
عضو يف جمموعة مشاريع الكويت

التقرير السنوي ٢٠١٤



Bبنك اخلليج املتحد التقرير السنوي ٢٠١٤

نبذة عامة عن البنك



1

نبذة عامة عن البنك

ــت  ــدة يف الكوي ــة الرائ ــات الثقافي ــدى املؤسس ــي إح ــامية ه ــار االس دار اآلث
ــر  ــي تعت ــاح ال ــة الصب ــة مبجموع ــطة املتعلق ــها إلدارة األنش ــد مت تأسيس وق
إحــدى أروع جمموعــات الفــن اإلســامي يف العــامل. تضــم جمموعــة الصبــاح 
أكثــر مــن 30 ألــف حتفــة تتضمــن خمطوطــات وأجهــزة علميــة وســجاد 
ــن  ــدان م ــدة بل ــن ع ــادن م ــاج ومع ــاج وع ــزف وزج ــرات وخ ــة وجموه وأقمش

ــران. ــن وإي ــد والص ــبانيا واهلن ــا إس بينه
الكويــت  مشــاريع  شــركة  جمموعــة  لشــركات  الســنوية  التقاريــر  تعــرض 
)القابضــة( هلــذا العــام حتــف مــن العــاج مــن جمموعــة الصبــاح.  ويــأيت 
ــدور الــذي تلعبــه شــركة مشــاريع الكويــت  اســتخدام هــذه الصــور يف إطــار ال
يف احلفــاظ علــى ثــروات البــاد ورعايتهــا، جنبــً إىل جنــب مــع ســعيها حنــو 

ــت. ــتقبل الكوي ــاء مس بن
التحفــة الــي تظهــر يف الصــورة )LNS 61(  هــي صنــدوق يعــود إىل فتــرة 
حكــم بنــو نصــر أو النصريــون وهــي أســرة حكمــت غرناطــة يف أواخــر العصــر 
ــه إىل  ــخ صناعت ــود تاري ــذي يع ــدوق ال ــر الصن ــس.  مت حف ــامي باألندل اإلس
القــرن اخلامــس عشــر ميــادي مــن عــاج الفيــل وهــو مزيــن بقفــل مطلــي مــن 
الذهــب. وقــد مت نشــر هــذه الصــورة بعــد احلصــول علــى موافقــة كرميــة مــن 

جمموعــة الصبــاح، دار اآلثــار اإلســامية.
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التحفــة الظاهــرة يف الصــورة هــي لصنــدوق 
عاجــي يعــود إىل فتــرة حكــم بنــو نصــر أو 
النصريــون  وقــد مت نشــر هــذه الصــورة بعــد 
احلصــول علــى موافقــة كرميــة مــن دار اآلثــار 

االســامية.
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نبذة عامة عن البنك

بنك اخلليج املتحد
بنــك اخلليــج املتحــد هــو جمموعــة مصرفيــة رائــدة ختتــص بــإدارة األصــول 
ــال  ــط ومش ــرق األوس ــة الش ــه منطق ــي عمليات ــتثمار، وتغط ــرة واالس واملتاج
أفريقيــا. وقــد مت ترخيصــه مــن قبــل مصــرف البحريــن املركــزي كبنــك 
تقليــدي قطــاع اجلملــة. وانطاقــا مــن مقــره الرئيســي يف مملكــة البحريــن، 
ــة، يقــوم البنــك يف املقــام األول  إضافــة إىل شــبكة شــركاته التابعــة اإلقليمي
بــإدارة االصــول والصناديــق االســتثمارية واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية 
وأســهم امللكيــة اخلاصــة ومتويــل الشــركات. وتتضمــن األنشــطة التجاريــة 
واملاليــة األخــرى اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة وخدمــات اخلزانــة والوســاطة 
خــال  مــن  البنــك  وميتلــك  التقاعديــة.  واملعاشــات  االدخــار  وخدمــات 
شــركاته الزميلــة غــري املاليــة اســتثمارات كبــرية يف القطاعــات العقاريــة 
والصناعيــة واالتصــاالت. تأســس البنــك يف عــام  1980 وميــارس بنــك اخلليــج 
ــة  ــاع اجلمل ــة يف قط ــات املصرفي ــص اخلدم ــب ترخي ــه مبوج ــد أعمال املتح
مــن مصــرف البحريــن املركــزي، كمــا انــه مــدرج يف بورصــة البحريــن. علــى 
مــدار أربعــة و ثاثــون عامــً، أســس البنــك شــهرة تســتند إىل القــوة املاليــة 
واحلوكمــة الرشــيدة واالدارة الســليمة وعمــق اخلــرات. هــذا وقــد اعلــن البنــك 
يف هنايــة عــام 2014، ان إمجــايل األصــول حتــت االدارة بلغــت مــا يفــوق 11.6 

ــار دوالر أمريكــي. ملي
اخلليــج  لبنــك  واملشــتركة  والزميلــة  التابعــة  الرئيســية  الشــركات  وتشــمل 
وشــركة   ،  FIMBank،برقــان وبنــك  لاســتثمار،  كامكــو  شــركة  املتحــد: 
منافــع لاســتثمار، وشــركة مشــال أفريقيــا القابضــة، وشــركة اخلليــج املتحــد 
للخدمــات املاليــة - مشــال أفريقيــا وشــركة الشــرق للوســاطة املاليــة، وشــركة 
تقاعــد لادخــار والتقاعــد. كمــا تشــمل الشــركات الزميلــة غــري املاليــة شــركة 

ــدة. ــارات املتح ــركة العق ــل، وش ــدة للنق ــال املتح كابيت

عضو يف جمموعة كيبكو
تعــد جمموعــة كيبكــو واحــدة مــن أكــر الشــركات القابضــة يف منطقــة الشــرق 
األوســط ومشــال أفريقيــا، مــا لديهــا مــن أصــول موحــدة تبلــغ 32 مليــار دوالر 
أمريكــي كمــا يف 31 ديســمر 2014. ومتتلــك اجملموعــة حصــص ملكيــة كبــرية 
يف أكثــر مــن 60 شــركة عاملــة يف 24 دولــة. وتتمثــل القطاعــات الرئيســية 
ــة واإلعــام والعقــارات والصناعــة. كمــا  لعمــل اجملموعــة يف اخلدمــات املالي
ــة  ــا والشــركات التابع ــك كيبكــو مــن خــال شــركاهتا الرئيســية وفروعه متتل

هلــا، حصــص ملكيــة يف قطــاع التعليــم والقطــاع الطــي.

   

هــو عضــو يف جمموعــة  املتحــد  بنــك اخلليــج 
أكــر  مــن  واحــدة  الكويــت،  مشــاريع  شــركة 
الشــركات القابضــة يف منطقــة الشــرق األوســط 

أفريقيــا. ومشــال 

الشركات التابعة والزميلة الرئيسية

صندوق بريد: 5964، املنطقة الدبلوماسية
برج بنك اخلليج املتحد، املنامة، مملكة البحرين

تلفون :233 533 17 973+، فاكس: 137 533 17 973+
info@ugbbah.com

www.ugbbah.com
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املؤشرات املالية

حقوق املسامهني مليون دوالر أمريكيإمجايل األصول مليون دوالر أمريكي

إمجايل اإليرادات مليون دوالر أمريكيأصول حتت اإلدارة مليار دوالر أمريكي

صايف الدخل العائد ملسامهي الشركة األم مليون دوالر أمريكي

معدل كفاية رأس املالأصول حتت اإلدارة

رحبية السهم الواحد سنتات أمريكية
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20142013201220112010
مليون دوالر أمريكي

 163.2  108.5  93.0  64.3  169.0إمجايل اإليرادات
 108.5  53.6  28.9  20.0  44.2 دخل اإلستثمار
 114.0  55.0  48.7  33.0  117.4 دخل العمليات

 554.6  561.8  456.2  436.3  462.9 حقوق املسامهن
 1,917.1  1,770.5  1,225.6  1,258.6  2,777.8 إمجايل األصول

 38.7  1.5  11.0  2.6  18.8 صايف الدخل

٪
4.190.522.170.267.28عائد على متوسط احلقوق
0.930.170.740.081.80عائد على متوسط األصول

58.672.458.561.242.6مصروفات العمليات / دخل العمليات
22.335.934.030.324.8متوسط احلقوق إىل متوسط األصول

دوالر أمريكي 
 0.675  0.682 0.556  0.535 0.567القيمة الدفترية للسهم الواحد

4.7  0.18 1.34  0.32  2.78 رحبية السهم الواحد - سنتات أمريكية
 -    -    -    -    -   العائد النقدي لكل سهم
 -    -   0.118 -    -   عائد األسهم لكل سهم

األرقام املقارنة ملتوسط األرصدة )اعتمادًا على املتوسطات ربع السنوية(

مليون دوالر أمريكي 
 1,980.7  1,801.2  1,454.3  1,258.1  2,617.8 األصول

 1,396.3  1,194.6  889.9  784.6  2,056.4 املطلوبات
 50.0  44.0  27.6  22.8  99.0 حصص األقلية

 534.3  562.6  536.8  450.7  462.5 حقوق املسامهن
 2,617.8  1,258.1  1,454.3  1,801.2  1,980.7 

 36.8  55.9  70.3  39.4  145.3 الضمانات وخطابات اإلئتمان
 91.5  118.1  39.2  8.1  133.9 اإللتزامات

 7.6 7.3 7.8 9.3 11.8 أصول مدارة )مليار دوالر أمريكي(
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كلمة رئيس جملس اإلدارة

أتشــرف باألصالــة عــي وبالنيابــة عــن أعضــاء جملــس اإلدارة 
ــدة  ــة املوح ــات املالي ــنوي والبيان ــر الس ــم التقري ــدم لك ــأن أق ب
 ٣١ بتاريــخ  املنتهيــة  الفتــرة  عــن  املتحــد  اخلليــج  لبنــك 
ــًة يطيــب يل أن أفيدكــم بــأن بنــك اخلليــج  ديســمر ٢٠١٤.  بداي
املتحــد حقــق أداء قويــا علــى مــدار العــام املاضــي حيــث ازدادت 
ــول  ــودة األص ــززت ج ــوظ وتع ــكل ملح ــة بش ــتويات الرحبي مس

األساســية للبنــك . 

لقــد حتســن األداء املــايل لبنــك اخلليــج املتحد بشــكل كبــري خال العــام 2014، 
حيــث ارتفــع إمجــايل الدخــل قبــل احتســاب الفوائــد واملصروفــات التشــغيلية 
األخــرى إىل 169,05 مليــون دوالر أمريكــي مــن مــا قيمتــه 64,3 مليــون دوالر 
أمريكــي خــال الســنة املاضيــة، يف حــن بلــغ إمجــايل املصروفــات التشــغيلية 
68,8 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مبــا قيمتــه 23,9 مليــون دوالر أمريكــي 
للعــام 2013.  ونتيجــة ملــا تقــدم، ارتفــع الربــح الصــايف العائــد ملســامهي 
الشــركة األم بســبعة أضعــاف ليصــل إىل 18,8 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة 
بــــ 2,6  مليــون دوالر أمريكــي للعــام 2013، وبلغــت العوائــد األساســية للســهم 
الواحــد 2,31 ســنت أمريكــي مقارنــة بـــ 0,32 ســنت أمريكــي يف العــام املاضي. 
وقــد ارتفعــت مســامهات الشــركات التابعــة والشــركات الزميلــة يف دخــل البنــك 
إىل 37,3 مليــون دوالر أمريكــي مــن 19,4 مليــون دوالر أمريكــي يف العــام 
ــار دوالر  املاضــي، وارتفــع جممــوع األصــول حتــت اإلدارة ليصــل إىل 11,6 ملي

أمريكــي مقارنــة مبــا قيمتــه 9,7 مليــار دوالر أمريكــي خــال العــام 2013. 

للمســتقبل،  تطلعاتنــا  خــال  ومــن 
ــا  ــوص توقعاتن ــن خبص ــى متفائل نبق
لنتائــج العــام 2015، وحنــن مســتعدون 
بشــكل جيــد ملواجهــة مــا ميكــن وصفــه 
الــي  التحديــات  مــن  آخــر  بعــام 
ســتواجه قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 

يف املنطقــة.
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هــذا وقــد ارتفــع إمجــايل األصــول يف هنايــة 2014 إىل أكثــر مــن ضعفــن حبيــث 
بلــغ 2,78 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة مبــا قيمتــه 1,26 مليــار دوالر أمريكــي 
 ،FIMBank يف هنايــة العــام املاضــي وذلــك بفضــل جتميــع البيانــات املاليــة لـــ
يف حــن بلــغ امجــايل حقــوق املســامهن 580,4 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة 
مبــا قيمتــه 459,6 مليــون دوالر أمريكــي يف هنايــة العــام 2013. كمــا حافــظ 
البنــك علــى ميزانيــة عموميــة قويــة مبعــدل كفايــة رأمســال موحد بلــغ %15,4 
عــاوة علــى مســتوى ســيولة ممتــاز. وقــد بلــغ حجــم األصــول الســائلة 489,4 
ــة  ــة العمومي ــايل امليزاني ــن إمج ــل 18% م ــا ميّث ــو م ــي وه ــون دوالر أمريك ملي
يف هنايــة الســنة. هــذا وقــد ســددنا خــال العــام مــا قيمتــه 230 مليــون 
ــل متوســطة األجــل، وأســتطاع احلصــول  دوالر أمريكــي مــن أقســاط التموي
علــى متويــل إضــايف بقيمــة إمجاليــة تبلــغ 285 مليــون دوالر أمريكــي آلجــال 

اســتحقاق أطــول. 
ويوضــح األداء املــايل لبنــك اخلليــج املتحــد خــال العــام 2014 جنــاح البنــك يف 
احلفــاظ علــى الرحبيــة للســنة 24 علــى التــوايل و حتقيــق النتائــج االجيابيــة 
للســنة 31، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز ســجل اجنازاتنــا ومســرية جنــاح البنــك 
املصرفيــة  اجملموعــات  مــن  وكواحــد  رائــدة  ماليــة  خدمــات  كمجموعــة 
ــال  ــط ومش ــرق األوس ــة الش ــول يف منطق ــدة يف إدارة األص ــتثمارية الرائ االس

أفريقيــا.
وقــد أعــادت وكالــة كابيتــال انتليجنــس الدوليــة للتصنيــف االئتمــاين يف 
شــهر يونيــو 2014 التأكيــد علــى التصنيفــات طويلــة األجــل والقصــرية األجــل 
للعمــات األجنبيــة لبنــك اخلليــج املتحــد مبعــدل “BBB” و “A3” علــى 
التــوايل. كمــا اشــارت الوكالــة إىل امللكيــة القويــة للبنــك والدعم املايل والســيولة 
ــه،  ــة علي ــون املترتب ــاز للبنــك بدفــع الدي مــن كيبكــو، ونوهــت بالســجل املمت
ــة اىل  ــل، إضاف ــري األج ــل قص ــل والتموي ــل اآلج ــى التموي ــه عل ــر حصول وتيس
اجلــودة العاليــة حملفظــة البنــك االســتثمارية. ونــرى يف هــذا تأكيــدا مســتقا 
علــى صحــة اخلطــوات الــي قمنــا هبــا علــى مــدار الســنوات املاضيــة إلعــادة 
ــة اىل  ــول، إضاف ــاملة لألص ــودة الش ــز اجل ــة، وتعزي ــة العمومي ــة امليزاني هيكل

ــة للبنــك.  ــة والزميل حتســن مســتويات املخاطــر بالنســبة للشــركات التابع
ــال  ــهم FIMBank خ ــك يف أس ــدة للبن ــة املوح ــوق امللكي ــت حق ــد ارتفع وق
العــام املاضــي إىل 61,2% مــن 30,2% كمــا يف هنايــة العــام 2013 مــن خــال 

ــة.  صفقــة اســتحواذ طوعي
ــر  ــركات وإدارة املخاط ــة الش ــرى حلوكم ــة ك ــاء أمهي ــك يف إي ــتمر البن واس
يف العــام 2014، كمــا أننــا ملتزمــون بشــكل كامــل بآخــر املتطلبــات الرقابيــة 
الصــادرة عــن مصــرف البحريــن املركــزي، مبــا فيهــا متطلبــات بــازل 3، 
الســليمة  والسياســات  )فاتــكا(،  األمريكــي  الضريــي  اإلمتثــال  وقانــون 
لتعويضــات ومكافــآت املوظفــن؛ وحنــن يف املراحــل األوليــة مــن تطويــر 
نظــام جديــد إلدارة املخاطــر.  هــذا وقــد أســتمر البنــك اإليفــاء بالتزاماتــه 
االجتماعيــة  مــن حيــث توفــري الدعــم إىل اجملتمــع احمللــي، واالســهام يف 

إمنــاء القطــاع االقليمــي للخدمــات املصرفيــة. 

وببالــغ األســى، أعلــن عــن وفــاة الســيد فايــق الصــاحل يف مايــو 2014. وكان قــد 
أنضــم رجــل األعمــال الناجــح الســيد فايــق إىل جملــس اإلدارة كعضــو مســتقل 
عــام 2012 وســنفتقد استشــاراته احلكيمــة وحنكتــه التجاريــة ، داعــن هلل أن 

يســكنه فســيح جناته. 
ومــن خــال تطلعاتنــا للمســتقبل، نبقــى متفائلــن خبصــوص توقعاتنــا 
لنتائــج العــام 2015، وحنــن مســتعدون بشــكل جيــد ملواجهــة مــا ميكــن 
وصفــه بعــام آخــر مــن التحديــات الــي ســتواجه قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 
يف املنطقــة، خصوصــا يف ظــل تقلــب أســعار النفــط واســتمرار التوتــرات 
اجليوســتراتيجية. إن جملــس اإلدارة يعــر عــن ثقتــه املتجــددة بقــدرة اإلدارة 
وبأقــل  وثبــات  حبكمــة  االســتراتيجية  األهــداف  تنفيــذ  علــى  التنفيذيــة 

التكاليــف املمكنــة. 
ــة  ــة واحلوكم ــا املالي ــد، وقوتن ــز والفري ــا املتمي ــن إرثن ــم م ــتلهم الدع وإذ نس
مــن  االســتفادة  ســنواصل  مهاراتنــا،  وعمــق  املتبصــرة  واإلدارة  الســليمة 
خراتنــا الطويلــة ومعرفتنــا العميقــة بالســوق لضمــان اســتمرارية منــو البنــك 
وتطــوره. وسنســتمر يف التركيــز املوجــه لتحســن الرحبيــة وعوائــد املســامهن. 
والتشــجيع  بالدعــم  االشــادة  أود  اإلدارة،  جملــس  أعضــاء  عــن  بالنيابــة 
ــن  ــرف البحري ــن، ومص ــة البحري ــة مملك ــن حكوم ــاه م ــذي نتلق ــن ال الكبريي
ــة  ــة والتنظيمي ــلطات الرقابي ــى الس ــاوة عل ــن؛ ع ــة البحري ــزي، وبورص املرك
ــج املتحــد. وأود  ــي يعمــل ويتواجــد فيهــا بنــك اخللي األخــرى يف املناطــق ال
التعبــري عــن شــكري اجلزيــل لثقــة مســامهي البنــك ودعمهــم املســتمر، 
مــن  نتلقــاه  الــذي  االجيــايب  والتعــاون  عماءنــا،  ووالء  ثقــة  اىل  إضافــة 
شــركائنا التجاريــن. وأخــريا أود التنويــه باالحترافيــة العاليــة واإلخــاص 
اللذيــن يتمتــع هبمــا الفريــق اإلداري وموظفــي البنــك، إضافــة اىل اســهاماهتم 
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مسعود حيات
رئيس جملس اإلدارة

)تتمة(



بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 8٢٠١٤

جملس اإلدارة

مسعود حممود جوهر حيات
رئيس جملس االدارة

رئيس اللجنة التنفيذية
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع اخلدمــات املصرفيــة بشــركة مشــاريع الكويــت 

)القابضــة(، الكويــت.
رئيس جملس إدارة بنك سورية واخلليج ، سورية.

العاملــي،  لبنــك تونــس  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس  اإلدارة  رئيــس جملــس 
تونــس.

اخلليــج  لبنــك  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس  اإلدارة  جملــس  رئيــس  نائــب 
اجلزائــر. اجلزائــر، 

نائب رئيس جملس إدارة مصرف بغداد، العراق.
نائب رئيس جملس إدارة FIMBank ، مالطا.

نائب رئيس جملس إدارة شركة رويال كابيتال، اإلمارات العربية املتحدة.
عضو جملس إدارة بنك برقان، الكويت.

عضو جملس إدارة البنك األردين الكويي، األردن.
عضو جملس إدارة شركة كامكو لاستثمار، الكويت.

عضو جملس إدارة شركة مشال أفريقيا القابضة، الكويت
عضو جملس إدارة مؤسسة مشاريع اخلري، الكويت

ــى درجــة البكالوريــوس ختصــص إقتصــاد مــن جامعــة الكويــت،  حاصــل عل
وعلــى دبلــوم عــايل يف الدراســات املصرفيــة مــن معهــد الدراســات املصرفيــة، 

الكويــت. 
فيصل محد العيار 

نائب رئيس جملس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة التدقيق 

نائب رئيس جملس إدارة شركة مشاريع الكويت )القابضة(، الكويت
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة ــــ ديب، دول ــر اإلعامي ــة بنث ــس إدارة جمموع ــس جمل رئي

املتحــدة.
نائب رئيس جملس إدارة شركة اخلليج للتأمن، الكويت.
نائب رئيس جملس إدارة البنك األردين الكويي، األردن.

نائب رئيس جملس إدارة مؤسسة مشاريع اخلري ، الكويت.
عضــو جملــس إدارة الشــركة الســعودية لأللبــان والتغذيــة، اململكــة العربيــة 

الســعودية.
عضو جملس إدارة شركة اخلليج مصر للسياحة والفنادق ، مصر.

عضو جملس أمناء اجلامعة األمريكية بالكويت، الكويت.
رئيس جملس االدارة الفخري للجنة الوطنية لصعوبات التعلم، الكويت.

حائــز علــى جائــزة االجنــاز مــن منتــدى الكويــت املــايل عــام 2009 عــن اســهاماته 
يف قطــاع االســتثمار يف الكويــت وجناحاتــه يف الســوق املــايل العاملــي.

حائز على جائزة اإلجناز من املنتدى االقتصادي العريب يف تونس عام 2007
حائــز علــى جائــزة اإلجنــاز الدائــم مــن املنتــدى االقتصــادي العــريب يف بــريوت 

ــام 2007  ع
حائــز علــى جائــزة االجنــاز مــن مجعيــة املصرفيــن العــرب يف أمريــكا الشــمالية 

  2005 عــام   )ABANA(
ختــرج كطيــار حــريب مــن القــوات اجلويــة الكويتيــة مــن الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.

سامر خنشت 
عضو تنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية 
رئيس العمليات التنفيذي لشركة مشاريع الكويت )القابضة(، الكويت.

رئيس جملس ادارة شركة تقاعد لادخار والتقاعد، البحرين.
املتحــدة  الواليــات  لــإدارة،  املتحــد  ادارة شــركة اخلليــج  رئيــس جملــس 

األمريكيــة
عضو جملس إدارة بنك برقان، الكويت.

عضو جملس إدارة شركة العقارات املتحدة، الكويت.
عضو جملس ادارة شركة اخلليج املتحد لإستثمار، جزر كاميان

عضو جملس أمناء اجلامعة األمريكية بالكويت، الكويت.
ــس التعليمــي مبعهــد ماساتشوســيتس  ــر الشــركات واجملل ــة تطوي عضــو جلن

ــة، ــات املتحــدة األمريكي ــة، الوالي للتقني
الرئيــس الســابق جلمعيــة املصرفيــن العــرب يف أمريــكا الشــمالية- نيويــورك ، 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة
األعمــال  كليــة  مــن  األعمــال  إدارة  يف  املاجســتري  شــهادة  علــى  حاصــل 
جبامعــة هارفــارد، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وعلــى درجــة البكالوريــوس 
معهــد  مــن  اإلدارة  علــوم  يف  وبكالوريــوس  الكيميائيــة  اهلندســة  يف 

األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات  للتقنيــة،  ماساتشوســيتس 
الشيخ عبداهلل ناصر صباح األمحد الصباح  

عضو تنفيذي
عضو جملس إدارة شركة مشاريع الكويت )القابضة(، 
رئيس جملس إدارة شركة كامكو لاستثمار، الكويت

نائب رئيس جملس إدارة شركة الدية املتحدة للعقارات، الكويت
ــة، ساندهريســت، اململكــة املتحــدة،  ــة العســكرية امللكي ختــرج مــن األكادميي
نيويــورك  معهــد  مــن  األعمــال  إدارة  يف  البكالوريــوس  علــى  وحاصــل 

األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات  للتكنولوجيــا، 
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مبارك حممد املسكيت 
عضو مستقل

عضو جلنة التدقيق ورئيس جلنة الترشيحات واملكافآت
رئيس جملس إدارة شركة الطريان امللكي، الكويت.

عضــو جملــس إدارة ســابق بشــركة مشــاريع الكويــت )القابضــة(، والشــركة 
الكويتيــة خلدمــات الطــريان، الكويــت.

ــى شــهادة البكالوريــوس يف الدراســات السياســية واالقتصــاد مــن  حاصــل عل
جامعــة واليــة بنســلفانيا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

بدر العوضي   
عضو مستقل

عضو جلنة التدقيق وعضو جلنة الترشيحات واملكافآت
عضو مستقل ورئيس جلنة التدقيق بنك تونس العاملي، تونس

عضو جملس إدارة املنار القابضة الدولية، إسبانيا.
مؤســس وعضــو جملــس إدارة شــركة مــدى للتطويــر العقــاري، اململكــة العربيــة 

السعودية.
حاصــل علــى البكالوريــوس يف اهلندســة الصناعيــة مــن جامعــة ميامــي، 
فلوريــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة واكمــل برنامــج املديــر العــام وبرنامــج 
املتحــدة  الواليــات  بوســطن  لألعمــال،  هارفــارد  كليــة  التطويــر يف  أدارة 

ــة. األمريكي

حممد هارون 
عضو مستقل

رئيس جلنة التدقيق وعضو اللجنة التنفيذية
شــغل عــدة مناصــب تنفيذيــة يف بنــك اخلليــج املتحــد حيــث شــغل منصــب 
ونائــب   ، التنفيــذي  الرئيــس  بأعمــال  القائــم  و  اإلدارة  جمللــس  مستشــار 
الرئيــس التنفيــذي .  حاصــل علــى البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف مــن 

جامعــة بيشــاور يف باكســتان ودبلــوم يف اخلدمــات املصرفيــة.

)تتمة(



ســوف نواصــل تطبيــق اســتراتيجيتنا 
املدروســة بعنايــة خــال عــام 2015، 
مــع تركيــز أكــر علــى تعزيــز امليزانيــة 
ــذا  ــال. ويف ه ــن رأس امل ــتفادة م واالس
الصــدد، قــام البنــك بتحديــد عــدد من 
وفــرص  احملتملــة  التخــارج  عمليــات 

ــدة. ــتثمارات اجلدي االس

بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 10٢٠١٤

كلمة الرئيس التنفيذي

يطيــب يل أن أعلــن بــأن ٢٠١٤ كان عامــا إجيابيــا لبنــك اخلليــج 
املتحــد. فقــد واصــل البنــك التركيــز علــى عناصــر قوتــه، 
وتعزيــز إمكانياتــه املؤسســية، وتنفيــذ اســتراتيجيته الطموحة 
نقطــة  مبثابــة  لتكــون  إقليميــة  منصــة  خلــق  إىل   الراميــة 
ــامهينا  ــي ملس ــتوى اإلقليم ــى املس ــو عل ــق النم ــاق لتحقي انط

ومســتثمرينا. 

إن األداء املــايل القــوي الــذي حققــه البنــك، والــذي يتمثــل يف زيــادة األربــاح 
ســبعة أضعــاف إىل 18,8 مليــون دوالر أمريكــي، يعبِّــر عــن جناحنا يف حتســن 
نســب اســتحقاقات الديــون والقــروض، إىل جانــب زيــادة الدخــل املتحقــق 
كنســبة مــن اإليــرادات الكليــة، مــع احلفــاظ يف نفــس الوقــت علــى ثبــات 

ــا األساســية.  املصروفــات. كمــا أكــد هــذا األداء مــدى قــوة وجــودة أصولن
مــن ناحيــة أخــرى، شــهدت النتائــج احملققــة مــن الشــركات التابعــة والزميلــة 
زيــادة ملموســة خــال عــام 2014، خاصــة مــن شــركة كامكــو لاســتثمار 
ــن  ــو م ــم كامك ــري اس ــد مت تغي ــدة. وق ــارات املتح ــركة العق ــان وش ــك برق وبن
شــركة كيبكــو إلدارة األصــول إىل شــركة كامكــو لاســتثمار ش.م.ك، مبــا 
يتماشــى مــع جهودهــا الراميــة إىل حتديــد هويتهــا التجاريــة باعتبارهــا 
شــركة رائــدة يف إدارة األصــول ومســامهً قويــً يف قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 

ــة.  ــة واإلقليمي ــواق احمللي ــتثمارية يف األس االس
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ــت  ــول حت ــظ األص ــر حماف ــن أك ــدة م ــتثمار واح ــو لاس ــركة كامك ــك ش متل
ــة إلدارة  ــركة كويتي ــل ش ــب »أفض ــى لق ــت عل ــد حصل ــة، وق اإلدارة يف املنطق
 MENA( 2014 األصــول للعــام« وذلــك ضمــن جوائــز مينــا فانــد ماجنــري
FM(. أمــا بنــك برقــان فيعتــر ثــاين أكــر بنــك جتــاري تقليــدي يف الكويــت 
ــوق يف  ــدار احلق ــتكمال إص ــح يف اس ــد جن ــاح، وق ــول واألرب ــث األص ــن حي م
عــام 2014، وهــو مــا أدى إىل زيــادة رأمسالــه الصــادر واملدفــوع وحصتــه 
ــيتم  ــي. وس ــار كوي ــون دين ــل إىل 405 ملي ــة لتص ــبة 39 باملائ ــية بنس األساس
اســتخدام الزيــادة يف رأس املــال لتمويــل خطــط التوســع الــي يتبناهــا البنــك 

ــازل 3.  ــة ب ــات اتفاقي وإدارة متطلب
ــة  ــاري يف منطق ــر العق ــدة للتطوي ــركة رائ ــدة ش ــارات املتح ــركة العق ــد ش تع
الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، وقــد متكنــت مــن تعزيــز حمفظة مشــاريعها 
خــال العــام والفــوز جبائــزة »أفضــل مطــوّر جتــاري يف الشــرق األوســط لعــام 
2014« مــن قبــل ورلــد فاينانــس للجوائــز العقاريــة. كمــا جنحــت شــركة 
التابعــة  الشــركات  تقاعــد لادخــار والتقاعــد ش.م.ب )م( وهــي إحــدى 
للبنــك يف تســويق عــدد مــن منتجاهتــا لألفــراد واملؤسســات، فضــا عــن 
ــت.  ــن األردن والكوي ــا يف كل م ــز تواجده ــة إىل تعزي ــا الرامي ــذ خططه تنفي
وواصلــت الشــركة أيضــً برناجمهــا التثقيفــي لتعزيــز الوعــي يف األســواق 
والتعريــف مبزايــا التخطيــط املــايل طويــل املــدى. ويف تطــور آخــر هــام، قــام 
ــايل  ــع إمج ــث ارتف ــابات FIMBank حي ــع حس ــد بتجمي ــج املتح ــك اخللي بن
ــتحواذ  ــات اس ــال عملي ــن خ ــة م ــة إىل 61,2 باملائ ــة للمجموع ــوق امللكي حق

ــة.  طوعي
كمــا واصلنــا أيضــً جهودنــا الراميــة إىل تعزيــز اإلمكانيــات املؤسســية لبنــك 
اخلليــج املتحــد يف عــام 2014، مــع طــرح عــدد مــن املبــادرات اجلديــدة 
يف جمــال حوكمــة الشــركات، وإدارة املخاطــر، واملــوارد البشــرية، وتقنيــة 
ــدة  ــة اجلدي ــكام التنظيمي ــال إىل األح ــك االمتث ــن ذل ــد تضم ــات. وق املعلوم
التفاقيــة بــازل 3، وقانــون االمتثــال الضريــي للحســابات األجنبيــة )فاتــكا(، 
وتطويــر نظــام جديــد إلدارة املخاطــر يتناســب مــع متطلبــات البنــك والــذي 
مــن شــأنه أمتتــة وتعزيــز تقاريــر املخاطــر الداخليــة واخلارجيــة. باإلضافــة 
إىل ذلــك، طــرح البنــك سياســة جديــدة للمكافــآت، واجتــاز اختبــار إجــراءات 

اســتمرارية العمــل بنجــاح ملمــوس. 
وبالنظــر إىل املســتقبل، فإننــا نــدرك جيــدًا أن تذبــذب أســعار النفــط والــي 
ــى  ــرت عل ــي أث ــام 2014 وال ــن ع ــري م ــع األخ ــادًا يف الرب ــً ح ــهدت هبوط ش
البلــدان الــي نعمــل فيهــا ســوف تســتمر خــال عــام 2015، إىل جانب اســتمرار 
االضطرابــات السياســية يف بعــض مناطــق الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا. 
ــتراتيجيتنا  ــق اس ــل تطبي ــوف نواص ــي واإلدراك، س ــذا الوع ــن ه ــً م وانطاق
ــة  ــز امليزاني ــى تعزي ــز أكــر عل ــة خــال عــام 2015، مــع تركي املدروســة بعناي
واالســتفادة مــن رأس املــال. ويف هــذا الصــدد، قــام البنــك بتحديــد عــدد مــن 
عمليــات التخــارج احملتملــة وفــرص االســتثمارات اجلديــدة. ويف نفــس الوقــت 
ســوف نســعى إىل إدارة أي اخنفــاض حمتمــل. وهــذا ينطــوي علــى فهــم واضــح 
ــى  ــا عل ــى قدرتن ــً عل ــد أيض ــتثمارات، ويعتم ــية يف أي اس ــر األساس للمخاط

االســتجابة الســريعة يف حالــة وقــوع أي أحــداث ســلبية غــري متوقعــة. 

وســوف يواصــل بنــك اخلليــج املتحــد تعزيــز مكانتــه املاليــة الراســخة، ودعــم 
حمفظتــه االســتثمارية املتنوعــة، واالســتفادة مــن فريــق اإلدارة املســتقر، 
وبنيتــه التحتيــة القويــة، األمــر الــذي يدفعنــا للتفــاؤل احلــذر بشــأن مســتقبل 
البنــك، بالرغــم مــن أن إدراكنــا بــأن 2015 ســوف يكــون عامــً آخــر حافــا 

بالتحديــات والتقلبــات. 
أعضــاء  الســادة  إىل  والتقديــر  الشــكر  خبالــص  أتوجــه  أن  أود  وختامــً، 
جملــس اإلدارة املوقريــن علــى ثقتهــم العاليــة، وأتطلــع إىل اســتمرار دعمهــم 
وتوجيهاهتــم الســديدة. كمــا أتوجــه بالشــكر إىل فريــق اإلدارة يف البنــك 

وموظفيــه علــى تفانيهــم وإخاصهــم يف العمــل علــى مــدى العــام. 

ربيع سكرية 
الرئيس التنفيذي 
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١. ربيع سكرية )حملل مايل معتمد(   
الرئيس التنفيذي 

ــد  ــدة وق ــات ع ــً يف قطاع ــن 25 عام ــد ع ــرة تزي ــكرية خب ــيد س ــع الس يتمت
شــغل العديــد مــن املناصــب التنفيذيــة يف البنــك والشــركات التابعــة لــه 
بشــكل متقطــع علــى مــدى الثاثــة عشــر ســنة املاضيــة، كمــا شــغل بــن 
ــة  ــة للشــؤون املالي ــس التنفيــذي للمجموع ــي 2004 و2007 منصــب الرئي عام
جملموعــة الوطنيــة لاتصــاالت. وهــو عضــو جملــس اإلدارة لبنــك تونــس 
العاملــي، تونــس ؛ بنــك اخلليــج اجلزائــر، اجلزائــر ؛ FIMBank، مالطــا 
وشــركة فريجــن موبايــل الشــرق األوســط باإلضافــة إىل عــدد مــن الشــركات 
ــا  ــكرية م ــيد س ــا الس ــارك هب ــي ش ــس االدارة  ال ــرز جمال ــن أب ــرى.  وم األخ
أيضــا  شــغل  )2007-2011(، حيــث  اجلزائــر   - لاتصــاالت  الوطنيــة  يلــي: 
ــركة  ــس؛ ش ــة للمجل ــة التنفيذي ــو اللجن ــق وعض ــة التدقي ــس جلن ــب رئي منص
آســيا لاتصــاالت اخلليويــة )2003 - 2007(، حيــث عمــل يف اللجنــة التنفيذيــة 
للمجلــس؛ وشــركة كويــت انرجــي )2010-2011(. ويعــد الســيد ســكرية حملــًا 
ماليــً معتمــدًا، وهــو حاصــل علــى شــهادة املاجســتري يف إدارة األعمــال مــن 
جامعــة نــورث إيســترن، بوســطن، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وعلــى درجة 
البكالوريــوس يف العلــوم املاليــة مــن جامعــة إنديانــا، بلومنجتــون، الواليــات 

ــة. ــدة األمريكي املتح
 ٢. حسني عبد العزيز الالين )حماسب قانوين جماز

ومدقق نظم معلومات معتمد(
مساعد املدير العام، رئيس الرقابة املالية

يتمتــع الســيد الالين خبــرة تزيــد عــن 18 عامــا يف جمــال احملاســبة العامــة 
ــة،  ــة املالي ــى خرتــه اإلســتراتيجية كرئيســً للرقاب ــاء عل ــة وبن ــة املالي والرقاب
والتجاريــة ألعضــاء  املاليــة  الناحيــة  مــن  الــازم  الدعــم  بتقــدمي  يقــوم 
ــال  ــة باألعم ــارات املتعلق ــة يف االستش ــذي املتضمن ــس التنفي ــس والرئي اجملل
ــدى مؤسســة إرنســت  واملشــاركة مــع اقتصــاد األعمــال . وقــد عمــل ســابقً ل
ويونــغ، البحريــن، ومــع مؤسســة برايــس ووترهــاوس كوبــرز، باكســتان. وهــو 
عضــو جملــس إدارة بشــركة تقاعــد لإدخــار والتقاعــد ، البحريــن واملؤسســة 
العامليــة املصرفيــة، البحريــن وهــو حماســب قانــوين جمــاز ومدقــق نظــم 
معلومــات معتمــد، والســيد الالين حاصــل علــى بكالوريــوس جتــارة مــن 

ــتان. ــي، باكس ــة كراتش جامع
 ٣. حممد القميش )مدقق داخلي جماز ومدقق نظم

معلومات معتمد(  
نائب رئيس أول، رئيس التدقيق الداخلي وضمان اجلودة

ــع  ــبتمر 2001. ويتمت ــد يف س ــج املتح ــك اخللي ــش إىل بن ــيد القمي ــم الس انض
بأكثــر مــن 18 عامــا مــن اخلــرة يف جمــاالت االعمــال املصرفية واالســتثمارية 
التجاريــة يف التدقيــق الداخلــي وإدارة املخاطــر وااللتــزام وحوكمــة الشــركات 
وخدمــات ضمــان اجلــودة. وقــد عمــل ســابقً مــع البنــك األهلــي املتحــد 
البحريــن. وهــو عضــو جملــس إدارة ببنــك تونــس  الشــامل يف  ومصــرف 
كامكــو  شــركة  إدارة  مبجلــس  التدقيــق  جلــان  وعضــو  تونــس  العاملــي، 
لاســتثمار، الكويــت؛ وبنــك تونــس العاملــي، تونــس؛ وبنــك اخلليــج اجلزائــر، 
اجلزائــر، وبنــك ســورية واخلليــج ، ســورية. وهــو كذلــك مدقــق داخلــي معتمــد 
)CIA( ومدقــق نظــم معلومــات معتمــد )CISA(، وهــو حاصــل علــى ماجســتري 

ــدة. ــة املتح ــتراثكايد، اململك ــة س ــن جامع ــال م يف إدارة األعم

٤. ديبا شاندراشكري )مرخصة كأخصائية يف مكافحة غسيل 
االموال ومعتمدة لعمليات الغش وعضو يف االحتاد الدويل 

لالتزام ، عضو معتمد يف معهد األوراق املالية واالستثمار(
نائب رئيس أول، رئيس مراقبة االلتزام وضابط مكافحة 

غسيل األموال
 .2008 عــام  املتحــد يف  اخلليــج  بنــك  إىل  الســيدة شاندراشــكري  انضمــت 
وتتمتــع بأكثــر مــن 26 عامــً مــن اخلــرة يف جمــاالت إدارة املخاطــر واخلزانــة 
والعمليــات والتدقيــق الداخلــي ومراقبــة االلتــزام. بــدأت حياهتــا املهنيــة مــع 
ســيي بنــك كمتعامــل يف العمــات األجنبيــة، وعملــت منــذ ذلــك احلــن علــى 
ــارات  ــان واإلم ــن ولبن ــط - يف البحري ــرق األوس ــة الش ــع يف منطق ــاق واس نط
العربيــة املتحــدة. وشــغلت ســابقً منصــب رئيــس ادارة املخاطــر يف بنــك رأس 
اخليمــة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة. والســيدة شاندراشــكري حاصلــة علــى 
درجــة املاجســتري يف إدارة األعمــال مــن جامعــة ألرتــا، كنــدا، وكذلــك علــى 
ــة  ــو يف اللجن ــي عض ــة CAMS CFE, FICA , MCSI. وه ــهادات املهني الش
فــرع   ،)PRMIA( املهنيــة  املخاطــر  ملديــري  الــدويل   لاحتــاد  التوجيهيــة 
البحريــن ، واجمللــس االستشــاري ملعهــد تشــارترد لــألوراق املاليــة واالســتثمار 
)CISI(، فــرع البحريــن  وهــي تشــغل منصــب الوســيط يف جمــال اإللتــزام 
لوكالــة اإلعتمــاد املاليــة يف ماليزيــا وهــي متحدثــة يف املنتديــات املهنيــة 

ونشــرت عــدد مــن املقــاالت املاليــة.
٥. سيد رحيان أشرف )حماسب قانوين جماز(  

نائب رئيس أول، رئيس إدارة املخاطر واالئتمان
انضــم الســيد اشــرف إىل بنــك اخلليــج املتحــد يف عــام 2005. ويتمتــع بأكثــر 
مــن 19 عامــا مــن اخلــرة يف جمــاالت االئتمــان وإدارة املخاطــر واخلدمــات 
االستشــارية ومراقبــة االلتــزام وخدمــات ضمــان اجلــودة يف البنــوك التقليديــة 
واإلســامية، ويف أربــع شــركات تدقيــق كــرى. وقــد عمــل ســابقً يف مصــرف 
ويف  بباكســتان  فيصــل  وبنــك  تــوش  آنــد  وديلويــت  بالبحريــن  الشــامل 
برايــس ووترهــاوس كوبــرز. كمــا إنــه حماســب قانــوين جمــاز )ACA( مــن 
ــى درجــة  معهــد احملاســبن القانونيــن يف باكســتان، وهــو حاصــل أيضــا عل
ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــيكاغو، الوالي ــول يف ش ــة ديب ــن جامع ــتري م املاجس

٦. ياسر السعد 
نائب رئيس، رئيس اخلزانة

ــو 2013.  ــج املتحــد يف يولي أنضــم الســيد الســعد مــرة أخــرى إىل بنــك اخللي
ويتمتــع خبــرة تصــل إىل 11 عامــً يف عمليــات اخلزانــة حيــث عمــل ســابقً 
رئيــس لعمليــات ســوق املــال يف بنــك البحريــن والكويــت ، الكويــت. قبــل 
ــة  ــم اخلزان ــر يف قس ــيد ياس ــل الس ــت ، عم ــن والكوي ــك البحري ــه لبن انضمام
وإدارة العمليــات يف بنــك اخلليــج املتحــد مــن عــام 2004 إىل 2011 وهــو حاصل 
علــى شــهادة املاجســتري يف إدارة األعمــال مــن جامعــة نيويــورك للتكنلوجيــا 

وشــهادة  )ACI( للتعامــات التجاريــة يف 2013.
7. عادل العرب

نائب رئيس، رئيس العمليات
انضــم الســيد العــرب إىل بنــك اخلليــج املتحــد يف عــام 1994 ويتمتــع خبــرة 
ــة واالئتمــان وإدارة املخاطــر. وهــو  ــات املصرفي تصــل إىل 20 عامــً يف العملي
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس يف إدارة األعمــال مــن جامعــة البحريــن 
وشــهادة حملــل خماطــر مــن األكادمييــة العامليــة املاليــة واإلداريــة، الواليــات 
 )ISMA( ــى شــهادة الرنامــج األساســي ــة. كمــا حصــل عل املتحــدة األمريكي
مــن اجلمعيــة الدوليــة ألســواق املــال، زيــورخ. وقــد حضــر الســيد العــرب 
ــة وإدارة  ــة واملالي ــات املصرفي ــال اخلدم ــة يف جم ــدورات املهني ــن ال ــد م العدي

املخاطــر.

)تتمة(



بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 14٢٠١٤

إستعراض العمليات

نظرة عامة على األنشطة واالستراتيجية 
يرمــي اهلــدف اإلســتراتيجي لبنــك اخلليــج املتحــد إىل ترســيخ مكانتــه يف 
ــول  ــإدارة األص ــص ب ــك خيت ــا كبن ــال أفريقي ــط ومش ــرق األوس ــة الش منطق
ــك إىل أن  ــعى البن ــا يس ــتثمارية.  كم ــة واالس ــة التجاري ــطة املصرفي واألنش
ــدمي  ــال تق ــن خ ــة م ــن للمنطق ــركاء العاملي ــه والش ــل لعمائ ــون مدخ يك
خدمــات ماليــة تقليديــة وإســامية تســتند إىل معايــري عامليــة مــن الدعــم 
والبنيــة التحتيــة والعمليــات.  ويعمــل البنــك مــع شــركاء اســتراتيجين 
ــة  ــات املالي ــة املؤسس ــد يف مقدم ــج املتح ــك اخللي ــع بن ــرص تض ــق ق خلل

ــة. ــدة يف املنطق الرائ
ــن  ــر أو م ــكل مباش ــا بش ــية، أم ــورة أساس ــد بص ــج املتح ــك اخللي ــوم بن يق
خــال الشــركات التابعــة والزميلــة واملشــاريع املشــتركة، بــإدارة األصــول 
والصناديــق اإلســتثمارية إضافــة إىل اخلدمــات املصرفيــة اإلســتثمارية، 
ــة  ــطة التجاري ــن األنش ــذا وتتضم ــركات.  ه ــل الش ــة ومتوي ــهم اخلاص واألس
األخــرى اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة واإلســتثمارات امللكيــة واإلدخــار 

ــة. ــاطة واخلزان ــات والوس واملعاش
إدارة األصول واخلدمات املصرفية االستثمارية 

إدارة األصول 
تغطــي أنشــطة إدارة األصــول والصناديــق االســتثمارية كل مــن األســواق 
احملافــظ  إدارة  أنظمــة  تتضمــن  كمــا  والدوليــة.  واإلقليميــة  احملليــة 
ــظ،  ــة احملاف ــة، وهيكل ــداول األوراق املالي ــة، وت ــري االختياري ــة وغ االختياري
املشــتركة،  والصناديــق  األصــول،  توزيــع  بشــأن  االستشــارات  وتقــدمي 

البديلة/املهيكلــة.  واالســتثمارات  واهليكلــة،  واالســتثمارات 
اخلدمات املصرفية االستثمارية 

تشــتمل األنشــطة املصرفيــة االســتثمارية التقليديــة واإلســامية علــى 
وإعــادة  اخلاصــة،  االكتتــاب  وعمليــات  والديــون،  باألســهم  االكتتــاب 

هيكلــة رأس املــال، وعمليــات الدمــج واالســتحواذ.  
األسهم اخلاصة 

ــات  ــى جمــاالت النمــو اهلامــة أو القطاع تركــز أنشــطة األســهم اخلاصــة عل
الــي يرتفــع الطلــب عليهــا مثــل االتصــاالت، واإلعــام، والتكنولوجيــا، 

ــة.  والطاق
متويل الشركات 

ــات  ــركات عملي ــة بالش ــة اخلاص ــارية املصرفي ــات االستش ــن اخلدم تتضم
ــذ،  ــات التنفي ــاص وعملي ــاب اخل ــروض االكتت ــام، وع ــاب األويل الع االكتت
فضــا عــن تقييــم األعمــال، ودراســات اجلــدوى املاليــة، ومتويل الشــركات، 

ــة.  ــة الواجب وتقــدمي العناي
األنشطة التجارية األخرى 

اخلدمات املصرفية التجارية 
ــول  ــان إلدارة األص ــك برق ــع بن ــب م ــن كث ــد ع ــج املتح ــك اخللي ــاون بن يتع

ــدان.  ــف البل ــة يف خمتل ــة التجاري املصرفي
االدخار واملعاشات 

يعــد بنــك اخلليــج املتحــد املؤسســة املاليــة األوىل يف منطقــة الشــرق 
األوســط ومشــال أفريقيــا الــي توفــر جمموعــة مــن منتجــات االدخــار 
واملعاشــات التقاعديــة اخلاصــة، وذلــك مــن خــال شــركة تقاعــد لادخــار 

والتقاعــد ش.م.ب )م(، التابعــة لبنــك اخلليــج املتحــد.

الوساطة املالية 
يقــدم بنــك اخلليــج املتحــد خدمــات الوســاطة املاليــة لعمائــه خــارج 
البحريــن الذيــن يرغبــون يف التــداول يف أســهم الشــركات املدرجــة يف 
ــوق  ــول إىل س ــة الوص ــً إمكاني ــك أيض ــر البن ــا يوف ــن. كم ــة البحري بورص
األســهم الكويــي مــن خــال شــركته الزميلــة شــركة الشــرق للوســاطة 

ــة.  املالي
أهم تطورات األعمال يف عام ٢٠١٤ 

أبرز املؤشرات املالية
ــار دوالر  ــد 11,6 ملي ــج املتح ــك اخللي ــت إدارة بن ــول حت ــم األص ــغ حج بل  •
أمريكــي يف هنايــة عــام 2014، مقارنــة مبــا قيمتهــا 9,7 مليــار دوالر 

أمريكــي يف هنايــة عــام 2013. 
ــه  ــا قيمت ــام 2013 مب ــة ع ــركات الزميل ــهامات الش ــم إس ــايل حج ــغ إمج بل  •
37,3 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة بـــعام 2013 والبالــغ  19,4 مليــون دوالر 

أمريكــي. 
ــين يف حتقيــق الربــح مهــا بنــك برقــان  مــن أهــم املســامهن األساس  •
ــغ 5  ــدة مببل ــارات املتح ــركة العق ــي، وش ــون دوالر أمريك ــغ 49,9 ملي مببل

مايــن دوالر أمريكــي. 
أمريكــي  دوالر  مليــون   46 بقيمــة  خســارة  صــايف   FIMBank ســجل   •
ــون دوالر  ــايل 41,8 ملي ــه بإمج ــال يف حمفظت بســبب خمصصــات اضمح
أمريكــي، وذلــك نظــرًا لألحــداث السياســية الــي شــهدهتا منطقــة 
أوروبــا الشــرقية. كمــا حقــق البنــك خســائر أيضــً يف اهلنــد بقيمــة 17,1 

مليــون دوالر أمريكــي.
ــام  ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــة 6,7 ملي ــح بقيم ــايف رب ــو ص ــجلت كامك س  •
ــام  ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــة 11,0 ملي ــح بقيم ــايف رب ــع ص ــة م 2014 مقارن

 .2013
مبادرات األعمال اجلديدة

ــي شــركة  ــه يف FIMBank، وه ــادة حصت ــد بزي ــج املتح ــك اخللي ــام بن ق  •
دوليــة متخصصــة يف التمويــل يقــع مقرهــا يف مالطــا، وذلــك إىل %61,2، 

ــة.  ــة للمجموع ــركة تابع ــك ش ــح بذل لتصب

 

ــا  ــية، أم ــورة أساس ــد بص ــج املتح ــك اخللي ــوم بن يق
بشــكل مباشــر أو مــن خــال الشــركات التابعــة 
األصــول  بــإدارة  املشــتركة،  واملشــاريع  والزميلــة 
اخلدمــات  إىل  إضافــة  اإلســتثمارية  والصناديــق 
املصرفيــة اإلســتثمارية، واألســهم اخلاصة ومتويل 
الشركات.  هذا وتتضمن األنشطة التجارية األخرى 
اخلدمــات املصرفية التجارية واإلســتثمارات امللكية 

ــة. ــاطة واخلزان ــات والوس ــار واملعاش واإلدخ
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بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 16٢٠١٤

إدارة األصول واخلدمات املصرفية االستثمارية 
شركة كامكو لإلستثمار )عامة()كامكو(

شركة تابعة موحدة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف 
الكويت 

ــال  ــدة يف جم ــة رائ ــة مالي ــد مؤسس ــام 1998، وتع ــو ع ــركة كامك ــت ش تأسس
ــية  ــطة رئيس ــة أنش ــركة يف ثاث ــص الش ــت. وتتخص ــول يف الكوي إدارة األص
هــي إدارة األصــول، واخلدمــات املاليــة، وخدمــات البحــوث االستشــارية 
ــن  ــاء احمللي ــن العم ــة م ــة متنوع ــا إىل جمموع ــي تقدمه ــتثمارية ال االس
ــي،  ــا األساس ــال عمله ــى جم ــا عل ــل تركيزه ــن. ويف ظ ــن والدولي واإلقليمي
تواصــل كامكــو تطويــر عملياهتــا التشــغيلية احملوريــة وتعزيــز منــو نشــاط 
ــغ مــا يربــو علــى 11,6 مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 2014،  إدارة األصــول ليبل
بزيــادة بنســبة 19% مقارنــة بعــام 2013. وقــد طرحــت كامكــو الصنــدوق 
اخلليجــي للفــرص يف عــام 2013 وصنــدوق كامكــو العقــاري للعوائــد يف 
عــام 2014، كمــا أهنــا بصــدد طــرح املزيــد مــن صناديــق إدارة األصــول. 
ميلــك بنــك اخلليــج املتحــد 86% مــن شــركة كامكــو، وهــي شــركة مدرجــة 

ــة.  ــألوراق املالي ــت ل ــوق الكوي يف س
شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية يف مشال أفريقيا 

شركة تابعة موحدة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف تونس 
تأسســت شــركة اخلليــج املتحــد للخدمــات املاليــة- مشــال أفريقيــا يف 
رمسيــً  عملياهتــا  بــدأت  وقــد  األصــول،  إدارة  يف  كهيئــة   2008 نوفمــر 
يف عــام 2009. ختضــع الشــركة لرقابــة هيئــة الســوق املاليــة يف فرنســا. 
وختتــص بثاثــة أنشــطة أساســية هــي خدمــات إدارة احملافــظ، وخدمــات 
الصناديــق االســتثمارية، وخدمــات متويــل الشــركات. وقــد نشــطت الشــركة 
ــق،  يف اجملــاالت الثاثــة خــال العــام. فمــن  حيــث خدمــات إدارة الصنادي
ــغ  ــت اإلدارة تبل ــول حت ــايل أص ــى اآلن بإمج ــً ح ــركة 11 صندوق ــت الش طرح
33,3 مليــون دوالر أمريكــي )62 مليــون دينــار تونســي كإمجــايل التزامــات(. 
ــغ إمجــايل األصــول  ــل الشــركات، بل ويف إطــار خدمــات إدارة احملافــظ ومتوي
دينــار  مليــون   10,1( أمريكــي  دوالر  مليــون   5,34 الشــركة  أدارهتــا  الــي 
الشــركات،  متويــل  خبدمــات  يتعلــق  وفيمــا   .2014 هنايــة  يف  تونســي( 
اســتكملت الشــركة بنجــاح عــددًا مــن عمليــات األســهم اخلاصة/الديــون، 
ــركات  ــارية للش ــة االستش ــات املالي ــن العملي ــة م ــدة قوي ــاء قاع ــت ببن وقام
العاملــة يف الصناعــات البتروكيماويــة والزراعــة. وكمــا يف 31 ديســمر 
2014، بلغــت مســامهة بنــك اخلليــج املتحــد املوحــدة يف الشــركة 85%، وهــي 

ــة.  ــري مدرج ــركة غ ش
شركة مشال أفريقيا القابضة 

شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف الكويت 
تأسســت الشــركة عــام 2006، ويتركــز نشــاطها يف االســتحواذ علــى حصــص 
ــا ومصــر والــي لديهــا  ــر وتونــس وليبي كبــرية يف شــركات يف املغــرب واجلزائ
ــة  ــركة لرقاب ــع الش ــة. ختض ــتثمارية حقيقي ــة اس ــري قيم ــات لتوف اإلمكاني
وزارة التجــارة والصناعــة يف الكويــت. ويف ســجلت الشــركة يف عــام 2014 
صــايف خســائر بقيمــة 8,6 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة بصــايف ربــح 
بقيمــة 2,0 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2013. ويف هنايــة العــام، بلــغ 
إمجــايل أصــول الشــركة 262,8مليــون دوالر أمريكــي )2013: 302,7 مليــون 
ــركة  ــدة يف الش ــد املوح ــج املتح ــك اخللي ــامهة بن ــغ مس ــي(. تبل دوالر أمريك

ــة.  ــري مدرج ــركة غ ــي ش 42%، وه

شركة منافع لاستثمار )منافع(
شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف الكويت  

تأسســت شــركة منافــع لاســتثمار كشــركة اســتثمار إســامية تقــدم 
جمموعــة متنوعــة مــن املنتجــات واخلدمــات املتوافقــة مع أحكام الشــريعة 
اإلســامية والــي تتضمــن إدارة األصــول، واخلدمــات االســتثمارية، ومتديــد 
أوائــل  مــن  كانــت  وقــد  االستشــارية.  واخلدمــات  والتمويــل،  االئتمــان 
ــام 2007.  ــاوين ع ــامي تع ــتثماري إس ــدوق اس ــت صن ــي طرح ــركات ال الش
ــة  ــة واخلاص ــركات املدرج ــتثمار يف الش ــع األول باالس ــدوق مناف ــوم صن ويق
املؤسســة يف الكويــت ودول جملــس التعــاون اخلليجــي. وكمــا يف 31 ديســمر 
ــي  ــع 33%، وه ــدة يف مناف ــد املوح ــج املتح ــك اخللي ــامهة بن ــت مس 2014 بلغ

ــة.  ــألوراق املالي ــت ل ــوق الكوي ــة يف س ــركة مدرج ش
اخلدمات املصرفية التجارية 

بنك برقان 
شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف الكويت 

تأســس بنــك برقــان عــام 1975 وهــو شــركة تابعــة لشــركة مشــاريع الكويــت 
االســتثمارية )كيبكــو( ويعمــل يف ســبع دول مــن خــال 233 فرعــً يف مجيــع 
أحنــاء الكويــت وتركيــا واألردن واجلزائــر وتونــس والعــراق ولبنــان. يعــد 
بنــك برقــان ثــاين أكــر مقــرض يف الكويــت مــن حيــث األصــول، ويســاهم 
ــط  ــرق األوس ــة الش ــة يف منطق ــة التجاري ــات املصرفي ــد يف اخلدم ــدور رائ ب
ومشــال أفريقيــا. وقــد حصــل علــى العديــد مــن اجلوائــز تقديــرًا إلجنازاتــه 
يف جمــال املنتجــات املبتكــرة، وتقنيــة املعلومــات، والكفــاءة، واجلــودة، 
ــه  ــى كون ــز عل ــذه اجلوائ ــن ه ــد م ــزت العدي ــث ترك ــركات، حي ــة الش وحوكم
األول أو املتميــز يف املنطقــة. حقــق بنــك برقــان زيــادة بنســبة 119% يف 
ــغ  ــام 2014. تبل ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــل إىل 248,7 ملي ــح ليص ــايف الرب ص
ــك  ــر للبن ــا يوف ــان 17%، مم ــك برق ــد يف بن ــج املتح ــك اخللي ــامهة بن مس
مصــدر دخــل مســتقر ومتكــرر، فضــا عــن فرصــة االســتفادة بقاعــدة  
عمــاء بنــك برقــان يف املنطقــة. بنــك برقــان مــدرج يف ســوق الكويــت 

ــة.  ــألوراق املالي ل
 FIMBank

شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف مالطا 
املباشــرة يف  بزيــادة حصتــه   2014 عــام  املتحــد يف  اخلليــج  بنــك  قــام 
حصــة  امتــاك  يف  برقــان  بنــك  اســتمر  بينمــا   ،%61,2 إىل   FIMBank
األنشــطة  متويــل  يف  متخصصــة  مؤسســة  البنــك  ويعــد   .%20 بنســبة 
التجاريــة ويقــع مقرهــا يف مالطــا، وقــد جنــح خــال الســنوات األخــرية يف 
ــز  ــي اســتراتيجية ترتك ــال تب ــة مــن خ ــده يف األســواق العاملي ــز تواج تعزي
ــى إنشــاء مشــاريع مشــتركة مــع مؤسســات مرموقــة يف بعــض األســواق  عل
الواقــع  لنــدن فورفيتينــغ  FIMBank شــركة  املختــارة. ميلــك  الناشــئة 
مقرهــا يف لنــدن واملســجلة يف اململكــة املتحــدة، إضافــة إىل مشــاريع أخــرى 
ــد، واإلمــارات، ومصــر. وقــد شــهد البنــك عامــً  ــل، واهلن مشــتركة يف الرازي
ــة  ــات املصرفي ــطة اخلدم ــائر يف أنش ــجيل خس ــع تس ــال 2014 م ــً خ صعب
ــك  ــس إدارة البن ــاء جمل ــرر أعض ــد ق ــة. وق ــم املدين ــل الذم ــاريع حتصي ومش
خــال العــام االنســحاب مــن مســامهاته يف مشــاريعه املشــتركة يف روســيا 
نطــاق  تعزيــز  يف   FIMBank يف  االســتثمار  يســاهم  وســوف  ولبنــان. 
األنشــطة املصرفيــة لبنــك اخلليــج املتحــد، وتزويــد اجملموعــة بنقطــة 
ــوق  ــدرج يف س ــة. FIMBank م ــوق األوروبي ــول الس ــا دخ ــح هل ــاق تتي انط

ــة.  ــألوراق املالي ــا ل مالط
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االدخار واملعاشات التقاعدية
شركة تقاعد لادخار والتقاعد ش.م.ب )م( )تقاعد( 

شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف مملكة 
البحرين  

تأسســت شــركة تقاعــد لادخــار والتقاعــد كمشــروع مشــترك مناصفة بن 
جمموعــة كبيكــو وبنــك اخلليــج املتحــد. وقــد اســتهدفت الشــركة اجلديــدة 
ــول  الــي تعتــر األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة توفــري خدمــات االدخــار وحل
االســتثمار والتقاعــد اخلاصــة لــكل مــن األفــراد والشــركات يف مجيــع أحنــاء 
منطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا. ويعتمــد برنامــج توســعة نشــاط 
ــال  ــى رأس م ــد عل ــة تعتم ــة واقعي ــاع سياس ــى إتب ــة عل ــركة يف املنطق الش
خفيــف يف إبــرام اتفاقيــات توزيــع مــع شــركات أخــرى مماثلــة مــع كيانــات 
ــركة يف  ــي للش ــر الرئيس ــوىل املق ــة. ويت ــارات قانوني ــت العتب ــة تأسس حملي
مملكــة البحريــن مســؤولية التســويق، وإدارة التوزيــع، وعمليات املشــاريع، 

فضــا عــن عمليــات التمويــل واحلوكمــة. 
وقــد أطلقــت الشــركة يف عــام 2014 منصــة االدخــار اإللكتــروين املوجهــة إىل 
ــة  ــذه اخلدم ــر ه ــي وتبش ــك” املتنام ــك بنفس ــاع “أدر أموال ــتهلك لقط املس
 eSaver بإمكانيــات جنــاح ملموســة. وتوفــر حلــول املدخــر اإللكتــروين
ــم،  ــم يف إدارة مدخراهت ــم التحك ــح هل ــزة تتي ــة متمي ــراد طريق ــع األف جلمي
ــل  ــا تواص ــت. كم ــى اإلنترن ــتثمارية عل ــة واالس ــم االدخاري ــل خطته وحتمي
ــة.  ــوق البحريني ــة يف الس ــراد والتجزئ ــا لألف ــرح خدماهت ــً ط ــركة أيض الش
الــذي متكــن  اإلدارة  تعزيــز فريــق  تقاعــد علــى  وقــد حرصــت شــركة 
ــذه  ــدف ه ــل. وهت ــة للعم ــدة وطموح ــتراتيجية جدي ــر اس ــن تطوي ــدوره م ب
االســتراتيجية إىل نشــر أعمــال الشــركة عــر قنــوات التوزيــع اململوكــة 
االحتياجــات  حســب  مصممــة  وعــروض  حلــول  مــع  اململوكــة،  وغــري 
اخلاصــة حبيــث تناســب أســواق خدمــات األفــراد والشــركات. كمــا تتضمــن 
االســتراتيجية أيضــً طــرح حلــول إدارة الثــروات للقطــاع األعلــى يف الســوق، 
التأمــن  خدمــة  مــن  للمســتفيدين  االســتثمارات  إدارة  حلــول  وتوفــري 
ــوك، وتســويق خطــط  ــروات للبن ــول إدارة الث ــن حل ــاة، فضــا ع ــى احلي عل
ــى  ــة عل ــودًا حثيث ــد جه ــذل تقاع ــا تب ــادرات. كم ــن املب ــا م ــار، وغريه االدخ
املســتوى اإلقليمــي لتعزيــز تواجدهــا يف األســواق ودعــم قاعــدة عمائهــا. 
وقــد مت حتقيــق تقــدم ملمــوس يف هــذا اإلطــار مــن حيــث اســتكمال 
ــا  ــام 2015. كم ــا ع ــط طرحه ــت واملخط ــع يف الكوي ــراكة للتوزي ــات ش عملي
ــة  ــة واملصري ــواق األردني ــول األس ــة إىل دخ ــركة الرامي ــاعي الش ــهدت مس ش
ً. وبشــكل عــام، ميكــن القــول أن الشــركة مؤهلــة  تقدمــً واضحــً أيضــ
ــده.  ــا بع ــام 2015 وم ــتهدف يف ع ــو املس ــق النم ــي وحتقي ــاق احلقيق لانط

ــة.  ــري مدرج ــركة غ الش

الوساطة املالية 
شركة الشرق للوساطة املالية 

شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف الكويت 
تأسســت شــركة الشــرق للوســاطة املاليــة يف عــام 1985، واســتمرت الشــركة 
يف النمــو منــذ ذلــك احلــن لتصبــح إحــدى أكــر شــركات الوســاطة املاليــة 
يف دولــة الكويــت، وذلــك قياســً بعــدد املعامــات الــي تقــوم هبــا يف ســوق 
الكويــت لــألوراق املاليــة. تبلــغ حصــة شــركة الشــرق مــن معامــات الســوق 
حنــو 20%. ميلــك بنــك اخلليــج املتحــد 19% مــن الشــركة مــن خــال شــركته 

التابعــة كامكــو علــى أســاس موحــد. أســهم الشــركة غــري مدرجــة. 
الشركات الزميلة غري املالية 

شركة العقارات املتحدة 
شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف الكويت 

رائــدة  العقــارات املتحــدة يف عــام 1973، وتعــد شــركة  تأسســت شــركة 
ــم  ــا، ويت ــال أفريقي ــط ومش ــرق األوس ــة الش ــاري يف منطق للتطويــر العق
تــداول أســهمها يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة منــذ عــام 1984. تشــتمل 
ــة  ــدات التجزئ ــة ووح ــات التجاري ــى اجملمع ــة عل ــركة العقاري ــة الش حمفظ
ــددة االســتخدامات يف منطقــة  ــاريع متع ــكنية واملش ــاين الس ــادق واملب والفن
الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، والــي تتضمــن بــرج كيبكــو وماريــا مــول 
ــة  ــول يف األردن، وصال ــديل م ــة إىل العب ــت، إضاف ــا يف الكوي ــدق مارين وفن
جاردنــس مــول وريزيدنــس يف ســلطنة عمــان. كمــا تتــوىل الشــركة أيضــً 
تطويــر فيــات أســوار يف مصــر، وفنــدق وشــاليهات جانــوت يف عُمــان، 
وشــقق واجهــة الروشــة يف لبنــان. وتعمــل الشــركات الرئيســية التابعــة 
لشــركة العقــارات املتحــدة يف جمــال املقــاوالت أيضــً مــع مؤسســات القطــاع 
ــر  ــت ومص ــارات يف الكوي ــركات إدارة العق ــت، وش ــاص يف الكوي ــام واخل الع
ــة  ــدان يف منطق ــف البل ــق يف خمتل ــى إدارة املراف ــاوة عل ــان واألردن، ع ولبن
الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا. ميلــك بنــك اخلليــج املتحــد حصــة 

ــدة.  ــارات املتح ــركة العق ــبة 21% يف ش بنس
شركة كابيتال املتحدة للنقل 

شركة زميلة لبنك اخلليج املتحد يقع مقرها يف الكويت 
ــترك  ــروع مش ــام 2011 كمش ــل يف ع ــدة للنق ــال املتح ــركة كابيت ــت ش تأسس
ــي  ــام وه ــركة أهن ــد، وش ــج املتح ــك اخللي ــة لبن ــو التابع ــركة كامك ــن ش ب
ــاء منطقــة الشــرق األوســط  ــاوالت رائــدة تعمــل يف مجيــع أحن شــركة مق
ــري  ــول تأج ــركة حل ــر الش ــا. وتوف ــطى وأوروب ــيا الوس ــا وآس ــال أفريقي ومش
رائــدة للحكومــات، وشــركات النفــط الدوليــة، والشــركات العامــة يف خمتلــف 
خدمــات البنــاء والتعديــن والصناعــة. توفــر شــركة كابيتــال املتحــدة للنقل 
املعــدات وخدمــات الدعــم اللوجســتية جملموعــة متنوعــة مــن العمــاء 
ــذا  واألســواق وفــق مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة ويف الوقــت احملــدد. ه
إىل جانــب تقــدمي خدمــات التأجــري والنقــل والتمويــل للمورديــن والعمــاء 
لتلبيــة احتياجاهتــم اخلاصــة يف األســواق املتنوعــة جغرافيــً واحلافلــة 
ــن الشــركة  ــد 40% م ــج املتح ــك بنــك اخللي ــات االســتراتيجية. ميل بالتحدي

ــة.  ــري مدرج ــركة غ ــهم الش ــد. أس ــاس موح ــى أس عل
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اخلدمات املشتركة 
اخلزانة 

ــات  ــيولة ومتطلب ــد إدارة الس ــج املتح ــك اخللي ــة يف بن ــم اخلزان ــوىل قس يت
اخلاصــة  التحــوط  اســتراتيجيات  تنفيــذ  علــى  يعمــل  كمــا  التمويــل، 
ــل  ــر حاف ــام آخ ــل ع ــدة. ويف ظ ــب الفائ ــر نس ــة وخماط ــات األجنبي بالعم
بالتحديــات، حافــظ بنــك اخلليــج املتحــد علــى عاقاتــه الوطيــدة طويلــة 
املــدى مــع نظرائــه، وجنــح يف إضافــة املزيــد مــن النظــراء اجلــدد، ممــا نتــج 
ــذي  ــم ال ــن الدع ــتفادة م ــة االس ــع مواصل ــع، م ــم الودائ ــادة يف حج ــه زي عن
ــة  ــة قوي ــة عمومي ــى ميزاني ــك عل ــظ البن ــو. وحاف ــة كيبك ــه جمموع تقدم
مــع حتقيــق معــدل كفــاءة رأس املــال عنــد 15,4% ضمــن متطلبــات مصــرف 
البحريــن املركــزي. كمــا واصــل تنفيــذ سياســته اهلادفــة إىل تقليــص 
ــق  ــي ال حتق ــول ال ــة األص ــق تصفي ــن طري ــة ع ــة العمومي ــة امليزاني مديوني

ــروض.  ــداد الق ــدات لس ــتخدام العائ ــة، واس ــً تراكمي أرباح
العمليات 

ــات  ــة العملي ــز ومراجع ــام 2014 تعزي ــال ع ــد خ ــج املتح ــك اخللي ــل بن واص
ــن  ــد تضم ــة. وق ــاءة واإلنتاجي ــز الكف ــدف تعزي ــغيلية هب ــراءات التش واإلج
البنــك كوكيــل لتجــارة  الــي يعمــل مــن خاهلــا  ذلــك أمتتــة املنصــة 
ــم  ــاون قس ــد تع ــامية. وق ــة اإلس ــات املالي ــن املؤسس ــة ع ــع بالنياب البضائ
ــق  ــات تطبي ــهيل عملي ــام 2014 لتس ــال ع ــزام خ ــم االلت ــع قس ــات م العملي
قانــون االمتثــال الضريــي للحســابات األجنبيــة )فاتــكا(. وقــد مشــل ذلــك 
إعــداد اســتبيان للتقييــم الــذايت للعمــاء، والتواصــل معهــم للحصــول على 

ــة. ــات املطلوب املعلوم

تقنية املعلومات 
أجــرى بنــك اخلليــج املتحــد خــال عــام 2014 اختبــارًا شــاما خلطــة 
مــع  يتماشــى  مبــا  وذلــك  الطــوارئ،  حــاالت  يف  األعمــال  اســتمرارية 
التنظيميــة، وقــد تضمــن ذلــك أنظمــة تقنيــة املعلومــات  املتطلبــات 
ــه  ــن عليهــا. كمــا يعمــل مركــز التعــايف مــن الكــوارث بكامــل طاقت والعامل
بعــد حتديــث مركــز املعلومــات، بينمــا مت إجــراء اختبــارات لاختــراق 
ــك،  ــة إىل ذل ــة. إضاف ــج مرضي ــاءت النتائ ــات، وج ــم املعلوم ــي لنظ اخلارج
املصمــم حســب  املخاطــر  نظــام جديــد إلدارة  تطبيــق  البنــك يف  بــدأ 
ــام  ــن ع ــث م ــع الثال ــدينه يف الرب ــرر تش ــة واملق ــك اخلاص ــات البن احتياج

 .2015
املوارد البشرية 

مــن أبــرز أنشــطة املــوارد البشــرية يف البنــك خــال عــام 2014 هــو التعــاون 
ــدة  ــة جدي ــر سياس ــن لتطوي ــارين اخلارجي ــزام واالستش ــم االلت ــع قس م
الســليمة  املمارســات  متطلبــات  مــع  تتماشــى  البنــك  يف  للمكافــآت 
للمكافــآت الــي أصدرهــا مصــرف البحريــن املركــزي. كمــا مت تعزيــز خطــة 
ــار  ــث مت اختي ــام، حي ــال الع ــك خ ــا البن ــي يتبناه ــي ال ــب الوظيف التعاق
ــه  ــد حرص ــج املتح ــل بنــك اخللي ــل البنــك. وواص ــن داخ ــات م رئيــس العملي
ــل  ــى جمــاالت غس ــز عل ــع التركي ــر م ــب والتطوي ــى االســتثمار يف التدري عل
ــاريع  ــج مش ــتمر برنام ــغيلية. واس ــر التش ــزام، وإدارة املخاط ــوال، وااللت األم
اخلــري للمنــح الدراســية مســاعدة ابنــاء موظفــي البنــك يف احلصــول علــى 
ــدة.  ــة معتم ــات أكادميي ــات ومؤسس ــات وكلي ــن جامع ــة م ــهادات علمي ش

إستعراض العمليات
)تتمة(
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ــة ذات  ــل إضافي ــدة تفاصي ــة املوح ــم املالي ــول القوائ ــات ح ــر اإليضاح توف
ــتعراض. إن  ــذا االس ــات يف ه ــذه اإليضاح ــض ه ــارة إىل بع ــع اإلش ــة م الصل
األرقــام الــي يتضمنهــا موجــز األداء املــايل ختضــع لتعديــات تقريــب 
األرقــام، كمــا أنــه يف بعــض احلــاالت قــد ال يتفــق جممــوع األرقــام يف عمــود 
ــة. ــة بدقــة مــع إمجــايل الرقــم املــدرج أســفل العمــود أو اخلان ــة معين أو خان

حســابات  بتوحيــد  املتحــد  اخلليــج  بنــك  قــام  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
FIMBank خــال عــام 2014، وبالتــايل فــإن املوجــز املوضــح أدنــاه يوفــر 
 .FIMBank ــذي يتضمــن أو يســتبعد ــايل للبنــك ال مقارنــة بــن األداء امل

اإليرادات 
دوالر  مليــون   169,1 إىل  املتحــد  اخلليــج  بنــك  إيــرادات  إمجــايل  ارتفــع 
ــا  ــام 2013 كم ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــن 64,3 ملي ــام 2014 م ــي يف ع أمريك

ــاه:  ــح أدن هــو موض

إمجايل اإليرادات 
2014مليون دوالر أمريكي

2014 
مع استبعاد 
 FIMBank2013

30.050.39.0اخلدمات املالية 
5.15.18.3العقارات 

2.12.12.1الشركات الزميلة األخرى 
رسوم اإلدارة من األنشطة 

15.515.512.5االئتمانية 
الرسوم والعموالت املتصلة 

)0.6()0.9(19.9باالئتمان 
2.82.85.1رسوم اخلدمات االستشارية 

56.56.06.8الدخل من الفوائد 
أرباح االستثمارات غري املتاحة 

4.74.76.2للمتاجرة 
أرباح/ )خسائر( من عمليات 

2.72.67.2متاجرة 
4.22.72.6أرباح السهم 

3.4--مكسب من شراء شركة زميلة 
مكسب عملية استحواذ لشركة 

-3.23.2زميلة 
 مكاسب/)خسائر( حتويل

1.0)8.7()7.1(العمات األجنبية - صايف 
29.432.70.6مصادر دخل أخرى 

169.1118.164.3اجملموع
 ،FIMBank ترجــع الزيــادة يف إمجــايل اإليــرادات إىل توحيــد حســابات
مــن  املاليــة  باخلدمــات  الصلــة  ذات  اإليــرادات  إســهامات  يف  والزيــادة 
ــل  ــة بالتفصي ــرادات القطاعي ــض اإلي ــث بع ــم حب ــة. ويت ــركات الزميل الش

ــاه.  أدن

اخلدمات املالية 
يرجــع مصــدر إيــرادات بنــك اخلليــج املتحــد ذات الصلــة باخلدمــات املاليــة 
ــول  ــل يف إدارة األص ــي تعم ــة ال ــركات الزميل ــك يف الش ــتثمارات البن إىل اس
التجاريــة،  املصرفيــة  واخلدمــات  االســتثمارية،  املصرفيــة  واخلدمــات 
والوســاطة. ويتضمــن قســم اســتعراض العمليــات يف هــذا التقريــر الســنوي 

ــركات.  ــذه الش ــن ه ــل ع تفاصي
ــة ارتفعــت إىل  ــة املالي ــج الشــركات الزميل وباســتبعاد FIMBank، فــإن نتائ
ــي يف  ــن دوالر أمريك ــه 9 ماي ــا قيمت ــة مب ــي مقارن ــون دوالر أمريك 50 ملي
عــام 2013. ويرجــع الســبب يف هــذه الزيــادة إىل األداء املايل القــوي للخدمات 
ــق  ــذي حق ــت وال ــان -الكوي ــك برق ــة بن ــركة الزميل ــة للش ــة التجاري املصرفي

زيــادة يف صــايف الربــح بنســبة 119% إىل 249 مليــون دوالر أمريكــي. 
ويوضح اجلدول أدناه األداء املايل للشركات املالية الزميلة: 

 اإليرادات - الشركات
الزميلة املالية  

2014مليون دوالر أمريكي
2014 

مع استبعاد 
 FIMBank2013

49.949.912.3بنك برقان 
)1.1(0.70.7شركة منافع لاستثمار 

0.30.30.4شركة الشرق للوساطة املالية 
  FIMBank 1.0--جمموعة
)1.4(--بنك سورية واخلليج 

)2.4(--شركة تقاعد لادخار والتقاعد 
)0.1()0.0()0.0(شركة رويال كابيتال  

--)0.2(سي آي إس فاكتورز القابضة 
--)0.3(برازيلفاكتورز 

0.4)0.5()0.5(شركة مشال أفريقيا القابضة  
--)2.6(شركة إجييبت فاكتورز
 شركة اهلند فاكتورينج

--)17.1(للحلول املالية 
30.050.39.0اجملموع

وترجــع   ،FIMBank فاكتورينــج يف  اهلنــد  تســجيل خســائر شــركة  مت 
القــروض. اضمحــال حملفظــة  أساســً إىل خمصصــات 

يوفــر هــذا اإلســتعراض وصفــا تفصيليــا لــأداء 
املــايل لبنــك اخلليــج املتحــد للســنة املنتهيــة يف ٣١ 

ديســمر ٢٠١٤. 
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العقارات 
نتجــت اإليــرادات احملققــة لبنــك اخلليــج املتحــد مــن أنشــطة شــركة 
العقــارات املتحــدة الــي ســامهت بصــايف ربــح بلــغ 5,1 مليــون دوالر أمريكــي 

ــام 2013.  ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــه 8,3 ملي ــا قيمت ــة مب مقارن

 اإليرادات - العقارات 
2014مليون دوالر أمريكي

2014 
مع استبعاد 
 FIMBank2013

-0.10.1صندوق كامكو العقاري للعوائد
0.00.00.0شركة مينا هومز العقارية  

5.05.08.3شركة العقارات املتحدة
5.15.18.3اجملموع

الشركات الزميلة غري املالية 
حققــت الشــركات الزميلــة غــري املاليــة رحبــً يف عــام 2014 عنــد نفــس 

مســتوى العــام الســابق بقيمــة 2,1 مليــون دوالر أمريكــي. 

 اإليرادات - العقارات 
2014)مليون دوالر أمريكي(

2014 
مع استبعاد 
 FIMBank2013

1.81.82.1شركة يونايتد كابيتال للنقل 
-0.30.3صندوق الكويت التعليمي   

2.12.12.1اجملموع

رسوم اإلدارة من األنشطة االئتمانية 
ارتفعــت رســوم اإلدارة بشــكل معتــدل إىل 15,5 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 
2014 مقارنــة مــع 12,5 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2013. كمــا ارتفعــت 
ــي يف  ــار دوالر أمريك ــد إىل 11,6 ملي ــج املتح ــك اخللي ــت إدارة بن ــول حت األص

ــام 2013.  ــار دوالر أمريكــي يف ع ــن 9,7 ملي ــام 2014 م ع
الرسوم والعموالت املتصلة باالئتمان

ــت 9,19  ــي بلغ ــان وال ــة باالئتم ــوالت متصل ــوم وعم ــاح رس ــجيل أرب مت تس
ــر  ــك دفت ــذي ميل ــي يف FIMBank، وال ــكل رئيس ــي بش ــون دوالر أمريك ملي

ــي.  ــار دوالر أمريك ــة ملي ــروض بقيم ق
رسوم اخلدمات االستشارية 

مت خفــض رســوم اخلدمــات االستشــارية إىل 2,8 مليــون دوالر أمريكــي 
ــكلت  ــام 2013. وش ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــع 5,1 ملي ــة م ــام 2014 مقارن يف ع
املصــدر  الســندات  الناشــئة عــن إصــدار  رســوم اخلدمــات االستشــارية 

الرئيســي خــال العــام 2014. 
الدخل من الفوائد 

فوائــد  مــن  املتحــد  اخلليــج  بنــك  لدخــل  الرئيســي  املصــدر  يتمثــل 
ــل  ــق الدخ ــد حق ــروض FIMBank. وق ــة ق ــوك وحمفظ ــن البن ــات ب اإليداع
مــن الفوائــد يف عــام 2014 - مــع اســتبعاد FIMBank - 6,0 مليــون دوالر 

أمريكــي مــن 6,8 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2013.  
أرباح استثمارات غري متاحة للمتاجرة 

اخنفضــت املكاســب احملققــة مــن اســتثمارات غــري متاحــة للمتاجــرة 
إىل 4,7 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2014 مقارنــة مــع 6,2 مليــون دوالر 
ــن  ــارج م ــات خت ــن عملي ــاح م ــاس األرب ــود أس ــام 2013. ويع ــي يف ع أمريك

اســتثمارات ضمــن ســري العمــل الطبيعــي. 

أرباح / )خسائر( املتاجرة 
ــون دوالر  ــة 2,6 ملي ــب بقيم ــام 2014 مكاس ــرة يف ع ــات املتاج ــجلت عملي س
ــام  ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــة 7,2 ملي ــب بقيم ــع مكاس ــة م ــي مقارن أمريك
ــة يف  ــواق األوراق املالي ــلي ألس ــاض إىل األداء الس ــذا االخنف ــع ه 2013. ويرج

ــام 2014.  ــن ع ــري م ــع األخ ــال الرب ــة خ املنطق
الدخل من أرباح األسهم 

كان االســتثمار يف األســهم اخلاصــة واألســهم املدرجــة مهــا أهــم املســامهن 
يف الدخــل مــن أربــاح األســهم. وقــد ارتفــع هــذا الدخــل بشــكل طفيــف مــع 
اســتبعاد FIMBank إىل 2,7 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2014 مقارنــة 

ــون دوالر أمريكــي.  ــة 2,6 ملي ــام 2013 بقيم ــق يف ع ــل املتحق بالدخ
خسائر حتويل العمات األجنبية 

ــاض  ــن اخنف ــي م ــكل أساس ــة بش ــات األجنبي ــل العم ــائر حتوي ــع خس ترج
ــل.  ــة األج ــز طويل ــي يف املراك ــار الكوي ــة الدين قيم

املصروفات 
مصروفات الفوائد 

 29,5 - FIMBank حققــت مصروفــات الفوائــد يف عــام 2014 - مــع اســتبعاد
مليــون دوالر أمريكــي مــن 31,2 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2013. ويعــزى 
الســبب الرئيســي يف االخنفــاض إىل تقليــص مديونيــة امليزانيــة العموميــة 

وإعــادة تســعري عمليــات االقتــراض بنســب فوائــد أقــل. 

2014)مليون دوالر أمريكي(
 2014 

مع استبعاد 
 FIMBank2013

51.629.531.2مصروفات الفوائد
املصروفات التشغيلية 

ــبة %19  ــتبعاد FIMBank - بنس ــع اس ــغيلية - م ــات التش ــت املصروف ارتفع
ــون دوالر  ــع 23,9 ملي ــة م ــام 2014 مقارن ــون دوالر أمريكــي يف ع إىل 28,4 ملي
أمريكــي يف عــام 2013. وقــد ارتفعــت الرواتــب واملزايــا إىل 19,4 مليــون دوالر 
أمريكــي )2013: 17,1 مليــون دوالر أمريكــي(، كمــا ارتفعــت املصروفــات 
اإلداريــة العموميــة إىل 8,6 مليــون دوالر أمريكــي )2013: 6,8 مليــون دوالر 

ــي(.  أمريك

2014)مليون دوالر أمريكي(
 2014 

مع استبعاد 
 FIMBank2013

42.619.417.1الرواتب واملزايا 
26.28.66.8 املصروفات اإلدارية العمومية 

68.828.423.9اجملموع

ــبب  ــي بس ــكل رئيس ــتبعاد FIMBank - بش ــع اس ــات - م ــت املصروف ارتفع
توحيــد حســابات شــركة تقاعــد لادخــار والتقاعــد ش.م.ب )م( والــي 

ســجلت مصروفــات بقيمــة 6 مايــن دوالر أمريكــي يف عــام 2014. 
الضرائب 

ــون  ــة 14,5 ملي ــب بقيم ــل للضرائ ــل مؤج ــد دخ ــج املتح ــك اخللي ــجل بن س
 .FIMBank دوالر أمريكــي مــن خســائر حمققــة يف

)تتمة(
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املخصصات املالية 
مليــون   55 بقيمــة  خمصصــات  إمجــايل  املتحــد  اخلليــج  بنــك  ســجل 
ــأيت  ــام 2013. وت ــي يف ع ــن دوالر أمريك ــع 5 ماي ــة م ــي مقارن دوالر أمريك
إطفــاء  وخمصصــات   ،FIMBank بســبب  رئيســي  بشــكل  املخصصــات 

الشــهرة مــن قبــل شــركة اهلنــد فاكتورينــج. 

2014)مليون دوالر أمريكي(
 2014 

مع استبعاد 
 FIMBank2013

3.13.16.9خسارة اضمحال من استثمارات 
)خمصص( انتفت احلاجة إليه 
للقروض واملوجودات األخرى 

)1.9(20.55.3املشكوك يف حتصيلها ــ صايف   
-31.44.8اضمحال الشهرة 

55.113.35.0اجملموع

صايف الدخل العائد للشركة األم 
ــي  ــون دوالر أمريك ــركة األم إىل 18,8 ملي ــد للش ــل العائ ــايف الدخ ــع ص ارتف
ــة  ــت رحبي ــا ارتفع ــام 2013. كم ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــع 2,6 ملي ــة م مقارن
الســهم الواحــد لتصــل إىل 2,78 ســنت أمريكــي مــن 0,32 ســنت أمريكــي يف 

عــام 2013. 
امليزانية العمومية املوحدة 

األصول املوحدة 
بلغــت قيمــة األصــول املوحــدة لبنــك اخلليــج املتحــد 2,78 مليــار دوالر 
أمريكــي يف هنايــة عــام 2014 مقارنــة مــع 1,26 مليــار دوالر أمريكــي يف 

هنايــة عــام 2013. يوضــح اجلــدول أدنــاه مقارنــة بــن العامــن. 

 األصول 
2014)مليون دوالر أمريكي(

 2014 
مع استبعاد 
 FIMBank2013

284.053.117.7ودائع لدى البنوك وحتت الطلب 
142.5111.2113.1ودائع ألجل لدى البنوك   

االستثمارات املدرجة بالقيمة 
57.139.146.6العادلة ضمن قائمة الدخل

االستثمارات غري املتاحة 
218.4188.3166.3للمتاجرة 

990.21.74.0القروض والذمم املدينة 
113.666.229.6أصول أخرى 

استثمارات يف شركات زميلة 
865.0862.2824.6ومشتركة 

4.84.80.0استثمارات عقارية  
39.91.50.7ممتلكات ومعدات 

54.554.156.0الشهرة 
أصول مهيئة لاستبعاد مصنفة 
--7.9وحمتفظ هبا لغرض املتاجرة 

2,777.81,382.11,258.6اجملموع

ودائع لدى البنوك وحتت الطلب 
 FIMBank ــب ـ مــع اســتبعاد ــدى البنــوك وحتــت الطل ــع ل ــغ حجــم الودائ بل
ــع 130,8  ــة م ــام 2014 مقارن ــي يف ع ــون دوالر أمريك ــه 164,3 ملي ــا قيمت - م
ــن  ــة م ــائلة املكون ــول الس ــت األص ــد مثل ــي يف 2013. وق ــون دوالر أمريك ملي
النقــد والودائــع  واألوراق املاليــة الســائلة واألصــول األخــرى 18% مــن امليزانية 

ــام 2014 )2013: %14(.  ــة ع ــة يف هناي العمومي
 االستثمارات التجارية )االستثمارات املدرجة 

بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل( 
بلغــت قيمــة االســتثمارات املدرجــة بالقيمــة العادلــة ضمــن قائمــة الدخــل - 
مــع اســتبعاد FIMBank - 39,1 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2014 مقارنــة 
ــا  ــة أوراًق ــذه احملفظ ــن ه ــي يف 2013. وتتضم ــون دوالر أمريك ــع 46,6 ملي م
ماليــة حمتفــظ هبــا ألغــراض املتاجــرة، وصناديــق مــدارة خصصــت ألغراض 
املتاجــرة. وتتكــون حمفظــة األوراق املاليــة احملتفــظ هبــا ألغــراض املتاجــرة 

مــن أســهم مدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة. 
االستثمارات غري املتاحة للمتاجرة 

 FIMBank ــتبعاد ــع اس ــرة - م ــة للمتاج ــري املتاح ــتثمارات غ ــت االس ارتفع
ــون  ــع 166,3 ملي ــة م ــام 2014 مقارن ــي يف ع ــون دوالر أمريك - إىل 188,3 ملي
دوالر أمريكــي يف 2013. وتتكــون احملفظــة االســتثمارية مــن أســهم مدرجــة 
بقيمــة 5,7 مليــون دوالر )2013: 7,8 مليــون دوالر أمريكــي(، وأســهم غــري 
دوالر  مليــون   53,1  :2013( أمريكــي  دوالر  مليــون   66,8 بقيمــة  مدرجــة 
أمريكــي(، وصناديــق عقاريــة مــدارة بقيمــة 65 مليــون دوالر أمريكــي 
ــة 79,5  ــدارة بقيم ــرى م ــق أخ ــي(، وصنادي ــون دوالر أمريك )2013: 8,17 ملي
مليــون دوالر أمريكــي )2013: 89,3 مليــون دوالر أمريكــي(، وديــون أوراق 
ــون دوالر أمريكــي(.  ــون دوالر أمريكــي )2013: 1,9 ملي ــة بقيمــة 1,4 ملي مالي
وتتكــون االســتثمارات الرئيســية املدرجــة ضمــن حمفظــة االســتثمارات غــري 

املتاحــة للمتاجــرة كمــا يف 31 ديســمر 2014 مــن اآليت: 
دار الســعادة وهــي شــركة للتطويــر العقــاري متخصصــة يف قطاع اإلســكان 
االجتماعــي ذوي الدخــل املتوســط، وتنشــط يف الوقــت احلــايل يف كــرى 
ــدة،  ــيد، ووج ــة، وبرش ــاس، وطنج ــر، وف ــش، وأغادي ــل مراك ــرب مث ــدن املغ م
وســخريات، ومارتيــل. وقــد اســتثمر بنــك اخلليــج املتحــد يف شــركة دار 
الســعادة يف عــام 2014، وبلغــت قيمــة االســتثمار يف هنايــة الســنة املاليــة 47,6 
مليــون دوالر أمريكــي، وهــو مــا ميثــل حصة ملكية يف األســهم بنســبة %8,3. 
صنــدوق برقــان لأســهم وهــو صنــدوق اســتثماري غــري حمــدد األجــل 
ــركات  ــهم الش ــتثمار يف أس ــى االس ــً عل ــز أساس ــان، ويرك ــك برق ــره بن يدي
الكويتيــة املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة. يتبــى الصنــدوق 
سياســة اســتثمارية متوازنــة هتــدف إىل حتقيــق مكاســب رأمساليــة طويلــة 
ــتثمار يف  ــذا االس ــة ه ــت قيم ــر. بلغ ــن املخاط ــن م ــدر ممك ــل ق ــل بأق األج
ــة 25,4 مليــون دوالر أمريكــي )2013: 47,3 مليــون دوالر  هنايــة الســنة املالي
ــبة %9,7 )2013: %16,2(.  ــهم بنس ــة يف األس ــة ملكي ــل حص ــي(، ومتث أمريك

ــج  ــي لرنام ــدوق فرع ــو صن ــئة وه ــواق الناش ــل األس ــدوق متوي صن
اســتثمار تعــاوين غــري مــدرج، يــدار بشــكل مســتقل مــن قبــل مديــر 
ــدن.  ــة يف لن ــة الريطاني ــات املالي ــة اخلدم ــن هيئ ــص م ــتثمار مرخ لاس
ــهم  ــة األس ــك كاف ــدوق وميل ــً يف الصن ــتثمرًا أولي ــر FIMBank مس ويعت
األوليــة الصــادرة يف الوقــت احلــايل )أو 97% مــن إمجــايل األســهم، مــع األخــذ 
ــن(.  ــهم املؤسس ــن أس ــون م ــدات تتك ــن الوح ــة م ــار أن 3% إضافي يف االعتب
بلغــت قيمــة هــذا االســتثمار يف هنايــة الســنة املاليــة 24,1 مليــون دوالر 

أمريكــي )2013: 24,3 مليــون دوالر أمريكــي(. 

)تتمة(
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ــز  ــاري ترك ــر العق ــركة للتطوي ــي ش ــرج املتحــد القابضــة وه ــركة ب ش
ــر واإلدارة يف الكويــت. بلغــت  ــة وأنشــطة التطوي ــى االســتثمارات العقاري عل
ــون دوالر أمريكــي،  ــة 16,0 ملي ــة الســنة املالي قيمــة هــذا االســتثمار يف هناي

ــة يف األســهم بنســبة %5,8.  ــل حصــة ملكي ومتث
ــامي تأســس  ــتثماري إس ــك اس ــو بن ــة وه ــة العاملي املؤسســة املصرفي
يف مملكــة البحريــن برأمســال صــادر ومدفــوع بقيمــة 250 مليــون دوالر 
أمريكــي. ويركــز نشــاط املصــرف العاملــي علــى األســهم اخلاصــة واملشــاريع 
ــة، وإدارة األصــول،  ــة التحتي ــر البني الناشــئة، واالســتثمار العقــاري، وتطوي
واخلدمــات االستشــارية يف متويــل الشــركات وأســواق املــال، وخدمــات إدارة 
احملافــظ. بلغــت قيمــة هــذا االســتثمار يف هنايــة الســنة املاليــة 15,4 مليــون 
دوالر أمريكــي )2013: 16,1 مليــون دوالر أمريكــي(، ومتثــل حصــة ملكيــة يف 

ــبة %12,5 )2013: %12,5(.  ــهم بنس األس
ــدد  ــري حم ــتثماري غ ــدوق اس ــو صن ــتثمار وه ــو لاس ــدوق كامك صن
األجــل تديــره شــركة كامكــو. يســتثمر الصنــدوق يف اإلصــدارات األوليــة 
ــندات  ــة، والس ــألوراق املالي ــت ل ــوق الكوي ــة يف س ــركات املدرج ــهم الش ألس
ــة  ــك األوراق املالي ــد اإلدراج، مبــا يف ذل ــة قي ــدارات العام ــة، واإلص احلكومي
للشــركات املدرجــة يف أســواق األوراق املاليــة يف منطقــة الشــرق األوســط 
ومشــال أفريقيــا. بلغــت قيمــة هــذا االســتثمار يف هنايــة الســنة املاليــة 15,1 
مليــون دوالر أمريكــي )2013: 7,7 مليــون دوالر أمريكــي(، ومتثــل حصــة 

ملكيــة يف األســهم بنســبة %16,9 )2013: %7,7(. 
القروض والسلف 

بلغــت القــروض والســلف يف عــام 2014 مــا قيمتــه 990 مليــون دوالر أمريكــي 
)2013: 4,0 مليــون دوالر أمريكــي(، وتتكــون بشــكل أساســي مــن التســهيات 

.FIMBank ــن املمنوحة م
وفيما يلي تفاصيل القروض وفق اآليت: 

 القروض والسلف  
20142013مليون دوالر أمريكي

‐140.7قروض إىل بنوك 
215.63.1قروض إىل عماء 

‐302.2أصول التخصيم 
‐260.4أصول مالية 

‐146.6قروض مشتركة 
3.21.8قروض املوظفن 

1,0694.9
)1()78.7(ناقصً: خمصصات االضمحال  

9903.9اجملموع

وقــد بلغــت القــروض املتعثــرة واملتأخــرة 96,6 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 
معــدل  بلــغ  أمريكــي.  دوالر  مليــون   78,7 بقيمــة  خمصصــات  تســجيل 

ــة %81.  ــبة تغطي ــداد 9% مــع نس ــرة الس ــروض متعث الق

االستثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
ــة  ــب طريق ــتركة مبوج ــة واملش ــركات الزميل ــتثمار يف الش ــم االس ــع حج ارتف
ــون دوالر  ــع 824,6 ملي ــة م ــام 2014 مقارن ــون دوالر يف ع احلقــوق إىل 865 ملي
أمريكــي يف 2013. وبلــغ إمجايل إســهامات الشــركات الزميلــة يف األرباح 37,3 
ــون  ــان )49,9 ملي ــك برق ــث كان بن ــام 2014، حي ــي يف ع ــون دوالر أمريك ملي
دوالر أمريكــي(، وشــركة العقــارات املتحــدة )0,5 مليــون دوالر أمريكــي( مــن 
ــارة )17,1  ــج خس ــد فاكتورين ــركة اهلن ــت ش ــا حقق ــامهن، بينم ــرز املس أب
ــوق  ــدار حق ــد يف إص ــج املتح ــك اخللي ــارك بن ــي(. وش ــون دوالر أمريك ملي
األفضليــة ألســهم بنــك برقــان بقيمــة 60 مليــون دوالر أمريكــي. وقــد 
أعيــد تصنيــف اســتثمارات FIMBank البالغــة قيمتهــا 45 مليــون دوالر 

ــة.  ــركة تابع ــة إىل ش ــركة زميل ــن ش ــي م أمريك
املطلوبات املوحدة 

ــتبعاد  ــع اس ــد - م ــج املتح ــك اخللي ــدة لبن ــات املوح ــم املطلوب ــع حج ارتف
FIMBank - إىل 971,8 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2014 مقارنــة مــع 
799,0 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2013، وترجــع الزيــادة إىل عمليــات 

ــل. ــرية األج ــراض قص االقت

 القروض والسلف  
2014مليون دوالر أمريكي

 2014 
مع استبعاد 
FIMBank2013

 مبالغ مستحقة لبنوك
712.6317.5258.5ومؤسسات مالية أخرى 

548.424.623.8ودائع العماء
781.3495.0386.3قروض مستحقة الدفع

93.393.3100.0دين ثانوي
61.541.330.3مطلوبات أخرى 

مطلوبات مهيئة لاستبعاد 
 ‐0.20.0مصنفة لغرض املتاجرة

2,197.4971.8799.0اجملموع

خــال العــام، قــام بنــك اخلليــج املتحــد بتســديد قــروض بقيمــة 230 
مليــون دوالر أمريكــي، وزيــادة القــروض اجلديــدة للمــدى املتوســط إىل 

285 مليــون دوالر أمريكــي. 
حقوق املسامهني 

ــون  ــة 580,4 ملي ــنة املالي ــة الس ــا يف هناي ــامهن كم ــوق املس ــم حق ــغ حج بل
دوالر أمريكــي )2013: 459,6 مليــون دوالر أمريكــي(. واخنفــض احتياطــي 
حتويــل العمــاء األجنبيــة إىل 10,4 مليــون دوالر أمريكــي يف عــام 2014 
مقارنــة مــع 6,7 مليــون دوالر أمريكــي يف 2013 بســبب اخنفــاض قيمــة 
الدينــار الكويــي. وارتفعــت حقــوق األقليــة إىل 117,5 مليــون دوالر أمريكــي 
 .FIMBank ــابات ــد حس ــبب توحي ــي( بس ــون دوالر أمريك )2013: 23,3 ملي

إستعراض األداء املايل
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اجلــدول التــايل يوضــح مكونــات حقــوق املســامهن وحقــوق األقليــة يف 
ــام 2013.  ــة ع ــع هناي ــة م ــام 2014 مقارن ــة ع هناي

 حقوق املسامهني   
20142013مليون دوالر أمريكي

208.7208.7رأس املال
)18.1()18.1(أسهم اخلزانة 

11.511.5عاوة إصدار أسهم 
98.896.9االحتياطي القانوين 

79.377.4االحتياطي العام 
14.214.2احتياطي أسهم اخلزانة 
)17.3(7.5احتياطي القيمة العادلة 

6.7)10.4(احتياطي حتويل عمات أجنبية 
71.556.5أرباح مستبقاة 

رأس املال والتحوطات العائدة إىل مسامهي 
462.9436.3الشركة األم 

117.523.3حقوق املسامهن غري املسيطرة 
580.4459.6جمموع احلقوق 

2,777.81,258.6جمموع املطلوبات واحلقوق 

إلتزامات خارج امليزانية العمومية 
ــى  ــة عل ــة العمومي ــارج امليزاني ــد خ ــج املتح ــك اخللي ــات بن ــتمل التزام تش
الضمانــات، وخطابــات االعتمــاد، وااللتزامــات االئتمانيــة، وااللتزامــات 
واألدوات  املصرفيــة،  القبــول  وســندات  املســحوبة،  غــري  االســتثمارية 
ــة،  ــراء اآلجل ــع والش ــود البي ــي، وعق ــرف األجن ــر الص ــة خماط ــة لتغطي املالي
ــك  ــات البن ــة التزام ــد ارتفعــت قيم ــدة. وق ــات مقايضــة أســعار الفائ وعملي
االســتثمارية وتلــك املتعلقــة بااللتزامــات االئتمانيــة إىل 224,6 مليــون 
ــي(.  ــون دوالر أمريك ــام 2014 )2013: 33 ملي ــة ع ــا يف هناي ــي كم دوالر أمريك
 .FIMBank ويرجــع هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي إىل توحيــد حســابات
ــادل  ــات تب ــتقات، أو تعام ــد يف أدوات املش ــج املتح ــك اخللي ــر بن وال يتاج
ــا  ــل فيم ــن التفاصي ــد م ــى مزي ــول عل ــن احلص ــة. ميك ــات األجنبي العم
 29 رقــم  اإليضــاح  يف  العموميــة  امليزانيــة  خــارج  بااللتزامــات  يتعلــق 

ــدة.  ــة املوح ــم املالي للقوائ

كفاية رأس املال 
ــة  ــد 15,4% يف هناي ــج املتح ــك اخللي ــدى بن ــال ل ــة رأس امل ــدل كفاي ــغ مع بل
2014 )2013: 17,5%( وفقــً ألنظمــة ولوائــح اتفاقيــة بــازل 2، وهــو مــا يتجــاوز 
ــش  ــة 12% وهبام ــزي البالغ ــن املرك ــرف البحري ــات مص ــد األدىن ملتطلب احل

زيــادة قدرهــا %0,5. 
20142013مليون دوالر أمريكي

قاعدة رأس املال
418.31264.92رأس املال للشرحية 1 

418.31264.92إمجايل قاعدة رأس املال )أ( 
2,445.071,376.94التعرض املرجح ملخاطر االئتمان  

19376.35التعرض املرجح ملخاطر السوق 
85.7662.16 التعرض املرجح للمخاطر التشغيلية 

2,723.831,515.46إمجايل التعرض املرجح للمخاطر )ب( 

)x100 17.5%15.4%كفاية رأس املال )أ/ب

12.5%12.5%متطلبات احلد األدىن 
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بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 24٢٠١٤

استعراض إدارة املخاطر 

التطورات الرئيسية يف عام ٢٠١٤ 
ــيولة  ــز الس ــدة وتعزي ــغيلية املوح ــات التش ــى العملي ــز عل ــة التركي مواصل  •
ــك.  ــات البن ــطة وعملي ــع أنش ــة يف مجي ــاءة املالي ــق الكف ــدف حتقي هب

بــدء تطبيــق نظــام جديــد إلدارة املخاطــر واملقــرر تشــغيله يف الربــع   •
الثالــث مــن عــام 2015. 

ــى  ــي تلق ــغيلية، وال ــر التش ــل املخاط ــار عم ــز إط ــود تعزي ــة جه مواصل  •
دعمــً مــن نظــام آيل متكامــل يتيــح للبنــك مراقبــة املخاطــر التشــغيلية 
منظمــة  بطريقــة  املخاطــر  لتلــك  البنــك  تعــرض  مــن  والتخفيــف 

ــة.  وفعال
ــى تلبيــة  ــن املركــزي والعمــل عل عقــد اإلجتماعــات مــع مصــرف البحري  •
متطلباتــه فيمــا يتعلــق باســتراتيجية تعزيــز رأس املــال للبنــك مــع 

تطبيــق اللوائــح التنظيميــة التفاقيــة بــازل 3 يف 1 ينايــر 2015. 
اإلدارة،  جملــس  إىل  الســنوية  ربــع  التقاريــر  تقــدمي  نطــاق  حتســن   •
التشــغيل،  وخماطــر  بالســيولة،  املتعلقــة  اإلداري  والفريــق  وجلانــه، 

االســتثمار.  عمليــات  واســتعراض 
فلسفة املخاطر 

تقوم فلسفة املخاطر يف البنك على املبادئ اخلمسة التالية: 
ــن  ــر م ــن التقدي ــعة وحس ــرة الواس ــليمة واخل ــة الس ــة املتخصص املعرف  •
ــاس  ــر األس ــر حج ــي تعت ــر وال ــي إدارة املخاط ــا وموظف ــل اإلدارة العلي قب

ــاح.  ــر بنج ــن املخاط ــد م للح
مــن  بالتفاصيــل  واالهتمــام  واالنضبــاط  اليقظــة  توخــي  يعتــر   •

األساســية.  املتطلبــات 
ــن كل  ــاغ ب ــلطة اإلب ــات وس ــات واملهم ــن الواجب ــام ب ــل الت ــرورة الفص ض  •

ــال.  ــم األعم ــات دع ــال وقطاع ــات األعم ــن قطاع م
جيــب أن تتســم اإلجــراءات والسياســات بالوضــوح، كمــا جيــب تعميمهــا   •

 .ً ــ ــً وروح ــد نص ــكل جي ــا بش ــا وتنفيذه وفهمهم
ــات إدارة  ــري ملمارس ــود الفق ــة العم ــات واألنظم ــكل العملي ــب أن تش جي  •

املخاطــر يف البنــك.
املسؤوليات 

يتمتــع جملــس إدارة بنــك اخلليــج املتحــد بســلطة مطلقــة يف حتديــد 
ــا  ــر، فض ــك للمخاط ــل البن ــة حتم ــام، ودرج ــكل ع ــر بش ــتوى املخاط مس
ــس  ــق جمل ــا. ويواف ــن إطاره ــك ضم ــل البن ــي يعم ــدود ال ــري واحل ــن املعاي ع
التعرضــات،  ومســتويات  للبنــك،  الكلــي  املخاطــر  نطــاق  علــى  اإلدارة 

والسياســات واإلجــراءات والضوابــط الــي مت توثيقهــا بشــكل كبــري. 
ــة إىل  ــرارات اليومي ــاذ الق ــؤولية اخت ــض مس ــس اإلدارة بتفوي ــام جمل ــد ق وق
ــة  ــة التنفيذي ــع اللجن ــاء. جتتم ــة أعض ــم أربع ــي تض ــة ال ــة التنفيذي اللجن
خــال الفتــرات الواقعــة بــن اجتماعــات جملــس اإلدارة العتمــاد كافــة 

ــتثمار.  ــة االس ــام جلن ــاق مه ــاوز نط ــي تتج ــات ال االقتراح

وتضطلــع جلنــة االســتثمار مبســؤولية اعتمــاد أو تقــدمي توصيــات إىل 
اللجنــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق باعتمــاد حــدود التعرضــات الفرديــة، 
واالســتثمارات، والتركيــزات جتــاه البنــوك والــدول والصناعــات، وفئــات 
ميكــن  األخــرى.  األصــول  لفئــات  تعــرض  أي  أو  املخاطــر،  تقييــم 
التعــرف علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول مبــادئ ومســؤوليات هاتــن 
ــروين: ــع اإللكت ــى املوق ــك عل ــركات للبن ــة الش ــر حوكم ــن يف تقري  اللجنت
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ــاس  ــم وإدارة وقي ــد وتقيي ــى حتدي ــد عل ــج املتح ــك اخللي ــدرة بن ــر ق وتعت
ــز  ــامهه يف تعزي ــة املس ــل اجلوهري ــن العوام ــر م ــداد التقاري ــة وإع ومتابع
قوتــه املاليــة وحتقيــق الرحبيــة. ويتــم تطبيــق جمموعــة شــاملة مــن 
ــري  ــدود إدارة املخاطــر لتوفــري التوجيهــات واملعاي ــات وح السياســات والعملي
ــل  ــج أفض ــدف دم ــري هب ــات واملعاي ــذه السياس ــث ه ــم حتدي ــادية. ويت اإلرش
ــرأ  ــي تط ــريات ال ــوق، والتغي ــل الس ــريات يف عوام ــة التغ ــات ومواكب املمارس
ــا  ــل هب ــي يعم ــق ال ــف املناط ــة يف خمتل ــة والتنظيمي ــة الرقابي ــى البيئ عل

ــك.  البن
 فلسفة إدارة املخاطر 

ــج  ــك اخللي ــا بن ــي يتبناه ــر ال ــاملة إلدارة املخاط ــتراتيجية الش ــز االس ترك
ــك  ــرض البن ــة بتع ــر املتعلق ــد املخاط ــة عوائ ــز منظوم ــى تعزي ــد عل املتح
ــائر.  ــب اخلس ــة إىل جتن ــتثمارية(، إضاف ــة االس ــج احملفظ ــر )منه للمخاط
ويتــم تلخيــص فلســفة إدارة املخاطــر الــي يتبعهــا البنــك يف إدارة األنــواع 

ــر يف اآليت:  ــية للمخاط الرئيس

فلسفة إدارة املخاطر نوع املخاطر 
التحكم بأنشطة اإلقراض وضمان منح التسهيات خماطر االئتمان 

االئتمانية على أسس سليمة، وأن يتم استثمار أموال 
البنك وفق طريقة مرحبة. 

أو حمفظة خماطر السوق املالية،  األدوات  قيمة  احلد من خسائر 
األدوات املالية، بسبب تغري معاكس يف أسعار السوق 

أو معدالته. 

يهــدف إطــار إدارة املخاطــر الســليم الــذي يضعــه 
ــاملة  ــط ش ــري ضواب ــد إىل توف ــج املتح ــك اخللي بن
الــذي  الرئيســية  للمخاطــر  مســتمرة  وادارة 
ــطته  ــك وأنش ــال البن ــوذج أعم ــا من ــوي عليه ينط

التشــغيلية
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استعراض إدارة املخاطر 

فلسفة إدارة املخاطر نوع املخاطر 
خماطر أسعار 

الفائدة 
تسجيل كافة املصادر اهلامة ملخاطر أسعار الفائدة، 
وتقييم تأثري التغري يف أسعار الفائدة على تدفقات 

الدخل وأسهم البنك.  
حتديد وتسجيل ومتابعة وإدارة كافة عناصر خماطر خماطر السيولة

السيولة هبدف محاية قيم األصول ومصادر الدخل، 
مبا يضمن محاية مصاحل مسامهي البنك مع حتقيق 

أقصى مستوى من العائدات للمسامهن. 
 املخاطر

 التشغيلية 
عدم  عن  تنشأ  الي  اخلسائر  خماطر  من  احلد 
كفاءة العمليات الداخلية للبنك بسبب عدم كفاية 
البشرية،  واألخطاء  واإلجراءات،  الداخلية،  الرقابة 
واألفعال املتعمدة و/أو توقف العمل ألسباب تتعلق 
عن  اخلارجة  الكوارث  أو  األنظمة  أو  بالتكنولوجيا 

نطاق السيطرة. 
أنواع املخاطر 

التســويات  وبنــك  املركــزي  البحريــن  مصــرف  إرشــادات  مــع  متشــيً 
ــارًا  ــازل 1 اعتب ــة ب ــري اتفاقي ــد معاي ــج املتح ــك اخللي ــد بن ــة، اعتم الدولي
مــن 1 ينايــر 2008. وقــد مت تطبيــق ذلــك بغــرض حتديــد كفايــة رأس املــال، 
وتبــي ممارســات رشــيدة إلدارة املخاطــر. ومت تعزيــز ذلــك خــال العــام 
ــري  ــذ معاي ــزي لتنفي ــن املرك ــرف البحري ــادات مص ــدور إرش ــاب ص يف أعق

ــازل 3.  ــة ب اتفاقي
وتشــتمل أنــواع املخاطــر الرئيســية الــي يتعــرض هلــا بنــك اخلليــج املتحــد 
ــر  ــر التشــغيلية، وخماط ــر الســوق، واملخاط ــر االئتمــان، وخماط ــى خماط عل
الســيولة والتمويــل، وخماطــر أســعار الفائــدة، فضــا عــن خماطــر التركيــز، 
اإلطــاع علــى تفاصيــل هــذه  القانونيــة. وميكــن  واملخاطــر  والســمعة، 
املخاطــر يف إفصاحــات إدارة املخاطــر وكفايــة رأس املــال التفاقيــة بــازل 
 .www.ugbbah.com ــى املوقــع اإللكتــروين للبنــك ــزة الثالثــة عل 2 الركي
ــات  ــة والعملي ــر املختلف ــواع املخاط ــزًا ألن ــً موج ــدم عرض ــايل يق ــم الت القس

ــك املخاطــر.  ــة تل ــم ومتابع ــد وتقيي ــا البنــك لتحدي ــي تبناه ال
خماطر االئتمان 

ــن  ــة ضم ــهيات ائتماني ــري تس ــن توف ــً م ــان أساس ــر االئتم ــأ خماط  تنش
اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة واالســتثمارية وأنشــطة املتاجــرة، والــي 

ــه.  ــاء بالتزامات ــن الوف ــر ع ــرف اآلخ ــز الط ــال عج ــن احتم تتضم

ويقوم البنك باحلد من خماطر االئتمان من خال اتباع التايل: 
خلق بيئة مائمة ملخاطر االئتمان.   •

ــان  ــى اإلئتم ــة عل ــث املوافق ــن حي ــة م ــط قوي ــال ضواب ــن خ ــل م العم  •
واالســتثمارات. 

ــر  ــة إدارة خماط ــا عملي ــع هل ــة ختض ــط مائم ــر ضواب ــن توف ــق م التحق  •
االئتمــان. 

احلفاظ على وجود عمليات مناسبة إلدارة وقياس ومراقبة االئتمان.   •
السياســات  وقــد اعتمــد جملــس إدارة بنــك اخلليــج املتحــد جمموعــة 
السياســات  هــذه  مثــل  وتشــكل  وتعدياهتــا.  حمكمــة  بصــورة  املوثقــة 
اخلطــوط اإلرشــادية العريضــة إلدارة خماطــر االئتمــان. ويديــر البنــك 
خماطــر االئتمــان مــن خــال جــدول احلــدود الــذي يتحكــم يف حجــم 
ــة،  ــراف ذات الصل ــراد، واألط ــق باألف ــا يتعل ــك فيم ــة للبن ــر املقبول املخاط
ــذه  ــزام هب ــدى االلت ــة م ــم متابع ــة. وتت ــة والصناعي ــزات اجلغرافي والتركي

القيــود بصــورة دوريــة. 
ــتثمار.  ــان واالس ــر االئتم ــة خماط ــاد ودراس ــن العتم ــكيل جلنت ــد مت تش وق
ــة. وال  ــة املالي ــس الرقاب ــذي ورئي ــس التنفي ــتثمار الرئي ــة االس ــم جلن وتض
يتمتــع رئيــس إدارة خماطــر االئتمــان حبــق التصويــت يف هــذه اللجنــة 
ــس  ــة جملل ــة التابع ــة التنفيذي ــوم اللجن ــة. وتق ــدور أمــن اللجن ــوم ب ويق
اإلدارة، أو جملــس اإلدارة بكامــل أعضائــه باعتمــاد التعرضــات الــي تتجــاوز 

ــتثمار.  ــة االس ــات جلن ــاق صاحي نط
كمــا تتــم إدارة خماطــر االئتمــان الكامنــة يف األنشــطة التجاريــة بفعاليــة 
أيضــً يف حالــة التعــرض لألطــراف  األخــرى، وحتتســب بشــكل يومــي 
ــة  ــرام اتفاقي ــك بإب ــام البن ــاالت، ق ــض احل ــوق. ويف بع ــوع قيّــم الس كمجم
والصــرف  املــال  ســوق  يف  تعاماتــه  أنشــطة  تغطــي  قانونيــً  ملزمــة 
ــغ فقــط بتاريــخ االســتحقاق.  األجنــي، يتــم مبوجبهــا تســوية صــايف املبل
ــة  ــلع نياب ــداول الس ــل لت ــدور الوكي ــك ب ــا البن ــوم فيه ــي يق ــاالت ال ويف اجمل
ــال  ــن خ ــر م ــم إدارة املخاط ــة، تت ــامية معين ــة إس ــات مالي ــن مؤسس ع
التــداول الفــوري واآلجــل يف الســلع، مــن خــال مؤسســات متخصصــة 
ــة  ــة ائتماني ــت ملراجع ــة خضع ــة معروف ــات مالي ــلع ومؤسس ــداول الس يف ت

ــة.  تفصيلي
خمتلــف  خــال  مــن  البنــك  ألصــول  الدائمــة  املراقبــة  عمليــة  وتعتــر 
ــت  ــال يف وق ــد أي اضمح ــية يف حتدي ــة أساس ــات عملي ــر واملراجع التقاري
ــهريً  ــول ش ــر األص ــة ملخاط ــر مراجع ــداد تقري ــم إع ــب. ويت ــر ومناس مبك
ــتثمارات  ــة االس ــم كاف ــه تقيي ــم في ــان، يت ــر واالئتم ــل إدارة املخاط ــن قب م
جانــب  إىل  اجلغرافيــة،  والتعرضــات  والقطــاع  التصنيــف  أســاس  علــى 
معايــري أخــرى. يهــدف هــذا التقريــر إىل ضمــان االلتــزام باملتطلبــات 
ــة إىل  ــة. إضاف ــر الداخلي ــة املخاط ــادات سياس ــة وإرش ــة اخلارجي التنظيمي
ــة  ــتثمارات القائم ــع االس ــنوية جلمي ــف س ــة نص ــراء مراجع ــم إج ــك، يت ذل

بغــرض متابعــة األداء والتعــرف علــى أي تطــورات جديــدة. 

)تتمة(



أوجــه  حتديــد  بغــرض  للقــروض  فصليــة  مراجعــة  إعــداد  يتــم  كمــا 
اضمحــال والتعــرف علــى آخــر التطــورات بشــأن كل التســهيات. وجيــري 
ــك،  ــق اإلدارة بالبن ــل فري ــن قب ــول شــهريً م ــر األص ــر خماط ــة تقري مراجع

ــك.  ــزام بالبن ــر وااللت ــة املخاط ــل جلن ــن قب ــي م ــكل فصل بش
وقــد اعتمــد بنــك اخلليــج املتحــد األســلوب القياســي املوحــد يف احتســاب 
تكاليــف خماطــر االئتمــان. بلــغ حجــم القــروض املتعثــرة للمجموعــة 
ــل  96,6 مليــون دوالر أمريكــي كمــا يف 31 ديســمر 2014 )2013: صفــر(، مقاب
اعتمــاد خمصصــات بقيمــة 78,7 مليــون دوالر أمريكــي )2013: مليــون دوالر 

أمريكــي(. 
يقــوم بنــك اخلليــج املتحــد بتحديــد وإدارة خماطــر االئتمــان الكامنــة 
ــق.  ــامل وعمي ــكل ش ــا بش ــان تقييمه ــطة، وضم ــات واألنش ــة املنتج يف كاف
ختضــع تلــك األنشــطة بعــد ذلــك إىل إجــراءات وضوابــط مائمــة إلدارة 
املخاطــر، ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل جملــس اإلدارة قبــل طرحهــا وبــدء 
العمــل هبــا. يعمــل البنــك ضمــن معايــري ائتمــان حمكمــة وحمــددة وتشــتمل 
تلــك املعايــري علــى مؤشــرات واضحــة للســوق املســتهدفة مــن قبــل البنــك، 
ــن  ــرض م ــم الغ ــب تفه ــر، إىل جان ــرف اآلخ ــرض أو الط ــامل للمقت ــم ش وفه
ــة  ــدودًا ائتماني ــك ح ــع البن ــد وض ــداد. وق ــدر الس ــه ومص ــان وهيكل االئتم
ــات  ــن جمموع ــا ع ــرى، فض ــراف األخ ــراد واألط ــتوى األف ــى مس ــة عل كلي
بطريقــة  جتميعهــا  مت  الــي  املتشــاهبة  أو  املتصلــة  األخــرى  األطــراف 
هادفــة لتشــري إىل أنــواع خمتلفــة مــن مســتويات التعــرض ســواء يف دفاتــر 
اخلدمــات املصرفيــة والتجاريــة، أو يف األنشــطة داخــل امليزانيــة العموميــة 
املخاطــر  وعكــس  تقديــر  علــى  االئتمــان  حــدود  وتســاعد  وخارجهــا. 
ــر  ــرف اآلخ ــال الط ــال إخ ــل يف ح ــرية األج ــز قص ــة املراك ــة بتصفي املرتبط
بالتزاماتــه. كمــا تشــكل هــذه احلــدود عامــا يف أي تعــرض غــري مضمــون 

ــة.  ــة تصفي ــود حال ــال وج يف ح
وتتــم كافــة عمليــات منــح االئتمــان بــدون أي معاملــة تفضيليــة، إذ 
ــة  ــري السياس ــارج معاي ــراد خ ــركات أو أف ــان لش ــح أي ائتم ــب من ــم جتن يت
املعتمــدة، أو يتــم اعتمــاد االئتمــان بشــكل اســتثنائي مــن قبــل الســلطات 
ــراف ذات  ــات األط ــة لتعرض ــة تفصيلي ــراء مراجع ــم إج ــا يت ــة. كم املختص

ــك.  ــزي بذل ــن املرك ــرف البحري ــاغ مص ــهري وإب ــاس ش ــى أس ــة عل الصل
يتضمــن اإليضــاح رقــم 31 )ب( مــن القوائــم املاليــة املوحــدة معلومــات 
البنــك ملخاطــر االئتمــان، مبــا يف  تفصيليــة عــن مســتويات تعــرض 
ــن  ــل ع ــاع، وتفاصي ــص الصناعة/القط ــرايف، وختصي ــع اجلغ ــك التوزي ذل
ــم  ــي القائ ــز االئتمــاين األخــرى، والتشــعب الثنائ الضمانــات وأوجــه التعزي

ــة.  ــات الداخلي ــى التصنيف عل
خماطر السوق 

تعــرف خماطــر الســوق علــى أهنــا خماطــر اخلســائر يف قيـّـم األدوات املاليــة 
ســواء داخــل أو خــارج امليزانيــة العموميــة والــي تنجــم عــن التغــري يف أســعار 
ــدة وأســعار الصــرف  ــه )مبــا يف ذلــك التغــري يف أســعار الفائ الســوق ومعدالت
األجنــي(. وقــد قــام جملــس إدارة بنــك اخلليــج املتحــد باعتمــاد إرشــادات 
ــي  ــادات ال ــد واإلرش ــع القواع ــيً م ــوق متش ــر الس ــة مبخاط ــة اخلاص السياس

حددهــا مصــرف البحريــن املركــزي. 

الســوق.  خماطــر  قيــاس  يف  املوحــد  القياســي  األســلوب  البنــك  يتبــى 
ويتضمــن ذلــك منــط “وحــدات البنــاء” الــذي جيمــع تكاليــف تعــرض نســب 
الفائــدة وحصــص امللكيــة والصــرف األجنــي والســلع واخليــارات. وقــد أبــرم 
البنــك عقــودًا آجلــة ومبــادالت أســعار الصــرف ألغــراض التحــوط، وال يقــوم 
ــال  ــة رأس امل ــات كفاي ــإن متطلب ــايل ف ــتقات، وبالت ــلع أو املش ــداول الس بت
ملخاطــر الســوق يف بنــك اخلليــج املتحــد تغطــي دفتــر تــداول األوراق املاليــة 

ــر الصــرف األجنــي.  ودفت
بالتعــرض  املــال اخلاصــة  التعبــري عــن احلــد األدىن ألعبــاء رأس  يتــم 
ــه جمموعتــن منفصلتــن مــن املصروفــات  ــى أن ــدة عل ملخاطــر ســعر الفائ
ــط  ــة ترتب ــز، والثاني ــكل مرك ــة ل ــر اخلاص ــط باملخاط ــبة. األوىل ترتب احملتس
مبخاطــر أســعار الفائــدة يف احملفظة االســتثمارية )خماطر الســوق العامة(. 
ــلوب  ــوق، يطبــق البنــك أس ــال ملخاطــر الس ــاء رأس امل ــبة ألعب أمــا بالنس
االســتحقاق والقواعــد املرتبطــة بــه. وملزيــد مــن املعلومــات التفصيليــة 
ــكل أصــول وإلتزامــات البنــك، ميكــن  ــدة يف هي ــن حساســية أســعار الفائ ع

ــدة.  ــة املوح ــم املالي ــن القوائ ــم 31 )ج( م ــاح رق ــوع إىل اإليض الرج
دفتــر  يف  املدرجــة  امللكيــة  حلصــص  املــال  رأس  أعبــاء  تقســيم  ويتــم 
ــر  ــى “املخاط ــق عل ــن. األول ينطب ــن منفصل ــك إىل عنصري ــرة للبن املتاج
احملــددة” لتملــك مركــز طويــل أو قصــري األجــل يف حقــوق التملــك الفردية، 
والثــاين خيتــص بـــ “خماطــر الســوق العامــة” لتملــك ذلــك املركــز يف الســوق 
ــز  ــتخدام املرك ــم اس ــي، يت ــرف األجن ــعار الص ــر أس ــة خماط ككل. ويف حال
املفتــوح للعملــة يف كل مــن دفتــر اخلدمــة املصرفيــة ودفتــر املتاجــرة. ويتم 
اســتعراض مســتويات تعــرض العملــة يف اإليضــاح رقــم 31 )ج( مــن القوائــم 
املاليــة املوحــدة. وتكــون أعبــاء رأس املــال طبقــً هلــذا األســلوب هــي اجملمــوع 
احلســايب لقياســات املخاطــر الــي مت احلصــول عليهــا مــن إطــار القيــاس. 
ــع  ويســعى البنــك إىل إدارة خماطــر الســوق الــي يواجههــا مــن خــال تنوي
ــذا  ــة. ه ــات خمتلف ــات ومنتج ــواق وقطاع ــر أس ــات ع ــتويات التعرض مس
اإلداريــة.  مــن اخلــرة  واالســتفادة  العمــل  قــرارات  اختــاذ  باإلضافــة إىل 
واحملافــظ  باملراكــز  ترتبــط  للحــدود  هيــاكل  علــى  البنــك  ويعتمــد 
ــموح  ــائر املس ــى للخس ــد األقص ــتحقاقات واحل ــخ االس ــتثمارية وتواري االس

ــر.  ــذه املخاط ــن ه ــد م ــك للح ــه، وذل ب
املخاطر التشغيلية 

حــدد البنــك املخاطــر التشــغيلية باعتبارهــا خماطــر اخلســائر الــي تنشــأ 
ــط  ــراءات والضواب ــة اإلج ــدم كفاي ــبب ع ــة بس ــات الداخلي ــل العملي ــن فش م
ــة، أو األخطــاء البشــرية، أو األفعــال املتعمــدة و/أو توقــف األعمــال  الداخلي
عــن  اخلارجــة  الكــوارث  أو  األنظمــة  أو  بالتكنولوجيــا  تتعلــق  ألســباب 

ــك.  ــيطرة البن س
ــج  ــك اخللي ــام بن ــازل، ق ــري ب ــق معاي ــة إىل تطبي ــوده الرامي ــار جه ويف إط
املتحــد بتطويــر إطــار عمــل شــامل للمخاطــر التشــغيلية، يتــم مــن خالــه 
البنــك، وحتديــد املخاطــر وقياســها  حتليــل مجيــع أنشــطة وعمليــات 

ــة.  ــورة املائم ــا بالص ــار هب واإلخط

بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 26٢٠١٤

استعراض إدارة املخاطر 
)تتمة(



ــكل  ــام بش ــل امله ــى فص ــد عل ــة تعتم ــة داخلي ــة رقاب ــك أنظم ــى البن ويتب
مناســب. ويلتــزم أيضــً بإعــداد تقاريــر عــن االســتثناءات والتعرضــات 
اإلضافيــة مــن خــال قســم إدارة املخاطــر واالئتمــان، والتخطيــط للتعاقــب 
الوظيفــي، وخطــة اســتمرارية العمــل، وإعــداد التقاريــر املوثوقة، واإلشــراف 
ــة  ــق التابع ــة التدقي ــودة، وجلن ــان اجل ــي وضم ــق الداخل ــم التدقي ــى قس عل
جمللــس اإلدارة. كمــا يتــم أيضــً تطبيــق إجــراءات وضوابــط ملكافحــة غســل 
األمــوال للحــد مــن أي حمــاوالت لســوء اســتخدام خدمــات البنــك. وجيــرى 
ــل  ً، ويرس ــنوي ــن س ــن اخلارجي ــل املدقق ــن قب ــراءات م ــذه اإلج ــة ه مراجع
تقريرهــم هبــذا الشــأن إىل مصــرف البحريــن املركــزي وفــق اللوائــح احملليــة 

امللزمــة بذلــك. 
ــوم  ــف. ويق ــؤولية كل موظ ــك مس ــغيلية يف البن ــر التش ــد إدارة املخاط وتع
ــط  ــل لضواب ــذايت املفص ــم ال ــاس التقيي ــى أس ــغيلية عل ــر التش ــار املخاط إط
املخاطــر الــي يعمــل علــى حتديــد كافــة املخاطــر الــي تنشــأ عــن أنشــطة 
ــة  ــر ودرج ــرار املخاط ــدى تك ــم م ــم تقيي ــك. ويت ــام البن ــن أقس ــم م كل قس
حدهتــا احملتملــة، فضــا عــن تتبــع ودراســة الضوابــط القائمــة مقابــل كل 
ــم  ــط. ويت ــذه الضواب ــة ه ــن فاعلي ــد م ــة للتأك ــر احملتمل ــن املخاط ــوع م ن
ــاه  ــط جت ــة الضواب ــار فاعلي ــذ يف االعتب ــد األخ ــر بع ــي املخاط ــد باق حتدي
ــن  ــد م ــة للح ــل املائم ــط العم ــداد خط ــة وتوثيقهــا وإع املخاطــر الباقي
ــة  ــزام مبراجع ــر وااللت ــة املخاط ــوم جلن ــا. وتق ــة أو ختفيفه ــر املتبقي املخاط
نتائــج التقييــم الــذايت املفصــل للمخاطــر والضوابــط بصــورة دوريــة. ويتــم 
ــا  ــه اإلدارة العلي ــك لتنبي ــر، وذل ــدة املخاط ــدى ح ــح م ــط توض ــداد خرائ إع

ــغيلية.  ــر التش ــة للمخاط ــة عالي ــة لدرج ــق املعرض باملناط
ومتشــيً مــع إرشــادات مصــرف البحريــن املركــزي، يســتخدم بنــك اخلليــج 
املتحــد منهــج املؤشــر األساســي الحتســاب تكلفــة رأس املــال للمخاطــر 
التشــغيلية. وحيــدد هــذا املســتوى بنســبة 15% مــن متوســط إمجــايل الدخل 
ــة رأس  ــرض تكلف ــم ع ــابقتن. ويت ــنتن الس ــة والس ــنة احلالي ــنوي للس الس
ــى املخاطــر التشــغيلية يف عمليــات اإلفصــاح الــي تتســم بالدقــة  املــال عل
ــع  ــورة يف املوق ــة املذك ــزة الثالث ــازل 2 - الركي ــة ب ــة باتفاقي ــة واملتعلق العالي

.www.ugbbah.com ــك ــروين للبن اإللكت
وقــد واصــل البنــك خــال عــام 2014 تعزيــز إطــار عمــل املخاطــر التشــغيلية، 
مــن خــال دعمــه بنظــام آيل متكامــل للمخاطــر التشــغيلية. ويتكــون 
للخســائر،  بيانــات  قاعــدة  هــي  أساســية  حمــاور  أربعــة  مــن  النظــام 
والتقييــم الــذايت للمخاطــر والضوابــط، ومؤشــرات املخاطــر الرئيســية، 
ــر  ــات املخاط ــة تعرض ــك مراقب ــح للبن ــي تتي ــرض ال ــات التع ــة عملي ومراقب
التشــغيلية والتخفيــف منهــا واإلبــاغ عنهــا وفــق طريقــة مهيكلــة وراســخة 

ــي.  ــت الفعل ويف الوق
خماطر السيولة والتمويل

ــة  ــات نقدي ــق تدفق ــى حتقي ــدرة عل ــدم الق ــن ع ــيولة م ــر الس ــأ خماط تنش
مائمــة للوفــاء بالتزامــات البنــك املاليــة عنــد اســتحقاقها. وتنجــم هــذه 
املخاطــر بســبب الفروقــات بــن آجــال اســتحقاق أصــول والتزامــات البنــك. 
ــد اســتحقاقها،  ــة عن ــه املالي ولضمــان متكــن البنــك مــن الوفــاء بالتزامات
ــرات  ــف فت ــر خمتل ــة ع ــك بدق ــات البن ــول والتزام ــدد أص ــة م ــرى متابع جي

االســتحقاق. 

ــة مــن حيــث  ــة العمومي ــم امليزاني ــات بتقيي ــة األصــول واملطلوب وتقــوم جلن
اهليــكل والســيولة واحلساســية. وهتــدف هــذه العمليــة إىل ضمــان توفــر 
الســيولة الازمــة لتمويــل أنشــطة وعمليات البنك املســتمرة، وتوفــري اإلدارة 
الفعالــة حلــاالت عــدم توافــق االســتحقاق بــن األصــول وااللتزامــات، وإدارة 
حساســيات الســوق، وضمــان قــدرة البنــك علــى متويــل التزاماتــه يف أوقــات 
االســتحقاق. ويتــم إصــدار تقاريــر يوميــة وأســبوعية تتابــع اإليداعــات مــن 
األطــراف األخــرى لضمــان احلفــاظ علــى قاعــدة متويــل متنوعــة مــن 
ــد  حيــث عــدد املودعــن األفــراد، وتصنيفاهتــم، والتركــز اجلغــرايف، ومواعي

االســتحقاق. 
وقــد تطــورت قاعــدة التمويــل املتنوعــة حــول الودائــع الــي تنشــأ مــن 
مبــادئ  مــع  املتوافقــة  الســوق  وودائــع  البنــوك،  بــن  التعامــات  ســوق 
والصناديــق  العمــاء،  مــن  اســتامها  يتــم  الــي  اإلســامية  الشــريعة 
ــن  ــتفادة م ــتركة. إن االس ــروض املش ــن الق ــأ ع ــي تنش ــل ال ــطة األج متوس
ــن عاقــات البنــك  ــج ع ــزم النات ــاح وغــري املل ــل املتوســط األجــل املت التموي
ــط   ــرق األوس ــة الش ــتوى منطق ــى مس ــدويل أو عل ــتوى ال ــى املس ــة عل القوي
ــا يف  ــة. وكم ــن الراح ــر م ــدًا أك ــز قي ــى تعزي ــاعد عل ــا تس ــال أفريقي ومش
هنايــة 2014، بلــغ معــدل الســيولة لبنــك اخلليــج املتحــد مبفــرده %39 )2013: 
37%(. وحيــرص البنــك علــى متابعــة هــذا األمــر بشــكل يومــي للتأكــد مــن 

االلتــزام باملتطلبــات التنظيميــة والبالغــة 25% يف كل األوقــات. 
ــدم  ــاالت ع ــة حل ــال اإلدارة الفعال ــن خ ــيولة م ــر الس ــض خماط ــم خف ويت
التوافــق، ومــن خــال تنويــع األصــول واملطلوبــات. ويســتخدم البنــك 
ــن  ــا م ــم فيه ــيولة والتحك ــر الس ــان إدارة خماط ــدود لضم ــن احل ــً م مزجي

منظــور األصــول واإللتزامــات: 
يف  واإللتزامــات  األصــول  جتميــع  يتــم  االســتحقاق:  فجــوات  حــدود   •
لتواريــخ  معينــة  زمنيــة  أوعيــة  ضمــن  للبنــك  العموميــة  امليزانيــة 
ــيولة  ــق الس ــدم تواف ــى لع ــد األقص ــم يف احل ــم التحك ــتحقاق. ويت االس
بــن األصــول واإللتزامــات يف كل وعــاء زمــي حمــدد )مثــال: يــوم إىل 
ســبعة أيــام، مثانيــة أيــام إىل شــهر، شــهر إىل ثاثــة شــهور، ثاثة شــهور 
إىل ســتة شــهور، ســتة شــهور إىل 12 شــهرًا، ســنة إىل ثاث ســنوات، ثاث 
ــال  ــن خ ــنوات(،  م ــس  س ــن مخ ــر م ــنوات، وأكث ــس س ــنوات إىل مخ س
حــدود الفجــوات الــي مت حتديدهــا لــكل وعــاء زمــي. ويتــوىل فريــق إدارة 

ــدود.  ــذه احل ــة ه ــر متابع املخاط
حــدود نســبة الســيولة: يضــع البنــك حــدودًا علــى جمموعــة مــن النســب   •
ــك  ــن ذل ــيولة. ويتضم ــر الس ــد خماط ــتباقيً لرص ــتخدمها اس ــي يس ال
األصــول،  مــن إمجــايل  الســائلة كنســبة  واألصــول  النســبة احلاليــة، 
واألصــول الســائلة كنســبة مــن إمجــايل واإللتزامــات، واإللتزامــات قصــرية 

ــات.  ــايل املطلوب ــن إمج ــبة م ــل كنس األج
ملزيــد مــن املعلومــات عــن خماطــر الســيولة ومنظومــة االســتحقاق هليــكل 
يرجــى   ،2014 كمــا يف هنايــة  املتحــد  اخلليــج  بنــك  وإلتزامــات  أصــول 
ــارًا  ــدة. واعتب ــة املوح ــم املالي ــن القوائ ــم 31 )د( م ــاح رق ــى إيض ــاع عل اإلط
ــى اســتحقاق 52% مــن إمجــايل األصــول،  مــن هــذا التاريــخ، مت التعاقــد عل
و75% مــن إمجــايل اإللتزامــات خــال عــام واحــد )2013: 17% و78% علــى 
التــوايل(. ويتكــون جــزء كبــري مــن األصــول ذات فتــرات االســتحقاق األطــول 
علــى أوراق ماليــة قابلــة للبيــع الفــوري أو أصــول مدرجــة يف أســواق نشــطة. 
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خماطر سعر الفائدة يف الدفاتر املصرفية 
ــق  ــدم التواف ــة لع ــة نتيج ــر املصرفي ــدة يف الدفات ــعر الفائ ــر س ــأ خماط تنش
يف إعــادة التســعري، أو اســتحقاق األصــول واإللتزامــات املاليــة احلساســة 
ــدة. كمــا يعــرف ذلــك أيضــً مبخاطــر إعــادة التســعري. إضافــة  لســعر الفائ
إىل ذلــك، يتعــرض بنــك اخلليــج املتحــد إىل خماطــر منخفضــة يف القيمــة 
منحنيــات  العائــدات/  بــن  العاقــة  يف  التغــري  مــن  تنشــأ  األساســية 
العائــدات للمراكــز الطويلــة والقصــرية األجــل ذات نفــس تاريخ االســتحقاق 
يف أدوات ماليــة خمتلفــة. وهــذا يعــي بــأن املراكــز الطويلــة والقصــرية األجل 

ــة.  ــورة كامل ــض بص ــا البع ــوط بعضه ــد حت مل تع
يقــوم بنــك اخلليــج املتحــد بتحديــد مصــادر خماطــر أســعار الفائــدة 
بصــورة واضحــة، فضــا عــن املنتجــات واألنشــطة ذات احلساســية ألســعار 
ــر  ــد خماط ــتباقية ورص ــراءات اس ــاذ إج ــى اخت ــك عل ــرص البن ــدة. وحي الفائ
بإجــراءات  دوريــً  يقــوم  كمــا  املصرفيــة.  الدفاتــر  يف  الفائــدة  أســعار 
ــدة  ــعار الفائ ــديدة يف أس ــركات الش ــري التح ــم تأث ــط لتقيي ــارات ضغ اختب
الــي ميكــن أن تعــرض البنــك ملخاطــر كبــرية. ويتــم بــذل جهــد واٍع للتوفيق 
بــن األصــول ذات العائــد املتغــري مــع إلتزامــات األســعار املتغــرية يف الدفاتــر 
املصرفيــة. وجيــرى تقييــم كافــة املنتجــات واملعامــات اجلديــدة مــن حيث 
خماطــر أســعار الفائــدة الــي تطرحهــا، ومــن مث حتديــد عوامــل احلــد 
ــوط  ــدف التح ــة هب ــات معين ــك يف معام ــارك البن ــا يش ــر. كم ــن املخاط م
ــة واألنشــطة  ــة اليومي ــن التعامــات املصرفي ــي تنشــأ م ــد التعرضــات ال ض
ــل  ــن أدوات مث ــارة ع ــذه عب ــوط ه ــات التح ــون عملي ــد تك ــتثمارية. وق االس
مبــادالت أســعار الفائــدة والســندات ذات العائــد املتغــري لتحويــل ســعر 
ــت أو العكــس.  ــدة ثاب ــد املتغــري إىل ســعر فائ األصول/اإلالتزامــات ذات العائ
ــتمر.  ــكل مس ــات بش ــذه التحوط ــة ه ــة فعالي ــى متابع ــك عل ــرص البن وحي

خماطر التركز 
يعتــر تركــز عمليــات التعــرض يف احملافــظ االئتمانيــة عامــا هامــً 
ــك  ــل بن ــن قب ــل م ــكل منفص ــه بش ــم متابعت ــذي يت ــان وال ــر االئتم ملخاط
ــة  ــر جزئي ــة نظ ــن وجه ــر م ــذه املخاط ــار ه ــن اعتب ــد. وميك ــج املتح اخللي
ــوع  ــوع األول- تركــز االســم - بالتن ــط الن ــة(. ويرتب ــة )منهجي ــة( أو كلي )فردي
غــري الســليم للمخاطــر يف احملافــظ اإلســتثمارية، ســواء بســبب صغــر 
حجمهــا أو التعرضــات الكبــرية لذمــم مدينــة فردية/اســتثمارات. أمــا 
النــوع الثــاين - تركــز القطــاع - فريتبــط بالتنــوع غــري الســليم ملكونــات 
ــة  ــات ذات الصل ــدًا عناصــر القطاع ــة للمخاطــر وحتدي العناصــر التنظيمي

بالصناعــات. 
يتــم تنــاول خماطــر التركــز ضمــن إطــار عمــل بنــك اخلليــج املتحــد، وذلــك 
ــد  ــن احل ــل م ــي تقل ــة ال ــة واخلارجي ــح الداخلي ــال اســتخدام اللوائ ــن خ م
ــن  ــدة تب ــدود معتم ــاك ح ــتثمار. وهن ــات ألي التزام/اس ــى للتعرض األقص
احلــدود اخلاصــة بالصناعــة، واحلــدود اجلغرافيــة، واألطــراف األخــرى. 
وتتــم متابعــة املســتويات الفعليــة مقابــل احلــدود املعتمــدة، حيــث جيــرى 

ــس اإلدارة.  ــا وجمل ــل اإلدارة العلي ــن قب ــً م ــا دوري مراجعته

ــد إىل  ــي تؤك ــدود ال ــة واحل ــات الداخلي ــن السياس ــة م ــك جمموع ــع البن يتب
حــد كبــري عــدم جتــاوز أي حــدود تعرضــات للمخاطــر املشــار إليهــا يف 
ــينتج  ــر س ــل للمخاط ــرض حمتم ــر أي تع ــا ظه ــة. وإذا م ــاته املختلف سياس
ــك  ــل البن ــة، حيص ــدود الداخلي ــة و/أو احل ــدود التنظيمي ــاوز للح ــه جت عن
علــى املوافقــات الازمــة مــن الســلطات املختصــة )مصــرف البحريــن 
ــذ  ــد تنفي ــل ب ــك يف البنــك( قب املركــزي و/أو جهــة االعتمــاد املخــول هلــا ذل

ــات.  ــذه املعام ه
املخاطر القانونية 

ــة  ــأ نتيج ــد تنش ــي ق ــائر ال ــا اخلس ــى أهن ــة عل ــر القانوني ــرف املخاط تع
العجــز يف تنفيــذ العقــود واالتفاقيــات املرمــة، والفشــل يف توفــري التغطيــة 
والعجــز  البنــك،  يواجههــا  قــد  الــي  واإللتزامــات  للمخاطــر  املناســبة 
يف محايــة مصــاحل البنــك بالشــكل الــكايف. وللحــد مــن هــذه املخاطــر، 
ــدة إذا  ــة معتم ــات معياري ــاذج اتفاقي ــد من ــج املتح ــك اخللي ــتخدم بن يس
مــا توفــرت. كمــا يتــم طلــب االستشــارة القانونيــة مــن اخلــراء القانونيــن 
ــون  ــك ويك ــا البن ــي يرمه ــة ال ــاكل القانوني ــات واهلي ــة الترتيب ــأن كاف بش
ــاة يف  ــركات احملام ــدى ش ــع إح ــل م ــاق توكي ــد اتف ــد مت عق ــا. وق ــً فيه طرف
البحريــن ملراجعــة اتفاقيــات األعمــال التجاريــة العاديــة. كمــا يســعى 
البنــك إىل احلصــول علــى االستشــارات القانونيــة مــن شــركات حمامــاة 
الســليم  التنفيــذ  ضمــان  ويتــم  اخلاصــة.  للمعامــات  ودوليــة  حمليــة 
ســرياهنا  لضمــان  دوريــة  بصفــة  القانونيــة  العقــود  كافــة  واســتكمال 

ــة.   ــة ثنائي ــب وصاي ــا مبوج ــاظ هب ــم االحتف ــا، ويت وفعاليته
بازل ٣ 

أصــدرت جلنــة بــازل املكلفــة باإلشــراف على اخلدمــات املصرفيــة توجيهات 
إرشــادية هنائيــة خبصــوص اتفاقيــة بــازل 3، وذلــك يف ديســمر 2010. وتوفر 
ــة  ــا جلن ــي وضعته ــة ال ــراءات اإلصاحي ــن اإلج ــة م ــة كامل الوثيقــة جمموع
ــر يف  ــات اإلشــراف، وإدارة املخاط ــة، وعملي ــح التنظيمي ــز اللوائ ــازل لتعزي ب
ــاس رأس  ــدويل لقي ــار ال ــى املعي ــتناد عل ــة، واالس ــات املصرفي ــاع اخلدم قط

املــال ووثيقــة معايــري رأس املــال )اتفاقيــة بــازل 2( الصــادرة يف عــام 2006. 
وعليــه، أصــدر مصــرف البحريــن املركــزي لوائــح تنظيميــة تفصيليــة 
ــي أصبحــت  ــة رأس املــال وال ــازل 3  املرتبطــة حبســاب كفاي ــة ب وفــق اتفاقي
ســارية اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2015. ومتشــيً مــع إرشــادات جلنــة بــازل، يتيــح 
ــود  ــق بن ــام 2018 لتطبي ــى ع ــة ح ــرة انتقالي ــن املركــزي فت مصــرف البحري
ــن  ــدد م ــد ع ــام 2014، مت عق ــن ع ــري م ــع األخ ــل. ويف الرب ــة بالكام االتفاقي
ــج  ــك اخللي ــدم بن ــث ق ــزي، حي ــن املرك ــرف البحري ــع مص ــات م االجتماع
ــارًا مــن 1 ينايــر  ــه اعتب املتحــد دراســة حــول أفضــل الطــرق لتعزيــز رأمسال
ــك  ــزم بن ــة. ويلت ــرة االنتقالي ــة الفت ــى هناي ــه ح ــدمي تصورات ــع تق 2015 م
اخلليــج املتحــد بصــورة واضحــة مبتطلبــات كفايــة رأس املــال الصــادرة مــن 

ــازل 3.  ــة ب ــق اتفاقي ــزي وف ــن املرك ــرف البحري مص
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املراقبة وإعداد التقارير 
تتــم عمليــة مراقبــة املخاطــر وإعــداد التقاريــر بشــأهنا بشــكل يومــي فيما 
يتعلــق مبخاطــر الســوق والســيولة، وعلــى أســاس شــهري فيمــا يتعلــق 
مبخاطــر االئتمــان، علــى أســاس فصلــي للمخاطــر التشــغيلية. ويتــم 
ــكل دوري يف  ــا بش ــر وحبثه ــة باملخاط ــا املتعلق ــى القضاي ــوء عل ــاء الض إلق
اجتماعــات اإلدارة، واجتماعــات جلنــة املخاطــر وااللتــزام، واجتماعــات 
اللجنــة التنفيذيــة. كمــا يتــم إخطــار جملــس اإلدارة بصــورة منتظمــة 
ــك مراجعــات االســتثمارات  ــا املرتبطــة باملخاطــر، مبــا يف ذل بشــأن القضاي

ــة.   ــة املقترح ــراءات التصحيحي ــنوية واإلج ــف الس نص
جلنة املخاطر وااللتزام 

ــى  ــراف عل ــد باإلش ــج املتح ــك اخللي ــزام ببن ــر وااللت ــة املخاط ــوم جلن تق
عمليــة تبــي أفضــل املمارســات يف اجملــاالت املتعلقــة باملخاطــر وااللتــزام. 
ــؤولة  ــون مس ــزام، وتك ــر وااللت ــادرات املخاط ــة ملب ــة توجيهي ــد جلن ــا تع كم
عــن مراقبــة تقــدم وتيســري مرحلــة التحــول الســلس جتــاه االلتــزام الكامــل 
ــرات  ــاث م ــة ث ــت اللجن ــد اجتمع ــد. وق ــال اجلدي ــة رأس امل ــكام اتفاقي بأح

ــور.  ــن األم ــدد م ــة يف ع ــرارات هام ــذت ق ــام 2014، واخت ــال ع خ
عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال 

تعتــر عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال أحــد متطلبــات الركيزة 
ــر،   ــاس املخاط ــب، وقي ــد املناس ــن التحدي ــازل 2، وتتضم ــة ب ــن اتفاقي 2 م
واحلفــاظ علــى مســتوى مائــم مــن رأس املــال الداخلــي مبــا يتماشــى مــع 
ــم  ــة التقيي ــدف عملي ــل. هت ــة العم ــك وخط ــي للبن ــر الكل ــور املخاط منظ
ــم  ــى مســتوى مائ ــى ضمــان احملافظــة عل ــة رأس املــال عل ــي لكفاي الداخل
ــك  ــا البن ــي يواجهه ــر ال ــة املخاط ــات ملواجه ــع األوق ــال يف مجي ــن رأس امل م

ــه.  خــال إجنــاز أعمال
ويــدرك البنــك أن أرباحــه هــي خــط الدفــاع األول ضــد اخلســائر الــي تنشــأ 
ــد األدوات  ــو أح ــال ه ــك، وأن رأس امل ــة للبن ــال التجاري ــر األعم ــن خماط ع
ملواجهــة هــذه املخاطــر. ومــن املهــم أيضــً إعــداد وتطبيــق اإلجــراءات 
املوثقــة وحتديــد ومراقبــة احلــدود الداخليــة يف أنشــطة/ تعرضــات البنــك، 
وإدارة املخاطــر بشــكل قــوي، وتعزيــز عمليــات التحكــم الداخلــي وااللتزام، 
والعمليــات  والســوق  االئتمــان  خلســائر  مائمــة  خمصصــات  وتوفــري 
املــاءة  اســتمرار  املــال حيــوي لضمــان  رأس  أن  ولكــن مبــا  التشــغيلية. 
املاليــة، يهــدف البنــك إىل احلفــاظ علــى رأس املــال الــكايف ليكــون مبثابــة 
حاجــز يتجــاوز املتطلبــات التنظيميــة لكفايــة رأس املــال ملواجهــة املخاطــر 
ــرادات، ودورات  ــات اإلي ــول، وتدفق ــم األص ــذب يف قي ــن التذب ــأ ع ــي تنش ال
األعمــال، وعمليــات التوســع، واملتطلبــات املســتقبلية. وتقــوم عمليــات 
ــطة  ــة ألنش ــر املادي ــد املخاط ــال بتحدي ــة رأس امل ــي لكفاي ــم الداخل التقيي

ــر.  ــذه املخاط ــة ه ــه ملواجه ــوب جتنيب ــال املطل ــك، ورأس امل البن

ــار  ــق إط ــال تطبي ــن خ ــة م ــداف التالي ــق األه ــك إىل حتقي ــعى البن ويس
عمــل فعــال إلدارة رأس املــال: 

تلبيــة املتطلبــات التنظيميــة لكفايــة رأس املــال واحلفــاظ علــى حاجــز   •
ــي.  وقائ

إجياد رأس املال الكايف لدعم استراتيجية األعمال الشاملة.   •
دمــج قــرارات ختصيــص رأس املــال مــع عمليــة التخطيــط االســتراتيجي   •

واملــايل.
ــة  ــاق مرون ــم نط ــى تفه ــا عل ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــدرة جمل ــن ق حتس  •

رأس املــال لدعــم االســتراتيجية الكاملــة لألعمــال. 
ســيناريوهات  ظــل  يف  املــال  رأس  ملتطلبــات  البنــك  فهــم  حتســن   •

ضاغطــة.  وأخــرى  اقتصاديــة 
بنــاء ودعــم الروابــط بــن املخاطــر ورأس املــال إىل جانــب ربــط األداء   •

بــكل منهمــا. 
مصادر رأس املال

أساســي مــن حصــص  بشــكل  املتحــد  بنــك اخلليــج  يُســتمد رأمســال 
املــال  العاديــة واإليــرادات املســتبقاة. وتشــتمل مصــادر رأس  املســامهن 

األخــرى علــى قــرض ديــن ثانــوي طويــل األجــل. 
إدارة رأس املال 

ــاظ  ــان االحتف ــن ضم ــؤوال ع ــد مس ــج املتح ــك اخللي ــس إدارة بن ــد جمل يع
ــس  ــوم اجملل ــا يق ــات. كم ــع األوق ــال يف مجي ــن رأس امل ــة م ــتويات كافي مبس

ــك.  ــا البن ــي يتبناه ــال ال ــة رأس امل ــى سياس ــراف عل ــاد واإلش باعتم
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بنك اخلليج املتحد التقرير السنوي 30٢٠١٤

حوكمة الشركات

لثقافتــه  انعكاســً  املتحــد  اخلليــج  بنــك  يف  احلوكمــة  إطــار  يعتــر 
ــن  ــية. ويؤم ــم املؤسس ــه بالقي ــامهن والتزام ــع املس ــه م ــاته وعاقات وسياس
جملــس إدارة البنــك بــأن املمارســات األخاقيــة وشــفافية العمليــات وتقدمي 
ــز  ــية يف تعزي ــل أساس ــا عوام ــكل مجيعه ــب تش ــت املناس ــر يف الوق التقاري

ــم.  ــة مصاحله ــامهن ومحاي ــة للمس ــة املقدم القيم

 

أهم التطورات يف عام ٢٠١٤ 
واصــل بنــك اخلليــج املتحــد خــال العــام اختــاذ خطــوات تضمــن حتقيــق 
ــد  ــل القواع ــا دلي ــي حيدده ــح ال ــط اللوائ ــزام بضواب ــتويات االلت ــى مس أعل
الــي  واملبــادئ  املركــزي،  البحريــن  مصــرف  عــن  الصــادر  اإلرشــادي 
ــن.  ــة البحري ــيدة يف مملك ــاتية الرش ــة املؤسس ــون احلوكم ــا قان يتضمنه
ــد  ــك بع ــام 2014، وذل ــك يف ع ــس إدارة البن ــكيل جمل ــري يف تش ــدث تغي ح  •

ــام.  ــال الع ــه اهلل خ ــاحل رمح ــق الص ــيد فائ ــاة الس وف
تقاعــد الســيد أمــري علــي بوحســن، رئيــس إدارة العمليــات ضابط غســل   •
ــكري،  ــا شاندراش ــيدة ديب ــن الس ــد مت تعي ــام 2014. وق ــال ع ــوال  خ األم
رئيــس مراقبــة االلتــزام لتكــون ضابــط غســل األمــوال اعتبــارًا مــن شــهر 

ــزي.  ــن املرك ــرف البحري ــة مص ــد  موافق ــك بع ــل 2014، وذل أبري

يف  اإلدارة  مســتوى  علــى  القائمــة  )فاتــكا(  عمــل  جمموعــة  واصلــت   •
ــرف  ــات مص ــل ملتطلب ــق الكام ــطتها للتطبي ــد أنش ــج املتح ــك اخللي بن
البحريــن املركــزي املتعلقــة بإطــار عمــل قانــون االمتثــال الضريــي 
ــة  ــل اخلاص ــة التفاصي ــد مت إدراج كاف ــكا(. وق ــة )فات ــابات األجنبي للحس
ــر.  ــزام مــن هــذا التقري ــام يف قســم االلت ــال الع بتطــورات هــذا املوضــوع خ
قــام البنــك بتعيــن استشــارين خارجيــن لتقــدمي املشــورة حــول تأثــري   •
متطلبــات املمارســات الســليمة للمكافآت الصــادرة من مصــرف البحرين 
ــا  ــآت لتقدميه ــة للمكاف ــة متوافق ــر سياس ــاعدة يف تطوي ــزي، واملس املرك
إىل مصــرف البحريــن املركــزي، واعتمادهــا مــن اجلمعيــة العموميــة 
الســنوية للبنــك. وقــد مت إدراج تفاصيــل العديــد مــن املتطلبــات اجلديــدة 
ــى  ــود عل ــاح املوج ــر اإلفص ــآت يف تقري ــة باملكاف ــاح واملتعلق ــن اإلفص ع
ــن  ــق م ــم التحق ــك www.ugbbah.com. ويت ــروين للبن ــع اإللكت املوق
مــدى توافــق أعمــال بنــك اخلليــج املتحــد مــع قواعــد حوكمــة الشــركات 
الصــادرة مــن مصــرف البحريــن املركــزي ســنويً مــن قبــل املدققــن 
ــذه  ــزام هب ــت االلت ــا يثب ــدمي م ــك لتق ــك، وذل ــتقلن للبن ــن املس اخلارجي
القواعــد أمــام إدارة اخلدمــات املصرفيــة لقطــاع اجلملــة يف مصــرف 

ــزي. ــن املرك البحري

 جلنة األشخاص
 جملس اإلدارةالرئيسيني

والرئيس

الرئيس التنفيذي

جمموعات األعمال

 جلنة الترشيحاللجنة التنفيذية
جلنة التدقيقواملكافآت اللجنة اإلدارية

اللجنة
االستثمارية

 جلنة األصول
واإللتزامات

 اللجنة التوجيهية
لتقنية املعلومات

 جلنة املخاطر
واإللتزام

اخلزانة
 إدارة األصول

واخلدمات
املصرفية التجازية

 الرقابة املالية
وخدمات الدعم

اإللتزام /مراقبة 
غسيل األموال

 اإلئتمان وإدارة
املخاطر

 التدقيق الداخلي
وسكرتارية املجلس العمليات

خدمات الدعم

احلوكمة واهليكل التنظيمي

أعلــى بتطبيــق  املتحــد  اخلليــج  بنــك   يلتــزم 
أفضــل  مــع  يتماشــى  مبــا  احلوكمــة  معايــري 

العامليــة.  املمارســات 
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حوكمة الشركات

 االلتزام 
ــة  ــس مراقب ــع رئي ــزي، يرف ــن املرك ــرف البحري ــات مص ــع توجيه ــيً م متش
البنــك.  إدارة  جمللــس  التابعــة  التدقيــق  جلنــة  إىل  تقاريــره  االلتــزام 
ــداد  ــة بإع ــور املتعلق ــع األم ــي جلمي ــق األساس ــدور املنس ــس ب ــوم الرئي ويق
التقاريــر التنظيميــة ومتطلبــات االلتــزام األخــرى. ويتــم دمــج إطــار 
ــة  ــكام التنظيمي ــزام باألح ــي االلت ــي تغط ــات ال ــات والعملي ــل السياس عم
اخلارجيــة، وقواعــد الســلوك، وتضــارب املصــاحل يف ميثــاق االلتــزام ومدونــة 
الســلوك املطبقــة يف البنــك. وقــد مت اعتمــاد هــذه الوثائــق مــن قبــل جملس 
وتأكيــد وتطبيــق دور احلوكمــة  بغــرض حتديــد وتوضيــح  البنــك  إدارة 

ــد.  ــج املتح ــك اخللي ــيدة يف بن الرش
ويتــم رفــع تقريــر االلتــزام بشــكل فصلــي إىل أعضــاء جلنــة التدقيــق، 
ــى املواعيــد احملــددة  وجلنــة املخاطــر وااللتــزام. كمــا يتــم إلقــاء الضــوء عل
ــزام  ــر وااللت ــة املخاط ــات جلن ــة يف اجتماع ــارية اجلاري ــات االستش والعملي
ــى  ــً عل ــوي أيض ــزام تنط ــة االلت ــب أن وظيف ــذا إىل جان ــنوية. ه ــع س الرب
مســؤولية الــرد الفــوري علــى مجيــع متطلبــات واستفســارات اجلهــات 

ــر.  ــزم األم ــة إذا ل ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــة، واخت الرقابي
ــة  ــات الرقابي ــع اجله ــدة م ــات وطي ــد بعاق ــج املتح ــك اخللي ــط بن ويرتب
ــن  ــة البحري ــزي وبورص ــن املرك ــرف البحري ــل مص ــة مث ــة احمللي والتنظيمي
ــاك دائمــً مناقشــات مثمــرة بشــأن  ووزارة الصناعــة والتجــارة. كمــا أن هن
اختــاذ أي تدابــري وقائيــة حيثمــا يقتضــي األمــر. ويعقــد مصــرف البحريــن 
ــن  ــا للبنــك يف حضــور عضــو م ــع اإلدارة العلي ــً ســنويً م املركــزي اجتماع
جملــس اإلدارة. وخــال هــذا االجتمــاع يتــم إطــاع مصــرف البحريــن 
املركــزي علــى أداء البنــك بشــكل عــام، ومنــوذج العمــل املتبــع، واخلطــة 
االســتراتيجية، ورؤيــة البنــك املســتقبلية للســوق، وحوكمــة الشــركات، 

ــال.   ــة رأس امل ــل كفاي ــار عم ــر، وإط وإدارة املخاط
وقــد جتــاوب بنــك اخلليــج املتحــد خــال العــام مــع عــدد مــن الطروحــات 
ــن املركــزي وبورصــة البحريــن.  االستشــارية الصــادرة عــن مصــرف البحري
ــل الفجــوة بشــأن املمارســات الســليمة للمكافــآت،  وقــد تضمــن ذلــك حتلي
املاليــة  املقترحــة حــول منــاذج اجلرائــم  والتغيــريات  بــازل 3،  واتفاقيــة 
ــق. كمــا حيــرص البنــك أيضــً  ــون التوري ــن قان وأصــول العمــاء، فضــا ع
مــن  الصــادرة  الكفــاءة  وتطويــر  التدريــب  مبتطلبــات  االلتــزام  علــى 
ــوي  ــي تنط ــن وال ــخاص املعتمدي ــع األش ــزي جلمي ــن املرك ــرف البحري مص

ــام.  ــتمر كل ع ــي املس ــر امله ــن التطوي ــاعة م ــتكمال 15 س ــى اس عل
قانون االمتثال الضرييب للحسابات األجنبية )فاتكا(

واصلــت جمموعــة عمــل فاتــكا القائمــة علــى مســتوى اإلدارة يف بنــك 
اخلليــج املتحــد أنشــطتها للتطبيــق الكامــل ملتطلبــات مصــرف البحريــن 
املركــزي املتعلقــة بإطــار عمــل قانــون االمتثــال الضريــي للحســابات 
ــس إدارة  ــل جمل ــن قب ــا م ــً كام ــق دعم ــى الفري ــكا(. ويلق ــة )فات األجنبي
البنــك الــذي يتســلم تقريــرًا منتظمــً عــن تطــورات العمــل يف هــذا 
الصــدد. ويعــد الرئيــس التنفيــذي مبثابــة “املوظــف املســؤول”، بينمــا 
ــة  ــر “نقط ــان وإدارة املخاط ــس االئتم ــزام ورئي ــة االلت ــس مراقب ــر رئي يعت
التواصــل”. ومــن أهــم التطــورات املتعلقــة هبــذا األمــر التســجيل لــدى دائــرة 
اإليــرادات الداخليــة، واســتام رقــم تعريــف عاملــي، واختــاذ اإلجــراءات 
ــزام املشــتركة.  ــات االلت ــال عملي ــة للتحقــق مــن العمــاء مــن خ الضروري
وهــذا يتضمــن الطلــب مــن مجيــع العمــاء التوقيــع علــى اســتمارة ضريبية 
ــك  ــار بن ــب إخط ــذايت، إىل جان ــم ال ــات التقيي ــتكمال بيان ــة، واس ذات الصل

اخلليــج املتحــد بــأي تطــورات حتــدث يف هــذا الشــأن والــي قــد تؤثــر علــى 
ً. ويبحــث بنــك اخلليــج املتحــد  التزاماهتــم الضريبيــة خــال 90 يومــ
إمكانيــة تطويــر نظــام داخــل البنــك إلدارة املعلومــات ليكــون قاعــدة 
حلفــظ وتقييــم وثائــق العمــاء املتعلقــة بقانــون االمتثــال الضريــي 
للحســابات األجنبيــة. وســوف يبــدأ العمــل هبــذا النظــام فــور حتديــد 

ــة.  ــة والرقابي ــات التنظيمي ــل اجله ــن قب ــر م ــات التقاري متطلب
مكافحة غسل األموال 

ــن إعــداد  ــج املتحــد موظفــً خاصــً يكــون مســؤوال ع خصــص بنــك اخللي
التقاريــر املتعلقــة مبكافحــة عمليــات غســل األمــوال، مــع تعيــن نائــب لــه. 
ويقــوم البنــك بتطبيــق سياســة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، 
كمــا حيــرص علــى تدريــب موظفيــه ســنويً لتعزيــز قدرهتــم علــى حتديد 
ــة  ــك سياس ــع البن ــبوهة. ويتب ــات املش ــة باملعام ــر املتعلق ــداد التقاري وإع
حتوطيــة خبصــوص اإلجــراءات الازمــة للتحقــق مــن العميــل، وامللكيــة 
ــك.  ــرف عميل ــادئ اع ــرز، ومب ــون رويت ــة تومس ــتخدام شاش ــة باس النفعي
ــل  ــة غس ــن مكافح ــؤول ع ــوم املس ــة، يق ــات التنظيمي ــع املتطلب ــيً م ومتش
غســل  مكافحــة  إجــراءات  ونظــم  وضوابــط  فاعليــة  مبراجعــة  األمــوال 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــرة واحــدة علــى األقــل كل عــام. كمــا يتــم 
تدقيــق إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال ســنويً يف بنــك اخلليــج املتحــد 
ــدف  ــك هب ــتقلن، وذل ــن مس ــن خارجي ــل مدقق ــن قب ــة م ــركاته التابع وش
ــزي.  ــن املرك ــرف البحري ــزام يف مص ــتقل إىل إدارة االلت ــان مس ــدمي ضم تق
ــدة  ــن اجلدي ــزام بالقوان ــد بااللت ــج املتح ــك اخللي ــام بن ــام 2014، ق ويف ع
ــة  ــل مكافح ــار عم ــز إط ــزي لتعزي ــن املرك ــرف البحري ــا مص ــي أصدره ال
املوظفــن  جلميــع  تعميــم  إصــدار  مت  وقــد  اململكــة.  يف  األمــوال  غســل 
بضــرورة إخطــار إدارة االلتــزام يف حالــة وجــود أي حتويــات صــادرة أو واردة 
ــة.  ــات املالي ــي بالعملي ــل املع ــق العم ــل فري ــن قب ــددة م ــدان احمل ــن البل م

مدونة قواعد السلوك 
ــع  ــية جلمي ــري مؤسس ــع معاي ــد بوض ــج املتح ــك اخللي ــس إدارة بن ــام جمل ق
املــدراء واملوظفــن يف البنــك، ويتــم التأكيــد عليهــا يف مدونــة الســلوك 
ــن  ــف ع ــرية، والكش ــات الس ــى املعلوم ــة عل ــرورة احملافظ ــح ض ــي توض ال
الشــخصية،  واالعتماديــة  األمــر(،  اقتضــى  )حيثمــا  املصــاحل  تضــارب 
ــة،  ــة والزميل ــركاته التابع ــه وش ــع عمائ ــتركة م ــات املش ــة، والعاق واألمان
واجلهــات التنظيميــة والرقابيــة، واالمتنــاع عــن قبــول اهلدايــا، واالتصــاالت 
ــري  ــن املعاي ــا ع ــة، فض ــفافية والدق ــم بالش ــب أن تتس ــي جي ــة ال اخلارجي
الدقيقــة،  واحملاســبة  واللغــة،  والســلوك،  والعــدل،  املتوقعــة،  املهنيــة 

ــر.  ــك الدفات ــق، ومس والتدقي
ــلوك  ــة الس ــك إىل مدون ــا يف البن ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــن جمل ــر كل م ينظ
مســؤولياهتم  ممارســة  منهجيــة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  باعتبارهــا 
ــس  ــوم رئي ــع. ويق ــن واجملتم ــامهن واملوظف ــاء واملس ــع العم ــم م وتصرفاهت
ً، كمــا  االلتــزام بتنظيــم دورات تعريفيــة ملتطلبــات مدونــة الســلوك ســنوي
يقــوم جملــس اإلدارة واملوظفــن بتقــدمي تأكيــد كتــايب يفيــد التزامهــم 
ــات مدونــة الســلوك مــع الكشــف عــن أي تضــارب للمصــاحل  ببنــود ومتطلب
أو نقــص  الشــخصية. ويتــم حتويــل أي واقعــة تتعلــق بعــدم االلتــزام 
ــة  ــل أي عضــو يف بنــك اخلليــج املتحــد إىل جلن املعلومــات املقدمــة مــن قب
التدقيــق وجملــس اإلدارة. ميكــن اإلطــاع علــى مدونــة الســلوك علــى املوقــع 

 .www.ugbbah.com للبنــك  اإللكتــروين 
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حوكمة الشركات

الشفافية واإلفصاح
يتســم بنــك اخلليــج املتحــد بالشــفافية والوضــوح مــع اجلهــات التنظيميــة 
ــس اإلدارة  ــد جمل ــد اعتم ــة. وق ــراف ذات الصل ــامهن واألط ــة واملس والرقابي
سياســة حتــدد معايــري اإلفصــاح والشــفافية للبنــك. وهتــدف هــذه السياســة 
إىل تيســري فهــم هــذه املتطلبــات وااللتــزام مبتطلبــات الشــفافية واإلفصــاح 
فيمــا خيــص كافــة املعلومــات املاديــة وغــري املاديــة املتعلقــة بشــؤون 
ــع  ــي خيض ــة ال ــات التنظيمي ــرية للمتطلب ــة كب ــاء أمهي ــم إي ــك. ويت البن
هلــا البنــك. كمــا مت تبــي هــذه السياســة ملتابعــة الشــفافية وتعزيــز صــورة 

ــب.  ــت املناس ــة ويف الوق ــات بدق ــن املعلوم ــاح ع ــال اإلفص ــن خ ــك م البن
املوقــع  يعــد  البنــك،  يتبناهــا  الــي  االتصــال  اســتراتيجية  إطــار  ويف 
والبيانــات  للمعلومــات،  اإللكتــروين )www.ugbbah.com( مســتودعً 
ــة باجملموعة/البنــك، واملنتجــات واخلدمــات  املاليــة، واملعلومــات ذات الصل
ــام.  ــائل اإلع ــً يف وس ــدر دوري ــي تص ــة ال ــات الصحفي ــية، والبيان الرئيس
ومبوجــب توجيهــات مصــرف البحريــن املركــزي، فقــد مت حتميل حســابات 
إدارة املخاطــر التفصيليــة وكفايــة رأس املــال املتعلقــة باتفاقيــة بــازل 2 
حتــت قســم “عاقــات املســتثمرين” علــى املوقــع اإللكتــروين. ويتوفــر 

ــروين.  ــع اإللكت ــى املوق ــك عل ــة للبن ــر احلوكم ــً تقري أيض
التدقيق الداخلي ومراقبة اجلودة 

يضــم بنــك اخلليــج املتحــد إدارة خمتصــة بعمليــات التدقيــق الداخلــي 
ــس  ــة جملل ــق التابع ــة التدقي ــر للجن ــراف املباش ــت اإلش ــا حت ــارس مهامه مت
اإلدارة، وتقــوم برفــع تقاريرهــا إىل الرئيــس التنفيــذي. تضــم إدارة التدقيق 
الداخلــي عــددًا مــن املوظفــن املؤهلــن مــن ذوي اخلــرة املتخصصــة، 
ــل جملــس اإلدارة. ويتــم  ــى أســاس ميثــاق تدقيــق معتمــد مــن قب ــدار عل وت
ــن  ــد م ــراءات معتم ــات واإلج ــب للسياس ــؤوليات اإلدارة يف كتي ــق مس توثي
ــة  ــة وثيق ــي بعاق ــق الداخل ــط إدارة التدقي ــا ترتب ــس اإلدارة. كم ــل جمل قب
ــة  ــة إىل إمكاني ــك، إضاف ــان يف البن ــة واللج ــع اإلدارة التنفيذي ــرة م ومباش
وشــؤون  واألنظمــة  والســجات  املعلومــات  علــى  قيــود  بــدون  اإلطــاع 

ــك.  ــن يف البن املوظف

تدقيــق  خطــة  إىل  اســتنادًا  خدماهتــا  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  تقــدم 
اســتراتيجية مدهتــا ثــاث ســنوات مصممــة لتنفيــذ أســلوب مراجعــة 
ــر  ــة بأكث ــق املتاح ــوارد التدقي ــتخدام م ــال اس ــن خ ــق م ــط للتدقي منضب
ــة  ــة وفعالي ــص كفاي ــق بفح ــوم إدارة التدقي ــة. وتق ــاءة وفاعلي ــرق كف الط
الداخليــة  الرقابــة  إطــار عمــل  واإلجــراءات ضمــن  واألنظمــة  العمليــات 
املتعلقــة بااللتــزام، وإدارة املخاطــر، والرقابــة املاليــة، ومكافحــة غســل 
األمــوال، وغريهــا. كمــا تقــوم بتقــدمي توصياهتــا بشــأن تعزيــز كفــاءة هــذه 
ــات  ــة للتوصي ــة دوري ــات متابع ــري اإلدارة عملي ــراءات. وجت ــة واإلج األنظم
ــة  ــأن إىل جلن ــذا الش ــا هب ــع تقاريره ــوم برف ــة وتق ــراءات التصحيحي واإلج
ــي يف  ــق الداخل ــامهت إدارة التدقي ــد س ــس اإلدارة. وق ــة جملل ــق التابع التدقي
ــابات  ــي للحس ــال الضري ــون االمتث ــل قان ــار عم ــق إط ــام 2014 يف تطبي ع
الضوابــط  وجــود  مــن  للتأكــد  تدقيقــات  وأجــرت  )فاتــكا(،  األجنبيــة 

الضروريــة الازمــة. 
ــة  ــة الداخلي ــة والرقاب ــادئ احلوكم ــذ مب ــى تنفي ــً عل ــرف اإلدارة أيض وتش
واملمارســات الســليمة علــى مســتوى الشــركات التابعــة والزميلــة لبنــك 
اخلليــج املتحــد، وتوفــر دعمــً منتظمــً لــكل مــن جلنــة التدقيــق التابعــة 

جمللــس اإلدارة ولوظائــف التدقيــق الداخلــي. 
البنــك  إدارات  مــع  اإلدارة  تتعــاون  اجلــودة،  مبراقبــة  يتعلــق  وفيمــا 
وشــركاته التابعــة والزميلــة لتيســري جهــود حتســن عملياهتــا بصــورة 
ــة  ــة الدوري ــك املراجع ــمل ذل ــدة. ويش ــادرات اجلدي ــة املب ــتمرة ومراجع مس
ــكل  ــك، واهلي ــراءات البن ــات وإج ــى سياس ــرأت عل ــي ط ــورات ال ــر التط آلخ
القوانــن  تأثــري  تقييــم  عــن  فضــا  الوظائــف،  وتوصيــف  التنظيمــي 
التنظيميــة اجلديــدة. إضافــة إىل ذلــك، تقــوم اإلدارة بتنفيــذ بعــض املهــام 
اخلاصــة ذات الصلــة بنــاء علــى طلــب مــن جملــس اإلدارة وفريــق اإلدارة 

لضمــان التحســن املســتمر للعمليــات. 
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املسؤولية االجتماعية 

املسؤولية االجتماعية للبنك
ــة  ــة متنوع ــط يف جمموع ــال ونش ــدور فع ــد ب ــج املتح ــك اخللي ــاهم بن يس
مــن األنشــطة االجتماعيــة الــي تشــمل األعمــال اخلرييــة، ومشــاركات 
املوظفــن، والرامــج االســتراتيجية طويلــة املــدى يف قطــاع التعليــم. ويــأيت 
ــة  ــز رفاهي ــام يف تعزي ــدور ه ــام ب ــك بالقي ــزام البن ــع الت ــيً م ــك متماش ذل

ــن.  ــة البحري ــة ململك ــة االقتصادي ــود التنمي ــم جه ــع، ودع اجملتم
للمســؤولية  برناجمــه  تطبيــق   2014 عــام  خــال  البنــك  واصــل  وقــد 
اخلرييــة  األنشــطة  علــى  خــاص  بشــكل  يركــز  والــذي  االجتماعيــة 
ــام،  ــة األطفــال واأليت ــز رفاهي ــر املهــي، وتعزي ــة، وفــرص التطوي والتعليمي
ــاع  ــر قط ــن، وتطوي ــدم احملتاج ــي خت ــة ال ــات اخلريي ــاعدة اجلمعي ومس

اإلقليمــي.  املســتوى  علــى  املصرفيــة  اخلدمــات 
التعليم والتطوير املهي للشباب البحريي 

ــد  ــم يع ــى أن التعلي ــة عل ــفة القائم ــد بالفلس ــج املتح ــك اخللي ــن بن يؤم
ــى  ــية عل ــح الدراس ــك للمن ــج البن ــل برنام ــن. ويعم ــدر للتمك ــل مص أفض
مســاعدة ابنــاء املوظفــن املؤهلــن علــى الدراســة يف الكليــات أو اجلامعات، 
ــً  ــً مالي ــك أيضــً دعم ــدم البن ــا يق ــدة. كم ــة املعتم ــات التعليمي أو املؤسس

ــة.  ــة واملهني ــم األكادميي ــن مؤهاهت ــه لتحس ملوظفي
يوفــر البنــك أيضــً فــرص التعليــم والتطويــر املهــي للطــاب البحرينيــن 

مــن خــال األنشــطة التاليــة:
برنامج مسو ويل العهد للمنح الدراسية الدولية   •

دأب بنــك اخلليــج املتحــد علــى تقــدمي الرعايــة الفضيــة الســنوية هلــذه   
املبــادرة التعليميــة الرائــدة منــذ تأسيســها عــام 2006. وقــد أصبــح البنــك 

ــه مخــس ســنوات.  ــزام مدت ــام 2012، وهــو الت ــق ع الراعــي الصدي
برنامج تدريب جامعة البحرين/ اجلمعية املصرفية يف   •

البحرين 
يعتــر بنــك اخلليــج املتحــد عضــوًا مؤسســً هلــذا الرنامــج الــذي يتيــح   
للطــاب املختاريــن الفرصــة للعمــل خــال فتــرة الصيــف والتوظيــف يف 

البنــك. 
تريد كويست - مسابقة حتدي التداول  •

 .ً ــ ــل 18 عام ــت قب ــة تأسس ــة جتاري ــراكة تعليمي ــي ش ــت ه ــد كويس تري  
تقــام املســابقة حتــت إشــراف بورصــة البحريــن وتتيــح لطــاب املــدارس 
الفرصــة للمشــاركة يف مســابقة بــن املــدارس تنطــوي علــى برنامــج 
ــداك،  ــورك، ناس ــة نيوي ــة يف بورص ــهم املدرج ــرة باألس ــاكاة للمتاج حم
هلــذه  الدعــم  املتحــد  اخلليــج  بنــك  قــدم  وقــد  البحريــن.  وبورصــة 
ــدارس.  ــدى امل ــة إح ــال رعاي ــن خ ــة، م ــنوات الـــ 13 املاضي ــابقة للس املس
بشــأن  إلرشــادهم  الطــاب  مــع  بفعاليــة  البنــك  موظفــو  ويتعــاون 

عناصــر االســتثمار وإدارة املخاطــر. 

تطوير قطاع األعمال املصرفية على املستوى اإلقليمي 
يســاهم بنــك اخلليــج املتحــد يف تعزيــز وتطويــر القطــاع املصــريف واملــايل 

يف املنطقــة مــن خــال عــدة طــرق وتشــمل: 
تقــدمي الدعــم جملموعــة واســعة مــن املنظمــات املرتبطــة بالقطــاع   •
املصــريف، مبــا يف ذلــك اجلمعيــة املصرفيــة بالبحريــن، واحتــاد املصارف 
العربيــة، ومعهــد البحريــن للدراســات املصرفيــة واملاليــة، واملعهــد الــدويل 

ــن.  ــة يف البحري ــامية الدولي ــة اإلس ــوق املصرفي ــل، والس للتموي
•  عضويــة موظفــي بنــك اخلليــج املتحــد يف املؤسســات واجلمعيــات 

املتخصصــة.  املهنيــة 
دعــم مجعيــة احملللــن املاليــن املعتمديــن يف البحريــن يف تعزيــز   •
والنزاهــة يف جمتمــع  املهــي  التميــز  أعلــى معايــري  واحلفــاظ علــى 

واالســتثمارية.  املاليــة  اخلدمــات 
األعمال اخلريية واألنشطة املجتمعية 

ــم  ــدمي الدع ــى تق ــة عل ــنوات املاضي ــال الس ــد خ ــج املتح ــك اخللي دأب بن
ــة  ــة والصحي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــد مــن املؤسســات اخلريي املــايل للعدي
ــام 2014، مت  ــة. ويف ع ــر احملتاج ــة األس ــى خدم ــل عل ــي تعم ــة ال والتعليمي
متديــد هــذا الدعــم إىل املنظمــات املهتمــة حبمايــة التــراث والبيئــة يف 

ــن.  ــة البحري مملك

يتحمــل بنــك اخلليــج املتحــد مســؤولية دائمــة 
خلدمــة املجتمعــات الــيت يعمــل بهــا. 
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دليل اجملموعة

بنك اخلليج املتحد ش.م.ب
صندوق بريد: 5964، املنطقة الدبلوماسية

 برج بنك اخلليج املتحد، املنامة، 
مملكة البحرين

تلفون : 233 533 17 973+
فاكس:  137 533 17 973+

info@ugbbah.com :الربيد اإللكتروين
www.ugbbah.com :املوقع االلكتروين

الشركة األم
شركة مشاريع الكويت )القابضة(

صندوق بريد: 23982، الصفاة 13100، الكويت
تلفون: 885 1805 965+

فاكس: 3479 2294 965+
kipco@kipco.com :الربيد اإللكتروين

www.kipco.com :املوقع االلكتروين

إدارة األصول واخلدمات املصرفية 
االستثمارية

شركة كامكو لالستثمار
صندوق الربيد: 28873، الصفاة 13149، الكويت

تلفون: 626 1852 965+
فاكس: 5918 2244 965+

info@kamconline.com :الربيد اإللكتروين
www.kamconline.com :املوقع االلكتروين

شركة منافع لالستثمار
صندوق بريد: 3132، الصفاة 13032، الكويت

تلفون: 5888 2292 965+
فاكس: 5954 2249 965+

info@manafae.com :الربيد اإللكتروين
www.manafae.com :املوقع االلكتروين

شركة مشال أفريقيا القابضة
صندوق بريد: 1246، دمسان 15463، الكويت

تلفون: 3733 2291 965+ 
فاكس: 0371 2245 965+  

 الربيد اإللكتروين:
 info@northafricaholding.com

 املوقع االلكتروين:
www.northafricaholding.com

 شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية ــ
مشال أفريقيا

شارع حبرية بيوا ــ بناية فرج، الطابق الثاين
ضفاف البحرية، 1053 تونس، تونس

تلفون: 500 167 71 216+ 
فاكس: 181 965 71 216+ 

 الربيد اإللكتروين:
management@ugfsnorthafrica.com.tn

 املوقع االلكتروين:
www.ugfsnorthafrica.com.tn

االدخار واملعاشات
شركة تقاعد لالدخار والتقاعد

 صندوق بريد: 65167، برج بنك اخلليج املتحد، 
الطابق السابع

املنطقة الدبلوماسية، املنامة
مملكة البحرين

تلفون: 1611 1751 973+
فاكس: 1600 1751 973+

info@takaud.com :الربيد اإللكتروين
www.takaud.com :املوقع االلكتروين

الوساطة املالية
شركة الشرق للوساطة املالية

صندوق بريد: 18، سوق الكويت الداخلي
15252، الكويت

تلفون: 8444 2224 965+
فاكس: 5000 2240 965+

 الربيد اإللكتروين:
webmaster@sharqetrade.com

 املوقع االلكتروين:
www.sharqetrade.com

اخلدمات املصرفية التجارية 
FIMBank p.l.c

برج مريكوري، املركز املايل والتجاري،
طريق، إيليا زافت،

 3155 STJ سانت جوليان
مالطا

تلفون : 2100 2132 356+
فاكس : 2122 2132 356+

info@fimbank.com : الربيد اإللكتروين
www.fimbank.com:املوقع اإللكتروين

بنك برقان
صندوق بريد: 5389، الصفاة 12170، الكويت

تلفون: 8000 2298 965+
فاكس: 8419 2298 965+

info@burgan.com :الربيد اإللكتروين
www.burgan.com :املوقع االلكتروين

بنك سورية واخلليج
صندوق بريد: 373، 29 شارع أيار،

دمشق، سورية
تلفون: 6111 232 )11( 963+ 
فاكس: 6112 232 )11( 963+

info@sgbsy.com :الربيد اإللكتروين
www.sgbsy.com :املوقع االلكتروين

الشركات غري املالية الرئيسية
شركة العقارات املتحدة

صندوق بريد: 2232، الصفاة 13023، الكويت
تلفون: 225 1805 965+

فاكس: 1003 2244 965+
info@urc.com.kw :الربيد اإللكتروين
www.urc.com.kw :املوقع االلكتروين

وتشمل  )القابضة(.   الكويت  مشاريع  لشركة  األصول  وإدارة  والتجارية  االستثمارية  املصرفية  الذراع  هو  املتحد  اخلليج  بنك 
االستثمارات اخلاصة بالبنك أصول يف بنوك جتارية وأصواًل عقارية، واستثمارات يف امللكية اخلاصة واألوراق املالية املسعرة.  وكما 

يف 31 ديسمرب 2014، بلغت األصول املدارة من قبل البنك 11.6 مليار دوالر أمريكي )31 ديسمرب 2013 : 9.7 مليار دوالر أمريكي(.
تضم حمفظة الشركات الرئيسية التابعة والزميلة والشركات املشتركة لبنك اخلليج املتحد كاًل من بنك برقان، FIMBank، شركة كامكو لالستثمار، شركة مشال 

أفريقيا القابضة، شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية – مشال أفريقيا، شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد، شركة كابيتال املتحدة للنقل وشركة العقارات املتحد.
  ،2001 عام  منذ  للعمالء  مصريف  استثمار  صفقة   60 من  أكثر  بنجاح  اجنازمها  خالل  من  قوي  أداء  بسجل  كامكو  التابعة  وشركته  املتحد  اخلليج  بنك  وينفرد 
وتبلغ القيمة اإلمجالية لتك الصفقات أكثر من 8.1 مليار دوالر أمريكي، وتشمل اخلدمات االستشارية لتمويل الشركات، واالستشارات، وتسويق وتعهد اكتتابات 

االصدارات اجلديدة وإعادة هيكلة الشركات واصدار السندات وعمليات الدمج واالستحواذ. 



   

الشركات التابعة والزميلة الرئيسية

صندوق بريد: 5964، املنطقة الدبلوماسية
برج بنك اخلليج املتحد، املنامة، مملكة البحرين

تلفون :233 533 17 973+، فاكس: 137 533 17 973+
info@ugbbah.com

www.ugbbah.com

مرخص كبنك تقليدي - قطاع اجلملة من قبل مصرف البحرين املركزي




