﺎس رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .أﻣﺎ
ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻓﮭو ﻣﺟﻣوع اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻠﻣوﺟودات ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣوﯾل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﺄن ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﻧﺳﺑﺔ  %3ﻛﺣد أدﻧﻰ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣﻊ:
2014

اﻟﺠﺪول 18
اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ  1ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل )أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت )أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ )(%

229,050
2,773,981
8.26%

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ:
2014
أﻟﻒ د.ك
2,590,786
183,195
2,773,981

اﻟﺠﺪول 19
اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت

ﯾﻘدم اﻟﺟدول ) (25ﺗﻔﺎﺻﯾﻼً ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻹطﺎر اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠرﻛﯾزة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل.
 1.11ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﯿــﺎر اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤــﺎﻟﻲ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ) (20ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻠﻣﺧﺎطر
ﺿﻣن اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣوﺟزة ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ:
2014

اﻟﺠﺪول 20
اﻟﺒﻨــﺪ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة
ﺗﻌدﯾل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻷﻏراض
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﻲ
ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻹطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﺗﻌدﯾل ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣوﯾل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أي اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء وأﺷﻛﺎل اﻹﻗراض اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(
ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )أي اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ﻟﻼﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ(
ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى
اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
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أﻟﻒ د.ك
2,647,930
)(57,144
183,195
2,773,981

بنك بوبيان ش.م.ك .وشركاته التابعة
إدارة المخاطر
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014

 .12اإلفصاحات الخاصة بالمكافآت
 1.12معلومـــات نوعية

 1.1.12لجان الحوكمة
يخضع إطار عمل المكافآت لدى مجموعة بنك بوبيــان إلشراف مجلس اإلدارة .وطبقا لسياسات ومواثيق البنك ،يتولى مجلس
اإلدارة مسئولية مراجعة واعتماد سياسة المكافآت واإلشراف على تطبيق إطار عمل المكافآت.
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس اإلدارة ) (BNRCمن ثالثة أعضاء من غير اإلدارة التنفيذية في مجلس اإلدارة.
الھدف الرئيسي من اللجنة في إطار ضوابط المكافآت ھو الوفاء بالمسئوليات المتعلقة بدعم اللجنة مجلس اإلدارة في إرساء إطار
عمل المكافآت للمجموعة كما تضمن التطبيق الفعال إلطار العمل طبقا لسياسات المكافآت بالبنك وميثــاق الحوكمة.
يتم تطوير وتطبيق سياسة المكافآت لدى بنك بوبيان على مستوى المجموعة كما أنھا تغطي الشركات التابعة للبنك.
تحدد سياسة المكافآت الفئات الرئيسية الثالثة لمعالجة المكافآت والحوكمة واإلفصاحات.
اإلدارة العليا :تتضمن ھذه الفئة كافة الموظفين بدرجة مساعد مدير عام أو أعلى والموظفين الذين يخضع تعيينھم لموافقة الجھــات
الرقابية .يبلغ عدد األشخاص المندرجين في ھذه الفئة  29موظفا كما في  31ديسمبر .2014
متخذو قرارات المخاطر الجوھرية :تتضمن ھذه الفئة كافة الموظفين الذين يكون ألنشطتھم وقراراتھم تأثير جوھري على إطــار
مخــاطر البنك .يبلغ عدد األشخاص المندرجين في ھذه الفئة  23موظفا كما في  31ديسمبر .2014
إدارات المخاطر والمراقبة :تتضمن ھذه الفئة كافة رؤساء اإلدارات والمجموعــات في الرقابة المــالية وإدارة المخــاطر وااللتزام
وأقســام التدقيق الداخلي ومكافحة غسيل األموال .يبلغ عدد األشخاص المندرجين في ھذه الفئة  12موظفا كما في  31ديسمبر
.2014
 2.1.12ھيكل وبنود المكافآت
تتماشى سياسة المكافآت في بنك بوبيان مع األھداف االستراتيجية للمجموعة ،ولقد تم تصميم ھذه السياسة بشكل رئيسي لجذب
موظفين ماھرين مطلعين يتميزون بالكفاءة العالية واالحتفاظ بھم وتحفيزھم ،وبالتالي يضمن ذلك إدارة المخاطر بشكل سليم وكذلك
الربحية المستدامة.
تم ربط إطار عمل المكافآت المالية لدى المجموعة بأھداف األداء طويلة وقصيرة األجل ،وتتحول استراتيجية المجموعة المعتمدة
من قبل مجلس اإلدارة إلى مؤشرات رئيسية لألداء كما يتم تحديد المكافآت استنادا إلى تحقيق تلك المؤشرات لخدمة االستراتيجية
الشاملة للمجموعة )بما في ذلك المعايير المالية وغير المالية ومؤشرات المخــاطر الرئيسية حسبما ھو مالئم(.
يستحق موظفي البنك نوعين من المكافآت وھي كمــا يلي:
المكافآت الثابتة  :ويتم تحديد ھذه المكافآت في عقــود العمل وقد تتضمن الرواتب الثابتة )مثل الراتب األساسي والبدالت والمكافأة
منافع أخرى )مثل التأمين الصحي وتذاكر الطيران وبدل الدراسة
السنوية الثابتة كنسبة من الراتب األساسي( باإلضافة إلى
ٍ
لألبنــاء(.
المكافآت المتغيرة :وتعتمد ھذه المكافآت على أداء الموظف وعلى "خطة حوافز الموظفين" .وقد تكون في شكل خيارات شراء
أسھــم يتم منحھــا للموظفين.
تتم مراجعة سياسة المكافآت سنويا ً من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس اإلدارة شريطة أن تتم الموافقة على أية تعديالت
من قبل مجلس اإلدارة.
تعــد اإلدارة المختصة بإدارة المخاطر وأقســام االلتزام والتدقيق الداخلي وحدات مستقلة وتقوم برفع التقارير إلى لجنة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تقوم بتقييمھــا .وتقوم وظيفة التدقيق الداخلي برفع تقاريرھــا إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس
اإلدارة والتي تقييم بدورھــا بتقييمھــا .ويتم تحديد إجمــالي مكافآت ھذه المناصب واعتمادھــا من قبل لجنة إدارة المخــاطر ولجنة
التدقيق المنبثقتين عن مجلس اإلدارة كأطراف مستقلة بالكامل.

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

يقوم بنك بوبيــان بالنظر في اإلطــار العام لمخــاطر المجموعة عند تحديد مجموع المكافآت السنوية :ويتضمن اإلطــار العام
للمخاطر المخاطر الرئيسية التي يتعرض لھــا البنك مثل المخاطر االستراتيجية ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة
ومخاطر التشغيل.
ويتم تحديد المبلغ العام للمكافأة المتغيرة أخذا بعين االعتبار قياسات المخاطر ذات الصلة .ويتم ربط القياسات المستخدمة لتحديد
مجمع المكافآت بمؤشرات المخاطر الرئيسية والتي تكون متماشية مع استراتيجية المخاطر العامة للمجموعة .قامت المجموعة
بتطبيق مؤشرات المخاطر الرئيسية ھذا العــام ولم يكن ھناك تغيرات كبيرة عن مؤشرات المخاطر الرئيسية للعام السابق.
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بنك بوبيان ش.م.ك .وشركاته التابعة
إدارة المخاطر
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014

 .12اإلفصاحات الخاصة بالمكافآت )تتمة(
 1.12معلومـــات نوعية )تتمة(
 3.1.12نظرة عامة على مؤشرات األداء الرئيسية
تم وضع واعتماد االستراتيجية الشاملة للبنك من قبل مجلس اإلدارة وتم تحويلھا إلى مؤشرات رئيسية لألداء .إضافة إلى ذلك ،تم
توثيقھا ونشرھا بعد ذلك لضمان توافق أنشطة اإلدارة مع االستراتيجية المطبقة من قبل اإلدارة العليا .وتتم مراقبة مؤشرات األداء
الرئيسية ورفع التقارير حولھا إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم.
تتحدد المكافآت بناء على تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية بما يخدم االستراتيجية الشاملة للمجموعة ،وھي تتضمن المعايير المالية
وغير المالية ومؤشرات المخــاطر الرئيسية على مستوى البنك.
تضع سياسة إدارة األداء بالبنك منھجية ربط األداء السنوي للفرد باألداء الكلي للبنك.
ولقد اعتمد مجلس اإلدارة مجمع المكافآت السنوي لھذا العام بعد مراجعته ومناقشته مع لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس
اإلدارة  .وتحددت نسبة المكافآت المعتمدة على أساس مؤشرات األداء الرئيسية المذكورة أعاله على مستوى البنك ككل.
يحدد نموذج تقييم األداء لكل درجة وظيفية األھمية الكمية لمؤشرات األداء الرئيسية لألفراد كما يتم ربط الدرجات النھائية للتقييم
بصيغة كمية لتحديد مستوى المكافآت.
ونظرا ألن مجمع المكافآت الشامل للمجموعة مرتبط بأداء المجموعة ،تقوم المجموعة بتعديل نسب المكافآت في حالة ضعف األداء
وركود األعمال.
 4.1.12التعديالت على المكافآت
تتم مراجعة مبلغ المكافآت السنوي )الثابتة والمتغيرة( من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس اإلدارة وتخضع بعد ذلك
للمراجعة واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة.
تضع سياسة تأجيل المكافآت بالمجموعة تأجيل جزء مالئم من المكافآت المتغيرة لكبــار الموظفين )بما في ذلك أولئك الذين يحملون
تأثيرا ماديا على قائمة مخاطر المؤسسة(.
ينطبق تأجيل المكافآت المتغيرة على األسھم طبقا لشروط برنامج خيارات األسھم للموظفين ويخضع لالسترداد في حــالة ثبوت
احتيال أو وجود معلومات مضللة أو تجاوز الحدود المعتمدة للمخاطر.
 5.1.12أنواع بنود المكافآت
لدى البنك اثنان من بنود المكافآت الرئيسية )ثابتة ومتغيرة( .يرتبط البند المتغير بصورة رئيسية باألداء ويخضع لمنھج التأجيل كما
ذكر أعاله.
أما البند الثابت )الرواتب والمزايا( فھو على أساس نقدي بينما ينقسم البند المتغير )المنح والحوافز األخرى( إلى أسھم )برنامج
خيارات األسھم للموظفين(.
تتم مراجعة واعتماد النسبة بين المكافآت الثابتة والمتغيرة )النقد واألسھم( من قبل مجلس اإلدارة سنويا ً.
في حالة ضعف األداء وحــاالت ركود األعمــال ،قد تجرب المجموعة تقليل نسبة المكافآت المتغيرة وخصوصا ً لإلدارة العليا
واألشخاص المعنيين باتخاذ القرارات الجوھرية للمخاطر.
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إدارة المخاطر
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 .12اإلفصاحات الخاصة بالمكافآت )تتمة(
 2.12معلومـــات كميــة
اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس اإلدارة أربع مرات خالل السنة .وبلغ إجمالي المكافآت المدفوعة إلى أعضاء اللجنة
ال شيء.
بلغ عدد األشخاص الذين تسلموا مكافآت متغيرة خالل  42 2014موظفا ً ويمثلون نسبة  % 6.8من إجمالي عدد الموظفين الذين
تسلموا مكافأة متغيرة.
يبلغ عدد الموظفين الذين حصلوا على مكافآت عند االنضمام إلى البنك خالل سنة  2014ال شيء.
بلغ إجمالي مبلغ مكافأة نھاية الخدمة المدفوع خالل سنة  8 2014ألف دينار كويتي وھو يتعلق بموظف واحد فقط.
بلغ إجمــالي المكافآت المؤجلة القائمة كما في  31ديسمبر  2014مبلغ وقدره  1,250ألف دينار كويتي.
بلغ إجمالي المكافآت المؤجلة المدفوعة خالل  2014مبلغ وقدره  445ألف دينار كويتي.
إجمــالي قيمة األجور والمكافآت الممنوحة خالل فترة التقرير.

اإلدارة العليــا
الجدول 21
المكافآت الثابتة:
 نقدية مكافآت أخرى )إيضاح (1المكافآت المتغيرة:
 نقدية برنامج خيارات األسھم للموظفينمتخذو القرارات الھامة للمخاطر*
الجدول 22
المكافآت الثابتة:
 مكافآت نقدية أخرى )إيضاح (1المكافآت المتغيرة:
 مكافآت نقدية -برنامج خيارات األسھم للموظفين

غير مقيدة
ألف د.ك

مؤجلة
ألف د.ك

3,097
-

361

684
-

673

غير مقيدة
ألف د.ك

مؤجلة
ألف د.ك

2,008
-

208

496
-

486

إيضاح  :1تتضمن مكافآت نھاية الخدمة المؤجلة بما يتماشى مع سياسة بنك بوبيان.
فئة الموظفين
الجدول 23

عدد الموظفين
في الفئة
34
23
12

اإلدارة العليا
الموظفين ذوي صالحيات اتخاذ انكشافات للمخاطر*
األفراد المختصون بالقرارات المالية ومراقبة المخاطر
*

يعرف الموظفين ذوي صالحيات اتخاذا انكشافات المخاطر على إنھم موظفين ضمن اإلدارة العليا
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إجمالي قيمة
األجور والمكافآت
)ألف د.ك(
4,815
3,193
880

60

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .13إﻓﺻــﺎﺣﺎت أﺧرى
 1.13ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ :ﻧﻤﻮذج اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎم
رﻗﻢ اﻟﺼﻒ

اﻟﺠﺪول 24

أﻟﻒ د.ك
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) : (CET1اﻷدوات واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟؤھﻠﺔ اﻟﻣﺻدرة زاﺋدا ﻋﻼوة اﻹﺻدار
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ )اﻟﻣﺣﺗﺟزة(
اﻟدﺧل اﻟﻣﺗراﻛم اﻟﺷﺎﻣل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻷﺧرى
اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل طرف ﺛﺎﻟث )ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ(
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) (CET1ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) : (CET1اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ

259,395
5,978
21,592
286,965

اﻟﺷﮭرة )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻻﻟﺗزام ذي اﻟﺻﻠﺔ(
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭم اﻟﺑﻧك ﻧﻔﺳﮫ )إن ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ(

)(27,968
)(763

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻈﺎق اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ،
ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %10ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة )اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻮق ﺣﺪ  %10ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ(

)(29,184

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )(CET1
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) (CET1ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ  : (1اﻷدوات
أدوات رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ) ) (AT1وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) (CET1اﻟﻐﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳطر  (4اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى اﻟﻐﯾر )اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ )اﻟﺷرﯾﺣﺔ ((1
رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ  (1ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ  : (1اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ )(AT1
رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  = (1ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) + (CET1رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ )(AT1

)(57,915
229,050

731
731
731

229,781

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  :(2اﻷدوات واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

أدوات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ ) (2وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ) (CET1ورأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ) (AT1ﻏﯾر
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳطر  4أو  ( 11اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى اﻟﻐﯾر )اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ ((2
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ ( 2
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  (2ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  :(2اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ
إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ  2ﻣﻦ رأس اﻟﻤــﺎل
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ )اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ (2
رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺷﺎﻣل = رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  + (1رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﯾﺣﺔ (2
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر )ﺑﻌد اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ (%50
ﻣﻌدﻻت رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺻدات
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  (1ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺷرﯾﺣﺔ  (1ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺷﺎﻣل ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌدل ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )(CET1
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌدل رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ (1
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺻدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺻدات اﻟﺑﻧوك ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧظﺎﻣﻲ

22

146
15,002
15,148
15,148
244,929
1,356,592
16.94%
16.88%
18.05%
8.50%
10.00%
12.00%

ﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ش.م.ك .وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2014
 .13إﻓﺻــﺎﺣﺎت أﺧرى )ﺗﺗﻣﺔ(
 2.13ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤــﺎﻟﻲ :ﻧﻤﻮذج اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌــــﺎم
اﻟﺠﺪول 25
اﻟﺒﻨﺪ
1
2
3

أﻟﻒ د.ك

اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧود ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺑﻧود ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت(
)ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷرﯾﺣﺔ  1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﺿﻣن إطﺎر ﻋﻣل ﺑﺎزل (3
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧود ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ(
)ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻔﯾن  1و(2

2,647,930
)(57,144
2,590,786

اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
4

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )أي ﺻﺎﻓﻲ ھﺎﻣش اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﻘدي اﻟﻣؤھل(

-

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

-

6

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك.

-

7

)اﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻣوﺟودات اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﮭﺎﻣش اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ(

-

8

)اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺑﻧك ﻷطراف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت(

-

9

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻔوف ﻣن  4إﻟﻰ (8

-

5

اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
10

اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )ﻗﺑل أي ﺗﻌدﯾل ﻟﻌواﻣل ﺗﺣوﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن(

1,085,500

11

)ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن(

)(902,305

12

183,195

ﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ )ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻔﯾن  10و(11
رأس اﻟﻤــﺎل وإﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت

13

اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ  1ﻣﻦ رأس اﻟﻤــﺎل

15

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤــﺎﻟﻲ )اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ  1ﻣﻦ رأس اﻟﻤــﺎل ) / (13إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت )( (14

14

إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺼﻔﻮف  3و 9و(12

229,050
2,773,981

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤــﺎﻟﻲ

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

62

23

8.26%

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

التاريـــخ : 4 1ربيع األول 1436 ،هـ
 0يناير 2015 ،م
الموافــق : 4
تقرير اعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
من 01/01/2014م إلى 31/12/2014م
		

إلى السادة  /مساهمي بنك بوبيان
المحترمين

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فوفق���ا لق���رار الجمعي���ة العمومية القاض���ي بتعيين
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك بوبيان وتكليفنا
بذلك ،نقدم لكم التقرير التالي:
إنن���ا ف���ي هيئة الفت���وى والرقابة الش���رعية في بنك
بوبي���ان ق���د راقبن���ا وراجعن���ا المب���ادئ المس���تخدمة
والعق���ود المتعلق���ة بالمعامالت الت���ي طرحها البنك
خالل الفترة من  1/1/2014م إلى 31/12/2014م ،ولقد
قمنا بالمراقبة والمراجع���ة الواجبة إلبداء الرأي عما
إذا كان البن���ك ق���د الت���زم بأح���كام ومبادئ الش���ريعة
اإلس�ل�امية ،وكذل���ك بالفت���اوى والق���رارات والمبادئ
واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا ،وأن

مسئولية التنفيذ لهذه األحكام والمبادئ والفتاوى
تقع عل���ى إدارة البن���ك ،أما مس���ؤوليتنا فتنحصر في
إبداء رأي مس���تقل بناء على ما ُع���رض علينا ،واطلعنا
عليه.
ولق���د قمنا بالمراقبة بالكيفية المناس���بة والمراجعة
الت���ي اش���تملت عل���ى فح���ص العق���ود واإلج���راءات
المتبع���ة ف���ي البنك على أس���اس اختب���ار كل نوع من
أن���واع العمليات ،كم���ا حصلنا على جمي���ع المعلومات
والتفسيرات الضرورية إلصدار رأي في مدى تماشي
أعم���ال البنك مع أحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية .وفي
رأين���ا أن العق���ود والوثائ���ق والعمليات الت���ي أبرمها
البن���ك خالل الفت���رة من  1/1/2014م إل���ى 31/12/2014
م والت���ي اطلعن���ا عليها تمت وفق��� ًا ألحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية.
ه���ذا ونس���أل الله العل���ي القدير أن يوف���ق القائمين
عل���ى البنك لخدم���ة ديننا الحنيف ووطنن���ا العزيز وأن
ُيحقق للجميع الرشاد والسداد ،والله ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين .والحمد لله رب العالمين

الشيخ الدكتور /عجيل جاسم النشمي

الشيخ الدكتور /عبدالعزيز خليفة القصار

الشيخ الدكتور /عصام خلف العنزي

الشيخ الدكتور/محمد عود الفزيع
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بيان الربح أو الخسارة المجمع
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014

إيضاح

2014

2013

ألف د.ك

ألف د.ك

اإليرادات
إيرادات من المرابحات والتمويالت اإلسالمية األخرى
5

توزيعات للمودعين
تكاليف مرابحات
صافي ربح التمويل
صافي إيرادات االستثمار

6

صافي إيرادات األتعاب والعموالت

7

حصة في نتائج شركات زميلة

16

83,692

70,969

)(15,961

)(8,527

)(1,523

)(1,700

66,208

60,742

4,986

962

5,935

3,632

)(247

726

صافي ربح عمالت أجنبية

1,352

1,010

إيرادات أخرى

171

-

اإليرادات التشغيلية

78,405

67,072

تكاليف موظفين

)(20,833

)(18,767

مصروفات عمومية وإدارية

)(12,411

)(10,062

استھالك

)(2,178

)(1,699

المصروفات التشغيلية

)(35,422

)(30,528

42,983

36,544

)(12,952

)(23,081

30,031

13,463

ربح التشغيل قبل مخصص انخفاض القيمة
8

مخصص انخفاض القيمة
ربح التشغيل قبل االستقطاعات
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)(261

)(127

ضريبة دعم العمالة الوطنية

)(736

)(348

الزكاة

)(289

)(133

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(240

)(135

28,505

12,720

مساھمي البنك

28,239

13,408

حصص غير مسيطرة

266

صافي ربح السنة

28,505

12,720

14.39

6.83

صافي ربح السنة
العائد إلى:

9

ربحية السھم األساسية والمخففة العائدة إلى مساھمي البنك )فلس(

إن اإليضاحات من  1إلى  32تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المجمعة
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بيان الدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014

صافي ربح السنة

2014

2013

ألف د.ك

ألف د.ك

28,505

12,720

اإليرادات الشاملة األخرى
يتم إعادة تصنيف اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الربح أو الخسارة
المجمع في الفترات التالية:
التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

947

)(2,230

صافي أرباح من استثمارات متاحة للبيع محول إلى بيان الربح أو
)(86

الخسارة المجمع

)(449

خسائر انخفاض القيمة الستثمارات متاحة للبيع محولة إلى بيان الربح أو
1,364

2,115

تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

1,278

)(2,873

األرباح )/الخسائر( الشاملة األخرى للسنة

3,503

)(3,437

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

32,008

9,283

مساھمي البنك

31,742

9,971

حصص غير مسيطرة

266

)(688

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

32,008

9,283

الخسارة المجمع

العائد إلى:
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المحول إلى االحتياطيات
إصدار أسھم منحة
أسھم منحة مقترحة
إصدار أسھم
مدفوعات باألسھم )إيضاح (26
صافي حركة حصص غير المسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر 2013

الرصيد في  1يناير 2013
إجمالي )الخسائر( /اإليرادات الشاملة
للسنة

إصدار أسھم منحة
استرداد جزء من رأس مال حصص غير
مسيطره
مدفوعات باألسھم )إيضاح (26
بيع أسھم خزينه
أسھم منحة مقترحة )إيضاح (22
توزيعات نقدية مقترحة )إيضاح (22
الرصيد في  31ديسمبر 2014

المحول إلى االحتياطيات

الرصيد في  1يناير 2014
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

رأس
المـال

-

-

8,745

-

-

174,824

-

196,500

-

-

-

-

12,855

-

183,645

ألف د.ك

183,645

76

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
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62,896

-

-

-

-

-

-

62,896

62,896

-

-

-

-

-

-

-

-

62,896

ألف د.ك

عالوة
إصدار
أسھم

12,855

-

-

12,855

)(8,741

-

-

8,741

9,825

9,825
-

-

-

-

)(12,855

-

-

12,855

ألف د.ك

أسھم
منحة
مقترحة

3,306

-

-

-

-

-

1,415

-

1,891

6,283

-

-

-

-

-

-

2,977

-

3,306

ألف د.ك

3,167

-

-

-

-

-

1,354

-

1,813

6,015

-

-

-

-

-

-

2,848

-

3,167

ألف د.ك

860

-

323

-

-

-

-

-

537

864

-

-

-

4

-

-

-

-

860

ألف د.ك

2,857

-

-

-

-

-

-

)(564

3,421

5,082

-

-

-

-

-

-

-

2,225

2,857

ألف د.ك

)(7,746

-

-

-

-

-

-

)(2,873

)(4,873

)(6,468

-

-

-

-

-

-

-

1,278

)(7,746

ألف د.ك

3,204

-

-

-

)(12,855

)(4

)(2,769

13,408

5,424

5,978

)(9,815

)(9,825

)(257

257

-

-

)(5,825

28,239

3,204

ألف د.ك

أرباح
مرحلة

6
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)(1,100

-

-

)(76

-

-

-

-

)(1,024

)(763

337

-

-

-

-

-

)(1,100

ألف د.ك

أسھم
خزينة

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

احتياطي
المدفوعات
باألسھم

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
ترجمة
عمالت
أجنبية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,815

9,815

-

-

-

-

-

-

-

ألف د.ك

توزيعات
نقدية
مقترحة

-

263,944

-

323

-

-

-

-

9,971

253,650

296,027

-

-

5,543

3,717

-

-

-

269,487

3,717

323

-

-

-

9,283

256,164

-

-

-

)(688

2,514

5,075

-

-

80

301,102

-

-

80
-

261

)(734

-

-

-

261

-

-

266

5,543

32,008

269,487

ألف د.ك

ألف د.ك

)(734

-

-

31,742

263,944

ألف د.ك

حقوق الملكية
العائدة إلى
مساھمي
البنك

حصص
غير
مسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية

بنك بوبيان ش.م.ك.ع .وشركاته التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014

األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
التعديالت لـ:
مخصص انخفاض القيمة
استھالك
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
صافي خسارة) /ربح( من استثمارات متاحة للبيع
صافي خسائر من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
حصة في نتائج شركات زميلة
إيرادات توزيعات أرباح
صافى )ربح( /خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
صافي )ربح( /خسارة من بيع استثمارات عقارية
احتياطي المدفوعات باألسھم
ربح التشغيل قبل التغير في أصول ومطلوبات التشغيل
التغيرات في أصول ومطلوبات التشغيل:
مستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
أصول أخرى
مستحق للبنوك
حسابات المودعين
مطلوبات أخرى
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
شراء استثمارات متاحة للبيع
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
حيازة شركات زميلة
شراء استثمارات عقارية
المحصل من بيع استثمارات عقارية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
استرداد جزء من رأس مــال حصص غير مسيطرة
المحصل من استخدام أسھم خزينه
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نھاية السنة

إيضاح

8

10

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

28,505

12,720

12,952
2,178
)(1,487
10
547
247
)(1,112
)(2,441
)(270
261
39,390

23,081
1,699
)(1,270
)(314
876
)(726
)(1,397
1,712
34
323
36,738

35,278
)(338,678
572
)(9,279
425,456
8,001
1,112
161,852

)(47,246
)(242,762
)(5,683
28,885
260,609
4,672
1,397
36,610

)(8,765
1,451
)(95,211
48,488
359
)(6,916
13,845
)(5,250
)(51,999

)(966
6,453
)(7,660
6,504
286
)(3,436
)(3,155
5,744
)(4,288
)(518

)(734
80
)(654
109,199
205,622
314,821

36,092
169,530
205,622
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بنك بوبيان ش.م.ك.ع .وشركاته التابعة
إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
.1

التأسيس واألنشطة
تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.ع") .البنك"( كشركة مساھمة كويتية عامة بتاريخ  21سبتمبر  2004وفقا ً لقانون الشركات التجارية المعمول
به في دولة الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم  88ووفقا ً لقواعد وقوانين بنك الكويت المركزي )القانون رقم  30لسنة .(2003
تم إدراج أسھم البنك في سوق الكويت لألوراق المالية في  15مايو .2006
في  28نوفمبر  2004تم الترخيص للبنك من قبل بنك الكويت المركزي ليقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم كافة الخدمات المصرفية وفقا
ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة ،وطبقا ً لما تعتمده ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
إن البنك ھو أحد الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع )"الشركة األم"(.
بلغ عدد موظفي المجموعة  1081موظفا ً في  31ديسمبر ) 2014بينما كان عدد موظفي المجموعة  901موظفا في  31ديسمبر .(2013
عنوان البنك المسجل ھو ص .ب ، 25507 .الصفاة  ،13116دولة الكويت.
تم اعتماد إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  6يناير  ،2015وللمساھمين صالحية تعديل ھذه البيانات المالية
المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية.

.2

أساس اإلعداد

1-2

بيان االلتزام

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ) (IFRSالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )(IASB
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ،والمطبقة في دولة الكويت
لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي .إن ھذه التعليمات تتطلب تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية،
باستثناء متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  39حول المخصص المجمع النخفاض القيمة والتي تحل محلھا متطلبات بنك الكويت
المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام ،كما ھو مبيّن في السياسة المحاسبية .10 -3
 2-2أساس القياس
تم إعداد ھذه البيانات المالية المجمعة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس األوراق المالية  ،واالستثمارات المتاحة للبيع و األصول
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات العقارية وفقا ً للقيمة العادلة
3-2

عملة التعامل والعرض
تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي )"د.ك"( وھو عملة التعامل للبنك .إن كافة المعلومات المالية المعروضة بالدينار
الكويتي مقربة إلى أقرب ألف ،ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك.

4-2

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية اعتباراً من  1يناير 2014
تتفق السياسات المحاسبية المطبقة مع تلك المستخدمة في السنة السابقة .ولم يكن ھنــاك أي أثر للتعديالت المذكورة أدناه المتعلقة بالمعايير
الدولية للتقارير المــالية ،واجبة التطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد  1ينــاير  ،2014على السياسات المحاسبية والمركز
أو األداء المــالي للمجموعة.
المنشآت االستثمــارية )تعديل على المعايير الدولية للتقارير المــالية رقم  10و 12ومعيار المحاسبة الدولي رقم (27
تقاص الموجودات المــالية والمطلوبات المــالية )تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (32
استحداث المشتقات واالستمرار في محاسبة التحوط )تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (39
اإلفصــاح عن المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غير المــالية )تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (36

8
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.2

أساس اإلعداد )تتمة(

5-2

المعايير والتفسيرات الجديدة وغير المطبقة بعــد
تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنھــا غير واجبة التطبيق بعــد ولم يتم تطبيقھــا بشكل مبكر من
قبل المجموعة .تعتزم المجموعة تطبيق ھذه المعايير والتفسيرات متى أصبحت واجبة التطبيق.

المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم " 9األدوات المــالية"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم " 9األدوات المــالية" في صيغته النھــائية في يوليو  2014وھو
واجب التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .ويبين ھذا المعيــار متطلبات االعتراف
والقياس الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات المــالية وبعض عقود شراء أو بيع الموجودات غير المــالية .ويحل ھذا المعيار محل
معيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات المــالية :االعتراف والقياس" .سيكون لتطبيق ھذا المعيار أثراً على تصنيف وقياس الموجودات
المــالية للمجموعة إال أنه من غير المتوقع أن يكون له أثراً جوھريا ً على تصنيف وقياس المطلوبات المــالية .تقوم المجموعة حاليا ً بحصر
حجم تأثير المعيار على البيانات المــالية للمجموعة عند تطبيقه.

المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" )واجب التطبيق على السنوات المــالية التي تبدأ في أو بعــد 1
يوليو (2017
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية بتاريخ  28مــايو  2014وھو واجب التطبيق
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد  1ينــاير  .2017ويحل المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  15محل معيار المحاسبة الدولي رقم 11
"العقــود اإلنشــائية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 18اإليرادات" باإلضافة إلى التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقارير المــالية أرقــام  13و 15و 18والتفسير الصادر من لجنة التفسيرات الدائمة ) (SICرقم  31بداية من تاريخ التطبيق .ويقوم المعيار
الجديد بإلغــاء حاالت عدم التطابق وأوجه القصور في المتطلبات السابقة لالعتراف باإليراد ،كمــا يقدم إطــاراً أكثر قوة فيمــا يتعلق
بمعالجة مشاكل اإليرادات وتحسين تماثل ممارسات االعتراف باإليراد على مستوى المنشآت والقطاعات والواليات القضائية واألسواق
الرأسمــالية .تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  15على المجموعة وال تتوقع أن يكون ھنــاك أثراً
جوھريا ً لتطبيق ھذا المعيار.
.3

السياسات المحاسبية الھامة

1-3

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل مماثل لكافة الفترات المعروضة في ھذه البيانات المالية المجمعة ،وتم تطبيقھا بشكل ثابت
من قبل كل شركات المجموعة.
أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لكل من البنك وشركاته التابعة الرئيسية )يشار إليھا جميعا ً بـ "المجموعة"( :شركة بوبيان
للتأمين التكافلي ش.م.ك) .مقفلة( ،وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك) .مقفلة( ،وتخضع جميعھا لسيطرة البنك كما ھو مبيّن في
اإليضاح رقم .15

1-1-3

دمج األعمال
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ في تاريخ الشراء ،وھو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى
المجموعة .وتعتبر المجموعة مسيطرة على الشركة المستثمر فيھا فقط في الحاالت التالية:
 إذا كان للمجموعة نفوذ على الشركة المستثمر فيھا )أي عندما تمنح الحقوق القائمة قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
الخاصة بالشركة المستثمر فيھا(
 إذا كانت المجموعة منكشفة لـ أو لھا حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتھا مع الشركة المستثمر فيھا.
 إذا كانت المجموعة لديھا القدرة على استخدام نفوذھا على الشركة المستثمر فيھا للتأثير في عوائدھا.
عندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر فيھا ،فإن المجموعة تأخذ في االعتبار
جميع الوقائع والظروف في تقدير ما إذا كان لھا نفوذ على الشركة المستثمر فيھا بما في ذلك ما يلي:
 الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيھا
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة
تقوم المجموعة بقياس الشھرة في تاريخ الشراء على النحو التالي:
 القيمة العادلة لمقابل الشراء المحول؛ إضافة إلى
 المبلغ المعترف به من أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة ،إضافة إلى
 إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل ،القيمة العادلة لحصة الملكية – فيما قبل الشراء -في الشركة المشتراة؛ ناقصا
 صافي المبلغ المعترف به من األصول المحددة المشتراة والمطلوبات المقدرة والمحتملة .
عندما يكون مبلغ الزيادة بالسالب ،يتم االعتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
إن تكاليف المعامالت ،بخالف تلك المرتبطة بإصدار أدوات دين أو أسھم والتي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال ،يتم
تسجيلھا كمصروفات عند تكبدھا.
9
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السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
أساس التجميع )تتمة(

حصص غير مسيطرة
يتم عرض الحصص في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تعود إلى المجموعة كحصص غير مسيطرة في بيان المركز المالي
المجمع .تقاس الحصص غير المسيطرة بالحصة النسبية لصافي أصول الشركة التي يتم حيازتھا ،وتوزع الخسائر على الحصص
غير المسيطرة حتى ولو تجاوزت نصيب الحصة غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة .يتم معالجة المعامالت مع
الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق ملكية المجموعة .تسجل األرباح أو الخسائر نتيجة بيع الحصص غير
المسيطرة دون فقدان السيطرة في حقوق الملكية.

3-1-3

الشركات التابعة
الشركات التابعة ھي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة عليھا .يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة في ھذه البيانات
المالية المجمعة ،من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتھاء السيطرة .يتم عند الضرورة عمل تعديالت على البيانات المالية
للشركات التابعة لتوحيد سياساتھا المحاسبية مع السياسات المحاسبية المطبقة من قبل البنك.

4-1-3

فقدان السيطرة
عندما يتم فقدان السيطرة ،تقوم المجموعة باستبعاد أصول ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة والمكونات
األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة .يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في بيان الربح أو
الخسارة المجمع .وإذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة ،عندئذ يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة بتاريخ
فقدان السيطرة .الحقاً ،يتم المحاسبة عنھا كشركة مستثمر بھا محاسب عنھا بطريقة حقوق الملكية أو كأصل مالي وفقا ً لمستوى
تأثير الحصة المحتفظ بھا.

5-1-3

استثمارات في شركات زميلة )الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية(
الشركات الزميلة ھي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوھري على السياسات المالية والتشغيلية لديھا ،وال يمتد ذلك إلى
السيطرة ،ينشأ التأثير الجوھري عندما تمتلك المجموعة ما بين  %20و %50من حقوق التصويت.
يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم تسجيلھا مبدئيا ً بالتكلفة .إن تكلفة االستثمار
تتضمن تكاليف المعامالت.
تقوم المجموعة بإدراج حصتھا من إجمالي الربح أو الخسارة المدرج للشركة الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع باستخدام
طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الفعلي لبداية التأثير الجوھري وحتى التاريخ الفعلي النتھائھا .التوزيعات المستلمة من
الشركات الزميلة تقلل القيمة الدفترية لالستثمارات .كذلك قد يتعين إجراء التعديالت على القيمة الدفترية فيما يخص التغييرات في
حصة المجموعة في الشركة الزميلة الناتجة عن التغييرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة وغيرھا من اإليرادات الشاملة األخرى،
ويتم إدراج حصة المجموعة في ھذه التغييرات بشكل مباشر في حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة األخرى حسبما يكون مناسبا ً.
عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في شركة مستثمر بھا محاسب عنھا بطريقة حقوق الملكية ،فإن القيمة الدفترية
لھذا االستثمار ،بما فيھا أي حصص طويلة األجل تمثل جزءاً من ھذا االستثمار ،يتم تخفيضھا حتى تصل إلى ال شيء ويتم إيقاف
االعتراف بأي خسائر أخرى إال إذا كان على المجموعة أية التزامات أو قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر بھا.
أي زيادة في تكلفة الحيازة عن حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة المعترف
بھا في تاريخ الحيازة تتحقق كشھرة ضمن القيمة الدفترية للشركة الزميلة.
أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المحددة عن تكلفة الحيازة بعد إعادة التقييم تتحقق على
الفور في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في حدود حصة المجموعة في الشركة
الزميلة .وتستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بھا األرباح غير المحققة ولكن فقط إذا لم يتوفر دليل على
انخفاض القيمة.

6-1-3

معامالت مستبعدة عند التجميع
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات
المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة.
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السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
العمالت األجنبية
يتم عرض البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيھا )عملة التعامل(.
تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية بعملة التعامل وفق أسعار التحويل السائدة بتاريخ كل معاملة.
تدرج فروق التحويل الناتجة عن تسوية وإعادة ترجمة البنود النقدية في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة ،وتدرج فروق التحويل
الناتجة عن إعادة ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة باستثناء الفروق الناتجة عن
إعادة ترجمة البنود غير النقدية والتي تدرج األرباح والخسائر المتعلقة بھا مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .وبالنسبة لتلك البنود
غير النقدية ،فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن ترجمة العمالت األجنبية تدرج أيضا ً مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
لغرض عرض البيانات المالية المجمعة ،يتم عرض أصول ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي باستخدام أسعار
الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي .ويتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات وفقا لمتوسط أسعار الصرف للسنة .ويتم تصنيف
فروق التحويل الناتجة ،إن وجدت ،كإيرادات شاملة أخرى وتحول إلى احتياطي ترجمة العمالت األجنبية للمجموعة ،وتدرج فروق
التحويل تلك في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة التي يتم فيھا استبعاد العملية األجنبية.

3-3

تحقق اإليرادات
يتم تحقق اإليرادات في الحاالت التي يكون من المحتمل فيھا تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة والتي يمكن فيھا قياس اإليرادات
بشكل موثوق ،ويجب توفر معايير التحقق الخاصة التالية أيضا ً قبل تحقق اإليرادات:





4-3

1-4-3

تتحقق اإليرادات من المرابحات والوكاالت واألصول المؤجرة بشكل يعكس العائد الدوري الثابت على صافي االستثمار القائم.
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح.
تتحقق إيرادات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات المتعلقة بھا.
تتحقق إيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

األدوات المالية

األصول المالية
محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد
تتحقق كافة مشتريات ومبيعات األصول المالية بالطريقة المعتادة على أساس تاريخ السداد .ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة
بين تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد في بيان الربح أو الخسارة المجمع بالنسبة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر ،ويتم إدراجھا في اإليرادات الشاملة األخرى بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع .إن مشتريات أو مبيعات الطريقة المعتادة
ھي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل إطار زمني يتم تحديده بالنظم أو بالعرف السائد في
األسواق بشكل عام.

تحقق وعدم تحقق األصول المالية
تتحقق األصول المالية عندما تصبح المجموعة طرفا ً في أداة تعاقدية ،وتقاس مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،وتدرج تكاليف المعامالت فقط
لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية الناتجة من ذلك األصل أو عندما تقوم
المجموعة بتحويل األصل المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي إلى جھة أخرى .إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو لم
تحتفظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول ،فإن المجموعة تقوم بتسجيل حصتھا المحتفظ بھا
في األصل وااللتزام المتعلق به في حدود المبالغ التي قد يتعين عليھا دفعھا .إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية
أصل مالي محول ،تستمر المجموعة في تسجيل األصل المالي وتسجيل االلتزام الخاص بالمتحصالت المستلمة.

التقاص
يتم التقاص بين األصول المالية والمطلوبات المالية ،ويتم إدراج صافي المبلغ الظاھر في بيان المركز المالي المجمع فقط عند
وجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل
وسداد االلتزام في الوقت ذاته.
تعرض اإليرادات والمصروفات بالصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك ،أو لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من
المعامالت المتماثلة.
تقوم المجموعة بتصنيف األصول المالية إلى الفئات التالية :النقد والنقد المعادل والمستحق من البنوك والتمويالت اإلسالمية للعمالء
واألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات متاحة للبيع وأصول أخرى.
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السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
األدوات المالية )تتمة(

األصول المالية )تتمة(
النقد والنقد المعادل

يشتمل بند النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى بنوك أخرى وتوظيفات لدى بنوك تستحق خالل سبعة
أيام.

المستحق من البنوك وتمويالت إسالمية للعمالء
المستحق من البنوك والتمويالت اإلسالمية للعمالء ھي أصول مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وھي غير مدرجة في سوق نشط.

المرابحة
المرابحة ھي اتفاق يتعلق ببيع السلع بالتكلفة مضافا ً إليھا ھامش ربح متفق عليه ،حيث يقوم البائع بإعالم المشتري بالسعر الذي
ستتم به المعاملة وكذلك مبلغ الربح الذي سيتحقق ،المرابحة ھي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة المطفأة ناقصا ً
مخصص انخفاض القيمة.

الوكالة
الوكالة ھي اتفاق بين طرفين ھما الموكل الذي يرغب في تعيين الطرف اآلخر وھو الوكيل ليكون ھذا األخير وكيالً عن الموكل
فيما يتعلق باستثمار أموال الموكل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية .الوكالة ھي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة المطفأة
ناقصا ً مخصص انخفاض القيمة.

األصول المؤجرة – التي تكون فيھا المجموعة مؤجراً
يتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي عندما تقتـضي شروط التأجير تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر،
وتصنف كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي .تدرج األصول المؤجرة بمبالغ تعادل صافي مبلغ االستثمار القائم في
عقود التأجير ،ناقصا ً مخصص انخفاض القيمة.

التسھيالت التمويلية المعاد التفاوض بشأنھا
في حال التعثر ،تسعى المجموعة إلعادة ھيكلة التسھيالت بدالً من التنفيذ على الضمانات .ويشمل ذلك تمديد فترات السداد واالتفاق
بشأن شروط تسھيالت جديدة .عند التفاوض حول شروط وأحكام ھذه التسھيالت ،تنطبق شروط وأحكام الترتيبات التعاقدية الجديدة
عند تحديد ما إذا كانت ھذه التسھيالت التمويلية ستظل متأخرة ،تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة التسھيالت التمويلية المعاد التفاوض
بشأنھا للتأكد من تلبية كافة المعايير ومن احتمال حدوث المدفوعات المستقبلية .وتظل التسھيالت خاضعة لتقييم انخفاض القيمة
سواء بشكل فردي أو مجمع.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،إذا تم تصنيفه كمحتفظ به بغرض المتاجرة أو تم تصنيفه
بالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي .يتم تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إذا قامت المجموعة بإدارة تلك االستثمارات واعتمدت في قرارات البيع والشراء على أساس قيمتھا العادلة وفقا لخطة المجموعة
االستراتيجية أو كان ھذا التصنيف يستبعد أو يقلل بصورة كبيرة من تضارب قياس أو تحقق قد ينتج في حال ما لم يتم التصنيف.
يتم إثبات تكاليف المعاملة ذات الصلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع عند تكبدھا .يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر وفقا ً للقيمة العادلة ،كما تدرج التغيرات المتعلقة بھا ،والتي تأخذ في االعتبار أي إيرادات توزيعات أرباح،
في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

استثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع ھي أصول مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفھا في أي من فئات األصول المالية أعاله.
يتم إثبات االستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة متعلقة بھا مباشرة.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغييرات عليھا ،بخالف خسائر انخفاض القيمة )راجع إيضاح (10 -3
وفروق ترجمة العمالت األجنبية على أدوات الدين المتاحة للبيع ،في اإليرادات الشاملة األخرى ويتم عرضھا في احتياطي القيمة
العادلة ضمن حقوق الملكية .عند استبعاد االستثمار أو يتقرر أن قيمته قد انخفضت ،يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكم في
حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع.
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المطلوبات المالية
يتم إثبات جميع االلتزامات المالية مبدئيا في تاريخ السداد بالقيمة العادلة ناقصا ً أية تكاليف معامالت متعلقة بھا مباشرة .الحقا ً
لالعتراف المبدئي ،يتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية أو إلغاؤھا أو انتھاء فتراتھا.
تتضمن المطلوبات المالية المستحق إلى البنوك وحسابات المودعين والمطلوبات األخرى.

المستحق للبنوك وحسابات المودعين
حسابات المودعين ھي الودائع المستلمة من العمالء بموجب الحسابات الجارية أو حسابات التوفير االستثمارية أو الحسابات
االستثمارية محددة األجل .وتشمل حسابات المودعين لدى البنك ما يلي:
 (1الودائع غير االستثمارية في صورة حسابات جارية :ال تستحق ھذه الحسابات أي ربح وال تتحمل أي مخاطر خسارة حيث يضمن
البنك دفع الرصيد المتعلق بھا عند الطلب .وعليه ،فإن ھذه الحسابات تعتبر قرضا ً حسنا ً من المودعين للبنك حسب مبادئ الشريعة
اإلسالمية .ويتم استثمار ھذا القرض الحسن حسب قرار المجموعة ،وتعود نتائج مثل ھذه االستثمارات في نھاية األمر لمساھمي
البنك.
 (2حسابات الودائع االستثمارية :وتشمل حسابات التوفير وحسابات الودائع محددة األجل وحسابات الودائع غير محددة األجل.

حسابات التوفير االستثمارية
وھي ودائع غير محددة األجل يسمح فيھا للعميل بسحب أرصدة ھذه الحسابات أو أجزاء منھا في أي وقت.

حسابات الودائع االستثمارية محددة األجل
وھي ودائع محددة األجل بنا ًء على عقود الودائع المبرمة بين البنك والمودع .وتستحق ھذه الودائع شھريا ً أو ربع سنويا ً أو نصف
سنويا ً أو سنويا ً.

حسابات الودائع االستثمارية غير محددة األجل
وھي ودائع استثمارية غير محددة األجل وتعامل كودائع سنوية تجدد تلقائيا ً عند االستحقاق لفترة مماثلة ،ما لم يقدم المودعون
إخطارات خطية للبنك بعدم رغبتھم في تجديد الوديعة.
في جميع الحاالت ،تحصل الحسابات االستثمارية على نسبة من الربح وتتحمل جزءًا من الخسارة وتدرج بالتكلفة زائداً الربح
المستحق.
5-3

القيمة العادلة
تمثل القيمة العــادلة السعر الذي قد يتم قبضه عن بيع أحــد الموجودات أو السعر الذي قد يتم سداده لنقل أحــد االلتزامات في معاملة
منظمة بين المشاركين في عمليات السوق في تاريخ القيــاس بشكل أساسي ،أو في أكثــر األسواق ربحية والتي يكون للمجموعة
المشاركة فيھــا في ذلك التــاريخ في حــالة عدم وجود مثل ھذه المعاملة المنظمة.
وتقوم المجموعة ،متى توفر ذلك ،بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشط لھذه األداة .ويُعتبر السوق نشطا ً
بشكل متكرر وكا ٍ
بشكل مستمر.
ف وكمية تكفي لتقديم معلومــات تسعير
إن كانت المعامالت الخاصة باألصول أو االلتزامات تتم
ٍ
ٍ
وفي حــالة عدم وجــود سعر معلن في السوق النشط ،تقوم المجموعة باستخدام أســاليب التقييم التي تحقق أكبر قدر من االستفــادة
من المعلومــات الملحوظة ذات الصلة وتحــد من استخدام المعلومات غير الملحوظة .كمــا يشتمل أسلوب التقييم الذي يقع عليه
االختيار على كافة العوامل التي قد يأخذھــا المشاركون في عمليات السوق بعين االعتبــار أثنــاء تسعير معــاملة مــا.
وفي حــالة مــا إذا كان ھناك سعراً للعرض وسعراً للطلب ألي من الموجودات أو المطلوبات التي تم قياسھــا بالقيمة العادلة ،تقوم
المجموعة بقياس موجوداتھــا بسعر العرض ومطلوباتھــا بسعر الطلب.
وتقرر المجموعة إذا ما تمت عمليات تحويل بين المستويات في التسلسل الھرمي عبر إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى
من المعلومات التي تعتبر ھامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نھــاية كل فترة تقارير.
ويتم تحديد القيم العادلة للعقارات االستثمــارية من قبل مقيمين يتمتعون بمؤھالت مھنية مناسبة ومعترف بھــا وخبرات حديثة بالموقع
والفئة الخاصة بالعقــار موضوع التقييم كمــا يجب أن توضع بعين االعتبــار القدرة على توليد منافع اقتصادية من استخدام العقــار
بأفضل استخدام.
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المشتقات المالية
يتم عرض أدوات المشتقات المالية بشكل مبدئي في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة )بما فيھا تكاليف المعاملة( ،ثم يتم قياسھا بقيمتھا
العادلة الحقا ً.
تبرم المجموعة عقوداً آجلة للصرف األجنبي ،وھذه العقود ھي عبارة عن ترتيبات تعاقدية لشراء أو بيع أدوات مالية معينة بسعر محدد
وتاريخ مستقبلي .ويتم عرض المشتقات المالية بالقيمة العادلة ،والتي تشمل الربح غير المحقق أو الخسارة غير المحققة من التقييم وفقا ً
للقيمة السوقية للمشتقات المالية باستخدام أسعار السوق أو نماذج التسعير الداخلية .ويتم وضع المشتقات المالية ذات القيمة السوقية
الموجبة )األرباح غير المحققة( ضمن "أصول أخرى" ،بينما يتم وضع المشتقات المالية ذات القيمة السوقية السالبة )الخسائر غير
المحققة( ضمن "مطلوبات أخرى" ضمن بيان المركز المالي المجمع.
ويتم وضع األرباح أو الخسائر الناتجة من المشتقات المالية ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع.

7-3

االستثمارات العقارية
االستثمارات العقارية ھي العقارات التي يتم االحتفاظ بھا لغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة قيمتھا الرأسمالية أو لكال الغرضين،
ولكن ليس لغرض البيع في إطار النشاط االعتيادي لألعمال أو االستخدام ألغراض إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات ألغراض
إدارية ،يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي والحقا بالقيمة العادلة مع إدراج أي تغير عليھا في بيان الربح أو
الخسارة المجمع ،تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة بحيازة العقار االستثماري.
يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع االستثمار العقاري )محتسبة على أساس الفرق بين صافي محصل البيع والقيمة الدفترية للبند(
في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
عند تغيير استخدام عقار معين بحيث يتم تصنيفه كممتلكات ومعدات ،فإن القيمة العادلة لھذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف تمثل تكلفته
وذلك ألغراض المحاسبة الحقا ً.

8-3

الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة .تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات
والمعدات سعر الشراء وأي تكلفة تتعلق به مباشرة يتم تكبدھا حتى يصل األصل إلى موقع التشغيل ويصبح صالحا ً لالستخدام المخصص
له.
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل أن تدفقا ً للمنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالنفقات سيعود على المجموعة.
يتم االعتراف بتكاليف الصيانة واإلصالح اليومي للممتلكات والمعدات عند تكبدھا.
يتم استھالك بنود الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت في بيان الربح أو الخسارة المجمع على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة
لكل بند.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنوات الحالية والمقارنة للبنود الھامة من الممتلكات والمعدات:




أثاث وتحسينات على عقارات مستأجرة
معدات مكتبية
أراض مستأجرة
مبان على
ٍ

 5سنوات
 10 - 3سنوات
 20سنة

يتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية دوريا ً ويتم تعديلھا حسبما كان مالئما.
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انخفاض القيمة

1-9-3

األصول المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من األصول المالية قد
انخفضت قيمتھا .ويعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول المالية قد انخفضت قيمتھا فقط إذا كان ھناك دليل موضوعي على
انخفاض القيمة نتيجة حدث أو أكثر وقع بعد التحقق المبدئي لألصل )حدث تكبد خسارة( وأن حدث الخسارة له أثر على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يسھل تقديرھا .وإذا ما ظھر ھذا الدليل ،يتم االعتراف بخسارة
انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

األصول المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة
يتم احتساب مبلغ خسارة االنخفاض في قيمة األصل المالي الذي يقاس بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الفعلي األصلي لذلك األصل .يتم إثبات الخسائر في بيان الربح أو
الخسارة المجمع ويتم إظھارھا في مخصص مقابل التمويالت اإلسالمية للعمالء .في حال وقوع أحداث بعد إثبات االنخفاض في القيمة
بما يؤدي إلى انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم رد االنخفاض في خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة
المجمع.
إضافة إلى ذلك ،ووفقا ً لتعليمات بنك الكويت المركزي ،يتم احتساب مخصص عام بحد أدنى  %1على التسھيالت النقدية و %0.5على
التسھيالت غير النقدية ،بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق عليھا تعليمات بنك الكويت المركزي وال تخضع
الحتساب مخصص محدد لھا .في مارس  ،2007أصدر بنك الكويت المركزي تعميما ً بتعديل أساس احتساب المخصصات العامة على
التسھيالت حيث تم تغيير نسبة المخصص من  %2إلى  %1على التسھيالت النقدية ومن  %1إلى  %0.5على التسھيالت غير النقدية.
وبدأ سريان ھذه النسب المعدّلة اعتباراً من  1يناير  2007على صافي الزيادة في التسھيالت ،بعد خصم بعض فئات الضمانات ،خالل
فترة التقرير .ويتم االحتفاظ بالجزء من المخصص العام الذي زاد عن نسبة  %1للتسھيالت النقدية وعن  %0.5للتسھيالت غير النقدية
كما في  31ديسمبر  2006كمخصص عام حتى تصدر تعليمات أخرى بھذا الشأن من قبل بنك الكويت المركزي.

االستثمارات المتاحة للبيع
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة ضمن
حقوق الملكية ،إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع .إن الخسائر المتراكمة المعاد تصنيفھا من حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة
المجمع تمثل الفرق بين تكلفة الشراء ،بالصافي بعد أي سداد أو إطفاء للمبلغ األصلي والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أي خسائر انخفاض
في القيمة معترف بھا سابقا ً في بيان الربح أو الخسارة المجمع ،في حال زادت القيمة العادلة خالل الفترة الالحقة ألوراق الدين المتاحة
للبيع المنخفضة قيمتھا ويمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث يقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو
الخسارة المجمع عندئذ يتم رد خسارة انخفاض القيمة مع تسجيل مبلغ الرد في بيان الربح أو الخسارة المجمع .إال أنه يتم تسجيل أي
استرداد الحق في القيمة العادلة لألسھم المتاحة للبيع المنخفضة قيمتھا في اإليرادات الشاملة األخرى.

 2-9-3األصول غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية ألصولھا غير المالية لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر على وجود خسائر
انخفاض في القيمة على ھذه األصول .إذا ما ظھر مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل لتحديد خسائر انخفاض
القيمة )إن وجدت( .وإذا لم يكن باإلمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده ألي أصل ما ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده
لوحدة إنتاج النقد التي يندرج ضمنھا ھذا األصل .وفي حال توفر أساس معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع أصول المجموعة على كل
وحدة من وحدات إنتاج النقد ،أو توزع بشكل آخر على المجموعة األقل من وحدات إنتاج النقد التي يتوافر لھا أساس معقول وثابت
للتوزيع.
يمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف المتكبدة حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام ،أيھما أعلى .ويتم عند تحديد
القيمة أثناء االستخدام خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدّل خصم يعكس معدالت السوق الحالية
والمخاطر المتعلقة باألصل الذي لم يتم له تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
إذا تم تقدير المبلغ الممكن استرداده ألصل ما )أو وحدة إنتاج النقد( بأقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )وحدة
إنتاج النقد( إلى قيمتھا الممكن استردادھا .وتتحقق خسارة انخفاض القيمة مباشرة ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع ،ما لم يدرج
األصل بالقيمة المعاد تقييمھا حيث يتم في ھذه الحالة المحاسبة عن خسارة انخفاض القيمة كانخفاض في إعادة التقييم.
فيما يخص األصول غير المالية بخالف الشھرة ،يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيانات مالية عما إذا كانت ھناك أي مؤشرات أن خسائر
انخفاض القيمة المدرجة سابقا لم يعد لھا وجود أو أنھا انخفضت .وفي حال رد خسارة انخفاض القيمة الحقاً ،فإن القيمة الدفترية
لألصل )وحدة إنتاج النقد( يتم زيادتھا إلى القيمة المقدرة المعدّلة لمبلغھا الممكن استرداده ،على أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم
زيادتھا القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا فيما لو لم تتحقق أي خسارة انخفاض في القيمة لألصل )وحدة إنتاج النقد( في
سنوات سابقة .ويتحقق عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع ،ما لم يتم إدراج األصل بقيمة معاد
تقييمھا حيث يتم في ھذه الحالة المحاسبة عن عكس خسائر انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
15
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السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

 10-3المخصصات
يتم تحقق المخصص في حال كان على المجموعة ،نتيجة لحدث ماضي ،التزامات قانونية أو استداللية حالية يمكن تقديرھا بشكل موثوق
فيه ويكون من المحتمل أن يتطلب تسوية ھذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية صادرة عن المجموعة .يتم مراجعة المخصصات بتاريخ
التقرير وتعديلھا لتعكس أفضل تقدير حالي للمصروفات الالزمة لسداد االلتزام كما في تاريخ المركز المالي ويتم خصمھا إلى القيمة الحالية
حينما يكون التأثير جوھريا ً.
 11-3المطلوبات واألصول المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنھا في اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ما لم
يكن احتمال تحقيق تدفق نقدي للموارد أمراً مستبعداً.
ال يتم إدراج األصول المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنھا عندما يكون احتمال تحقيق منافع اقتصادية مرجحا ً.
 12-3المدفوعات باألسھم
يقوم البنك بتطبيق خطة مكافآت باألسھم من حقوق الملكية ،ويتم إدراج القيمة العادلة للخدمات التي يحصل عليھا من الموظف مقابل منح
الخيارات أو األسھم ضمن المصروفات ،باإلضافة إلى الزيادة المقابلة في حقوق الملكية ،ويتم تحديد إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه على
مدى فترة منح ھذه الخيارات أو األسھم بالنظر إلى القيمة العادلة للخيارات أو األسھم في تاريخ منحھا باستخدام نموذج "بالك شولز".
وتقوم المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية بمراجعة تقديراتھا لعدد الخيارات المتوقع ممارستھا .وتقوم بإدراج أثر مراجعة التقديرات
األصلية ،إن وجد ،في بيان الربح أو الخسارة المجمع ،مع التعديل المقابل لحقوق الملكية.
 13-3تحليل القطاعات
يتم تحديد قطاعات األعمال التشغيلية استناداً إلى معلومات التقارير المالية الداخلية والتي تتم مراجعتھا بصورة دورية من قبل صناع القرار
من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائھا .وتنقسم قطاعات األعمال إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية.
يمثل قطاع األعمال تصنيف لعناصر المجموعة التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر ولھا مزايا تختلف عن تلك التي توجد
في قطاعات أعمال أخرى.
يمثل القطاع الجغرافي تصنيف لعناصر المجموعة التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر ولھا
مزايا تختلف عن تلك القطاعات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
 14-3أسھم الخزينة
تتكون أسھم الخزينة من أسھم البنك الخاصة التي تم إصدارھا ،وتم إعادة حيازتھا الحقا ً من قبل البنك ولم يتم بعد إعادة إصدارھا أو
إلغاؤھا .وتتم المحاسبة عن أسھم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة .ووفقا ً لطريقة التكلفة ،يتم تحميل المتوسط المرجح لتكلفة األسھم المعادة
حيازتھا على حساب حقوق ملكية مقابل .عند إعادة إصدار أسھم الخزينة ،يتم إيداع األرباح في حساب منفصل في حقوق الملكية )احتياطي
أسھم الخزينة( وھو حساب غير قابل للتوزيع .ويتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن في ھذا الحساب.
يتم تحميل أية خسائر زائدة على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات .ويتم استخدام األرباح المحققة الحقا ً من بيع أسھم الخزينة أوالً للتقاص
مع أية خسائر مقيدة سابقا ً في حساب االحتياطيات واألرباح المرحلة وحساب أرباح بيع أسھم الخزينة.
وال يتم دفع أية توزيعات أرباح نقدية على ھذه األسھم .ويزيد إصدار أسھم المنحة عدد أسھم الخزينة بالتناسب ويقلل من متوسط التكلفة
للسھم دون التأثير في التكلفة اإلجمالية ألسھم الخزينة.
 15-3مكافأة نھــاية الخدمة
تلتزم المجموعـــة بسداد مساھمــات محددة إلى برامج الدولة باإلضافة إلى الدفعــات اإلجمــالية التي يتم سدادھــا إلى الموظفين عند
انتھــاء التوظيف وفقا ً لقوانين األماكن التي يعملون بھــا .إن خطة المنافع المحددة غير ممولة ويتم احتسابھــا كمبلغ مستحق إلى الموظفين
نتيجةً إلنھــاء الخدمــات القسري في تاريخ التقرير .ويعتبر ھذا األساس تقريبا ً موثوقا ً فيه للقيمة الحــالية لاللتزام النھــائي.

16

بنك بوبيان ش.م.ك.ع .وشركاته التابعة
إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
.3

السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

 16-3مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يقوم البنك بحساب مساھمته المقدمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1وفقا ً للحساب المستند إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة.
 17-3ضريبة دعم العمالة الوطنية
يقوم البنك بحساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا ً للقانون رقم ) (19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم ) (24لسنة  2006بواقع
 %2.5من ربح السنة الخاضع للضريبة .ويتم خصم حصص األرباح النقدية المتحصلة من الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة دعم
العمالة الوطنية من ربح السنة عند تحديد الربح الخاضع للضريبة.
 18-3الزكاة
اعتباراً من  10ديسمبر  2007يقوم البنك بدفع الزكاة وفقا ً لمتطلبات القانون رقم ) (46لسنة  ،2006ويتم تحميل الزكاة المحسوبة وفقا ً لھذه
المتطلبات على بيان الربح أو الخسارة المجمع.
 19-3الضمانات المالية
تقوم المجموعة في السياق الطبيعي للعمل بإعطاء ضمانات مالية تتمثل في خطابات االعتماد والضمان والقبول .ويتم تسجيل الضمانات
المالية عادة كمطلوبات بالقيمة العادلة معدلة بتكاليف المعاملة التي ترجع بشكل مباشر إلى إصدار الضمان .وبعد ذلك يتم قياس المطلوبات
بنا ًء على أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي عند تاريخ إعداد التقرير أو المبلغ المسجل ناقصا ً اإلطفاء التراكمي ،أيھما
أعلى.
 20-3األصول المملوكة برسم األمانة
تقدم المجموعة خدمة الوكالة وغيرھا من خدمات األمانة التي ينتج عنھا تملك أو استثمار أصول بالنيابة عن عمالئھا .وال يتم التعامل مع
األصول المملوكة بصفة الوكالة أو األمانة كأصول خاصة بالمجموعة ،وبالتالي ال يتم تضمينھا في بيان المركز المالي المجمع ،بل يتم
اإلفصاح عنھا بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة.
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األحكام الھامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية ،بخالف تلك التي تتضمن تقديرات ،والتي كان لھا أثر
كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

تصنيف االستثمارات
يجب على اإلدارة اتخاذ قرار عند حيازة االستثمار بشأن تصنيفه كمحتفظ به حتى االستحقاق أو متاحة للبيع أو أصول مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر.
عند تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تقوم المجموعة بالتأكد من أنھا تفى بأحد المعايير المطلوبة لھذا
التصنيف كما ھو مبيّن في السياسات المحاسبية الھامة )انظر إيضاح .(1.4.3

انخفاض قيمة االستثمارات
تقوم المجموعة بمعاملة استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتھا إذا كان ھناك انخفاض حاد أو متواصل في
القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتھا أو عندما يكون ھناك دليل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القيمة .وتتطلب عملية تحديد االنخفاض
"الحاد" أو "المتواصل" تقديرات ھامة .إضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى بما في ذلك التقلبات العادية في أسعار األسھم
بالنسبة لألسھم المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسھم غير المسعرة.

مستويات القيمة العادلة
كما ھو مبيّن في إيضاح  ،6 - 30تلتزم المجموعة بتحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة
العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقا ً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .إن الفرق بين المستوى  2والمستوى
 3لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المدخالت المرصودة ومدى أھمية المدخالت غير المنظورة مما يتطلب وضع أحكام
وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.
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2-4

األسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي لھا مخاطر
كبيرة تؤدي إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة مبيّنة أدناه:

خسائر انخفاض القيمة في التسھيالت التمويلية
تقوم المجموعة بمراجعة التسھيالت التمويلية غير المنتظمة كل ربع سنة لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء انخفاض القيمة في
بيان الربح أو الخسارة المجمع .وبصفة خاصة يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام حول تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد
مستوى المخصصات المطلوبة .وتستند تلك التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام
وعدم التأكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.

تقييم االستثمارات في األسھم غير المسعرة
يستند تقييم االستثمارات في األسھم غير المسعرة إلى أحد األمور التالية:
 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة ،أو
 القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى ذات سمات مماثلة إلى حد كبير ،أو
 نماذج تقييم أخرى.
يتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسھم غير مسعرة تقديرات ھامة.
.5

التوزيعات للمودعين
يقوم البنك بتحديد وتوزيع حصة المودعين من الربح بنا ًء على نتائج البنك في نھاية كل شھر.

.6

صافي إيرادات استثمارات

2014
ألف د.ك

إيرادات قسائم صكوك
إيرادات توزيعات أرباح
صافي إيرادات إيجارات من استثمارات عقارية
صافي خسائر من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
صافي )خسارة(  /ربح بيع استثمارات متاحة للبيع
صافي ربح)/خسارة( بيع استثمارات عقارية
ربح)/خسارة( غير محققة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
.7

صافي إيرادات األتعاب والعموالت

إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت
مصروفات األتعاب والعموالت
.8

مخصص انخفاض القيمة

مخصص انخفاض قيمة التسھيالت التمويلية
مخصص انخفاض قيمة استثمارات
مخصص انخفاض قيمة أصول أخرى

18

1,487
1,112
233
)(547
)(10
270
2,441
4,986

2013
ألف د.ك
1,545
1,397
328
)(876
314
)(34
)(1,712
962

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

8,385
)(2,450
5,935

5,271
)(1,639
3,632

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

11,497
1,455
12,952

17,852
2,115
3,114
23,081
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مخصص انخفاض القيمة )تتمة(
تحليل مخصص انخفاض قيمة التسھيالت التمويلية حسب المخصص العام والمحدد كما يلي:

الرصيد في  1يناير 2013
المحمل خالل السنة
استرداد أرصدة مشطوبة
أرصدة مشطوبة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2013
المحمل خالل السنة
استرداد أرصدة مشطوبة
أرصدة مشطوبة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2014

محدد
ألف د.ك

عام
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

4,261
13,448
3,779
)(17,781
3,707
8,382
971
)(7,680
5,380

28,685
4,404
33,089
3,115
36,204

32,946
17,852
3,779
)(17,781
36,796
11,497
971
)(7,680
41,584

فيما يلي تحليل إضافي لمخصص انخفاض قيمة التسھيالت التمويلية حسب الفئات التالية:
تمويالت إسالمية للعمالء
ألف د.ك
الرصيد في  1يناير 2013
المحمل خالل السنة
استرداد أرصدة مشطوبة
أرصدة مشطوبة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2013
المحمل خالل السنة
استرداد أرصدة مشطوبة
أرصدة مشطوبة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2014

31,551
17,903
3,779
)(17,781
35,452
11,346
971
)(7,680
40,089

تسھيالت غير نقدية
ألف د.ك
1,395
)(51
1,344
151
1,495

المجموع
ألف د.ك
32,946
17,852
3,779
)(17,781
36,796
11,497
971
)(7,680
41,584

في  31ديسمبر  ،2014بلغت التسھيالت التمويلية غير المنتظمة  14,895ألف دينار كويتي ،بالصافي بعد المخصص بمبلغ  5,380ألف
دينار كويتي ) 31ديسمبر  25,071 :2013ألف دينار كويتي ،بالصافي بعد المخصص بمبلغ  3,707ألف دينار كويتي( .ويستند تحليل
المخصص العام والمحدد الظاھر أعاله إلى تعليمات بنك الكويت المركزي.
.9

ربحية السھم األساسية والمخففة
يتم احتساب ربحية السھم األساسية بتقسيم ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة.
تحتسب األرباح المخففة لكل سھم بتقسيم ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة زائداً
المتوسط المرجح لعدد األسھم التي يمكن إصدارھا عند تحويل كافة األسھم المخففة المحتملة إلى أسھم .األرباح المخففة لكل سھم نتيجة
إصدار خيارات األسھم للموظفين ال تؤدي إلى أي تغير عن األرباح األساسية المعلنة لكل سھم.
2013
2014
صافي ربح السنة العائد لمساھمي البنك )ألف دينار كويتي(
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة )ألف سھم(
ربحية السھم األساسية والمخففة العائدة إلى مساھمي البنك )فلس(

28,239
1,962,922
14.39

13,408
1,962,232
6.83

بلغت ربحية السھم  7.29فلس للسھم للواحد في السنة المنتھية في  31ديسمبر  2013قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسھم بعد إصدار أسھم
المنحة )انظر إيضاح .(22
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النقد والنقد المعادل
2014
ألف د.ك
النقد في الصندوق
األرصدة لدى بنك الكويت المركزي – حساب جارى
األرصدة لدى البنوك – الحسابات الجارية
التوظيفات قصيرة األجل لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقھا خالل س�بعة
أيام

2013
ألف د.ك

24,555
9,653

19,846
682
7,674

280,613
314,821

177,420
205,622

ال تختلف القيم العادلة للنقد والنقد المعادل عن قيمھا الدفترية.
.11

مستحق من البنوك
فيما يلي التوزيعات الجغرافية لألرصدة المستحقة من البنوك:

2014
ألف د.ك
206,816
56,777
263,593

الكويت والشرق األوسط
أوروبا
.12

2013
ألف د.ك
266,884
31,987
298,871

تمويالت إسالمية للعمالء
إن التوزيعات الجغرافية ألرصدة التمويالت اإلسالمية للعمالء كما يلى:

2014
الخدمات المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية االستھالكية
ناقصا ً :مخصص انخفاض القيمة
2013
الخدمات المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية االستھالكية
ناقصا ً :مخصص انخفاض القيمة

أوروبا
ألف د.ك

الكويت والشرق األوسط
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

آسيا
ألف د.ك

1,050,485
786,967
1,837,452
)(38,791
1,798,661

4,423
4,423
)(44
4,379

3,329
3,329
)(1,254
2,075

1,058,237
786,967
1,845,204
)(40,089
1,805,115

930,151
576,353
1,506,504
)(35,376
1,471,128

4,550
4,550
)(46
4,504

3,099
3,099
)(30
3,069

937,800
576,353
1,514,153
)(35,452
1,478,701

إن مخصص انخفاض القيمة لتمويالت إسالمية للعمالء كما يلي:
2014
ألف د.ك
الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
استرداد أرصدة مشطوبة
أرصدة مشطوبة خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

3,707
8,382
971
)(7,680
5,380

محدد

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

31,745
2,964
34,709

4,261
13,448
3,779
)(17,781
3,707
20

عام
2013
ألف د.ك
27,290
4,455
31,745

المجموع
2013
2014
ألف د.ك
ألف د.ك
35,452
11,346
971
)(7,680
40,089

31,551
17,903
3,779
)(17,781
35,452
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تمويالت إسالمية للعمالء )تتمة(
فيما يلي تحليل إضافي للمخصص المحدد على أساس فئة األصول المالية:
الخدمات المصرفية
للشركات
2013
2014
ألف د.ك
ألف د.ك
الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
استرداد أرصدة مشطوبة
أرصدة مشطوبة خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

2,369
7,581
690
)(6,884
3,756

الخدمات المصرفية
االستھالكية
2013
2014
ألف د.ك
ألف د.ك
1,338
801
281
)(796
1,624

2,461
12,638
3,619
)(16,349
2,369

1,800
810
160
)(1,432
1,338

المجموع
2013
2014
ألف د.ك
ألف د.ك
3,707
8,382
971
)(7,680
5,380

4,261
13,448
3,779
)(17,781
3,707

يتم عند الضرورة طلب أنواع مقبولة من الضمانات ألرصدة التمويالت اإلسالمية للعمالء وذلك للتخفيف من أثر مخاطر االئتمان.
فيما يلي التمويالت اإلسالمية غير المنتظمة للعمالء والمخصصات المحددة ذات الصلة:

تمويالت إسالمية للعمالء
مخصص انخفاض القيمة المحدد

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

20,275
)(5,380
14,895

28,778
)(3,707
25,071

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا مقابل التمويالت اإلسالمية الفردية المنخفضة القيمة بمبلغ  23,800ألف دينار
كويتي في  31ديسمبر  31) 2014ديسمبر  23,280 :2013ألف دينار كويتي(.
.13

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

2014
ألف د.ك
2,995
9,743
12,738

استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة
استثمارات في صناديق غير مسعرة

.14

استثمارات متاحة للبيع

استثمار في صكوك
استثمار في صناديق غير مسعرة
استثمار في أوراق مالية غير مسعرة
استثمار في أوراق مالية مسعرة

21

2013
ألف د.ك
3,932
1,934
5,866

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

77,982
22,046
11,906
1,918
113,852

31,289
18,383
11,159
2,213
63,044
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شركات تابعة
فيما يلي الشركات التابعة العاملة الرئيسية:

اسم الشركة التابعة
شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك )مقفلة(
شركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(
.16

2014
حصة الملكية
وحقوق
التصويت %
67.63
99.55

بلد
التأسيس
الكويت
الكويت

2013
حصة الملكية
وحقوق
التصويت %
67.63
99.55

النشاط الرئيسي
تأمين تكافلي
استثمار إسالمي

استثمارات في شركات زميلة

بلد التأسيس

2014
حصة الملكية
وحقوق
التصويت %

2013
حصة الملكية
وحقوق
التصويت %

بنك المال المتحد

السودان

21.67

21.67

شركة إجارة إندونيسيا للتمويل
المجموعة السعودية للمشاريع القابضة

إندونيسيا
الكويت
المملكة
المتحدة

33.33
25.00

33.33
25.00

25.62

25.62

بنك سياريا معامالت إندونيسيا

إندونيسيا

22.00

22.00

اسم الشركة الزميلة

بنك لندن والشرق األوسط

فيما يلي ملخص المعلومات المالية الخاصة ببنك لندن والشرق األوسط:

إجمالي األصول
إجمالي المطلوبات
صافي األصول
حصة المجموعة في صافي األصول

إجمالي اإليرادات
صافى الربح
حصة المجموعة في النتائج
فيما يلي ملخص المعلومات المالية الخاصة ببنك سياريا معامالت إندونيسيا:

إجمالي األصول
إجمالي المطلوبات
صافي األصول
حصة المجموعة في صافي األصول
حصة المجموعة في االلتزامات المحتملة

22

النشاط الرئيسي
خدمات مصرفية
تجارية إسالمية
خدمات تمويل إسالمية
عقار
خدمات مصرفية
تجارية إسالمية
خدمات مصرفية
تجارية إسالمية

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

585,845
)(473,602
112,243
28,757

528,745
)(418,620
110,125
28,214

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

21,918
2,447
627

11,762
461
-

2014
ألف د.ك
1,444,575
)(1,351,408
93,167
20,497
5,817

2013
ألف د.ك
1,241,918
)(1,140,734
101,184
22,260
6,305
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استثمارات في شركات زميلة )تتمة(
2014
KD’000
42,776

إجمالي اإليرادات
صافى الربح
حصة المجموعة في النتائج

)(6,563
)(1,445

2013
ألف د.ك
56,590
12,507
-

فيما يلي ملخص المعلومات المالية التي تتعلق بالشركات الزميلة األخرى غير الھامة للمجموعة:

إجمالي األصول
إجمالي المطلوبات
صافي األصول
حصة المجموعة في صافي األصول
حصة المجموعة في االلتزامات المحتملة

2014
ألف د.ك

2013
ألف د,ك

123,610
)(61,584
62,026

112,440
)(77,878
34,562

14,036

7,631

5,422

8,136

2014
ألف د.ك

إجمالي اإليرادات
صافى الربح
حصة المجموعة في النتائج

10,045

23

2013
ألف د.ك
9,519

2,737

3,117

571

726
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة والشركات التي تخضع لسيطرتھم أو لسيطرتھم
المشتركة والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة الرئيسية وأفراد أسرھم المقربين والشركة األم وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفي
إدارتھا الرئيسيين وفروعھا وشركاتھا الزميلة والتابعة .وتنتج األرصدة لدى األطراف ذات الصلة من المعامالت التجارية في إطار
النشاط االعتيادي على أسس تجارية بحته وھي مدرجة ضمن بنود البيانات المالية التالية:
عدد أعضاء مجلس
االدارة والمديرين
التنفيذيين
2013
2014
تمويالت إسالمية للعمالء
حسابات المودعين
خطابات ضمان واعتمادات مستندية
إيرادات
مصروفات

10
15
1

عدد األطراف ذات
عالقة
2013
2014
1
8
-

7
11
1

2
9
-

الشركة األم
مستحق من البنوك
مستحق إلى البنوك
إيرادات
مصروفات

2013
2014
ألف د.ك
ألف د.ك
5,745
4,650
29,465 32,932
18
18
202
103
)(173
)(17
8,366
42,554
271
)(290

92,401
87,612
279
)(150

تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل تسھيالت تمويلية إسالمية إلى أطراف ذات عالقة في شكل أسھم وعقارات .وقد بلغ تقدير القيمة
العادلة للضمانات المحتفظ بھا مقابل تلك التسھيالت ألطراف ذات صلة  4,770ألف دينار كويتي كما في  31ديسمبر 31) 2014
ديسمبر  1,271 :2013ألف دينار كويتي(.
مدفوعات لموظفي اإلدارة العليا:
فيما يلي تفاصيل المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا:
2014
ألف د.ك
1,780
283
279
2,342

مزايا قصيرة األجل
مكافأة نھاية الخدمة
مدفوعات األسھم

2013
ألف د.ك
1,904
299
226
2,429

كما يشارك أعضاء اإلدارة التنفيذية في برنامج المدفوعات باألسھم )أنظر ايضاح (26
.28

التزامات ومطلوبات محتملة
في تاريخ التقرير كانت ھناك التزامات ومطلوبات محتملة قائمة ضمن أنشطة األعمال االعتيادية تتعلق بما يلي:

كفاالت
خطابات قبول واعتمادات مستندية
التزامات رأسمالية )مشروعات قيد اإلنشاء(

26

2014
ألف د.ك

2013
ألف د.ك

172,768
43,120
914
216,802

166,952
26,872
411
194,235
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تحليل القطاعات
يتم تحديد قطاعات التشغيل استناداً إلى معلومات التقارير المالية الداخلية حول عناصر المجموعة والتي تتم مراجعتھا بانتظام من
قبل صانع القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائھا .تنقسم قطاعات التشغيل إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات
جغرافية.

قطاعات األعمال
يتم تقسيم أنشطة البنك ألغراض اإلدارة في أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

الخدمات المصرفية

:

تقدم سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء األفراد والمؤسسات ،وتتضمن ھذه
السلسلة خدمات التمويل االستھالكي والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية
األخرى.

الخدمات المصرفية
للشركات

:

تقدم خدمات المرابحات واإلجارة والخدمات التجارية والخدمات األخرى للعمالء من
الشركات.

الخدمات المصرفية
االستثمارية

:

تشمل بصورة رئيسية إدارة االستثمارات المباشرة ،واالستثمارات في شركات الزميلة،
واستثمارات العقارات المحلية والدولية وإدارة األصول.

الخزانة

:

تقدم بصورة رئيسية خدمات تسھيالت المرابحة المحلية والدولية والتسھيالت التمويلية
اإلسالمية األخرى بصورة رئيسية مع البنوك ،إضافة إلى توفير األموال الالزمة لتمويل
عمليات البنك.

بنود داخل المجموعة

:

تشمل أنشطة المجموعة األخرى والمتبقية فيما يتعلق بسياسة التسعير والتوزيع بين
القطاعات.

االستھالكية

2014
صافي ربح)/خسارة( التمويل
حصة في نتائج شركات زميلة
اإليرادات)/الخسائر( التشغيلية
استھالك
صافي ربح)/خسارة( السنة
مجموع األصول
إجمالي المطلوبات

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

2013
صافي ربح)/خسارة( التمويل
حصة في نتائج شركات زميلة
اإليرادات)/الخسائر( التشغيلية
استھالك
صافي ربح)/خسارة( السنة
مجموع األصول
إجمالي المطلوبات

الخدمات
المصرفية
االستھالكية
ألف د.ك
36,952
38,440
)(1,248
20,548
791,539
782,442

الخدمات
المصرفية
للشركات
ألف د.ك

الخدمات
المصرفية
االستثمارية
ألف د.ك

)(1,895
24,572
)(247
5,899
29,476
)(54
)(57
118
18,447
192,601 1,176,156
19,115 190,718

الخدمات
المصرفية
االستھالكية
ألف د.ك

الخدمات
المصرفية
للشركات
ألف د.ك

الخدمات
المصرفية
االستثمارية
ألف د.ك

30,347
30,799
)(987
16,365
584,980
650,861

23,642
27,817
)(44
11,829
987,148
158,846

)(3,787
726
)(1,585
)(47
)(9,341
183,256
19,460

27

الخزانة
ألف د.ك

بنود
داخل
المجموعة
ألف د.ك

1,599
4,980
)(1,742
6,332
)(810
)(9
)(16,591
5,983
(32,875) 520,509
10,132 1,344,421

الخزانة
ألف د.ك

بنود
داخل
المجموعة
ألف د.ك

2,464
8,076
989
9,052
)(606
)(15
)(14,774
8,641
(40,572) 477,174
637 1,092,695

المجموع
ألف د.ك
66,208
)(247
78,405
)(2,178
28,505
2,647,930
2,346,828

المجموع
ألف د.ك
60,742
726
67,072
)(1,699
12,720
2,191,986
1,922,499
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تحليل القطاعات )تتمة(

قطاعات جغرافية
لعرض المعلومات على أساس المناطق الجغرافية ،فإن اإليرادات تستند إلى الموقع الجغرافي للعمالء وتستند األصول إلى الموقع
الجغرافي لألصول.

2014
األصول
أصول غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(
المطلوبات وحقوق الملكية
إيرادات)/مصروفات( القطاع

الشرق
األوسط
وشمال
إفريقيا
ألف د.ك
2,425,562
46,309
2,644,560
78,736

أمريكا
الشمالية
ألف د.ك
3,195
285

2013
األصول
أصول غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(
المطلوبات وحقوق الملكية
إيرادات ) /مصروفات( القطاع

الشرق
األوسط
وشمال
إفريقيا
ألف د.ك
2,047,169
49,730
2,188,007
69,112

أمريكا
الشمالية
ألف د.ك
1,253
30
-

.30

أوروبا
ألف د.ك
131,830
5,774
3,370
917

أوروبا
ألف د.ك
100,040
4,461
3,803
)(2,157

آسيا
ألف د.ك
87,343
)(1,533

آسيا
ألف د.ك
43,524
146
117

المجموع
ألف د.ك
2,647,930
52,083
2,647,930
78,405

المجموع
ألف د.ك
2,191,986
54,191
2,191,986
67,072

األدوات المالية وإدارة المخاطر

 1-30مقدمة ونظرة عامة
يوجد مخاطر كامنة في أنشطة المجموعة ولكن يتم ادارة تلك المخاطر بطريقة منظمة من خالل سياسة مخاطر المجموعة والتي
تشمل اإلدارة الشاملة للمخاطر ضمن الھيكل التنظيمي وإجراءات إلدارة ومراقبة وقياس المخاطر .يوفر مجلس اإلدارة ولجنة
المخاطر المنبثقة عن المجلس التوجه العام إلدارة المخاطر واإلشراف عليھا في ظل دعم من لجنة اإلدارة التنفيذية ووظائف إدارة
المخاطر في المجموعة.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.
وفقا ً إلرشادات بنك الكويت المركزي ،قامت المجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر ،حيث يساعد ھذا األسلوب في
إظھار الخسائر المحتملة في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة والتي تعتبر تقدير للخسارة النھائية الفعلية وذلك استناداً إلى
نماذج إحصائية .يتم فحص كافة المعامالت التي يتم الحصول عليھا من مختلف مجموعات األعمال الداخلية وتحليلھا لتحديد
وإدارة ومراقبة المخاطر.
يتم تصنيف المعامالت واالنكشافات القائمة للمخاطر ومقارنتھا بالحدود المصرح بھا ،حيث يتم مراقبة المخاطر غير المصنفة في
ضوء إرشادات السياسة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والضوابط الرقابية .ويتم تصعيد أي فروق أو تجاوزات أو انحرافات إلى
اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وكجزء من اإلدارة العامة للمخاطر ،تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة االنكشافات للمخاطر نتيجة التغيرات في مخاطر
الصرف األجنبي واألسھم ،وتستخدم الضمانات لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة.
يتضمن إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر في المجموعة إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة لتجنب التركز
المفرط للمخاطر.
 2-30مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة أحد األطراف على سداد التزاماته مما يسبب خسائر مالية للمجموعة ،وتنتج
مخاطر االئتمان من األعمال االعتيادية للمجموعة.
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد كافة السياسات المتعلقة باالئتمان.
28
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األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

 2-30مخاطر االئتمان )تتمة(
يتم وضع حدود ائتمانية لكافة العمالء بعد إجراء تقييم دقيق لجدارتھم االئتمانية .تتطلب اإلجراءات المحددة في دليل سياسة
االئتمان للمجموعة أن تخضع كافة العروض االئتمانية لفرز تفصيلي من قبل أقسام مخاطر االئتمان .وعند الضرورة ،يتم
الحصول على بعض أنواع من الضمانات للتسھيالت التمويلية لتخفيف المخاطر االئتمانية المتعلقة بھا.
ووفقا ً لتعليمات بنك الكويت المركزي حول قواعد وضوابط تصنيف التسھيالت االئتمانية ،قامت المجموعة بتشكيل لجنة داخلية
من موظفين مھنيين متخصصين بغرض دراسة وتقييم التسھيالت االئتمانية الحالية لكل عميل في المجموعة .ويتعين على ھذه
اللجنة التي تجتمع بصورة دورية خالل العام تحديد أي مواقف غير عادية والصعوبات المصاحبة لمركز العميل والذي قد يسبب
تصنيف الدين كغير منتظم ،وتحديد مستوى المخصصات المطلوبة.
كما تحد المجموعة من المخاطر من خالل تنويع أصولھا بحسب قطاع األعمال .إضافة إلى ذلك ،يتم مراقبة كافة التسھيالت
االئتمانية بصورة مستمرة من خالل المراجعة الدورية لألداء االئتماني وتقييم الحسابات.

 1-2-30الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان )صافي االنكشاف للمخاطر بعد الضمانات المغطاة(
فيما يلي تحليل التمويالت اإلسالمية للعمالء والمطلوبات المحتملة قبل وبعد األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بھا أو التحسينات
االئتمانية األخرى:
إجمالي
االنكشاف
ألف د.ك
تمويالت إسالمية للعمالء
المطلوبات المحتملة

2014

1,805,115
216,802

صافي
االنكشاف
ألف د.ك
1,157,148
182,624

2013
إجمالي
االنكشاف
ألف د.ك
1,478,701
194,235

صافي
االنكشاف
ألف د.ك
978,066
186,130

الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى
يعتمد مبلغ ونوع الضمان المطلوب على اإلرشادات المحددة في إطار عمل إدارة المخاطر .تتضمن األنواع الرئيسية للضمانات
المقبولة العقارات واألسھم والضمانات النقدية والكفاالت البنكية .يتم إعادة تقييم الضمانات واالحتفاظ بھا بصورة مستقلة عن
وحدات األعمال .كما تحصل المجموعة على كفاالت من الشركات األم للتسھيالت التمويلية المقدمة إلى شركاتھا التابعة.
 2-2-30تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
تنتج تركزات مخاطر االئتمان من االنكشاف للعمالء ممن لديھم خصائص مماثلة من حيث الموقع الجغرافي الذي تعمل فيه أو
قطاع األعمال بحيث قد تتأثر قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية بالتغيرات في الظروف السياسية أو االقتصادية أو الظروف
األخرى.
كما قد تنتج مخاطر االئتمان بسبب التركز الكبير ألصول المجموعة تجاه طرف مقابل واحد .تدار ھذه المخاطر عن طريق
تنويع المحفظة ،وتمثل نسبة أكبر  20عميل ضمن التمويالت اإلسالمية للعمالء كما في  31ديسمبر  2014من إجمالي
التسھيالت ما نسبته .(%25.6 :2013) %22.1
يمكن تحليل األصول المالية والبنود خارج الميزانية العمومية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو
تحسينات ائتمانية بحسب المناطق الجغرافية التالية:

بنك بوبيان التقرير السنوي 2014
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األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

2-30

مخاطر االئتمان )تتمة(

 2-2-30تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )تتمة(

2014
النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في
الصندوق(
المستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
استثمارات متاحة للبيع )صكوك(
أصول أخرى )باستثناء اإليرادات
المستحقة والمدفوعات المقدمة(
مطلوبات محتملة
التزامات
إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

2013
النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في
الصندوق(
المستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
استثمارات متاحة للبيع )صكوك(
أصول أخرى )باستثناء اإليرادات
المستحقة والمدفوعات المقدمة(
مطلوبات محتملة
التزامات
إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
ألف د.ك

أمريكا الشمالية
ألف د.ك

أوربا
ألف د.ك

آسيا
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

265,623
224,431
1,797,440
28,842

3,164
-

18,321
39,162
4,423
8,090

3,158
3,252
41,050

290,266
263,593
1,805,115
77,982

5,558
2,321,894
208,377
914
2,531,185

3,164
3,164

69,996
371
70,367

47,460
7,140
54,600

5,558
2,442,514
215,888
914
2,659,316

الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
ألف د.ك

أمريكا الشمالية
ألف د.ك

أوربا
ألف د.ك

آسيا
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

176,301
266,883
1,471,227
29,084

1,206
-

8,022
31,988
4,446
2,205

247
3,028
-

185,776
298,871
1,478,701
31,289

6,506
1,950,001
185,487
27,744
2,163,232

1,206
1,206

46,661
313
7,095
54,069

3,275
8,024
11,299

6,506
2,001,143
193,824
34,839
2,229,806

يمكن تحليل األصول المالية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو تحسينات ائتمانية بحسب قطاعات االعمال
التالية:
2014
ألف د.ك
145,864
73,327
600,315
33,503
503,037
764,658
182,914
138,896
2,442,514

تجاري
صناعي
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
إنشاءات
عقارات
بيع بالتجزئة
الحكومة
أخرى

30

2013
ألف د.ك
134,362
76,872
520,150
40,525
394,106
557,084
106,086
171,958
2,001,143

بنك بوبيان ش.م.ك.ع .وشركاته التابعة
إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
.30

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

 2-30مخاطر االئتمان )تتمة(
 3-2-30جودة االئتمان لكل فئة من األصول المالية
إلدارة محفظتھا ،تقوم المجموعة باستخدام تصنيفات ومقاييس وتقنيات أخرى تأخذ في االعتبار كافة جوانب المخاطر .االنكشافات
االئتمانية المصنفة كجودة "عالية" ھي تلك االنكشافات حيث تكون المخاطر النھائية للخسارة المالية نتيجة تعثر المدين في سداد
التزاماته متدنية .وتتضمن ھذه االنكشافات ،الشركات ذات أحوال مالية ومؤشرات مخاطر وقدرة على السداد ممتازة .االنكشافات
االئتمانية المصنفة كجودة "قياسية" تتكون من كافة التسھيالت األخرى حيث يكون ھناك التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر
"منخفضة القيمة" .المخاطر النھائية للخسارة المالية المحتملة على الجودة "قياسية" أعلى من االنكشافات المصنفة ضمن نطاق
الجودة "العالية".
يبين الجدول التالي جودة االئتمان حسب فئة األصول لبنود بيان المركز المالي استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني للمجموعة:
غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتھا

2014
النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في
الصندوق(
مستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
استثمارات متاحة للبيع )صكوك(
أصول أخرى )باستثناء اإليرادات
المستحقة والمدفوعات المقدمة(
2013
النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في
الصندوق(
مستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
استثمارات متاحة للبيع )صكوك(
أصول أخرى )باستثناء اإليرادات
المستحقة والمدفوعات المقدمة(

قياسية
ألف د.ك

عالية
ألف د.ك

متأخرة أو
انخفضت قيمتھا
ألف د.ك

اإلجمالي
ألف د.ك

290,266
263,593
1,663,270
77,982

138,771
-

43,163
-

290,266
263,593
1,845,204
77,982

5,558
2,300,669

138,771

43,163

5,558
2,482,603

185,776
298,871
1,290,782
31,289

177,514
-

45,857
-

185,776
298,871
1,514,153
31,289

6,506
1,813,224

177,514

45,857

6,506
2,036,595

التحليل الزمني لألصول المالية المتأخرة أو المنخفضة القيمة:

2014
خالل  30يوم
 60 -31يوم
 90 -61يوم
 180 -91يوم
أكثر من  180يوم

الخدمات المصرفية االستھالكية
متأخرة السداد متأخرة السداد
ومنخفضة
ولم تنخفض
القيمة
قيمتھا
ألف د.ك
ألف د.ك
9,132
3,587
1,798
2,393
1,228
3,621
14,517

الخدمات المصرفية للشركات
متأخرة السداد متأخرة السداد
ومنخفضة
ولم تنخفض
القيمة
قيمتھا
ألف د.ك
ألف د.ك
5,883
779
1,709
16,654
16,654
8,371
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اإلجمالي
متأخرة السداد متأخرة السداد
ومنخفضة
ولم تنخفض
القيمة
قيمتھا
ألف د.ك
ألف د.ك
15,015
4,366
3,507
2,393
17,882
20,275
22,888
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مخاطر االئتمان )تتمة(

 3-2-30جودة االئتمان لكل فئة من األصول المالية )تتمة(

2013
خالل  30يوم
 60 -31يوم
 90 -61يوم
 180 -91يوم
أكثر من  180يوم

الخدمات المصرفية للشركات
متأخرة السداد متأخرة السداد
ومنخفضة
ولم تنخفض
القيمة
قيمتھا
5,151
6
163
26,404
26,404
5,320

اإلجمالي
متأخرة السداد متأخرة السداد
ومنخفضة
ولم تنخفض
القيمة
قيمتھا
13,411
2,245
1,423
1,475
27,303
28,778
17,079

الخدمات المصرفية االستھالكية
متأخرة السداد متأخرة السداد
ومنخفضة
ولم تنخفض
القيمة
قيمتھا
8,260
2,239
1,260
1,475
899
2,374
11,759

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا لكل عملية تمويل متأخرة أو انخفضت قيمتھا بمبلغ  24,665ألف دينار
كويتي كما في  31ديسمبر  31) 2014ديسمبر  24,411 :2013ألف دينار كويتي(.
3-30

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قيمة األصول نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تنتج مخاطر السوق من المراكز المفتوحة
بالعمالت األجنبية ومنتجات حقوق الملكية وكلھا تتعرض لحركات السوق العامة والمحددة والتغيرات في مستوى تقلب األسعار
مثل معدالت الصرف األجنبي وأسعار األسھم.
ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوھرية بالنسبة إلعادة تسعير التزاماتھا حيث أن المجموعة ال تقوم ،وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،بتقديم معدالت عوائد تعاقدية مضمونة لمودعيھا.

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معدّالت صرف العمالت األجنبية.
يتم مراقبة مخاطر الصرف األجنبي من خالل الحدود الموضوعة سلفا ً من قبل مجلس اإلدارة النكشافات مراكز العمالت .يتم
تمويل األصول بنفس عملة األعمال التي يتم االضطالع بھا للحد من مخاطر الصرف األجنبي .يتم فصل المھام بين وظائف
المكاتب األمامية والمكاتب الخلفية للخزانة مع المراقبة المستقلة لحدود المراكز بصورة مستمرة من قبل مكاتب العمل المتوسطة.
يتناول الجدول التالي تحليل األثر على الربح وحقوق الملكية بنسبة مفترضة  %5في قيمة معدل العملة مقابل الدينار الكويتي عن
المستويات السارية في نھاية السنة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة دون تغيير .أي مبلغ سلبي في الجدول يعكس صافي
انخفاض محتمل في الربح أو حقوق الملكية ،في حين يعكس المبلغ اإليجابي صافي زيادة محتملة.
2014
األثر على
الربح
دوالر أمريكي
جنية إسترليني
يورو
روبية إندونيسية
جنيه سوداني
ين ياباني
أخرى

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5

96
)(1
33
24

ألف د.ك

األثر على
حقوق
الملكية
ألف د.ك
1,994
251
-

2013
األثر على
الربح

األثر على
حقوق الملكية

ألف د.ك

ألف د.ك

)(132
2
1
14
9

2,012
224
-

قد يكون النقص بنسبة  %5بالعمالت أعاله مقابل الدينار الكويتي له أثر معادل ،ولكن عكسي ،للمبالغ الظاھرة أعاله ،على أساس
أن كافة المتغيرات األخرى تظل ثابتة دون تغيير.
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مخاطر السوق )تتمة(

مخاطر أسعار األسھم
تنشأ مخاطر اسعار األسھم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسھم .تدير المجموعة ھذه المخاطر من خالل تنويع
االستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي وتركز قطاعات األعمال.
بالنسبة لتلك االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع ،فإن الزيادة بنسبة  %5بأسعار األسھم كما في  31ديسمبر  2014سينتج عنھا
زيادة حقوق الملكية بمبلغ  691ألف دينار كويتي ) 31ديسمبر  :2013زيادة بمبلغ  669ألف دينار كويتي( .وبالنسبة لالستثمارات
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،فإن األثر على الربح أو الخسارة سيكون زيادة بمبلغ 150ألف ديـنـار
كـويتي ) 31ديسمبر  :2013زيادة بمبلغ  197ألف دينار كويتي( .وأي تغير معادل في االتجاه المعاكس قد يكون له أثر معادل،
ولكن عكسي للمبالغ الظاھرة أعاله ،على أساس أن كافة المتغيرات األخرى تظل ثابتة دون تغيير.
4-30

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالية عند استحقاقھا .للحد من ھذه
المخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة األصول مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة يومية.
قامت المجموعة بتشكيل لجنة إدارة األصول والمطلوبات إلدارة أصول ومطلوبات المجموعة بصورة استراتيجية وشاملة .وتعقد
اللجنة اجتماعاتھا بصورة دورية لتحديد ومراجعة السياسات إلدارة مخاطر السيولة ووضع حدود لتلك المخاطر.
يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق أصول ومطلوبات وحقوق ملكية المجموعة استناداً إلى التدفقات النقدية وتواريخ االستحقاق
التعاقدية .وال يأخذ ذلك بالضرورة في االعتبار االستحقاقات الفعلية.

2014
األصول
النقد والنقد المعادل
مستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات عقارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع األصول
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحق للبنوك
حسابات المودعين
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

من  3أشھر إلى
 6أشھر
ألف د.ك

من  6أشھر
إلى سنة
ألف د.ك

أكثر من
سنة
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

314,821
186,718
639,047

52,085
257,104

24,790
101,445

807,519

314,821
263,593
1,805,115

40,016
5,558
1,186,160

309,189

4,354
5,386
135,975

12,738
69,482
85,728
25,637
15,502
1,016,606

12,738
113,852
85,728
25,637
10,944
15,502
2,647,930

201,221
1,247,238
16,915
1,465,374

5,006
493,890
498,896

20,512
341,715
11,018
373,245

11,061
9,302
301,102
310,415

226,739
2,082,854
37,235
301,102
2,647,930

خالل
 3أشھر
ألف د.ك
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 4-30مخاطر السيولة )تتمة(

2013
األصول
النقد والنقد المعادل
مستحق من البنوك
تمويالت إسالمية للعمالء
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات عقارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع األصول
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحق للبنوك
حسابات المودعين
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

أكثر من
سنة
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

خالل
 3أشھر
ألف د.ك

من  6أشھر
إلى سنة
ألف د.ك

من  3أشھر إلى
 6أشھر
ألف د.ك

205,622
222,492
587,699

72,865
236,008

3,514
80,650

574,344

205,622
298,871
1,478,701

2,213
6,506
1,024,532

5,718
314,591

5,010
89,174

5,866
55,113
85,691
30,245
12,430
763,689

5,866
63,044
85,691
30,245
11,516
12,430
2,191,986

202,437
1,010,366
11,992
1,224,795

7,730
329,081
336,811

293,427
9,309
302,736

25,851
24,524
7,782
269,487
327,644

236,018
1,657,398
29,083
269,487
2,191,986

تعكس قائمة السيولة للمطلوبات المالية للمجموعة الموجزة أدناه التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك مدفوعات األرباح
المستقبلية على مدى عمر ھذه المطلوبات المالية استناداً إلى الترتيبات التعاقدية للسداد.

2014
المطلوبات المالية
مستحق للبنوك
حسابات المودعين

2013
المطلوبات المالية
مستحق للبنوك
حسابات المودعين

خالل
 3أشھر
ألف د.ك

من  3أشھر
إلى  6أشھر
ألف د.ك

من  6أشھر
إلى سنة
ألف د.ك

أكثر من سنة
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

201,264

5,031

20,832

-

227,127

1,249,795
1,451,059

498,050
503,081

342,907
363,739

200
200

2,090,952
2,318,079

202,479
1,011,095
1,213,574

8,634
329,621
338,255

34

295,428
295,428

28,024
24,927
52,951

239,137
1,661,071
1,900,208
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 5-30المخاطر التشغيلية
إن مخاطر التشغيل ھي تلك المخاطر التي تنتج من عدم كفاية العمليات الداخلية أو قصورھا أو تعطل األنظمة أو األخطاء
البشرية أو األحداث الخارجية .وفي حال فشل فاعلية الرقابة ،يمكن أن تسبب أضرار قانونية أو تنظيمية أو خسارة مالية /
سمعة.
لدى المجموعة سياسات وإجراءات يتم تطبيقھا لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة
بالنشاط المصرفي والمالي للمجموعة .وتدار مخاطر التشغيل للتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات ومراقبة مخاطر التشغيل
كجزء من أنشطة إدارة المخاطر الشاملة.
تدار مخاطر التشغيل في المجموعة وفقا ً لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية
والممارسات المثلى إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك.
 6-30القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق أخرى مناسبة .إن القيمة
الدفترية لألدوات المالية ،تعادل تقريبا ً قيمھم العادلة كما في  31ديسمبر نظراً لطبيعة قصر فترة استحقاق ھذه األدوات.

القيمة العادلة لألصول المالية للمجموعة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بشكل متكرر.
يتم قياس بعض األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة عند نھاية كل فترة إعداد تقارير .ويعرض الجدول التالي معلومات عن
كيفية تحديد القيم العادلة لھذه األصول المالية )وبشكل خاص ،أسلوب/أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة(.
يتم تقدير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المــالية المتبقية المسجلة بالتكلفة المطفأة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن
مجموعة من افتراضات المعلومــات المناسبة في ظل الظروف المعنية .وال تختلف القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات
المــالية المسجلة بالتكلفة المطفأة بشكل كبير عن قيمھــا العادلة حيث إن آجــال استحقاق غالبية ھذه الموجودات والمطلوبات
قصيرة األجل أو قد تمت إعادة تسعيرھا على الفور استناداً إلى حركة السوق على معدالت األربــاح.
ال يشير تحليل الحســاسية الذي تم على تقديرات القيمة العادلة ،من خالل تنويع افتراضات المعلومات بھــامش معقول ،إلى
وجود أية آثــار جوھرية على بيــان المركز المــالي المجمع أو على بيان الربح أو الخسارة المجمع.
القيمة العادلة كما في
مستويات القيمة العادلة
2014
القطاع
 31ديسمبر  31 2014ديسمبر 2013

األصول المالية
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر –
األوراق المالية غير المسعرة
2,995

1,026
2,906

9,743

1,934

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر –
الصناديق غير المسعرة

المستوى 3
المستوى 3
المستوى 2

المؤسسات المالية
العقار
المؤسسات المالية

االستثمارات المتاحة للبيع – الصكوك

19,802
58,180

16,967
14,322

المستوى 1
المستوى 1

الحكومي
المؤسسات المالية

االستثمارات المتاحة للبيع – الصناديق غير المسعرة

9,064
6,468
6,514

9,232
3,851
5,300

المستوى 2
المستوى 2
المستوى 2

المؤسسات المالية
العقار
الخدمات

االستثمارات المتاحة للبيع – األوراق المالية غير المسعرة

2,018
3,487
6,401

2,273
3,169
346
5,371

المستوى 3
المستوى 3
المستوى 3
المستوى 3

المؤسسات المالية
العقار
اإلنشاءات
خدمات

االستثمارات المتاحة للبيع – األوراق المالية المسعرة

1,348
570

1,643
570

المستوى 1
المستوى 1

العقار
المؤسسات المالية

35
بنك بوبيان التقرير السنوي 2014

100

بنك بوبيان ش.م.ك.ع .وشركاته التابعة
إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
.30

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

 6-30القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(
مستويات القيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة تقييم ،حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على
النحو التالي:
 المستوى  :1األسعار المعلنة )غير المعدّلة( ألصول أو مطلوبات متطابقة في أسواق نشطة،
 المستوى  :2مدخالت غير السعر المعلن المتضمن في المستوى  1التي يتم رصدھا ،سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار(
أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(،
 المستوى  :3مدخالت ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق )معلومات غير ظاھرة(.
المستوى 1
ألف د.ك

2014
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استثمارات متاحة للبيع

79,900
79,900

المستوى 2
ألف د.ك

2,995
11,906
14,901

9,743
22,046
31,789

المستوى 1
ألف د.ك

2013
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استثمارات متاحة للبيع

المستوى 3
ألف د.ك

33,502
33,502

المستوى 2
ألف د.ك
1,934
18,383
20,317

المستوى 3
ألف د.ك
3,932
11,159
15,091

اإلجمالي
ألف د.ك
12,738
113,852
126,590
اإلجمالي
ألف د.ك
5,866
63,044
68,910

يوضح الجدول التــالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختــامي للموجودات المــالية في المستوى الثــالث.

الموجودات المــالية بالقيمة
العــادلة من خالل الربح أو
الخســـــارة
أوراق مالية غير مسعرة
استثمــارات متاحة للبيع
أوراق مالية غير مسعرة

الموجودات المــالية بالقيمة
العــادلة من خالل الربح أو
الخســـــارة
أوراق مالية غير مسعرة
استثمــارات متاحة للبيع
أوراق مالية غير مسعرة

في 1
ينــاير
2014
ألف د.ك

التغير في
القيمة
العادلة
ألف د.ك

االنخفاض
ألف د.ك

إضافات
ألف د.ك

البيع /
االسترداد
ألف د.ك

حركات
معدل
الصرف
ألف د.ك

في 31
ديسمبـــر
2014
ألف د.ك

3,932

89

-

-

)(1,026

-

2,995

11,159
15,091

995
1,084

)(662
)(662

929
929

)(634
)(1,660

119
119

11,906
14,901

في 1
ينــاير
2013
ألف د.ك

التغير في
القيمة العادلة
ألف د.ك

االنحفاض
ألف د.ك

إضافات
ألف د.ك

البيع /
االسترداد
ألف د.ك

حركات
معدل
الصرف
ألف د.ك

في 31
ديسمبــر
2013
ألف د.ك

3,547

-

-

385

-

-

3,932

45,396
48,943

331
331

)(1,336
)(1,336

7,501
7,886

)(40,745
)(40,745

12
12

11,159
15,091
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األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

 6-30القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(
مستويات القيمة العادلة )تتمة(
فيمــا يلي المعلومات الھامة غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة في المستوى  3من التسلسل الھرمي
للقيمة العادلة باإلضافة إلى تحليل الحساسية الكمي كمــا في  31ديسمبر :2014

أسلوب التقييم

المعلومات الھامة
غير الملحوظة

النطاق
)المتوسط
المرجح(

حساسية المعلومات
للقيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخســارة –
أوراق مالية غير مسعرة

أسلوب السوق

خصم نتيجة لعدم
وجود سيولة

5%-10%

قد تؤدي الزيادة )النقص( في
معدل الخصم بنسبة  %1إلى
زيادة )نقص( في القيمة العادلة
بمبلغ  30ألف دينار كويتي.

استثمــارات متاحة للبيع –
أوراق مالية غير مسعرة

أسلوب السوق

خصم نتيجة لعدم
وجود سيولة

5%-10%

قد تؤدي الزيادة )النقص( في
معدل الخصم بنسبة  %1إلى
زيادة )نقص( في القيمة العادلة
بمبلغ  119ألف دينار كويتي.

ويمثل الخصم نتيجة لعدم التداول المبالغ التي قررت المجموعة أن المشاركين في عمليات السوق قد يأخذونھــا بعين االعتبــار
عند تسعير ھذه االستثمــارات.
وفي حالة االستثمــارات المتاحة للبيع ،قد تعتمد تكلفة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة على مــا إذا كان االنخفاض كبيراً أو
لفترات طويلة .وقد تؤثر الزيادة في القيمة العادلة فقط في حقوق الملكية )من خالل الدخل الشامل اآلخــر( وال يكون لھــا أثراً
على الربح أو الخسارة.
يتم تقدير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المــالية المتبقية المسجلة بالتكلفة المطفأة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن
مجموعة من افتراضات المعلومــات المناسبة في ظل الظروف المعنية .وال تختلف القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات
المــالية المسجلة بالتكلفة المطفأة بشكل كبير عن قيمھــا العادلة حيث إن آجــال استحقاق غالبية ھذه الموجودات والمطلوبات
قصيرة األجل أو قد تمت إعادة تسعيرھا على الفور استناداً إلى حركة السوق على معدالت األربــاح.
ال يشير تحليل الحســاسية الذي تم على تقديرات القيمة العادلة ،من خالل تنويع افتراضات المعلومات بھــامش معقول ،إلى
وجود أية آثــار جوھرية على بيــان المركز المــالي المجمع أو على بيان الربح أو الخسارة المجمع.
 7-30إدارة رأس المال
تتمثل األھداف الرئيسية إلدارة رأسمال المجموعة في التأكد من أن المجموعة ملتزمة بكافة المتطلبات الخارجية حول رأس
المال ،ولديھا نسب رأس مال قوية وصحية وذلك لدعم أعمالھا ورفع القيمة العائدة للمساھمين إلى الحد األقصى.
تحتفظ المجموعة بقاعدة رأسمالية مدارة بصورة فعالة لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال .ويتم مراقبة كفاية رأسمال
المجموعة باستخدام مجموعة من اإلجراءات مثل القواعد والنسب المحددة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي يطبقھا
بنك الكويت المركزي في اإلشراف على المجموعة.
تم احتساب معدالت رأس المال الرقابي ومعدالت كفاية رأس المــال للسنة المنتھية في  31ديسمبر  2014وفقا ً لتعميم بنك
الكويت المركزي رقم  /2ر ب ،ر ب أ ،2014/336/المؤرخ في  24يونيو  2014والخاص بتعليمات بازل  3كمــا ھو مبين
أدناه.
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األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

 7-30إدارة رأس المال )تتمة(
2014
ألف د.ك
الموجودات الموزونة بالمخاطر

1,356,592

رأس المال المطلوب

162,791

رأس المال المتاح
الشريحة  1من رأس المــال
الشريحة  2من رأس المــال
إجمــالي رأس المــال

229,050
15,879
244,929

معدل كفاية رأس المال للشريحة  1من رأس المال
إجمــالي معدل كفاية رأس المــال

16.88%
18.05%

قامت المجموعة بتطبيق تعليمــات بازل  2للسنة المنتھية في  31ديسمبر  2013وقد تم احتساب معدالت راس المال الرقابي
ومعدالت كفاية راس المــال وفقا ً لتعميم بنك الكويت المركزي رقم  /2ر ب أ ،2009/244/المؤرخ في  15يونيو  2009كمــا ھو
مبين أدنــاه:
2013
ألف د.ك
الموجودات الموزونة بالمخاطر

1,149,157

رأس المال المطلوب

137,899

رأس المال المتاح
الشريحة  1من رأس المــال
الشريحة  2من رأس المــال
إجمــالي رأس المــال

200,264
200,264
17.43%
17.43%

معدل كفاية رأس المال للشريحة  1من رأس المال
إجمــالي معدل كفاية رأس المــال

تم احتساب معدل الرافعة المالية للمجموعة للسنة المنتھية في  31ديسمبر  2014وفقا ً لتعميم بنك الكويت المركزي رقم
/2ر ب أ ،2014/343/المؤرخ في  21أكتوبر  2014كمــا ھو مبين أدنـــاه:
2014
ألف د.ك
الشريحة  1من رأس المــال

229,050

إجمــالي االنكشـاف

2,773,982

معدل الرافعة المــالية

8.26%

قامت المجموعة باإلفصاح عن معدل الرافعة المــالية للمرة األولى في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتھية في  31ديسمبر
.2014

38

بنك بوبيان ش.م.ك.ع .وشركاته التابعة
إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة
للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2014
.30

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

7-30

إدارة رأس المال )تتمة(
بالنسبة لإلفصاحات المتعلقة بتعليمات كفاية رأس المــال الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي وفقا ً لمــا نص عليه تعميم بنك
الكويت المركزي رقم /2ر ب ،ر ب أ ،2014/336/المؤرخ في  24يونيو  2014واإلفصاحات المتعلقة بمعدالت الرافعة المــالية
المنصوص عليھــا في تعميم بنك الكويت المركزي رقم /2ر ب أ ،2014/343/المؤرخ في  21أكتوبر  2014للسنة المنتھية في
 31ديسمبر  2014فقد تم إدراجھــا تحت قسم "إدارة المخــاطر" من التقرير السنوي.

.31

المشتقات المالية
في السياق الطبيعي لألعمال ،يبرم البنك أنواعا ً مختلفة من المعامالت التي تتضمن مشتقات أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية من أجل تخفيف مخاطر الصرف األجنبي .وأدوات المشتقات المالية ھي عقود مالية بين طرفين تكون فيھا الدفعات
معتمدة على الحركة في سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالية األصلية ،وھو السعر المرجعي أو المؤشر.
وتكون القيمة اإلسمية ،اإلجمالي المفصح عنه ،ھي قيمة األصل الذي تغطيه المشتقات المالية ،وتكون ھي األساس الذي يتم بنا ًء
عليه قياس التغير في قيمة المشتقات.
وتشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نھاية العام والتي ال تشير إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
وقد بلغت القيمة اإلسمية الموجبة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة المستحقة كما في  31ديسمبر  2014ما قيمته  3آالف دينار كويتي
) 10 :2013آالف دينار كويتي( وقيمتھا اإلسمية المستحقة كما في  31ديسمبر  2014بلغت  43ألف دينار كويتي )365 :2013
ألف دينار كويتي(.
وتتعلق األنشطة التجارية الخاصة بالمشتقات المالية للمجموعة بشكل رئيسي بالصفقات مع العمالء ،والتي يتم معادلتھا عادة من
خالل إبرام صفقات متبادلة آنية مع األطراف المقابلة.

.32

أصول برسم األمانة
بلغت القيمة اإلجمالية لألصول المحتفظ بھا من قبل المجموعة بصفة أمانة أو وكالة  99,804ألف دينار كويتي ) 31ديسمبر
 78,905 :2013ألف دينار كويتي( ،بينما بلغت اإليرادات ذات الصلة من ھذه األصول  307ألف دينار كويتي ) 31ديسمبر
 294 :2013ألف دينار كويتي(.
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