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سنظل ملتزمين بتقديم خدمات 
مصرفية عالية الجودة ومن الطراز 

األول لعمالئنا وأصحاب الودائع وشركاء 
 األعـمـال في المنـطـقـة، ونسـعـى 

للتخفيف من المخاطر إلى الحد األدنى 
 على مستوى كافة قطاعات أعمالنا، 

وتعظيم القيمة لمساهمينا. 
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أعضاء
مجلس اإلدارة

�سليمان عبد اهلل �سليمان املريخي

ع�ضو جمــل�س الإدارة

علي اإبراهيم حجـي ح�سـني معريف

ع�ضو جمــل�س الإدارة 

طـالل حممـد ر�سـا بهبهــاين

ع�ضو جمــل�س الإدارة

عبد اهلل حممود الأ�سطى 

اأمني �ضر جمل�س الإدارة



اأحمـــد يو�ســف بهبهـــاين

رئي�س جمــل�س الإدارة

علي هـــالل املطــــــريي

نائب الرئي�س والع�ضو املنتدب

�ســالح اأحمــد ال�سرحــــان

ع�ضو جمــل�س الإدارة

خالد عثمـان عبد الوهاب العثمـان

ع�ضو جمــل�س الإدارة



أهم المؤشرات 
المالية لعام

2009

على الرغم من الظروف االقتصادية 
الصعبة التي سادت خالل عام 2009، 

استمرت اإليرادات التشغيلية األساسية 
في النمو، واتبع مصرفنا سياسة تحفظية 

مع رصد مخصصات تحوطية إضافية. إن 
تحسين قدرتنا على تحقيق اإليرادات مع 

رأس المال القوي واإلدارة الواعية للمخاطر 
يأتي على قمة أولوياتنا.
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  إيرادات التشغيل

110.4 مليون
دينار كويتي

  حقوق المساهمين

330 مليون
دينار كويتي

  مجموع األصول

2.97  ملـيـار
دينار كويتي

  ربحية السهم

34 فلس
  نسبة كفاية رآس المال

٪17.23

أهم اإلنجازات خالل عام 2009

• نمو مستمر في اإليرادات التشغيلية األساسية
• السياسة االحترازية المتشددة في رصد المخصصات

• تركيز مستمر على إدارة المخاطر والسيطرة الفعالة على التكلفة
• مركز مالي قوي

  نسبة التوطين

A2 موديز 
A- فيتش 

BBB+ ستاندرد آند بورز 

  تقييمات 2009

صافي األرباح

39.2 مليون

%62.26 		مواطنون	
%37.74 		جنسيات أخرى	

دينار كويتي
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة 

يطيب يل اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املدققة عن 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. 

لقد �ضهد عام 2009 بع�س التح�ضن والتعايف من الأزمة املالية العاملية 

وهناك بع�س املوؤ�ضرات القت�ضادية امل�ضجعة التي تدل على اأن العامل قد 

جتاوز اأ�ضواأ �ضيناريوهات الأزمة فيما يتعلق مبرحلة الركود القت�ضادي. كما 

اأن ارتفاع اأ�ضعار النفط على وجه اخل�ضو�س اإىل م�ضتويات 70 – 80 دولر 

للربميل يعترب اأمرا م�ضجعا ت�ضتفيد منه اقت�ضاديات املنطقة والعامل.

وعلى اأية حال، فاإن عام 2009 ميثل حتديات كبرية بالن�ضبة لدولة الكويت 

وبقية دول جمل�س التعاون اخلليجية. اإذ اأن اأ�ضواق املال العاملية ما تزال 

عر�ضة للمخاطر والتقلبات و�ضوف يوؤثر هذا بالطبع على اأعمالنا. ولأننا 

ننتهج �ضيا�ضة حتفظية يف تطبيق اإ�ضرتاتيجية واعية وحذرة، قمنا بر�ضد 

خم�ض�ضات اإ�ضافية طوعية للحد من املخاطر املحتملة من اأي ظروف 

خارجية غري متوقعة. وعلى الرغم من اأن هذه املخ�ض�ضات التحوطية قد 

خف�ضت من �ضايف اأرباحنا، اإل اأن هذا الإجراء هو اأف�ضل طريقة ل�ضمان 

م�ضالح م�ضاهمينا وعمالئنا و�ضركاء اأعمالنا وكافة الأطراف ذوي العالقة 

على املدى البعيد.

وقد بلغ �ضايف ربح البنك 39.2 مليون دك بعد اأخذ املخ�ض�ضات التحوطية 

الإ�ضافية، وبلغت ربحية ال�ضهم 34 فل�ضا وبلغت ن�ضبة العائد على الأ�ضول 

1.31% والعائد على حقوق امل�ضاهمني %12.19.

وبرغم هذه الظروف ال�ضتثنائية، جنحنا يف حتقيق منو جيد يف كافة 

اأعمالنا الأ�ضا�ضية. وهذا الأداء ي�ضتحق الثناء ويوؤكد �ضالمة و�ضع البنك 

وقوة مركزه املايل يف مواجهة هذه الظروف القت�ضادية واملالية ال�ضعبة.

ويف �ضوء هذه النتائج املالية خالل العام، اقرتح جمل�س الإدارة توزيع 

اأرباح نقدية بن�ضبة 15% )15 فل�ضا لكل �ضهم(، وهذا يخ�ضع ملوافقة 

اجلمعية العامة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقني اإزاء الأو�ضاع يف دبي، اإل اأننا على ثقة 

باأن مبادرتنا الإ�ضرتاتيجية يف فتح فروع جديدة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة تظل مبادرة �ضليمة. اإن هدفنا هو تعزيز اإمكانات وقدرات رجال 

الأعمال الكويتيني الذين ميار�ضون اأعمالهم يف دولة الإمارات ل�ضمان اأن 

لديهم املوارد والت�ضهيالت الالزمة ل�ضتغالل الفر�س التي حتما �ضتكون 

متاحة لهم حاملا ت�ضتقر الأ�ضواق وت�ضرتد عافيتها وتوا�ضل منوها.

اأما على �ضعيد م�ضوؤولية البنك الجتماعية، فاإننا نفخر بجهودنا امل�ضتمرة 

يف هذا املجال ودورنا الفاعل يف خدمة املجتمع الذي نعمل فيه، وهذا 

الهتمام طوال �ضنوات عديدة ياأتي على قمة اأولوياتنا. وقد وا�ضل البنك 

�ضيا�ضته خالل العام لدعم الأفراد وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين وقدم الكثري 

من الدعم والتربعات للعديد من املوؤ�ض�ضات واجلمعيات التي تقدم خدمات 

اجتماعية للمواطنني خا�ضة يف جمال الريا�ضة والتعليم والرعاية ال�ضحية 

بالإ�ضافة اإىل م�ضاعدة الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

اإن جناحنا امل�ضتمر يف هذه الظروف ال�ضعبة مل يكن ليتحقق بدون اجلهود 

املخل�ضة واملتوا�ضلة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار 

املدراء وكافة املوظفني. وقد عزز من هذه اجلهود الدعم املتوا�ضل من 

جانب امل�ضاهمني والعمالء الذين ي�ضتحقون منا كل الثناء والتقدير. و�ضوف 

نوا�ضل عملنا بكل قوة وكفاءة لرفع مكانة البنك الأهلي وحتقيق املزيد من 

التقدم والرفاهية.

وبالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ضاء جمل�س الإدارة وكافة 

العاملني بالبنك، اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر والمتنان اإىل مقام ح�ضرة 

�ضاحب ال�ضمو اأمري البالد املفدى ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح 

و�ضمو ويل عهده الأمني ال�ضيخ نواف الأحمد اجلابر ال�ضباح، و�ضمو 

رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ نا�ضر املحمد الأحمد ال�ضباح، على قيادتهم 

الر�ضيدة للبالد. كما اأتوجه بال�ضكر اإىل كافة امل�ضوؤولني يف بنك الكويت 

املركزي ووزارة املالية ووزارة التجارة وال�ضناعة و�ضوق الكويت لالأوراق 

املالية لتعاونهم املثمر ولدعمهم امل�ضتمر يف كافة جمالت العمل امل�ضريف.

وعلى الرغم من توقعاتنا مبواجهة املزيد من التحديات خالل عام 2010، 

اإل اأننا على ثقة باأن ما لدينا من اإمكانات وقدرات �ضوف ميكننا من التغلب 

على هذه التحديات مع بوادر حت�ضن القت�ضاد العاملي وعودة الأو�ضاع اإىل 

�ضابق عهدها يف منطقة اخلليج.

 اأحمد يو�سف بهبهاين

رئي�س جمل�س الإدارة 

 إننا على ثقة بأن ما لدينا من إمكانات وقدرات سوف 
يمكننا من التغلب على هذه التحديات مع بوادر 

تحسن اإلقتصاد العالمي.
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عماد ر�سدي زكي

 مدير عام

املجموعة امل�ضرفية لل�ضركات 

�سامي �سليمان العلي

 مدير عام

اإدارة تكنولوجيا املعلومات

كولني بلومـان

 رئي�س املدراء العامني 

ورئي�س اجلهاز التنفيذي

تريفور روي بو�س

 مدير عام

اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار

عبداهلل حممد ال�سميط

 نائب رئي�س املدراء العامني 

جمال اأحمـد اإقبال

 مدير عام

ق�ضم اإدارة املخاطر 

�سياماك �سوناوال

 مدير عام

اإدارة الرقابة املالية 

أعضـاء اإلدارة
التنفيذية
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حمزة عبا�س اإنكي

 م�ضاعد مدير عام

اإدارة املوارد الب�ضرية

 منى ال�ســوا 

م�ضاعد مدير عـام

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

بالونت باين�س

 رئي�س التدقيق الداخلي

اإدارة التدقيق الداخلي 

يوجني جاليجان

 مدير عام )بالوكالة(

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد

 ح�سني عطية �سبالة 

م�ضت�ضار عام ورئي�س الإدارة القانونية

 اآر�سي مينيزي�س 

 مراقب عمليات

اإدارة العمليات والتمويل التجاري 

9



كلمة رئيس
الجهاز التنفيذي
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لقد عا�ضت املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية على م�ضتوى العامل حالة من ال�ضك وعدم 

اليقني خالل عام 2009 اإثر تداعيات الأزمة املالية العاملية. ولأن البنك 

الأهلي الكويتي جزء من النظام امل�ضريف العاملي ولعب رئي�ضي يف منطقة 

اخلليج العربي، فقد واجه مثل بقية املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية حتديات كبرية 

خالل العام. وقد انخف�ضت الأرباح ب�ضبب �ضيا�ضتنا الحرتازية املت�ضددة يف 

ر�ضد خم�ض�ضات اإ�ضافية حتوطية حلماية م�ضالح امل�ضاهمني والعمالء. 

اإل اأننا نعتقد باأن م�ضرفنا قد اجتاز الأزمة ودخل يف هذا العام اجلديد 

ولديه اأ�ضا�س ت�ضغيلي قوي ومركز مايل �ضليم مع اإدارة واعية للمخاطر 

ومراقبة فعالة للتكلفة باعتبارهما من اأهم اأولوياتنا. وهناك بع�س 

املوؤ�ضرات التي تدل على اأن القت�ضاد العاملي يف طريقه اإىل التح�ضن واأن 

امل�ضتقبل القت�ضادي يتجه نحو الأف�ضل. وناأمل اأن ي�ضاهم ذلك يف اإعادة 

ال�ضناعة امل�ضرفية ب�ضرعة اإىل م�ضتويات الن�ضاط التي كانت عليها قبل 

حدوث اأزمة الئتمان.

 واإذا قارنا نتائجنا مع جمموعة البنوك املحلية املناف�ضة، ن�ضتطيع اأن 

نوؤكد باأن البنك قد اجتاز العا�ضفة ب�ضالم. لقد تعر�س البنك خالل عام 

2009 مثل غريه من البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية لظروف �ضوق �ضعبة خا�ضة 
يف اأن�ضطة املتاجرة، حيث �ضهدت جمالت النمو التقليدية مثل الأعمال 

امل�ضرفية التجارية والأعمال امل�ضرفية الفردية انخفا�ضا يف هوام�س 

الربحية والإيرادات. ويف الكويت حتديدا فاإن التقلبات امل�ضتمرة يف قيم 

الأ�ضول العقارية واأ�ضعار الأ�ضهم مار�ضت املزيد من ال�ضغوط والقيود على 

م�ضادر اأعمالنا. ومع نهاية العام املا�ضي بداأت الأو�ضاع يف التح�ضن قليال 

مع حت�ضن الظروف القت�ضادية العاملية وارتفاع اأ�ضعار النفط. كما اأن 

الإجراءات ال�ضريعة وامل�ضوؤولة التي اتخذتها ال�ضلطات الكويتية قد �ضاعدت 

يف �ضمان بيئة م�ضجعة لبوادر التعايف من هذه الأزمة، وناأمل ا�ضتمرار هذا 

التعايف يف عام 2010.

اأما عن الو�ضع املايل يف دبي، فقد كان حمل اهتمام من كافة الأطراف 

باملنطقة، لكن مع حجم انك�ضافنا ال�ضئيل يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، فاإننا على ثقة باأن هذا الو�ضع لن ميثل م�ضكلة طويلة الأمد 

بالن�ضبة مل�ضرفنا مع حت�ضن الو�ضع القت�ضادي. واإذا ا�ضتعر�ضنا اأهم 

الأن�ضطة التي �ضاهمت يف اإيراداتنا جند اأن الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات 

ما تزال امل�ضدر الرئي�ضي لأعمالنا واإيراداتنا وت�ضاهم ب�ضكل كبري يف تعزيز 

الأن�ضطة القت�ضادية لدولة الكويت.

اأما بخ�ضو�س الأعمال امل�ضرفية لالأفراد، فقد قمنا بتعزيز عالقاتنا 

املتنامية مع العمالء عن طريق التو�ضع يف �ضبكة فروعنا والتو�ضع يف مواقع 

اأجهزة ال�ضرف الآيل ويف تطوير جمموعة منتجاتنا وخدماتنا، حيث مت 

افتتاح ثالثة فروع يف عام 2009 كما متت زيادة عدد اأجهزة ال�ضرف الآيل. 

من جهة اأخرى، قمنا مبراجعة وتعديل اإ�ضرتاتيجيتنا ملواجهة الظروف 

القت�ضادية احلالية واملتوقعة. لكننا �ضنظل ملتزمني بتقدمي خدمات 

م�ضرفية عالية اجلودة ومن الطراز الأول لعمالئنا واأ�ضحاب الودائع 

و�ضركاء الأعمال يف املنطقة، و�ضوف ن�ضعى للتخفيف من املخاطر اإىل احلد 

الأدنى على م�ضتوى كافة قطاعات اأعمالنا، وتعظيم القيمة مل�ضاهمينا. 

اإن جهودنا خالل عام 2010 �ضوف تركز على حتقيق احلد الأق�ضى من 

الكفاءة الت�ضغيلية يف كافة وحدات اأعمالنا الأ�ضا�ضية، وتفعيل اإدارة املخاطر 

التي تعترب اأ�ضا�ضية يف حتقيق هذا الهدف. اإن �ضيا�ضتنا الفعالة والواعية يف 

اإدارة املخاطر تتوافق مع ال�ضيا�ضة احلكيمة واحلذرة التي تتبعها اجلهات 

النظامية والرقابية الكويتية التي ت�ضرف على القطاع امل�ضريف. والبنك 

الأهلي يرحب باملبادرات التي قامت بها هذه اجلهات والتي �ضاعدت الكويت 

على اجتياز اأزمة اقت�ضادية عاملية وا�ضطرابات مالية مل ن�ضهدها من قبل. 

ونحن على قناعة باأن لدينا راأ�ضمال كاف وموارد لل�ضيولة مدارة ب�ضكل جيد 

ح�ضب املعايري الدولية والإقليمية املطبقة. 

اإن ال�ضتمرار يف املحافظة على هذا املركز املايل القوي ياأتي على قمة 

اأولوياتنا. واأود الإ�ضادة هنا بقدرة وكفاءة الإدارة التنفيذية واحلافز 

القوي لدى موظفينا الذين ا�ضتجابوا ب�ضكل جيد ومتكنوا من مواجهة هذه 

التحديات غري امل�ضبوقة خالل عام 2009، واأود اأن اأعرب لهم عن خال�س 

امتناين وتقديري جلهودهم املتوا�ضلة. 

لقد مت اختبار اإ�ضرتاتيجيتنا الأ�ضا�ضية يف العام املا�ضي حيث تعر�ضنا 

لأ�ضعب الظروف التي مرت بها الأ�ضواق العاملية وجنحنا يف اجتياز الأزمة 

وخرجنا من هذا الختبار ال�ضعب باأقل الأ�ضرار لن�ضتمر يف عملنا خالل 

هذه ال�ضنة وال�ضنوات القادمة بثقة قوية وطموحات اأكرب. 

كولني بلومان 

رئي�س املدراء العامني ورئي�س اجلهاز التنفيذي

إن جهودنا خالل عام 2010 سوف تركز على تحقيق 
الحد األقصى من الكفاءة التشغيلية في كافة 

وحدات أعمالنا األساسية.
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تم توجيه محفظتنا االئتمانية 
للتقليل من مخاطر القروض 
 المتعثرة، ونجحنا في تطبيق 

 سياسة فعالة لرفع التقارير 
 تمكننا من مراقبة محفظة 
قروضنا بشكل أكثر فاعلية.
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اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

تظل اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات امل�ضدر الرئي�ضي ملجمل ن�ضاطات 

م�ضرفنا. ونحن م�ضتمرون يف لعب دورنا يف ال�ضتثمار احليوي يف البنية 

التحتية ويف امل�ضاركة يف م�ضاريع قطاعات الطاقة واخلدمات الطبية 

واملقاولت والإن�ضاءات.

ومت�ضيا مع القطاع امل�ضريف ب�ضفة عامة يف الكويت، تطلبت ظروف ال�ضوق 

التعامل بطريقة اأكرث حذرا ووعيا جتاه املخاطر. وقد مت توجيه حمفظتنا 

الئتمانية للتقليل من خماطر القرو�س املتعرثة، وجنحنا يف تطبيق �ضيا�ضة 

هيكلية لرفع التقارير متكننا من مراقبة حمفظة القرو�س ب�ضكل اأكرث 

فاعلية. كما �ضعى البنك للح�ضول على مزيد من ال�ضمانات حيثما يكون 

منا�ضبا، كما اأن خطط الأعمال بالن�ضبة للعمالء املرتقبني خ�ضعت ملزيد من 

الفح�س والدرا�ضة الواعية.

من جهة اأخرى، فاإن ال�ضتمرار يف الت�ضدد يف متطلبات كفاية راأ�س املال قد 

جعلتنا نركز على ال�ضتفادة ب�ضكل اأكرث فعالية من راأ�س املال وا�ضتخدام 

اأ�ضلوب التدفق النقدي اأ�ضا�ضا لتمويل عمالئنا.

اإن الركود القت�ضادي العاملي الذي اأثر بدوره يف ظروف الأعمال يف بداية 

العام قد اأدى اإىل زيادة يف القرو�س املتعرثة، وقد قمنا بر�ضد خم�ض�ضات 

حمددة وفقا ل�ضيا�ضتنا التحفظية يف اإدارة الت�ضهيالت الئتمانية. وبحلول 

نهاية عام 2009، حدث حت�ضن طفيف لكنه ملمو�س يف ظروف ال�ضوق 

ونتوقع اأن ي�ضتمر هذا التح�ضن يف العام احلايل بالرغم من حتوطنا جتاه 

هذه الظروف.

وحيث اأننا من املوؤ�ض�ضات الكويتية امللتزمة، فاإننا ندعم متاما الإجراءات 

القت�ضادية التي قامت بها احلكومة الكويتية بغر�س تعزيز قطاع الأعمال. 

ونحن نقوم بدورنا يف هذه العملية عن طريق امل�ضاركة يف امل�ضاريع الكربى 

لتجديد البنية التحتية وتعزيز مرافق الطاقة وتطويرها. 

ونحن نفتخر بالدور الذي قمنا به يف التو�ضع يف مرافق الرعاية ال�ضحية 

بامل�ضاهمة يف تنفيذ تو�ضعة م�ضت�ضفى مبارك، حيث كنا من بني ال�ضركاء 

املاليني الرئي�ضيني.

و�ضوف ن�ضتمر يف مواجهة التحديات خالل عام 2010 فيما يتعلق باإدارة 

الئتمان، لكننا يف البنك الأهلي الكويتي نرى فر�ضة فريدة من نوعها يف 

امل�ضاركة يف البنية التحتية وم�ضاريع الطاقة يف بلدنا.

اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد

خالل عام 2009 قامت اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد بتعزيز عالقاتها 

وتوا�ضلها مع العمالء من خالل التو�ضع يف �ضبكة الفروع ومواقع اأجهزة 

ال�ضرف الآيل وا�ضتمرت يف تعزيز ا�ضم و�ضعار البنك عن طريق املبادرات 

الت�ضويقية الفعالة. وجنحت الإدارة يف حتقيق منوا يف اأعمالها، ظهر ب�ضكل 

 ملحوظ يف جمموعة ودائع العمالء حيث طرح البنك منتجات جديدة 

مطورة لعمالئنا.

وعلى الرغم من الظروف القت�ضادية ال�ضعبة، اإل اأننا جنحنا يف ال�ضيطرة 

على الزيادة يف القرو�س املتعرثة لتكون عند اأدنى م�ضتوى لها وذلك من 

خالل اإدارة حذرة ومراقبة واعية لالئتمان. اأما بالن�ضبة لأعمال البطاقات 

الئتمانية، فقد ظلت حمور تركيزنا الرئي�ضي ومن اأهم اأولوياتنا لتعزيز ما 

نقدمه من عرو�س لعمالئنا من اأ�ضحاب البطاقات الئتمانية.

ونحن م�ضتمرون يف حتقيق مهمتنا وهي تقدمي خدمات م�ضرفية من الطراز 

الأول لعمالئنا با�ضتخدام اأحدث الو�ضائل التكنولوجية وح�ضب احتياجات 

عمالئنا وتوقعاتهم. ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بزيادة عدد الفروع يف عام 

2009 حيث مت افتتاح ثالثة فروع جديدة وكذلك قمنا برتكيب املزيد من 
اأجهزة ال�ضرف الآيل يف املناطق الرئي�ضية املهمة بدولة الكويت. ونحن على 

ثقة باأن هذا التو�ضع �ضوف ي�ضاهم يف منو اأعمالنا وقاعدة عمالئنا.
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من جهة اأخرى فاإننا م�ضتمرون يف ال�ضتثمار يف مواردنا الب�ضرية حيث 

تو�ضعنا يف برامج التدريب وقمنا بتوفري مرافق ممتازة لأكادميية الأهلي 

للتدريب. كما اأن �ضيا�ضة التكويت تعترب عن�ضرا رئي�ضيا يف �ضيا�ضة التوظيف 

التي يطبقها البنك. ونحن نفتخر باأننا قد جتاوزنا الن�ضبة املطلوبة لتوظيف 

العمالة الكويتية والتي تتطلبها اجلهات الرقابية.

ويف عام 2010، �ضوف نوا�ضل ا�ضتخدام اأحدث الو�ضائل التكنولوجيا للتو�ضع 

يف خدماتنا امل�ضرفية لالأفراد. وجنح البنك يف تقدمي خدمات البطاقات 

امل�ضرفية الذكية والرقم ال�ضري وتنفيذ معامالتها لكافة العمالء. كما 

اأن تعزيز اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية عرب �ضبكة الإنرتنت وخدمات 

الر�ضائل الق�ضرية ياأتي على قمة اأولوياتنا.

اأما بخ�ضو�س مركز خدمة العمالء »اأهال اأهلي«، فهو يعترب من بني اأف�ضل 

مراكز اخلدمة على م�ضتوى دولة الكويت. وقد قمنا بالتو�ضع يف خدمات 

الر�ضائل الق�ضرية لكافة عمالئنا حيث ت�ضلهم ر�ضائل فورية عن كافة 

معامالتهم امل�ضرفية لدى البنك الأهلي الكويتي.

ونحن نتابع با�ضتمرار الفر�س الت�ضويقية اجلديدة امل�ضابهة مل�ضاركتنا 

الإ�ضرتاتيجية مع الأ�ضماء التجارية العاملية مثل طريان الإمارات العربية 

املتحدة و�ضوبر ماركت جيان التي تعزز من ا�ضم البنك الأهلي الكويتي.

 

اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار

لقد واجهت اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار خالل العام الكثري من التحديات 

ب�ضبب ا�ضتمرار تداعيات الأزمة العاملية واأثرها على اأ�ضواق راأ�س املال 

الإقليمية وا�ضتمرار حالة عدم اليقني. وكان تركيزنا خالل العام على �ضمان 

اإدارة حكيمة وواعية لعمليات اخلزانة واإدارة خماطر ال�ضوق على م�ضتوى 

البنك، و�ضمان توفر ال�ضيولة الكافية ب�ضكل دائم.

وخالل ال�ضنة تعر�ضت عمليات املتاجرة والأعمال امل�ضرفية املوجهة للعمالء 

ملزيد من ال�ضغط مع انكما�س ن�ضاط امل�ضاربة لل�ضركات ب�ضبب تاأثر العمالء 

بحالة عدم التيقن التي �ضادت ال�ضوق. وكانت الأ�ضواق يف الكويت مثل غريها 

يف بقية مناطق دول اخلليج مل ت�ضل حتى الآن اإىل م�ضتوى التح�ضن الذي 

�ضهدته معظم الأ�ضواق الأكرث ن�ضوجا يف اأوروبا واأمريكا. 

لقد جنحنا يف اإدارة كافة الن�ضب النظامية التي يتطلبها بنك الكويت 

املركزي. وعلى الرغم من انخفا�س تكلفة التمويل تاأثرا باأ�ضعار اأ�ضواق 

املال، اإل اأننا ا�ضتطعنا توفري ودائع منخف�ضة التكلفة عرب جمموعة 

امل�ضرفية. اأعمالنا 

ونحن نتوقع خالل عام 2010 ا�ضتمرار احليطة واحلذر يف اأ�ضواقنا 

الأ�ضا�ضية داخل دول جمل�س التعاون اخلليجية مع ا�ضتمرار حالة عدم 

التيقن بخ�ضو�س الأو�ضاع يف دبي. كما اأن اإدارة ال�ضيولة املتوفرة لدى 

البنك نتيجة لأي زيادة متوقعة يف راأ�س املال �ضوف تعترب من بني اأهم 

اأولوياتنا. و�ضوف تظل الظروف ت�ضكل حتديا لنا خالل فرتة تعايف اأ�ضواق 

املال من الركود القت�ضادي.
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�ضركة اأهلي كابيتال

واجهت اأعمال البنك يف جمال ال�ضتثمارات امل�ضرفية واإدارة الأ�ضول 

خالل عام 2009 الكثري من امل�ضاعب ب�ضبب التقلبات املالية الكبرية 

التي كانت �ضائدة خالل مرحلة الأزمة، والتي كان لها اأثر بعيد املدى على 

الأ�ضواق الإقليمية اأكرث من غريها. وعلى الرغم من ذلك فقد حت�ضن 

اأداء �ضركة اأهلي كابيتال مع بداية التح�ضن يف اأداء �ضوق الكويت لالأوراق 

املالية والأ�ضواق اخلليجية، الذي انعك�س بدوره على اأداء �ضندوق الأهلي 

الكويتي والأهلي اخلليجي. وحيث اأن هذه الأعمال تعتمد ب�ضكل كبري على 

اأ�ضواق الأ�ضهم الإقليمية، فاإن امل�ضتقبل املتوقع لعام 2010 يعتمد على 

مدى ا�ضتمرار تعايف اأ�ضواق الأ�ضهم وحت�ضن قيم الأ�ضول الأخرى. و�ضتكون 

ال�ضركة ملتزمة بتح�ضني اأدائها يف ظل الظروف القت�ضادية ال�ضعبة. 

الإدارة امل�ضرفية الدولية

تاأثرت الأعمال امل�ضرفية الدولية للبنك الأهلي الكويتي بالظروف ال�ضعبة 

وانخفا�س اأعمال املتاجرة العاملية والتي ا�ضتمرت خالل معظم ال�ضنة. اإل اأن 

الإدارة عززت من مركزها يف تقدمي جمموعة كاملة من اخلدمات للبنوك 

واملوؤ�ض�ضات الدولية التي تقوم بتنفيذ اأعمال لها يف الكويت، على الرغم 

من التح�ضن الطفيف الذي طراأ يف نهاية العام، اإل اأن موؤ�ضرات الثقة قد 

ارتفعت نتيجة تعايف اقت�ضاديات دول اآ�ضيا حيث تدل املوؤ�ضرات على قرب 

تعافيها من الأزمة.

كما ظل الأداء جيدا يف اأعمال التمويل التجاري، حيث �ضارك البنك الأهلي 

الكويتي ب�ضكل فعال يف العديد من امل�ضاريع احلكومية يف قطاع النفط 

والطاقة داخل الكويت. ونتوقع املزيد من الفر�س يف هذه املجالت مع زيادة 

الإنفاق احلكومي و�ضخ املزيد من الأموال لال�ضتثمار يف م�ضاريع الطاقة 

واملرافق العامة وم�ضاريع البنية التحتية.

اأما عن اأعمال البنك الأهلي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، فقد تاأثر 

اأداء فرع دبي وفرع اأبو ظبي �ضلبا ب�ضبب م�ضاكل اإمارة دبي املالية مع نهاية 

عام 2009. اإل اأن غالبية اأعمالنا ترتكز يف تقدمي اخلدمات لل�ضركات 

الكويتية ورجال الأعمال الكويتيني الذين لديهم اأن�ضطة جتارية يف الإمارات، 

ونحن نعتقد باأننا قد تعر�ضنا لأ�ضواأ ال�ضيناريوهات ونتوقع حت�ضن الأو�ضاع 

خالل الفرتة القادمة، وما زلنا نراقب الأو�ضاع ب�ضكل حذر.
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جمموعات الدعم الرئي�ضية 

املوارد الب�سرية

ا�ضتمرت املوارد الب�ضرية يف الرتكيز على تنفيذ اخلطة الإ�ضرتاتيجية 

الأ�ضا�ضية ل�ضمان وجود موظفني مدربني ب�ضكل جيد ولديهم احلافز القوي مع 

فهم �ضليم مل�ضوؤولياتهم كجزء من القوة العاملة لدى البنك الأهلي الكويتي.

وقد جنحت اإدارة املوارد الب�ضرية يف جتاوز الن�ضبة املقررة لتوظيف العمالة 

الكويتية وهي 60% من اإجمايل القوى العاملة بالبنك. 

ومن بني املبادرات الرئي�ضية التي نفذتها الإدارة تاأ�ضي�س اأكادميية الأهلي 

للتدريب، والتي �ضاهمت يف تاأهيل املوظفني اجلدد من خالل التدريب 

وتزويدهم باملهارات الفنية وال�ضخ�ضية الالزمة للقيام باأعمالهم.

كما ا�ضتملت املبادرات اجلديدة على تنفيذ اختبار لقيا�س القدرات 

ال�ضيكولوجية وتقييم املهارات والكفاءات الأ�ضا�ضية يف جمال اخلدمات 

امل�ضرفية املقدمة لالأفراد وغريها من الأعمال. وهذا يتم�ضى مع برامج 

اإدارة وتطوير امل�ضتقبل الوظيفي، والذي �ضوف يتم تعزيزه خالل عام 

2010. و�ضوف ت�ضتمر اأكادميية البنك الأهلي يف تبني �ضيا�ضة وفل�ضفة 
�ضليمة لتح�ضني اأداء املوظفني. كما اأن الربامج التدريبية املتقدمة تتطلب 

احل�ضول على موؤهالت مهنية عالية.

و�ضوف تتو�ضع الأكادميية يف دورها عن طريق تعزيز ثقافة التدريب 

بالبنك ودعم تطوير امل�ضتقبل الوظيفي للموظفني بالبنك وتعزيز خطة 

اإدارة املواهب.

تكنولوجيا املعلومات

ي�ضتخدم البنك اأحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات بغر�س حت�ضني كفاءة 

الأعمال الأ�ضا�ضية وفعالية اأداء القوى العاملة وحت�ضني الت�ضال بني اإدارات 

البنك. وقد حققت هذه الإدارة املزيد من التقدم بخ�ضو�س هذه الأهداف 

خالل عام 2009، وا�ضتطاعت توفري املزيد من املعلومات ب�ضرعة اأكرب 

لالإدارة التنفيذية و�ضانعي القرار بالبنك. كما اأن هذه الإدارة م�ضوؤولة عن 

تزويد املعلومات املهمة لالإدارات املختلفة بالبنك.

ويعترب التدريب على تكنولوجيا املعلومات جزءا رئي�ضيا من عملنا خالل 

العام، ويهدف هذا التدريب اإىل توعية املوظفني باأحدث التطورات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات والجتاهات ال�ضائدة يف هذا املجال التكنولوجي ال�ضريع 

التطور. كما مت البدء باإجراء تطوير لأنظمتنا الرئي�ضية واإمتام هذه املهمة 

�ضوف يكون من اأهدافنا الرئي�ضية خالل عام 2010.

العمليات

ا�ضتمرت اإدارة العمليات يف تطوير ورفع كفاءة املوظفني على م�ضتوى 

املنتجات والأنظمة. وبالتن�ضيق مع اإدارة املوارد الب�ضرية واإدارة تكنولوجيا 

املعلومات، ركزت هذه الإدارة جهودها يف التدريب والتطوير يف جمال 

العمليات بهدف تقدمي خدمة اأف�ضل لعمالء البنك من ال�ضركات والأفراد. 

ويف �ضوء توجيهات واإر�ضادات اجلهات النظامية، مت تعزيز اآليات الرقابة 

ودجمها يف اإجراءات العمل القيا�ضية

كما مت بنجاح خالل العام تطبيق نظام جديد لتنفيذ حتويالت ال�ضويفت، 

واأنظمة اآلية اأخرى لت�ضهيل ورفع كفاءة تنفيذ املعامالت. وتوجيه هذه 

العمليات خلدمة اأهداف البنك �ضوف يكون حمل تركيزنا خالل عام 2010.

التمويل التجاري

واجهت اأن�ضطة اإدارة التمويل التجاري التي تقدم الدعم لعمالئنا من 

ال�ضركات املحلية والعمالء الدوليني والأفراد، ظروف ال�ضوق ال�ضعبة يف بداية 

العام ب�ضبب الركود القت�ضادي الناجت عن تداعيات الأزمة املالية العاملية. 

لكن مع التح�ضن امللحوظ يف التجارة الدولية قرب نهاية العام، ازداد ن�ضاط 

التمويل التجاري الذي �ضاحب بوادر التعايف من الأزمة القت�ضادية.

وعلى الرغم من انت�ضار ن�ضاط التمويل التجاري على م�ضتوى العامل، اإل اأن 

اجلزء الأكرب من اأعمالنا يرتكز على عمالء البنك من ال�ضركات امل�ضدرة 

من �ضرق اآ�ضيا حيث مل تظهر تداعيات الأزمة العاملية مبثل تلك احلدة التي 

ظهرت يف اأوروبا واأمريكا، كما ا�ضتمر متويل امل�ضاريع الكربى مع اجلهات 

احلكومية الكويتية، مما اأعطانا املزيد من الثقة يف اإمكانية عودة الأو�ضاع يف 

عملياتنا اإىل �ضابق عهدها قبل الأزمة. و�ضوف ن�ضتمر يف تنفيذ اإ�ضرتاتيجياتنا 

خلدمة ودعم ال�ضركات املحلية والأجنبية التي تقوم بتنفيذ اأعمالها يف 

الكويت، خا�ضة يف قطاع املقاولت والطاقة والذي ثبت جناحه يف املا�ضي.
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التدقيق الداخلي

ا�ضتمرت اإدارة التدقيق الداخلي يف دعم البنك يف حتقيق اأهدافه عن 

طريق القيام باأعمال تقييم مو�ضوعية وم�ضتقلة لل�ضوابط الداخلية 

واملراقبة على اأعمال واأن�ضطة البنك مع عمليات متابعة واإجراءات 

ت�ضحيحية مركزة واإجراء التحليالت وتقدمي التو�ضيات لإجراء 

التح�ضينات املطلوبة على العمليات. 

الإدارة القانونية

تعترب الإدارة القانونية م�ضوؤولة ب�ضكل اأ�ضا�ضي عن الأعمال القانونية 

والإجراءات الق�ضائية التي حتمي حقوق وم�ضالح البنك وعن متثيله اأمام 

اجلهات الق�ضائية. كما اأنها تقدم امل�ضورة القانونية لالإدارة التنفيذية 

يف كافة جمالت الأعمال الأخرى بالإ�ضافة اإىل القيام مبراجعة �ضياغة 

ون�ضو�س كافة اأنواع العقود والتفاقيات ح�ضب احتياجات اإدارات البنك 

لتنفيذ الأعمال املطلوبة. وقد �ضاعدت هذه امل�ضورات والتو�ضيات يف حت�ضيل 

البنك حلقوقه اأمام اجلهات الق�ضائية.

اإدارة املخاطر

برزت الأهمية الكربى لإدارة املخاطر خالل العام من خالل مرونة اأدائها 

وقوة ن�ضاط ممار�ضاتها. حيث تولت اإدارة املخاطر بالبنك العديد من الأن�ضطة 

للوفاء مبتطلبات وتوجيهات اإتفاقية بازل 2 وتبني اأف�ضل املمار�ضات الدولية 

للوفاء مبتطلبات اجلهات الرقابية. وقد مت توجيه اأن�ضطة اإدارة املخاطر 

لتحديد نزعة البنك للمخاطر و�ضمان اأن اأن�ضطة البنك تنح�ضر �ضمن 

م�ضتويات نزعة املخاطر لدى البنك وجتنب تعر�ضه ملخاطر اخل�ضائر الكبرية.

وقد قامت اإدارة املخاطر مبراجعة ال�ضيا�ضات والإجراءات والنماذج املطبقة 

حاليا بغر�س حت�ضني قيا�س واإدارة املخاطرة وتقييم راأ�ضمال املخاطر. كما 

 ،)ICAAP( قامت الإدارة بتطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال

واإطارات عمل اختبار ال�ضغط مع النماذج وال�ضيا�ضات والإر�ضادات والإجراءات 

امل�ضاندة لها. كما مت ا�ضتخدام منوذج خماطر املقرت�ضني لهذا الغر�س. 

ومت ا�ضتخدام القيمة املعر�ضة للمخاطر لقيا�س املخاطر الت�ضغيلية. كما 

مت ا�ضتخدام بطاقات الدرجات لتقييم وت�ضنيف املخاطر الإ�ضرتاتيجية 

وخماطر ال�ضمعة.

وقد قام البنك باإجراء اختبارات ال�ضغط حتت �ضيناريوهات معتدلة ومتو�ضطة 

و�ضديدة. كما مت اإجراء اختبارات ال�ضغط اأي�ضا على كافة معايري الأداء 

الرئي�ضية وهي املوجودات واملطلوبات وال�ضيولة والدخل وهوام�س الربح. 

ومتت تقوية اإطار عمل اإدارة املخاطر للوفاء باملتطلبات الرقابية وتوجيهات 

بازل2 وا�ضتخدام اأف�ضل املمار�ضات الدولية لتقييم املخاطر الكامنة 

واملخاطر املادية واملخاطر ذات ال�ضلة براأ�س املال. 

كما مت تطوير مناذج وتقنيات قيا�س خماطر الركن الثاين مثل خماطر 

الرتكز الئتماين واملخاطر الت�ضغيلية املتبقية واملخاطر القانونية وخماطر 

�ضعر الفائدة يف ال�ضجالت امل�ضرفية، وخماطر ال�ضيولة واملخاطر 

الإ�ضرتاتيجية وخماطر ال�ضمعة. وقد مت حت�ضني اإطار عمل تخطيط راأ�س 

املال. ومت اإجراء حتليل احل�ضا�ضية واملكونات مع التوقعات امل�ضتقبلية لإدارة 

كفاية راأ�س املال.

و�ضوف متكن هذه اجلهود البنك من مواجهة التحديات يف ال�ضنوات القادمة 

ب�ضكل اأكرث فاعلية.

اأمانة �سر جمل�س الإدارة 

تدير اأمانة ال�ضر كافة �ضوؤون جمل�س الإدارة وهي تتوىل التن�ضيق بني جمل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية بخ�ضو�س الإ�ضراف العام على كافة اأن�ضطة 

واأعمال البنك بالإ�ضافة اإىل اخلدمات الأخرى التي تت�ضل بامل�ضاهمني 

مثل تقدمي املعلومات بخ�ضو�س اأ�ضهمهم وبياناتها وتوزيع �ضيكات الأرباح 

واأ�ضهم املنحة )من خالل ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة(. كما ت�ضرف اأمانة 

ال�ضر على عالقات البنك مع اجلهات النظامية والرقابية مثل بنك الكويت 

املركزي ووزارة التجارة وال�ضناعة ووزارة العمل وال�ضوؤون الجتماعية و�ضوق 

الكويت لالأوراق املالية وال�ضركة الكويتية للمقا�ضة. وتتوىل اأمانة ال�ضر تقدمي 

امل�ضورة للمجل�س حول كافة املوا�ضيع ذات ال�ضلة باأعمال البنك واإبالغه 

اأول باأول عن القوانني والنظم اجلديدة التي ت�ضدرها اجلهات الرقابية 

واجلهات املخت�ضة. كما تقوم بتحديد املواعيد واإعداد جداول وحما�ضر 

اجتماعات املجل�س وتقوم بكافة الرتتيبات الالزمة لعقد اجتماعات اجلمعية 

العامة ال�ضنوية وتتوىل اإعداد جداول الأعمال وحما�ضر اجلمعية واإر�ضال 

ن�ضخ منها للجهات املخت�ضة مثل بنك الكويت املركزي ووزارة التجارة و�ضوق 

الكويت لالأوراق املالية ح�ضبما هو مطلوب كجزء من م�ضوؤولياتها. كما تقوم 

اأمانة ال�ضر مبتابعة الأن�ضطة الجتماعية للبنك. 

مكافحة غ�سيل الأموال 

تظل اأعمال غ�ضيل الأموال حمل الهتمام الرئي�ضي لكافة احلكومات 

والبنوك يف كافة اأنحاء العامل. والبنك الأهلي لديه نظم مطبقة ت�ضمن 

املراقبة الفعالة والفح�س الواعي للمعامالت املالية وفقا ملتطلبات اجلهات 

الرقابية بدولة الكويت وكذلك املوؤ�ض�ضات الرقابية الدولية.

وقد �ضارك البنك يف رعاية موؤمتر مكافحة غ�ضيل الأموال الذي نظمته وزارة 

التجارة وال�ضناعة بالتن�ضيق مع بنك الكويت املركزي. وقد �ضاهم املوؤمتر 

يف زيادة التوعية لدى البنوك يف الكويت حول الأ�ضاليب والطرق الدولية 

للك�ضف عن اجلرائم املالية وكيفية منع وقوعها، كما كان فر�ضة لالإطالع 

على اخلربة املتاحة ملعرفة كيفية جناح املوؤ�ض�ضات املالية الأخرى يف الو�ضول 

اإىل احلد الأدنى من خماطر وتهديد اأن�ضطة غ�ضيل الأموال.  
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م�ضوؤولية البنك الجتماعية

يوؤمن البنك الأهلي اإميانا را�ضخا بر�ضالته الجتماعية التي يعتربها جزءا 

اأ�ضا�ضيا وهدفا من اأهداف ال�ضيا�ضة العامة للبنك. وباعتباره موؤ�ض�ضة 

رائدة تقدم اخلدمات امل�ضرفية واملالية لالقت�ضاد الوطني، فاإننا ندرك 

اأهمية القيام بهذا الدور احليوي وتقدمي الدعم للموؤ�ض�ضات الجتماعية 

التي تعمل يف املجتمع.

وتركز برامج امل�ضوؤولية الجتماعية لدى البنك على املبادرات يف جمالت 

الرعاية ال�ضحية والتعليمية بالإ�ضافة اإىل املجالت الثقافية والريا�ضية 

وتقدمي امل�ضاعدة اأي�ضا لذوي الحتياجات اخلا�ضة. 

ويقدم البنك دعما ماليا �ضخيا يف �ضكل تربعات للعديد من املوؤ�ض�ضات 

امل�ضوؤولة عن الرعاية الجتماعية وال�ضحية والربامج التعليمية والريا�ضية 

والرتفيهية للمواطنني الكويتيني. كما قمنا بتقدمي تربعات للعديد من 

املوؤ�ض�ضات اخلريية ودور الرعاية الجتماعية وغريها من املوؤ�ض�ضات التي 

تقدم الرعاية لذوي الحتياجات اخلا�ضة. وقد عززت هذه امل�ضاهمات من 

رفاهية املواطنني وحت�ضني اجلودة النوعية للخدمات التي يتلقونها.

ويف جمال الريا�ضة، قام البنك الأهلي الكويتي برعاية حفل افتتاح املقر 

الرئي�ضي للمجل�س الأوملبي الآ�ضيوي. ونحن نعتقد باأن �ضيا�ضة البنك ت�ضجع 

الريا�ضة والريا�ضيني وتدرك اأهمية الدور الذي تلعبه موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين يف دعم الريا�ضة.

كما قدمنا دعما ماليا لحتاد ال�ضرطة الريا�ضي لرعاية بطولة العقيد 

ال�ضهيد / يو�ضف ثنيان امل�ضاري لكرة القدم بال�ضالت املغلقة والتي اأقيمت 

يف نادي القاد�ضية الريا�ضي، بالإ�ضافة اإىل العديد من امل�ضاهمات الأخرى 

التي توؤكد �ضيا�ضة البنك يف تقدمي التربعات والدعم للنوادي والحتادات 

الريا�ضية التي ت�ضاهم يف تعزيز املرافق الريا�ضية يف دولتنا احلبيبة.

ويف املجال الطبي، قام البنك الأهلي الكويتي بتقدمي تربعات للجمعية 

الطبية الكويتية لرعاية املوؤمتر الوطني ملكافحة ال�ضرطان، والذي �ضلط 

الأ�ضواء على طرق الك�ضف املبكر لل�ضرطان والوقاية منه. كما قدم البنك 

دعما حلمالت الرعاية ال�ضحية العامة التي تلعب دورا حيويا يف رفع الوعي 

باملخاطر ال�ضحية يف مرحلة مبكرة من عملية الت�ضخي�س.

وفيما يتعلق مب�ضوؤولياتنا جتاه ذوي الحتياجات اخلا�ضة، قدم البنك 

تربعات للنادي الكويتي لل�ضم والبكم مما خفف من معاناتهم 

وم�ضاعدتهم على دجمهم وعلى التوا�ضل مع بقية اأفراد املجتمع. كما قمنا 

اأي�ضا بتقدمي دعما ماليا جلمعية املكفوفني الكويتية لتعزيز الأن�ضطة التي 

تقوم بها اجلمعية.

وا�ضتمر البنك الأهلي يف م�ضاهماته لإن�ضاء وجتهيز جناح جديد كامل 

يف مدر�ضة خليفة لذوي الحتياجات اخلا�ضة والتي افتتحت 19 مرفقا 

جديدا للتعليم والتدريب والرعاية وامل�ضاعدة يف تطوير الأطفال ذوي 

اخلا�ضة. الحتياجات 

كما ا�ضتمر البنك يف دعم موؤمتر احتاد طلبة الكويت يف اأمريكا ال�ضمالية 

كجزء من برنامج الدعم ال�ضامل للتعليم والريا�ضة. 

استعراض
األعمال )تتمة( 
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تركز برامج المسؤولية االجتماعية 
لدى البنك على المبادرات في 

مجاالت الرعاية الصحية والتعليمية 
باإلضافة إلى المجاالت الثقافية 

والرياضية وتقديم المساعدة أيضا 
لذوي االحتياجات الخاصة.
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إدارة
المخاطر

اإطار عمل اإدارة املخاطر

ح�شبما هو مقرر مبوجب توجيهات اتفاقية بازل 2، ويف �شوء تعليمات بنك الكويت املركزي تلتزم اإدارات املخاطر لدى البنوك بو�شع اإطار عمل �شامل لإدارة كافة املخاطر املادية. ويعمل 

هذا الإطار على حتديد وقيا�س ومراقبة كافة املخاطر املادية يف عمليات البنك. واإىل جانب املخاطر الئتمانية وخماطر ال�شوق واملخاطر الت�شغيلية، مت توجيه البنوك لو�شع اإطار عمل لإدارة 

املخاطر ال�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة. وقد قام البنك بتنفيذ اأطر عمل مف�شلة لإدارة خمتلف املخاطر، وفيما يلي و�شف للمخاطر التي مت حتديدها واملنهجية امل�شتخدمة لإدارتها:

خماطر االئتمان

تعترب من اأهم املخاطر التي تواجهها البنوك، وملعاجلة هذه املخاطر ب�شورة فعالة، فاإن اإطار عمل خماطر الئتمان يغطي ما يلي:

• اأ�شلوب املحافظ لإدارة خماطر الئتمان • �شيا�شات واإجراءات واإر�شادات املخاطر الئتمانية.

• املراقبة واملتابعة • اأدوات حتليل الئتمان

• املراجعة الالحقة • تقييم املخاطر مقابل العائد

• اإدارة القرو�س غري املنتظمة • �شالحية املوافقة على الئتمان

• ثقافة الئتمان والتدريب • اأ�شاليب قيا�س خماطر الئتمان

• خم�ش�س خ�شائر القرو�س

املخاطر املالية

تن�شاأ املخاطر املالية من الختالفات بني املوجودات واملطلوبات واإدارة ال�شيولة واأن�شطة ال�شتثمار.

خماطر اإدارة املوجودات واملطلوبات

تعرف خماطر اإدارة املوجودات واملطلوبات باأنها اإدارة املوجودات )تخ�شي�س املوارد( واملطلوبات )التمويل( لتعظيم اإيرادات البنك يف نطاق م�شتويات مقبولة من املخاطر، وتغطي 

البنود التالية:

• الإيرادات املعر�شة للمخاطر • خماطر اأ�شعار الفائدة يف دفاتر البنك.

• خماطر ال�شرف الأجنبي • اأ�شعار حتويل الأموال

• خماطر �شعر الفائدة يف دفرت املتاجرة  • قيا�س الأداء وتخ�شي�س راأ�س املال

خماطر ال�سيولة

هي احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته يف مواعيد ال�شتحقاق نظرا لعدم القدرة على احل�شول على التمويل اأو ت�شييل الأ�شول. وفيما يلي املجالت التي تغطيها خماطر ال�شيولة:

• جودة الأ�شول • الرتكيز على املطلوبات

• معدلت بنك الكويت املركزي وفجوات ال�شيولة • الرتكيز على الأ�شول و�شيولة الأ�شول

• ال�شيولة املعر�شة للمخاطرة • انخفا�س الإيرادات اأو التقديرات امل�شتقبلية

• زيادة تكلفة التمويل وتقلي�س املدة الزمنية

خماطر اال�ستثمار

هي احتمال حدوث تقلبات يف قيمة ال�شتثمارات ب�شكل قد يوؤدي اإىل خ�شارة راأ�س املال الأ�شلي. وفيما يلي املجالت الرئي�شية التي تغطيها هذه املخاطر:

• تقييم خماطر ال�شتثمار:• نزعة املخاطرة – تخ�شي�س ومراقبة راأ�س املال.

• الأدوات والتقنيات الفنية.• �شيا�شات واإر�شادات واإجراءات ال�شتثمار.  

• تخ�شي�س الأ�شول.• م�شتوى التفوي�س بال�شالحية وو�شع �شوابط داخلية.  

• خماطر املحافظ – الرتكيز وجودة املحفظة.• �شوابط املحا�شبة والت�شوية.  

• مراجعة العرو�س ال�شتثمارية.• اإدارة ال�شتثمارات غري املنتظمة.  

• خماطر ال�شوق.• رفع التقارير عن خماطر ال�شتثمار.  

• خماطر الوكيل يف ال�شناديق التي يديرها البنك.
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املخاطر الت�سغيلية

تعرف املخاطر الت�شغيلية باأنها خماطر اخل�شارة الناجتة عن اإخفاق اأو عدم كفاية العمليات الداخلية اأو الأنظمة اأو الأفراد اأو خماطر اخل�شارة الناجتة عن اأحداث خارجية. وقد مت 

حتديد املخاطر التالية �شمن املخاطر الت�شغيلية لإدارتها ب�شكل فعال:

• املخاطر القانونية • خماطر العمليات

• املخاطر الرقابية • خماطر املعامالت

• خماطر التقيد الرقابي • خماطر الأفراد

• خماطر الت�شعري • خماطر تكنولوجيا املعلومات

• خماطر غ�شيل الأموال • خماطر امليزانية

• املخاطر الأمنية املادية

والبنك ب�شدد قيا�س هذه املخاطر با�شتخدام تقنيات مناذج متعددة لقيا�س واإدارة راأ�س املال الداخلي واخلارجي ب�شكل فعال عن طريق اأف�شل املمار�شات املطبقة يف الأ�شواق الدولية 

.)VaR( مثل القيمة على املخاطر

املخاطر اال�سرتاتيجية

يعرف البنك املخاطر ال�شرتاتيجية باأنها املخاطر ذات التاأثري ال�شلبي احلايل اأو املتوقع على اإيرادات البنك اأو راأ�شماله من جراء التغريات يف البيئة التي يعمل فيها البنك اأو من جراء 

القرارات الإ�شرتاتيجية املعاك�شة اأو التنفيذ غري ال�شليم للقرارات اأو من عدم ال�شتجابة للتغريات التي حتدث واملتعلقة بال�شناعة اأو القت�شاد اأو التكنولوجيا.

خماطر ال�سمعة

يعرف البنك خماطر ال�شمعة باأنها املخاطر ذات التاأثري ال�شلبي احلايل اأو املتوقع على اإيرادات البنك اأو راأ�شماله الناجتة عن الإ�شرار بال�شمعة يف ت�شور كبار امل�شاهمني بالبنك. 

اإف�ساحات الركن الثالث

فيما يلي اأبرز النقاط الواردة يف قواعد الركن الثالث:

تلتزم البنوك ب�شرورة املحافظة على معدل كفاية راأ�س املال بحد اأدنى %12.   •

تلتزم البنوك باإتباع الأ�شلوب املوحد لتطبيق تعليمات بازل 2 حمليًا ملا يلي:  •

• تبني اخليار الثاين لنك�شافات البنوك، و  

• ا�شتخدام اأف�شل ثالث وكالت ت�شنيف دولية لتكون موؤ�ش�شات خارجية لتقييم الئتمان، و  

•  تعريف املوؤ�ش�شات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم باأنها احلد الكلي الأق�شى لالنك�شاف يف الأعمال الفردية ملوؤ�ش�شة �شغرية اأو متو�شطة احلجم اأو لأي جمموعة من موؤ�ش�شات �شغرية   

اأو متو�شطة احلجم والذي ل يتجاوز مبلغ 250,000 دك.

يجب تقدمي تقارير كفاية راأ�س املال لبنك الكويت املركزي على اأ�شا�س ربع �شنوي، ويف موعد ل يتجاوز 14 يوما من نهاية كل ربع �شنة.  •

يجب على املدققني اخلارجيني للبنك مراجعة تقارير كفاية راأ�س املال.  •

ومبقت�شى اإطار عمل كفاية راأ�س املال، يجب على البنك تقدمي اإف�شاحات دقيقة ومنا�شبة وكافية يف املوعد املحدد فيما يتعلق باملعلومات النوعية والكمية التي متكن املتعاملني من التقييم 

ال�شليم لأن�شطة البنك ومدى خماطرته. ويتم تقدمي الإف�شاحات العامة التالية وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي ومبوجب اإطار العمل املعدل لكفاية راأ�س املال.

ال�سركات التابعة واال�ستثمارات الكبرية

لدى البنك �شركة تابعة مملوكة له بالكامل هي �شركة »اأهلي كابيتال لال�شتثمار« )�س. م. ك. م.(. وتعمل هذه ال�شركة التابعة يف اإدارة ال�شتثمارات والأن�شطة ال�شت�شارية، وهي خا�شعة 

لرقابة بنك الكويت املركزي. 
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هيكل راأ�س املال

يتكون هيكل راأ�س املال من راأ�شمال ال�شريحة الأوىل )راأ�شمال الأ�شهم املدفوع بالكامل والحتياطيات( وراأ�شمال ال�شريحة الثانية )الذي يت�شمن 45% من الحتياطيات املقدرة بالتقييم 

العادل وخم�ش�س عام بن�شبة  1,25% من اإجمايل الأ�شول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية(. ول توجد اأدوات راأ�شمال مبتكرة اأو معقدة يف هيكل راأ�شمال البنك.

األف دك هيكل راأ�س املال كما يف 31 دي�سمرب 2009

 115,294 راأ�س املال امل�شاهم املدفوع / الأ�شهم العادية  .1

 184,674 الحتياطيات  .2

)5,949( 3.  ناق�شـا: اأ�شهم اخلزينة

294,019 ال�سريحة االأوىل

 3,806 45% من احتياطيات اإعادة تقييم املوجودات

 4,886 45% من الحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل

 23,017 خم�ش�شات عامة )تخ�شع لن�شبة اأق�شاها 1,25% من اإجمايل الأ�شول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية( 

 31,709 ال�سريحة الثانية

- ال�سريحة الثالثة

- مبالغ اأخرى خم�شومة من راأ�س املال

325,728 اإجمايل راأ�س املال املوؤهل بعد اال�ستقطاعات

كفاية راأ�س املال

ي�شتخدم البنك طريقة متعقلة وحذرة وقوية الأ�ش�س كاأداة قيا�س فنية لتقدير كفاية راأ�س املال لالأن�شطة احلالية وامل�شتقبلية والتي تتم مقارنتها مع راأ�س املال املجمع املنا�شب.

واإطار عمل اإدارة راأ�شمال البنك الأهلي يحدد ويقي�س ويرفع ويوزع راأ�س املال بطريقة من�شقة ومتوافقة بهدف تعظيم العوائد على راأ�س املال، ويف الوقت ذاته، توفري اأمان كاف لتغطية 

اأي خ�شائر غري متوقعة. ويدير البنك راأ�شماله بطريقة متكاملة بهدف احلفاظ على معدلت قوية لراأ�س املال وت�شنيفات ائتمانية عالية. وهذا ي�شتدعي طريقة معاجلة متوازنة تت�شمن: 

املحافظة على م�شتويات راأ�س مال بحيث تكون كافية لتوفري عوائد عالية للم�شاهمني؛ والوفاء مبتطلبات اجلهات الرقابية ووكالت الت�شنيف وامل�شاهمني الآخرين )مبا يف ذلك كبار 

املودعني(، ودعم منو الأعمال يف امل�شتقبل. كما مت الأخذ يف العتبار اأي�شا تكلفة راأ�س املال ومكوناته فيما يتعلق بالنوعية وال�شتقرار.

وف�شال عن ذلك، فاإن البنك يراجع كفاية راأ�شماله الرقابي لدعم اأن�شطته احلالية وامل�شتقبلية على اأ�شا�س م�شتمر، بالإ�شافة اإىل اأن البنك يقوم اأي�شا بتقييم راأ�س املال للمخاطر التي 

مل تتم تغطيتها مبوجب الركن الأول من الطريقة القيا�شية. وبالتايل، فاإن البنك يقوم داخليا بتقييم راأ�س املال لكافة املخاطر املادية مثل خماطر تركيز الئتمان وخماطر �شعر الفائدة 

يف �شجالت البنك وخماطر ال�شيولة واملخاطر القانونية وخماطر الت�شغيل املتبقية واملخاطر الإ�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة، الخ.

ويدير البنك كفاية راأ�شماله بناء على الأطر التالية:

اإطار عمل تخطيط راأ�س املال

اأن�شطة الأعمال ال�شرتاتيجية واحتياجات راأ�س املال امل�شتقبلية �شمن هذا  اأ�شا�س م�شتمر. ويتم تقييم  اأن�شطته احلالية وامل�شتقبلية على  يراجع البنك كفاية راأ�شماله الرقابي لدعم 

التقديرية  بامليزانية  البنك باخلطة املو�شوعة  الإيرادات. ويلتزم  لتعظيم  الأعمال  املال لكل وحدة من وحدات  راأ�س  ا�شتخدام وتخ�شي�س  البنك تقنيات لرت�شيد  الإطار. كما يوظف 

ال�شنوية. وتوفر تلك اخلطة اإر�شادات كلية لوحدات الأعمال الفردية لتقييم النمو الإجمايل يف الأ�شول واأثرها على راأ�س املال الرقابي املطلوب. وي�شمن البنك املحافظة على معدلت 

راأ�س املال فوق احلد الأدنى املقرر رقابيا. ويتم حتديد م�شادر راأ�س املال امل�شتقبلي ويتم و�شع اخلطط وتطبيقها جلمع راأ�س املال واملحافظة عليه، مبوجب �شروط هذا الإطار.

وا�شتطاع البنك ال�شتمرار يف الأداء اجليد على الرغم من الأزمة العاملية، حيث ظهر هذا الأداء يف موؤ�شرات الأداء ذات ال�شلة، كما اأن اأداء البنك يعترب جيدا يف نظر وكالت الت�شنيف 

العاملية الرائدة. واإذا اأخذنا يف العتبار درجات الت�شنيف احلالية للبنك والأداء ال�شليم، فاإن البنك بالتاأكيد ي�شتطيع الوفاء باأي متطلبات اإ�شافية لراأ�س املال ب�شعر تناف�شي لدعم 

احتياجاته ح�شب متطلبات راأ�س املال الرقابية واملحافظة على م�شتويات مثالية لراأ�س املال.

كما اأن مدفوعات اأرباح الأ�شهم ال�شنوية يتم حتديدها ب�شكل معقول ومتوازن من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة، حيث ي�شعى البنك اإىل حتقيق تطلعات امل�شاهمني وكذلك متطلبات راأ�س 

املال الرقابي.
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اإطار عمل كفاية راأ�س املال

يربط هذا الإطار توقعات امليزانية التقديرية ال�شنوية للبنك مع راأ�س املال املطلوب لتحقيق اأهداف الأعمال. وتتم درا�شة توقعات النمو يف امليزانية التقديرية بح�شب الأق�شام للو�شول اإىل 

ا�شتهالك وكفاية راأ�س املال املتوقع. وتتم اإدارة كفاية راأ�س املال عن طريق اإيجاد توزان بني النمو امل�شتقبلي واملخاطرة والعائد وم�شادر احل�شول على راأ�س املال. 

حتليل احل�سا�سية

ينفذ البنك حتليالت احل�شا�شية على التقلبات يف اأ�شعار ال�شمانات والحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل، واإمكانية خف�س درجات الت�شنيف اخلا�شة بال�شامنني وكذلك على اإمكانية 

حتقيق توقعات الأرباح. وبعد ذلك يتم تقييم �شيولة راأ�س املال لدى البنك ويتم اإبالغها لأع�شاء جمل�س الإدارة.

حتليل مكونات راأ�س املال 

يتم حتليل مكونات راأ�س املال فيما يتعلق بال�شرائح الأوىل والثانية والثالثة ل�شمان ا�شتقرار راأ�س املال وللتقليل من اإمكانية حدوث تقلبات يف هيكل راأ�س املال.

راأ�س املال املطلوب

األف دك كفاية راأ�س املال كما يف 31 دي�سمرب 2009

519 املطالبات على كيانات القطاع العام 	.1
19,484 املطالبات على البنوك 	.2

129,979 املطالبات على ال�شركات 	.3
25,821 النك�شافات النظامية للقرو�س الفردية  	.4

2,987 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 	.5
42,175 انك�شافات اأخرى 	.6

220,965 املجمـوع

)9,551( مطروحا منه: خم�ش�س عام يزيد عن 1,25% من الأ�شول املرجحة باأوزان املخاطر

211,414 �شايف النك�شاف الئتماين املرجح باأوزان املخاطر

504 انك�شاف خماطر ال�شوق

14,958 انك�شاف املخاطر الت�شغيلية

226,876 االإجمايل العام

معدالت كفاية راأ�س املال:

%15.55 ال�سريحة االأوىل

%17.23 املجموع
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هيكل وعمليات اإدارة املخاطر

الهدف الرئي�شي لإدارة املخاطر هو �شمان اأن موجودات ومطلوبات البنك ومراكز املتاجرة واأن�شطته الئتمانية والت�شغيلية ل تعر�س البنك للخ�شائر التي ميكن اأن تهدد بقاءه ومنوه. كما 

اأن اإدارة املخاطر ت�شاعد يف �شمان عدم زيادة انك�شافات املخاطر بن�شبة كبرية واأن تكون منا�شبة لراأ�شمال البنك ومراكزه املالية. وتتم تغطية �شيا�شات التحوط من املخاطر وتخفيفها، 

وكذلك ال�شرتاتيجيات والعمليات ملراقبة فعالية و�شائل احلماية ب�شكل م�شتمر، وذلك يف ال�شيا�شات املحا�شبية املهمة املذكورة بالبيانات املالية.

وتت�شمن اإدارة املخاطر العنا�شر الأربعة التالية: حتديد املخاطر وقيا�س املخاطر ومراقبة املخاطر وال�شيطرة على املخاطر.

ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر مما يلي:

ول�شمان ال�شتقاللية، فاإن ق�شم اإدارة املخاطر يتبع مبا�شرة لنائب الرئي�س والع�شو املنتدب بالبنك.

اإطار عمل املخاطر واالإدارة ال�سليمة

و�شع البنك �شيا�شات واإجراءات لتقييم كفاية راأ�س املال، وقد متت مراجعتها وامل�شادقة عليها من جانب جمل�س الإدارة. ومبوجب هذه ال�شيا�شات يقوم البنك بتقييم راأ�شماله يف مقابل 

املخاطر التي يتعر�س لها )نوع وم�شتوى املخاطر( ل�شمان كفاية راأ�س املال لدعم كافة املخاطر املادية التي يتعر�س لها البنك.

وحتكم اإدارة املخاطر �شيا�شة ودليل املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. وتعتمد ال�شيا�شة والدليل على اإر�شادات بنك الكويت املركزي وتوجيهات اتفاقية بازل 2 واأف�شل املعايري 

واملمار�شات الدولية يف اإدارة املخاطر والتي تعترب منا�شبة للبنك. ومن خالل ال�شيا�شة والدليل مت و�شع عمليات رقابية للموائمة بني قبول املخاطر واإدارة املخاطر عرب اإدارات البنك. اإن 

خطوط الأعمال واأق�شام الدعم الأخرى وق�شم اإدارة املخاطر بالإ�شافة اإىل ق�شم التدقيق الداخلي ت�شكل العنا�شر الثالثة التي ت�شمن كفاءة وفعالية اللتزام بالعمليات الرقابية املو�شوعة 

لإدارة املخاطر بالبنك. وي�شعى ق�شم اإدارة املخاطر مدعوما من الإدارة العليا اإىل ن�شر الثقافة والتوعية باملخاطر يف كافة اإدارات البنك.

وي�شعى البنك اإىل و�شع وحتديث اإطار عمل للمخاطر يحدد ويقي�س ويراقب ويرفع التقارير عن كافة املخاطر املادية ذات ال�شلة. وت�شتمل املخاطر التي يتم حتديدها على املخاطر 

الئتمانية وخماطر ال�شوق واملخاطر الت�شغيلية وخماطر اأ�شعار الفائدة وخماطر ال�شيولة واملخاطر ال�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة. واملخاطر املادية الأخرى التي يتم تقييمها واإدارتها 

تت�شمن خماطر الرتكز الئتماين وخماطر تخفيف املخاطر الئتمانية واملخاطر القانونية وخماطر �شعر الفائدة يف �شجالت البنك وغريها. )وبع�س هذه املخاطر يجوز اأن ت�شكل جزءا 

من فئات املخاطر العامة التي متت مناق�شتها اأعاله.( وي�شمن ق�شم اإدارة املخاطر قيا�س ومراقبة ورفع التقارير عن هذه املخاطر بغر�س التخفيف منها.

وقد قام البنك با�شتثمار كبري يف تطوير اإطار عملي قوي لإدارة املخاطر حتى يتمكن من حتقيق طريقة مبنية على التقييم الداخلي )IRB( يف القيا�س والتحديد الكمي لكافة املخاطر 

املادية والتي تت�شمن املخاطر الئتمانية وخماطر ال�شوق وخماطر الت�شغيل. والهدف النهائي هو التحرك باجتاه تقييم داخلي اقت�شادي لراأ�س املال وحتديد كافة املخاطر كميا. ومن 

املحتمل اأن يجعل هذا قيا�س املخاطر اأكرث مو�شوعية مما يوؤدي اإىل تطبيق اأف�شل املمار�شات الدولية يف اإدارة املخاطر و�شناعة القرار.

والقرارات الئتمانية تقوم على اأ�شا�س العائد على راأ�س املال املعدل بح�شب املخاطر )RAROC( والذي يتم اتخاذه كمقيا�س لتخاذ القرارات الئتمانية. وتطبيق النموذج املعزز �شوف 

يقوي اإدارة خماطر ائتمان املحفظة عن طريق التقييم الكمي للرتكز يف حمفظة الئتمان وتطبيق اإ�شرتاتيجيات التنوع لإدارة املخاطر الئتمانية على م�شتوى املحفظة. ويف املخاطر 

الت�شغيلية �شيوؤدي هذا اإىل التحديد الكمي للمخاطر الت�شغيلية بح�شب نوع املخاطر ووحدة العمل من خالل حتليل معدل التكرار وال�شدة املوؤثرة يف راأ�شمال املخاطر الت�شغيلية عرب وحدات 

الأعمال واإعطاء حافز لإدارة خماطر العمليات ب�شكل اأف�شل داخل كل وحدة من وحدات العمل.
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اإطار عمل املخاطر واالإدارة ال�سليمة )تتمة(

وتقوم جلان جمل�س الإدارة وجلان الإدارة التالية باإدارة ومراقبة املخاطر املادية:

اللجـان

جلان جمل�س االإدارة:

• جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان
• جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق
• جلنة التعيينات والتعوي�شات

اللجان االئتمانية:

• جلنة الإدارة لالئتمان
• جلنة ائتمان ال�شركات

• جلنة املراجعة الئتمانية للقرو�س غري املنتظمة
• جلنة الئتمان للقرو�س الفردية

• جلنة املخ�ش�شات

جلان املخاطر املالية:

• جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات
• جلنة ال�شتثمار

• جلنة الإ�شراف على ال�شناديق

جلان املخاطر الت�سغيلية:

• جلنة املخاطر
• جلنة توجيه تكنولوجيا املعلومات
• جلنة حتديد الأ�شعار واملنتجات

جلنة املخاطر اال�سرتاتيجية:

• جلنة توجيه اخلطة ال�شرتاتيجية

جلان اأخرى:

• جلنة الع�شو املنتدب ملراجعة املخاطر
• جلنة الإدارة العامة

• جلنة املوارد الب�شرية
• جلنة امل�شرتيات

خماطر االئتمان

تن�شاأ خماطر الئتمان من اخل�شارة املالية املحتملة الناجتة عن اإخفاق العمالء يف الوفاء بالتزاماتهم. كما اأنها تت�شمن اأي�شا خماطر اخل�شارة يف قيمة املحفظة الناجتة عن النتقال من 

فئات املخاطر الأدنى اإىل فئات املخاطر الأعلى. ويقوم البنك بتقييم املخاطر الئتمانية اخلا�شة عند الت�شوية وقبل الت�شوية على م�شتوى العميل وعلى م�شتوى كافة املنتجات.

وخماطر الئتمان هي اأهم خماطر يتعر�س لها البنك وتعترب الإدارة الفعالة والن�شطة لها مهمة للغاية يف جناح البنك على املدى البعيد. 

والبنك لديه نظام �شامل لعتماد الت�شهيالت الئتمانية و�شيا�شات حمددة ب�شكل وا�شح ملراقبة املخاطر الئتمانية على م�شتوى الطرف املقابل واملجموعة وعلى م�شتوى القطاع القت�شادي 

وعلى م�شتوى الدولة. 

كما اأن البنك لديه اأي�شا نظام فعال لت�شنيف درجات خماطر املقرت�شني و تقييم خماطر املقرت�شني من ال�شركات ومراقبة التغريات يف درجات الت�شنيف على اأ�شا�س �شنوي. ويتم 

ت�شنيف املحفظة با�شتخدام تدريج من ع�شر درجات حيث متثل الدرجة الأوىل تقييما ممتازا والدرجة العا�شرة تقييما رديئا. ومنوذج ت�شنيف خماطر املقرت�س ياأخذ يف العتبار 

العوامل الرئي�شية مثل اجتاهات الأعمال والإدارة واجلوانب املالية وال�شمانات، الخ، والتي يتم وزنها بال�شكل ال�شليم للو�شول اإىل ذلك الت�شنيف.

كافة اأعمال الئتمان اخلا�شة بال�شركات والئتمان ال�شيادي تتطلب مراجعة م�شتقلة ملخاطر الئتمان. وحيثما يتجاوز انك�شاف املجموعة حدا معينا، فاإنه يحتاج اإىل موافقة جلنة جمل�س 

الإدارة لالئتمان. كما اأن الت�شهيالت الئتمانية التي تت�شل باأع�شاء جمل�س الإدارة يتم اعتمادها وفقا ملتطلبات وتعليمات بنك الكويت املركزي. والنك�شاف الئتماين يف القرو�س الفردية 

الذي يزيد عن حد معني يتم اعتماده / اأو التو�شية ب�شاأنه من قبل اللجنة الئتمانية للقرو�س الفردية.

وتقدم اإدارة املخاطر التو�شية بخ�شو�س نزعة البنك للمخاطر الئتمانية مبا يتم�شى مع الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك. كما مت و�شع عملية حمددة ب�شكل جيد ل�شمان تخ�شي�س راأ�س 

املال بالن�شبة لإجمايل املخاطر الئتمانية التي يتحملها البنك، وتخ�شي�س فرعي لراأ�س املال املحدد للمخاطر الئتمانية بني الإدارات على م�شتوى املحفظة ويف قيا�س ال�شتخدام الفعلي 

لراأ�س املال على م�شتوى املحفظة. وتطبق اإدارة املخاطر طريقة نظامية لتخ�شي�س راأ�س املال للمخاطر الئتمانية؛ )ح�شبما هو مو�شوف يف نظم وتعليمات بنك الكويت املركزي ذات 

ال�شلة باتفاقية بازل 2(، لتخ�شي�س راأ�س املال للمخاطر الئتمانية. كما اأنها تراقب ا�شتهالك راأ�س املال الفعلي لكل اإدارة.

اأما فيما يتعلق بالثقافة الئتمانية، فاإن اإدارة املخاطر ت�شمن وجود وتطبيق ال�شيا�شات والإر�شادات والعمليات والإجراءات ال�شحيحة واملنا�شبة لتغطية كافة اإدارات الأعمال اخلا�شة 

باملخاطر الئتمانية. كما اأنها ت�شمن التطبيق املن�شق للمعايري الئتمانية واملراجعة الدورية وحتديث ال�شيا�شات والإر�شادات والإجراءات الئتمانية.

القطاع القت�شادي وحدود  الدول وحدود  الداخلية لدرجات خمتلفة من املخاطر وحدود  الفردي وانك�شاف املجموعة واحلدود  ال�شيا�شة الئتمانية معايري احلدود لالنك�شاف  وت�شع 

تركز ال�شمانات. والأعمال مع الطرف املقابل ل تبداأ اإل بعد اعتماد احلدودالئتمانية. كما توجد عملية فعالة للموافقة على الت�شهيالت الئتمانية مع م�شتويات خمتلفة من ال�شالحيات 

املفو�شة ل�شمان تنفيذ الأعمال بطريقة فعالة و�شليمة.
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إدارة
المخاطر )تتمة( 

خماطر االئتمان )تتمة(

وترتبط خماطر املعامالت باملخاطر الئتمانية ل�شفقة منفردة / طرف فردي مقابل. وت�شمن اإدارة املخاطر اأن الت�شهيالت الئتمانية ممنوحة وفقا للمعايري املعتمدة لدى البنك واأن 

كافة املخاطر قد مت اإبرازها يف مراجعة الت�شهيالت الئتمانية مبا يف ذلك ال�شتثناءات من ال�شيا�شة املطبقة. 

ذلك  يف  مبا  وال�شيولة(  التعقيد  ودرجة  واملدة  )احلجم  امليزانية  وخارج  داخل  املقابل  الطرف  انك�شافات  طبيعة  عن  التقارير  ورفع  التحليل  الئتمانية،  الت�شهيالت  خماطر  وتغطي 

الت�شهيالت الئتمانية امل�شمونة وغري امل�شمونة.

وتن�شاأ خماطر املحفظة من ارتباط اإيجابي عايل بني الت�شهيالت الئتمانية الفردية. وقد يت�شمن هذا ما يلي: 

تركز النك�شاف يف املناطق اجلغرافية، القطاعات، املجموعات، الأطراف املقابلة اأو فئات الت�شنيف؛   •

حتليل الجتاه يف احلجم والقطاعات والرتكز؛  •

الجتاهات يف نوعية املحفظة )تغيري درجة خماطر املقرت�س، القرو�س غري املنتظمة(.  •

ويراقب البنك بيانات كافة الرتكزات الئتمانية بن�شبة 5% فاأكرث ويرفع تقاريره لبنك الكويت املركزي على اأ�شا�س ربع �شنوي وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي مبوجب كتاب التعليمات 

رقم )رب �س/1995/101(. ويراقب البنك ويلتزم بتعليمات بنك الكويت املركزي بخ�شو�س مطلوبات اأي عميل )احلدود اأو النك�شاف النقدية اأيهما اأعلى، واملطلوبات غري املادية( جتاه 

البنك والتي ل يجب اأن تتجاوز 15% من راأ�شمال البنك ح�شبما هو حمدد يف اإر�شادات كفاية راأ�س املال، التي حتمل رقــم )رب �س/1995/101(. ويلتزم البنك باإر�شادات بنك الكويت 

املركزي فيما يتعلق بتوزيع / تنظيم الئتمان على خمتلف القطاعات القت�شادية.

وبالإ�شافة اإىل ما �شبق، فاإن البنك لديه حدودا داخلية مدرو�شة جيدا لنك�شاف املحفظة لإدارة الرتكيز يف خمتلف القطاعات. ويتم القيام بتحليل انك�شاف املحفظة على فرتات منتظمة 

لإدارة واحتواء املخاطر يف تلك القطاعات. وحيثما يكون مطلوبا، يتوىل البنك مراجعة انك�شافاته وو�شع حدود لها لإدارة واحتواء املخاطر. وللتخفيف من املخاطر النا�شئة عن الأزمة 

املالية التي ع�شفت بالقت�شاد العاملي خالل العام، قام البنك مبراجعة دقيقة و�شاملة لنك�شافات املحفظة يف اأنوع املعامالت املختلفة والأطراف املقابلة والقطاعات والبنوك والدول، 

كما قام مبراجعة حدود النك�شاف لإدارة املخاطر الكامنة.

املخاطر املالية

خماطر ال�سوق

خماطر ال�شوق هي املخاطر التي توؤثر �شلبا على قيمة املوجودات اأو املطلوبات اأو الإيرادات ب�شبب التغريات يف ظروف واأحوال ال�شوق اأو حركة اأ�شعار ال�شوق اأو الأ�شعار عموما. وتتحقق 

املوجودات واملطلوبات احل�شا�شة لل�شوق من خالل القرو�س وال�شتثمارات والودائع املرتبطة بالأعمال امل�شرفية التقليدية وعمليات املتاجرة اخلا�شة بالعميل والأمالك. ولقيا�س خماطر 

ال�شوق يف دفرت املتاجرة، يتم ت�شعريها يوميا بح�شب �شعر ال�شوق ويتم اعتماد احلدود ومراقبتها ب�شكل م�شتقل. كما اأن كافة النك�شافات تتم مراقبتها ب�شكل م�شتقل من قبل اإدارة املخاطر 

ويتم اعتماد احلدود املنا�شبة يف جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات. والنزعة ملخاطر ال�شوق حتكمها جمموعة من مقايي�س املخاطر التي تخ�شع ملختلف احلدود �شمن فئات اأو�شع من )1( 

النك�شافات و )2( القيمة املعر�شة للمخاطر و )3( الإيرادات و )4( اختبار ال�شغط.

خماطر �سعر ال�سرف االأجنبي

متثل خماطر �شعر ال�شرف الأجنبي انك�شافات البنك اأمام التقلبات يف قيم ا�شتثماراته احلالية وامل�شتقبلية من التدفقات النقدية التي ت�شيطر عليها العمالت الأجنبية الأخرى. وتت�شمن 

اأنواع الأدوات املعر�شة لالنك�شاف لهذه املخاطر ما يلي: القرو�س املمنوحة بالعملة الأجنبية، التدفقات النقدية امل�شتقبلية بالعمالت الأجنبية النا�شئة من معامالت ال�شرف الأجنبي، 

املراكز اخلا�شة مبوجودات للبنك ومعامالت ال�شرف الأجنبي للعمالء. 

والأدوات امل�شتخدمة للتخفيف من هذه املخاطر هي املعامالت الفورية لل�شرف الأجنبي واملعامالت الآجلة واخليارات والودائع، الخ. وهذه الأدوات ت�شاعد على حت�شني البنك �شد 

اخل�شائر التي قد تن�شاأ ب�شبب التحركات الكبرية يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي. وكافة النك�شافات لل�شرف الأجنبي تتم اإدارتها ب�شكل مركزي عن طريق اإدارة اخلزانة لدى البنك وتتم 

مراجعتها وت�شعريها يوميا بح�شب �شعر ال�شوق. كما مت و�شع حدود فيما يتعلق بالنك�شافات املفتوحة خالل ليلة واحدة ووقف اخل�شائر والعمالت امل�شرح بها، وذلك بغر�س املراقبة 

وال�شيطرة على انك�شافات ال�شرف الأجنبي. وي�شتخدم البنك اأي�شا القيمة املعر�شة للمخاطر و�شيناريو ال�شغط لقيا�س خماطر ال�شرف الأجنبي كميا. وحدود القيمة املعر�شة للمخاطر 

تتم مراقبتها ب�شكل م�شتقل عن طريق اإدارة املخاطر على اأ�شا�س يومي.
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املخاطر املالية )تتمة(

خماطر اأ�سعار الفائدة

خماطر اأ�شعار الفائدة التي يواجهها البنك تعترب حمدودة حيث اأن غالبية القرو�س تخ�شع لإعادة الت�شعري يف �شوء التغريات التي تطراأ على �شعر اخل�شم من قبل بنك الكويت املركزي. 

وعلى اأية حال، فاإن اأ�شعار الودائع لي�شت مرتبطة ب�شعر اخل�شم الذي يحدده بنك الكويت املركزي، ومن ثم فاإن اأ�شعار الفائدة على الودائع ل يتم اإعادة ت�شعريها عند اإعادة ت�شعري 

القرو�س. والفرق الذي ين�شاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإىل خماطرة اأ�شعار الفائدة )خماطر ال�شعر الأ�شا�شي(. اأما العنا�شر الأخرى يف امليزانية التي حتمل خماطرة اأ�شعار الفائدة فهي 

�شندات الدين احلكومية واأذونات اخلزينة و�شندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�شتثمارية.

والهدف الكلي للبنك هو اإدارة ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة )التقلبات يف اأ�شعار الفائدة( حتى ل توؤثر التحركات يف اأ�شعار الفائدة ب�شكل �شلبي على �شايف دخل البنك من الفائدة. ويتم قيا�س 

خماطرة �شعر الفائدة على اأ�شا�س التقلب املحتمل يف الإيراد الناجت من �شايف الفوائد والذي ت�شببه التغريات يف اأ�شعار الفائدة بال�شوق.

ويتم حتديد النك�شافات كميا با�شتخدام �شعر الفائدة وفجوات اإعادة حتديد اأ�شعار الفائدة. وتتم مراقبة املكا�شب �شمن حدود املخاطر ويتم ا�شتخدام مناذج حماكاة لتقدير اأثر خمتلف 

�شيناريوهات اأ�شعار الفائدة على �شايف اإيرادات البنك من الفوائد. وتت�شمن مناذج املحاكاة هذه افرتا�شات لإعادة حتديد اأ�شعار املوجودات واملطلوبات وخ�شائ�س مواعيد ال�شتحقاق. 

وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( مبراقبة النك�شافات يف مقابل احلدود والتحليل با�شتخدام طريقة املحاكاة على فرتات منتظمة. 

وتتم مراقبة خماطر �شعر الفائدة يف دفرت املتاجرة وت�شعريها يوميا بح�شب �شعر ال�شوق. كما تتم مراقبة هذا الن�شاط من خالل حدود انك�شاف نظرية وحدود وقف اخل�شارة وحدود 

احلد الأق�شى لال�شتحقاق.

وينفذ البنك التقييم الداخلي لراأ�س املال بالن�شبة ملخاطر �شعر الفائدة يف �شجالت البنك ويخ�ش�س راأ�شمال معني لهذه املخاطر.

ومت تعريف النزعة للمخاطر بالن�شبة ملخاطر �شعر الفائدة يف �شجالت البنك عن طريق جمموعة من مقايي�س املخاطر تغطي )1( الإيرادت و )2( راأ�س املال و )3( اختبار ال�شغط.

خماطر ال�سيولة

ال�شيولة هي قدرة البنك امل�شتمرة على الوفاء باملطلوبات والوفاء مب�شحوبات الودائع عند ا�شتحقاقها؛ ومتويل النمو يف الأ�شول وعمليات الأعمال والوفاء باللتزامات التعاقدية من خالل 

اإمكانية احل�شول على الأموال وتوفريها بدون قيود باأ�شعار ال�شوق املعقولة.

ويتم حتليل احتياجات البنك املتوقعة من ال�شيولة وتتم التو�شية بالبدائل املثلى لإدارة خماطر ال�شيولة. كما تقوم الإدارة اأي�شا ب�شكل م�شتقل مبراجعة وتقييم قدرة البنك على توفري 

ال�شيولة من م�شادر خمتلفة.

كما تقوم اإدارة املخاطر اأي�شا بتحديد ال�شيولة املعر�شة للمخاطر، والتي تتم مراقبتها واإبالغها ب�شكل يومي. كما مت و�شع ال�شيا�شات لإدارة ال�شيولة، وكذلك و�شع خطة طوارئ لل�شيولة.

وتتم مراقبة تركز الودائع على اأ�شا�س منتظم وتتم مراجعتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات.

وقد طبق البنك اإ�شرتاتيجية ملخاطر ال�شيولة حتدد ب�شكل وا�شح النزعة للمخاطر واأي�شا حت�شر الأهداف العامة التي ينبغي حتقيقها لإدارة خماطر ال�شيولة. ويتم حتديد النزعة 

للمخاطر باأنها جمموعة من مقايي�س املخاطر تتكون من )1( ال�شيولة الهيكلية و )2( الختالف يف املوجودات واملطلوبات و )3( التنويع يف قاعدة العمالء و )4( اختبار ال�شغط.

خماطرة اإدارة املوجودات واملطلوبات

تلعب اإدارة املخاطر دورا مهما للغاية يف تقييم املخاطرة الكامنة يف موجودات ومطلوبات البنك. وتو�شي بالإجراءات الالزمة لت�شحيح اأي حالت من عدم التوازن يف هيكل املركز املايل.

ويت�شمن دور اإدارة املخاطر تقييم م�شتويات الربحية الإجمالية؛ واملوارد؛ والتقلبات وتركز الإيرادات والأرباح؛ وفعالية حتديد الأ�شعار لتغطية التكاليف واملخاطر؛ والأداء بالن�شبة اإىل 

املجموعة املناف�شة. ويت�شمن حتليل الربحية املتوقعة اإمكانية بقاء وا�شتمرار م�شادر الدخل؛ واأثر املبادرات ال�شرتاتيجية واأثر التغريات املتوقعة يف البيئة الت�شغيلية. 

وتتم مراقبة التغري يف �شايف الدخل من الفائدة يف خمتلف ال�شيناريوهات بهدف تعظيم �شايف الدخل من الفائدة بح�شب القدرة على حتمل خماطرة معقولة. وت�شمن اإدارة املخاطر 

تطبيق منوذج حتديد اأ�شعار حتويل الأموال بال�شكل ال�شحيح ومركزية خماطرة �شعر الفائدة يف دفاتر البنك و�شمان تقييم الأداء بح�شب الأق�شام.

العتبار  الأخذ يف  اإيراداته مقبولة مع  نوعية  واأن  راأ�شمال كاف  البنك يحافظ على  اأن  امليزانية. وهدفها هو �شمان  التقارير عن خماطر  ورفع  الإدارة دورا مهما يف حتليل   وتلعب 

املخاطر الكامنة.
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إدارة
المخاطر )تتمة( 

املخاطر الت�سغيلية

تعرف املخاطر الت�شغيلية باأنها خماطر اخل�شارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة اأو خماطر اخل�شارة الناجتة عن اأحداث خارجية. واإدارة 

هذه املخاطر تعتمد على حتديد املخاطر املوجودة داخل البنك؛ واملعرفة املتوفرة لدى موظفي البنك بخ�شو�س املخاطر الت�شغيلية التي يتعاملون معها اأثناء القيام بواجباتهم الوظيفية 

و�شمان اأن اإطار عمل ال�شوابط يعمل بفعالية.

حتديد املخاطر الت�سغيلية

يقوم البنك بتحديد وتقييم املخاطر الت�شغيلية الكامنة يف املنتجات والأن�شطة والعمليات والأنظمة. كما ي�شمن اأي�شا اأنه قبل تقدمي اأي منتجات اأو خدمات، اأو اأن�شطة اأو عمليات اأو اأنظمة 

جديدة، يتم تقييم املخاطر الت�شغيلية املرتبطة بها وتخفيفها ب�شكل �شليم.

وحتديد املخاطر يعترب عملية حيوية لتطوير نظم مراقبة و�شيطرة على املخاطر الت�شغيلية. كما اأن حتديد املخاطر ياأخذ يف العتبار العوامل الداخلية مثل هيكل البنك وطبيعة اأن�شطته 

ونوعية املوارد الب�شرية والتغريات يف هيكله التنظيمي ومعدل تدوير املوظفني. كما اأنه يفح�س اأي�شا العوامل اخلارجية مثل التغريات يف ال�شناعة امل�شرفية والتغريات القت�شادية 

وال�شيا�شية الرئي�شية والتقدم التكنولوجي. 

تنظيم املخاطر

يتم تنظيم وحدات الأعمال املختلفة اأو الوظائف التنظيمية اأو �شري العمليات وفقا لنوع املخاطر. وهذه املمار�شة تك�شف عن مناطق ال�شعف وت�شاعد على حتديد اأولوية الإجراء الإداري الالحق.

املخاطر الرئي�سية

توفر الإح�شائيات وامل�شفوفات نظرة دقيقة لو�شع املخاطر بالن�شبة للبنك. وهذه املوؤ�شرات تتم مراجعتها على اأ�شا�س دوري لتنبيه الإدارة العليا بالتغريات التي قد تكون موؤ�شرا لأمور 

ذات اأهمية تت�شل باملخاطر.

مناذج املخاطر الت�سغيلية

قام البنك الأهلي بتطوير مناذج املخاطر الت�شغيلية )ORM( والذي يغطي املخاطر الرئي�شية التي مت حتديدها لأعمال البنك الرئي�شية والإدارات امل�شاعدة. وتتم مناق�شة املخاطر التي 

يربزها منوذج املخاطر الت�شغيلية ويتم تخفيفها بالتن�شيق مع وحدات الأعمال املعنية وتتم مراجعتها من جانب جلنة املخاطر.

قيا�س املخاطر الت�سغيلية 

البنك الأهلي ب�شدد تطوير منوذج لقيا�س انك�شافه كميا ب�شكل منتظم عن طريق متابعة وت�شجيل معدل تكرار ودرجة ج�شامة اخلطاأ الفردي واأحداث اخل�شارة واملعلومات الأخرى ذات ال�شلة.

قاعدة البيانات الت�سغيلية اخلا�سة باالأخطاء / اخل�سائر

اإن متابعة بيانات الأحداث الفردية الداخلية تعترب مطلبا اأ�شا�شيا لتطوير وعمل نظام قيا�س املخاطر الت�شغيلية. وتقوم قاعدة البيانات اخلا�شة بالأخطاء / اخل�شائر بتجميع الأن�شطة 

املادية والنك�شافات من كافة الأنظمة الفرعية واملواقع اجلغرافية املنا�شبة. كما اأنها تتابع بيانات الأخطاء / اخل�شائر الداخلية الفردية )اخل�شائر الفعلية واخل�شائر الكامنة والو�شيكة 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شرتداد،  وعمليات  الأحداث  تواريخ  املعلومات عن  البنك بجمع  يقوم  كما  ال�شلة.  الأعمال ذات  البيانات يف خطوط  بتنظيم هذه  وتقوم  الغ�س(  احلدوث وحماولت 

املعلومات الو�شفية عن الأ�شباب والدوافع اخلا�شة باأحداث اخل�شائر. ويتم حتليل بيانات اخل�شائر التي يتم جمعها ويتم عالج اأوجه الق�شور يف عمليات البنك.

مراقبة املخاطر الت�سغيلية والتخفيف منها

قام البنك بو�شع �شيا�شات وعمليات واإجراءات ملراقبة خماطر الت�شغيل املادية والتخفيف منها. ويقوم البنك باملراجعة الدورية حلدود املخاطر وا�شرتاتيجيات املراقبة ويتوىل �شبط 

مدى املخاطر الت�شغيلية وفقا لذلك با�شتخدام ال�شرتاتيجيات املنا�شبة يف �شوء قدرة البنك الإجمالية على حتمل املخاطر ومداها:

•  ي�شمن البنك اأن هناك ف�شل �شليم ومنا�شب بني الواجبات واأن املوظفني ل ت�شند اإليهم م�شوؤوليات قد تخلق ت�شاربا يف امل�شالح اأو متكنهم من اإخفاء اخل�شائر اأو الأخطاء اأو اتخاذ 
اإجراءات غري �شليمة.

•  مت و�شع �شيا�شات اإدارة املخاطر املرتبطة بالأن�شطة التي يتم اإ�شنادها اإىل جهات خارجية. كما اأن ترتيبات الإ�شناد جلهات خارجية تتم بناء على عقود فعالة واتفاقيات مل�شتوى 
اخلدمة التي ت�شمن تخ�شي�س وحتديد وا�شح للم�شوؤوليات بني مقدمي اخلدمات اخلارجية والبنك.

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

لدى البنك وحدة م�شتقلة ملخاطر التقيد الرقابي ملراقبة اللتزام بكافة الإر�شادات الرقابية والنظم الداخلية.  •

ي�شتفيد البنك من التغطية التاأمينية للتخفيف من املخاطر الت�شغيلية.  •

ي�شمن البنك اأي�شا وجود ممار�شات داخلية ملراقبة املخاطر الت�شغيلية. وتت�شمن الأمثلة على ذلك ما يلي:  •

الحتفاظ بو�شائل حماية حتمي عمليات الدخول اإىل موجودات و�شجالت البنك وا�شتخدامها؛  •  

�شمان اأن املوظفني لديهم اخلربة والتدريب املنا�شبني؛   •  

التحقق ب�شكل منتظم من �شحة ت�شوية املعامالت واحل�شابات.  •  

•  كما اأ ن البنك لديه خطة مطبقة للتعايف من الكوارث وخطة ل�شتمرارية الأعمال. ويتم اختبار مواقع التعايف من الكوارث ب�شكل منتظم للقيام بتنفيذ املعامالت من موقع التعايف من الكوارث. 
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اإدارة املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة

ي�شرتط بنك الكويت املركزي واتفاقية بازل 2 حتديد وقيا�س ومراقبة كافة املخاطر التي تنطبق على البنوك ورفع التقارير عنها. ومن بني املخاطر التي حددتها جلنة بازل 2 »املخاطر 

ال�شرتاتيجية« و»خماطر ال�شمعة«. ويو�شح تقرير جلنة بازل 2 باأنه على الرغم من اأن تلك املخاطر ل ميكن قيا�شها ب�شهولة، اإل اأنه يتوقع من ال�شناعة امل�شرفية اأن تزيد من تطوير 

تقنياتها لإدارة كافة جوانب هذه املخاطر. كما �شدد بنك الكويت املركزي على هذا املطلب )راجع البند 325 من اللوائح والنظم اخلا�شة مبعايري كفاية راأ�س املال – اتفاقية بازل 2.( 

لذلك، �شرع البنك يف اتخاذ اإجراءات لتحديد وقيا�س ومراقبة هذه املخاطر وتطوير اأطر عمل منا�شبة بغر�س تغطية ال�شيا�شة والإر�شادات والإجراءات والأدوات. وقام باإن�شاء وحدة 

املخاطر الإ�شرتاتيجية يف اإدارة املخاطر لتحقيق هذا الهدف.

اإن الطبيعة املعقدة وعدم اإمكانية التنبوؤ باملخاطر الإ�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة جتعل من ال�شعب حاليا حتديد تلك املخاطر للو�شول اإىل اإجراءات ميكن اأن تقي�س كميا ب�شكل دقيق 

الأثر املحتمل لتقدير متطلبات راأ�س املال. واإذا اأخذنا يف العتبار كم املعرفة املتوفر يف اإدارة املخاطر الإ�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة، فاإن دور البنك الأ�شا�شي �شوف يكون يف تطبيق اإطار 

عمل لتحديد وتقييم ومراقبة والتخفيف من املخاطر الإ�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة، وبالتايل يتم حتديد ال�شيا�شات والعمليات والإجراءات والأدوات من جانب البنك لإدارة خماطره 

الإ�شرتاتيجية وخماطر ال�شمعة.

ويجب مراجعة كل ذلك يف �شوء اخلربة املتوفرة والتطورات امل�شتقبلية يف  هذا املجال لتحقيق التقدم مبرور الوقت.

املخاطر اال�سرتاتيجية

تعرف املخاطر ال�شرتاتيجية باأنها املخاطر التي لها اأثر �شلبي حايل اأو متوقع على اإيرادات البنك اأو راأ�شماله من جراء التغريات يف البيئة التي يعمل فيها البنك اأو من جراء القرارات 

الإ�شرتاتيجية املعاك�شة اأو التنفيذ غري ال�شليم للقرارات اأو من عدم ال�شتجابة للتغريات التي حتدث واملتعلقة بال�شناعة اأو القت�شاد اأو التكنولوجيا. وهي تت�شمن ما يلي:

عملية التخطيط الإ�شرتاتيجي للبنك.  •

الأهداف الإ�شرتاتيجية واخلطط التي مت تطويرها لتحقيق الأهداف.  •

التخطيط وتخ�شي�س املوارد للوفاء بهذه الأهداف.  •

نوعية التنفيذ وفعالية اإطار عمل املراقبة.  •

وقد مت حتديد اأنواع املخاطر الإ�شرتاتيجية ب�شكل عام كما يلي:

اإطار عمل غري كاف لالإدارة الإ�شرتاتيجية ال�شليمة.  •
حتديد غري كاف للعوامل التي توؤثر على الإ�شرتاتيجية و/اأو خطط الأعمال.  •

التخطيط غري الكايف وعملية تخ�شي�س املوارد.  •

الإخفاق يف تنفيذ اخلطط وامل�شاريع واملبادرات.  •

امل�شائل التي تت�شل بديناميكيات البيئة – الداخلية واخلارجية، مبا يف ذلك منتجات وخدمات وممار�شات البنك.  •

والإخفاق الإ�شرتاتيجي نادرا ما يعك�س �شعفا نتيجة عامل فردي، لكنه يكون يف الغالب نتيجة لعاملني اأو اأكرث اأو جمموعة من العوامل.

وي�شعى البنك لإدارة خماطره الإ�شرتاتيجية من خالل اإطار عمل اإدارة املخاطر الإ�شرتاتيجية الذي يركز على ما يلي:

حتديد املخاطر الإ�شرتاتيجية وتقدمي الإر�شادات عن العنا�شر الرئي�شية لإدارة املخاطر الإ�شرتاتيجية.  •

حتديد الأدوار وامل�شوؤوليات ملختلف الكيانات بالبنك يف تقييم املخاطر الإ�شرتاتيجية وعملية الإدارة.  •

تطوير طريقة ر�شمية ومهيكلة لإدارة خماطر البنك الإ�شرتاتيجية.  •

خماطر ال�سمعة

يعرف البنك خماطر ال�شمعة باأنها املخاطر التي لها اأثر �شلبي حايل اأو متوقع على اإيرادات البنك اأو راأ�شماله من الإ�شرار بال�شمعة يف راأي وت�شور كبار امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح 

بالبنك. واأ�شحاب امل�شالح الرئي�شيني يتم حتديدهم كما يلي:

امل�شاهمون.  •

العمالء.  •

اجلهات الرقابية.  •

ال�شناعة املالية.  •

املجتمع.  •

املوظفون.  •
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إدارة
المخاطر )تتمة( 

اإدارة املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة )تتمة(

خماطر ال�سمعة

 والبنك ي�شعى لإدارة خماطر ال�شمعة اخلا�شة به من خالل اإطار عمل لإدارة خماطر ال�شمعة يركز على ما يلي:

حتديد خماطر ال�شمعة.  •

حتديد الأدوار وامل�شوؤوليات ملختلف الكيانات يف تقييم خماطر ال�شمعة وعملية الإدارة.  •

تطوير طريقة ر�شمية ومهيكلة لإدارة خماطر ال�شمعة للبنك.  •

االنك�سافات االئتمانية

يحدد البنك انك�شاف تاأخر ال�شداد يف �شوء توجيهات بنك الكويت املركزي. ووفقا لذلك، تتم درا�شة الت�شهيالت النقدية غري منتظمة يف ظل الظروف التالية:

اإذا كان ح�شاب ال�شحب على املك�شوف يتجاوز ب�شكل م�شتمر ن�شبة 10% فوق احلد.  •

اإذا كان احل�شاب اجلاري بر�شيد مدين بدون اأي حد مفو�س به.  •

اإذا مل يتم جتديد / متديد الت�شهيالت الئتمانية يف موعد النتهاء؛  •

اإذا مل يتم �شداد الق�شط امل�شتحق للقر�س يف تاريخ ال�شتحقاق؛ و/اأو   •

اإذا مل تتم ت�شوية الفائدة املرتاكمة على القر�س يف تاريخ ال�شتحقاق.  •

وقد مت حتديد الت�شهيالت الئتمانية املتعرثة يف ال�شيا�شات املحا�شبة املهمة بالبيانات املالية. ووفقا ل�شيا�شة البنك، فاإن البنك يعترب انك�شافات القرو�س غري املنتظمة مثل تلك التي فات 

موعد ا�شتحقاقها لأكرث من 5 اأيام. والبنك ير�شد خم�ش�شات خا�شة وعامة بناء على توجيهات وتعليمات بنك الكويت املركزي وح�شبما هو مو�شح على النحو التايل:

املخ�س�سات املحددة

يتم ح�شاب احلد الأدنى املطلوب للمخ�ش�شات املحددة على املبالغ املتاأخرة التي مل يتم �شدادها، بناء على عدد اأيام عدم انتظام ال�شداد ح�شبما هو مبني اأدناه:

احلد االأدنى من املخ�س�سات املطلوبة اأيام عدم االنتظام يف ال�سداد

%20 ما بني 91 و 180 يوما

%50 ما بني 181 و 365 يوما

%100 اأكرث من 365 يوما

ويتم ر�شد خم�ش�شات حمددة لفئة احل�شابات حتت املراقبة بح�شب حكم وراأي الإدارة.

املخ�س�س العام

ير�شد البنك خم�ش�شا عاما ح�شبما يقرره بنك الكويت املركزي على كافة الت�شهيالت الئتمانية املقدمة للعمالء، مببالغ �شافية لفئات مقيدة حمددة من ال�شمانات، التي تنطبق عليها 

تعليمات بنك الكويت املركزي. كما اأن البنك يقوم بر�شد خم�ش�شات عامة اإ�شافية لتغطية خماطر الئتمان العامة وخماطر ال�شوق الكامنة يف املحفظة.

كما اأن البنك مطالب بر�شد خم�ش�شات لتغطية القرو�س غري املنتظمة. ول�شمان اإدارة املخاطرة الئتمانية ب�شكل فعال، قام البنك بو�شع اإطار عمل �شامل ل�شيا�شة اإدارة املخاطر 

الئتمانية، يغطي كافة اأنواع الت�شهيالت الئتمانية، وذلك ل�شمان التقليل اإىل احلد الأدنى من حدوث اأي قرو�س غري منتظمة.
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اإطار عمل �سيا�سة البنك الإدارة املخاطر االئتمانية

وي�شتخدم البنك الأهلي ت�شنيفات ا�شتاندرد اأند بورز وموديز وفيت�س ريتنجز لنك�شافات الدول وال�شركات. ويختار البنك الت�شنيف الأدنى من بني اأف�شل ت�شنيفني لوزن املخاطرة 

مقابل اأي انك�شاف.

ويتبنى البنك جمموعة الرموز التنظيمية التالية لربط هذه الت�شنيفات مع الأ�شول القابلة للمقارنة يف دفاتر البنك. وي�شتخدم الت�شنيفات بعيدة املدى لهذا التخطيط.

البنوك / الدول: �ستاندرد اأند بورز اأو ما يعادله الت�سنيف الداخلي للبنك

A حتى AAA من 4 - 1

 BBB حتى BB من 7 - 5

D حتى CCC من 10 - 8

املجموع

األف دك

غري ممولة

األف دك

ممولة

األف دك اإجمايل االنك�ساف ملخاطر االئتمان )اإجمايل املبالغ املعلقة قبل تخفيف اأي خماطر(

11,805 - 11,805 البنود النقدية  .1

364,088 16,061 348,027 املطالبات على الدول   .2

21,666 50 21,616 املطالبات على كيانات القطاع العام  .3

767,371 310,891 456,480 املطالبات على البنوك  .4

1,757,107 515,535 1,241,572 املطالبات على ال�شركات  .5

233,905 18,136 215,769 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .6

79,903 4,250 75,653 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .7

697,275 13,762 683,513 انك�شافات اأخرى  .8

3,933,120 878,685 3,054,435 املجمـوع

 IQGOEG πªY QÉWEG
ôWÉîŸG

á«fÉªàF’G 
¿ÉªàF’G áHÉbQ

äGQÉ¡ŸGh áaÉ≤ãdG

á«fÉªàF’G

ôWÉîŸG á«dhDƒ°ùe

áÑ°SÉëŸGh

á©HÉàŸG h áÑbGôŸG

á≤aGƒŸG á«MÓ°U

¢VGôbE’G ΩÉ¶f

ójó– êPƒ‰

QÉ©°SC’G

 äGOÉ°TQ’Gh äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG

ÊÉªàF’G π«∏ëàdG äGhOCG

á«fÉªàF’G ôWÉîŸG IQGOEG äÉ«æ≤J

á¶ØëŸG IQGOEG á≤jôW
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إدارة
المخاطر )تتمة( 

املجموع

األف دك

غري ممولة

األف دك

ممولة

األف دك اإجمايل االنك�ساف ملخاطر االئتمان– متو�سط الر�سيد )اإجمايل املبالغ املعلقة قبل تخفيف اأي خماطر(

10,421 - 10,421 البنود النقدية  .1

370,865 12,939 357,926 املطالبات على الدول	  .2

33,140 50 33,090 املطالبات على كيانات القطاع العام 	.3
799,716 362,100 437,616 املطالبات على البنوك 	.4

1,902,561 593,940 1,308,621 املطالبات على ال�شركات 	.5
230,440 17,203 213,237 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية  	.6
31,228 4,367 26,861 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة 	.7

752,158 62,518 689,640 انك�شافات اأخرى 	.8

4,130,529 1,053,117 3,077,412 املجمـوع

املجموع

األف دك

بقية العامل

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

اأوروبا

األف دك

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط

األف دك

حملي

)الكويت(

األف دك التوزيع اجلغرايف الإجمايل كافة االنك�سافات

11,805 - - - 663 11,142 البنود النقدية  .1

364,088 - - - 17,700 346,388 املطالبات على الدول    .2

21,666 - - - 1,397 20,269 املطالبات على كيانات القطاع العام   .3

767,371 158,335 26,925 180,979 318,772 82,320 املطالبات على البنوك  .4

1,757,107 6,722 23,804 43,440 186,091 1,497,050 املطالبات على ال�شركات  .5

233,905 - - - 2,586 231,319 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية    .6

79,903 - - 830 2,573 76,500 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .7

697,275 758 - 159 26,757 669,601 انك�شافات اأخرى  .8

3,933,120 165,855 50,729 225,408 556,539 2,934,589 املجمــوع

املجموع

األف دك

بقية العامل

ألف دك
الوليات املتحدة

ألف دك
اأوروبا

ألف دك

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط

ألف دك

حملي

)الكويت(

ألف دك التوزيع اجلغرايف الإجمايل االنك�سافات املمولة

11,805 - - - 663 11,142 البنود النقدية  .1

348,027 - - - 6,229 341,798 املطالبات على الدول   .2

21,616 - - - 1,397 20,219 املطالبات على كيانات القطاع العام  .3

456,480 9,531 9,518 76,097 279,155 82,179 املطالبات على البنوك  .4

1,241,572 - - 7,757 143,474 1,090,341 املطالبات على ال�شركات  .5

215,769 - - - 857 214,912 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .6

75,653 - - 830 3,358 71,465 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .7

683,513 758 - 159 26,420 656,176 انك�شافات اأخرى  .8

3,054,435 10,289 9,518 84,843 461,553 2,488,232 املجمــوع
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املجموع

)األف دك(

بقية العامل

)األف دك(

الوليات املتحدة

)األف دك(

اأوروبا

)األف دك(

دول اأخرى

ال�شرق الأو�شط

)األف دك(

حملي

)الكويت(

)األف دك( التوزيع اجلغرايف الإجمايل االنك�سافات غري املمولة

16,061 - - - 11,472 4,589 املطالبات على الدول  .1

50 - - - - 50 املطالبات على كيانات القطاع العام   .2

310,891 148,844 17,407 104,882 39,616 142 املطالبات على البنوك  .3

515,535 6,722 23,804 35,683 42,617 406,709 املطالبات على ال�شركات  .4

18,136 - - - 1,730 16,406 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .5

4,250 - - - 1 4,249 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .6

13,762 - - - 338 13,424 انك�شافات اأخرى  .7

878,685 155,566 41,211 140,565 95,774 445,569 املجمــوع

املجموع

األف دك

اأكرث من 

خم�س �شنوات

األف دك

من �شنة حتى خم�س 

�شنوات

األف دك

من �شهر 

حتى �شنة

األف دك

اقل من 

�شهر واحد

األف دك

اإجمايل االنك�ساف ملخاطر االئتمان املمولة – اإجمايل املتبقي يف تاريخ 

اال�ستحقاق التعاقدي

11,805 - - - 11,805 البنود النقدية  .1

364,088 - 32,360 278,861 52,867 املطالبات على الدول   .2

21,666 - 21,616 - 50 املطالبات على كيانات القطاع العام  .3

767,371 - 64,921 270,328 432,122 املطالبات على البنوك  .4

1,757,107 6,759 338,408 991,839 420,101 املطالبات على ال�شركات  .5

233,905 174,537 27,877 19,604 11,887 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .6

79,903 998 15,233 4,107 59,565 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .7

697,275 34,186 216,374 266,721 179,994 انك�شافات اأخرى  .8

3,933,120 216,480 716,789 1,831,460 1,168,391 املجمــوع

تكلفة املخ�ش�س املحدد

األف دك

خم�ش�س عام

األف دك

خم�ش�س حمدد

األف دك

قرو�س غري منتظمة

األف دك الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�س�سات جممعة بح�سب الفئة 

- - 2,436 2,436 املطالبات على الدول   .1

717 - 18,338 19,168 املطالبات على البنوك  .2

10,725 100,550 35,801 113,822 املطالبات على ال�شركات  .3

1,823 2,060 3,897 5,333 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .4

13,265 102,610 60,472 140,759 املجمــوع
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إدارة
المخاطر )تتمة( 

خم�ش�س عام

األف دك

خم�ش�س حمدد

األف دك

قرو�س غري منتظمة

األف دك الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�س�سات جممعة بح�سب املنطقة اجلغرافية

100,722 22,754 84,085 حملي )الكويت(

1,671 35,993 54,119 دول اأخرى بال�شرق الأو�شط

184 824 824 اأوروبا

33 901 1,731 بقية دول العامل

102,610 60,472 140,759 املجمـوع

املجموع

األف دك

غري ممولة

خم�ش�س عام

األف دك

غري ممولة

خم�ش�س حمدد

األف دك

ممولة

خم�ش�س عام

األف دك

ممولة

خم�ش�س حمدد

األف دك احلركة يف خم�س�سات الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة

132,440 11,150 4,839 71,142 45,309 خم�ش�شات كما يف 1 يناير 2009

1,073 - - - 1,073 فرق ال�شرف

)4,014( - - - )4,014( املبالغ امل�شطوبة خالل ال�شنة

1,501 - - - 1,501 مبالغ م�شرتدة

32,082 )1,080( 988 21,398 10,776 التغري خالل ال�شنة

163,082 10,070 5,827 92,540 54,645 املخ�س�سات كما يف 31 دي�سمرب 2009

املجموع

األف دك

غري م�شنف

األف دك

م�شنف

األف دك التخفيف من خماطر االنك�ساف للقرو�س املتاأخرة وحتويل االئتمان

4,323 - 4,323 املطالبات على كيانات القطاع العام  .1

162,370 2,746 159,624 املطالبات على البنوك  .2

1,083,161 1,075,890 7,271 املطالبات على ال�شركات  .3

215,178 215,178 - النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .4

24,888 24,888 - النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .5

351,456 351,456 - انك�شافات اأخرى  .6

1,841,376 1,670,158 171,218 املجمــوع

العقارات

األف دك

�شمانات

البنك

األف دك

ال�شمانات املالية

األف دك

النك�شاف امل�شمون

األف دك

اإجمايل النك�شاف

الئتماين

األف دك االنك�ساف جتاه االئتمان امل�سمون ب�سمانات قانونية

- - - - 11,805 البنود النقدية  .1

- - - - 364,088 املطالبات على الدول  .2

- - - - 21,666 املطالبات على كيانات القطاع العام  .3

- - 2,682 5,364 767,371 املطالبات على البنوك  .4

84,512 27,097 308,644 768,158 1,757,107 املطالبات على ال�شركات  .5

91 31 7,875 16,491 233,905 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .6

30,089 - 12,606 72,332 79,903 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .7

251,312 - 165,220 558,236 697,275 انك�شافات اأخرى  .8

366,004 27,128 497,027 1,420,581 3,933,120 املجمــوع
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�سايف االنك�ساف

األف دك

تخفيف املخاطر الئتمانية

األف دك

قبل تخفيف املخاطر

األف دك االنك�ساف للمخاطر االئتمانية بعد تخفيف املخاطر االئتمانية وعامل حتويل املخاطرة

11,805 - 11,805 البنود النقدية  .1

348,191 - 348,191 املطالبات على الدول - م�شنفة   .2

21,641 - 21,641 املطالبات على كيانات القطاع العام  .3
565,644 )2,682( 568,326 اأ( املطالبات على البنوك - م�شنفة  .4

ب( املطالبات على البنوك – غري م�شنفة  5,583 - 5,583

1,090,975 )420,253( 1,511,228 املطالبات على ال�شركات  .5

217,282 )7,997( 225,279 النك�شافات الرقابية للقرو�س الفردية   .6

35,023 )42,695( 77,718 النك�شافات للقرو�س املتاأخرة  .7

279,803 )416,532( 696,335 انك�شافات اأخرى  .8

2,575,947 )890,159( 3,466,106 املجمــوع

تخفيف املخاطر االئتمانية

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

الأنواع الرئي�شية من ال�شمانات التي يتم اأخذها:

لتخفيف  تقنية  باعتبارها  حاليا  التقا�س  تقنيات  ا�شتخدام  يتم  ول  التقا�س.  وتقنيات  وترتيبات  الئتماين  وال�شمان  ال�شمانات  اإدارة   )CRM( الئتمانية  املخاطرة  تخفيف  يت�شمن 

املخاطرة الئتمانية.

وعلى اأية حال، فاإن البنك الأهلي ي�شتخدم نظاما لتقييم ال�شمانات واإدارتها. وكافة ال�شمانات من الأ�شهم وال�شمانات النقدية يتم تقييمها على اأ�شا�س يومي، فيما يتعلق بتحديد تغطية 

ال�شمانات. وفيما يخت�س باإدارة تركز خماطرة تركز �شمانات الأ�شهم، فقد حدد البنك ن�شبة من راأ�س املال املدفوع لل�شركة لتكون احلد الأق�شى الذي ميكن قبوله ك�شمانات.

ولإدارة نوعية �شمانات الأ�شهم، يتم ت�شنيف الأ�شهم يف اأربع جمموعات بناء على ال�شيولة والقوة املالية لالأ�شهم، حيث متثل املجموعة الأوىل نوعية عالية. وتتم زيادة التغطية بال�شمانات 

املطلوبة بالن�شبة للمجموعة الثانية وحتى الرابعة.

اأما بخ�شو�س ال�شمانات العقارية، فيتم احل�شول على تقييمني اإذا كانت قيمة ال�شمان تتجاوز حد معني ويكون التقييم الأقل هو الأ�شا�س للتقييم. كما اأن البنك لديه مطلب اإجباري وهو 

احل�شول على وثيقة تاأمني على ال�شمان العقاري )من غري الأرا�شي(، حيث يتم التنازل عن وثيقة التاأمني ل�شالح البنك. ويتم تقييم ال�شمانات العقارية على اأ�شا�س �شنوي.

ويقبل البنك الأهلي عادة الأنواع التالية من ال�شمانات:

اأ�شهم حقوق امل�شاهمني وال�شناديق.  •

الهوام�س النقدية والودائع الثابتة.  •

•  العقار الذي يتكون من اأ�شول تدر دخال واأ�شول ل تدر دخال. و بخ�شو�س ال�شامنني يقبل البنك �شمانات الأفراد، وال�شركات والبنوك ولديه نظام لتقييم اأهليتها لالئتمان وحتديد 
درجات خماطرها.

خماطر ال�سوق اخلا�سة بانك�سافات املتاجرة يف املحافظ وال�سرف االأجنبي وال�سلع

ي�شتخدم البنك طريقة معيارية موحدة لقيا�س خماطر ال�شوق ملحافظه املختلفة التي تتكون من ال�شرف الأجنبي والأ�شهم والأدوات امل�شتقة.

راأ�س املال املطلوب

األف دك متطلبات راأ�س املال النك�سافات خماطر ال�سوق

292 خماطر مركز الأ�شهم  .1

212 خماطر �شعر ال�شرف  .2

504 احلد االأدنى من راأ�س املال املطلوب ملخاطر ال�سوق
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إدارة
المخاطر )تتمة( 

املخاطر الت�سغيلية

ي�شتخدم البنك الطريقة القيا�شية لقيا�س املخاطر الت�شغيلية. ويتم حتديد الربح لكل خط من خطوط الأعمال با�شتخدام منهجية لتحديد اأ�شعار التحويل التي يتبعها البنك. وتوفر 

�شيا�شة التخطيط الإر�شادات التف�شيلية لطريقة توزيع دخل الأعمال يف ثمانية خطوط اأعمال قيا�شية. 

وقد مت اعتماد �شيا�شة التنظيم للبنك من قبل جمل�س الإدارة

راأ�س املال املطلوب

األف دك متطلبات راأ�س املال للمخاطر الت�سغيلية

477 املتاجرة واملبيعات

الأعمال امل�شرفية التجارية 11,737 

الأعمال امل�شرفية لالأفراد 2,629 

اإدارة الأ�شول 115 

احلد االأدنى من راأ�س املال املطلوب للمخاطر الت�سغيلية 14,958 

مركز االأ�سهم يف دفاتر البنك

يف وقت القيام باأي ا�شتثمار، يقرر البنك ما اإذا كان ال�شتثمار من النوع ال�شرتاتيجي اأو مت القيام به بهدف حتقيق مكا�شب راأ�شمالية. وهذا القرار يتم اتخاذه بناء على عدد من العوامل 

مثل ن�شبة ال�شتثمار، الع�شوية يف جمل�س الإدارة، امليزة ال�شرتاتيجية بالن�شبة للبنك. 

يتوافق مع  التقييم  فاإن  البور�شة،  املدرجة يف  بالأ�شهم غري  يتعلق  وفيما  الإقفال.  �شعر عطاء عند  اأقل  اأ�شا�س  املالية على  لالأوراق  الكويت  �شوق  املدرجة يف  البنك  اأ�شهم  تقييم  ويتم 

متطلبات معيار املحا�شبة الدويل )IAS 39(. وكافة ال�شتثمارات تتطلب موافقة جلنة ال�شتثمار اأو جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان، وهذا يعتمد على مبلغ النك�شاف. والتقنيات املحا�شبية 

ومنهجيات التقييم امل�شتخدمة مبا يف ذلك الفرتا�شات الرئي�شية امل�شتخدمة يف التقييم، يتم الإف�شاح عنها يف اإي�شاحات حول ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة بالبيانات املالية. كما اأن 

ت�شنيف اأنواع وطبيعة ال�شتثمارات باعتبارها ا�شتثمارات للمتاجرة العامة وا�شتثمارات حمتجزة ب�شكل خا�س يتم الإف�شاح عنها يف الإي�شاح رقم )6( بالبيانات املالية املجمعة.

وتتم مراقبة خماطر الأ�شهم عن طريق حتديد احلد الأق�شى لتخ�شي�س الأ�شول كن�شبة من القرو�س وال�شلفيات. كما قام البنك اأي�شا بو�شع حدود للقطاع وال�شوق ووقف اخل�شائر. 

ويتم تنفيذ تقييم ائتماين �شامل لالأ�شهم غري املدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية. ويتم و�شع احلد الأق�شى للمحفظة فيما يتعلق بانك�شاف الأ�شهم غري املدرجة. وقد مت و�شع اآلية �شاملة 

لرفع التقارير ال�شهرية للجنة جمل�س الإدارة لالئتمان لالإبالغ عن اأداء حمفظة ا�شتثمار الأ�شهم والتزامها مبختلف احلدود املو�شوعة يف �شيا�شة ال�شتثمار اخلا�شة بالبنك الأهلي.

غري مدرجة

األف دك

مدرجة

األف دك

املجموع

األف دك اإجمايل قيمة اال�ستثمارات املعلنة يف امليزانية:

الأوراق املالية اخلا�شة بال�شتثمار 107,627  70,755  36,872 

املجموع

األف دك جمموع املكا�سب اال�ستثمارية

957 املكا�شب املحققة امل�شجلة يف بيان دخل ال�شنة املجمع

10,858 املكا�شب غري املحققة امل�شجلة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع

4,886 45% من املذكور اأعاله املت�شمن يف راأ�شمال ال�شريحة الثانية

متطلبات راأ�س املال

األف دك متطلبات راأ�س املال لال�ستثمارات

9,787 اأوراق مالية خا�شة بال�شتثمار – متاحة للبيع
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)IRRBB( خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية

فيما يلي بيان لطبيعة خماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية والفرتا�شات الرئي�شية بخ�شو�س معدل تكرار قيا�شها:

يتم حتديد خماطر �شعر الفائدة على اعتبار اأن غالبية القرو�س بالدينار الكويتي يعاد ت�شعريها مع اأي تغري يف �شعر اخل�شم ال�شادر من قبل بنك الكويت املركزي. وعلى اأية حال فاإن 

اأ�شعار الفائدة على الودائع ل يتم ربطها ب�شعر اخل�شم املحدد من قبل بنك الكويت املركزي ومن ثم فاإن هذه الأ�شعار ل يتم اإعادة ت�شعريها يف �شوء اإعادة ت�شعري القرو�س. والفرق الذي 

ين�شاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإىل خماطرة اأ�شعار الفائدة )خماطر ال�شعر الأ�شا�شي(. اأما العنا�شر الأخرى يف امليزانية التي حتمل خماطرة اأ�شعار الفائدة فهي �شندات الدين احلكومية 

واأذونات اخلزينة و�شندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�شتثمارية.

ويتم اإعادة ت�شعري الودائع بناء على تاريخ ال�شتحقاق النهائي لها، اأو علىاأ�شا�س تاريخ اإعادة الت�شعري اإذا كانت مرتبطة مبوؤ�شر �شعر متغري. والودائع غري احل�شا�شة حلركات �شعر الفائدة 

يتم ت�شنيفها ب�شكل منف�شل. واملكا�شب املعر�شة للمخاطرة يتم ح�شابها بناء على فجوات اإعادة ت�شعري �شعر الفائدة. كما يتم القيام بتحليل ت�شبيهي حتت �شيناريوهات خمتلفة ل�شعر 

الفائدة. ويتم حتديد الأثر كميا على فرتات منتظمة. كما اأن النك�شافات مقابل احلدود والتحليل الت�شبيهي تتم مراقبتها ب�شكل منتظم من جانب جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات. 

ويحمي البنك نف�شه من خماطر �شعر الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية حيثما يكون منا�شبا با�شتخدام اأدوات ا�شتقاقية مثل مقاي�شات �شعر الفائدة، الخ. ويتم حتقيق احلماية بذات العملة 

وتغطي فرتة املعاملة ذات ال�شلة.

األف دك خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية

)23( 1 نقطة اأ�شا�س ح�شا�شية يف دفرت الدينار الكويتي

3 1 نقطة اأ�شا�س ح�شا�شية يف دفرت الدولر الأمريكي

ويقر البنك الأهلي ب�شرورة تطبيق مبداأ ال�شفافية. ويوفر احلد الأق�شى من الإف�شاح العام لتمكني امل�شاهمني واملتعاملني من تقدير خماطر البنك؛ وتقييم التقنيات امل�شتخدمة يف قيا�س 

واإدارة املخاطر؛ واتخاذ قرارات مبنية على معلومات �شليمة اأثناء التعامل مع البنك. والبنك لديه اإطار عمل تف�شيلي و�شامل للمخاطر يلتزم باتفاقية بازل 2، وقد قام البنك بتحديد 

املخاطر الرئي�شية مع تفا�شيل تقنيات القيا�س واملراقبة حتت كل جمال من جمالت املخاطرة.
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تقرير 
مجلس اإلدارة

بيـان الدخل

ا�شتمرت الأزمة املالية العاملية يف تداعياتها التي اأثرت �شلبا على القت�شاديات العاملية والإقليمية خالل عام 2008، وامتد تاأثريها لي�شمل اأعمال البنوك خالل عام 2009. وخالل هذه 

الفرتة وعلى الرغم من التحديات الكبرية وظروف ال�شوق ال�شعبة جنح البنك الأهلي يف حتقيق ربح �شايف مببلغ 39.2 مليون دك بعد خ�شم املخ�ش�شات التحوطية. وقد بلغت ربحية 

ال�شهم 34 فل�شا، كما بلغ العائد على الأ�شول والعائد على حقوق امل�شاهمني 1.31% و12.19% على التوايل.

ومع تطبيق اإ�شرتاتيجيات مدرو�شة لإدارة �شعر الفائدة جنح البنك يف حتقيق زيادة يف �شايف الدخل من �شعر الفائدة بن�شبة 19.4% لت�شل اإىل مبلغ 81.8 مليون دك. اإل اأن الدخل 

القت�شاديات  اأ�شابت  التي  الركود  حالة  ب�شبب  دك  مليون   23.9 اإىل  لي�شل   2008 عام  م�شتوياته يف  انخف�ض عن  قد  الأجنبية  العمالت  التعامل يف  ومن  والعمولت  الر�شوم  من 

والإقليمية. املحلية 

اأما التكاليف الت�شغيلية فقد �شيطر عليها البنك ب�شكل جيد حيث بلغت 30.5 مليون دك، ويعزى ال�شبب الرئي�شي يف ذلك اإىل زيادة تكاليف املوظفني واملباين وم�شروفات تكنولوجيا 

املعلومات، حيث ا�شتمر البنك يف ال�شتثمار يف البنية التحتية واملوارد لتح�شني قدرته على خدمة العمالء واملحافظة على مركزه التناف�شي.

امليزانية العمومية

يف نهاية عام 2009 بلغ اإجمايل اأ�شول البنك 2.97 مليار دينارا كويتيا، باملقارنة مع 3.03 مليار دينارا كويتيا يف عام 2008. وانخف�شت القرو�ض وال�شلفيات من 2.12 مليار دينارا 

كويتيا يف عام 2008 اإىل 2.02 مليار دينارا كويتيا يف عام 2009. اأما حمفظة القرو�ض غري املنتظمة فقد بلغت 130.3 مليون دينارا كويتيا يف نهاية عام 2009، باملقارنة مع 55.6 

مليون دينارا كويتيا يف عام 2008، مت�شمنة قرو�ض قبل الغزو مت اأخذ خم�ش�شات لها بالكامل مببلغ 37.9 مليون دك باملقارنة مع 36.9 مليون دك يف عام 2008. والقرو�ض غري 

املنتظمة م�شمونة ب�شمانات كافية وهي عند م�شتويات معقولة اإذا اأخذنا اأو�شاع ال�شوق احلالية يف العتبار. وقد حت�شنت تكلفة الأموال ب�شكل عام عن طريق احل�شول على م�شادر 

اأرخ�ض لودائع العمالء وودائع ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

وقد التزم البنك بكافة املعدلت النظامية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل عام 2009.

الن�سب والتوزيعات:

يتم توزيع �شايف الأرباح على النحو التايل:

حتويل مبلغ 4.12 مليون دينارا كويتيا اإىل الحتياطي القانوين عماًل باأحكام قانون ال�شركات التجارية الكويتي.  .1

حتويل مبلغ 4.12 مليون دينارا كويتيا اإىل الحتياطي العام.  .2

حتويل الر�شيد الباقي وقدره 30.93 مليون دينارا كويتيا اإىل ح�شاب الأرباح املرحلة.   .3

وقد اأو�شى جمل�ض الإدارة بتوزيع مبلغ 17.15 مليون دينارا كويتيا وذلك من ر�شيد الأرباح املرحلة كاأرباح نقدية على امل�شاهمني مبعدل 15 فل�شًا لكل �شهـم وهذا يخ�شع ملوافقة امل�شاهمني 

باجلمعية العامة للبنك واجلهات املخت�شة.
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تقرير مراقبي 
الحسابات المستقلين

اإىل ح�سرات ال�سادة م�ساهمي البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.

اإليهما »باملجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف  التابعة )ي�شار  البيانات املالية املجمعة املرفقة للبنك الأهلي الكويتي �ض.م.ك. )البنك( و�شركته  لقد دققنا 

الهامة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  وملخ�ض  التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�شنة  املجمعة  النقدية  والتدفقات  امل�شاهمني  والتغريات يف حقوق  ال�شامل  والدخل  الدخل  وبيانات   2009 دي�شمرب   31
والإي�شاحات الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن اإدارة البنك هي امل�شوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت. وتت�شمن هذه امل�شوؤولية: و�شع 

اأدوات الرقابة الداخلية وتطبيقها والحتفاظ بها فيما يتعلق باإعداد البيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها والتاأكد اأن هذه البيانات املالية املجمعة خالية من اأي اأخطاء مادية �شواء 

كانت ب�شبب الغ�ض اأو اخلطاأ، وكذلك اختيار وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية املنا�شبة واإجراء تقديرات حما�شبية تتوافق مع الظروف ب�شورة معتدلة.

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات الأخالقية 

وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من اأخطاء مادية. 

ي�شتمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنها البيانات املالية املجمعة. ت�شتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مراقبي احل�شابات، 

مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �شواء كانت تلك الأخطاء ب�شبب الغ�ض اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو احل�شابات يف العتبار 

اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد البنك للبيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها، وذلك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب مع الظروف، ولكن لي�ض بغر�ض التعبري عن 

راأي حول فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية للبنك. وي�شتمل التدقيق اأي�شًا على تقييم مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة و�شحة التقديرات املحا�شبية الهامة التي اأجرتها اإدارة البنك، 

وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة. 

وباعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�ض ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

الـــــــــراأي 

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2009 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة 

املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

يف راأينا اأي�شًا اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ض اإدارة البنك فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة متفقة مع ما 

هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�ض التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي تتطلبها 

2005 وتعديالته  21 دي�شمرب  2/رب/2005/184 املوؤرخ  التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�ض املال والتي ين�ض عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 

الالحقة وقانون ال�شركات التجارية ل�شنة 1960 والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�شا�شي للبنك واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�شول املرعية. ح�شبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا مل 

الكويت املركزي رقم  الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�ض املال والتي ين�ض عليها تعميم بنك  للتعليمات ال�شادرة عن بنك  2009 خمالفات  31 دي�شمرب  ال�شنة املنتهية يف   تقع خالل 

2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�شمرب 2005 وتعديالته الالحقة وقانون ال�شركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له اأو النظام الأ�شا�شي على وجه قد يكون له تاأثري مادي 
على ن�شاط املجموعة اأو مركزها املايل. 

نبني اأي�شًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009 لأحكام القانون رقم 32 ل�شنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �شاأن 

النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�شرفية والتعليمات املتعلقة به.

وليد عبد اهلل الع�سيمي 

 �شجل مراقبي احل�شابات رقم 68 فئة اأ- الكويت

 من العيبان والع�شيمي و�شركاهم

ع�شو يف اإرن�شت ويونغ

بدر عبد اهلل الوزان 

 �شجل مراقبي احل�شابات رقم 62 فئة اأ - الكويت

 بدر و�شركاه

براي�ض وترهاو�ض كوبرز

6 فرباير 2010
الكويت
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بيان المركز 
المالي المجمع

في 31 ديسمبر 2009

اإي�شاحات

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

املوجودات

3445,594378,897نقد واأر�شدة لدى البنوك

4206,415291,020�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

4121,7099,999�شندات بنك الكويت املركزي

52,023,6942,129,103قرو�ض و�شلف

6109,455159,273ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

727,33534,845موجودات اأخرى

31,78633,822مباين ومعدات

2,965,9883,036,959جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

740,313648,567مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

81,837,6731,991,676ودائع العمالء 

957,51684,304مطلوبات اأخرى

2,635,5022,724,547اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

10115,294109,804راأ�ض املال  

1036,83836,838عالوة اإ�شدار اأ�شهم

5,490-10اأ�شهم منحة مقرتحة

)3,140()5,949(10اأ�شهم خزانة

10167,151141,536احتياطيات 

1017,15221,884توزيعات اأرباح مقرتحة

330,486312,412اإجمايل حقوق امل�ساهمني

2,965,9883,036,959جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اأحمد يو�سف بهبهاين

رئي�ض جمل�ض الإدارة

علي هالل املطريي

نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�شو املنتدب

كولن بالومان

رئي�ض املدراء العامني والرئي�ض التنفيذي

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 24 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل 
المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

اإي�شـاحات

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

11138,227185,341اإيرادات فوائد

)116,869()56,453(12م�شروفات فوائد

81,77468,472�سايف اإيرادات الفوائد

1320,29624,493�شايف اإيرادات اأتعاب وعمولت

3,6505,073�شايف اأرباح حتويل عمالت اأجنبية

1,1502,139�شايف اأرباح من ا�شتثمارات يف اوراق مالية

2,0126,590اإيرادات توزيعات اأرباح

4,797-14ربح من بيع اأرا�شي ملك حر

1,5141,438اإيرادات اأخرى

110,396113,002اإيرادات الت�سغيل

19,94318,393م�شروفات موظفني

1,7641,238ا�شتهالك

8,8169,302م�شروفات ت�شغيل اأخرى

30,52328,933م�سروفات الت�سغيل

79,87384,069ربح الت�سغيل لل�سنة قبل املخ�س�سات / خ�سائر النخفا�ش يف القيمة

)34,702()37,498(15خم�ش�شات / خ�شائر النخفا�ض يف القيمة

42,37549,367ربح ال�سنة بعد املخ�س�سات / خ�سائر النخفا�ش يف القيمة

)255()220(اأتعاب اأع�شاء جمل�ض الإدارة

)3,076()2,981(16ال�شرائب

39,17446,036�سايف ربح ال�سنة

 40 فل�ض 34 فل�ش17ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 24 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل 
الشامل المجمع

السنة المنتهية 31 ديسمبر 2009

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 24 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

39,17446,036�سايف ربح ال�سنة

اإيرادات )م�سروفات( �ساملة اأخرى

)41,512(2,213تاأثري التغريات يف القيمة العادلة ل�شتثمارت متاحة للبيع

4,45921,139�شايف خ�شارة بيع / خ�شائر انخفا�ض قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

11,473)3,016(اإعادة تقييم اأرا�شي ملك حر

82)84(فروق حتويل عمليات حتويل العمالت الأجنبية

)8,818(3,572اإيرادات )م�سروفات( �ساملة اأخرى لل�سنة

42,74637,218اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة
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بيان التدفقات 
النقديـة المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

اإي�شاحات

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

اأن�ســطة العمليات

39,17446,036�شايف ربح ال�شـنة
تعديالت لـ:

)5,436()957(�شايف اأرباح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع
)6,590()2,012(اإيرادات توزيعات اأرباح

)4,797(-14ربح بيع اأرا�شي ملك حر 
1,7641,238ا�شتهالك

1537,49834,702خم�ش�شات / خ�شائر النخفا�ض يف القيمة

75,46765,153ربح العمليات قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل:

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

141,616)64,381(ودائع لدى البنـوك
)101,694(84,605�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

59,728)111,710(�شندات بنك الكويت املركزي
)274,304(73,235قرو�ض و�شلف

1,90419,292ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة
)5,499(7,510موجودات اأخرى

91,746313,166مبالغ م�شـتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى
)216,322()154,003(ودائع العمـالء
)22,436(-�شهادات اإيداع

7,504)26,696(مطلوبات اأخرى

)13,796()22,323(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة الت�شغيل

اأن�سطة ال�ستثمار

)61,890()13,322(�شراء ا�شتثمارات متاحة للبيع
63,44946,908املح�شل من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

2,824)2,744(�شايف )�شراء( بيع مباين ومعـدات
2,0126,590اإيرادات توزيعات اأرباح م�شتلمة

)5,568(49,395�شايف النقد الناجت من )امل�شتخدم يف( اأن�شـطة ال�شتثمار

اأن�سطة التمويل

)45,130()21,863(توزيعات اأرباح مدفوعة
)4,797()2,809(�شراء اأ�شهم خزانة

6,027-بيع اأ�شهم خزانة

)43,900()24,672(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شـطة التمويل

82)84(فروق حتويل عمالت اأجنبية

)63,182(2,316�سايف الزيادة )النق�ش( يف النقـد والنقد املعادل

262,828326,010النقـد والنقد املعادل يف 1 ينايـر

265,144262,828النقـد والنقد املعادل يف 31 دي�سـمرب

يتكون النقد والنقد املعادل من:

36,895105,859نقد واأر�شدة لدى البنوك
228,249156,969ودائع لدى البنوك ت�شتحق خالل ثالثني يومًاً

265,144262,828

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 24 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2009

التاأ�سي�ش والت�سجيل  1

اإن البنك الأهلي الكويتي �ض.م.ك. )»البنك«( هو �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الكويت يف 23 مايو 1967 وم�شجلة كم�شرف لدى بنك الكويت املركزي وعنوان مكتبه امل�شجل هو 

�شاحة ال�شفاة، �شارع اأحمد اجلابر، مدينة الكويت. يقوم البنك ب�شورة اأ�شا�شية بالأن�شطة امل�شرفية يف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة.

قام البنك بتاأ�شي�ض �شركة تابعة ومملوكة بالكامل وهي �شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار �ض.م.ك. )مقفلة( )»ال�شركة التابعة«(. وت�شطلع ال�شركة التابعة باأن�شطة اإدارة ال�شتثمار والأعمال 

ال�شت�شارية وتخ�شع لإ�شراف بنك الكويت املركزي.

مت الت�شريح باإ�شدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�شركته التابعة )ي�شار اإليهم »املجموعة«( من قبل جمل�ض الإدارة يف 6 فرباير 2010. اإن اجلمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمني 

لها احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد اإ�شدارها.

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2

اأ�سا�ش الإعداد

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة باإعادة تقييم »ال�شتثمار يف اأوراق مالية« و »الأر�ض ملك حر« و»م�شتقات الأدوات املالية«.

مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي، الذي ميثل العملة الرئي�شية للبنك، مقربًة لأقرب األف ما مل ين�ض على غري ذلك.

بيان اللتزام

اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت على موؤ�ش�شات اخلدمات املالية التي تخ�شع لرقابة بنك الكويت املركزي.  مت 

وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�شتثناء متطلبات معيار املحا�شبة الدويل 39 حول املخ�ش�ض املجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي 

حول احلد الأدنى للمخ�ش�ض العام، كما هو مبني يف ال�شيا�شة املحا�شبية لنخفا�ض قيمة املوجودات املالية.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية مت�شقة مع تلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة با�شتثناء تطبيق معيار املحا�شبة الدويل 1، واملعيار الدويل للتقارير املالية 7 واملعيار الدويل للتقارير املالية 8، فيما 

يلي التغريات الرئي�شية:

معيار املحا�سبة الدويل 1: عر�ش البيانات املالية - )معدل(

يف�شل املعيار املعدل بني التغريات يف حقوق ملكية املالك وغري املالك. يت�شمن بيان التغريات يف حقوق امللكية فقط تفا�شيل املعامالت مع املالكني ومت عر�ض التغريات يف حقوق ملكية 

غري املالكني كبند م�شتقل. اإ�شافة اإىل ذلك، يقدم املعيار بيان الدخل ال�شامل: وهو ميثل كافة بنود الإيرادات وامل�شروفات امل�شجلة �شواء مت ذلك يف بيان م�شتقل اأو يف بيانني مرتبطني. 

لقد اختارت املجموعة عر�ض بيانني.

تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 7: »حت�سني الإف�ساحات حول الأدوات املالية«

�شدرت تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 7 يف مار�ض 2009 وتتطلب اإف�شاح جيد عن قيا�ض القيمة العادلة وخماطر �شيولة امل�شتقات.

املعيار الدويل للتقارير املالية 8: »قطاعات الت�سغيل«

يتطلب املعيار الإف�شاح عن املعلومات اخلا�شة بقطاعات الت�شغيل لدى البنك وحتل حمل املتطلبات لتحديد معلومات القطاعات الأ�شا�شية )الأعمال( والثانوية )اجلغرافية( للبنك. اإن 

تطبيق هذا املعيار مل يكن له اأي تاأثري على املركز للبنك اأو الأداء املايل للبنك. قرر البنك اأن قطاعات الت�شغيل هي نف�ض القطاعات التي مت حتديدها وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل 14 

»معلومات القطاعات«.

يتم تطبيقها من قبل  املفعول ومل  �شارية  اإنها غري  اإل  التالية،  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�شريات  وتف�شريات جلنة  الدولية  املحا�شبة  اإ�شدار معايري من قبل جمل�ض معايري   مت 

املجموعة بعد:

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية

مت اإ�شدار املعيار يف نوفمرب 2009 وي�شري على ال�شنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. اإن املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يح�شن قدرة م�شتخدمي البيانات املالية على تقييم 

حجم وتوقيت ودرجة التاأكد من التدفقات النقدية امل�شتقبلية للمن�شاأة من خالل ا�شتبدال العديد من فئات ت�شنيف الأدوات املالية وطرق احت�شاب انخفا�ض القيمة ذات ال�شلة.
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إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2009

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

معيار املحا�سبة الدويل 24: الإف�ساحات اخلا�سة بالأطراف ذات العالقة – معدل

مت اإ�شدار املعيار املعدل يف نوفمرب 2009 وي�شري على ال�شنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011، يب�شط املعيار تعريف الطرف ذي عالقة ويقدم اإعفاء جزئي من متطلبات 

الإف�شاح للجهات ذات العالقة باحلكومة.

�شوف يوؤدي تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 لتعديالت واف�شاحات اإ�شافية تتعلق بالأدوات املالية و املخاطر املتعلقة بها. بينما لي�ض من املتوقع اأن يكون لتطبيق معيار املحا�شبة 

الدويل 24 )معدل( اأثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

اأ�سا�ش التجميع

تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للبنك و�شركته التابعة. ويتم اإعداد البيانات املالية لل�شركة التابعة لنف�ض �شنة التقارير للبنك با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة.

اإن ال�شركات التابعة هي جميع ال�شركات التي ت�شيطر عليها املجموعة. وتن�شاأ ال�شيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية 

والت�شغيلية لل�شركة التابعة عمومًا وي�شاحب ذلك امل�شاهمة مبا يزيد عن ن�شف حقوق الت�شويت يف تلك ال�شركة. يتم جتميع ال�شركات التابعة من تاريخ ممار�شة املجموعة ال�شيطرة 

عليها ويتم ا�شتبعادها من التجميع يف تاريخ اإنتهاء تلك ال�شيطرة.

يتم عند التجميع ا�شتبعاد كافة الأر�شدة واملعامالت اجلوهرية فيما بني املجموعة مبا يف ذلك الأرباح واخل�شائر غري املحققة اجلوهرية الناجتة عن املعامالت بني �شركات املجموعة.

الأدوات املالية

ت�سنيف الأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�شنيف الأدوات املالية كـ »قرو�ض ومدينني« و »ا�شتثمار يف اأوراق مالية« و«مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة«. يتكون ال�شتثمار 

يف اأوراق مالية من »ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة« و »ال�شتثمارات املتاحة للبيع«. حتدد الإدارة الت�شنيف املالئم لكل اأداة عند احليازة.

الإعرتاف وتوقف الإعرتاف

يتم العرتاف بالأ�شل املايل اأو اللتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. اإن جميع امل�شرتيات واملبيعات بالطرق املعتادة للموجودات املالية يتم ت�شجيلها 

على اأ�شا�ض تاريخ ال�شداد. ت�شجل التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ ال�شراء وتاريخ ال�شداد يف بيان الدخل املجمع اأو يف بيان الدخل ال�شامل املجمع وفقًا لل�شيا�شة املطبقة على الأداة 

ذات ال�شلة. اإن امل�شرتيات اأو املبيعات بالطرق املعتادة هي م�شرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل اإطار زمني يتم حتديده عمومًا بالنظم اأو بالعرف 

ال�شائد يف الأ�شواق. 

يتم اإلغاء العرتاف باأ�شل مايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما: 

اأو املالية؛  املوجودات  تلك  من  النقدية  التدفقات  ا�شتالم  يف  احلقوق  انتهاء  	•
	عندما حتتفظ املجموعة بتحويل احلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية، ولكن باملقابل تتحمل املجموعة التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري اإىل طرف  	•

ثالث مبوجب ترتيب »القب�ض والدفع«؛ اأو

واإما  املالية  املوجودات  تلك  من  النقدية  التدفقات  ا�شتالم  يف  احلق  بتحويل  املجموعة  تقوم  عندما  	•
اأن حتول املجموعة كافة خماطر ومزايا الأ�شل، اأو  •  

اأن ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�شل ولكن حولت ال�شيطرة على الأ�شل.  •  

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف التدفقات النقدية من الأ�شل ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�شل اأو مل حتول ال�شيطرة على الأ�شل، يتم ت�شجيل الأ�شل 

مبقدار ا�شتمرار املجموعة يف ال�شيطرة على الأ�شل. 

عندما تاأخذ ال�شيطرة �شكل �شمان على الأ�شل املحول، يتم قيا�شها بالقيمة الدفرتية الأ�شلية لالأ�شل اأو احلد الأق�شى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �شداده اأيهما اأقل.

يتم اإلغاء العرتاف بالتزام املايل عند الإعفاء من اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحيته.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2

الأدوات املالية )تتمة(

القيا�ش

يتم قيا�ض كافة املوجودات اأو املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. ت�شاف تكاليف املعامالت اإىل تكاليف كل الأدوات با�شتنثاء امل�شنفة ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�شارة. تدرج تكاليف املعاملة على املوجودات املالية امل�شنفة كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة يف بيان الدخل املجمع.

القرو�ش واملدينون

متثل القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة اأو حمددة ل يتم ت�شعريها يف �شوق ن�شط. وتقا�ض هذه املوجودات لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة 

الأتعاب  اأو ق�شط عند احليازة يف احل�شبان وكذلك  اأي خ�شم  بو�شع  املطفاأة  التكلفة  احت�شاب  يتم  القيمة.  انخفا�ض  ناق�شًا خم�ش�ض  الفعلية  العادلة  القيمة  لتغطية  املعدلة  العائد 

والتكاليف التي ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم اإدراج الإطفاء �شمن »اإيرادات فوائد« يف بيان الدخل املجمع. تدرج اخل�شائر الناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان 

الدخل املجمع �شمن »خم�ش�شات / خ�شائر النخفا�ض يف القيمة«.

اإن النقد والأر�شدة لدى البنوك و�شندات خزانة حكومة دولة الكويت و�شندات بنك الكويت املركزي والقرو�ض وال�شلف وبع�ض املوجودات الأخرى يتم ت�شنيفها كـ »قرو�ض ومدينون«

ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

اأو اخل�شارة منذ البداية. يتم ت�شنيف  ت�شم هذه الفئة فئتني فرعيتني هما: ال�شتثمارات املحتفظ بها للمتاجرة وال�شتثمارات املالية امل�شنفة وفقًا للقيمة العادلة من خالل الربح 

الأ�شل املايل كمحتفظ به للمتاجرة اإذا متت حيازته ب�شورة اأ�شا�شية لغر�ض البيع اأو اإعادة ال�شراء يف امل�شتقبل القريب. ت�شنف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�شارة وفقًا لإدارة خماطر موثقة اأو ا�شرتاتيجية ا�شتثمار ويتم اإبالغ موظفي الإدارة العليا على هذا الأ�شا�ض. يتم قيا�ض هذه املوجودات املالية لحقًا وفقًا للقيمة العادلة وتتحقق 

اأية اأرباح اأو خ�شائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع. مل تقم املجموعة بت�شنيف اأي موجودات مالية كـ »موجودات مالية م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة يف البداية« 

عند التحقق املبدئي.

ا�ستثمارات متاحة للبيع 

متثل الأدوات املتاحة للبيع موجودات مالية غري م�شتقة مت حيازتها ب�شورة اأ�شا�شية لالحتفاظ بها لفرتة غري حمددة وميكن بيعها ا�شتجابة ملتطلبات ال�شيولة اأو التغريات يف اأ�شعار الفائدة 

اأو معدلت حتويل العمالت الأجنبية اأو اأ�شعار الأ�شهم. يتم قيا�ض هذه املوجودات لحقًا بالقيمة العادلة وت�شجل اأية اأرباح اأو خ�شائر �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. عند ا�شتبعاد الأ�شل 

اأو انخفا�ض قيمته، فاإن تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املتعلقة بهذا الأ�شل حتول اإىل بيان الدخل املجمع كاأرباح اأو خ�شائر.

املطلوبات املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

تقا�ض هذه املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل العائد الفعلي. يتم ح�شاب التكلفة املطفاأة مع الأخذ يف العتبار اأي خ�شم اأو عالوة عند ال�شدار و التكاليف 

التي تعترب جزءًا مكماًل ل�شعر الفائدة الفعلي. يتم ت�شنيف املبالغ امل�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى وودائع العمالء واملطلوبات الأخرى كـ »مطلوبات مالية بخالف املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة«.

م�ستقات الأدوات املالية والتغطية

تت�شمن امل�شتقات مبادلت معدلت الفائدة والعقود الآجلة ومبادلت العجز الئتماين وعقود �شرف العمالت الأجنبية الآجلة وخيارات العمالت الأجنبية. تدرج امل�شتقات وفقًا للقيمة 

العادلة. تدرج م�شتقات الأدوات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة )اأرباح غري حمققة( �شمن املوجودات الأخرى، بينما تدرج م�شتقات الأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�شالبة 

)خ�شائر غري حمققة( �شمن املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل. بالن�شبة للتغطية التي ل تفي ب�شروط حما�شبة التغطية وامل�شتقات »املحتفظ بها للمتاجرة« فاإن اأية اأرباح اأو خ�شائر 

ناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لهذه امل�شتقات توؤخذ مبا�شرة اإىل بيان الدخل املجمع.

تقوم املجموعة با�شتخدام م�شتقات الأدوات املالية لإدارة خماطر التعر�ض ل�شعر الفائدة والعمالت الأجنبية وخماطر الئتمان. يتم معاجلة م�شتقات معينة مت�شمنة يف بع�ض الأدوات 

املالية كم�شتقات منف�شلة عندما ل تتعلق اخل�شائ�ض القت�شادية وخ�شائ�ض املخاطر اخلا�شة بها ب�شورة كبرية بالعقد امل�شيف ول يكون العقد امل�شيف مدرجًا بالقيمة العادلة من 

خالل الأرباح واخل�شائر. يتم قيا�ض امل�شتقات املت�شمنة وفقًا للقيمة العادلة مع حتقق التغريات يف القيمة العادلة �شمن بيان الدخل املجمع. 

تقوم املجموعة، لغر�ض اإدارة خماطر معينة، بتطبيق حما�شبة التغطية للمعامالت التي ت�شتويف املعايري املحددة. يف بداية عالقة التغطية، تقوم املجموعة ر�شميًا بتوثيق العالقة بني بند 

التغطية واأداة التغطية مبا يف ذلك طبيعة املخاطر والهدف واإ�شرتاتيجية اإجراء التغطية والأ�شلوب امل�شتخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية.

كما يتم يف بداية عالقة التغطية اأي�شًا اإجراء تقييم ر�شمي ل�شمان اأن اأداة التغطية من املتوقع لها اأن تكون ذات فعالية عالية من حيث مقابلة املخاطر امل�شنفة لبند التغطية. يتم تقييم 

اأدوات التغطية ب�شورة ر�شمية يف تاريخ كل بيانات مالية. تعترب اأداة التغطية ذات فعالية عالية اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املغطاة خالل 

الفرتة املعينة لها التغطية من املتوقع مقابلتها يف نطاق يرتاوح بني 80% و%125.
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الأدوات املالية )تتمة(

القيا�ش )تتمة(

لأغرا�ض حما�شبة التغطية، ت�شنف التغطية اإىل فئتني: )اأ( تغطية القيمة العادلة التي تغطي خماطر التعر�ض للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املحققة؛ و )ب( تغطية 

التدفقات النقدية التي تغطي خماطر التغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة �شواء مبخاطر معينة متعلقة باأ�شل اأو التزام حمقق اأو مبعاملة حمتملة ومتوقعة ب�شورة كبرية.

تغطية القيمة العادلة

اإدراجها يف  اأداة التغطية وفقًا للقيمة العادلة يتم  اإعادة قيا�ض  اأو خ�شارة غري حمققة من  اأي ربح  فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�شبة التغطية، فاإن 

»موجودات اأخرى« اأو »مطلوبات اأخرى« ويف بيان الدخل املجمع. اإن اأي اأرباح اأو خ�شائر على البند املغطى اخلا�ض باملخاطر املغطاة يتم تعديلها بالقيمة الدفرتية للبند املغطى وت�شجل 

يف بيان الدخل املجمع.

املطفاأة،  بالتكلفة  امل�شجلة  املغطاة  للبنود  بالن�شبة  التغطية.  تعد موؤهلة ملحا�شبة  اأو مل  اأو تطبيقها،  اإلغاوؤها  اأو  بيعها  اأو  التغطية  اأداة  تنتهي �شالحية  التغطية عندما  اإنهاء عالقة  يتم 

با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، فاإن الفرق بني القيمة الدفرتية لبند التغطية عند الإنهاء والقيمة الإ�شمية يتم اإطفاوؤه على مدى الفرتة املتبقية لعالقة التغطية الأ�شلية. يف 

حالة عدم حتقق بند التغطية، فاإن تعديل القيمة العادلة غري املطفاأة تدرج مبا�شرًة يف بيان الدخل املجمع.

تغطية التدفقات النقدية

عندما يتم ت�شنيف احد امل�شتقات على اأنه اأداة التغطية لعدد من التدفقات النقدية اخلا�شة باإحدى املخاطر املتعلقة باأ�شل اأو التزام اأداة معاملة م�شتقبلية متوقعة احلدوث ب�شورة كبرية 

قد توؤثر على الربح واخل�شارة. اإن اجلزء الفعال من التغيريات يف القيمة العادلة لأحد امل�شتقات يتم اإدراجها مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع. يتم ا�شتبعاد املبلغ املدرج يف البيان 

املجمع لالإيرادات ال�شاملة و يتم اإدراجه يف بيان الدخل املجمع يف نف�ض الفرتة التي توؤثر فيها التدفقات املالية املغطاة على الأرباح اأو اخل�شائر يف نف�ض بيان الدخل اأو بند التغطية. يتم 

اإدراج اأي جزء غري فعال من التغريات يف القيمة العادلة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.

عندما تنتهي �شالحية اأحد امل�شتقات اأو بيعها اأو اإلغاوؤها اأو تطبيقها، اأو مل تعد موؤهلة ملحا�شبة التغطية اأو مت اإلغاء الت�شنيف، عند ذلك ل ت�شتمر حما�شبة التغطية ويبقى املبلغ املدرج 

يف بيان الدخل ال�شامل املجمع حتى توؤثر املعامالت املتوقعة على الربح اأو اخل�شارة. اإذا مل تعد املعاملة امل�شتقبلية متوقعة، عند ذلك يتم مبا�شرًة اإدراج الر�شيد املدرج يف بيان الدخل 

ال�شامل املجمع يف بيان الدخل املجمع.

ال�سمانات املالية

متنح املجموعة يف �شياق عملها املعتاد �شمانات مالية تتكون من خطابات العتماد وال�شمانات والقبولت. يتم قيد ال�شمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة مبدئيًا بالقيمة العادلة 

التي متثل الق�شط املح�شل. يف املطلوبات الأخرى. يتم قيد الق�شط املح�شل يف بيان الدخل املجمع �شمن بند »�شايف اإيرادات اأتعاب و عمولت« على اأ�شا�ض الق�شط الثابت على مدى فرتة 

ال�شمان. يتم لحقًا قيا�ض التزام ال�شمان وفقًا ملبلغ الت�شجيل املبدئي ناق�شًا الإطفاء اأو قيمة اأي التزام مايل ناجت عنه اأيهما اأكرب.

املقا�سة 

يتم اإجراء مقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية عندما يكون للمجموعة حق قانوين يلزم مبقا�شة املبالغ املحققة وتنوي ت�شوية هذه املبالغ على اأ�شا�ض ال�شايف اأو ا�شرتداد الأ�شل 

وت�شوية اللتزام يف اآن واحد.

القيمة العادلة 

تتحدد القيمة العادلة لالأدوات امل�شعرة بناء على اأ�شعار اآخر اأوامر �شراء معلنة. بالن�شبة لكافة الأدوات املالية الأخرى، فاإنه يتم حتديد القيمة العادلة با�شتخدام اأ�شاليب تقييم منا�شبة. 

تت�شمن اأ�شاليب التقييم القيمة العادلة امل�شتقة من معاملة جتارية بحتة، اأو التدفقات النقدية املخ�شومة اأو اأ�شاليب التقييم الأخرى امل�شتخدمة ب�شفة عامة من قبل املتعاملني يف ال�شوق 

اأو يتم حتديدها بالرجوع اإىل الأ�شعار ال�شوقية لأدوات مماثلة. بالن�شبة لال�شتثمارات يف اأ�شهم، يتم اإدراج ال�شتثمار بالتكلفة فيما لو تعذر اإجراء تقدير معقول للقيمة العادلة.

للفائدة لأدوات  ال�شوق احلالية  امل�شتقبلية وفقًا ملعدلت  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بالإطفاء عن طريق خ�شم  املعدلة  بالتكلفة  املالية املدرجة  العادلة لالأدوات  القيمة  يتم حتديد 

مالية مماثلة.

اإن القيمة العادلة لأحد امل�شتقات تعادل الربح اأو اخل�شارة غري املحققة من هذه امل�شتقات التي يتم قيا�شها ح�شب ال�شوق با�شتخدام اأ�شعار ال�شوق ال�شائدة اأو مناذج الت�شعري الداخلية.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2

الأدوات املالية )تتمة(

انخفا�ش قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بعمل تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على انخفا�ض قيمة اأ�شل اأو جمموعة من املوجودات املالية. يتعر�ض الأ�شل املايل اأو 

جمموعة من املوجودات املالية لالنخفا�ض يف القيمة فقط يف حالة وجود دليل مو�شوعي على النخفا�ض يف القيمة نتيجة وقوع حدث اأو اأحداث بعد التحقق املبدئي لالأ�شل واأن هذا 

احلدث له تاأثري على التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. لأغرا�ض تقييم النخفا�ض يف القيمة، يتم جتميع املوجودات املالية عند اأدنى م�شتوى 

يتحقق عنده تدفقات نقدية حمددة ب�شورة م�شتقلة. 

فيما يتعلق بالقرو�ض واملدينني، يف حالة وجود دليل مو�شوعي على تكبد خ�شارة النخفا�ض يف القيمة، يتم خف�ض الأ�شل املايل اإىل املبلغ املمكن ا�شرتداده. بالن�شبة للقرو�ض واملدينني 

ذوو معدلت الفائدة الثابتة، فاإن املبلغ املمكن ا�شرتداده ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية خم�شومة ا�شتنادًا اإىل معدل الفائدة الفعلية الأ�شلي اأما القرو�ض واملدينني 

ذوو معدلت الفائدة املتغرية، فاإن املبلغ املمكن ا�شرتداده يتم خ�شمه مبعدل الفائدة الفعلية احلايل وفقًا ملا ين�ض عليه العقد. تت�شمن التدفقات النقدية امل�شتقبلية املبالغ امل�شرتدة من 

ال�شمانات والرهن. يتم تقييم ال�شمانات املالية وخطابات العتماد واتخاذ خم�ش�شات بطريقة مماثلة بالن�شبة للقرو�ض واملدينني. تخف�ض القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ا�شتخدام 

ح�شاب املخ�ش�شات ويتحقق مبلغ النخفا�ض يف القيمة �شمن بيان الدخل املجمع. يتم �شطب القرو�ض واملدينني بالإ�شافة اإىل املخ�ش�ض املتعلق بها يف حالة عدم وجود توقع حقيقي 

ل�شرتدادها ومت حتقيق جميع ال�شمانات اأو حتويلها اإىل املجموعة.

يف �شنة لحقة، يف حالة زيادة اأو انخفا�ض مبلغ خ�شارة انخفا�ض القيمة املقدر نتيجة حدث وقع بعد حتقيق النخفا�ض يف القيمة، يتم زيادة اأو خف�ض خ�شارة انخفا�ض القيمة املحققة 

من خالل تعديل مبلغ املخ�ش�ض. يف حالة ا�شرتداد ما مت �شطبه يتم قيد ال�شرتداد يف بيان الدخل املجمع.

بالن�شبة لال�شتثمارات يف اأ�شهم متاحة للبيع، تقوم املجموعة يف تاريخ املركز املايل بتقييم وجود دليل مو�شوعي على اأن ا�شتثمار اأو جمموعة من ال�شتثمارات قد تعر�شت لالنخفا�ض يف 

القيمة. يف حالة وجود دليل على النخفا�ض يف القيمة، فاإن اخل�شائر املرتاكمة التي يتم قيا�شها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�شًا خ�شائر النخفا�ض يف القيمة 

على ال�شتثمارات املحققة �شابقًا يف بيان الدخل املجمع، يتم نقلها من اإيرادات �شاملة اأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع. ل يتم عك�ض خ�شائر النخفا�ض يف القيمة على ال�شتثمارات 

يف اأ�شهم متاحة للبيع من خالل بيان الدخل املجمع وتتحقق الزيادات يف قيمتها العادلة، بعد النخفا�ض يف القيمة، �شمن اإيرادات �شاملة اأخرى مبا�شرًة.

وبالن�شبة لأدوات الدين املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتقييم الأدوات كل على حده لتحديد اإذا ما كان هناك دليل مو�شوعي على النخفا�ض يف القيمة. عند وجود دليل مو�شوعي على 

النخفا�ض يف القيمة، يتم قيا�ض مبلغ اخل�شارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأداة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية. ي�شتمر العرتاف بالفائدة وفقًا ملعدل الفائدة الفعلية 

الأ�شلي على القيمة الدفرتية املخف�شة لالأ�شل ويتم ت�شجيل هذه الفائدة كجزء من »اإيرادات فوائد«. فاإنه يف حالة الزيادات يف القيمة العادلة لأدوات الدين املتاحة للبيع يف �شنة لحقة 

وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�شورة مو�شوعية بحدث وقع بعد حتقيق خ�شارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع، يتم عك�ض خ�شارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.

بال�شايف بعد بع�ض فئات  املنتظمة،  النقدية  النقدية وغري  الت�شهيالت الئتمانية  العام على  للمخ�ش�ض  الأدنى  الكويت املركزي من املجموعة الحتفاظ باحلد  تعليمات بنك  تتطلب 

ال�شمان املحتجزة خالل فرتة التقرير. يف مار�ض 2007، اأ�شدر بنك الكويت املركزي تعميم بالتعديل على اأ�شا�ض احت�شاب احلد الأدنى املخ�ش�شات العامة على الت�شهيالت بتغيري املعدل 

من 2% اإىل 1% كحد اأدين للت�شهيالت النقدية ومن 1% اإىل 0.5% كحد اأدين للت�شهيالت غري النقدية. وقد مت تطبيق املعدلت املطلوبة اعتبارًا من 1 يناير 2007 على �شايف الزيادة يف 

الت�شهيالت. اإن املخ�ش�ض العام الذي يزيد عن املعدل احلايل بن�شبة 1% بالن�شبة للت�شهيالت النقدية وبن�شبة 0.5% بالن�شبة للت�شهيالت غري النقدية، بال�شايف بعد املخ�ش�ض املفرج 

عنه، يتم الحتفاظ به كمخ�ش�ض عام حتى �شدور تعليمات اأخرى من قبل بنك الكويت املركزي.

قرو�ش معاد التفاو�ش عليها 

ي�شعى البنك، متى كان ذلك ممكنًا، لإعادة التفاو�ض حول القرو�ض وال�شلف بدًل من حيازة ال�شمانات. هذا قد ي�شتدعي متديد ترتيبات ال�شداد والتفاق على �شروط قرو�ض جديدة. 

وبعد اإعادة التفاو�ض حول هذه ال�شروط، ل تعترب الت�شهيالت متاأخرة اأو منخف�شة القيمة. تراجع الإدارة القرو�ض املعاد التفاو�ض عليها با�شتمرار ل�شمان اللتزام بكافة املعايري واإمكانية 

الوفاء بدفعات ال�شداد امل�شتقبلية.

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�شندوق والودائع لدى البنوك التي ت�شتحق خالل ثالثني يومًا اأو اأقل من تاريخ ال�شتحقاق الأ�شلي.
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املباين واملعدات

تدرج املباين واملعدات - با�شتثناء الأر�ض اململوكة ملك حر - بالتكلفة ناق�شًا ال�شتهالك املرتاكم وخ�شائر انخفا�ض القيمة. يتم حتميل ال�شتهالك على جميع املباين واملعدات با�شتثناء 

الأر�ض اململوكة ملك حر مبعدلت حتت�شب ل�شطب تكلفة كل اأ�شل على اأ�شا�ض طريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها. 

تدرج الأر�ض ملك حر مبدئيًا بالتكلفة. بعد التحقق املبدئي، تدرج الأر�ض ملك حر وفقًا للمبلغ املعاد تقييمه والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ اإعادة التقييم ا�شتنادًا اإىل التقييم من 

قبل املقيمني اخلارجيني امل�شتقلني. يدرج الفائ�ض اأو العجز الناجت من اإعادة التقييم، كبند منف�شل �شمن حقوق امللكية �شريطة األ يتجاوز العجز الفائ�ض املحقق �شابقًا. اأما جزء العجز 

الناجت من اإعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�ض املحقق �شابقًا فيدرج يف بيان الدخل املجمع. تدرج الزيادة يف بيان الدخل املجمع مبقدار عك�ض فائ�ض اإعادة التقييم خل�شارة اإعادة التقييم 

املحققة يف بيان الدخل �شابقًا. عند ال�شتبعاد، يتم حتويل فائ�ض اإعادة التقييم املتعلق بالأر�ض ملك حر التي مت بيعها اإىل الأرباح املرحلة مبا�شرًة.

احت�شاب  لغر�ض  للموجودات  املقدرة  الزمنية  الأعمار  اإن  مالية.  �شنة  نهاية كل  املالئمة، يف  وتعديلها يف احلالت  ال�شتهالك،  واأ�شاليب  الزمنية  والأعمار  املتبقية  القيم  يتم مراجعة 

ال�شتهالك هي كما يلي:

20 �شنة مباين  

مدة الإيجار مباين على اأر�ض م�شتاأجرة 

3 اإىل 5 �شنوات اأثاث ومعدات 

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات بتاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�شر على انخفا�ض القيمة. واإذا كان هناك اأي موؤ�شر على انخفا�ض القيمة، فاإنه 

يتم تخفي�ض املوجودات اإىل قيمها املمكن ا�شرتدادها، كما يتم ت�شجيل اأي خ�شائر ناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.

اأ�سهم اخلزانة 

تتكون اأ�شهم اخلزانة من اأ�شهم البنك التي اأ�شدرها ومت اإعادة حيازتها من قبل املجموعة ومل يتم بعد الت�شرف بها اأو اإلغاوؤها. يتم املحا�شبة عن اأ�شهم اخلزانة با�شتخدام طريقة 

التكلفة. وفقًا لهذه الطريقة، يتم حتميل املتو�شط املوزون لتكلفة الأ�شهم املعاد حيازتها اإىل ح�شاب مقابل �شمن حقوق امللكية. عند الت�شرف باأ�شهم اخلزانة، يتم اإ�شافة الأرباح اإىل بند 

»احتياطي اأ�شهم اخلزانة« وهو بند غري قابل للتوزيع. يتم اأي�شًا حتميل اأية خ�شائر حمققة اإىل نف�ض احل�شاب مبقدار الر�شيد الدائن يف هذا احل�شاب. يتم حتميل اأية خ�شائر بالزيادة 

اإىل الأرباح املرحلة ثم اإىل الحتياطيات. ل ت�شتحق هذه الأ�شهم اأي توزيعات اأرباح نقدية. يوؤدي اإ�شدار اأ�شهم املنحة اإىل زيادة عدد اأ�شهم اخلزانة على اأ�شا�ض تنا�شبي وتخف�ض متو�شط 

تكلفة ال�شهم دون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�شهم اخلزانة.

حتقق الإيرادات

الفائدة  معدل  با�شتخدام  الفوائد  اإيرادات  حتقق  يتم  ومدينني،  كقرو�ض  امل�شنفة  املالية  الأداة  قيمة  انخفا�ض  الفعلي.عند  العائد  اأ�شا�ض  على  الفوائد  وم�شروفات  اإيرادات  تتحقق 

امل�شتخدم خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�ض قيا�ض خ�شارة انخفا�ض القيمة. تتحقق اإيرادات وم�شروفات الفوائد جلميع الأدوات املالية التي حتمل فائدة مت�شمنة تلك امل�شنفة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة واملتاحة للبيع �شمن اإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املجمع.

يتم معاجلة الأتعاب والعمولت التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي لالأداة املالية كتعديل على معدل الفائدة الفعلي. يتم حتقيق الأتعاب والعمولت الأخرى على مدى فرتة 

اخلدمة وتتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�شتالم هذه الأرباح.

ال�سرائب

خم�س�ش ال�سريبة

توؤخذ خم�ش�شات لل�شرائب طبقًا للت�شريعات ال�شريبية يف الكويت والإمارات العربية املتحدة حيث تعمل املجموعة. 
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العمالت الأجنبية

ت�شجل املعامالت بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ اإ�شدار املعامالت. ويجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية القائمة يف نهاية ال�شنة 

اإىل الدينار الكويتي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل.

اإن البنود غري النقدية التي تقا�ض بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها با�شتخدام معدلت التحويل كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري 

النقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة اإىل الدينار الكويتي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ حتديد قيمتها. يف حالة املوجودات غري النقدية التي يتم ت�شجيل التغري 

يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف حقوق امللكية، يجري قيد فروق حتويل العمالت الأجنبية مبا�شرة يف حقوق امللكية اأما بالن�شبة للموجودات غري النقدية الأخرى، فيتم قيد فروق حتويل 

العمالت الأجنبية يف بيان الدخل املجمع.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية للعمليات الأجنبية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل نتائج الأعمال لتلك العمليات مبتو�شط 

اأ�شعار ال�شرف لل�شنة. ويتم اإدراج الفروق الناجتة من التحويل يف بند منف�شل �شمن حقوق امللكية )احتياطي حتويل عمالت اأجنبية( حتى تاريخ ا�شتبعاد العمليات الأجنبية.

معلومات القطاعات

اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يرتبط بان�شطة الأعمال التي قد توؤدي اإىل حتقيق اأرباح اأو تكبد خ�شائر. ت�شتخدم اإدارة البنك قطاعات الت�شغيل لتخ�شي�ض امل�شادر و تقييم 

الأداء. يتم جتميع قطاعات الت�شغيل واملنتجات واخلدمات وفئة العمالء التي تتمتع بخ�شائ�ض اقت�شادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات اإذا كان ذلك منا�شبا.

املوجودات ب�سفة الأمانة

اإن املوجودات املحتفظ بها ب�شفة اأمانة اأو وكالة ل تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ل تدرج �شمن البيانات املالية املجمعة.

ا�ستخدام التقديرات

وفقًا للمبادئ املحا�شبية التي تت�شمنها املعايري الدولية للتقارير املالية، فاإنه يتوجب على الإدارة و�شع تقديرات وافرتا�شات قد توؤثر على القيمة الدفرتية للقرو�ض واملدينني وال�شتثمارات 

املتاحة للبيع. 

اإن الأ�شا�ض املتبع من قبل الإدارة لتحديد القيمة الدفرتية للقرو�ض واملدينني وال�شتثمارات املتاحة للبيع واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�شته اأدناه:

خم�س�سات خ�سائر القرو�ش

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�ض وال�شلف غري املنتظمة كل ربع �شنة لتحديد ما اإذا كان يجب ت�شجيل خ�شائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�شفة خا�شة يجب عمل تقدير 

من قبل الإدارة بالن�شبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند حتديد م�شتوى املخ�ش�شات املطلوبة. تلك التقديرات ت�شتند بال�شرورة اإىل الفرتا�شات حول عدة عوامل 

تت�شمن درجات متفاوتة من الأحكام املحا�شبية وعدم التاأكد.

تقييم ال�ستثمارات غري امل�سعرة املتاحة للبيع

اإن اأ�شاليب التقييم لال�شتثمارات غري امل�شعرة املتاحة للبيع ت�شتخدم تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم واأ�شعار ال�شوق احلالية املعدلة مبخاطر ال�شوق وخماطر 

الئتمان وخماطر النماذج والتكاليف املتعلقة بها واأ�شاليب التقييم الأخرى املتبعة عمومًا من قبل امل�شاركني بال�شوق، متى كان ذلك منا�شبًا.

واملدينني  للقرو�ض  الدفرتية  القيمة  على  يوؤثر  قد  معقولة  ب�شورة  مت�شاوية  ولكن  خمتلفة  وافرتا�شات  تقديرات  ا�شتخدام  وكذلك  والفرتا�شات  التقديرات  هذه  على  تغريات  اأي  اإن 

وال�شتثمارات املتاحة للبيع لل�شنة.

الأحكام املحا�سبية

عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي تت�شمن تقديرات اأخرى والتي لها اأكرب الأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات 

املالية املجمعة:

ت�سنيف املوجودات املالية 

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�شاأن حيازة املوجودات املالية �شواء كان يجب ت�شنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة اأو متاحة للبيع. 
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الأحكام املحا�سبية )تتمة(

انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

اإذا ظهر دليل  اأو  العادلة مبا يقل عن تكلفتها،  القيمة  اأو متوا�شل يف  اإذا كان هناك انخفا�ض كبري  للبيع كا�شتثمارات انخف�شت قيمتها  املتاحة  تقوم املجموعة مبعاملة ال�شتثمارات 

مو�شوعي اآخر على انخفا�ض القيمة. اإن حتديد النخفا�ض »الكبري« اأو »املتوا�شل« يتطلب اأحكام هامة ويت�شمن عوامل تقييم ت�شمل ظروف قطاع الأعمال وال�شوق والتدفقات النقدية 

امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم.

نقد واأر�سدة لدى البنوك  3
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

13,38364,363اأر�شدة وودائع لدى بنك الكويت املركزي
30,51241,496نقد يف ال�شندوق ويف ح�شابات جارية لدى بنوك اأخرى

401,699273,038ودائع لدى البنوك

445,594378,897

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي  4
يتم اإ�شدار هذه الأدوات املالية من قبل بنك الكويت املركزي اإما نيابة عن وزارة املالية اأو حل�شابه اخلا�ض، ويتم حيازتها من ال�شوق الرئي�شي من قبل املجموعة.

قرو�ش و�سلف   5
اإن ت�شوية خم�ش�ض خ�شائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�شلف هي كما يلي:

املجموعقرو�ش للعمالءقرو�ش للبنوك

املجموع 

الكلي

حمدد

األف

دينار كويتي

عام

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

حمدد

األف

دينار كويتي

عام

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

حمدد

األف

دينار كويتي

عام

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

2009
16,97328,33671,14299,47845,30971,142116,451-16,973يف 1 يناير

1,073-4251,073-648425-648فرق حتويل عمالت اأجنبية
)4,014(-)4,014()4,014(-)4,014(---مبالغ م�شطوبة خالل ال�شنة

1,501-1,5011,501-1,501---ا�شرتدادات
71710,05921,39831,45710,77621,39832,174-717املحمل لل�شنة )اإي�شاح 15(

18,33836,30792,540128,84754,64592,540147,185-18,338يف 31 دي�شمرب

املجموعقرو�ش للعمالءقرو�ش للبنوك

املجموع 

الكلي

حمدد

األف

دينار كويتي

عام

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

حمدد

األف

دينار كويتي

عام

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

حمدد

األف

دينار كويتي

عام

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

2008
16,79732,25451,83084,08449,05151,830100,881-16,797يف 1 يناير

399-223399-176223-176فرق حتويل عمالت اأجنبية
)1,198(-)1,198()1,198(-)1,198(---مبالغ م�شطوبة خالل ال�شنة

1,156-1,1561,156-1,156---ا�شرتدادات
19,31215,213)4,099(19,31215,213)4,099(---)املفرج عنه( / املحمل لل�شنة )اإي�شاح 15(

16,97328,33671,14299,47845,30971,142116,451-16,973يف 31 دي�شمرب
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قرو�ش و�سلف )تتمة(   5

اإن �شيا�شة البنك يف احت�شاب خ�شائر النخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�شلفيات تتفق من جميع النواحي املادية مع متطلبات بنك الكويت املركزي املتعلقة باملخ�ش�شات املحددة.

اإن حتليل املخ�ش�شـات املبينة اأعاله ي�شتند اإىل متطلبات بنك الكويت املركزي. ووفقـًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، مت تكوين خم�ش�ض عام بحد اأدنى 1% للت�شهيالت النقدية املنتظمة 

و 0.5% من الت�شهيالت غري النقدية املنتظمة، بال�شايف بعد ا�شتبعاد بع�ض فئات ال�شمان املحتجزة التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت املركزي. اإن اإيرادات الفوائد على القرو�ض 

وال�شلف لي�شت جوهرية. 

اإن تق�شيم الت�شهيالت غري املنتظمة املمنوحة واملخ�ش�شات املتعلقة بها بني ما قبل الغزو وبعد التحرير هي كما يلي:

قبل الغزو

األف

دينار كويتي

بعد التحرير

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

2009

37,94992,334130,283قرو�ض و�شلف

37,94916,69654,645خم�ش�شات

2008

36,86318,75755,620قرو�ض و�شلف

36,8638,44645,309خم�ش�شات

يتم متويل خم�ش�شات القرو�ض وال�شلف ما قبل الغزو من قبل بنك الكويت املركزي وفقًا للمر�شوم رقم 92/32 والقانون 93/41، وتعديالته. اإن اأي ا�شرتدادات مقابل هذه املخ�ش�شات 

يتم ردها اإىل بنك الكويت املركزي وفقًا للقانون ال�شائد ول يتم اإدراجها يف بيان الدخل املجمع للمجموعة.

ال�ستثمار يف اأوراق مالية  6
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

ا�ستثمارات متاحة للبيعالربح واخل�سارة

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

حقوق امللكية:

1,8283,73222,92235,128- م�شعرة
31,05333,518--- غري م�شعرة

الديون:

47,83381,045--- م�شعرة
472471--- غري م�شعرة

�شناديق م�شرتكة

5,3475,379--- غري م�شعرة

1,8283,732107,627155,541

اإن الأوراق املالية امل�شعرة يتم املتاجرة بها يف الأ�شواق الن�شطة. يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري امل�شعرة مببلغ 28,625 األف دينار كويتي )2008: 30,851 األف دينار 

كويتي( على اأ�شا�ض بيانات ال�شوق املعرو�شة. مت ت�شجيل مبلغ 270 األف دينار كويتي )2008: 38 األف دينار كويتي( يف بيان الدخل ال�شامل بالن�شبة لالأوراق املالية غري امل�شعرة و مل تكن 

القيمة العادلة على اأ�شا�ض معلومات �شوقية وا�شحة. لن يكون التاثري ماديًا على بيان املركز املايل املجمع اأو بيان حقوق امللكية املجمع اإذا كات تغريات املخاطر ذات ال�شلة امل�شتخدمة 

لقيا�ض الأوراق املالية غري امل�شعرة بالقيمة العادلة بواقع %5.
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موجودات اأخرى  7
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

10,42218,435فائدة مدينة
16,91316,410اأخرى

27,33534,845

ودائع العمالء  8
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

359,201332,424ودائع حتت الطلب
1,478,4721,659,252ودائع لأجل

1,837,6731,991,676

مطلوبات اأخرى  9
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

10,79226,284فائدة م�شتحقة
8132,359فائدة م�شتلمة مقدمًا

6,1346,263خم�ش�شات متعلقة باملوظفني
15,89715,989خم�ش�ض اللتزامات و املطلوبات الطارئة

23,88033,409اأخرى

57,51684,304

راأ�ش املال والحتياطيات  10

اأ(   يتكون راأ�ض املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل من 1,152,944,359 �شهمًا )2008: 1,098,042,246 �شهمًا( ب�شعر 100 فل�ض لل�شهم الواحد. 

  وافق امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي املنعقد يف 28 مار�ض 2009 على توزيع توزيعات الأرباح النقدية بواقع 20% مببلغ 21,884 األف دينار كويتي وا�شدار اأ�شهم 

منحة بن�شبة 5% لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2008. اأدى ذلك اإىل زيادة يف عدد الأ�شهم امل�شرح بها وامل�شدرة بواقع 54,902,113 �شهم وراأ�ض املال بواقع مبلغ 5,490 األف دينار 

كويتي. ومن غري امل�شرح به ا�شتخدام اأ�شهم اخلزانة يف اأي توزيعات اأرباح نقدية.

  وافق امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف 28 مار�ض 2009 على اإلغاء زيادة راأ�ض املال بن�شبة 20% التي مت املوافقة عليه من قبل امل�شاهمني يف اجتماع 

اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف 20 �شبتمرب 2008.

  وافق امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف 7 �شبتمرب 2009 على اقرتاح جمل�ض الإدارة بزيادة راأ�ض املال بن�شبة 25% من مبلغ 115,294 األف دينار 

كويتي اإىل مبلغ 144,118 األف دينار كويتي من خالل حقوق اإ�شدار اأ�شهم بعدد 288,236,090 �شهمًا بقيمة اإ�شمية مببلغ 100 فل�ض لل�شهم وعالوة اإ�شدار مببلغ 250 فل�ض. 

اإ�شافه اإىل احل�شابات اخلتامية لنهاية العام، ح�شل البنك على مر�شوم اأمريي يق�شي باملوافقه على زيادة راأ�ض املال.

ب(  اإن الر�شيد يف ح�شاب عالوة اإ�شدار الأ�شهم غري قابل للتوزيع.

ج(   وفقًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية مت حتويل ن�شبة 10% من ربح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�ض الإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية 

والزكاة اإىل الحتياطي القانوين. يجوز للبنك اتخاذ قرار باإيقاف هذه التحويالت ال�شنوية عندما ي�شل الحتياطي اإىل 50% من راأ�ض املال املدفوع..

اإن توزيع هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ل تزيد عن 5% من راأ�ض املال املدفوع يف ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا احلد.  
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راأ�ش املال والحتياطيات )تتمة(   10

د(  وفقًا ملتطلبات النظام الأ�شا�شي للبنك، يتم حتويل مبلغ ل يقل عن 10% من اأرباح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�ض الإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم 

العمالة الوطنية والزكاة �شنويًا اإىل الحتياطي العام. ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي.

هـ(  وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، فاإن التوزيعات املكت�شبة على اأ�شهم البنك يف ال�شنوات ال�شابقة والتي مت حتويلها اإىل الحتياطي العام غري متاحة للتوزيع. اإن مبلغ الحتياطي 

العام مبا يعادل تكلفة اأ�شهم اخلزانة يتم الحتفاظ به ومتييزه على اأنه غري قابل للتوزيع.

و(  كما يف 31 دي�شمرب 2009 احتفظ البنك بعدد 9,469,972 )2008: 3,827,285( من اأ�شهمه اخلا�شة اأي ما يعادل 0.82% )2008: 0.35%( من اإجمايل راأ�ض املال امل�شدر يف 

تاريخ بيان املركز املايل. تبلغ القيمة ال�شوقية لتلك الأ�شهم 4,735 األف دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2009 )31 دي�شمرب 2008: 2,603 األف دينار كويتي(.

2009، ويخ�شع هذا القرتاح ملوافقة امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية  31 دي�شمرب  15% عن ال�شنة املالية املنتهية فى  اأرباح نقدية بن�شبة  اأع�شاء جمل�ض الإدارة توزيعات  ز(   اقرتح 

العمومية ال�شنوية.

اإيرادات فوائد  11
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

4,19916,478ودائع لدى البنوك

124,280154,112قرو�ض و�شلف اإىل البنوك والعمالء

9,74814,751�شندات واأدوات دين اأخرى

138,227185,341

م�سروفات فوائد  12
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

13,79817,404مبالغ م�شتحقة اإىل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

امل�شتحق للعمالء:

797487- ودائع حتت الطلب

41,85898,978- ودائع لأجل

56,453116,869

�سايف اإيرادات اأتعاب وعمولت  13
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

21,13725,383اإيرادات اأتعاب وعمولت

)890()841(م�شروفات اأتعاب وعمولت

20,29624,493

تت�شمن اإيرادات الأتعاب والعمولت مبلغ 962 األف دينار كويتي )2008: 1,473 األف دينار كويتي( من اأن�شطة الأمانات.
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ربح بيع اأرا�سي ملك حر  14

ميثل هذا املبلغ لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008 الربح املحقق من بيع اأر�ض يف دولة الكويت يقع عليها اأحد فروع البنك.

خم�س�سات / خ�سائر النخفا�ش يف القيمة  15

مت حتميل )الإفراج عن( املبالغ التالية خالل ال�شنة:

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

32,17415,213قرو�ض و�شلف )اإي�شاح 5(
572)92(التزامات ومطلوبات طارئة 

5,41626,575ا�شتثمارات متاحة للبيع 
)7,658(-عك�ض انخفا�ض قيمة اأر�ض ملك حر

37,49834,702

ال�سرائب  16
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

371435ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي
1,0301,159ح�شة �شريبة دعم العمالة الوطنية

412483ح�شة الزكاة
1,168999خم�ش�ض �شريبة على فروع باخلارج

2,9813,076

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة  17

حتت�شب ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة بتق�شيم �شايف ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة.

20092008

39,17446,036�شايف اأرباح ال�شنة )األف دينار كويتي(

1,152,944,3591,152,944,359املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم البنك امل�شدرة واملدفوعة
)2,467,082()6,633,618(ناق�شًا: املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم اخلزانة

1,146,310,7411,150,477,277املتو�شط املوزون لعدد اأ�شهم اخلزانة القائمة خالل ال�شنة

3440ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة )فل�ض(

مت تعديل اأرقام املقارنة اخلا�شة بربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة لتعك�ض تاأثري اأ�شهم املنحة امل�شدرة خالل ال�شنة احلالية )اإي�شاح 10(.

معامالت مع اأطراف ذات عالقة  18

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع بع�ض الأطراف ذات العالقة )امل�شاهمني واأع�شاء جمل�ض الإدارة واملوظفني التنفيذيني والإدارة العليا للمجموعة واأفراد عائالتهم املقربني و�شركات 

ميلكون ح�ش�شًا رئي�شية فيها اأو ي�شتطيعون ممار�شة تاأثري ملمو�ض عليها( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل ال�شنة. اإن �شروط هذه املعامالت تتم املوافقة عليها من قبل اإدارة املجموعة. 

�شمن امل�شار الطبيعي للعمل كان لدى اأع�شاء جمل�ض الإدارة واملوظفني التنفيذيني والأطراف ذات العالقة بهم ودائع لدى البنك وت�شهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من قبل البنك. اإن 

اأر�شدة نهاية ال�شنة املدرجة �شمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تتمة(   18
عدد اأع�ساء

جمل�ش الإدارة

عدد الأطراف ذات العالقة 

املبـلغباأع�ساء جمل�ش الإدارة

2009200820092008

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

اأع�ساء جمل�ش الإدارة

11213,0751,236قرو�ض و�شلف

775512,81713,822ودائع

1221,2781,199-التزامات ومطلوبات طارئة

يوجد لدى املجموعة �شمانات مببلغ 48,893 األف دينار كويتي )2008: 67,349 األف دينار كويتي( لقاء ت�شهيالت ائتمانية ممنوحة. 

عدد املوظفني 

التنفيذيني

عدد الأطراف ذات العالقة 

املبـلغباملوظفني التنفيذيني

2009200820092008

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

املوظفني التنفيذيني

192159--76قرو�ض و�شلف

270204--87ودائع

11--11التزامات ومطلوبات طارئة

تت�شمن اإيرادات الفوائد وم�شروفات الفوائد مبلغ 133 األف دينار كويتي )2008: 137 األف دينار كويتي( و مبلغ 265 األف دينار كويتي )2008: 273 األف دينار كويتي( على التوايل، 

من معامالت مع اأطراف ذات عالقة.

اإن املكافاآت املدفوعة ملوظفي الإدارة العليا هي كما يلي:

2009
دينار كويتي

2008
دينار كويتي

827833رواتب ومزايا اأخرى

120168مزايا ما بعد التوظيف

9471,001

التزامات ومطلوبات طارئة  19
2009

األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

71,185200,583قبولت

78,838241,174خطابات اعتماد

623,926729,443�شمانات

773,9491,171,200
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التزامات ومطلوبات طارئة )تتمة(  19

ت�شري الأر�شدة اأعاله اإىل املبالغ التعاقدية لالأدوات املالية للمجموعة خارج امليزانية العمومية التي ُتلزم البنك بالقيام بالدفع نيابة عن العمالء يف حالة اإجراءات معينة. متثل املبالغ 

التعاقدية خماطر الئتمان، بافرتا�ض اأن املبالغ قد مت تقدميها بالكامل واأن اأي �شمان اأو تاأمني اآخر يعترب وكاأنه ل قيمة له. مع ذلك فاإن جمموع املبالغ التعاقدية لاللتزام بتقدمي الئتمان 

ل ميثل بال�شرورة الحتياجات النقدية امل�شتقبلية، حيث اإن كثريًا من هذه اللتزامات قد تتجاوز �شالحيتها اأو تنتهي مدتها دون اأن يتم دفعها. اإن اللتزامات مبنح الئتمان بتاريخ بيان 

املركز املايل بلغت 145,574 األف دينار كويتي )2008: 229,617 األف دينار كويتي(.

الأدوات املالية امل�ستقة  20

ت�شتخدم املجموعة، �شمن دورة اأعمالها العادية، الأدوات املالية امل�شتقة لإدارة خماطر تعر�شها للتقلبات يف اأ�شعار الفائدة والعمالت الأجنبية. 

اإن املعامالت امل�شتقة توؤدي بدرجات متفاوتة اإىل خماطر الئتمان وخماطر ال�شوق.

تقي�ض املجموعة امل�شتقات املتعلقة مبخاطر الئتمان بتكلفة ا�شتبدال عقود باأ�شعار ال�شوق احلالية اإذا اأخفق اأحد الأطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل تاريخ ال�شداد وهي 

حمددة بالقيمة العادلة املوجبة لالأدوات املالية التي تكون يف �شالح املجموعة.

اأ�شعار الفائدة واأ�شعار العمالت الأجنبية مما يوؤثر على قيمة العقد. ولأغرا�ض اإدارة املخاطر وال�شيطرة على هذه الأن�شطة، قامت املجموعة بو�شع  تن�شاأ خماطر ال�شوق من تقلبات 

اإجراءات وحدود مت املوافقة عليها من قبل اأع�شاء جمل�ض الإدارة.

يو�شح اجلدول اأدناه القيم العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة امل�شجلة كموجودات اأو مطلوبات بالإ�شافة اإىل القيمة العتبارية. اإن القيمة العتبارية، الإجمايل املدرج، هي قيمة امل�شتقات 

املالية التي تخ�ض املوجودات اأو ال�شعر املرجعي اأو املوؤ�شر الأ�شا�شي ومتثل الأ�شا�ض لقيا�ض التغريات يف قيمة امل�شتقات املالية. اإن القيمة الإ�شمية متثل حجم املعامالت القائمة يف نهاية 

ال�شنة ول تعطي موؤ�شرًا ملخاطر ال�شوق.

20092008

املوجودات

األف

دينار كويتي

املطلوبات

األف

دينار كويتي

القيمة العتبارية

األف

دينار كويتي

املوجودات

األف

دينار كويتي

املطلوبات

األف

دينار كويتي

القيمة العتبارية

األف

دينار كويتي

م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة:

2,57620197,5374,2212,350147,072عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

536,899-7,170-36مبادلت العجز الئتماين

919114,996---خيارات العمالت
م�ستقات حمتفظ بها للتغطية:

تغطية القيمة العادلة

6475,7363,3752,955180,849-مبادلت اأ�شعار الفائدة

2,612848110,4437,6875,449349,816

مت تقييم جميع عقود امل�شتقات بالقيمة العادلة على اأ�شا�ض مدخالت ال�شوق اإمللحوظة.

اإن عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية لبيع اأو �شراء اأداة مالية معينة ب�شعر وتاريخ حمدد يف امل�شتقبل. و العقود الآجلة هي عقود معدلة ليتم التعامل بها ب�شورة 

علنية يف ال�شوق. يتم �شداد العقود الآجلة على اأ�شا�ض املجمل. 

اإن مبادلت اأ�شعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بني طرفني لتبادل الفائدة ا�شتنادًا اإىل القيمة الإ�شمية يف عملة واحدة لفرتة زمنية ثابتة. ت�شتخدم املجموعة مبادلت اأ�شعار الفائدة 

لتغطية التغريات يف خماطر اأ�شعار الفائدة الناجتة عن ال�شتثمارات املتاحة للبيع ذات ال�شعر الثابت وودائع العمالء.

اإن مبادلت العجز الئتماين هي اتفاقيات تعاقدية بني طرفني للقيام بالدفعات فيما يخ�ض اأحداث ائتمانية حمددة، ا�شتنادًا اإىل القيمة الإ�شمية املحددة. 

اإن خيارات العمالت هي اتفاقيات تعاقدية حتول احلق ول حتول الإلتزام للم�شرتي اإما ل�شراء اأو بيع مقدار عملة حمددة الأدوات املالية ب�شعر ثابت اإما يف تاريخ م�شتقبلي حمدد اأو يف 

اأي وقت خالل فرتة زمنية حمددة. 
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القيمة العادلة لالأدوات املالية   21

اإن القيمة العادلة جلميع الأدوات املالية ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية. بالن�شبة للموجودات واملطلوبات املالية ال�شائلة اأو التي لها فرتة ا�شتحقاق ق�شرية الأجل )ثالثة 

اأ�شهر اأو اأقل( من املفرت�ض اأن القيمة الدفرتية تقارب القيمة العادلة. ينطبق هذا الفرتا�ض اأي�شا على الودائع حتت الطلب وح�شابات التوفري دون تاريخ ا�شتحقاق حمدد وكذلك الأدوات 

املالية ذات املعدلت املتغرية.

اإن الو�شائل والفرتا�شات امل�شتخدمة لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية مو�شحة يف ق�شم القيمة العادلة من اإي�شاح رقم 2: ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة.

معلومات القطاعات  22

تنتظم املجموعة يف اأق�شام وظيفية لغر�ض اإدارة خطوط اأعمالها املتنوعة التي تدر اأرباح اأو تتكبد خ�شائر. يتم مراجعة هذه القطاعات عادًة من قبل رئي�ض متخذي القرارات الت�شغيلية 

لتوزيع امل�شادر وتقييم الداء. وقد قامت اإدارة املجموعة لأغرا�ض اإعداد تقرير حول قطاعات الأعمال بتجميع منتجات وخدمات املجموعة يف قطاعات الأعمال التالية:

وت�شمل �شل�شلة كاملة من خدمات الئتمان والودائع واخلدمات امل�شرفية املتعلقة بها واملقدمة اإىل عمالئها التجاريني؛-الأعمال امل�شرفية التجارية

وت�شمل ال�شوق النقدي وال�شرف الأجنبي و�شندات اخلزانة واإدارة الأ�شول وال�شتثمارات يف اأوراق مالية.-اخلزانة وال�شتثمارات

تت�شمن �شايف الإيرادات الت�شغيلية اإيرادات الت�شغيل التي تتعلق مبا�شرة بقطاعات الأعمال. تت�شمن نتائج القطاعات الإيرادات وامل�شروفات املتعلقة مبا�شرة بقطاع الأعمال. تتكون 

موجودات القطاعات من موجودات الت�شغيل املتعلقة مبا�شرة بقطاع الأعمال.

اإن معلومات القطاعات لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب هي كما يلي:

املجموعاخلزانة وال�ستثماراتالأعمال امل�سرفية التجارية

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

98,39786,93711,99921,268110,396108,205اإيرادات الت�شغيل

54,83250,154)5,301(50,44655,4554,386نتائج القطاعات

4,797-اإيرادات غري موزعة

)5,584()12,457(م�شروفات غري موزعة

42,37549,367الربح قبل ال�شريبة

2,447,6422,579,471459,225388,8212,906,8672,968,292موجودات القطاعات

59,12168,667موجودات غري موزعة

2,965,9883,036,959اإجمايل املوجودات

يت�شمن قطاع الأعمال امل�شرفية التجارية اإيرادات ت�شغيل مببلغ 6,939 األف دينار كويتي )2008: 5,369 األف دينار كويتي( وموجودات القطاع مببلغ 258,756 األف دينار كويتي 

)2008: 325,968 األف دينار كويتي( تتعلق بالفروع باخلارج.

اإدارة املخاطر  23

خماطر الئتمان اأ(  

املخاطر  لهذه  املعر�شة  املالية  الأدوات  اإن  مالية.  اآخر خل�شارة  تكبد طرف  بذلك يف  ويت�شبب  بالتزامه  الوفاء  مالية يف  اأداة  اأطراف  اأحد  اإخفاق  الئتمان يف خماطر  تتمثل خماطر 

وال�شيا�شات والأهداف والإجراءات اخلا�شة باإدارة وتقييم هذه املخاطر مو�شحة يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي. 

اإن احلد الأق�شى لالإنك�شاف ملخاطر الئتمان كما يف تاريخ املركز املايل يتمثل يف القيمة الدفرتية لكل اأ�شل مايل يف بيان املركز املايل املجمع.
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إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2009

اإدارة املخاطر )تتمة(  23

خماطر الئتمان )تتمة( اأ( 

تظهر تركزات خماطر الئتمان فيما لو تواجدت اأطراف مقابلة ت�شطلع باأن�شطة مماثلة اأو اأن�شطة يف نف�ض القطاع اجلغرايف اأو حني تكون لهم خ�شائ�ض اقت�شادية مماثلة مما يجعل 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتاأثر بالتغريات يف الظروف القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو غريها. اإن تركز خماطر الئتمان يعترب موؤ�شرًا عن ح�شا�شية اأداء املجموعة للتطورات 

التي توؤثر على قطاع �شناعي اأو جغرايف بعينه. اإن احلد الأق�شى لرتكز خماطر الئتمان اخلا�شة بطرف مقابل واحد اأو جمموعة مرتابطة من الأطراف املقابلة حمدود بن�شبة 15% من 

راأ�ض املال ال�شامل لدى املجموعة ح�شب ما تقره التعليمات التنظيمية.

وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 18 دي�شمرب 1996 ب�شاأن قواعد واأ�ش�ض ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية، قامت املجموعة بت�شكيل جلنة داخلية من ذوي اخلربة والخت�شا�ض 

بالبنك لدرا�شة وتقييم الت�شهيالت الئتمانية القائمة لكل عميل على حدة من عمالء املجموعة. ويتعني على هذه اللجنة الوقوف على اأية اأمور غري عادية مرتبطة مبركز العميل، وما قد 

يواجهه من م�شاعب قد يتعني معها ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة له على اأنها غري منتظمة، ومن ثم حتديد حجم املخ�ش�شات املطلوبة لتلك املديونية.

م�ستقات الأدوات املالية 

دائمًا ما تنح�شر خماطر الئتمان الناجتة من م�شتقات الأدوات املالية على تلك امل�شتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم قيده ببيان املركز املايل املجمع. يف حالة م�شتقات الئتمان، 

تتعر�ض املجموعة اأي�شًا ملخاطر حدوث عجز لدى املن�شاأة املرتبطة التي تعتمد عليها اأداة امل�شتقات املالية. 

خماطر اللتزامات املرتبطة بالئتمان 

توفر املجموعة لعمالئها �شمانات مالية قد تتطلب من البنك �شداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم حت�شيل هذه املدفوعات من العمالء على اأ�شا�ض بنود ال�شمانات املالية. تعر�ض 

هذه ال�شمانات املجموعة ملخاطر مماثلة ملخاطر القرو�ض وال�شلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�ض اإجراءات و�شيا�شات املراقبة.

اإن تركيزات القطاع اجلغرايف وقطاع الأعمال اخلا�شة باملوجودات املالية والبنود خارج بيان املركز املايل هي كما يلي:

20092008

املوجودات 

األف

دينار كويتي

بنود خارج 

امليزانية العمومية

األف

دينار كويتي

املوجودات 

األف

دينار كويتي

بنود خارج 

امليزانية العمومية

األف

دينار كويتي

القطاع اجلغرايف:

2,303,454431,2782,380,241625,756حملي )الكويت(

446,51372,121434,536156,895دول ال�شرق الأو�شط الأخرى

78,35380,94380,554126,973اأوروبا

9,51841,21114,78891,358الوليات املتحدة الأمريكية

15,414155,5667,194177,117باقي دول العامل

2,853,252781,1192,917,3131,178,099

قطاع الأعمال:

318,239129,300404,435168,516جتارة و�شناعة

628,724251,256670,155286,423بنوك وموؤ�ش�شات مالية اخرى

621,178188,629628,998250,036اإن�شاءات وعقارات

1,285,111211,9341,213,725473,124اأخرى

2,853,252781,1192,917,3131,178,099
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اإدارة املخاطر )تتمة(    23

خماطر الئتمان )تتمة( اأ(  

خماطر اللتزامات املرتبطة بالئتمان )تتمة(

يو�شح اجلدول التايل احلد الأق�شى التعر�ض ملخاطر الئتمان لبنود بيان املركز املايل املجمع مت�شمنة اللتزامات وامل�شتقات دون احت�شاب اأي �شمانات وتعزيزات ائتمانية اأخرى. اإن 

احلد الأق�شى لالنك�شاف مو�شح باإجمايل املبلغ قبل تاأثري التخفيف من خالل ا�شتخدام اتفاقيات املقا�شة الأ�شا�شية وال�شمانات.

اإجمايل احلد الأق�سى للتعر�ش للمخاطر

2009
األف

دينار كويتي

2008
األف

دينار كويتي

التعر�ش ملخاطر الئتمان املتعلقة بالبنود داخل بيان املركز املايل املجمع:

437,197371,745مبالغ م�شتحقة من البنوك

206,415291,020�شندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�شاح 4(

121,7099,999�شندات بنك الكويت املركزي )اإي�شاح 4(

قرو�ض و�شلف

2,016,9382,095,970   - قرو�ض لعمالء

6,75633,133   - قرو�ض لبنوك

48,30581,516ا�شتثمارات يف اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�شاح 6(

15,93233,930موجودات مالية اأخرى

2,853,2522,917,313

التعر�ش ملخاطر الئتمان املتعلقة بالبنود خارج بيان املركز املايل:

773,9491,171,200التزامات ومطلوبات طارئة )اإي�شاح 19(

7,1706,899مبادلت العجز الئتماين )اإي�شاح 20(

781,1191,178,099

3,634,3714,095,412اإجمايل التعر�ش ملخاطر الئتمان

عند ت�شجيل الأدوات املالية بالقيمة العادلة، فاإن املبالغ املبينة اأعاله متثل خماطر الئتمان احلالية ولي�ض احلد الأق�شى للمخاطر التي قد تنتج يف امل�شتقبل نتيجة التغريات يف القيم. 

ال�سمان والتعزيزات الئتمانية الأخرى 

اإن مبلغ ونوع وتقييم ال�شمان ي�شتند اإىل تقييم خماطر الئتمان للطرف املقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول اأنواع ال�شمان ومقايي�ض التقييم.

ت�شمل الأنواع الرئي�شية لل�شمانات التي يتم احل�شول عليها النقد والأوراق املالية والر�شوم على املمتلكات العقارية وال�شمانات املقابلة.

تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�شوقية لل�شمانات وتطلب �شمانات اإ�شافية وفقًا لالتفاقيات الأ�شا�شية كما تراقب القيمة ال�شوقية لل�شمانات التي يتم احل�شول عليها خالل مراجعتها 

ملدى كفاية خم�ش�ض خ�شارة انخفا�ض القيمة. يف 31 دي�شمرب 2009 قامت املجموعة بالحتفاظ ب�شمانات بقيمة عادلة مببلغ 1,959,540 األف دينار كويتي )2008: 2,098,693 

األف دينار كويتي(

اإن �شيا�شة املجموعة هي اإعادة حيازة العقارات التي مت رهنها لتخفي�ض اأو �شداد املطالبة القائمة. مت بيع العقارات التي مت اإعادة حيازتها ا�شتنادًا اإىل ظروف ال�شوق والتعليمات املنظمة. 

ويف العموم، ل تقوم املجموعة ب�شغل العقارات التي يتم اإعادة حيازتها لال�شتخدام يف الن�شاط.

يف 31 دي�شمرب 2009، مت �شمان ن�شبة 29.89% )31 دي�شمرب 2008: 25.14%( من اإجمايل القرو�ض القائمة من خالل تغطية ال�شمان بقيمة 1.70 اأ�شعاف القرو�ض الأ�شا�شية 

)2008: 1.70 اأ�شعاف(.
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إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2009

اإدارة املخاطر )تتمة(    23

خماطر الئتمان )تتمة( اأ( 

اجلدارة الئتمانية لالأدوات املالية

يو�شح اجلدول اأدناه التعر�ض ملخاطر الئتمان ح�شب اجلدارة الئتمانية للموجودات املالية وح�شب الفئة والت�شنيف واحلالة:

غري متاأخرة اأو منخف�سة القيمة

فئة 

عالية

األف 

دينار كويتي

فئة 

قيا�سية

األف 

دينار كويتي

فئة 

مقبولة 

األف 

دينار كويتي

متاأخرة مت�سمنة 

منخف�سة القيمة اإفرادياً

األف 

دينار كويتي

املجموع

األف 

دينار كويتي

2009

437,197--437,1889م�شتحق من بنوك 

206,415---206,415�شندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�شاح 4(

121,709---121,709�شندات بنك الكويت املركزي )اإي�شاح 4(

قرو�ض و�شلف

1,485,887350,34358,067122,6412,016,938   - قرو�ض لعمالء

7176,756-2,9253,114   - قرو�ض لبنوك

48,305--40,2308,075ا�شتثمارات يف اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�شاح 6(

15,932---15,932موجودات اأخرى

2,310,286361,54158,067123,3582,853,252املجموع

2008

371,745--357,51714,228م�شتحق من بنوك 

291,020---291,020�شندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�شاح 4(

9,999---9,999�شندات بنك الكويت املركزي )اإي�شاح 4(

قرو�ض و�شلف

1,507,443444,61982,27061,6382,095,970   - قرو�ض لعمالء

33,133--27,5875,546   - قرو�ض لبنوك

81,516--74,4997,017ا�شتثمارات يف اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�شاح 6(

33,930---33,930موجودات اأخرى

2,301,995471,41082,27061,6382,917,313املجموع

ي�شتند ت�شنيف القرو�ض للعمالء اإىل فئات عالية و قيا�شية ومقبولة املو�شحة اأعاله اإىل اجلودة الئتمانية الداخلية لالأطراف املقابلة وقائمة املخاطر املقدرة وقبول وتوافر ال�شمانات 

وفقًا لنموذج الت�شنيف الداخلي لدى املجموعة. ي�شتند ت�شنيف املبالغ امل�شتحقة من البنوك وكذلك القرو�ض اإىل البنوك اإىل الت�شنيف اخلارجي لالأطراف املقابلة.

ت�شمن املبالغ املتاأخرة القرو�ض وال�شلف منخف�شة القيمة اأعاله مبلغ 48,784 األف دينار كويتي )2008: 51,327 األف دينار كويتي( متاأخرة لفرتة اأقل من 90 يومًا ل تعترب منخف�شة 

القيمة. اإن القيمة العادلة القيمة لل�شمانات التي حتتفظ بها املجموعة للقرو�ض وال�شلف املتاأخرة ومنخف�شة القيمة املمنوحة للعمالء بلغت 47.97 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 

2009 )2008: 0.76 مليون دينار كويتي(. وقد قامت املجموعة باإتخاذ الإجراءات القانونية الكافية ل�شمان ا�شرتداد ال�شمانات متى لزم ذلك. اإن القرو�ض بخالف تلك املتاأخرة 
اأو منخف�شة القيمة والتي مت التفاو�ض ب�شاأنها تبلغ 39.4 مليون دينار كويتي يف 31 دي�شمرب 2009 )2008: ل �شيء(. اإن خ�شارة انخفا�ض القيمة ح�شب الفئة على القرو�ض وال�شلف 

مف�شح عنها يف اإي�شاح 5. 
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اإدارة املخاطر )تتمة(    23

خماطر ال�سيولة ب( 

اإن ال�شيولة هي القدرة الدائمة على ا�شتيعاب اللتزامات امل�شتحقة وم�شحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�شغيل والوفاء باللتزامات التعاقدية من خالل الدخول غري 

املحدود على التمويل باملعدلت ال�شوقية املعقولة.

اإن خماطر ال�شيولة هي املخاطر باأن تواجه املجموعة �شعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزامات تتعلق باأدوات مالية. كما تنتج خماطر ال�شيولة اأي�شًا من عدم القدرة على بيع اأ�شل مايل 

ب�شرعة ب�شعر قريب من قيمته العادلة. اإن الأدوات املالية التي تتعر�ض لهذه املخاطر وال�شيا�شات والإجراءات املو�شوعية لإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت �شرحها يف ق�شم اإدارة املخاطر 

من التقرير ال�شنوي.

يلخ�ض اجلدول التايل معلومات ا�شتحقاق مطلوبات املجموعة املالية ا�شتنادًا اإىل التزامات ال�شداد التعاقدية غري املخ�شومة. بالن�شبة لدفعات ال�شداد التي تخ�شع لإ�شعارات فاإنها تعامل 

كما لو اأن الإ�شعارات قد متت فورًا.

املالية املطلوبات 

اأقل من 

�سهر

األف

دينار كويتي

من �سهر 

اإىل 3 �سهور

األف

دينار كويتي

من 3 �سهور 

اإىل �سنة

األف

دينار كويتي

�سنة اإىل

خم�ش �سنوات

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

2009

752,742-157,835119,872475,035امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

844,045544,743473,5983231,862,709ودائع العمالء

46,724--25,09521,629مطلوبات اأخرى

1,026,975686,244948,6333232,662,175

2008

658,542-155,964228,989273,589امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1,231,222479,230334,0802,3632,046,895ودائع العمالء

58,020--36,04921,971مطلوبات اأخرى

1,423,235730,190607,6692,3632,763,457

يت�شمن ر�شيد املطلوبات الأخرى املذكور اأعاله القيمة غري املخ�شومة ل�شايف امل�شتقات التي مت ت�شويتها.

يو�شح اجلدول التايل فرتات اإنتهاء العقود ح�شب ا�شتحقاق اإجمايل مراكز م�شتقات الأدوات املالية للبنك بعد ت�شويتها.

امل�ستقات

حتى 3 اأ�سهر

األف

دينار كويتي

3 اأ�سهر  اإىل �سنة
األف

دينار كويتي

اأكرث من �سنة

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

2009

94,2483,09745597,800عقود حتويل عمالت اأجنبية اآجلة

7,170-7,170-مبادلت اإخفاق الئتمان

94,24810,267455104,970

2008

112,15728,9441,966143,067عقود حتويل عمالت اأجنبية اآجلة

6,899-6,899-مبادلت اإخفاق الئتمان

112,15735,8431,966149,966
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إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2009

اإدارة املخاطر )تتمة(  23

خماطر ال�سيولة )تتمة( ب( 

ب�شورة اأ�شا�شية فاإن جميع القبولت والتزامات خطابات الئتمان تنتهي خالل فرتة ل تتجاوز �شنة واحدة كما تنتهي ال�شمانات بن�شبة 77% )2008: 77%( خالل �شنة واحدة بينما 

ينتهي اجلزء املتبقي خالل فرتة ل تتجاوز خم�ض �شنوات.

يلخ�ض اجلدول اأدناه قائمة ا�شتحقاق ملوجودات ومطلوبات املجموعة. مت حتديد تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�ض الفرتة املتبقية يف تاريخ بيان املركز املايل حتى 

تاريخ ال�شتحقاق املتوقع با�شتثناء ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة وال�شتثمارات املتاحة للبيع. تتحدد معلومات ا�شتحقاق ال�شتثمارت بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�شارة وال�شتثمارات املتاحة للبيع ا�شتنادًا اإىل تقدير الإدارة لت�شفية هذه ال�شتثمارات. 

ميكن اأن تختلف تواريخ ال�شتحقاق الفعلية عن تواريخ ال�شتحقاق املو�شحة اأدناه حيث رمبا يكون لدى املقرت�ض احلق يف �شداد التزاماته مقدمًا مع �شداد اأو عدم �شداد غرامات ال�شداد 

املبكر ورمبا يكون من ال�شروري �شداد ودائع العمالء قبل مواعيد ا�شتحقاقها عند الطلب. 

اإن قائمة ال�شتحقاقات يف 31 دي�شمرب 2009 هي كما يلي:

اأقل من

�سهر

األف

دينار كويتي

�سهر اإىل 

�سنة 

األف

دينار كويتي

�سنة اإىل 

خم�ش �سنوات

األف

دينار كويتي

اأكرث من 

خم�ش �سنوات

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

املوجودات

445,594--321,143124,451نقد واأر�شدة لدى البنوك

206,415-3,666170,38932,360�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

121,709--24,70997,000�شندات بنك الكويت املركزي

491,541876,296488,062167,7952,023,694قرو�ض و�شلف

47268,18734,5446,252109,455ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

27,335--17,00510,330موجودات اأخرى

31,78631,786---مباين ومعدات

858,5361,346,653554,966205,8332,965,988اإجمايل املوجودات

املطلوبات 

740,313--157,504582,809مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1,837,673-837,779999,588306ودائع العمالء

57,516--35,88721,629مطلوبات اأخرى

2,635,502-1,031,1701,604,026306اإجمايل املطلوبات
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اإدارة املخاطر )تتمة(  23

خماطر ال�سيولة )تتمة( ب( 

اإن قائمة ال�شتحقاقات يف 31 دي�شمرب 2008 هي كما يلي:

اأقل من

�شهر

األف

دينار كويتي

�شهر اإىل 

�شنة 

األف

دينار كويتي

�شنة اإىل 

خم�ض �شنوات

األف

دينار كويتي

اأكرث من 

خم�ض �شنوات

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

املوجودات

378,897--284,98893,909نقد واأر�شدة لدى البنوك

291,020-5,388218,27267,360�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

9,999---9,999�شندات بنك الكويت املركزي

585,097992,992385,993165,0212,129,103قرو�ض و�شلف

110,00244,0565,215159,273-ا�شتثمارات يف اأوراق مالية  

34,845---34,845موجودات اأخرى

33,82233,822 ---مباين ومعدات

920,3171,415,175497,409204,0583,036,959اإجمايل املوجودات

املطلوبات

648,567--154,930493,637مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1,991,676-1,212,083777,3392,254ودائع العمالء

84,304--62,33321,971مطلوبات اأخرى

2,724,547-1,429,3461,292,9472,254اإجمايل املطلوبات

خماطر ال�سوق ج( 

خماطر اأ�سعار الفائدة ج-1 

تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة من احتمال اأن توؤثر التغريات يف معدلت الفائدة على التدفقات النقدية امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لأداة مالية. قام جمل�ض الإدارة بو�شع حدود على فوارق 

معدلت الفائدة للفرتات املذكورة. كما اأنه يتم مراقبة املراكز على اأ�شا�ض يومي وكذلك ا�شتخدام اإ�شرتاتيجات التغطية ل�شمان احلفاظ على املراكز يف نطاق احلدود املو�شوعة. اإن 

الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي. 

اإن ح�شا�شية تغري �شعر الفائدة على بيان الدخل املجمع للمجموعة هي تاأثري التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار الفائدة على �شايف اإيرادات الفائدة ل�شنة واحدة ا�شتنادًا اإىل املعدل املتغري 

للموجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها كما يف 31 دي�شمرب 2009، ومبا ي�شتمل على تاأثري اأدوات التغطية. يتم احت�شاب ح�شا�شية اأ�شهم املجموعة لتغري �شعر الفائدة باإعادة تقييم 

ال�شتثمارات املتاحة للبيع ذات املعدل الثابت، مبا يف ذلك تاأثري اأية اأداة تغطية مرتبطة بها، واملبادلت امل�شنفة كتغطية التدفقات النقدية كما يف 31 دي�شمرب 2009 نتيجة تاأثريات 

التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار الفائدة. يتم حتليل ح�شا�شية الأ�شهم ح�شب ا�شتحقاق الأ�شل اأو املبادلة.

يو�شح اجلدول التايل تاأثري التغري مبعدل 25 نقطة اأ�شا�شية يف اأ�شعار الفائدة مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة.

التاأثري )%(

20092008

حقوق امللكيةالإيرادات حقوق امللكيةالإيرادات 

4.1760.17192.0440.0004الدينار الكويتي

-0.0970.02600.026الدولر الأمريكي
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إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2009

اإدارة املخاطر )تتمة(  23

خماطر ال�سوق )تتمة( ج( 

خماطر اأ�سعار العمالت الأجنبية  ج-2 

اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة لأداة مالية نتيجة التغريات يف اأ�شعار العمالت الأجنبية. وقد قام جمل�ض الإدارة بو�شع حدود على مراكز العمالت ح�شب 

كل عملة. و يتم مراقبة املراكز على اأ�شا�ض يومي ويتم ا�شتخدام اإ�شرتاتيجيات التغطية ل�شمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املو�شوعة. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر 

وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

فيما يلي التاأثري على �شايف اأرباح ال�شنة، نتيجة التغري بن�شبة 5% يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:

التاأثري )%(

20092008

العملة

0.05870.1238الدولر الأمريكي

0.00260.1064درهم الإمارات 

0.00260.0022الني الياباين 

0.01280.0239اأخرى 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم ج-3 

اإن خماطر اأ�شعار الأ�شهم هي خماطر اإنخفا�ض القيمة العادلة لالأ�شهم نتيجة التغريات يف م�شتويات موؤ�شرات الأ�شهم وقيمة اأ�شعار الأ�شهم امل�شتقلة. تنتج خماطر اأ�شعار الأ�شهم من حمفظة 

البنك ال�شتثمارية. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

النخفا�ض  )نتيجة  املجمع  الدخل  بيان  التاأثري على  يلي  فيما  الأ�شهم.  اأ�شعار  مادية من حيث  اأو اخل�شارة ملخاطر  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  ال�شتثمارات  تتعر�ض  ل 

يف  كما  للبيع(  كمتاحة  بها  املحتفظ  الأ�شهم  لأدوات  العادلة  القيمة  يف  التغري  )نتيجة  امللكية  حقوق  وعلى  القيمة(  يف  لالنخفا�ض  تعر�شت  التي  املالية  املوجودات  قيمة  يف   الإ�شايف 

31 دي�شمرب 2009 ب�شبب التغري بن�شبة 5% يف موؤ�شرات الأ�شهم، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:

التاأثري )%(

20092008

حقوق امللكيةالإيرادات حقوق امللكيةالإيرادات 

0.391.101.520.98اأ�شواق الأوراق املالية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي
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اإدارة املخاطر )تتمة(  23

خماطر ال�سوق )تتمة( ج( 

خماطر املدفوعات مقدماً ج-4 

اإن خماطر املدفوعات مقدمًا هي خماطر اأن تتكبد املجموعة خ�شارة مالية ب�شبب اإقدام عمالئها والأطراف املقابلة على ال�شداد اأو طلب ال�شداد قبل التاريخ املتوقع مثل الرهونات ذات 

املعدلت الثابتة عند انخفا�ض اأ�شعار الفائدة. اإن معظم موجودات املجموعة حتمل فائدة متغرية كما اأن املطلوبات التي حتمل فائدة لها فرتات ا�شتحقاق اأقل من �شنة وعليه فاإن املجموعة 

ل تتعر�ض ملخاطر جوهرية بالن�شبة للمدفوعات مقدمًا. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر مبينة يف ق�شم اإدارة 

املخاطر من التقرير ال�شنوي.

خماطر الت�سغيل د( 

اأو الأحداث اخلارجية. عندما تف�شل �شوابط الرقابة يف القيام بعملها ميكن  اأوالغ�ض  اأو ب�شبب اخلطاأ الب�شري  اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شارة الناجتة عن تعطل الأنظمة 

للمخاطر الت�شغيلية اأن توؤدي اإىل اأ�شرار خا�شة بال�شمعة و ويكون لذلك اأثار قانونية اأو ت�شريعية اأو توؤدي اإىل اخل�شارة املالية. ل ميكن للبنك اأن يتوقع جتنب جميع املخاطر الت�شغيلية و لكن 

من خالل اإطار الرقابة ومن خالل املتابعة وال�شتجابة للمخاطر املحتملة، ي�شتطيع البنك اأن يدير هذه املخاطر. تت�شمن اأدوات الرقابة ف�شل الواجبات ب�شورة فعالة وو�شع اإجراءات 

للدخول على الأنظمة والتفوي�ض واملطابقة ون�شر الوعي بني العاملني واإجراءات التقييم مبا يف ذلك ا�شتخدام التدقيق الداخلي. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف 

و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

يقوم ق�شم اإدارة املخاطر باإدارة املخاطر الت�شغيلية طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي املوؤرخة يف 14 نوفمرب 1996 فيما يتعلق بالإر�شادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات 

املوؤرخة 13 اأكتوبر 2003 فيما يتعلق باملبادئ ال�شرت�شادية للممار�شات ال�شليمة لإدارة ورقابة املخاطر الت�شغيلية لدى البنوك.

اإدارة راأ�ش املال   24

اإن الإف�شاحات املتعلقة بتعليمات كفاية راأ�ض املال ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�ض عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�شمرب 2005 

قد مت اإدراجها �شمن ق�شم »اإداة املخاطر« من التقرير ال�شنوي.
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headoffice@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع ال�سالمية

مجمع المال، �شارع �شالم المبارك 

)بجوار مارك�ض اند �شبن�شر(

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

25731411 - 25710088 - 25716562 هاتف:  

25721964 فاك�ض:  

salmiya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع حولي 

مبنى البنك الأهلي الكويتي، �شارع تون�ض

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

22612701 - 22612700 هاتف:  

22659203 فاك�ض:  

hawalli@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الفحيحيل

مجمع المن�شر، قرب مجمع الكوت

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

23912201 - 23912200 هاتف:  

23927685 فاك�ض:  

fahaheel@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجامعة

جامعة الكويت، الخالدية

)المكتبة / مجمع الإدارة( 

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

24819177 - 24819176 هاتف: 

24837508 فاك�ض:  

university@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع ال�سويخ 

�شارع البنوك

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

24815172 - 24815171 هاتف:  

24838524 فاك�ض:  

shuwaikh@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع م�ست�سفى ال�سباح

م�شت�شفى ال�شباح

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

24819478 - 24819477 هاتف:  

24838525 فاك�ض:  

sabah@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع ال�سرق

مجمع بهبهـاني

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 22437546 - 22437545 هاتف:  

22402675 فاك�ض:  

sharq@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الفروانية

مجمع الإتحاد، �شارع حبيب مناور

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

24740977 - 24731950 هاتف:  

24737429 فاك�ض:  

farwaniya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع �سبحان

المنطقة ال�شناعية، قطعة 7، مبنى 3

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 24714655 هاتف:   

24747136 فاك�ض:  

sabhan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجابرية 

قطعة 7، �شارع 102، قرب مركز ال�شرطة

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

25333691 - 25333690 هاتف:  

25320017 فاك�ض:  

  jabriya@abkuwait.com:بريد اإلكتروني

فرع الجهراء

قرب عيادة الواحة ال�شاملة، منطقة الواحة، قطعة 3

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

24559552 - 24559495 هاتف:  

24557046 فاك�ض:  

 jahra@abkuwait.com:بريد اإلكتروني

فرع الجهراء )2( 

مجمع مبارك 2 

مركز الجهراء التجاري 

�ض ب:  1387 ال�شفاة - 13014 الكويت 

هاتف:  24564207 - 24564208 

فاك�ض: 24564301 

jahra2@abkuwait.com :بريد اإليكتروني

فرع القرين

مبنى جمعية القرين، قرب مركز ال�شرطة

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 25422854 - 25422853 هاتف:  

25422851 فاك�ض:  

 qurain@abkuwait.com:بريد اإلكتروني

فرع مجمع الوزارات 

مجمع الوزارات، مبنى 17

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 22439092 - 22439093 هاتف:  

 22439096 فاك�ض:  

ministryc@abkuwait.com :بريد اإلكتروني
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فرع غاليريا 2000

مجمع غاليريا 2000، �شارع �شالم المبارك، ال�شالمية

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 25713500 - 25713400 هاتف:  

 25718400 فاك�ض:  

galleria@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الب�ستان

مجمع الب�شتان، �شارع �شالم المبارك، ال�شالمية

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

25720782 هاتف:  

  25720785 فاك�ض:  

bustan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع برج التحرير

برج التحرير، ال�شفاة

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 22493508 - 22493507 هاتف:  

 22493506 فاك�ض:  

libtower@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع المن�سورية

قطعة 2، �شارع العربي

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

 22542908 - 22542907 هاتف:  

 22542914 فاك�ض:  

mansouriya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع هدية

قطعة 1، مبنى جمعية هدية

1387 ال�شفاة - 13014 الكويت �ض.ب:  

23941373 - 23941536 هاتف:  

 23941548 فاك�ض:  

hadiyabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الأحمدي

�شرق الأحمدي - �شركة م�شطفى كرم

مبنى 15- الدور الأر�شي 1

 �ض.ب: 1387 ال�شفاة - 13014 الكويت

 23989592 - 23989589 هاتف:  

 23989615 فاك�ض:  

ahmadi@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع جليب ال�سيوخ

المنطقة التجارية - مجمع الجوهرة مول

�شارع رقم 1- قطعة رقم 7 / 8 / 9

مبنى 34 - الطابق الأر�شي

�ض.ب:  1387 ال�شفاة - 13014 الكويت

 24341877 هاتف:  

 24341442 فاك�ض:  

aljaleeb@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع خيطان

مجمع راج رونا العقارية  

�ض.ب:  1387 ال�شفاة - 13014 الكويت

24753325 / 24752263 هاتف:  

 24752696 فاك�ض:  

khaitan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع البحر �سنتر

مجمع البحر �شنتر - عبد الرحمن البحر

�شارع تون�ض - قطعة 61 - مبنى 81

�ض.ب:  1387 ال�شفاة - 13014 الكويت

 22613580 هاتف:  

 22613426 فاك�ض:  

olympiabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الأندل�ش

القطاع التجاري

�ض.ب:  1387 ال�شفاة - 13014 الكويت

24891802 - 24891623 - 24891754 هاتف:  

 24891094 فاك�ض:  

andalousbr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

الفـروع الخارجية

فـرع دبـي

�شارع اأبو بكر ال�شديق، ديـرة

1719 دبي، الإمارات العربية المتحدة �ض.ب:  

+)971 4( 2681118 - 2687171 هاتف:  

+)971 4( 2684445 فاك�ض:  

infodubai@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فـرع اأبوظبي

E25 معهد الإمارات للدرا�شات الم�شرفية والمالية، حو�ض

�شارع المرور، اأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

7941 النادي ال�شياحي، اأبوظبي، اأ.ع.م. �ض.ب:  

+)971 2( 4015150 هاتف:  

+)971 2( 4439070  فاك�ض:  

abkabudhabi@ahlibank.ae :بريد اإلكتروني
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البنك الأهلي الكويتي )�ش. م. ك.(

تاأ�ش�ض يف دولة الكويت مبوجب مر�شوم اأمريي 

�شدر بتاريخ 14 �شفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م

راأ�ض املال املدفوع: 889. 115,294,435 دك

رقم ال�شجل التجاري: 3705 

 23257 / 23256 / 22067 التلك�ض:  

AHLK رويرتز:  

 ABKK-KW-KW �شويفت:  

AHLIBANK-KUWAIT برقيا:  

اأهال اأهلي  899 899 1

www.eahli.com
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