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استطاع البنك األهلي الكويتي 
أن يحقق نموًا كبيرًا في أرباحه 
خالل عام 2010، مع ظهور بعض
 المؤشرات المشجعة التي تدل على
 تحسن القطاع المصرفي على
 مستوى العالم. 
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المطـيري

نائب الرئي�س والع�ضو املنتدب

 صــالح أحمــد
السرحــان

ع�ضو جمــل�س الإدارة

خالد عثمـان عبد الوهاب 
العثمـان

ع�ضو جمــل�س الإدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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أهم المؤشرات المالية لعام 2010 

ا�ضتعاد البنك قدرته على زيادة �ضايف 

الأرباح من خلل ميزانية عمومية فّعالة 

واإدارة جيدة ملعدل الفائدة.

�سايف الأرباح

53.2 مليون دك

 حقق امل�ضاهمون زيادة يف الإيرادات 

مع عملية زيادة راأ�س املال التي متت 

بنجاح كبري.

ربحية ال�سهم

38 فلس

ا�ضتمر البنك يف املحافظة على قوة 

راأ�ضماله وجتاوز احلد الأدنى املقرر ملعدل 

كفاية راأ�س املال ح�ضب متطلبات اجلهات 

الرقابية املحلية والدولية.

معدل كفاية راأ�ض املال
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53.2 مليون دك
�ضايف الأرباح

106.0 مليون دك
2.949 مليار دك

38 فلس
٪25.5

اإيرادات الت�ضغيل

اإجمايل الأ�ضول

ربحية ال�ضهم

معدل كفاية راأ�س املال
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني,

بالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زملئي اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة يطيب يل اأن اأقدم لكم التقرير ال�ضنوي 

والبيانات املالية املدققة عن ال�ضنـة املـالية املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2010. 

وا�ضل القت�ضاد العاملي التعايف ب�ضكل تدريجي خلل 

عام 2010 للخروج من الأزمة املالية العاملية التي 

ا�ضتمرت تداعياتها خلل عام 2009. كما اأظهرت 

القت�ضاديات الإقليمية اأي�ضا اجتاها نحو التعايف بدت 

علماته تنعك�س على حجم الأعمال وال�ضتثمار يف دول 

اخلليج وبخا�ضة دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 

توجد لدينا اأعمال مهمة يف فرعي دبي واأبو ظبي.

اإن الزيادة احلا�ضلة يف اأ�ضعار النفط، متنحنا املزيد 

من الثقة يف امل�ضتقبل. ومن املهم اأن ندرك وم�ضاهمينا 

اأهمية الآثار بعيدة املدى للأزمة العاملية التي امتدت 

على مدى ال�ضنتني املا�ضيتني. لقد مرت ال�ضناعة 

امل�ضرفية العاملية بفرتة من التغيري ال�ضريع، وما تزال 

اآثار هذا التحول وا�ضحة على النظام امل�ضريف.

اإن الأ�ضواق املالية، على وجه اخل�ضو�س، ما تزال عر�ضة 

 للتقلبات ب�ضبب عدم اكتمال معاجلة اأو�ضاعها.

وعند طباعة هذا التقرير حدثت ا�ضطرابات �ضيا�ضية 

يف املنطقة ومن ال�ضابق لأوانه اأن ن�ضع تقييما للآثار 

القت�ضادية الناجمة عن هذه الأو�ضاع على املدى البعيد 

على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط، على الرغم من اأن املخاطر 

الفورية يف القت�ضاديات الكربى قد متت معاجلتها 

يف عام 2010. اإننا ما�ضون يف العمل بجد ون�ضاط مع 

احلر�س على تطبيق اإ�ضرتاتيجيتنا املقبلة بفعالية لتحقيق 

اأف�ضل العوائد ال�ضتثمارية لعملئنا وم�ضاهمينا. 

لقد ا�ضتطاع البنك حتقيق ن�ضبة منو جيدة يف �ضايف 

الأرباح بلغت 36%، حيث حققنا ربحا �ضافيا مببلغ 

53.2 مليون دك. كما بلغت ربحية ال�ضهم 38 فل�ضا 
بزيادة بلغت ن�ضبتها 19% لل�ضهم، وبلغ العائد على 

الأ�ضول 1.8% والعائد على حقوق امل�ضاهمني %13.3.

ومن الوا�ضح اأن هذه الأرقام ت�ضري اإىل الأداء ال�ضليم 

واجليد مل�ضرفنا خلل العام، مع منو كافة اأعمالنا 

الأ�ضا�ضية ب�ضكل ن�ضط ، مما اأ�ضهم يف زيادة ثقة 

امل�ضاهمني يف عمليات البنك واأداء اإدارته التنفيذية. 

وعلى �ضوء هذه النتائج املالية، اقرتح جمل�س الإدارة 

توزيع اأرباح نقدية 20 فل�ضا لكل �ضهم بزيادة 33% عن 

العام ال�ضابق، وهذا يخ�ضع ملوافقة اجلمعية العامة 

للبنك واجلهات املخت�ضة.

لقد كان عام 2010 مليئا بالن�ضاط والعمل الدءوب 

بالن�ضبة للبنك الأهلي الكويتي. ومن بني اأبرز الأعمال 

والأن�ضطة خلل العام، عملية زيادة راأ�ضمال البنك 

مببلغ 101 مليون دك يف �ضهر مايو 2010، وا�ضتمرار 

وكالت الت�ضنيف العاملية باملحافظة على درجات 

الت�ضنيف ال�ضتثمارية للبنك مما يعك�س القوة املالية 

ومتانة و�ضع البنك خلل هذه الظروف ال�ضعبة التي 

مير بها ال�ضوق.

اإنني �ضعيد ب�ضكل خا�س باإبراز منجزاتنا امل�ضتمرة 

يف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية للبنك، لأننا نوؤمن باأن 

ال�ضناعة امل�ضرفية املالية هي جزء اأ�ضا�ضي وجوهري 

من ن�ضيج املجتمع، واأن موؤ�ض�ضاتنا املالية ينبغي اأن 

ت�ضاهم يف حتمل جزء من م�ضئوليتها الجتماعية. 

 ويعترب البنك الأهلي من امل�ضاركني بدور قوي يف 

 برنامج التكويت حيث جتاوزنا الن�ضبة املقررة التي 

 مت حتديدها لتوظيف العمالة الوطنية للم�ضاهمة يف 

�ضناعة م�ضتقبل اأف�ضل لدولة الكويت.

لقد قام البنك بتعزيز وتو�ضيع دعمه ل�ضرائح عديدة من 

املجتمع مع ما قدمناه من تربعات وم�ضاعدات مالية 

لأطياف وا�ضعة من املوؤ�ض�ضات واملنظمات التي توفر 

اخلدمات والفر�س يف جمال التعليم والرتفيه والأن�ضطة 

الريا�ضية ب�ضكل خا�س. لذا، فاإن من �ضميم واجبنا 

تقدمي امل�ضاعدة والرعاية للفئات املحتاجة، حيث قمنا 

بتقدمي تربعات مالية يف جمال تعليم الأطفال ذوي 

الحتياجات اخلا�ضة والرعاية ال�ضحية. ونحن نفتخر 

ب�ضجلنا امل�ضيء يف هذا املجال.

واأود اأن اأتوجه بال�ضكر لكافة الذين �ضاهموا يف جناحنا 

خلل هذه ال�ضنة التي اأجنزنا فيها تقدما وا�ضحا مل 

يكن ليتحقق بدون اجلهود املخل�ضة وامل�ضاهمة الفعالة 

لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار املدراء 

وكافة املوظفني الذين بذلوا ق�ضارى جهدهم لتحقيق هذا 

الهدف. اإن موظفي البنك الأهلي هم حجر الأ�ضا�س يف 

حتقيق هذا النجاح. كما اأن الدعم املتوا�ضل من جانب 

م�ضاهمينا من ناحية وعملوؤنا الكرام من ناحية اأخرى 

لهو دليل على الثقة التي ت�ضتحق منا كل الثناء والتقدير. 

وبالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زملئي اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة وكافة العاملني بالبنك، اأود اأن اأتقدم 

بخال�س ال�ضكر والمتنان اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب 

ال�ضمو اأمري البلد 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. كما 

اأتقدم بال�ضكر والتقدير اإىل كافة امل�ضئولني يف بنك 

الكويت املركزي ووزارة املالية ووزارة التجارة وال�ضناعة 

واإدارة �ضوق الكويت للأوراق املالية لتعاونهم املثمر 

ولدعمهم امل�ضتمر يف كافة جمالت العمل امل�ضريف.

وختاما اأتوجه بال�ضكر اخلا�س مل�ضاهمينا ولثقتهم 

الغالية التي �ضتكون احلافز القوي لتحقيق طموحاتنا 

والو�ضول اإىل الأف�ضل يف مواجهة التحديات القادمة.

 اأحمد يو�سف بهبهاين

 رئي�س جمل�س الإدارة

٪36
لقد استطاع البنك تحقيق نسبة نمو جيدة في صافي األرباح بلغت 36%، حيث حققنا ربحا
صافيا بمبلغ 53.2 مليون دك. كما بلغت ربحية السهم 38 فلسا بزيادة بلغت نسبتها 19% للسهم، 
وبلغ العائد على األصول 1.8% والعائد على حقوق المساهمين %13.3.
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أعضـاء اإلدارة التنفيذية

كولين بلومـان
 رئي�س املدراء العامني 

ورئي�س اجلهاز التنفيذي

عبداهلل محمد السميط
نائب رئي�س املدراء العامني

عماد رشدي زكي
 مدير عام تنفيذي

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

ستيوارت لوكي 
 مدير عام

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية للأفراد

شياماك سوناواال
 مدير عام

اإدارة الرقابة املالية

جمال أحمـد إقبال
 مدير عام تنفيذي

ق�ضم اإدارة املخاطر

تريفور روي بوش
 مدير عام

اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار

8		البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.  التقرير ال�ضنوي	2010



حمزة عباس إنكي
 م�ضاعد مدير عام

اإدارة املوارد الب�ضرية

كارل ستومكي
 مدير عام

الإدارة امل�ضرفية الدولية

بالونت باينس
 رئي�س التدقيق الداخلي

اإدارة التدقيق الداخلي

حسني عطية سبالة
 م�ضت�ضار عام 

ورئي�س الإدارة القانونية

منى الشــوا 
 نائب مدير عـام

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

آرشي مينيزيس 
مدير اإدارة العمليات
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ا�ضتمرت ال�ضناعة امل�ضرفية يف مواجهة حتديات 

عاملية مل ي�ضبق لها مثيل. وكان على البنك الأهلي 

الكويتي مثل غريه من البنوك الأخرى الكثرية العاملة 

يف تلك ال�ضناعة اأن يواجه تلك التحديات بحزم 

وفعالية. ويف حني اأنه من ال�ضابق لأوانه اأن نقرر متى 

�ضتنتهي هذه الفرتة من التقلبات وعدم اليقني، اإل اأن 

هناك علمات م�ضجعة ت�ضري اإىل اأننا رمبا قد جتاوزنا 

املرحلة الأ�ضواأ.

لقد حت�ضن املناخ الذي تعمل فيه القت�ضاديات الكربى 

يف املنطقة ب�ضكل تدريجي خلل عام 2010. ويرجع 

هذا ب�ضكل جزئي اإىل الزيادة امل�ضتمرة يف �ضعر برميل 

النفط الذي ما يزال يعترب من اأهم العوامل التي حتكم 

القت�ضاد يف منطقة اخلليج. كما اأن املخاوف الإقليمية 

قد خفت حدتها فيما يتعلق بامل�ضتثمرين الدوليني يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة التي جنحت يف معاجلة 

بع�س امل�ضاكل املالية اخلطرية التي تعر�ضت لها يف 

العام املا�ضي.

ويف ال�ضوق املحلي، فاإن التعليمات املت�ضددة وامل�ضوؤولة 

ال�ضادرة عن اجلهات الرقابية يف دولة الكويت 

كانت من العوامل احلا�ضمة التي �ضاعدت على 

ا�ضتقرار ال�ضناعة امل�ضرفية خلل العام. ونتيجة 

لتلك الإجراءات �ضاهدنا بع�س التح�ضن يف املناخ 

ال�ضتثماري. و�ضوف ت�ضاهم هذه العوامل مع الزيادة 

املدرو�ضة يف �ضعر النفط يف �ضمان ا�ضتمرار طرح 

م�ضاريع القطاع العام يف ال�ضنوات القادمة، والتي �ضوف 

ي�ضتفيد منها القطاع امل�ضريف باعتباره املمول الرئي�ضي 

لتلك امل�ضاريع ال�ضتثمارية.

وعلى الرغم من اأن عام 2010 كان ميثل حتديا لنا، 

اإل اأن ا�ضتعادة قدرتنا على زيادة الأرباح كان اإجنازا 

عظيما للغاية، خا�ضة مع العمل يف بيئة انخف�ضت 

فيها اأ�ضعار الفائدة، ومع ر�ضدنا ملخ�ض�ضات حتوطية 

طوعية. اإن الإدارة احلذرة واملتحفظة لأ�ضولنا مع 

الرتكيز امل�ضتمر على املخاطر وال�ضيطرة الفعالة على 

التكلفة تاأتي على راأ�س اأولوياتنا. 

لقد مت بنجاح زيادة راأ�س املال مببلغ 101 مليون دك يف 

�ضهر مايو املا�ضي، مما منحنا املزيد من الثقة يف متانة 

و�ضعنا املايل. 

كما اأن الإجراءات التي اتخذناها للمحافظة على 

راأ�ضمالنا ودعم اأ�ضولنا املالية قد عززت من قوة 

مركزنا املايل مما يعود بالفائدة على العملء 

وامل�ضتثمرين. وف�ضل عن ذلك، فاإن اعرتاف وكالت 

الت�ضنيف العاملية باجلهود التي بذلناها يف هذا املجال 

ورفع درجات ت�ضنيف البنك الأهلي الكويتي كان له 

اأثره الإيجابي على اأ�ضواق الئتمان. ونحن على ثقة باأن 

البنك الأهلي الكويتي �ضوف ي�ضتمر يف التناف�س ب�ضدة 

مع البنوك املحلية الأخرى يف هذا املجال.

يعترب البنك الأهلي الكويتي يف و�ضع جيد الآن لكي 

ي�ضتفيد من النمو املتوقع يف اأن�ضطة القطاع العام. لقد 

ظلت الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات امل�ضدر الرئي�ضي 

لتحقيق الأرباح. فقد اتخذت الإدارة امل�ضرفية 

لل�ضركات اإجراءات حمددة وفعالة خلل عام 2010 

لتقوية وحت�ضني جودة الأ�ضول وقد اأثمرت هذه اجلهود 

يف حتقيق تلك الزيادة يف الأرباح. 

ويف جمال اخلدمات امل�ضرفية للأفراد، فاإن التحدي 

الذي واجهناه كان يف زيادة الربحية يف بيئة انخف�ضت 

فيها اأ�ضعار الفائدة، وقد حققت الإدارة هذا الهدف 

عن طريق الرتكيز ب�ضكل اأكرب على خدمة ور�ضا 

العملء. اإن �ضيا�ضة فتح فروع جديدة وتقدمي خدمات 

اأف�ضل للعملء وابتكار منتجات تلبي احتياجاتهم كان 

لها الأثر يف زيادة الأرباح. كما مت تعزيز وحت�ضني 

اخلدمات الإلكرتونية على موقع البنك ب�ضبكة الإنرتنت 

خلدمة العملء، بالإ�ضافة اإىل تقدمي مكافاآت جذابة 

للم�ضتخدمني. ونحن ما زلنا ملتزمون بتقدمي خدمات 

 من الطراز الأول للعملء واملودعني و�ضركاء اأعمالنا 

يف الكويت ويف اأماكن اأخرى باملنطقة.

مما ل �ضك فيه اأن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها 

 حكومة دبي يف مواجهة حتديات اأزمتها املالية �ضاهمت

يف حت�ضني املناخ ال�ضتثماري والثقة املالية باملنطقة. 

وتركز اأعمالنا امل�ضرفية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة على الوفاء باحتياجات رجال الأعمال وال�ضركات 

الكويتية التي متار�س اأعمالها يف دولة الإمارات، ونحن 

على ثقة باإمكانية ال�ضتمرار يف حتقيق اأهدافنا متى 

ا�ضتمرت الظروف القت�ضادية يف التح�ضن.

ويف جمال الأعمال امل�ضرفية الدولية، حت�ضن الدخل 

من الر�ضوم والعمولت مع حت�ضن الو�ضع القت�ضادي 

العاملي، مع حت�ضن الو�ضع القت�ضادي العاملي وحت�ضن 

و�ضع �ضركة اأهلي كابيتال لل�ضتثمار.

لكن ميكن القول ب�ضكل عام باأن م�ضتويات الأعمال 

واملناخ القت�ضادي قد �ضهدت بع�س التح�ضن. هذا، 

وت�ضاهم �ضركة اأهلي كابيتال لل�ضتثمار بجزء كبري من 

الأعمال مع حت�ضن فر�س املناخ ال�ضتثماري يف الكويت 

واملنطقة عموما. 

لقد مرت منطقة ال�ضرق الأو�ضط با�ضطرابات 

�ضيا�ضية، ومرة اأخرى ما تزال تلك الأحداث اخلارجية 

توؤثر على الأو�ضاع القت�ضادية الإقليمية. ومن ال�ضابق 

لأوانه احلكم على النتائج املبا�ضرة لهذه الأحداث 

وتاأثرياتها على املدى البعيد.

اإن ال�ضيا�ضة احلذرة والواعية التي تطبقها اجلهات 

الرقابية يف دولة الكويت قد كان لها الأثر الإيجابي على 

اأعمال البنك ودولة الكويت يف مواجهة هذه الأو�ضاع 

القت�ضادية. ونحن على ثقة باأننا نطبق املعايري 

الدولية، بل ونتجاوزها فيما يتعلق مبوارد راأ�س املال 

وطريقة اإدارة الأ�ضول واخل�ضوم.

من جهة اأخرى، فاإننا نظل ملتزمني باإ�ضرتاتيجيتنا 

الأ�ضا�ضية بتقدمي خدمات م�ضرفية من الطراز الأول 

لعملئنا يف الكويت واملنطقة، �ضمن ثقافة اإدارة 

املخاطر بطريقة واعية وحذرة. لقد �ضاهم جميع 

موظفي البنك وعلى كافة امل�ضتويات يف هذه الإجنازات 

و�ضمن الإ�ضرتاتيجية املر�ضومة ب�ضكل اآمن حتى خلل 

فرتة الأزمات، ونحن نقدر لهم ذلك ون�ضكرهم على 

اجلهود امل�ضتمرة التي يبذلونها.

�ضوف نواجه املزيد من التحديات خلل ال�ضنوات 

القادمة، لكننا نوؤكد يف الوقت ذاته على جتاوزنا اأ�ضواأ 

�ضيناريوهات الأزمة املالية. ونتطلع للم�ضتقبل ب�ضكل 

اإيجابي واأملنا كبري يف ا�ضتقرار الأو�ضاع والعودة اإىل 

النمو املتوازن وحتقيق املزيد من الأرباح.

 كولني بلومان

 رئي�س املدراء العامني 

ورئي�س اجلهاز التنفيذي

101مليون دك
لقد تم بنجاح زيادة رأس المال بمبلغ 101 مليون دك في شهر مايو الماضي، 
مما منحنا المزيد من الثقة في متانة وضعنا المالي.
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استعراض األعمال

سوف يستمر طرح المشاريع
بشكل كبير في عام 2011 ضمن
 خطة لتطوير الطرق السريعة
 حول الكويت والتوسع في 
العديد من المشاريع الخدمية.
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حرصت إدارة الخدمات المصرفية
للشركات باعتبارها المصدر الرئيسي
لنشاط مصرفنا على تحقيق نسبة 
كبيرة من أرباح البنك األهلي الكويتي.
 واستمرت هذه اإلدارة في لعب دور 
حيوي في تمويل المشاريع الكبرى 
المتعلقة بتحديث البنية التحتية 
في دولة الكويت، فضال عن
تمويل المشاريع في عدد من 
القطاعات الهامة.  

استعراض األعمال
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 إدارة الخدمات المصرفية للشركات 
حر�ضت اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات باعتبارها 

امل�ضدر الرئي�ضي لن�ضاط م�ضرفنا على حتقيق ن�ضبة 

كبرية من اأرباح البنك الأهلي الكويتي. وا�ضتمرت هذه 

الإدارة يف لعب دور حيوي يف متويل امل�ضاريع الكربى 

املتعلقة بتحديث البنية التحتية يف دولة الكويت، ف�ضل 

عن متويل امل�ضاريع يف عدد من القطاعات الهامة. 

ولقد واجه ال�ضوق الكثري من التحديات يف عام 2010، 

ومل تعد ال�ضيولة اإىل امل�ضتوى الذي كانت عليه قبل الأزمة 

املالية العاملية، كما اأن هوام�س الربح بقيت تعاين من 

�ضغط الو�ضع القت�ضادي. لذا فاإن الأولويات الرئي�ضية 

لإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات خلل هذا العام 

تركزت يف تعزيز و�ضعنا من خلل تن�ضيط العلقات 

امل�ضرفية مع العملء واملتابعة عن كثب لتدفقاتهم 

النقدية، تفاديا لر�ضد املزيد من املخ�ض�ضات، حيث 

يطبق البنك �ضيا�ضة عامة من اأهم �ضماتها بذل العناية 

الواجبة واحلر�س واحلذر وجتنب املخاطر. 

ولتحقيق هذه الأهداف، تابعت اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية لل�ضركات �ضيا�ضة الختيار الأن�ضب للعملء 

وت�ضنيفهم مبوجب ن�ضاطاتهم املختلفة، حيث مت 

الرتكيز على ا�ضتهداف العملء الذين يقومون بتنفيذ 

عقود توريد ال�ضلع وتقدمي اخلدمات املتنوعة للقطاع 

احلكومي واخلا�س، وعلى وجه اخل�ضو�س ال�ضركات 

العاملة يف قطاعي النفط والبرتوكيماويات مع الرتكيز 

على التدفقات النقدية وجودة الأ�ضول امل�ضاندة 

لعمليات الإقرا�س الئتماين. 

كما قامت اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات بتعديل 

اأو�ضاع بع�س العملء ذوي املراكز املالية املتعرثة، كلما 

توفرت الفر�س لذلك، ومت ا�ضتبدال بع�س الأ�ضول باأ�ضول 

عالية اجلودة مما مكن بع�س العملء من جتاوز عا�ضفة 

الأزمة املالية والقت�ضادية خلل ال�ضنتني املا�ضيتني.

وتركزت اجلهود على اإدارة القرو�س غري املنتظمة 

بطريقة اأكرث فعالية. وتتلخ�س الإ�ضرتاتيجية التي 

اتبعها البنك يف حتديد القرو�س غري املنتظمة املحتملة 

والتي تظهر اإ�ضارات اإنذار مبكرة، لكي تتم معاجلتها 

ب�ضكل بناء وفعال للتقليل منها على اأ�ضا�س مثمر حيثما 

اأمكن. كما مت اإتباع �ضيا�ضة تر�ضيد الئتمان ب�ضكل 

ملزم مما �ضاعد على حتديد احل�ضابات التي تتعر�س 

مل�ضاكل ومكن الإدارة من اتخاذ اإجراءات مبكرة 

لتجنب ر�ضد املخ�ض�ضات.

من جهة اأخرى، ان�ضبت جهود اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية لل�ضركات على حت�ضيل العمولت الناجتة من 

عمليات التمويل التجاري والقرو�س امل�ضرتكة وخدمات 

ال�ضرف الأجنبي، وتعترب كلها من امل�ضادر الرئي�ضية 

املهمة التي ت�ضاهم يف حتقيق الأرباح للبنك.

كما �ضاعد على حتقيق الأرباح تطبيق �ضيا�ضة جذب 

الودائع منخف�ضة التكلفة لتخفيف تكلفة متويل قاعدة 

الأ�ضول مما اأ�ضهم يف زيادة اإيرادات البنك.

ومع و�ضع امل�ضتقبل ن�ضب اأعيننا ملواجهة التحديات 

القادمة، قمنا بتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة

اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات. ومت طرح مبادرات 

جديدة، حيث مت اإن�ضاء وحدة اخلدمات ال�ضت�ضارية 

لل�ضركات لتحديد الإ�ضرتاتيجية الأمثل لتجميع 

اإيرادات العملء مثل اإدارة النقد، متويل امل�ضروعات 

الكربى واإدارة املحافظ. وهذه املبادرات ت�ضكل جزءا 

من الأ�ضلوب الفعال امل�ضتخدم يف اإدارة علقات 

العملء، مع قيام البنك بدور ال�ضت�ضارات الإدارية 

العملية لكبار العملء.

كما قمنا بتطبيق اإجراءات معدلة لبذل العناية 

 الواجبة، والتي تت�ضمن معايري جديدة ملراجعة 

 التقيد ب�ضيا�ضة تر�ضيد الئتمان، والتي تت�ضمن 

تطبيق معايري م�ضددة للتاأكد من جودة الأ�ضول. كما 

مت التو�ضع يف قاعدة العملء لتجنب الرتكز الئتماين 

لكبار العملء يف قطاعات معينة واحتمال حدوث 

انك�ضافات عالية املخاطر.

�ضوف ي�ضتمر طرح امل�ضاريع ب�ضكل كبري يف عام 2011 

�ضمن خطة لتطوير الطريق الدائري ال�ضاد�س حول 

الكويت والتو�ضعات يف جامعة الكويت والعديد من 

امل�ضاريع اخلدمية. وقد متت دعوة املقاولني لتقدمي 

عطاءاتهم يف م�ضاريع م�ضرتكة مع ال�ضركات الدولية 

واملحلية. و�ضوف ي�ضتفيد البنك الأهلي الكويتي من 

خربته يف ال�ضوق املحلي للم�ضاعدة يف متويل الطرف 

الكويتي امل�ضارك يف تلك امل�ضاريع. وذلك من خلل 

علقاته الوطيدة مع عدد كبري من املقاولني املحليني 

الذين يتقدمون بعطاءات للفوز بهذه امل�ضاريع. كما 

اأن متويل هذه الأن�ضطة �ضوف يفتح الباب ملزيد من 

امل�ضاركني �ضمن اأعمال التمويل املايل عالية القيمة.

ما يزال امل�ضتقبل املنظور يتطلب بذل املزيد من اجلهود، 

لكن لدينا ثقة باأن هذه املبادرات �ضوف يتم تفعيلها 

و�ضوف ت�ضتمر يف زيادة الأعمال خلل عام 2011 

والأعوام التي تليه، مما �ضي�ضاعد على اإن�ضاء قاعدة 

اأ�ضول جيدة ويحقق عوائد عالية على هذه الأ�ضول. 

إن األولويات الرئيسية إلدارة 
الخدمات المصرفية للشركات
 خالل هذا العام تركزت في 
تعزيز وضعنا من خالل تنشيط
 العالقات المصرفية مع العمالء
 والمتابعة عن كثب لتدفقاتهم 
النقدية، تفاديا لرصد المزيد 
من المخصصات.
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شهدت اإلدارة المصرفية الدولية
 استعادة لمستويات أنشطتها
خالل عام 2010، واستمرت في
تطبيق إستراتيجية حذرة
ومتحفظة بدأت منذ عام 2008
صممت خصيصًا للمحافظة
على معدل السيولة.

استعراض األعمال
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�ضهدت الإدارة امل�ضرفية الدولية ا�ضتعادة مل�ضتويات 

اأن�ضطتها خلل عام 2010، وا�ضتمرت يف تطبيق 

اإ�ضرتاتيجية حذرة ومتحفظة بداأت منذ عام 2008 

�ضممت خ�ضي�ضًا للمحافظة على معدل ال�ضيولة. 

اإن التواجد الإ�ضرتاتيجي املهم لنا يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة قد اأظهر بع�س التح�ضن يف �ضوء 

اجلهود التي تبذلها الدولة هناك لل�ضيطرة على 

م�ضاكلها املالية. وتهدف الأعمال التي يقدمها البنك 

يف دبي واأبو ظبي اإىل م�ضاعدة رجال الأعمال الكويتيني 

ومتويل ال�ضركات التجارية الكويتية، وقد ظهرت 

بع�س املوؤ�ضرات التي قد تكون م�ضجعة يف ا�ضتئناف 

عملية التو�ضع والنمو يف امل�ضتقبل، ولكن �ضمن معايري 

مت�ضددة ومدرو�ضة.

فخلل الربع الأول من عام 2010، عملت الإدارة 

على تطبيق اإجراءات احرتازية للحد من املخاطر 

والنك�ضاف على موؤ�ض�ضات مالية يف بع�س الأ�ضواق 

املحددة على م�ضتوى العامل. ويف نف�س الوقت جنح 

البنك الأهلي الكويتي يف اإعادة ا�ضتئناف ن�ضاطه مع 

الأخذ يف العتبار تقليل درجة املخاطر ما اأمكن، 

والرتكيز على عمليات امل�ضاركة يف توزيع املخاطر 

والتمويل غري النقدي للمحافظة على مركز ال�ضيولة.

وقد �ضاهم التمويل املحلي املوجه اإىل م�ضاريع البنية 

التحتية يف حتقيق منو قوي من اإيرادات الر�ضوم والعوائد 

ونحن نتوقع ا�ضتمرار هذه الزيادة خلل عام 2011.

ويف فرع دبي جنحنا عن طريق التو�ضع املدرو�س يف 

حتقيق حت�ضن يف العوائد حيث مت الأخذ يف العتبار 

درجة املخاطر مقارنة مع العائد. وعلى الرغم من 

البيئة ال�ضديدة التناف�س، اإل اأن اأداءنا كان اأف�ضل 

مقارنة بعام 2009.

لقد مت حتديد قطاعات جديدة بال�ضوق مع اتخاذ 

الإجراءات اللزمة لل�ضتفادة منها، وقد قمنا خلل 

الن�ضف الثاين من عام 2010 ببناء اأ�ض�س قوية للعتماد 

عليها خلل العام. كما اأننا ر�ضدنا عددا من جمالت 

ال�ضناعة التي ميكن اأن ت�ضمح لنا مبزيد من التو�ضع 

بهوام�س ربحية عالية. وقد قمنا بالفعل بتمويل العديد 

من العمليات. ونحن نعتزم التو�ضع يف اأعمال اخلزانة 

وال�ضتثمار خلل عام 2011، و�ضوف يكون لنا ن�ضيب 

اأكرب من جممل الأعمال امل�ضرفية الإجمالية لعملئنا.

ويف فرع اأبو ظبي �ضهدت اأعمالنا الكثري من التو�ضع 

خلل عامه الثاين، ويتم متابعة الأداء لعملياتنا هناك 

اأول باأول. فقد مت تر�ضيد التكاليف مع الدعم الكبري 

الذي يقدمه فرع دبي لتح�ضني الكفاءة الت�ضغيلية. 

ول�ضوف ي�ضمح لنا القت�ضاد القوي يف اأبو ظبي 

بال�ضتمرار يف التو�ضع يف حمفظتنا الئتمانية خلل 

عام 2011، مع الرتكيز على الأعمال امل�ضرفية 

ل�ضركات املقاولت وامل�ضاريع احلكومية.

ونحن حاليا ب�ضدد النتهاء من طرح خدمة الر�ضائل 

الق�ضرية SMS واإر�ضال ك�ضوف احل�ضاب الإلكرتونية 

للعملء يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مما �ضي�ضهل 

على العملء عملية املتابعة ال�ضريعة لن�ضاط ح�ضاباتهم.

اإلدارة المصرفية الدولية
تهدف األعمال التي يقدمها البنك 
في دبي وأبو ظبي إلى مساعدة 
رجال األعمال الكويتيين وتمويل
الشركات التجارية الكويتية، 
وقد ظهرت بعض المؤشرات 
التي قد تكون مشجعة في
استئناف عملية التوسع والنمو 
في المستقبل، ولكن ضمن 
معايير متشددة ومدروسة.

17



استعراض األعمال
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إن نجاحنا في خفض تكلفة 
األموال، مع جذب الودائع
 الكبيرة يعتبر المفتاح لصنع
 القيمة المضافة في األعمال
 المصرفية لألفراد.  
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كان عام 2010 من بني الأعوام املتميزة لإدارة 

اخلدمات امل�ضرفية للأفراد حيث جنحت الإدارة يف 

زيادة حجم اأعمالها وحتقيق الإيرادات. ولقد ا�ضتفادت 

الإدارة من منو القطاع امل�ضريف الكويتي خلل عام 

2009 وعززت من مركزها وزادت ح�ضتها ال�ضوقية 
عن طريق طرح الكثري من العرو�س الرتويجية.

اإن التحدي منذ بداية ال�ضنة يكمن يف كيفية حتقيق 

التو�ضع يف الأعمال يف �ضوء بيئة عمل ي�ضودها انخفا�س 

يف اأ�ضعار الفائدة. ولقد واجهت اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية للأفراد هذا التحدي عن طريق زيادة 

ال�ضتجابة للعملء وتعزيز علقاتهم عن طريق حت�ضني 

اخلدمات املقدمة لهم. كما مت تعزيز اخلدمات املقدمة 

بناء على نتائج اأبحاث درا�ضات ال�ضوق التي ت�ضتهدف 

معرفة احتياجات ومتطلبات العملء. ونحن نقوم 

بتجميع املعلومات والبيانات من ال�ضتبيانات التي مت 

توزيعها ح�ضريا على العملء من املواطنني والوافدين 

وعلى غري العملء مما يوفر لنا بيانات مف�ضلة 

ومتخ�ض�ضة عن احتياجات وتوقعات العملء. لقد كان 

لتلبية هذه املتطلبات الأولوية خلل عام 2010.

اإن جناحنا يف خف�س تكلفة الأموال، مع جذب الودائع 

الكبرية يعترب املفتاح ل�ضنع القيمة امل�ضافة يف الأعمال 

امل�ضرفية للأفراد. وقد زاد حجم الودائع جنبا اإىل جنب 

مع تطبيق �ضيا�ضة حذرة لتجنب املخاطر، وبذلك جنحنا 

يف احل�ضول على ودائع منخف�ضة التكلفة. يف حني و�ضلت 

ن�ضبة القرو�س غري املنتظمة اإىل م�ضتوى منخف�س ن�ضبيا، 

وهي ن�ضبة جيدة باملقارنة مع ن�ضب البنوك الأخرى.

اإن ولء العميل يعترب من العوامل املهمة يف اأدائنا 

 لأعمالنا. ومن بني الطرق التي ن�ضمن بها هذا الولء 

هو الرتويج بقوة للخدمات والعرو�س واملنتجات اجلديدة. 

لقد قمنا بطرح العديد من احلملت الرتويجية 

 للعملء يف عام 2010، وهو عدد يفوق 

 كثريا ما طرحناه يف عام 2009 وقد بداأت 

النتائج الطيبة يف الظهور.

كما اأن احلملة الرتويجية حل�ضور مباريات كاأ�س 

العامل بالتن�ضيق مع فيزا كانت مثمرة ب�ضكل خا�س. 

وف�ضل عن ذلك، فاإن ال�ضرتاك يف برنامج ترويجي 

للبطاقات الئتمانية بال�ضرتاك مع طريان الإمارات 

Skywards يعترب من اأجنح العرو�س يف الأعمال 
امل�ضرفية الإقليمية، وكان العر�س الذي يتيح للعميل 

اكت�ضاب اأميال اأثناء ال�ضفر لكل دينار ينفقه عن طريق 

بطاقة الفيزا عامل حقيقيا يف زيادة حجم الأعمال 

من البطاقات الئتمانية، حيث �ضاعدت هذه احلملت 

الرتويجية يف منو اأعمال البطاقات الئتمانية ب�ضكل 

كبري على مدار ال�ضنة.

من جهة اأخرى تعترب نوعية اخلدمات املقدمة للأفراد 

عامل مهما يف منو الأعمال امل�ضرفية، وقد ركزت 

الإدارة ب�ضكل كبري على هذا العامل املهم يف اأعمالها 

خلل عام 2010. ويقدر عملء البنك م�ضتويات 

اخلدمة ويتوقعون م�ضتويات عالية من الأداء من 

موظفني لديهم املهارة واخلربة واملهنية الكافية. لذلك 

قامت الإدارة بتوظيف عدد كبري من املوظفني ذوي 

اخلربة واملدربني ب�ضكل خا�س لتقدمي م�ضتويات عالية 

من اخلدمات الأ�ضا�ضية للعملء. وتوفر الإدارة الدعم 

للموظفني من ذوي اخلربة يف تقدمي العرو�س امل�ضرفية 

اخلا�ضة. وقد اأظهرت النتائج املحققة بع�س التح�ضن، 

خا�ضة يف جمال اأعمال البطاقات امل�ضرفية.

 اأما يف جمال �ضكاوى العملء والتعامل معها، فقد 

تلقى املوظفون تدريبًا متخ�ض�ضًا لتاأهيلهم ب�ضكل 

اأف�ضل ل�ضتلم هذه ال�ضكاوي والتعامل معها. كما 

 اأ�ضبح لدينا رابط اإلكرتوين لتقدمي ال�ضكاوى 

 ومتابعتها من خلل خدمة عالية اجلودة حتظى 

يف النهاية بقبول ور�ضا العميل.

لقد مت افتتاح فرعني جديدين خلل ال�ضنة واأ�ضبح 

لدينا الآن 27 فـرعـًا داخليًا يف الكويت.

ويتم جتهيز كافة فروعنا لكي تنا�ضب احتياجات عملء 

البنك ب�ضكل خا�س ومتميز يف اأننا ميكننا التكيف 

ب�ضرعة يف حتديد الأعمال واخلدمات التي يحتاجها 

العملء. وتوظف اإدارة اخلدمات امل�ضرفية للأفراد 

اأعلى ن�ضبة من العمالة الوطنية التي تعمل يف جمال 

علقات العملء، حيث اأن ن�ضبة كبرية من اإجمايل 

القوة العاملة ي�ضغلها الكويتيون.

لقد اأ�ضبح موقعنا الإلكرتوين على الإنرتنت اخلط 

الأول ل�ضتف�ضارات العملء، حيث مت تطويره يف اأبريل 

2010، وح�ضل البنك على جائزة اأف�ضل موقع بني 
املواقع املحلية يف هيكل اخلدمات امل�ضرفية للأفراد 

عرب الإنرتنت من موؤ�ض�ضة بان اآراب.

اأما يف جمال مراقبة الغ�س، فقد قام البنك بطرح 

نظام على �ضبكة الإنرتنت ملراقبة الغ�س يت�ضمن 

عمليات م�ضح بالوقت احلقيقي للأن�ضطة غري العادية. 

كما اأن كافة بطاقات البنك الأهلي هي بطاقات ذكية 

وتتطلب رقما �ضريا ل�ضتخدامها ويتم اإر�ضال ر�ضالة 

ن�ضية SMS عند اإجراء اأي معاملة عليها، مما يجعلها 

من اأكرث البطاقات اأمنا باملقارنة مع تلك التي حتتوي 

على ال�ضريط املغناطي�ضي فقط.

اأما بخ�ضو�س اأجهزة ال�ضرف الآيل، فقد ركزنا على 

جمالت النمو املوؤكدة و�ضجل متابعتها وقمنا باإزالة 

الأجهزة املنخف�ضة الأداء، كما متت زيادة العدد 

الإجمايل ملاكينات ال�ضرف الآيل. وقمنا بتوفري خدمة 

الإيداع النقدي يف بع�س الأجهزة، و�ضوف ت�ضتمر هذه 

ال�ضيا�ضة التو�ضعية خلل عام 2011.

ونتيجة لهذه الإجراءات التي ت�ضتهدف خدمة العملء 

مع حت�ضني الكفاءة الت�ضغيلية ب�ضكل كبري فقد زاد حجم 

الأعمال املتوقع.

�ضوف يتم تطوير حجم الأعمال امل�ضرفية للأفراد 

خلل عام 2011، مع ا�ضتغلل فر�س الأعمال 

اجلديدة يف ظل حت�ضن الو�ضع القت�ضادي. لقد كانت 

الأولوية خلل العام موجهة نحو الإقرا�س املدرو�س 

لكن �ضمن خطة �ضاملة للبنك الأهلي الكويتي تت�ضمن 

التو�ضع احلذر يف جمال الئتمان. و�ضوف ت�ضتمر الإدارة 

بالعمل بناء على مبداأ خلق خدمات ذات قيمة عالية 

تلبي احتياجات العملء.

إدارة الخدمـات المصـرفية لألفـراد

لقد قمنا بطرح العديد من الحمالت الترويجية للعمالء في عام 2010، وهو عدد
 يفوق كثيرا ما طرحناه في عام 2009 وقد بدأت النتائج الطيبة في الظهور.

استعراض األعمال
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لقد أصبح موقعنا اإللكتروني على
 اإلنترنت الخط األول الستفسارات
 العمالء، حيث تم تطويره في أبريل
 2010، وحصل البنك على جائزة أفضل
 موقع بين المواقع المحلية في
 هيكل الخدمـات المصـرفية لألفـراد 
عبر اإلنترنت من مؤسسة بان آراب.
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استعراض األعمال

لقد حدث تحسن تدريجي 
في االقتصاديات اإلقليمية، مع

انخفاض حدة المشاكل المالية 
التي كانت تعاني منها دول
الخليج وتحديدا إمارة دبي. 

22		البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.  التقرير ال�ضنوي	2010



لقد تمت إعادة استثمار العوائد التي حققها البنك من زيادة رأس المال 
في شهر مايو 2010 بشكل حذر ومدروس مما كان له أثره في تحقيق 
إيرادات إضافية للبنك خالل العام.

ميثل عام 2010 بالن�ضبة لإدارة اخلزانة وال�ضتثمار 

عام الدعم والتقوية بعد التقلبات الناجتة عن الآثار 

ال�ضلبية للأزمة املالية العاملية. وعلى الرغم من ذلك 

فقد ا�ضتفادت الأعمال من حت�ضن ظروف ال�ضوق، 

واأ�ضبحت من�ضجمة مع الإ�ضرتاتيجيات املو�ضوعة 

 ل�ضتغلل الفر�س وزيادة اأن�ضطة العملء املتوقعة 

خلل عام 2011.

لقد حدث حت�ضن تدريجي يف القت�ضاديات الإقليمية، 

مع انخفا�س حدة امل�ضاكل املالية التي كانت تعاين منها 

دول اخلليج وحتديدا اإمارة دبي. 

كما حدث حت�ضن حمدود يف اأعمال اخلزانة وال�ضتثمار 

حيث يحاول العملء جاهدين التغلب على نتائج واآثار 

الأزمة القت�ضادية العاملية. ويظل احلذر وجتنب 

املخاطر من اأهم املبادئ التي توجهنا يف اإدارة ن�ضاط 

اخلزانة، ونحن نعمل ب�ضكل وثيق مع عملئنا يف دعم 

وتعزيز ثقتهم يف هذا ال�ضاأن.

لقد متت اإعادة ا�ضتثمار العوائد التي حققها البنك 

من زيادة راأ�س املال يف �ضهر مايو 2010 ب�ضكل حذر 

ومدرو�س مما كان له اأثره يف حتقيق اإيرادات اإ�ضافية 

للبنك خلل العام.

كما متت اإعادة هيكلة امليزانية لل�ضتفادة من �ضعر 

الفائدة وال�ضيولة املتوفرة، وقد جنحنا يف اإدارة تكلفة 

الأموال ب�ضكل فعال وحت�ضني هام�س �ضعر الفائدة.

لقد قمنا بتعزيز اأن�ضطة امل�ضتقات مع العملء وقمنا 

بتطوير بع�س اآليات التحوط، لكننا نبا�ضر العمل بهذه 

الآليات بكل حذر ووفقا لتعليمات وتوجيهات بنك 

الكويت املركزي. كما زادت عمليات الت�ضويق للمنتجات 

اجلديدة يف الن�ضف الثاين من عام 2010، لكننا 

ملتزمون باإ�ضرتاتيجية التو�ضع املدرو�س يف املنطقة. وقد 

حافظت الإدارة على علقات العملء املهمة من خلل 

برامج التوا�ضل مع العملء مع توفر حتليل معلوماتي 

عن اأحوال ال�ضوق العاملي.

قامت اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار با�ضتخدام برامج 

جديدة للعملء ونظام جديد لعمليات الدعم لو�ضع 

اأ�ضعار مدرو�ضة ونظام لإدارة املخاطر مما يعزز من 

خدمة العملء. كما اأننا نعمل ب�ضكل وثيق مع اإدارة 

تكنولوجيا املعلومات واإدارة الرقابة املالية واإدارة 

العمليات من اأجل �ضمان جناح تكامل النظم اجلديدة. 

واإذا تطلعنا لعام 2011، فاإننا ن�ضتطيع اأن نرى تقدما 

تدريجيا يف اأعمال اإدارة اخلزانة يف ظل الظروف 

القت�ضادية التي حتكمها اأ�ضعار النفط املرتفعة. 

وهناك بع�س املوؤ�ضرات التي تدل على حت�ضن الو�ضع 

القت�ضادي يف دول اخلليج مما يوفر املزيد من الفر�س. 

ونتوقع مع طرح احلكومة الكويتية مل�ضاريع التنمية اأن 

تزيد اأن�ضطة اأعمال اخلزانة مع العملء الرئي�ضيني.

إدارة الخزانة 
واالستثمار

شركة أهلي 
كابيتال

لالستثمار
مازالت �ضناعة اخلدمات ال�ضتثمارية تعاين من 

ال�ضغوط خلل عام 2010 �ضواء على م�ضتوى العامل اأو 

على امل�ضتوى الإقليمي. ويف الكويت كانت ظروف ال�ضوق 

غري وا�ضحة مع منو بطئ يف ن�ضاط �ضوق الكويت للأوراق 

املالية خلل العام. وعلى الرغم من هذه الظروف 

ال�ضعبة، جنحت �ضركة الأهلي كابيتال يف زيادة اأرباحها 

مع تنمية الأ�ضول التي تديرها لأكرث من ال�ضعف.

وتدير �ضركة اأهلي كابيتال لل�ضتثمار كل من 

ال�ضندوق الأهلي اخلليجي وال�ضندوق الأهلي الكويتي 

وقد جتاوز اأداء ال�ضندوقني كافة التوقعات باملقارنة مع 

كافة ال�ضناديق املناف�ضة خلل عام 2010.

وفقا لروؤيتها تلتزم �ضركة اأهلي كابيتال مبتابعة اأن�ضطة 

اأعمالها الأ�ضا�ضية مع الدفع باجتاه حتقيق اأهداف 

امل�ضاهمني يف بيئة عمل مليئة بالتحديات واملخاطر. 

وتقوم الإدارة بالرتكيز على زيادة حجم اأن�ضطة ال�ضركة 

من اإدارة املحافظ املبا�ضرة وغري املبا�ضرة وتقدمي 

اخلدمات ال�ضت�ضارية.

ومع تعايف ال�ضوق وتوفر املزيد من الفر�س، اأ�ضبحت 

�ضركة اأهلي كابيتال يف و�ضع قوي ميكنها من حتقيق 

اأف�ضل قيمة مل�ضاهميها وعملئها مع جتنب املخاطر 

كلما اأمكن.
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استعراض األعمال

اإدارة الـمـوارد الـبـ�سـريــة

ا�ضتمرت اإدارة املوارد الب�ضرية يف الرتكيز على 

اإ�ضرتاتيجيتها الأ�ضا�ضية و�ضاهمت بدور كبري يف 

املحافظة على املوظفني من ذوي املهارات العالية الذين 

يتمتعون بخربة يف جمال عملهم وذلك لتقدمي اأف�ضل 

اخلدمات لعملئنا �ضمن الإ�ضرتاتيجية املر�ضومة بهدف 

الو�ضول اإىل اأعلى م�ضتويات ممكنة من اخلربة واملهارة 

يف خدمة العملء واملعرفة ال�ضاملة باملنتجات واملبيعات.

لقد مت تنظيم اأكرث من 100 دورة تدريبية بعدد 

اإجمايل جتاوز 2500 �ضاعة عمل للموظفني خلل 

العام. كما يتلقى جميع املوظفني اجلدد يف اإدارة 

اخلدمات امل�ضرفية للأفراد برناجما تدريبيا خا�ضا يف 

جمال العمل ملدة ثلثة اأ�ضهر ليتزامن مع موعد افتتاح 

اأي فرع جديد، حتت اإ�ضراف اأكادميية الأهلي. 

وبهدف الو�ضول اإىل اأعلى درجات اخلربة يف جمالت 

خدمة العملء ومعرفة املنتجات واملبيعات، قامت 

اإدارة املوارد الب�ضرية بتنفيذ العديد من املبادرات يف 

عام 2010 ومنها برنامج متويل درجة املاج�ضتري يف 

اإدارة الأعمال ملوظفي البنك الأهلي الكويتي، من خلل 

املوؤ�ض�ضات التعليمية املوجودة بالكويت.

كما ت�ضعى اإدارة املوارد الب�ضرية اإىل متكني املوظفني 

من احل�ضول على العديد من الدورات التدريبية 

املفيدة واملعرتف بها من اأجل تعزيز موؤهلتهم 

ومهاراتهم املهنية ومنها احل�ضول على �ضهادات 

 تدريبية يف جمال التحليل الئتماين وكذلك 

برنامج املخاطر الئتمانية.

وبالإ�ضافة اإىل ال�ضتمرار يف برنامج املكافاآت 

للموظفني املتميزين، ت�ضعى الإدارة اإىل توفري جمموعة 

اأدوات حديثة لتقييم م�ضتوى الأداء من خلل اأكادميية 

الأهلي لرفع م�ضتوى اأداء املوظفني.

تعترب �ضيا�ضة التكويت من بني اأهدافنا املهمة حيث التزم 

م�ضرفنا بالن�ضبة املقررة لتوظيف العمالة الوطنية، بل 

وجتاوز هذه الن�ضبة مما يعني اأننا قادرون على تعزيز 

م�ضاهمتنا الجتماعية مبا يخدم القت�ضاد الكويتي.

تكنـولوجيا املعلـومات

ركزت اإدارة تكنولوجيا املعلومات على حت�ضني كفاءة 

العمليات داخل البنك وكان عام 2010 عاما ناجحا 

جدا، من حيث توفري خدمات اأف�ضل للم�ضتخدمني 

ب�ضكل اأكرث فعالية.

تتلخ�س اإجنازات هذه الإدارة يف ا�ضتخدام اأنظمة 

جديدة مع تعزيز وتقوية البنية التحتية احلالية.

 وقامت الإدارة ب�ضكل خا�س بتح�ضني وتطوير البنية 

التكنولوجية التحتية التي تتيح لنا ت�ضغيل اأنظمتنا 

امل�ضرفية الأ�ضا�ضية لزيادة قدرتنا على تنفيذ العمليات.

خلل عام 2010 مت تركيب وا�ضتخدام العديد من 

 OPICS الأنظمة املطورة مثل نظام اخلزانة اجلديد

الذي مت تد�ضينه ب�ضكل ناجح ؛ ونظام اإدارة منع غ�س 

البطاقات امل�ضرفية الذي يتم ا�ضتخدامه مع نظام 

البطاقات الأ�ضا�ضي. كما مت ا�ضتخدام رقم احل�ضاب 

 امل�ضريف الدويل IBAN، يف كافة الأنظمة الأ�ضا�ضية،

  مع تعزيز وتو�ضيع اإمكانية التعايف من الكوارث يف 

كافة اأنظمة البنك.

اأما بالن�ضبة خلدمة العملء، فقد مت تعزيز موقع البنك 

الأهلي الكويتي على �ضبكة الإنرتنت كما مت تقدمي 

اخلدمات باللغة العربية. ومت تطبيق خدمات اأف�ضل 

لإدارة البطاقات عن طريق التطوير امل�ضتمر لأنظمة 

البطاقات لتح�ضني جودة اخلدمات املقدمة للعملء 

وحت�ضني جتربة العميل.

ول�ضوف ت�ضتمر اإدارة تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق 

اأهدافها للم�ضاهمة ب�ضكل اأكرب يف كفاءة وفعالية 

عمليات املجموعة ودعم املبادرات الإ�ضرتاتيجية 

الرئي�ضية للبنك.

الــعــمـلــيــات

ا�ضتمرت اإدارة العمليات خلل عام 2010 يف الرتكيز 

على حت�ضني وتطوير ورفع كفاءة املوظفني وتقدمي 

خدمات اأف�ضل للعملء. وقد �ضاعد النظام امل�ضريف 

اجلديد للخزانة الذي مت تنفيذه موؤخرا يف تطوير 

العمليات امل�ضاندة وحت�ضني �ضوابط هذه العمليات.

اإن تنفيذ نظام �ضويفت – اإ�ضدار 2010 بنجاح �ضوف 

ميكن البنك من ال�ضتفادة من املعايري اجلديدة 

لر�ضائل ال�ضويفت. كما اأن حت�ضن و�ضائل الت�ضال 

امل�ضتخدمة يف نظام �ضويفت كثريا بعد حتولها من 

الت�ضال الهاتفي اإىل نظام الإنرتنت �ضوف يرفع من 

م�ضتوى الأداء. ومن جهة اأخرى، فاإن ميكنة اإجراءات 

التحقق من معاملت غ�ضيل الأموال �ضوف ت�ضاعد على 

الك�ضف عن املعاملت امل�ضبوهة. 

وقد ا�ضتفادت الإدارة من عمليات اإعادة الهند�ضة 

خلل العام لزيادة م�ضتوى الكفاءة. وكانت الأولوية 

لتعزيز خطة ا�ضتمرارية الأعمال لتح�ضني اإمكانيات 

التخطيط للتعايف من الكوارث. وقدمت الإدارة الدعم 

ملبادرات البنك الأهلي الكويتي فيما يتعلق بتح�ضني 

معدل التكويت وتوظيف اخلريجني الكويتيني اجلدد ومت 

تقدمي دورات تدريبية كافية لتهيئة املوظفني ل�ضتخدام 

النظم والعمليات امل�ضرفية اجلديدة بالبنك.

لقد جنح البنك يف اأعمال التن�ضيق وتنفيذ املبادرات 

التي متت بني البنوك الأع�ضاء يف احتاد م�ضارف 

الكويت وبنك الكويت املركزي واجلهات الأخرى 

احلكومية و�ضبه احلكومية. كما قدمت الإدارة الدعم 

لبنك الكويت املركزي واحتاد م�ضارف الكويت 

بخ�ضو�س ميكنة م�ضاريع مثل نظام مقا�ضة ال�ضيكات 

 IBAN وا�ضتخدام رقم احل�ضاب امل�ضريف الدويل 

يف دولة الكويت.

الـتـمـويــل الـتـجـاري

ا�ضتمر التمويل التجاري يف دعمه لأن�ضطة اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية لل�ضركات والإدارة امل�ضرفية الدولية خلل 

العام. وكان الرتكيز على حت�ضني قدرتنا على تقدمي 

خدمات �ضريعة وتدريب موظفينا لزيادة كفاءتهم.

ولأن لدينا �ضبكة وا�ضعة من البنوك املرا�ضلة التي تتمتع 

ب�ضمعة طيبة على امل�ضتوى الدويل، فاإننا نقدم اأف�ضل 

خدمات للتمويل التجاري للموردين وامل�ضتوردين معا. 

كما اأننا نعتقد باأن جناح اأعمال التمويل التجاري يتاأثر 

ب�ضكل مبا�ضر مبا نكر�ضه من جهود م�ضتمرة لتح�ضني 

اجلودة النوعية للخدمات يف كل جمال من جمالت 

عملياتنا وبالتايل زيادة مواردنا.

اإدارة الـتـدقـيـق الداخـلي

ا�ضتمرت اإدارة التدقيق الداخلي يف القيام بدورها 

يف حتقيق اأهدافها عن طريق القيام باأعمال تقييم 

 م�ضتقلة وهادفة للنظم الرقابية املطبقة بالبنك.

وقد مت ا�ضتكمال ذلك عن طريق تطبيق اإجراءات 

املتابعة الت�ضحيحية املركزة. 

الإدارة الـقـانـونـيـة

تعترب الإدارة القانونية الدرع الواقي للبنك �ضد 

املخاطر القانونية والق�ضائية ، كما اأنها تقدم كافة 

اخلدمات القانونية والق�ضائية باأ�ضكالها املتعددة 

جلميع اإدارات واأق�ضام البنك، كما تقدم امل�ضورة 

للإدارة التنفيذية العليا يف كافة جمالت الأعمال 

اليومية. وتنق�ضم هذه اخلدمات يف جمملها اإىل ق�ضمني 

يتمثل الأول يف الأعمال الفنية كتمثيل البنك اأمام 

املحاكم وغريها من اإدارات وزارة العدل، واإعداد �ضائر 

العقود ومراجعتها فنيا وتقدمي ال�ضت�ضارات القانونية، 

والق�ضم الثاين يغطي �ضائر الأعمال الإدارية اليومية 

التي يرتكز عليها ت�ضيري العمل الفني ومبا ي�ضتهدف 

م�ضاعدة البنك يف حت�ضيله حلقوقه اأمام اجلهات 

الق�ضائية يف اأ�ضرع وقت.

هذا، وقد جنحت الإدارة القانونية خلل عام 2010 

يف جتنيب البنك الكثري من املخاطر وحت�ضيل حقوق 

البنك وبخا�ضة تلك التي نتجت عن تداعيات الأزمة 

املالية العاملية.
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اإدارة الـمـخـاطـــر

تلعب اإدارة املخاطر دورا مهما يف ن�ضر ثقافة املخاطر 

عرب كافة قطاعات العمل بالبنك ويف عملياته اليومية. 

ومبوجب توجيهات بازل، يجب على البنوك اإدارة كافة 

خماطرها املادية عن طريق و�ضع اأطر عمل �ضاملة 

 لتحديد وقيا�س ومراقبة هذه املخاطر. وبالإ�ضافة 

اإىل املخاطر الئتمانية وخماطر ال�ضوق واملخاطر 

الت�ضغيلية مبوجب الركن الأول، يجب على البنوك 

وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأن تقوم بتقييم 

خماطرها وراأ�ضمالها مبوجب الركن الثاين فيما يتعلق 

باملخاطر املادية مثل خماطر الرتكز الئتماين مبوجب 

خمففات املخاطر الئتمانية وخماطر �ضعر الفائدة 

يف الدفاتر امل�ضرفية وخماطر ال�ضيولة واملخاطر 

الت�ضغيلية املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر 

الإ�ضرتاتيجية وخماطر ال�ضمعة.

ويف �ضعيه لتحقيق اللتزام بهذه املتطلبات، قام البنك 

الأهلي الكويتي مبراجعة وتنفيذ اأطر العمل اخلا�ضة 

باإدارة املخاطر بهدف حت�ضينها على م�ضتوى البنك. 

وكجزء من هذه املمار�ضة، اأعلن البنك بيان نزعة 

املخاطر الذي يو�ضح احلدود التي يجب اإدارة املخاطر 

�ضمنها فيما يتعلق بتوفر وا�ضتخدام راأ�س املال بعد 

جتنيب جزء من راأ�س املال ملواجهة الظروف ال�ضعبة. 

ومن بني املبادرات الأخرى التي قام بها البنك اتخاذ 

الإجراءات اللزمة للتنفيذ الكامل لعملية التقييم 

الداخلية لكفاية راأ�س املال.

 كما اأن البنك على و�ضك النتهاء من املراجعة 

الداخلية لعمليات املخاطر مب�ضاعدة �ضركة حما�ضبة 

دولية. والهدف من هذه املراجعة هو اللتزام الكامل 

باملعايري الدولية اخلا�ضة بتقييم واإدارة املخاطر عرب 

كافة قطاعات الأعمال. ويتم توجيه جهود البنك 

نحو اأف�ضل املمار�ضات يف جمال تطبيق تقنيات حتليل 

املخاطر. على �ضبيل املثال، ا�ضتمر البنك يف تطبيق 

حتليلت »اختبار ال�ضغط« عرب كافة فئات املخاطر.كما 

متت مراجعة مناذج تقييم املخاطر خلل العام بغر�س 

اإجراء التح�ضينات اللزمة.

ومع تطلعنا اإىل امل�ضتقبل، فاإن املهمة الرئي�ضية خلل 

العام القادم �ضوف تركز على ا�ضتخدام تقنيات مناذج 

لقت�ضادية راأ�س املال. والبنك على ثقة باأن �ضيا�ضات 

املخاطر التي تبناها �ضوف متكنه من ال�ضتمرار 

يف تطبيق اإ�ضرتاتيجية فعالة لإدارة املخاطر يف ظل 

ال�ضيناريوهات التي اأدت اإليها الأزمة املالية العاملية.

اأمانة �سر جمل�ض الإدارة

تدير اأمانة ال�ضر كافة �ضئون 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 

خلل ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة(. كما ت�ضرف اأمانة 

ال�ضر على علقات البنك مع اجلهات النظامية 

والرقابية مثل بنك الكويت املركزي ووزارة التجارة 

وال�ضناعة ووزارة العمل وال�ضئون الجتماعية و�ضوق 

الكويت للأوراق املالية وال�ضركة الكويتية للمقا�ضة. 

تتوىل اأمانة ال�ضر تقدمي امل�ضورة للمجل�س حول كافة 

املوا�ضيع ذات ال�ضلة باأعمال البنك واإطلعه اأول باأول 

على القوانني والنظم اجلديدة التي ت�ضدرها اجلهات 

النظامية واجلهات املخت�ضة. كما تقوم بتحديد 

املواعيد واإعداد جداول وحما�ضر اجتماعات املجل�س 

وتقوم بكافة الرتتيبات اللزمة 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 ح�ضبما هو 

مطلوب كجزء من م�ضئولياتها. كما تقوم اأمانة ال�ضر 

مبتابعة الأن�ضطة الجتماعية للبنك.

مـكــافـحــة غ�سـيـل الأمـــوال

تظل عمليات غ�ضيل الأموال حمل الهتمام الرئي�ضي 

لكافة البنوك واجلهات الرقابية على امل�ضتوى الإقليمي 

والدويل. ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بالتعليمات 

والنظم الرقابية ال�ضادرة عن بنك الكويت املركزي 

مع الرتكيز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على اللتزام ب�ضروط 

»اعرف عميلك«. 

وخلل العام، قام البنك بتقوية نظمه ل�ضمان املراقبة 

الفعالة وال�ضاملة لفح�س وتدقيق املعاملت والتحقق 

من بيانات العملء وفقا للتوجيهات املحلية والدولية. 

كما �ضارك البنك يف ح�ضور جل�ضات موؤمتر مكافحة 

غ�ضيل الأموال الذي نظمته وزارة التجارة وال�ضناعة 

بالتن�ضيق مع بنك الكويت املركزي. وقد كان هذا املوؤمتر 

فر�ضة جيدة للرتقاء مبعايري الوعي بني املوؤ�ض�ضات 

املالية الكويتية للتعرف على املخاطر الناجمة عن 

ا�ضتخدام تقنيات جديدة لغ�ضيل الأموال والإجراءات 

اللزمة ملكافحتها ومنع وقوعها، كما كان فر�ضة للإطلع 

على اأف�ضل اخلربات واملمار�ضات يف هذا املجال. 

ومت ت�ضمني الدرو�س امل�ضتفادة من هذا املوؤمتر يف 

الإجراءات املطبقة لدى البنك. اإن منع وقوع اجلرائم 

املالية والتحوط منها من اأهم اأولويات البنك، و�ضوف 

ي�ضتمر البنك يف لعب دور فاعل للتقليل اإىل احلد 

الأدنى من التهديدات النا�ضئة عن تلك الأن�ضطة والتي 

ت�ضكل خطرا على الأنظمة املالية الإقليمية والعاملية.

اإدارة الـمـ�سـاريـع

 �ضهدت اإدارة امل�ضاريع خلل العام تنفيذ العديد 

 من املبادرات الرئي�ضية التي عززت ب�ضكل اإ�ضايف 

من عمليات البنك الأهلي الكويتي. ومن بني امل�ضاريع 

الرئي�ضية التي مت تنفيذها حتى مراحلها النهائية 

م�ضروع نظام اخلزانة اجلديد ونظام اإدارة غ�س 

البطاقات امل�ضرفية ونظام رقم احل�ضاب امل�ضريف 

الدويل اجلديد.

وف�ضل عن ذلك، هناك م�ضاريع اأخرى جاري تنفيذها 

مثل نظام اإدارة الأ�ضول واخل�ضوم لإدارة تخ�ضي�س 

راأ�س املال ب�ضكل اأف�ضل، وم�ضروع ميكنة رفع التقارير 

.ICAAP عن عملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال

�ضوف يكون الرتكيز خلل العام القادم على مبادرات 

التغيريات الإ�ضرتاتيجية الأ�ضا�ضية مما �ضي�ضاعد على 

تطوير قدرة البنك على تقدمي منتجات وخدمات 

ب�ضكل اأف�ضل. وتن�ضق اإدارة امل�ضاريع مع اإدارات العمل 

والإدارات الت�ضغيلية الأخرى بالبنك لتقدمي حلول 

ت�ضاهم يف زيادة كفاءة وفعالية العمليات الت�ضغيلية. 
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استعراض األعمال

نحن نؤمن بأن البنك 
يجب أن يلعب دورا أوسع في 
حياة المواطنين والمقيمين
 بدولة الكويت.
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مسؤولية البنك االجتماعية

استعراض األعمال

بعد الأزمة املالية التي اأثرت بتداعياتها على 

اقت�ضاديات كافة الدول، اأ�ضبح لدى ال�ضناعة 

امل�ضرفية العاملية م�ضوؤولية خا�ضة يف ال�ضنوات 

القادمة توؤكد فيها كيف اأن عامل املال يعتمد على 

بع�ضه بع�ضا ويرتبط مع بع�ضه ومع حياة كل فرد يف 

هذا العامل. لذا يتوجب على البنوك اأن تو�ضح وتعيد 

تاأكيد التزامها جتاه بقية اأفراد املجتمع. 

نحن نوؤمن باأن البنك يجب اأن يلعب دورا اأو�ضع يف حياة 

املواطنني واملقيمني بدولة الكويت. فنحن جزء من تلك 

الآلة التي تدفع بعجلة اقت�ضاد الدولة، والتي توؤثر على 

كافة اأمناط حياتنا وعلى رفاهيتنا. وتعترب م�ضاهمات 

البنك وتربعاته ملوؤ�ض�ضات املجتمع من اأهم اأولوياتنا. 

لذا، فاإننا نحافظ على التزاماتنا ونعززها ب�ضكل خا�س 

يف جمال الربامج ال�ضحية والتعليمية وخا�ضة تلك التي 

تخدم الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ضة، بالإ�ضافة 

اإىل دعم الأن�ضطة الثقافية والريا�ضية.

كما اأننا نقدم دعما ماليا كبريا يف �ضكل تربعات 

 للموؤ�ض�ضات امل�ضوؤولة عن تقدمي اخلدمات الأ�ضا�ضية 

يف احلياة املدنية. 

وف�ضل عن ذلك، قدمنا تربعات مالية ملوؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين ودور الرعاية واملوؤ�ض�ضات الأخرى التي 

تقدم اخلدمات للمحتاجني من اأفراد املجتمع. وهذه 

التربعات تعزز من رفاهية املواطنني الأقل حظا 

وحت�ضن من نوعية اخلدمات املقدمة لهم.

 اإننا نوؤمن ب�ضيا�ضة ت�ضجيع الريا�ضة والريا�ضيني 

 وندرك اأهمية الدور الذي تلعبه املوؤ�ض�ضات املدنية 

يف جمال الريا�ضة. 

يف جمال الريا�ضة قدم البنك الأهلي يف عام 2010 

 تربعات للحتادات والنوادي الكويتية للم�ضاهمة 

يف دعم الأن�ضطة واخلدمات املقدمة.

ويف جمال التعليم، وهو جمال حيوي وهام مل�ضتقبل 

التنمية يف البلد، قدم البنك الأهلي الكويتي تربعات 

لدعم بع�س املدار�س.

اأما يف جمال ال�ضحة، وهو جمال حيوي بالن�ضبة للتنمية 

الجتماعية يف الدولة، فقد قدم البنك م�ضاهمات مالية 

للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال داخل امل�ضت�ضفى، 

وهي جمعية تلعب دورا مهما للغاية يف م�ضاعدة الأطفال 

وال�ضغار و�ضمان اأنهم يتلقون اأف�ضل علج بامل�ضت�ضفى 

يف حالة اإ�ضابتهم باأي مر�س اأو حادث.

وعلى امل�ضتوى الجتماعي، قدم البنك تربعات 

للم�ضاريع الكويتية ال�ضغرية والربنامج الوطني 

للم�ضاريع الكويتية، بالإ�ضافة اإىل الهيئة العامة للبيئة. 

كما مت تقدمي تربعات خريية ملربة اخلري. وف�ضل 

عن ذلك، قدم البنك تربعات للمركز الدبلوما�ضي 

للدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية.

ونوؤكد للم�ضاهمني واملواطنني واملقيمني باأننا م�ضتمرون 

يف تطبيق املعايري العالية مل�ضوؤولية البنك الجتماعية 

و�ضوف نقوم تعزيزها خلل ال�ضنوات القادمة.

في مجال الرياضة قدم البنك
األهلي في عام 2010 تبرعات 
لالتحادات والنوادي الكويتية 
للمساهمة في دعم األنشطة 
والخدمات المقدمة.
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في مجال التعليم، وهو
مجال حيوي وهام لمستقبل 
التنمية في البلد، قدم البنك 
األهلي الكويتي تبرعات لدعم
 بعض المدارس.
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إدارة 
المخاطر

هيكل املجموعة

يتكون هيكل املجموعة من البنك الأهلي الكويتي و�صركتة التابعة وهي �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار، وتعمل املجموعة يف جمال الأن�صطة امل�صرفية التجارية اخلا�صة بالأعمال 

الأم  للبنك  الرئي�صي  املقر  ويقع  ال�صت�صارية.  واخلدمات  ال�صتثمار  واأن�صطة  الدولية وخدمات اخلزانة  امل�صرفية  والأعمال  لالأفراد  امل�صرفية  والأعمال  لل�صركات  امل�صرفية 

وال�صركة التابعة يف مدينة الكويت.

اإف�صاحات الركن الثالث

ح�صبما هو مقرر مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي اخلا�صة باتفاقية بازل 2 بتاريخ 31 دي�صمرب 2005 وتعديالتها، تلتزم البنوك باإتباع اأ�صلوب موحد ملتطلبات احلد 

 )ICAAP( الأدنى لراأ�صمال الركن الأول. كما �صدرت التوجيهات اأي�صا من قبل بنك الكويت املركزي يف �صهر يونيو 2009 بخ�صو�س عملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال

مبوجب عملية املراجعة الإ�صرافية للركن الثاين. 

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

وفيما يلي اأهم التوجيهات والتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�س:

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

تلتزم البنوك باإتباع الأ�صلوب املوحد لتنفيذ اتفاقية بازل 2 وفقا ل�صلطتها التقديرية ملا يلي:   •

تبني اخليار الثاين لنك�صافات البنوك.   -  

ا�صتخدام اأف�صل ثالث وكالت ت�صنيف دولية ب�صفة موؤ�ص�صات خارجية لتقييم الئتمان.  -  

-  تعريف املوؤ�ص�صات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم باأنها احلد الكلي الأق�صى لالنك�صاف يف الأعمال الفردية جتاه موؤ�ص�صة �صغرية اأو متو�صطة احلجم اأو جتاه اأي جمموعة من   

موؤ�ص�صات �صغرية اأو متو�صطة احلجم والذي ل يتجاوز مبلغ 250,000 دك. 

يجب على مراقبي احل�صابات اخلارجيني للبنك اأن يراجعوا تقارير كفاية راأ�س املال.  •

  .)ICAAP( املال راأ�س  لكفاية  الداخلية  التقييم  الثاين( مبوجب عملية  الركن  املادية )خماطر  املخاطر  لكافة  الداخلي  التقييم  باإجراء عملية  يقوم  اأن  البنك  •  يجب على 
وتت�صمن هذه املخاطر خماطر الرتكز الئتماين وخماطر تخفيف املخاطر الئتمانية وخماطر الت�صغيل املتبقية واملخاطر القانونية وخماطر اأ�صعار الفائدة وخماطر ال�صيولة 

واملخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة، الخ. 

املال  راأ�س  كفاية  على  ذلك  اأثر  وتقييم  ال�صيناريوهات  خمتلف  حتت  واحدة  �صنة  ملدة  للبنك  امل�صتقبلية  الأعمال  توقعات  على  ال�صغط  باختبار  القيام  البنك  على      يجب 

وربحية البنك.

ومبقت�صى اإطار عمل كفاية راأ�س املال، يجب على البنك تقدمي اإف�صاحات دقيقة ومنا�صبة وكافية يف املوعد املحدد فيما يتعلق باملعلومات النوعية والكمية التي متكن املتعاملني 

من التقييم ال�صليم لأن�صطة البنك ومدى خماطرته. ويتم تقدمي الإف�صاحات العامة التالية وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي.

ال�صركات التابعة واال�صتثمارات الكبرية

لدى البنك �صركة تابعة مملوكة له بالكامل هي �صركة »اأهلي كابيتال لال�صتثمار« )�س. م. ك. م.(. وتعمل هذه ال�صركة التابعة يف اإدارة ال�صتثمارات والأن�صطة ال�صت�صارية، وهي 

تخ�صع لرقابة بنك الكويت املركزي. 

ويتم القيام بتقييم انك�صافات املخاطر واإدارة راأ�س املال بالبنك على م�صتوى جممع ي�صمل اأن�صطة ال�صركة التابعة. اإل اأن ال�صركة التابعة تقوم مبمار�صة كفاية راأ�صمالها ب�صكل 

منف�صل لتحديد م�صتويات راأ�صمالها ب�صكل فردي على اأ�صا�س م�صتقل.
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هيكل راأ�س املال

يتكون هيكل راأ�س املال من راأ�صمال ال�صريحة الأوىل )راأ�صمال الأ�صهم املدفوع بالكامل والحتياطيات( وراأ�صمال ال�صريحة الثانية )الذي يت�صمن 45% من الحتياطيات املقدرة 

بالتقييم العادل وخم�ص�س عام بن�صبة 1,25% من اإجمايل الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية(. ول توجد اأدوات راأ�صمال مبتكرة اأو معقدة يف هيكل راأ�صمال البنك. 

)األف دك(هيكل راأ�س املال كما يف 31 دي�صمرب 2010

1144,118. راأ�س املال امل�صاهم املدفوع / الأ�صهم العادية

2281,049. الحتياطيات

ناق�صـا:

)8,410(3. اأ�صهم اخلزينة

416,757 ال�صريحة االأوىل 

2,469 45% من احتياطيات اإعادة تقييم املوجودات

7,906 45% من الحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل

21,362 خم�ص�صات عامة )تخ�صع لن�صبة اأق�صاها 1,25% من اإجمايل الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية(

31,737 ال�صريحة الثانية

-ال�صريحة الثالثة

-مبالغ اأخرى خم�صومة من راأ�س املال

 448,494 اإجمايل راأ�س املال املوؤهل بعد اال�صتقطاعات

كفاية راأ�س املال

الهدف من فل�صفة اإدارة راأ�صمال البنك هو املحافظة على احلد الأمثل من راأ�س املال لتمكني البنك من متابعة اإ�صرتاتيجياته التي تبني القيمة للم�صاهم على املدى الطويل، مع 

الوفاء دائما باحلد الأدنى املطلوب ملتطلبات راأ�س املال مبوجب الركن الأول بالإ�صافة اإىل متطلبات راأ�صمال الركن الثاين. ومتطلبات راأ�صمال الركن الثاين هي تقدير البنك 

الداخلي لراأ�س املال املطلوب لتغطية كافة خماطره املادية مبا يف ذلك تلك املخاطر التي ل يتم ح�صرها حتت ح�صابات راأ�س املال مبوجب الركن الأول مثل خماطر الرتكز 

الئتماين وخماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية وخماطر ال�صيولة واملخاطر القانونية وخماطر الت�صغيل املتبقية واملخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة، الخ. 

والهدف هو تعظيم العوائد على راأ�س املال ويف الوقت ذاته اأخذ املخ�ص�صات ملواجهة اخل�صائر غري املتوقعة. ويدير البنك راأ�صماله بطريقة متكاملة بهدف احلفاظ على معدلت 

راأ�صمال قوية وت�صنيفات ائتمانية عالية. وهذا ي�صتدعي اإتباع طريقة متوازنة تت�صمن: املحافظة على م�صتويات راأ�س مال بحيث تكون كافية لتوفري عوائد عالية للم�صاهمني؛ 

والوفاء مبتطلبات اجلهات الرقابية ووكالت الت�صنيف واأ�صحاب امل�صالح الآخرين، ودعم منو الأعمال يف امل�صتقبل. كما يتم الأخذ يف العتبار اأي�صا تكلفة راأ�س املال ومكوناته 

فيما يتعلق بالنوعية وال�صتقرار. 

وقد و�صع البنك اإطار عمل لعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال يت�صمن ما يلي:

ت�صمني خطة الأعمال على مدى ثالث �صنوات لتقييم كفاية راأ�س املال.  •

تقييم وقيا�س املخاطر املادية يف انك�صافات البنك وفقا لتوجيهات الركن الأول والثاين.  •

مراقبة املخاطر مقابل حدود املخاطر املو�صوعة من خالل اإ�صرتاتيجيات املخاطر.  •

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

رفع التقارير للجهات الرقابية عن نتائج عملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال لالإدارة العليا وملجل�س الإدارة لتخاذ الإجراءات العالجية املنا�صبة.   •
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

كفاية راأ�س املال  )تتمـــة(

ال�صكل )8(: اإطار عمل ICAAP بالبنك:

ويقوم البنك مبراجعة كفاية راأ�صماله الرقابي لدعم اأن�صطته احلالية وامل�صتقبلية على اأ�صا�س دوري. 

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

الأخرى  الدعم  واأنظمة  التحتية  والبنية  املخاطر  اإدارة  ونظام  الداخلي  الإ�صراف  قوة  تقييم  اإىل  بالإ�صافة  الكامنة  املخاطر  لتقييم  ذاتي  تقييم  باإجراء  اأي�صا  البنك   يقوم 

والإدارة ال�صليمة. 

ويدير البنك كفاية راأ�س مالية مبوجب الهياكل التالية:

اإطار عمل تخطيط كفاية راأ�س املال

امل�صتقبلية  املال  راأ�س  واحتياجات  ال�صرتاتيجية  الأعمال  اأن�صطة  تقييم  ويتم  م�صتمر.  اأ�صا�س  على  وامل�صتقبلية  احلالية  اأن�صطته  لدعم  الرقابي  راأ�صماله  كفاية  البنك  يراجع 

التقديرية  امليزانية  وتوفر خطة  الإيرادات.  لتعظيم  الأعمال  لكل وحدة من وحدات  املال  راأ�س  وتخ�صي�س  ا�صتخدام  لرت�صيد  تقنيات  البنك  يوظف  كما  الإطار.  �صمن هذا 

راأ�س  املحافظة على معدلت  البنك  وي�صمن  املطلوب.  الرقابي  املال  راأ�س  على  واأثرها  الأ�صول  الإجمايل يف  النمو  لتقدير  الفردية  الأعمال  لوحدات  كلية  اإر�صادات  ال�صنوية 

 املال فوق احلد الأدنى املقرر من اجلهات الرقابية. ويتم حتديد م�صادر راأ�س املال امل�صتقبلي ويتم و�صع اخلطط وتطبيقها جلمع راأ�س املال واملحافظة عليه، مبوجب �صروط 

واأحكام هذا الإطار. 

ويخطط البنك لتوقعات راأ�صماله على اأ�صا�س فرتة ثالث �صنوات لتقييم اإمكانية توفر راأ�س املال وكفايته مع الأخذ يف العتبار خطط الأعمال ال�صنوية ومبادرات الأعمال الأخرى.  

ويتم اإجراء هذا التقييم كل ثالث �صنوات يف نهاية كل �صنة لتمكني البنك من حتديد احتياجاته من راأ�س املال. كما اأن بيئة الأعمال الإ�صرتاتيجية والعوامل الأخرى توؤخذ بعني 

العتبار يف الثالث �صنوات القادمة عند القيام بعملية تقييم راأ�س املال. 

كما اأن مدفوعات اأرباح الأ�صهم ال�صنوية يتم حتديدها ب�صكل معقول ومتوازن من قبل اأع�صاء جمل�س الإدارة، حيث ي�صعى البنك اإىل حتقق تطلعات امل�صاهمني وكذلك متطلبات 

راأ�س املال الرقابي. 

الفرتا�صات

خطة العمل

اإ�صرتاتيجية املخاطر

حتديد املخاطر املادية 

اخلا�صة بنموذج الأعمال

متطلبات راأ�س املال الإ�صافية 

لختبارات ال�صغط

اإجراءات الإدارة

مناذج راأ�س املال الداخلية 

لتحديد املخاطر كميا

اختبارات ال�صغط الإجمالية

اختبارات ال�صغط ال�صافية

 توقعات الركن الأول والثاين – 

معدل كفاية راأ�س املال – 3 �صنوات

تطوير اختبارات �صغط 

حمددة
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حتليل احل�صا�صية واختبار ال�صغط

يقوم البنك بو�صع اإطار عمل هيكلي لختبار ال�صغط حيث تقوم مبوجبه اإدارة املخاطر بالتن�صيق مع خطوط الأعمال بتحديد كافة عوامل املخاطر املادية التي توؤثر على عمليات 

البنك. وبناء على عوامل املخاطر هذه، يتم ت�صميم �صيناريوهات وا�صحة ويتم اإجراء اختبارات ال�صغط على النك�صافات لتقييم اأثرها على كفاية راأ�صمال البنك وربحيته.

ينفذ البنك حتليالت احل�صا�صية على التقلبات يف اأ�صعار ال�صمانات والحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل، واإمكانية خف�س درجات الت�صنيف اخلا�صة باملقرت�صني / ال�صامنني 

وكذلك على اإمكانية حتقيق توقعات الأرباح. وبعد ذلك يتم تقييم �صيولة راأ�س املال لدى البنك ويتم اإبالغها ملجل�س الإدارة. 

ويقوم البنك بت�صغيل برنامج لختبار ال�صغط لتوقعات الأعمال ملدة �صنة واحدة كجزء من عملية اإدارة املخاطر لإدارة راأ�س املال. ويتم القيام بهذه العملية كل ن�صف �صنة لتقييم 

كفاية راأ�س املال واإبالغ النتائج ملجل�س الإدارة.

ويغطي برنامج اختبار ال�صغط للبنك فئات املخاطر التالية:

خماطر الئتمان – التقاع�س عن �صداد القرو�س املقدمة لالأطراف املقابلة والتي ت�صمل املوؤ�ص�صات املالية وال�صركات واملقرت�صني من الأفراد.  •

•  خماطر الرتكز – الرتكز يف �صكل انك�صافات جتاه الأفراد، اأو جتاه �صناعة / قطاع بعينه اأو الرتكز يف الدول اأو املناطق.

خماطر �صعر الفائدة – التغريات يف �صعر الفائدة / منحنى العائد.  •

خماطر ال�صوق – تغريات معاك�صة يف اأ�صعار الأ�صول واأثر هذه التغريات على حمفظة البنك وعلى الأ�صواق.  •

خماطر ال�صيولة – انخفا�س يف خطوط الئتمان، عدم توفر الت�صهيالت املالية، نق�س التمويل، الخ.  •

املخاطر الت�صغيلية – مت تعريف فئات املخاطر هذه يف بازل 2.  •

•  خماطر خمففات املخاطر الئتمانية – يتم اإجراء اختبار �صغط على قيم ال�صمانات التي تعترب خمففات املخاطر الئتمانية ب�صبب انخفا�س قيمتها يف الأ�صواق ذات ال�صلة 
مثل الأ�صهم والعقارات.

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

املخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة: راأ�س املال املخ�ص�س للمخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة.  •

وبغر�س اإجراء اختبار ال�صغط، ياأخذ البنك يف العتبار حمافظه التي تت�صمن حتديدا ما يلي: 

كافة مراكز امليزانية يف الدفاتر امل�صرفية ودفاتر املتاجرة.  •

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

خمففات املخاطر مثل قيم ال�صمانات وقيم اأدوات التحوط، الخ؛ و  •

النك�صافات عرب وحدات الأعمال واملناطق اجلغرافية وقطاعات الإنتاج، الخ.   •

لقد �صمم البنك �صيناريوهات ال�صغط بغر�س اإجراء اختبار ال�صغط. وبناء على �صيا�صات املخاطر بالبنك يتم الأخذ يف العتبار ثالثة �صيناريوهات لل�صغط بغر�س اإجراء 

اختبار ال�صغط. وهذه ال�صيناريوهات هي »معتدل« و »متو�صط« و »�صعب«. وبغر�س اإجراء اختبار ال�صغط، يتم الأخذ يف العتبار فئات املخاطر املختلفة ب�صكل فردي ويت�صمن 

ذلك ال�صركة التابعة للبنك الأهلي الكويتي، حيث يتم ت�صمينها يف احل�صابات الإجمالية لتقييم الأثر على اأ�صا�س جممع. كما يتم ح�صاب الكميات للم�صتويات املختلفة من ال�صغط 

والتي يتم تطبيقها على خمتلف فئات املخاطر حتت ال�صيناريوهات الثالثة لتحديد اخل�صائر يف الظروف ال�صعبة.

كما قام البنك اأي�صا باإعداد عملية كافية لالإدارة ال�صليمة لكفاية راأ�صماله وعملية التقييم مع مراجعة م�صتقلة من جانب التدقيق الداخلي والرقابة املالية ل�صمان اللتزام 

بال�صيا�صة ودقة البيانات ومعقولية النتائج.
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

كفاية راأ�س املال  )تتمـــة(

حتليل مكونات راأ�س املال

يتم حتليل مكونات راأ�س املال فيما يتعلق بال�صرائح الأوىل والثانية والثالثة ل�صمان ا�صتقرار راأ�س املال وللتقليل من اإمكانية حدوث تقلبات يف هيكل راأ�س املال. 

كفاية راأ�س املال كما يف 31 دي�صمرب 2010

راأ�س املال املطلوب

األف دك

347 1. املطالبات ال�صيادية

2390. املطالبات على كيانات القطاع العام

319,998. املطالبات على البنوك

4113,191. املطالبات على ال�صركات

524,731. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

61,728. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

744,687. انك�صافات اأخرى

205,072املجمـوع

)9,711(مطروحا منه: خم�ص�س عام يزيد عن 1,25% من الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر

195,361�صايف النك�صاف الئتماين املرجح باأوزان املخاطر

396انك�صاف خماطر ال�صوق

15,304انك�صاف املخاطر الت�صغيلية

211,061االإجمايل العام

معدالت كفاية راأ�س املال:

23.70%ال�صريحة االأوىل

25.50%املجموع

هيكل وعملية اإدارة املخاطر

مبوجب توجيهات بازل 2، مطلوب من البنوك و�صع اأطر عمل �صاملة لإدارة كافة خماطرها املادية. والغر�س من اأطر العمل هذه هو التعامل مع عملية حتديد وقيا�س ومراقبة 

لكافة املخاطر املادية على م�صتوى البنك. وبالإ�صافة اإىل خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق واملخاطر الت�صغيلية مبوجب الركن الأول، فقد قام بنك الكويت املركزي باإخطار 

املخاطر  خمففات  وخماطر  الئتماين،  الرتكز  خماطر  مثل  البنك  يواجهها  التي  املادية  املخاطر  لكافة  الثاين  الركن  مبوجب  وراأ�صمالها  املخاطر  بتقييم  تقوم  باأن  البنوك 

الئتمانية وخماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية وخماطر ال�صيولة وخماطر الت�صغيل املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة، الخ. 

وقد قام البنك مبراجعة وتعزيز اأطر عمل املخاطر لإدارة خمتلف املخاطر ح�صبما مت حتديده مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي بخ�صو�س بازل 2 وعملية التقييم الداخلية 

لكفاية راأ�س املال )ICAAP(. وتخ�صع اإدارة املخاطر لأطر عمل اإدارة املخاطر التي تت�صمن دليل املخاطر، ونزعة وتقييم املخاطر وقيا�س املخاطر ومناذج ومنهجية اختبار 

ال�صغط، وم�صفوفات تقييم كفاية راأ�س املال، واإ�صرتاتيجية املخاطر، والتي يتم اعتمادها من جمل�س الإدارة. ويتم دمج املخاطر يف عملية اتخاذ القرار على كافة اأنواع املخاطر 

لتمكني البنك من اإدارة خماطره �صمن م�صتويات مقبولة.
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كما قام البنك باإعالن بيان نزعة املخاطر الذي ي�صع احلدود التي يجب �صمنها اإدارة املخاطر فيما يتعلق باإمكانية توفر راأ�س املال وا�صتخدامه بعد جتنيب جزء منه كمخفف 

لل�صدمة ملواجهة الظروف ال�صعبة. وفيما يلي و�صف موجز لبيان نزعة املخاطر مع املخاطر واملنهجية التي مت حتديدها لإدارة تلك املخاطر ح�صبما هو مو�صح اأدناه:

بيان نزعة املخاطر

ا�صتخدم البنك اإطار عمل نزعة املخاطر وثقافة املخاطر يف اإدارة انك�صافاته ب�صكل واعي ومدرو�س للتاأكد من اأخذ املخاطر واإدارتها �صمن م�صتويات خماطر ميكن حتملها ومع 

و�صع ميزانية تقديرية لراأ�س املال. ويف هذا اخل�صو�س، مت تعريف بيان نزعة املخاطر الذي يقدم اأ�صا�صا لتحديد قدرة البنك على اأخذ املخاطر، والحتفاظ مبخفف ال�صدمة 

وحدود املخاطر �صمن اإ�صرتاتيجية الأعمال، ومعايري املخاطر لأهداف الأعمال الكلية وموؤ�صرات نزعة املخاطر لأغرا�س املراقبة ورفع التقارير.

وعلى م�صتوى عموم البنك، فاإن بيان نزعة املخاطر يقوم على اأ�صا�س تخ�صي�س راأ�س املال وجودة الأ�صول وتقلبات الإيرادات وخماطر ال�صيولة واللتزام الرقابي. وهذه املعايري 

يتم تنظيمها يف وحدات الأعمال عن طريق و�صع �صل�صلة من حدود املخاطر القابلة للتطبيق على كل خط من خطوط الأعمال. 

حدود املخاطر / احلدود االأ�صا�صية

اإطار عمل نزعة املخاطر بح�صب خطوط الأعمال بناء على خطط  و�صع البنك حدودا للمخاطر كجزء من خطة اأعماله واإ�صرتاتيجياته. وتتم مراقبة حدود املخاطر �صمن 

الأعمال. وقد مت دمج بيانات نزعة املخاطر �صمن كل اإطار عمل من اأطر اإدارة املخاطر وذلك لإدارة خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق واملخاطر الت�صغيلية واملخاطر الإ�صرتاتيجية 

وخماطر ال�صمعة. وقد متت ترجمة بيانات نزعة املخاطر هذه اإىل حدود للمخاطر املحددة واحلدود الأ�صا�صية لإدارة م�صتويات املخاطر �صمن م�صتويات نزعة املخاطر.

عملية املراقبة وال�صيطرة واالإبالغ عن نزعة وحدود املخاطر

يراقب البنك نزعة املخاطر وحدود املخاطر واحلدود الأ�صا�صية ب�صكل دوري من خالل اآلية للمراقبة وال�صيطرة والإبالغ. وتتم مراقبة كل ذلك بهدف تقييم م�صتوى انك�صاف 

البنك جتاه املخاطر، ولتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�صبة واملطلوبة للحفاظ على م�صتويات النزعة �صمن حدود مقبولة.

مراقبة املخاطر واالإدارة ال�صليمة

تهدد  اأن  التي ميكن  للخ�صائر  البنك  تعر�س  ل  والت�صغيلية  الئتمانية  واأن�صطته  املتاجرة  ومراكز  البنك  ومطلوبات  اأن موجودات  هو �صمان  املخاطر  لإدارة  الرئي�صي  الهدف 

بقاءه ومنوه. كما اأن اإدارة املخاطر ت�صاعد يف �صمان عدم زيادة انك�صافات املخاطر زيادة مفرطة واأن تكون منا�صبة لراأ�صمال البنك ومراكزه املالية. وتتم تغطية �صيا�صات 

 التحوط من املخاطر وتخفيفها، وكذلك ال�صرتاتيجيات والعمليات ملراقبة فعالية و�صائل التحوط ب�صكل م�صتمر، والتي تتم تغطيتها يف ال�صيا�صات املحا�صبية املهمة املذكورة 

بالبيانات املالية.

وتت�صمن اإدارة املخاطر العنا�صر الأربعة التالية: حتديد املخاطر وقيا�س املخاطر ومراقبة املخاطر وال�صيطرة على املخاطر.
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

مراقبة املخاطر واالإدارة ال�صليمة  )تتمـــة(

وفيما يلي الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر بالبنك:

وتعترب جلنة الإدارة العامة، جلنة مراجعة املخاطر التابعة للع�صو املنتدب وجلنة املوارد الب�صرية من بني اجلهات الأخرى لالإدارة ال�صليمة لت�صهيل عملية اتخاذ القرار وعملية 

املراجعة من جانب الإدارة العليا.

ول�صمان ال�صتقاللية، فاإن ق�صم اإدارة املخاطر يتبع مبا�صرة لنائب الرئي�س والع�صو املنتدب بالبنك. 

اإدارة املخاطر و ق�صم التدقيق الداخلي ت�صكل العنا�صر الثالثة التي ت�صمن كفاءة وفعالية اللتزام بالعمليات الرقابية  اأق�صام الدعم الأخرى وق�صم  اإن خطوط الأعمال مع 

املو�صوعة لإدارة املخاطر بالبنك. وي�صعى ق�صم اإدارة املخاطر مدعوما من الإدارة العليا اإىل ن�صر الثقافة والتوعية باملخاطر يف كافة اإدارات البنك.

نائب الرئي�س والع�صو املنتدب

• جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان
• جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق

جلان املخاطر

جلنة جمل�س الإدارة للتعيينات 

والتعوي�صات

رئي�س املدراء العامني ورئي�س اجلهاز 

التنفيذي / نائب رئي�س املدراء العامني

 ICAAP وحدة

وحدة املخاطر املالية

)خماطر ال�صوق(

وحدة املخاطر 

الإئتمانية

وحدة املخاطر 

الت�صغيلية

وحدة املخاطر 

الإ�صرتاتيجية
بازل 2

وحدة الرقابة 

الئتمانية

وحدة املحافظ 

واملخ�ص�صات

اللجان

ALCO •
•  جلنة ال�صتثمار 
•  جلنة الإ�صراف 
على ال�صناديق

اللجان

•  جلنة الإدارة 
لالئتمان

   جلنة ائتمان

ال�صركات

اللجان

•  جلنة املخاطر
•  جلنة توجيه  

تكنولوجيا املعلومات

•  جلنة الأ�صعار 
واملنتجات.

•  جلنة امل�صرتيات

اللجان

•  جلنة توجيه اخلطة 
الإ�صرتاتيجية

اللجان

•  اللجنة الفرعية 
ICAAP - ALCO

اللجان

•  جلنة الإدارة 
لالئتمان

   جلنة ائتمان

ال�صركات

اللجان

NPCR •
•  جلنة املخ�ص�صات

مدير عام تنفيذي – اإدارة املخاطر

جمل�س الإدارة
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اإدارة خماطر االئتمان

تن�صاأ خماطر الئتمان من اخل�صارة املالية املحتملة الناجتة عن اإخفاق العمالء يف الوفاء بالتزاماتهم. كما اأنها تت�صمن اأي�صا خماطر اخل�صارة يف قيمة املحفظة نتيجة النتقال 

من فئات املخاطر الأدنى اإىل فئات املخاطر الأعلى. ويقوم البنك بتقييم املخاطر الئتمانية اخلا�صة عند الت�صوية وقبل الت�صوية على م�صتوى العميل وعلى م�صتوى كافة املنتجات 

من خالل نظام حتديد الدرجات.

وتعترب خماطر الئتمان من اأهم املخاطر التي يتعر�س لها البنك وتعترب الإدارة الفعالة والن�صطة لها مهمة للغاية يف جناح البنك على املدى البعيد. 

والبنك لديه نظام �صامل لبذل اجلهد املطلوب لعتماد الت�صهيالت الئتمانية و�صيا�صات حمددة ب�صكل وا�صح ملراقبة املخاطر الئتمانية على م�صتوى الطرف املقابل واملجموعة 

وعلى م�صتوى القطاع القت�صادي وعلى م�صتوى الدولة.

كما اأن البنك لديه اأي�صا نظام فعال لت�صنيف درجات خماطر املقرت�صني و تقييم خماطر املقرت�صني من ال�صركات ومراقبة التغريات يف درجات الت�صنيف على اأ�صا�س �صنوي. 

ويتم تقييم املحفظة با�صتخدام تدريج من )1( اإىل )10( درجات حيث متثل الدرجة الأوىل تقييما ممتازا والدرجة العا�صرة تقييما رديئا. ومنوذج ت�صنيف خماطر املقرت�س 

ياأخذ يف العتبار العوامل الرئي�صية مثل اجتاهات الأعمال والإدارة واجلوانب املالية وال�صمانات، الخ، والتي يتم وزنها بال�صكل ال�صليم للو�صول اإىل ذلك الت�صنيف. 

كافة اأعمال الئتمان اخلا�صة بال�صركات والئتمان ال�صيادي تتطلب مراجعة م�صتقلة ملخاطر الئتمان. وحيثما يتجاوز انك�صاف املجموعة حدا معينا، فاإنه يحتاج اإىل موافقة جلنة 

جمل�س الإدارة لالئتمان. كما اأن الت�صهيالت الئتمانية التي تت�صل باأع�صاء جمل�س الإدارة يتم اعتمادها ب�صكل يتوافق متاما مع متطلبات وتعليمات بنك الكويت املركزي. 

اأما فيما يتعلق بالثقافة الئتمانية، فاإن اإدارة املخاطر ت�صمن وجود وتطبيق ال�صيا�صات والإر�صادات والعمليات والإجراءات ال�صحيحة واملنا�صبة لتغطية كافة مناطق الأعمال 

اخلا�صة باملخاطر الئتمانية. كما اأنها ت�صمن التطبيق املن�صق للمعايري الئتمانية واملراجعة الدورية وحتديث ال�صيا�صات والإر�صادات والإجراءات الئتمانية.

بعد  اإل  تبداأ  ل  مقابل  اأي طرف  مع  والأعمال  الدول.  وحدود  القت�صادي  القطاع  وحدود  املجموعة  وانك�صاف  الفردي  لالنك�صاف  احلدود  معايري  الئتمانية  ال�صيا�صة  وت�صع 

الأعمال بطريقة  تنفيذ  ل�صمان  بها  التفوي�س  يتم  ال�صالحيات  الئتمانية مع م�صتويات خمتلفة من  الت�صهيالت  للموافقة على  فعالة  توجد عملية  الئتمان. كما   اعتماد خط 

فعالة و�صليمة. 

وترتبط خماطر املعامالت باملخاطر الئتمانية ل�صفقة منفردة / طرف مقابل فردي. وت�صمن اإدارة املخاطر اأن الت�صهيالت الئتمانية ممنوحة وفقا للمعايري املعتمدة لدى 

البنك واأن كافة املخاطر قد مت اإبرازها يف مراجعة الت�صهيالت الئتمانية مبا يف ذلك ال�صتثناءات من ال�صيا�صة املطبقة. 

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

الت�صهيالت الئتمانية امل�صمونة وغري امل�صمونة.

وتن�صاأ خماطر املحفظة من ارتباط اإيجابي عايل بني الت�صهيالت الئتمانية الفردية. وقد يت�صمن هذا ما يلي:

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

حتليل الجتاه يف احلجم والقطاعات والرتكز؛   •

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

ويراقب البنك بيانات كافة الرتكزات الئتمانية بن�صبة 5% فاأكرث ويرفع تقاريره لبنك الكويت املركزي على اأ�صا�س ربع �صنوي وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي مبوجب التعميم 

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

 غري املادية( جتاه البنك والتي ل يجب اأن تتجاوز 15% من راأ�صمال البنك ح�صبما هو حمدد يف اإر�صادات كفاية راأ�س املال ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي، تعميم رقــم 

)رب �س/1995/101(. ويلتزم البنك باإر�صادات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بتوزيع / تنظيم الئتمان على خمتلف القطاعات القت�صادية. 
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

اإدارة خماطر االئتمان  )تتمـــة(

وبالإ�صافة اإىل ما �صبق، فاإن البنك لديه حدودا داخلية مدرو�صة جيدا لنك�صاف املحفظة لإدارة الرتكيز يف خمتلف القطاعات. ويتم القيام بتحليل انك�صاف املحفظة على فرتات 

منتظمة لإدارة واحتواء املخاطر يف تلك القطاعات. وحيثما يكون مطلوبا، يتوىل البنك مراجعة انك�صافاته وو�صع حدود لها لإدارة واحتواء املخاطر. وللتخفيف من املخاطر 

النا�صئة عن الأزمة املالية التي ع�صفت بالقت�صاد العاملي، قام البنك مبراجعة دقيقة و�صاملة لنك�صافات املحفظة يف اأنواع املعامالت املختلفة والأطراف املقابلة والقطاعات 

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

وبالن�صبة ملخاطر الأفراد، فاإن البنك لديه �صيا�صات و�صوابط وعمليات مطبقة. وتن�صاأ القرو�س الفردية من خالل �صبكة فروع البنك. وتلتزم القرو�س الفردية مبعايري ال�صيا�صة 

ويتم تنفيذها بعد اعتمادها من جهات العتماد الالزمة. كما تتم مراجعة ال�صتثناءات ب�صكل م�صتقل من جانب اإدارة املخاطر ويتم اعتمادها من جانب جلنة الئتمان املعنية. 

وتقوم وحدة قرو�س الأفراد امل�صتقلة والتي تتبع اإدارة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد بعملية املراجعة والتاأكد من ا�صتكمال كافة الإجراءات وامل�صتندات ال�صرورية. كما يقوم البنك 

اأي�صا مبراجعة حمفظة القرو�س الفردية للتعرف على اأي تدهور ولديه اآليات لتح�صيل القرو�س والأق�صاط عند ا�صتحقاقها.

اأي�صا خماطر خمففات  اأي�صا لتوفري راأ�س املال واإدارة خماطر الرتكز ب�صكل واع ومدرو�س. وهذا يت�صمن  ومبوجب خماطر الركن الثاين، فاإن خماطر الرتكز يتم تقييمها 

املخاطر الئتمانية بناء على اجلودة النوعية لل�صمان وال�صيولة والتقلبات، الخ.

املخاطر املالية

خماطر ال�صوق

الأ�صعار  اأو  ال�صوق  اأ�صعار  حركة  اأو  ال�صوق  واأحوال  ظروف  يف  التغريات  ب�صبب  الإيرادات  اأو  املطلوبات  اأو  املوجودات  قيمة  على  �صلبا  توؤثر  التي  املخاطر  هي  ال�صوق  خماطر 

عموما. وتتحقق املوجودات واملطلوبات احل�صا�صة لل�صوق من خالل القرو�س وال�صتثمارات والودائع املرتبطة بالأعمال امل�صرفية التقليدية وعمليات املتاجرة اخلا�صة بالعميل 

وال�صتثمارات. ولقيا�س خماطر ال�صوق يف دفرت املتاجرة، يتم ت�صعريها يوميا بح�صب �صعر ال�صوق ويتم اعتماد احلدود ومراقبتها ب�صكل م�صتقل. كما اأن كافة النك�صافات تتم 

مراقبتها ب�صكل م�صتقل من قبل اإدارة املخاطر ويتم اعتماد احلدود املنا�صبة يف جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات.

بح�صب  حتديدها  يتم  التي  واملراكز  الأ�صواق  يف  ال�صيولة  توفر  وعدم  املتاجرة  مراكز  يف  تركز  اأي  بخ�صو�س  الثاين  الركن  حتت  اأي�صا  ال�صوق  خماطر  راأ�صمال  تقييم   ويتم 

النموذج، الخ. 

خماطر �صعر ال�صرف االأجنبي

الأجنبية  بالعمالت  ي�صيطر عليها  التي  النقدية  التدفقات  وامل�صتقبلية من  ا�صتثماراته احلالية  قيم  التقلبات يف  اأمام  البنك  انك�صافات  الأجنبي  ال�صرف  �صعر  متثل خماطر 

الأخرى. وتت�صمن اأنواع الأدوات املعر�صة لالنك�صاف لهذه املخاطر ما يلي: القرو�س املمنوحة بالعملة الأجنبية، التدفقات النقدية امل�صتقبلية بالعمالت الأجنبية النا�صئة من 

معامالت ال�صرف الأجنبي، املراكز اخلا�صة باأمالك للبنك ومعامالت ال�صرف الأجنبي للعمالء.

والأدوات امل�صتخدمة للتخفيف من هذه املخاطر هي املعامالت الفورية لل�صرف الأجنبي واملعامالت الآجلة واخليارات، الخ. وهذه الأدوات ت�صاعد على حت�صني البنك �صد 

اخل�صائر التي قد تن�صاأ ب�صبب التحركات الكبرية يف اأ�صعار ال�صرف الأجنبي. وكافة النك�صافات لل�صرف الأجنبي تتم اإدارتها ب�صكل مركزي عن طريق اإدارة اخلزانة لدى 

البنك وتتم مراجعتها وت�صعريها يوميا بح�صب �صعر ال�صوق. كما مت و�صع حدود فيما يتعلق بالنك�صافات املفتوحة خالل ليلة واحدة ووقف اخل�صائر والعمالت امل�صرح بها، وذلك 

بغر�س املراقبة وال�صيطرة على انك�صافات ال�صرف الأجنبي. وي�صتخدم البنك اأي�صا القيمة املعر�صة للمخاطر و�صيناريو ال�صغط لقيا�س خماطر ال�صرف الأجنبي كميا. كما تتم 

مراقبة حدود القيمة املعر�صة للمخاطر ب�صكل م�صتقل عن طريق اإدارة املخاطر على اأ�صا�س يومي.

خماطر اأ�صعار الفائدة

خماطر اأ�صعار الفائدة التي يواجهها البنك تعترب حمدودة حيث اأن غالبية القرو�س تخ�صع لإعادة الت�صعري يف �صوء التغريات التي تطراأ على �صعر اخل�صم من قبل بنك الكويت 

املركزي. وعلى اأية حال، فاإن اأ�صعار الودائع لي�صت مرتبطة ب�صعر اخل�صم الذي يحدده بنك الكويت املركزي، ومن ثم فاإن اأ�صعار الفائدة على الودائع ل يتم اإعادة ت�صعريها عند 

اإعادة ت�صعري القرو�س. والفرق الذي ين�صاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإىل خماطر اأ�صعار الفائدة )خماطر ال�صعر الأ�صا�صي(. اأما العنا�صر الأخرى يف امليزانية املجمعة للمركز املايل 

التي حتمل خماطرة اأ�صعار الفائدة فهي �صندات الدين احلكومية واأذونات اخلزينة و�صندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�صتثمارية. 

والهدف الكلي للبنك هو اإدارة ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة حتى ل توؤثر التحركات يف اأ�صعار الفائدة ب�صكل �صلبي على �صايف دخل البنك من الفائدة. ويتم قيا�س خماطر �صعر 

الفائدة على اأ�صا�س التقلب املحتمل يف الإيراد الناجت من �صايف الفوائد والذي ت�صببه التغريات يف اأ�صعار الفائدة بال�صوق. 
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ويتم حتديد النك�صافات كميا با�صتخدام �صعر الفائدة وفجوات اإعادة حتديد اأ�صعار الفائدة. وتتم مراقبة املكا�صب �صمن حدود املخاطر ويتم ا�صتخدام مناذج م�صابهة لتقدير 

اأثر خمتلف �صيناريوهات اأ�صعار الفائدة على �صايف اإيرادات البنك من الفوائد. وتت�صمن مناذج املحاكاة هذه افرتا�صات لإعادة حتديد اأ�صعار املوجودات واملطلوبات وخ�صائ�س 

مواعيد ال�صتحقاق. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( مبراقبة النك�صافات يف مقابل احلدود والتحليل با�صتخدام طريقة املحاكاة على فرتات منتظمة. 

وتتم مراقبة خماطر �صعر الفائدة يف دفرت املتاجرة وت�صعريها يوميا بح�صب �صعر ال�صوق. كما تتم مراقبة هذا الن�صاط من خالل حدود انك�صاف نظرية وحدود وقف اخل�صارة 

وحدود احلد الأق�صى لال�صتحقاق. 

مبوجب الركن الثاين ينفذ البنك التقييم الداخلي لراأ�س املال بالن�صبة ملخاطر �صعر الفائدة يف �صجالت البنك ويخ�ص�س راأ�صمال حمدد لهذه املخاطر.

خماطر ال�صيولة

باللتزامات  والوفاء  الأعمال  وعمليات  ال�صناديق  اأ�صول  والنمو يف  ا�صتحقاقها؛  عند  الودائع  والوفاء مب�صحوبات  باملطلوبات  الوفاء  على  امل�صتمرة  البنك  قدرة  ال�صيولة هي 

التعاقدية من خالل اإمكانية احل�صول على الأموال وتوفريها بدون قيود باأ�صعار ال�صوق املعقولة.

ويتم حتليل احتياجات البنك املتوقعة من ال�صيولة وتتم التو�صية بالبدائل املثلى لإدارة خماطر ال�صيولة. كما تقوم الإدارة اأي�صا ب�صكل م�صتقل مبراجعة وتقييم قدرة البنك على 

توفري ال�صيولة من م�صادر خمتلفة. كذلك تقوم اإدارة املخاطر بتحديد ال�صيولة املعر�صة للمخاطر، والتي تتم مراقبتها واإبالغها ب�صكل يومي. كما مت و�صع ال�صيا�صات لإدارة 

ال�صيولة، وكذلك و�صع خطة طوارئ لل�صيولة. وتتم مراقبة تركز الودائع على اأ�صا�س منتظم وتتم مراجعتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. ويطبق البنك اإ�صرتاتيجية 

ملخاطر ال�صيولة حتدد ب�صكل وا�صح النزعة للمخاطر واأي�صا حت�صر الأهداف العامة التي ينبغي حتقيقها لإدارة خماطر ال�صيولة.

معايري خماطر ال�صيولة التي تتم اإدارتها تندرج حتت هيكل امليزانية – الأ�صول ال�صائلة، اإجمايل الأ�صول، ن�صبة القرو�س اإىل الودائع، فروق ال�صتحقاق ال�صلبية الرتاكمية؛ تنويع 

م�صادر التمويل؛ اإجراء اختبار �صغط حتت ال�صيناريو ال�صعب، وا�صتهالك راأ�س املال. ويتم ا�صتخدام معايري النزعة هذه لدفع خماطر ال�صيولة والنك�صاف الذي يرغب البنك 

يف اأخذه واإدارة م�صتويات املخاطر �صمن م�صتويات نزعة املخاطر.

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

خماطرة اإدارة املوجودات واملطلوبات

تلعب اإدارة املخاطر دورا مهما للغاية يف تقييم املخاطرة الكامنة يف موجودات ومطلوبات البنك. وهي تو�صي بالإجراءات الالزمة لت�صحيح اأي حالت لعدم التوازن يف هيكل 

املركز املايل. 

واملخاطر؛  التكاليف  لتغطية  الأ�صعار  حتديد  وفعالية  والأرباح؛  الإيرادات  وتركز  والتقلبات  واملوارد؛  الإجمالية؛  الربحية  م�صتويات  تقييم  املخاطر  اإدارة  دور  ويت�صمن 

يف  املتوقعة  التغريات  واأثر  ال�صرتاتيجية  املبادرات  واأثر  الدخل؛  م�صادر  وا�صتمرار  بقاء  اإمكانية  املتوقعة  الربحية  حتليل  ويت�صمن  املناف�صة.  املجموعة  اإىل  بالن�صبة   والأداء 

البيئة الت�صغيلية. 

وتتم مراقبة التغري يف �صايف الدخل من الفائدة يف خمتلف ال�صيناريوهات بهدف تعظيم �صايف الدخل من الفائدة بح�صب القدرة على حتمل خماطرة معقولة. وت�صمن اإدارة 

املخاطر تطبيق منوذج حتديد اأ�صعار حتويل الأموال بال�صكل ال�صحيح ومركزية خماطر �صعر الفائدة يف دفاتر البنك و�صمان تقييم الأداء بح�صب الأق�صام. 

املخاطر الت�صغيلية 

تعرف املخاطر الت�صغيلية باأنها خماطر اخل�صارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة اأو خماطر اخل�صارة الناجتة عن اأحداث خارجية.  

واإدارة هذه املخاطر تعتمد على حتديد املخاطر املوجودة داخل البنك؛ والتعليم واملعرفة املتوفرة لدى موظفي البنك بخ�صو�س املخاطر الت�صغيلية التي يتعر�صون لها اأثناء 

القيام بواجباتهم الوظيفية و�صمان اأن اإطار عمل ال�صوابط يعمل بفعالية.

يقوم البنك بتحديد وتقييم املخاطر الت�صغيلية الكامنة يف املنتجات والأن�صطة والعمليات والأنظمة. كما ي�صمن اأي�صا اأنه قبل تقدمي اأي منتجات اأو خدمات، اأو اأن�صطة اأو عمليات 

اأو اأنظمة جديدة، يتم تقييم املخاطر الت�صغيلية املرتبطة بها وتخفيفها ب�صكل �صليم.

وحتديد املخاطر يعترب عملية حيوية لتطوير نظم املراقبة وال�صيطرة على املخاطر الت�صغيلية. كما اأن حتديد املخاطر ياأخذ يف العتبار العوامل الداخلية مثل هيكل البنك وطبيعة 

اأن�صطته ونوعية املوارد الب�صرية والتغريات يف هيكله التنظيمي ومعدل تدوير املوظفني. كما اأنه يفح�س اأي�صا العوامل اخلارجية مثل التغريات يف ال�صناعة امل�صرفية والتغريات 

القت�صادية وال�صيا�صية الرئي�صية والتقدم التكنولوجي.
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

املخاطر الت�صغيلية  )تتمـــة(

مناذج املخاطر الت�صغيلية

قام البنك الأهلي بتطوير مناذج املخاطر الت�صغيلية )ORMs( التي تغطي املخاطر الرئي�صية التي مت حتديدها لأعمال البنك الرئي�صية ومناطق الدعم. وتتم مناق�صة املخاطر 

التي يتم اإبرازها يف مناذج املخاطر الت�صغيلية ويتم تخفيفها بالتن�صيق مع وحدات الأعمال املعنية وتتم مراجعتها من جانب جلنة املخاطر. 

واأحداث اخل�صارة  الفردي  تكرار ودرجة ج�صامة اخلطاأ  وت�صجيل معدل  للمخاطر عن طريق متابعة  املعر�صة  القيمة  لقيا�س  الت�صغيلية  للمخاطر  لديه منوذج  الأهلي  والبنك 

واملعلومات الأخرى ذات ال�صلة، وذلك ب�صكل منتظم، ويقي�س اخل�صائر من خالل قيا�س القيمة املعر�صة للمخاطر بخ�صو�س املخاطر الت�صغيلية ويقي�س اخل�صائر من خالل 

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

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

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

تقوم قاعدة بيانات البنك الداخلية اخلا�صة بالأخطاء / اخل�صائر بتجميع الأن�صطة املادية والنك�صافات من كافة الأنظمة الفرعية واملواقع اجلغرافية املنا�صبة. كما اأنها تتابع 

بيانات الأخطاء / اخل�صائر الداخلية الفردية )اخل�صائر الفعلية واخل�صائر الكامنة والو�صيكة احلدوث وحماولت الغ�س( وتقوم بتنظيم هذه البيانات يف خطوط الأعمال ذات 

ال�صلة. كما يقوم البنك بجمع املعلومات عن تواريخ الأحداث وعمليات ال�صرتداد، بالإ�صافة اإىل املعلومات عن الأ�صباب والدوافع اخلا�صة باأحداث اخل�صائر. ويتم حتليل بيانات 

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

مراقبة املخاطر الت�صغيلية والتخفيف منها

قام البنك بو�صع �صيا�صات وعمليات واإجراءات ملراقبة خماطر الت�صغيل املادية والتخفيف منها. ويقوم البنك باملراجعة الدورية حلدود املخاطر وا�صرتاتيجيات املراقبة ويتوىل 

�صبط مدى املخاطر الت�صغيلية وفقا لذلك با�صتخدام ال�صرتاتيجيات املنا�صبة يف �صوء قدرة البنك الإجمالية على حتمل املخاطر ومداها:

•  ي�صمن البنك اأن هناك ف�صل �صليم ومنا�صب بني الواجبات واأن املوظفني ل ت�صند اإليهم م�صئوليات قد تخلق ت�صاربا يف امل�صالح اأو متكنهم من اإخفاء اخل�صائر اأو الأخطاء اأو 
اتخاذ اإجراءات غري �صليمة.

•  مت و�صع �صيا�صات اإدارة املخاطر املرتبطة باأن�صطة يتم اإ�صنادها اإىل جهات خارجية. كما اأن ترتيبات الإ�صناد جلهات خارجية تتم بناء على عقود فعالة واتفاقيات مل�صتوى 
اخلدمة التي ت�صمن تخ�صي�س وحتديد وا�صح للم�صئوليات بني مقدمي اخلدمات اخلارجية والبنك. 

ي�صمن البنك تغطية كافية من التدقيق الداخلي للتحقق من اأن �صيا�صات واإجراءات الت�صغيل يتم تنفيذها ب�صكل فعال.   •

لدى البنك وحدة م�صتقلة ملخاطر التقيد الرقابي ملراقبة اللتزام بكافة الإر�صادات والنظم الداخلية.  •

لدى البنك عمليات و�صوابط تكنولوجيا معلومات كافية لأنظمة تكنولوجيا املعلومات و�صوابط اأمن املعلومات.  •

ي�صتفيد البنك من التغطية التاأمينية للتخفيف من املخاطر الت�صغيلية.   •

ي�صمن البنك اأي�صا وجود ممار�صات داخلية ملراقبة املخاطر الت�صغيلية. وتت�صمن الأمثلة على ذلك ما يلي:  •

الحتفاظ بو�صائل حماية حتمي عمليات الدخول اإىل موجودات و�صجالت البنك وا�صتخدامها؛  -  

�صمان اأن املوظفني لديهم اخلربة والتدريب املنا�صبني؛  -  

التحقق ب�صكل منتظم من �صحة ت�صوية املعامالت واحل�صابات.  -  

•   كما اأ ن البنك لديه خطة مطبقة للتعايف من الكوارث وخطة ل�صتمرارية الأعمال. ويتم اختبار مواقع التعايف من الكوارث ب�صكل منتظم للقيام بتنفيذ املعامالت من موقع 
التعايف من الكوارث. 
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اإدارة املخاطر اال�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة  

لدى البنك اأطر عمل منا�صبة تغطي ال�صيا�صة والإر�صادات والإجراءات والأدوات. وقام البنك باإن�صاء وحدة املخاطر الإ�صرتاتيجية يف اإدارة املخاطر لتحقيق هذا الهدف. 

املخاطر اال�صرتاتيجية 

تعرف املخاطر ال�صرتاتيجية باأنها املخاطر التي لها اأثر �صلبي حايل اأو متوقع على اإيرادات البنك اأو راأ�صماله من جراء التغريات يف البيئة التي يعمل فيها البنك اأو من جراء 

القرارات الإ�صرتاتيجية املعاك�صة اأو التنفيذ غري ال�صليم للقرارات اأو من عدم ال�صتجابة للتغريات التي حتدث واملتعلقة بال�صناعة اأو القت�صاد اأو التكنولوجيا.

وهي تت�صمن ما يلي:

عملية التخطيط الإ�صرتاتيجي للبنك.  •

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

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

نوعية التنفيذ وفعالية اإطار عمل املراقبة.  •

وتن�صاأ م�صادر املخاطر الإ�صرتاتيجية من اإطار عمل غري كافة للحوكمة الإ�صرتاتيجية وحتديد غري كاف للعوامل التي توؤثر على الإ�صرتاتيجية و/اأو خطط الأعمال؛ والتخطيط 

– الداخلية واخلارجية والتي  غري الكايف وعملية تخ�صي�س غري كافية للموارد؛ والإخفاق يف تنفيذ اخلطط وامل�صاريع واملبادرات وامل�صائل ذات ال�صلة بديناميكيات البيئة 

تت�صمن املنتجات واخلدمات واملمار�صات التي يقوم بها البنك.

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

حتديد املخاطر الإ�صرتاتيجية وتقدمي الإر�صادات عن العنا�صر الرئي�صية لإدارة املخاطر الإ�صرتاتيجية.  •

حتديد الأدوار وامل�صئوليات ملختلف الكيانات بالبنك يف تقييم املخاطر الإ�صرتاتيجية وعملية الإدارة.  •

تطوير طريقة ر�صمية ومهيكلة لإدارة خماطر البنك الإ�صرتاتيجية.  •

التخطيط  بعملية  يتعلق  فيما  الإ�صرتاتيجية  املخاطر  لتقييم  للمخاطر  النقاط  حتديد  بطاقات  على  بناء  الإ�صرتاتيجية  املخاطر  بتقييم  البنك  يقوم  الثاين،  الركن  ومبوجب 

الإ�صرتاتيجي وتنفيذ املبادرات الإ�صرتاتيجية.

خماطر ال�صمعة 

واأ�صحاب  امل�صاهمني  كبار  راأي  يف  البنك  ب�صمعة  الإ�صرار  من  راأ�صماله  اأو  البنك  اإيرادات  على  متوقع  اأو  حايل  �صلبي  اأثر  لها  التي  املخاطر  باأنها  ال�صمعة  خماطر   ُتعرف 

امل�صالح بالبنك.

وي�صعى البنك اإىل اإدارة خماطر ال�صمعة اخلا�صة به من خالل اإطار عمل لإدارة خماطر ال�صمعة يركز على ما يلي:

حتديد خماطر ال�صمعة.  •

حتديد الأدوار وامل�صئوليات ملختلف الكيانات يف تقييم خماطر ال�صمعة وعملية الإدارة.  •

تطوير طريقة ر�صمية ومهيكلة لإدارة خماطر ال�صمعة للبنك.  •

وقد و�صع البنك م�صتويات ملخاطر ال�صمعة اخلا�صة به بناء على القوى املوؤثرة يف خماطر ال�صمعة. وتتم اإدارة هذه املخاطر حتت اإدارة العميل والإدارة املالية وحوكمة ال�صركات 

والإدارة وممار�صات الأعمال واإدارة املخاطر والتقيد الرقابي وال�صفافية وو�صائل الإعالم وثقافة املوؤ�ص�صات واإدارة املوظفني والأزمات. وت�صتخدم هذه املعايري لتوجيه خماطر 

ال�صمعة والنك�صاف الذي يرغب البنك يف التعر�س له واإدارة م�صتويات املخاطر �صمن م�صتويات وحدود معقولة.

املوؤثرة  العوامل  لتقييم املخاطر من خالل  اإعدادها  ال�صمعة والتي مت  النقاط ملخاطر  ال�صمعة بناء على بطاقات حتديد  البنك بتقييم خماطر  الثاين، يقوم  الركن  ومبوجب 

الرئي�صية التي توؤثر على �صمعة البنك يف راأي كبار اأ�صحاب امل�صالح املهمني.
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

اإدارة املخاطر اال�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة  )تتمـــة(

االنك�صافات االئتمانية ب�صبب تاأخر ال�صداد

يحدد البنك انك�صاف تاأخر ال�صداد يف �صوء توجيهات بنك الكويت املركزي. ووفقا لذلك، فاإن الت�صهيالت النقدية تعترب متعرثة يف ظل الظروف التالية:

اإذا كان ح�صاب ال�صحب على املك�صوف يتجاوز ب�صكل م�صتمر ن�صبة 10% فوق احلد.  •

اإذا كان احل�صاب اجلاري بر�صيد مدين بدون اأي حد مفو�س به.  •

اإذا مل يتم جتديد / متديد الت�صهيالت الئتمانية يف موعد النتهاء.  •

اإذا مل يتم �صداد الق�صط امل�صتحق للقر�س يف تاريخ ال�صتحقاق و/اأو  •

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

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

ووفقا ل�صيا�صة البنك، فاإن البنك يعترب احل�صابات امل�صتحقة ال�صداد لأكرث من 5 اأيام ح�صابات متاأخرة يف ال�صداد. والبنك ير�صد خم�ص�صات خا�صة وعامة بناء على توجيهات 

وتعليمات بنك الكويت املركزي وح�صبما هو مو�صح على النحو التايل، اإل اأنه بالن�صبة للفروع خارج الكويت التي ل تخ�صع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات 

اخلا�صة بالدولة املعنية التي تقع فيها تلك الفروع. 

املخ�ص�صات املحددة 

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

احلد االأدنى من املخ�ص�صات املطلوبةاأيام التعرث يف ال�صداد

20%ما بني 91 و 180 يوما

50%ما بني 181 و 365 يوما

100% اأكرث من 365 يوما

ويتم ر�صد خم�ص�صات حمددة ملراقبة ح�صابات الفئة بح�صب حكم وراأي الإدارة. 

املخ�ص�س العام

ال�صمانات،  من  حمددة  مقيدة  لفئات  �صافية  مببالغ  للعمالء،  املقدمة  الئتمانية  الت�صهيالت  كافة  على  املركزي  الكويت  بنك  يقرره  ح�صبما  عاما  خم�ص�صا  البنك  ير�صد 

التي  املعنية  بالدولة  اخلا�صة  والتوجيهات  التعليمات  تطبيق  يتم  التعليمات،  لتلك  تخ�صع  ل  التي  للفروع  بالن�صبة  اأنه  اإل  املركزي.  الكويت  بنك  تعليمات  عليها  تنطبق   التي 

تقع فيها تلك الفروع. 

كما اأن البنك يقوم اأي�صا بر�صد خم�ص�صات عامة اإ�صافية لتغطية خماطر الئتمان العامة وخماطر ال�صوق الكامنة يف املحفظة. ول�صمان اإدارة املخاطرة الئتمانية ب�صكل 

اأي  اأنواع الت�صهيالت الئتمانية، وذلك ل�صمان التقليل اإىل احلد الأدنى من حدوث  اإدارة املخاطر الئتمانية، يغطي كافة   فعال، قام البنك بو�صع اإطار عمل �صامل ل�صيا�صة 

قرو�س غري منتظمة.
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اإطار عمل �صيا�صة البنك الإدارة املخاطر االئتمانية

وي�صتخدم البنك الأهلي ت�صنيفات ا�صتاندرد اأند بورز وموديز وفيت�س رينجز لتحديد انك�صافات الدول وال�صركات. ويختار البنك الت�صنيف الأدنى من بني اأف�صل ت�صنيفني 

لتخ�صي�س وزن املخاطرة مقابل اأي انك�صاف.

ويتبنى البنك جمموعة الرموز التنظيمية التالية mapping notations لربط ت�صنيفات الإ�صدار العام مع الأ�صول القابلة للمقارنة يف دفاتر البنك. وي�صتخدم الت�صنيفات 

بعيدة املدى لهذا التخطيط. 

البنوك / الدول: �صتاندرد اأند بورز اأو ما يعادلهالت�صنيف الداخلي للبنك

4-1A حتى AAA من

7-5 B حتى BBB من

10-8D حتى CCC من

اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان )اإجمايل املبالغ القائمة قبل تخفيف اأي خماطر(

ممولة

األف دك

غري ممولة

األف دك

املجموع

األف دك

10,803- 10,803 1. البنود النقدية 

3,423456,368 452,945 2. املطالبات على الدول 

5016,296 16,246 3. املطالبات على كيانات القطاع العام 

545,112897,568 352,456 4. املطالبات على البنوك 

544,3321,723,619 1,179,287 5. املطالبات على ال�صركات 

20,170225,355 205,185 6. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

4,51681,500 76,984 7. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد 

4,209741,495 737,286 8. انك�صافات اأخرى 

1,121,8124,153,004 3,031,192 املجمـوع
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

 اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان – متو�صط الر�صيد )اإجمايل املبالغ القائمة قبل تخفيف اأي خماطر(

ممولة

األف دك

غري ممولة

األف دك

املجموع

األف دك

10,177-110,177. البنود النقدية

2461,134285461,419. املطالبات على الدول

325,2845025,334. املطالبات على كيانات القطاع العام

4372,305401,440773,745. املطالبات على البنوك

51,201,046576,9331,777,979. املطالبات على ال�صركات

6212,41818,954231,372. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

782,5984,47287,070. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

8694,0887,323701,411. انك�صافات اأخرى

3,059,0501,009,4574,068,507املجمـوع

التوزيع اجلغرايف الإجمايل كافة االنك�صافات

حملي

)الكويت(

األف دك

دول اأخرى

ال�صرق الأو�صط

األف دك

اأوروبا

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

بقية العامل

األف دك

املجموع

األف دك

10,803---110,084719. البنود النقدية

456,368---2421,36435,004. املطالبات على الدول

16,296---314,9021,394. املطالبات على كيانات القطاع العام

4128,274240,979307,61117,807202,897897,568. املطالبات على البنوك

51,492,164174,31628,4527,28421,4031,723,619. املطالبات على ال�صركات

5225,355--6218,0797,271. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

81,500----781,500. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

746741,495--8670,36770,382. انك�صافات اأخرى

3,036,734530,065336,06325,091225,0514,153,004املجمــوع

التوزيع اجلغرايف الإجمايل االنك�صافات املمولة

حملي

)الكويت(

األف دك

دول اأخرى

ال�صرق الأو�صط

األف دك

اأوروبا

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

بقية العامل

األف دك

املجموع

األف دك

10,803---110,084719. البنود النقدية

452,945---2417,94135,004. املطالبات على الدول

16,246---314,8521,394. املطالبات على كيانات القطاع العام

4125,176147,72774,3613,6161,576352,456. املطالبات على البنوك

1,179,287-51,045,950127,3885,680269. املطالبات على ال�صركات

5205,185--6204,388792. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

76,984----776,984. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

746737,286--8666,15870,382. انك�صافات اأخرى

2,561,533383,40680,0413,8852,3273,031,192املجمــوع
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التوزيع اجلغرايف الإجمايل االنك�صافات غري املمولة

حملي

)الكويت(

األف دك

دول اأخرى

ال�صرق الأو�صط

األف دك

اأوروبا

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

بقية العامل

األف دك

املجموع

األف دك

3,423- - - - 3,423 1. املطالبات على الدول 

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

201,322545,112 14,191 233,250 93,252 3,097 3. املطالبات على البنوك 

21,403544,332 7,015 22,771 46,928 446,215 4. املطالبات على ال�صركات 

20,170- - - 6,478 13,692 5. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

4,516- - - - 4,516 6. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد 

4,209- - - - 4,209 7. انك�صافات اأخرى 

222,7251,121,812 21,206 256,021 146,658 475,202 املجمــوع

 اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان املمولة – 

اإجمايل املتبقي يف تاريخ اال�صتحقاق التعاقدي

اأقل من 

�صهر واحد

األف دك

من �صهر 

حتى �صنة

األف دك

من �صنة حتى 

خم�س �صنوات

األف دك

اأكرث من 

خم�س �صنوات

األف دك

املجموع

األف دك

10,803---110,803. البنود النقدية

456,368-2187,177214,23554,956. املطالبات على الدول

16,296-3501,39414,852. املطالبات على كيانات القطاع العام

4291,500374,613195,55235,903897,568. املطالبات على البنوك

5315,145946,868454,7056,9011,723,619. املطالبات على ال�صركات

65,01826,57027,184166,583225,355. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

81,500---781,500. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

899,884306,886276,81157,914741,495. انك�صافات اأخرى

991,0771,807,5661,024,060267,3014,153,004املجمــوع

الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة بح�صب الفئة

قرو�س غري 

منتظمة

األف دك

خم�ص�س 

حمدد

األف دك

خم�ص�س 

عام

األف دك

تكلفة 

املخ�ص�س املحدد

األف دك

11,043 100,756 18,009 98,050 1. املطالبات على ال�صركات 

1,061 1,534 3,147 4,673 2. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

12,104 102,72321,156102,290 املجمــوع

الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة

بح�صب املنطقة اجلغرافية

قرو�س غري منتظمة

األف دك

خم�ص�س حمدد

األف دك

خم�ص�س عام

األف دك

102,72321,156100,610حملي )الكويت(

1,591--دول اأخرى بال�صرق الأو�صط

62--اأوروبا

27--بقية دول العامل

102,72321,156102,290املجمـوع
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

احلركة يف خم�ص�صات الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة

ممولة

خم�ص�س حمدد

األف دك

ممولة

خم�ص�س عام

األف دك

غري ممولة

خم�ص�س حمدد

األف دك

غري ممولة

خم�ص�س عام

األف دك

املجموع

األف دك

54,64592,5405,82710,070163,082خم�ص�صات كما يف 1 يناير 2010

)28(---)28(متنازل عنها للبنك املركزي

)407()1(-)5()401(فرق ال�صرف

)51,887(---)51,887(املبالغ امل�صطوبة خالل ال�صنة

896---896مبالغ م�صرتدة

73514411,790)458(11,369التغري خالل ال�صنة

14,59492,0776,56210,213123,446املخ�ص�صات كما يف 31 دي�صمرب 2010

التخفيف من خماطر االنك�صاف للقرو�س املتاأخرة وحتويل االئتمان

م�صنف

األف دك

غري م�صنف

املجموعاألف دك

2,890- 2,890 1. املطالبات على الدول

3,249- 3,249 2. املطالبات على كيانات القطاع العام 

3,856166,647 162,791 3. املطالبات على البنوك 

938,580943,261 4,681 4. املطالبات على ال�صركات 

206,092206,092 - 5. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

14,39714,397-6. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد 

372,394372,394 - 7. انك�صافات اأخرى

1,535,3191,708,930 173,611 املجمــوع

االنك�صاف جتاه االئتمان امل�صمون ب�صمانات قانونية

اإجمايل النك�صاف 

الئتماين

األف دك

النك�صاف امل�صمون

األف دك

ال�صمانات املالية

األف دك

�صمانات البنك

األف دك

العقارات

األف دك

-- - - 10,803 1. البنود النقدية 

-- - - 456,368 2. املطالبات على الدول 

---- 16,296 3. املطالبات على كيانات القطاع العام 

-- 1,055 2,110 897,568 4. املطالبات على البنوك 

16,07675,630 407,956 829,653 1,723,619 5. املطالبات على ال�صركات 

21121 7,386 17,857 225,355 6. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

30,367- 22,602 78,556 81,500 7. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد 

14,030236,850 184,546 576,189 741,495 8. انك�صافات اأخرى 

30,127342,968 623,544 1,504,365 4,153,004 املجمــوع
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االنك�صاف للمخاطر االئتمانية بعد تخفيف املخاطر االئتمانية وعامل حتويل املخاطرة

قبل تخفيف املخاطر

األف دك

تخفيف املخاطر الئتمانية

األف دك

�صايف النك�صاف

األف دك

10,803- 10,803 1. البنود النقدية 

452,979- 452,979 2. املطالبات على الدول - م�صنفة 

16,271- 16,271 3. املطالبات على كيانات القطاع العام 

506,230)1,055( 507,285 4.  اأ  ( املطالبات على البنوك - م�صنفة

8,318- 8,318 4.  ب( املطالبات على البنوك - غري م�صنفة

946,076)499,662( 1,445,738 5. املطالبات على ال�صركات 

208,241)7,528( 215,769 6. النك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية 

26,254)52,969( 79,223 7. النك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد 

304,137)435,426( 739,563 8. انك�صافات اأخرى 

2,479,309)996,640(3,475,949 املجمــوع

تخفيف املخاطر االئتمانية

فيما يلي و�صف لل�صيا�صات والعمليات و�صايف املبالغ بامليزانية وخارج امليزانية )وموؤ�صر مدى ا�صتخدام البنك لها(؛ وال�صيا�صات والعمليات اخلا�صة بتقييم ال�صمانات واإدارة 

وو�صف الأنواع الرئي�صية من ال�صمانات التي يتم اأخذها:

الئتمانية حاليا  ال�صبكة  تقنيات  ا�صتخدام  يتم  ول  الئتمانية.  ال�صبكة  وتقنيات  وترتيبات  الئتماين  وال�صمان  ال�صمانات  اإدارة   )CRM( الئتمانية املخاطر  يت�صمن تخفيف 

باعتبارها تقنية لتخفيف املخاطرة الئتمانية.

فيما  يومي،  اأ�صا�س  على  تقييمها  يتم  النقدية  وال�صمانات  الأ�صهم  من  ال�صمانات  وكافة  واإدارتها.  ال�صمانات  لتقييم  نظاما  ي�صتخدم  الأهلي  البنك  فاإن  حال،  اأية   وعلى 

يتعلق بتحديد تغطية ال�صمانات. وفيما يخت�س باإدارة تركز خماطرة �صمانات الأ�صهم، فقد حدد البنك ن�صبة من راأ�س املال املدفوع لل�صركة لتكون احلد الأق�صى الذي ميكن 

قبوله ك�صمانات.

ولإدارة نوعية �صمانات الأ�صهم، يتم ت�صنيف الأ�صهم يف اأربع جمموعات بناء على ال�صيولة والقوة املالية لالأ�صهم، حيث متثل املجموعة الأوىل نوعية عالية. وتتم زيادة التغطية 

بال�صمانات املطلوبة بالن�صبة للمجموعة الأوىل وحتى الرابعة.

اأما بخ�صو�س ال�صمانات العقارية، فيتم احل�صول على تقييمني اإذا كانت قيمة ال�صمان تتجاوز حد معني ويكون التقييم الأقل هو الأ�صا�س للتقييم. ويتم تقييم ال�صمانات 

العقارية على اأ�صا�س �صنوي. 

ويقبل البنك الأهلي عادة الأنواع التالية من ال�صمانات: 

اأ�صهم حقوق امل�صاهمني وال�صناديق.  •

الهوام�س النقدية والودائع الثابتة.  •

العقار الذي يتكون من اأ�صول تدر دخال واأ�صول ل تدر دخال. و بخ�صو�س ال�صامنني يقبل البنك �صمانات الأفراد،   •

وال�صركات والبنوك ولديه نظام لتقييم اأهليتها لالئتمان وحتديد درجات خماطرها.

ومن بني خمففات املخاطر الأخرى، ي�صر البنك على �صرورة وجود تاأمني على املخزون والتجهيزات واملاكينات.
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إدارة 
المخاطر )تتمـــة(

خماطر ال�صوق اخلا�صة بانك�صافات املتاجرة يف املحافظ وال�صرف االأجنبي وال�صلع

ي�صتخدم البنك طريقة معيارية موحدة لقيا�س خماطر ال�صوق ملحافظه املختلفة التي تتكون من ال�صرف الأجنبي والأ�صهم والأدوات امل�صتقة.

متطلبات راأ�س املال النك�صافات خماطر ال�صوق

راأ�س املال املطلوب

األف دك

1352. خماطر مركز حقوق امل�صاهمني

244. خماطر �صعر ال�صرف

396احلد االأدنى من راأ�س املال املطلوب ملخاطر ال�صوق

املخاطر الت�صغيلية

ي�صتخدم البنك الطريقة القيا�صية لقيا�س املخاطر الت�صغيلية. ويتم حتديد الربح لكل خط من خطوط الأعمال با�صتخدام منهجية لتحديد اأ�صعار التحويل التي يتبعها البنك.  

وتوفر �صيا�صة التخطيط الإر�صادات التف�صيلية لطريقة توزيع دخل الأعمال يف ثمانية خطوط اأعمال قيا�صية. 

وقد مت اعتماد �صيا�صة التنظيم للبنك من قبل جمل�س الإدارة

متطلبات راأ�س املال للمخاطر الت�صغيلية

راأ�س املال املطلوب

األف دك

1446. املتاجرة واملبيعات

212,252. الأعمال امل�صرفية التجارية

32,555. الأعمال امل�صرفية لالأفراد

451. اإدارة الأ�صول

15,304احلد االأدنى من راأ�س املال املطلوب للمخاطر الت�صغيلية

مركز حقوق امل�صاهمني يف دفاتر البنك

يف وقت القيام باأي ا�صتثمار، يقرر البنك ما اإذا كان ال�صتثمار من النوع ال�صرتاتيجي اأو مت القيام به بهدف حتقيق مكا�صب راأ�صمالية. وهذا القرار يتم اتخاذه بناء على عدد 

من العوامل مثل ن�صبة ال�صتثمار، امليزة ال�صرتاتيجية بالن�صبة للبنك، الخ. 

ويتم تقييم اأ�صهم البنك املدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية على اأ�صا�س �صعر العطاء عند الإقفال. وفيما يتعلق بالأ�صهم غري املدرجة يف البور�صة، فاإن التقييم يتوافق مع 

متطلبات معيار املحا�صبة الدويل )IAS 39(. وكافة ال�صتثمارات تتطلب موافقة جلنة ال�صتثمار اأو جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان، وهذا يعتمد على مبلغ النك�صاف. والتقنيات 

الهامة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  حول  اإي�صاحات  يف  عنها  الإف�صاح  يتم  التقييم،  يف  امل�صتخدمة  الرئي�صية  الفرتا�صات  ذلك  يف  مبا  امل�صتخدمة  التقييم  ومنهجيات  املحا�صبية 

بالبيانات املالية. كما اأن ت�صنيف اأنواع وطبيعة ال�صتثمارات باعتبارها ا�صتثمارات للمتاجرة العامة وا�صتثمارات حمتجزة ب�صكل خا�س يتم الإف�صاح عنها يف الإي�صاح رقم )6( 

بالبيانات املالية املجمعة. 

وال�صوق  للقطاع  حدود  بو�صع  اأي�صا  البنك  قام  كما  وال�صلفيات.  القرو�س  من  كن�صبة  الأ�صول  لتخ�صي�س  الأق�صى  احلد  حتديد  طريق  عن  الأ�صهم  خماطر  مراقبة   وتتم 

ووقف اخل�صائر. 

ويتم تنفيذ تقييم ائتماين �صامل لالأ�صهم غري املدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية. ويتم و�صع احلد الأق�صى للمحفظة فيما يتعلق بانك�صاف الأ�صهم غري املدرجة. وقد مت 

و�صع اآلية �صاملة لرفع التقارير ال�صهرية للجنة جمل�س الإدارة لالئتمان لالإبالغ عن اأداء حمفظة ا�صتثمار الأ�صهم والتزامها مبختلف احلدود املو�صوعة يف �صيا�صة ال�صتثمار 

اخلا�صة بالبنك الأهلي. 
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اإجمايل قيمة اال�صتثمارات املعلنة يف بيان املركز املايل املجمع:

املجموع

األف دك

مدرجة

األف دك

غري مدرجة

األف دك

126,09151,903 177,994 الأوراق املالية اخلا�صة بال�صتثمار - املتاحة للبيع

جمموع املكا�صب اال�صتثمارية

املجموع

األف دك

800املكا�صب املحققة امل�صجلة يف بيان دخل ال�صنة

17,568املكا�صب غري املحققة امل�صجلة يف حقوق امل�صاهمني

457,906% من املذكور اأعاله املت�صمن يف راأ�صمال ال�صريحة الثانية

متطلبات راأ�س املال لال�صتثمارات

متطلبات راأ�س املال

األف دك

12,663اأوراق مالية خا�صة بال�صتثمار – متاحة للبيع

)IRRBB( خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

فيما يلي بيان لطبيعة خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية والفرتا�صات الرئي�صية بخ�صو�س معدل تكرار قيا�صها:

يتم حتديد خماطر �صعر الفائدة على اعتبار اأن غالبية القرو�س بالدينار الكويتي يعاد ت�صعريها مع اأي تغري يف �صعر اخل�صم ال�صادر من قبل بنك الكويت املركزي. وعلى اأية 

حال فاإن اأ�صعار الفائدة على الودائع ل يتم ربطها ب�صعر اخل�صم املحدد من قبل بنك الكويت املركزي ومن ثم فاإن هذه الأ�صعار ل يتم اإعادة ت�صعريها يف �صوء اإعادة ت�صعري 

القرو�س. والفرق الذي ين�صاأ نتيجة لذلك، يوؤدي اإىل خماطرة اأ�صعار الفائدة )خماطر ال�صعر الأ�صا�صي(. اأما العنا�صر الأخرى يف امليزانية التي حتمل خماطرة اأ�صعار الفائدة 

فهي �صندات الدين احلكومية واأذونات اخلزينة و�صندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�صتثمارية. 

ويتم اإعادة ت�صعري الودائع بناء على تاريخ ال�صتحقاق النهائي لها، اأو على اأ�صا�س تاريخ اإعادة الت�صعري اإذا كانت مرتبطة مبوؤ�صر �صعر متغري. والودائع غري احل�صا�صة حلركات 

ت�صبيهي حتت  بتحليل  القيام  يتم  كما  الفائدة.  �صعر  ت�صعري  اإعادة  بناء على فجوات  يتم ح�صابها  للمخاطرة  املعر�صة  واملكا�صب  ب�صكل منف�صل.  ت�صنيفها  يتم  الفائدة  �صعر 

�صيناريوهات خمتلفة ل�صعر الفائدة. ويتم حتديد الأثر كميا على فرتات منتظمة. كما اأن النك�صافات مقابل احلدود والتحليل الت�صبيهي تتم مراقبتها ب�صكل منتظم من جانب 

جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات. ويحمي البنك نف�صه من خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية حيثما يكون منا�صبا با�صتخدام اأدوات ا�صتقاقية مثل املقاي�صات و�صعر 

الفائدة، الخ. ويتم حتقيق احلماية بذات العملة وتغطي فرتة املعاملة ذات ال�صلة.

األف دكخماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

142 نقطة اأ�صا�س ح�صا�صية يف دفرت الدينار الكويتي

125 نقطة اأ�صا�س ح�صا�صية يف دفرت الدولر الأمريكي

العام  الإف�صاح  من  الأق�صى  احلد  توفر  وهي  وال�صفافية.  ال�صليمة )احلوكمة(  لالإدارة  �صاملة  �صيا�صة  بتنفيذ  قام  وقد  ال�صفافية،  مبداأ  تطبيق  ب�صرورة  الأهلي  البنك  ويقر 

البنك.  التعامل مع  اأثناء  ؛ واتخاذ قرارات مبنية على معلومات �صليمة  واإدارة املخاطر  التقنيات امل�صتخدمة يف قيا�س  ؛ وتقييم  البنك  لتمكني امل�صاهمني من تقييم خماطر 

 والبنك لديه اإطار عمل تف�صيلي و�صامل للمخاطر يلتزم باتفاقية بازل 2، وقد قام البنك بتحديد املخاطر الرئي�صية مع تفا�صيل تقنيات القيا�س واملراقبة حتت كل جمال من 

جمالت املخاطرة.
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بيـان الدخل

ا�صتمرت ظروف ال�صوق العاملية والإقليمية بتاأثرياتها ال�صلبية على الأعمال امل�صرفية خالل عام 2010. وعلى الرغم من هذه البيئة املليئة بالتحديات متكن م�صرفنا من حتقيق 

اأرباح �صافية مببلغ 53.2 مليون دك بزيادة بلغت ن�صبتها 36% باملقارنة مع العام ال�صابق. وقد بلغت ربحية ال�صهم 38 فل�صا، كما بلغ العائد على الأ�صول والعائد على حقوق 

امل�صاهمني 1.8% و13.3% على التوايل.

خالل عام 2010 قام بنك الكويت املركزي بتخفي�س �صعر اخل�صم من 3.00% اإىل 2.50% مما �صكل مزيدا من ال�صغط على �صايف اإيرادات الفوائد. وبرغم هذه الظروف 

ال�صعبة، ا�صتطاع البنك من خالل تطبيق اإ�صرتاتيجيات فعالة لإدارة امليزانية حتقيق اإيرادات �صافية من الفوائد مببلغ 75.7 مليون دك. كما بلغ الدخل من الر�صوم والعمولت 

23 مليون دك بن�صبة زيادة بلغت 13%، يف حني اأن �صايف املكا�صب من املتاجرة بالعمالت الأجنبية ظل عند م�صتويات عام 2009 مببلغ 3.6 مليون دك.

العمالء  قدرته على خدمة  لتح�صني  واملوارد  التحتية  البنية  ال�صتثمار يف  البنك يف  ا�صتمر  مليون دك، حيث   33 مبلغ  البنك عند  عليها  �صيطر  فقد  الت�صغيلية  التكاليف  اأما 

واملحافظة على مركزه التناف�صي.

بيان املركز املايل

بلغ اإجمايل اأ�صول البنك 2.95 مليار دينارا كويتيا يف نهاية عام 2010، باملقارنة مع 2.96 مليار دينارا كويتيا يف عام 2009. وانخف�س �صايف القرو�س وال�صلفيات ب�صكل طفيف 

من 2.02 مليار دينارا كويتيا يف عام 2009 اإىل 2.01 مليار دينارا كويتيا يف عام 2010 ب�صبب فر�س الإقرا�س املحدودة. اأما حمفظة القرو�س غري املنتظمة فقد بلغت 92 

مليون دينارا كويتيا يف نهاية عام 2010، باملقارنة مع مبلغ 130.3 مليون دك يف عام 2009. وخالل عام 2010 قام البنك ب�صطب ديون ما قبل الغزو التي مت اأخذ خم�ص�صات 

لها بالكامل والتي بلغت 37.9 مليون دك يف نهاية عام 2009. وتعترب القرو�س غري املنتظمة م�صمونة ب�صمانات كافية وهي عند م�صتويات م�صتقرة اإذا اأخذنا يف العتبار اأو�صاع 

ال�صوق احلالية. وقد حت�صنت تكلفة الأموال ب�صكل عام حيث منت ودائع العمالء الأ�صا�صية بن�صبة 10% لت�صل اإىل مبلغ 2.02 مليار دك. وخالل عام 2010 جنح البنك يف 

ا�صتكمال اإجراءات زيادة راأ�صماله بن�صبة 25% اأي مببلغ 100.9 مليون دك.

وقد التزم البنك بكافة املعدلت النظامية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل عام 2010.

الن�صب والتوزيعات:

يتم توزيع �صايف الأرباح على النحو التايل:

حتويل مبلغ 5.59 مليون دينارا كويتيا اإىل الحتياطي القانوين عماًل باأحكام قانون ال�صركات التجارية الكويتي.  .1

حتويل مبلغ 5.59 مليون دينارا كويتيا اإىل الحتياطي العام وفقا لأحكام النظام الأ�صا�صي.  .2

حتويل الر�صيد الباقي وقدره 42 مليون دينارا كويتيا اإىل ح�صاب الأرباح املرحلة.  .3

وقد اأو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني مبعدل 20 فل�صا لكل �صهم وذلك من ر�صيد الأرباح املرحلة. وتخ�صع هذه التو�صية ملوافقة اجلمعية العامة للبنك 

وكذلك اجلهات املخت�صة.

 تـقـريـر 
مـجـلـس اإلدارة

50  البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.  التقرير ال�صنوي 2010



تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ح�صرات ال�صادة م�صاهمي البنك االأهلي الكويتي �س.م.ك.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة

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

يف 31 دي�صمرب 2010 وبيانات الدخل والدخل ال�صامل والتغريات يف حقوق امل�صاهمني والتدفقات النقدية املجمعة لل�صنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�س ال�صيا�صات املحا�صبية 

الهامة والإي�صاحات الأخرى.

م�صوؤولية االإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن الإدارة هي امل�صوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت وعن اأدوات الرقابة الداخلية 

التي تراها الإدارة �صرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �صواء كانت ب�صبب الغ�س اأو اخلطاأ.

م�صوؤولية مراقبي احل�صابات

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

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

ي�صتمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�صول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�صمنها البيانات املالية املجمعة. ت�صتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مراقبي 

احل�صابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �صواء كانت تلك الأخطاء ب�صبب الغ�س اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو 

احل�صابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد البنك للبيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها، وذلك من اأجل و�صع اإجراءات تدقيق تتنا�صب مع الظروف، 

التقديرات  و�صحة  املتبعة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  تقييم مالءمة  اأي�صًا على  التدقيق  وي�صتمل  للبنك.  الداخلية  الرقابة  اأدوات  فاعلية  راأي حول  التعبري عن  بغر�س  لي�س  ولكن 

املحا�صبية الهامة التي اأجرتها اإدارة البنك، وكذلك تقييم العر�س ال�صامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�صبة لتقدمي اأ�صا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

الــــراأي

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2010 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية 

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

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية االأخرى

اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�صبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة البنك فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة  يف راأينا اأي�صًا 

متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�صاحات التي راأيناها �صرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�صمن جميع 

املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�صاأن كفاية راأ�س املال والتي ين�س عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 

دي�صمرب 2005 والتعديالت الالحقة له وقانون ال�صركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�صا�صي للبنك واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�صول املرعية. 

ح�صبما و�صل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010 خمالفات للتعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�صاأن كفاية راأ�س املال والتي 

ين�س عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�صمرب 2005 والتعديالت الالحقة له وقانون ال�صركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة 

له اأو النظام الأ�صا�صي على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�صاط املجموعة اأو مركزها املايل. 

نبني اأي�صًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 ل�صنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �صاأن النقد وبنك الكويت املركزي 

وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010.

وليد عبد اهلل الع�صيمي

�صجل مراقبي احل�صابات رقم 68 فئة اأ- الكويت

من العيبان والع�صيمي و�صركاهم

ع�صو يف اإرن�صت ويونغ

30 يناير 2011
الكويت

جا�صـم اأحمـد الفهـد

�صجل مراقبي احل�صابات رقم 53 فئة اأ- الكويت

من الفهد و الوزان و�صركاهم 

ديلويت وتو�س

 تقرير مراقبي
الحسابات المستقلين

Al-Fahad, Al Wazzan & Co.
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 بـيـان الـمـركـز 
الـمـالـي الـمـجـمـع

في 31 ديسمبر 2010

اإي�صاحات

2010
األف دينار كويتي

2009
األف دينار كويتي

املوجودات

3312,252445,594نقد واأر�صدة لدى البنوك

4259,000206,415اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

4129,918121,709�صندات بنك الكويت املركزي

222,005,7852,023,694 ,5قرو�س و�صلف

6180,189109,455ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 

732,49427,335موجودات اأخرى

29,46031,786مباين ومعدات

2,949,0982,965,988جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني 

املطلوبات 

397,334740,313مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى 

82,022,0521,837,673ودائع العمالء 

961,07657,516مطلوبات اأخرى

2,480,4622,635,502اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�صاهمني 

10144,118115,294راأ�س املال  

10108,89736,838عالوة اإ�صدار اأ�صهم 

)5,949()8,410(10اأ�صهم خزينة

10195,501167,151احتياطيات 

1028,53017,152توزيعات اأرباح مقرتحة 

468,636330,486اإجمايل حقوق امل�صاهمني

2,949,0982,965,988جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

علي هالل املطريي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�صو املنتدب

كولن بالومان

رئي�س املدراء العامني والرئي�س التنفيذي
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 بيان الدخل 
المجمع 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

اإي�صـاحات

2010
األف دينار كويتي

2009
األف دينار كويتي

11119,192138,227اإيرادات فوائد

)56,453()43,510(12م�صروفات فوائد

75,68281,774�صايف اإيرادات الفوائد

1322,97720,296�صايف اإيرادات اأتعاب وعمولت

3,6023,650�صايف اأرباح عمالت اأجنبية 

1,1791,150�صايف اأرباح من ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 

1,8612,012اإيرادات توزيعات اأرباح

6591,514اإيرادات اأخرى 

105,960110,396اإيرادات الت�صغيل 

21,69219,943م�صروفات موظفني

1,8071,764ا�صتهالك

9,4728,816م�صروفات ت�صغيل اأخرى

32,97130,523م�صروفات الت�صغيل 

72,98979,873ربح الت�صغيل لل�صنة قبل املخ�ص�صات / خ�صائر االنخفا�س يف القيمة

)37,498()15,892(14خم�ص�صات / خ�صائر النخفا�س يف القيمة 

57,09742,375ربح ال�صنة بعد املخ�ص�صات / خ�صائر االنخفا�س يف القيمة

)220()255(اأتعاب اأع�صاء جمل�س الإدارة

)2,981()3,664(15ال�صرائب

53,17839,174�صايف ربح ال�صنة

32 فل�س38 فل�س16ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخففة

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 بيان الدخل 
الشامل المجمع

السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010

2010
األف دينار كويتي

2009
األف دينار كويتي

53,17839,174�صايف ربح ال�صنة 

اإيرادات �صاملة اأخرى 

4,6942,213تاأثري التغريات يف القيمة العادلة ل�صتثمارت متاحة للبيع 

2,0164,459�صايف ربح بيع / خ�صائر انخفا�س قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع 

)3,016()2,970(اإعادة تقييم اأرا�صي ملك حر

)84()65(فروق ترجمة العمليات اخلارجية بالعملة الأجنبية 

3,6753,572اإيرادات �صاملة اأخرى لل�صنة 

56,85342,746اإجمايل االإيرادات ال�صاملة لل�صنة 

 

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بـيـان الـتـدفـقـات 
الـنـقـديــة الـمـجـمـع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

اإي�صـاحات

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

اأن�صــطة العمليات

53,17839,174�صايف ربح ال�صـنة
تعديالت لـ:

)957()800( �صايف اأرباح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع 
)2,012()1,861( اإيرادات توزيعات اأرباح

1,8071,764 ا�صتهالك
1415,89237,498 خم�ص�صات / خ�صائر النخفا�س يف القيمة

68,21675,467ربح العمليات قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�صغيل
التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�صغيل:

)64,381(72,923ودائع لدى البنـوك 
84,605)52,585(اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

)111,710()8,209(�صندات بنك الكويت املركزي
6,99873,235قرو�س و�صلف

1,904)367(ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة
7,510)6,463(موجودات اأخرى

91,746)342,979(مبالغ م�صـتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى
)154,003(184,379ودائع العمـالء

)26,696(2,681مطلوبات اأخرى

)22,323()75,406(�صايف النقد امل�صتخدم يف اأن�صطة الت�صغيل
اأن�صطة اال�صتثمار

)13,322()92,939(�صراء ا�صتثمارات متاحة للبيع 
27,28463,449املح�صل من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع 

)2,744()2,451(�صايف �صراء مباين ومعـدات
1,8612,012اإيرادات توزيعات اأرباح م�صتلمة 

49,395)66,245(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( الناجت من اأن�صـطة ال�صتثمار
اأن�صطة التمويل

- 10100,883املح�صل من اإ�صدار حقوق
)21,863()17,125(توزيعات اأرباح مدفوعة

)2,809()2,461(�صراء اأ�صهم خزينة 

)24,672(81,297�صايف النقد الناجت من )امل�صتخدم يف( اأن�صـطة التمويل
)84()65(فروق حتويل عمالت اأجنبية

2,316)60,419(�صايف)النق�س( الزيادة يف النقـد والنقد املعادل
265,144262,828النقـد والنقد املعادل يف 1 ينايـر

204,725265,144النقـد والنقد املعادل يف 31 دي�صـمرب
يتكون النقد والنقد املعادل من:

3,9306,383اأر�صدة لدى بنك الكويت املركزي
25,22330,512نقد يف ال�صندوق ويف احل�صاب اجلاري لدى بنوك اأخرى

175,572228,249ودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�صتحقاق قدرها ثالثني يومًاً 

204,725265,144

كويتي  دينار  األف   44,786 2010 هي  املدفوعة يف  والفائدة  كويتي(  دينار  األف   146,240 كويتي )2009:  دينار  األف   113,530 2010 هي مببلغ  امل�صتلمة يف  الفائدة   اإن 

)2009: 71,945 األف دينار كويتي(.

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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التاأ�صي�س والت�صجيل  1

اإن البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك. )»البنك«( هو �صركة م�صاهمة عامة تاأ�ص�صت يف الكويت يف 23 مايو 1967 وم�صجلة كم�صرف لدى بنك الكويت املركزي وعنوان مكتبه 

امل�صجل هو �صاحة ال�صفاة، �صارع اأحمد اجلابر، مدينة الكويت. يقوم البنك ب�صورة اأ�صا�صية بالأن�صطة امل�صرفية يف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة.

قام البنك بتاأ�صي�س �صركة تابعة ومملوكة بالكامل وهي �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار �س.م.ك. )مقفلة( )»ال�صركة التابعة«(. وت�صطلع ال�صركة التابعة باأن�صطة اإدارة ال�صتثمار 

والأعمال ال�صت�صارية وتخ�صع لإ�صراف بنك الكويت املركزي.

مت الت�صريح باإ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�صركته التابعة )ي�صار اإليهم »املجموعة«( من قبل جمل�س الإدارة يف 30 يناير 2011. اإن اجلمعية العمومية ال�صنوية 

للم�صاهمني لها احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد اإ�صدارها.

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة  2

اأ�صا�س االإعداد

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة باإعادة تقييم »ال�صتثمار يف اأوراق مالية« و »الأر�س ملك حر« و»م�صتقات الأدوات املالية«.

مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي، الذي ميثل العملة الرئي�صية للبنك، مقربه لأقرب األف ما مل ين�س على غري ذلك.

بيان االلتزام

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�صريات جمل�س معايري املحا�صبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت على موؤ�ص�صات اخلدمات 

املالية التي تخ�صع لرقابة بنك الكويت املركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�صتثناء متطلبات معيار املحا�صبة الدويل 39 حول املخ�ص�س 

املجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ص�س العام، كما هو مبني يف ال�صيا�صة املحا�صبية لنخفا�س قيمة املوجودات املالية.

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية

اإن ال�صيا�صات املحا�صبية مت�صقة مع تلك امل�صتخدمة يف ال�صنة ال�صابقة كما يلي:

معيار املحا�صبة الدويل 39 االأدوات املالية: التحقق والقيا�س – البنود املغطاة املوؤهلة

يو�صح التعديل اأنه ي�صمح لل�صركة حتديد جزء من تغريات القيمة العادلة اأو تنوع التدفقات النقدية لأداة مالية كبند تغطية. يغطي هذا اأي�صًا حتديد الت�صخم كمخاطر تغطية اأو 

جزء من خماطر يف حالة معينة. تو�صلت املجموعة اأنه لن يكون للتعديل اأي تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة حيث اإن املجموعة مل تدخل يف مثل هذه التغطيات.

حت�صينات �صنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية

اأ�صدر جمل�س معايري املحا�صبة الدولية يف مايو 2010 »حت�صينات على املعايري الدولية للتقارير املالية« وهي اإ�صدار �صنوي لإجراء التعديالت ال�صرورية غري العاجلة على املعايري 

الدولية للتقارير املالية والتي لن يتم اإدراجها كجزء من امل�صروع الرئي�صي. وت�صري التعديالت على الفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011، ما مل ين�س على خالف 

ذلك، مع ال�صماح بالتطبيق املبكر. وبالتايل، قامت املجموعة بالفعل بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 7: الأدوات املالية- الإف�صاحات. تو�صح التعديالت امل�صتوى املطلوب 

لإف�صاحات خماطر الئتمان وال�صمانات ذات ال�صلة. ولي�س لهذه التعديالت تاأثري جوهري على اإف�صاحات البيانات املالية املجمعة.

مت اإ�صدار معايري جمل�س معايري املحا�صبة الدولية التالية، اإل اإنها غري �صارية املفعول ومل يتم تطبيقها من قبل املجموعة بعد: 

معيار املحا�صبة الدويل 1: عر�س البيانات املالية )تعديالت( ي�صري على الفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011. 

حول  الإي�صاحات  يف  اأو  امللكية  حقوق  يف  التغريات  بيان  يف  �صواء  الأخرى  ال�صاملة  الإيرادات  لبنود  املطلوب  التحليل  عر�س  اختيار  للمن�صاأة  يجوز  اأنه  التعديالت   تو�صح 

البيانات املالية.

 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمـــة(  2

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمـــة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: االأدوات املالية

مت اإ�صدار املعيار يف نوفمرب 2009 وي�صري على ال�صنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. اإن املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يح�صن قدرة م�صتخدمي البيانات املالية 

على تقييم حجم وتوقيت ودرجة التاأكد من التدفقات النقدية امل�صتقبلية للمن�صاأة من خالل ا�صتبدال العديد من فئات وقيا�س ت�صنيف الأدوات املالية وطرق احت�صاب انخفا�س 

القيمة ذات ال�صلة. �صوف يوؤدي تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 اإىل اإجراء تعديالت واإف�صاحات اإ�صافية تتعلق بالأدوات املالية واملخاطر املرتبطة بها. اإن تطبيق املعيار 

الدويل للتقارير املالية 9 يخ�صع حاليًا ملراجعة ال�صلطات املحلية لتحديد اإمكانية تطبيقه يف دولة الكويت.

معيار املحا�صبة الدويل 24 )معدل(: االإف�صاحات اخلا�صة باالطراف ذات العالقة

مت اإ�صدار املعيار املعدل يف نوفمرب 2009 وي�صري على ال�صنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011، يب�صط املعيار تعريف الطرف ذي عالقة ويقدم اعفاء جزئي من 

متطلبات الإف�صاح للجهات ذات العالقة باحلكومة.لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق معيار املحا�صبة الدويل 24 )معدل( تاأثريًا ماديًا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

اأ�صا�س التجميع

تت�صمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للبنك و�صركته التابعة. ويتم اإعداد البيانات املالية لل�صركة التابعة لنف�س �صنة التقارير للبنك با�صتخدام �صيا�صات حما�صبية مماثلة.

اإن ال�صركات التابعة هي ال�صركات التي ت�صيطر عليها املجموعة. وتن�صاأ ال�صيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة على التحكم يف ال�صيا�صات 

املالية والت�صغيلية لل�صركة التابعة عمومًا وي�صاحب ذلك امل�صاهمة مبا يزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت يف تلك ال�صركة. يتم جتميع ال�صركات التابعة من تاريخ ممار�صة املجموعة 

ال�صيطرة عليها ويتم ا�صتبعادها من التجميع يف تاريخ انتهاء تلك ال�صيطرة.

بني  املعامـالت  الناجتـة عن  اجلوهريـة  املحققـة  واخل�صائر غري  الأربـاح  ذلك  املجموعـة مبـا يف  بني  فيمـا  اجلوهرية  واملعامالت  الأر�صـدة  كافـة  ا�صتبعـاد  التجميـع  عند   يتم 

�صركات املجموعة.

االأدوات الـمــالـــيــــة

ت�صنيف االأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�صنيف الأدوات املالية كـ »قرو�س ومدينني« و »ا�صتثمار يف اأوراق مالية« و«مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة«. يتكون 

ال�صتثمار يف اأوراق مالية من »ال�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�صارة« و »ال�صتثمارات املتاحة للبيع«. حتدد الإدارة الت�صنيف املالئم لكل اأداة عند احليازة.

االإعرتاف واال�صتبعاد 

يتم العرتاف بالأ�صل اأو اللتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. اإن جميع امل�صرتيات واملبيعات بالطرق النظامية للموجودات املالية يتم 

ت�صجيلها على اأ�صا�س تاريخ ال�صداد. ت�صجل التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ ال�صراء وتاريخ ال�صداد يف بيان الدخل املجمع اأو يف بيان الدخل ال�صامل املجمع وفقًا لل�صيا�صة 

املطبقة على الأداة ذات ال�صلة. اإن امل�صرتيات اأو املبيعات بالطرق النظامية هي م�صرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�صليم املوجودات خالل اإطار زمني يتم 

حتديده عمومًا بالنظم اأو بالعرف ال�صائد يف الأ�صواق. 

يتم ا�صتبعاد اأ�صل مايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما:

ينتهي احلق يف ا�صتالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية؛ اأو  •

حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�صتالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية، ولكن باملقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري اإىل طرف ثالث مبوجب     

ترتيب »القب�س والدفع«؛ اأو  

تقوم املجموعة بتحويل احلق يف ا�صتالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية واإما  •

اأن حتول املجموعة كافة خماطر ومزايا الأ�صل  -  

اأو اأن ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن حتول ال�صيطرة على الأ�صل.  -  

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف التدفقات النقدية من الأ�صل ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل اأو مل حتول ال�صيطرة على الأ�صل، يتم ت�صجيل 

الأ�صل مبقدار ا�صتمرار املجموعة يف ال�صيطرة على الأ�صل.
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ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمـــة(  2

االأدوات الـمــالـــيــــة )تتمـــة(

االإعرتاف واال�صتبعاد )تتمـــة(

عندما تاأخذ ال�صيطرة �صكل �صمان على الأ�صل املحول، يتم قيا�صها بالقيمة الدفرتية الأ�صلية لالأ�صل اأو احلد الأق�صى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �صداده اأيهما اأقل. 

يتم ا�صتبعاد اللتزام املايل عند الإعفاء من اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �صالحيته.

القيا�س

يتم قيا�س كافة املوجودات اأو املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. ت�صاف تكاليف املعامالت اإىل تكاليف كل الأدوات با�صتنثاء امل�صنفة ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�صارة. تدرج تكاليف املعاملة على املوجودات املالية امل�صنفة كا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة يف بيان الدخل املجمع.

القرو�س واملدينون

متثل القرو�س واملدينون موجودات مالية غري م�صتقة ذات مدفوعات ثابتة اأو حمددة ل يتم ت�صعريها يف �صوق ن�صط. وتقا�س هذه املوجودات لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام 

طريقة العائد املعدلة لتغطية القيمة العادلة الفعلية ناق�صًا انخفا�س القيمة. يتم احت�صاب التكلفة املطفاأة ماأخوذًا يف العتبار اأي خ�صم اأو عالوة عند احليازة وكذلك الأتعاب 

والتكاليف التي ت�صكل جزًء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم اإدراج الإطفاء �صمن »اإيرادات فوائد« يف بيان الدخل املجمع. تدرج اخل�صائر الناجتة عن انخفا�س القيمة يف 

بيان الدخل املجمع �صمن »خم�ص�صات / خ�صائر النخفا�س يف القيمة«.

اإن النقد والأر�صدة لدى البنوك واأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت و�صندات بنك الكويت املركزي والقرو�س وال�صلف وبع�س املوجودات الأخرى يتم ت�صنيفها كـ 

»قرو�س ومدينون«.

اال�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة

يتم  البداية.  اأو اخل�صارة منذ  الربح  العادلة من خالل  للقيمة  املالية امل�صنفة وفقًا  للمتاجرة وال�صتثمارات  بها  الفئة فئتني فرعيتني هما: ال�صتثمارات املحتفظ  ت�صم هذه 

ت�صنيف الأ�صل املايل كمحتفظ به للمتاجرة اإذا متت حيازته ب�صورة اأ�صا�صية لغر�س البيع اأو اإعادة ال�صراء يف امل�صتقبل القريب. ت�صنف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�صارة وفقًا لإدارة خماطر وا�صرتاتيجية ا�صتثمار موثقة ويتم اإبالغ موظفي الإدارة العليا على الأ�صا�س املتبع. يتم قيا�س هذه املوجودات املالية لحقًا وفقًا 

للقيمة العادلة وتتحقق اأية اأرباح اأو خ�صائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع. مل تقم املجموعة بت�صنيف اأي موجودات مالية كـ »موجودات مالية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح واخل�صارة يف البداية« عند التحقق املبدئي. 

ا�صتثمارات متاحة للبيع

متثل ال�صتثمارات املتاحة للبيع موجودات مالية غري م�صتقة يتم ت�صنيفها اإما كـ »متاحة للبيع« اأو غري م�صنفة كقيمة عادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة وقرو�س ومدينني 

وحمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق. يتم قيا�س هذه املوجودات لحقًا بالقيمة العادلة وت�صجل اأية اأرباح اأو خ�صائر �صمن الإيرادات ال�صاملة الأخرى. عند ا�صتبعاد الأ�صل اأو انخفا�س 

قيمته، فاإن تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املتعلقة بهذا الأ�صل حتول اإىل بيان الدخل املجمع كاأرباح اأو خ�صائر.

املطلوبات املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة 

تقا�س هذه املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام طريقة معدل العائد الفعلي. يتم ح�صاب التكلفة املطفاأة مع الأخذ يف العتبار اأي خ�صم اأو عالوة عند ال�صدار و 

التكاليف التي تعترب جزءًا مكماًل ل�صعر الفائدة الفعلي. يتم ت�صنيف املبالغ امل�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى وودائع العمالء وبع�س املطلوبات الأخرى كـ »مطلوبات 

مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة«.

م�صتقات االأدوات املالية والتغطية

تت�صمن امل�صتقات مبادلت اأ�صعار الفائدة ومبادلت التعرث الئتماين وعقود �صرف العمالت الأجنبية الآجلة. تدرج امل�صتقات وفقًا للقيمة العادلة. تدرج م�صتقات الأدوات املالية 

ذات القيمة العادلة املوجبة )اأرباح غري حمققة( �صمن املوجودات الأخرى، بينما تدرج م�صتقات الأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�صالبة )خ�صائر غري حمققة( �صمن 

املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل املجمع. بالن�صبة للتغطية التي ل تفي ب�صروط حما�صبة التغطية وامل�صتقات »املحتفظ بها للمتاجرة« فاإن اأية اأرباح اأو خ�صائر ناجتة من 

التغريات يف القيمة العادلة لهذه امل�صتقات توؤخذ مبا�صرة اإىل بيان الدخل املجمع.
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ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمـــة(  2

االأدوات الـمــالـــيــــة )تتمـــة(

القيا�س )تتمـــة( 

م�صتقات االأدوات املالية والتغطية )تتمـــة(

تقوم املجموعة با�صتخدام م�صتقات الأدوات املالية لإدارة خماطر التعر�س ل�صعر الفائدة والعمالت الأجنبية وخماطر الئتمان. يتم معاجلة م�صتقات معينة مت�صمنة يف بع�س 

الأدوات املالية كم�صتقات منف�صلة عندما ل ترتبط اخل�صائ�س القت�صادية وخ�صائ�س املخاطر اخلا�صة بها ب�صورة كبرية بالعقد امل�صيف ول يكون العقد امل�صيف مدرجًا 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�صائر. يتم قيا�س امل�صتقات املت�صمنة وفقًا للقيمة العادلة مع حتقق التغريات يف القيمة العادلة �صمن بيان الدخل املجمع. 

تقوم املجموعة، لغر�س اإدارة خماطر معينة، بتطبيق حما�صبة التغطية للمعامالت التي ت�صتويف املعايري املحددة. يف بداية عالقة التغطية، تقوم املجموعة ر�صميًا بتوثيق العالقة 

بني بند التغطية واأداة التغطية مبا يف ذلك طبيعة املخاطر والهدف واإ�صرتاتيجية اإجراء التغطية والأ�صلوب امل�صتخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية. 

كما يتم يف بداية عالقة التغطية اأي�صًا اإجراء تقييم ر�صمي ل�صمان اأن اأداة التغطية من املتوقع لها اأن تكون ذات فعالية عالية من حيث مقابلة املخاطر امل�صنفة لبند التغطية. 

يتم تقييم اأدوات التغطية ب�صورة ر�صمية 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 للتغطية من املتوقع مقابلتها يف نطاق يرتاوح بني 80% و%125. 

لأغرا�س حما�صبة التغطية، ت�صنف التغطية اإىل فئتني: )اأ( تغطية القيمة العادلة التي تغطي خماطر التعر�س للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املحققة؛ 

و )ب( تغطية التدفقات النقدية التي تغطي خماطر التغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة �صواء مبخاطر معينة متعلقة باأ�صل اأو التزام حمقق اأو مبعاملة حمتملة ومتوقعة 

ب�صورة كبرية.

تغطية القيمة العادلة 

فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �صروط حما�صبة التغطية، فاإن اأي ربح اأو خ�صارة غري حمققة من اإعادة قيا�س اأداة التغطية وفقًا للقيمة العادلة يتم اإدراجها يف 

»موجودات اأخرى« اأو »مطلوبات اأخرى« ويف بيان الدخل املجمع. اإن اأي اأرباح اأو خ�صائر على البند املغطى اخلا�س باملخاطر املغطاة يتم تعديلها بالقيمة الدفرتية للبند املغطى 

وت�صجل يف بيان الدخل املجمع.

يتم اإنهاء عالقة التغطية عندما تنتهي �صالحية اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإلغاوؤها اأو تطبيقها، اأو مل تعد موؤهلة ملحا�صبة التغطية. بالن�صبة للبنود املغطاة امل�صجلة بالتكلفة املطفاأة، 

التغطية  املتبقية لعالقة  الفرتة  اإطفاوؤه على مدى  يتم  ال�صمية  والقيمة  الإنهاء  التغطية عند  لبند  الدفرتية  القيمة  الفرق بني  فاإن  الفعلية،  الفائدة  با�صتخدام طريقة معدل 

الأ�صلية. يف حالة عدم حتقق بند التغطية، فاإن تعديل القيمة العادلة غري املطفاأة تدرج مبا�صرًة يف بيان الدخل املجمع.

تغطية التدفقات النقدية

عندما يتم ت�صنيف احد امل�صتقات على اأنه اأداة التغطية لعدد من التدفقات النقدية اخلا�صة باإحدى املخاطر املتعلقة باأ�صل اأو التزام ملعاملة م�صتقبلية متوقعة احلدوث ب�صورة 

كبرية قد توؤثر على الربح واخل�صارة. اإن اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لأحد امل�صتقات يتم اإدراجها مبا�صرة يف بيان الدخل ال�صامل املجمع. يتم ا�صتبعاد املبلغ 

املدرج يف البيان املجمع لاليرادات ال�صاملة و يتم اإدراجه يف بيان الدخل املجمع يف نف�س الفرتة التي توؤثر فيها التدفقات املالية املغطاة على الأرباح اأو اخل�صائر يف نف�س بيان 

الدخل اأو بند التغطية. يتم اإدراج اي جزء غري فعال من التغريات يف القيمة العادلة مبا�صرة يف بيان الدخل املجمع.

عندما تنتهي �صالحية اإحدى امل�صتقات اأو بيعها اأو اإلغاوؤها اأو تطبيقها، اأو مل تعد موؤهلة ملحا�صبة التغطية اأو مت الغاء الت�صنيف، فاإن حما�صبة التغطية تتوقف ويبقى املبلغ املدرج 

يف بيان الدخل ال�صامل املجمع حتى توؤثر املعامالت املتوقعة على الربح اأو اخل�صارة. اإذا مل تعد املعاملة امل�صتقبلية متوقعة، عند ذلك يتم مبا�صرة ادراج الر�صيد املدرج يف بيان 

الدخل ال�صامل املجمع.
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ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمـــة(  2

االأدوات الـمــالـــيــــة )تتمـــة(

القيا�س )تتمـــة( 

ال�صمانات املالية

متنح املجموعة يف �صياق عملها املعتاد �صمانات مالية تتكون من خطابات العتماد وال�صمانات والقبولت. يتم قيد ال�صمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة مبدئيًا بالقيمة 

العادلة التي متثل العمولة املح�صلة. يف املطلوبات الأخرى. يتم قيد العمولة املح�صله يف بيان الدخل املجمع �صمن بند »�صايف اإيرادات اأتعاب و عمولت« على اأ�صا�س الق�صط 

الثابت على مدى فرتة ال�صمان. يتم لحقًا قيا�س التزام ال�صمان وفقًا ملبلغ الت�صجيل املبدئي ناق�صًا الإطفاء اأو قيمة اأي التزام مايل ناجت عنه اأيهما اأكرب. 

املقا�صة

يتم اإجراء مقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية عندما يكون للمجموعة حق قانوين يلزم مبقا�صة املبالغ املحققة وتنوي ت�صوية هذه املبالغ على اأ�صا�س ال�صايف اأو ا�صرتدادها 

الأ�صل وت�صوية اللتزام يف اآن واحد. 

القيمة العادلة

تتحدد القيمة العادلة لالأدوات امل�صعرة بناء على اأ�صعار اآخر اأوامر �صراء معلنة. بالن�صبة لكافة الأدوات املالية الأخرى، فاإنه يتم حتديد القيمة العادلة با�صتخدام اأ�صاليب تقييم 

منا�صبة. تت�صمن اأ�صاليب التقييم القيمة العادلة امل�صتقة من معاملة جتارية بحتة، باملقارنة باأدوات مماثلة ذات اأ�صعار �صوقية معلنة، اأو التدفقات النقدية املخ�صومة اأو اأ�صاليب 

التقييم الأخرى امل�صتخدمة ب�صفة عامة من قبل املتعاملني يف ال�صوق اأو يتم حتديدها بالرجوع اإىل الأ�صعار ال�صوقية لأدوات مماثلة. بالن�صبة لال�صتثمارات يف اأ�صهم، يتم اإدراج 

ال�صتثمار بالتكلفة فيما لو تعذر اإجراء تقدير معقول للقيمة العادلة.

يتم حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، خالف تلك التي يكون لها طبيعة ق�صرية الأجل، عن طريق خ�صم التدفقات النقدية التعاقدية امل�صتقبلية 

وفقًا ملعدلت ال�صوق احلالية للفائدة لأدوات مالية مماثلة.

اأو مناذج  ال�صلة  ذات  ال�صوق  اأ�صعار  با�صتخدام  ال�صوق  قيا�صها ح�صب  يتم  التي  امل�صتقات  املحققة من هذه  اخل�صارة غري  اأو  الربح  تعادل  امل�صتقات  لأحد  العادلة  القيمة   اإن 

الت�صعري الداخلية.

انخفا�س قيمة املوجودات 

تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بعمل تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي على انخفا�س قيمة اأ�صل اأو جمموعة من املوجودات املالية. يتعر�س الأ�صل 

املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية لالنخفا�س يف القيمة فقط يف حالة وجود دليل مو�صوعي على النخفا�س يف القيمة نتيجة وقوع حدث اأو اأحداث بعد التحقق املبدئي 

لالأ�صل واأن هذا احلدث له تاأثري على التدفقات النقدية امل�صتقبلية لالأ�صل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. لأغرا�س تقييم النخفا�س يف القيمة، يتم جتميع املوجودات 

املالية عند اأدنى م�صتوى يتحقق عنده تدفقات نقدية حمددة ب�صورة م�صتقلة. 

فيما يتعلق بالقرو�س واملدينني، يف حالة وجود دليل مو�صوعي على تكبد خ�صارة النخفا�س يف القيمة، يتم خف�س الأ�صل املايل اإىل املبلغ املمكن ا�صرتداده. بالن�صبة للقرو�س 

واملدينني ذات معدلت الفائدة الثابتة، فاإن املبلغ املمكن ا�صرتداده ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية خم�صومة ا�صتنادًا اإىل معدل الفائدة الفعلية الأ�صلي اأما 

القرو�س واملدينني ذات معدلت الفائدة املتغرية، فاإن املبلغ املمكن ا�صرتداده يتم خ�صمه مبعدل الفائدة الفعلية احلايل وفقًا ملا ين�س عليه العقد. تت�صمن التدفقات النقدية 

امل�صتقبلية املبالغ امل�صرتدة من ال�صمانات والرهن. يتم تقييم ال�صمانات املالية وخطابات العتماد واتخاذ خم�ص�صات بطريقة مماثلة بالن�صبة للقرو�س واملدينني. تخف�س 

القيمة الدفرتية لالأ�صل من خالل ا�صتخدام ح�صاب املخ�ص�صات ويتحقق مبلغ النخفا�س يف القيمة �صمن بيان الدخل املجمع. يتم �صطب القرو�س واملدينني بالإ�صافة اإىل 

املخ�ص�س املتعلق بها يف حالة عدم وجود توقع حقيقي ل�صرتدادها ومت حتقيق جميع ال�صمانات اأو حتويلها اإىل املجموعة. يف حالة ا�صرتداد ما مت �صطبًه يتم قيد ال�صرتداد يف 

بيان الدخل املجمع

يف �صنة لحقة، يف حالة زيادة اأو انخفا�س مبلغ خ�صارة انخفا�س القيمة املقدر نتيجة حدث وقع بعد حتقيق النخفا�س يف القيمة، يتم زيادة اأو خف�س خ�صارة انخفا�س القيمة 

املحققة من خالل تعديل ح�صاب املخ�ص�س.

تتطلب م�صتقات بنك الكويت املركزي من املجموعة املحافظة على احلد الأدنى للمخ�ص�صات العامة يف �صورة نقد منتظم و ت�صهيالت ائتمانية غري نقدية، بال�صايف بعد ا�صتبعاد 

بع�س فئات ال�صمانات خالل فرتة التقرير.
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قد  ال�صتثمارات  من  جمموعة  اأو  ا�صتثمار  اأن  على  مو�صوعي  دليل  وجود  بتقييم  املايل  املركز  تاريخ  يف  املجموعة  تقوم  للبيع،  متاحة  اأ�صهم  يف  لال�صتثمارات   بالن�صبة 

تعر�صت لالنخفا�س يف القيمة. يف حالة وجود دليل على النخفا�س يف القيمة، فاإن اخل�صائر املرتاكمة التي يتم قيا�صها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، 

ناق�صًا خ�صائر النخفا�س يف القيمة على ال�صتثمارات املحققة �صابقًا يف بيان الدخل املجمع، يتم نقلها من اإيرادات �صاملة اأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع. ل يتم عك�س 

اأ�صهم متاحة للبيع من خالل بيان الدخل املجمع وتتحقق الزيادات يف قيمتها العادلة، بعد النخفا�س يف القيمة، �صمن  خ�صائر النخفا�س يف القيمة على ال�صتثمارات يف 

اإيرادات �صاملة اأخرى مبا�صرًة. 

وبالن�صبة لأدوات الدين املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتقييم الأدوات كل على حده لتحديد اإذا ما كان هناك دليل مو�صوعي على النخفا�س يف القيمة. عند وجود دليل مو�صوعي 

على النخفا�س يف القيمة، يتم قيا�س مبلغ اخل�صارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأداة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية. فاإنه يف حالة الزيادات يف القيمة العادلة 

لأدوات الدين املتاحة للبيع يف �صنة لحقة وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�صورة مو�صوعية بحدث وقع بعد حتقيق خ�صارة انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع، يتم عك�س 

خ�صارة انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع.

يتم مراجعة املوجودات الأخرى لغر�س حتديد النخفا�س يف القيمة عندما ت�صري اأحداث اأو تغريات يف الظروف اإىل عدم اإمكانية ا�صرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإدراج خ�صائر 

النخفا�س يف القيمة باملبلغ الذي تتجاوز معه القيمة الدفرتية لالأ�صل قيمته املمكن ا�صرتداده. اإن القيمة املمكن ا�صرتدادها هي القيمة العادلة ناق�صًا التكاليف الالزمة للبيع 

اأو القيمة حمل ال�صتخدام اأيهما اأكرب.

التدفقات النقدية

يتكون النقد والنقد املعادل كما هو مبني يف بيان التدفقات النقدية املجمع من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك ذات فرتة ا�صتحقاق اأ�صلية ل تتجاوز ثالثني يومًا.

املباين واملعدات

تدرج املباين واملعدات - با�صتثناء الأر�س اململوكة ملك حر - بالتكلفة ناق�صًا ال�صتهالك املرتاكم وخ�صائر انخفا�س القيمة. يتم حتميل ال�صتهالك على جميع املباين واملعدات 

با�صتثناء الأر�س ملك حر مبعدلت حتت�صب ل�صطب تكلفة كل اأ�صل على اأ�صا�س طريقة الق�صط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها. 

تدرج الأر�س ملك حر مبدئيًا بالتكلفة. بعد التحقق املبدئي، تدرج الأر�س ملك حر وفقًا للمبلغ املعاد تقييمه والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ اإعادة التقييم ا�صتنادًا اإىل 

التقييم من قبل املقيمني اخلارجيني امل�صتقلني. يدرج الفائ�س اأو العجز الناجت من اإعادة التقييم، كبند منف�صل �صمن الإيرادات ال�صاملة الأخرى �صريطة األ يتجاوز العجز مبلغ 

الفائ�س املحقق �صابقًا. اإن مبلغ العجز الناجت من اإعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�س املحقق �صابقًا يدرج يف بيان الدخل املجمع. تدرج الزيادة يف بيان الدخل املجمع مبقدار 

عك�س فائ�س اإعادة التقييم خل�صارة اإعادة التقييم املحققة يف بيان الدخل املجمع �صابقًا. عند ال�صتبعاد، يتم حتويل فائ�س اإعادة التقييم املتعلق بالأر�س ملك حر التي مت بيعها 

اإىل الأرباح املرحلة مبا�صرًة. 

يتم مراجعة القيم التخريدية والأعمار الزمنية واأ�صاليب ال�صتهالك، وتعديلها يف احلالت املالئمة، يف نهاية كل �صنة مالية. اإن الأعمار الزمنية املقدرة للموجودات لغر�س 

احت�صاب ال�صتهالك هي كما يلي: 

20 �صنةمباين
مدة الإيجارمباين على اأر�س م�صتاأجرة

3 اإىل 5 �صنوات اأثاث ومعدات

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات بتاريخ كل بيان املركز املايل لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�صر على انخفا�س القيمة. واإذا كان هناك اأي موؤ�صر على انخفا�س 

القيمة، فاإنه يتم تخفي�س املوجودات اإىل قيمها املمكن ا�صرتدادها، كما يتم ت�صجيل اأي خ�صائر ناجتة عن انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع.
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اأ�صهم اخلزينة

تتكون اأ�صهم اخلزينة من اأ�صهم البنك التي اأ�صدرها ومت اإعادة حيازتها من قبل البنك ومل يتم بعد الت�صرف بها اأو اإلغاوؤها. يتم املحا�صبة عن اأ�صهم اخلزينة با�صتخدام طريقة 

التكلفة. وفقًا لهذه الطريقة، يتم حتميل املتو�صط املوزون لتكلفة الأ�صهم املعاد حيازتها اإىل ح�صاب مقابل �صمن حقوق امللكية. عند الت�صرف باأ�صهم اخلزينة، يتم اإ�صافة الأرباح 

اإىل بند »احتياطي اأ�صهم اخلزينة« وهو بند غري قابل للتوزيع. يتم اأي�صًا حتميل اأية خ�صائر حمققة اإىل نف�س احل�صاب مبقدار الر�صيد الدائن يف هذا احل�صاب. يتم حتميل اأية 

خ�صائر بالزيادة اإىل الأرباح املرحلة ثم اإىل الحتياطيات. ل ت�صتحق هذه الأ�صهم اأي توزيعات اأرباح نقدية. يوؤدي اإ�صدار اأ�صهم املنحة اإىل زيادة عدد اأ�صهم اخلزينة على اأ�صا�س 

تنا�صبي وتخف�س متو�صط تكلفة ال�صهم دون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�صهم اخلزينة. 

حتقق االإيرادات

تتحقق اإيرادات وم�صروفات الفوائد على اأ�صا�س العائد الفعلي.عند انخفا�س قيمة الأداة املالية امل�صنفة كقرو�س ومدينني، يتم حتقق اإيرادات الفوائد با�صتخدام معدل الفائدة 

امل�صتخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية لغر�س قيا�س خ�صارة انخفا�س القيمة. تتحقق اإيرادات وم�صروفات الفوائد جلميع الأدوات املالية التي حتمل فائدة مت�صمنة 

تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة واملتاحة للبيع �صمن اإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املجمع. 

يتم معاجلة الأتعاب والعمولت التي تعترب جزء 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�صتالم هذه الأرباح.

ال�صرائب

خم�ص�س ال�صريبة

توؤخذ خم�ص�صات لل�صرائب طبقًا للت�صريعات املالية يف الكويت والإمارات العربية املتحدة حيث تعمل املجموعة.

العمالت االأجنبية

ت�صجل املعامالت بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ اإ�صدار املعامالت. ويجري ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية القائمة يف نهاية 

ال�صنة اإىل الدينار الكويتي وفقًا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ بيان املركز املايل.

ترجمة  يتم  املبدئية.  املعامالت  تواريخ  يف  كما  ال�صرف  اأ�صعار  معدلت  با�صتخدام  ترجمتها  يتم  الأجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  تقا�س  التي  النقدية  غري  البنود  اإن 

املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة اإىل الدينار الكويتي وفقًا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ حتديد قيمتها. يف حالة املوجودات غري 

النقدية التي يتم ت�صجيل التغري يف قيمتها العادلة مبا�صرة يف اإيرادات �صاملة اأخرى، يجري اأي�صًا قيد فروق ترجمة العمالت الأجنبية ذات ال�صلة مبا�صرة يف اإيرادات �صاملة 

اأخرى اأما بالن�صبة للموجودات غري النقدية الأخرى، فيتم قيد فروق ترجمة العمالت الأجنبية مبا�صرة يف بيان الدخل املجمع.

يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية للعمليات الأجنبية وفقًا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل نتائج الأعمال لتلك العمليات 

ا�صتبعاد  تاريخ  حتى  اأجنبية(  عمالت  ترجمة  )احتياطي  امللكية  حقوق  �صمن  منف�صل  بند  يف  التحويل  من  الناجتة  الفروق  اإدراج  ويتم  لل�صنة.  ال�صرف  اأ�صعار   مبتو�صط 

العمليات الأجنبية. 

معلومات القطاعات

لتخ�صي�س  الت�صغيل  قطاعات  البنك  اإدارة  ت�صتخدم  تكاليف.  تكبد  اأو  اإيرادات  اإىل حتقيق  توؤدي  قد  التي  الأعمال  بان�صطة  يرتبط  املجموعة  من  هو جزء مميز  القطاع   اإن 

امل�صادر و تقييم الأداء. يتم جتميع قطاعات الت�صغيل واملنتجات واخلدمات وفئة العمالء التي تتمتع بخ�صائ�س اقت�صادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات اإذا كان 

ذلك منا�صبا. 

املوجودات ب�صفة االأمانة

اإن املوجودات املحتفظ بها ب�صفة اأمانة اأو وكالة ل تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ل تدرج �صمن البيانات املالية املجمعة.
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمـــة(  2

ا�صتخدام التقديرات

وفقًا للمبادئ املحا�صبية التي تت�صمنها املعايري الدولية للتقارير املالية، فاإنه يتوجب على الإدارة و�صع تقديرات وافرتا�صات قد توؤثر على القيمة الدفرتية للقرو�س واملدينني 

وال�صتثمارات املتاحة للبيع.

اإن الأ�صا�س املتبع من قبل الإدارة لتحديد القيمة الدفرتية للقرو�س واملدينني وال�صتثمارات املتاحة للبيع واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�صته اأدناه:

خم�ص�صات خ�صائر القرو�س

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�س وال�صلف على اأ�صا�س دوري لتحديد ما اإذا كان يجب ت�صجيل خ�صائر انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير 

من قبل الإدارة بالن�صبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�صتقبلية عند حتديد م�صتوى املخ�ص�صات املطلوبة. تلك التقديرات ت�صتند بال�صرورة اإىل الفرتا�صات حول 

عدة عوامل تت�صمن درجات متفاوتة من الأحكام املحا�صبية وعدم اليقني.

تقييم اال�صتثمارات غري امل�صعرة املتاحة للبيع

اإن اأ�صاليب التقييم لال�صتثمارات غري امل�صعرة املتاحة للبيع ت�صتخدم تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�صتقبلية وعوامل اخل�صم واأ�صعار ال�صوق احلالية املعدلة مبخاطر ال�صوق 

وخماطر الئتمان وخماطر النماذج والتكاليف املتعلقة بها واأ�صاليب التقييم الأخرى املتبعة عمومًا من قبل امل�صاركني بال�صوق، متى كان ذلك منا�صبًا.

اإن اأي تغريات على هذه التقديرات والفرتا�صات وكذلك ا�صتخدام تقديرات وافرتا�صات خمتلفة ولكن مت�صاوية ب�صورة معقولة قد يوؤثر على القيمة الدفرتية للقرو�س واملدينني 

وال�صتثمارات املتاحة للبيع لل�صنة.

االأحكام املحا�صبية

عند تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�س النظر عن تلك التي تت�صمن تقديرات اأخرى والتي لها اأكرب الأثر على املبالغ املدرجة 

يف البيانات املالية املجمعة:

ت�صنيف املوجودات املالية

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�صاأن حيازة املوجودات املالية �صواء كان يجب ت�صنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة اأو متاحة للبيع.

انخفا�س قيمة اال�صتثمارات املتاحة للبيع

تقوم املجموعة مبعاملة ال�صتثمارات املتاحة للبيع كا�صتثمارات انخف�صت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها، اأو اإذا ظهر دليل 

مو�صوعي اآخر على انخفا�س القيمة. اإن حتديد النخفا�س »الكبري« اأو »املتوا�صل« يتطلب اأحكام هامة ويت�صمن عوامل تقييم ت�صمل ظروف قطاع الأعمال وال�صوق والتدفقات 

النقدية امل�صتقبلية وعوامل اخل�صم.

نقد واأر�صدة لدى البنوك  3

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

28,93013,383اأر�صدة وودائع لدى بنك الكويت املركزي 

25,22330,512نقد يف ال�صندوق ويف ح�صابات جارية لدى بنوك اأخرى

258,099401,699ودائع لدى البنوك

312,252445,594

اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت و�صندات بنك الكويت املركزي  4

يتم اإ�صدار هذه الأدوات املالية من قبل بنك الكويت املركزي نيابة عن وزارة املالية اأو حل�صابه اخلا�س، ويتم حيازتها من ال�صوق الرئي�صي من قبل املجموعة.
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قرو�س و�صلف  5

اإن ت�صوية خ�صائر انخفا�س قيمة القرو�س وال�صلف هي كما يلي: 

املجموع الكلياملجموعخم�ص�س عامخم�ص�س حمدد

2010

قرو�س للبنوك

األف

دينار كويتي

قرو�س للعمالء

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

قرو�س للبنوك

األف

دينار كويتي

قرو�س للعمالء

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

قرو�س للبنوك

األف

دينار كويتي

قرو�س للعمالء

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

92,54092,54018,338128,847147,185- 18,33836,30754,645يف 1 يناير 

)28()11()17(- - - )28()11()17(متنازل عنها للبنك املركزي

)406()263()143()5()5(- )401()258()143(فرق حتويل عمالت اأجنبية 

)51,887()33,752()18,135(- - - )51,887()33,752()18,135(مبالغ م�صطوبة خالل ال�صنة 

896896- - - - 896896- ا�صرتدادات

10,95410,911)43()458()458(- 11,41211,369)43()املفرج عنه( / املحمل لل�صنة )اإي�صاح 14(

106,671106,671- 92,07792,077- 14,59414,594- يف 31 دي�صمرب

املجموع الكلياملجموعخم�ص�س عامخم�ص�س حمدد

2009

قرو�س للبنوك

األف

دينار كويتي

قرو�س للعمالء

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

قرو�س للبنوك

األف

دينار كويتي

قرو�س للعمالء

 األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

قرو�س للبنوك

األف

دينار كويتي

قرو�س للعمالء

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

71,14271,14216,97399,478116,451- 16,97328,33645,309يف 1 يناير 

4251,073 648- - - 6484251,073فرق حتويل عمالت اأجنبية 

)4,014()4,014(- - - - )4,014()4,014(- مبالغ م�صطوبة خالل ال�صنة 

1,5011,501- - - - 1,5011,501- ا�صرتدادات

)املحمل لل�صنة 

21,39821,39871731,45732,174- 71710,05910,776)اإي�صاح 14(

92,54092,54018,338128,847147,185- 36,30754,645 18,338يف 31 دي�صمرب

اإن �صيا�صة البنك يف احت�صاب خ�صائر النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�صلفيات تتفق من جميع النواحي املادية مع متطلبات بنك الكويت املركزي املتعلقة باملخ�ص�صات املحددة.

1% للت�صهيالت  اأدنى  اإىل متطلبات بنك الكويت املركزي. ووفقـًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، مت تكوين خم�ص�س عام بحد  اأعاله ي�صتند  اإن حتليل املخ�ص�صـات املبينة 

النقدية املنتظمة و 0.5% من الت�صهيالت غري النقدية املنتظمة، بال�صايف بعد ا�صتبعاد بع�س فئات ال�صمان التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت املركزي.

اإن تق�صيم الت�صهيالت غري املنتظمة املمنوحة واملخ�ص�صات 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

31 دي�صمرب 2010
91,64691,646-قرو�س و�صلف

14,59414,594-خم�ص�صات

31 دي�صمرب 2009
37,94992,334130,283قرو�س و�صلف

37,94916,69654,645خم�ص�صات

يتم متويل خم�ص�صات القرو�س وال�صلف ما قبل الغزو من قبل بنك الكويت املركزي وفقًا للمر�صوم رقم 92/32 والقانون 93/41، وتعديالته. اإن اأي ا�صرتدادات مقابل هذه 

املخ�ص�صات يتم ردها اإىل بنك الكويت املركزي وفقًا للقانون ال�صائد ول يتم اإدراجها يف بيان الدخل املجمع للمجموعة. خالل ال�صنة، مت �صطب ت�صهيالت ما قبل الغزو وفقًا 

لإعتماد بنك الكويت املركزي.
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

اال�صتثمار يف اأوراق مالية  6

 ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

ا�صتثمارات متاحة للبيعالربح واخل�صارة

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

حقوق امللكية: 

2,1951,82819,49822,922- م�صعرة 

41,30431,053- - - غري م�صعرة

الديون:

106,59347,833- - - م�صعرة 

5,000472- - - غري م�صعرة

�صناديق مدارة

5,5995,347- - - غري م�صعرة 

2,1951,828177,994107,627

اإن الأوراق املالية امل�صعرة يتم املتاجرة بها يف الأ�صواق الن�صطة. يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري امل�صعرة مببلغ 38,994 األف دينار كويتي )2009: 28,625 األف 

دينار كويتي( على اأ�صا�س بيانات ال�صوق املعرو�صة. مت ت�صجيل مبلغ 337 األف دينار كويتي )2009: 270 األف دينار كويتي( يف بيان الدخل ال�صامل الآخر بالن�صبة لالأوراق املالية 

غري امل�صعرة التي ل ت�صتند فيها القيمة العادلة على اأ�صا�س معلومات ال�صوق املعرو�صة. لن يكون التاثري ماديًا على بيان املركز املايل املجمع اأو بيان حقوق امللكية املجمع اإذا كانت 

تغريات املخاطر ذات ال�صلة امل�صتخدمة لقيا�س الأوراق املالية غري امل�صعرة بالقيمة العادلة بواقع %5. 

موجودات اأخرى  7

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

16,08410,422فائدة مدينة

16,41016,913اأخرى

32,49427,335

ودائع العمالء  8

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

467,770359,201ودائع حتت الطلب

1,554,2821,478,472ودائع لأجل

2,022,0521,837,673
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مطلوبات اأخرى  9

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

9,51610,792فائدة م�صتحقة 

651813فائدة م�صتلمة مقدمًا

7,4096,134خم�ص�صات متعلقة باملوظفني 

16,77515,897خم�ص�س ت�صهيالت غري نقدية 

26,72523,880اأخرى 

61,07657,516

راأ�س املال واالحتياطيات  10

يتكون راأ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من 1,441,180,449 �صهمًا )2009: 1,152,944,359 �صهمًا( ب�صعر 100 فل�س لل�صهم الواحد. اأ( 

كويتي  دينار  األف   17,152 مببلغ   %15 بن�صبة  نقدية  اأرباح  توزيعات  على   2010 مار�س   27 يف  املنعقدة  ال�صنوية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�صاهمون  وافق    

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009. اإن اأ�صهم اخلزينة ل ت�صتحق اأية توزيعات اأرباح نقدية.  

25% وذلك من خالل  2009 على اقرتاح جمل�س الإدارة ب�صاأن زيادة راأ�س املال بن�صبة  7 �صبتمرب  وافق امل�صاهمون يف اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف    

اإ�صدار حقوق بعدد 288,236,090 �صهمًا بقيمة ا�صمية لل�صهم مببلغ 100 فل�س وعالوة اإ�صدار اأ�صهم مببلغ 250 فل�س. وقد مت خالل ال�صنة احلالية الكتتاب يف    

اإ�صدار احلقوق بالكامل نتج عنه زيادة يف راأ�س املال مببلغ 28,824 األف دينار كويتي وعالوة اإ�صدار اأ�صهم مببلغ 72,059 األف دينار كويتي.  

اإن الر�صيد يف ح�صاب عالوة اإ�صدار الأ�صهم غري قابل للتوزيع. ب( 

العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  وح�صة  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  مكافاأة  قبل  ال�صنة  ربح  من   %10 ن�صبة  حتويل  مت  التجارية  ال�صركات  قانون  ملتطلبات  وفقًا   ج( 

50% من  اإىل  ال�صنوية عندما ي�صل الحتياطي  باإيقاف هذه التحويالت  اإىل الحتياطي القانوين. يجوز للبنك اتخاذ قرار  و�صريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة    

راأ�س املال املدفوع.  

اإن توزيع هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ل تزيد عن 5% من راأ�س املال املدفوع يف ال�صنوات التي ل ت�صمح فيها الأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا احلد.  

للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  وح�صة  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  مكافاأة  قبل  ال�صنة  اأرباح  من   %10 عن  يقل  ل  مبلغ  حتويل  يتم  للبنك،  الأ�صا�صي  النظام  ملتطلبات  وفقًا   د( 

العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة �صنويًا اإىل الحتياطي العام. ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي.   

الأرباح  اإىل  اإعادتها  والتي مت  ال�صابقة  ال�صنوات  البنك يف  اأ�صهم خزينة  على  املكت�صبة  الأرباح  توزيعات  فاإن   ،1960 ل�صنة  التجارية  ال�صركات  قانون  لأحكام  وفقًا   هـ( 

املحتفظ بها غري متاحة للتوزيع.  

1.02% )2009: 0.82%( من اإجمايل  14,668,072 )2009: 9,469,972( من اأ�صهمه اخلا�صة اأي ما يعادل  2010 احتفظ البنك بعدد  31 دي�صمرب  كما يف   و( 

راأ�س املال امل�صدر يف تاريخ بيان املركز املايل. تبلغ القيمة ال�صوقية لتلك الأ�صهم 9,974 األف دينار كويتي كما يف 31 دي�صمرب 2010 )31 دي�صمرب 2009: 4,735    

األف دينار كويتي(.  

اقرتح اأع�صاء جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بن�صبة 20% ل�صنة 31 دي�صمرب 2010 )2009: توزيعات اأرباح نقدية بن�صبة 15%(، ويخ�صع هذا القرتاح ملوافقة   ز( 

امل�صاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوية.  
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

اإيرادات فوائد  11

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

1,4194,199ودائع لدى البنوك

108,722124,280قرو�س و�صلف

9,0519,748�صندات وا�صتثمار يف اأوراق مالية

119,192138,227

م�صروفات فوائد  12

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

11,12613,798مبالغ م�صتحقة اإىل البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى 

ودائع عمالء:

1,078797- ودائع حتت الطلب

31,30641,858- ودائع لأجل

43,51056,453

�صايف اإيرادات اأتعاب وعموالت  13

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

23,81221,137اإيرادات اأتعاب وعمولت

)841()835(م�صروفات اأتعاب وعمولت

22,97720,296

تت�صمن اإيرادات الأتعاب والعمولت مبلغ 981 األف دينار كويتي )2009: 962 األف دينار كويتي( من اأن�صطة الأمانات.

خم�ص�صات / خ�صائر االنخفا�س يف القيمة  14

مت حتميل املبالغ التالية خالل ال�صنة:

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

10,91132,174قرو�س و�صلف )اإي�صاح 5(

)92(879ت�صهيالت غري نقدية

2,8165,416ا�صتثمارات متاحة للبيع 

- 1,286اأخرى

15,89237,498
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ال�صرائب  15

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

503371ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

1,3971,030ح�صة �صريبة دعم العمالة الوطنية

559412ح�صة الزكاة 

1,2051,168خم�ص�س �صريبة على فروع باخلارج

3,6642,981

ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخففة  16

حتت�صب ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة بتق�صيم �صايف ربح ال�صنة على املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة.

20102009

53,17839,174�صايف اأرباح ال�صنة )األف دينار كويتي(

1,411,900,4071,227,113,435املتو�صط املرجح لعدد اأ�صهم البنك امل�صدرة واملدفوعة

)7,060,040()14,188,469(ناق�صًا: املتو�صط املرجح لعدد اأ�صهم اخلزينة

1,397,711,9381,220,053,395املتو�صط املوزون لعدد اأ�صهم اخلزينة القائمة خالل ال�صنة

3832ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة )فل�س(

مت اإعاإدة اإدراج اأرقام املقارنة اخلا�صة بربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة لغر�س تاأثري اأ�صهم املنحة امل�صدرة خالل ال�صنة احلالية )اإي�صاح 10(.

معامالت مع اأطراف ذات عالقة  17

و�صركات  املقربني  عائالتهم  واأفراد  للمجموعة  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  الرئي�صيني  )امل�صاهمني  العالقة  ذات  الأطراف  بع�س  مع  متت  التي  املعامالت  متثل 

 ميلكون ح�ص�صًا رئي�صية فيها اأو ي�صتطيعون ممار�صة تاأثري ملمو�س عليها( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل ال�صنة. اإن �صروط هذه املعامالت تتم املوافقة عليها من قبل 

اإدارة املجموعة.

�صمن امل�صار الطبيعي للعمل كان لدى اأع�صاء جمل�س الإدارة واملوظفني التنفيذيني والأطراف ذات العالقة بهم ودائع لدى البنك وت�صهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من قبل 

البنك. اإن اأر�صدة نهاية ال�صنة املدرجة �صمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

عدد اأع�صاء جمل�س الإدارة

 عدد الأطراف ذات العالقة 

املبـلغباأع�صاء جمل�س الإدارة

2010200920102009

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

اأع�صاء جمل�س االإدارة

1225783,075-قرو�س و�صلف

77558,21912,817ودائع

221,0791,278--التزامات ومطلوبات طارئة

اإن القرو�س وال�صلف اأعاله م�صمونة.
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تتمـــة(  17

عدد املوظفني التنفيذيني

 عدد الأطراف ذات العالقة 

املبـلغباأع�صاء جمل�س الإدارة

2010200920102009

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

املوظفني التنفيذيني

184192--67قرو�س و�صلف

499270--98ودائع

11--11التزامات ومطلوبات طارئة

 تت�صمن اإيرادات الفوائد وم�صروفات الفوائد مبلغ 70 األف دينار كويتي )2009: 133 األف دينار كويتي( و مبلغ 189 األف دينار كويتي )2009: 265 األف دينار كويتي( 

على التوايل، من معامالت مع اأطراف ذات عالقة.

اإن تفا�صيل املكافاآت املدفوعة ملوظفي الإدارة العليا هي كما يلي:

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

2,0491,962رواتب ومزايا اأخرى

317190مزايا ما بعد التوظيف

2,3662,152

التزامات ومطلوبات طارئة  18

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

70,21271,185قبولت

179,54378,838خطابات اعتماد

663,834623,926�صمانات

913,589773,949

ت�صري الأر�صدة 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�س اأن املبالغ قد مت تقدميها بالكامل واأن اأي �صمان اأو تاأمني اآخر يعترب وكاأنه ل قيمة له. ومع ذلك، فاإن جمموع املبالغ التعاقدية 

لاللتزام بتقدمي الئتمان ل ميثل بال�صرورة الحتياجات النقدية امل�صتقبلية، حيث اإن كثريًا من هذه اللتزامات قد تتجاوز �صالحيتها اأو تنتهي مدتها دون اأن يتم دفعها. اإن 

اإجمايل اللتزامات مبنح الئتمان بتاريخ بيان املركز املايل مبلغ 161,434 األف دينار كويتي )2009: 150,102 األف دينار كويتي(.

االأدوات املالية امل�صتقة  19

ت�صتخدم املجموعة، �صمن دورة اأعمالها العادية، الأدوات املالية امل�صتقة لإدارة خماطر تعر�صها للتقلبات يف اأ�صعار الفائدة والعمالت الأجنبية. 

اإن املعامالت امل�صتقة توؤدي بدرجات متفاوتة اإىل خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق.

تقي�س املجموعة امل�صتقات املتعلقة مبخاطر الئتمان بتكلفة ا�صتبدال عقود باأ�صعار ال�صوق احلالية اإذا اأخفق اأحد الأطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية يف اأو قبل تاريخ 

ال�صداد وهي حمددة بالقيمة العادلة املوجبة لالأدوات املالية التي تكون يف �صالح املجموعة.

تن�صاأ خماطر ال�صوق من تقلبات اأ�صعار الفائدة واأ�صعار العمالت الأجنبية مما يوؤثر على قيمة العقد. ولأغرا�س اإدارة املخاطر وال�صيطرة على هذه الأن�صطة، قامت املجموعة 

بو�صع اإجراءات وحدود مت املوافقة عليها من قبل اأع�صاء جمل�س الإدارة.
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االأدوات املالية امل�صتقة )تتمـــة(  19

يو�صح اجلدول اأدناه القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صتقة امل�صجلة كموجودات اأو مطلوبات بالإ�صافة اإىل القيمة التعاقدية. اإن القيمة التعاقدية املدرجة بالإجمايل، هي قيمة 

امل�صتقات املالية التي تخ�س املوجودات اأو ال�صعر املرجعي اأو املوؤ�صر الأ�صا�صي ومتثل الأ�صا�س لقيا�س التغريات يف قيمة امل�صتقات املالية. متثل القيمة التعاقدية حجم املعامالت 

القائمة يف نهاية ال�صنة ول تعطي موؤ�صرًا ملخاطر الئتمان اأو خماطر ال�صوق.

20102009

املوجودات

األف 

دينار كويتي

املطلوبات

األف 

دينار كويتي

القيمة التعاقدية

األف 

دينار كويتي

املوجودات

األف 

دينار كويتي

املطلوبات

األف 

دينار كويتي

القيمة التعاقدية

األف 

دينار كويتي

م�صتقات حمتفظ بها للتغطية:

تغطية القيمة العادلة 

6475,736- 5123,648- مبادلت اأ�صعار الفائدة

م�صتقات حمتفظ بها للمتاجرة:

2,92236694,2872,57620197,537عقود ومبادلت حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

- - - 3963100,036مبادلت اأ�صعار الفائدة

7,170- 16,83636- 1مبادلت التعرث الئتماين

2,962941214,8072,612848110,443

مت تقييم جميع عقود امل�صتقات بالقيمة العادلة على اأ�صا�س مدخالت ال�صوق امللحوظة.

اإن عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية لبيع اأو �صراء اأو حتويل اأداة مالية معينة ب�صعر وتاريخ حمدد يف امل�صتقبل. والعقود الآجلة هي عقود معدلة ليتم 

التعامل عليها ب�صورة علنية يف ال�صوق ويتم �صدادها على اأ�صا�س اإجمايل.

اإن مبادلت اأ�صعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بني طرفني وميكن اأن تت�صمن تبادل فائدة اأو تبادل كاًل من املبالغ الرئي�صية و الفوائد لفرتة حمددة من الزمن ا�صتنادًا اإىل 

البنود التعاقدية.

اإن مبادلت التعرث الئتماين هي اتفاقيات تعاقدية بني طرفني للقيام بالدفعات فيما يخ�س اأحداث ائتمانية حمددة، ا�صتنادًا اإىل القيمة ال�صمية املحددة. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية  20

اإن القيمة العادلة جلميع الأدوات املالية ل تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.

اإن الو�صائل والفرتا�صات امل�صتخدمة لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية مو�صحة يف ق�صم القيمة العادلة من اإي�صاح رقم 2: ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة.

معلومات القطاعات  21

اأو تتكبد م�صروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات عادًة من قبل رئي�س متخذي  تنتظم املجموعة يف اأق�صام وظيفية لغر�س اإدارة خطوط اأعمالها املتنوعة التي تدر اإيرادات 

القرارات الت�صغيلية لتوزيع امل�صادر وتقييم الداء. وقد قامت اإدارة املجموعة لأغرا�س اإعداد تقرير حول قطاعات الأعمال بتجميع منتجات وخدمات املجموعة يف قطاعات 

الأعمال التالية:

-  وت�صمل �صل�صلة كاملة من خدمات الئتمان والودائع واخلدمات امل�صرفية املتعلقة بها واملقدمة اإىل عمالئها التجاريني؛ الأعمال امل�صرفية التجارية 

وت�صمل ال�صوق النقدي وال�صرف الأجنبي و�صندات اخلزينة واإدارة الأ�صول والفائ�س وال�صتثمارات يف اأوراق مالية.  - اخلزينة وال�صتثمارات 

تت�صمن �صايف الإيرادات الت�صغيلية ايرادات الت�صغيل التي تتعلق مبا�صرة بقطاعات الأعمال. تت�صمن نتائج القطاعات الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة مبا�صرة بقطاع الأعمال. 

تتكون موجودات القطاعات من موجودات الت�صغيل املتعلقة مبا�صرة بقطاع الأعمال. 
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معلومات القطاعات )تتمـــة(  21

اإن معلومات القطاعات لل�صنتني املنتهيتني يف 31 دي�صمرب هي كما يلي:

 الأعمال امل�صرفية

املجموعاخلزينة وال�صتثماراتالتجارية

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

94,67696,56211,28413,834105,960110,396اإيرادات الت�صغيل 

67,02750,4465,3804,38672,40754,832نتائج القطاعات

)12,457()15,310( م�صروفات غري موزعة

57,09742,375الربح قبل ال�صرائب ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة 

2,109,3562,139,487777,788767,3802,887,1442,906,867موجودات القطاعات

61,95459,121موجودات غري موزعة

2,949,0982,965,988اإجمايل املوجودات

1,675,9661,476,572743,4201,101,4142,419,3862,577,986مطلوبات القطاعات

61,07657,516مطلوبات غري موزعة

2,480,4622,635,502اإجمايل املطلوبات

يت�صمن قطاع الأعمال امل�صرفية التجارية اإيرادات ت�صغيل مببلغ 7,689 األف دينار كويتي )2009: 6,939 األف دينار كويتي( وموجودات القطاع مببلغ 188,750 األف دينار 

كويتي )2009: 258,756 األف دينار كويتي( تتعلق بالفروع باخلارج. 

اإدارة املخاطر  22

خماطر االئتمان اأ( 

تتمثل خماطر الئتمان يف خماطر اإخفاق اأحد اأطراف اأداة مالية يف الوفاء بالتزامه ويت�صبب بذلك يف تكبد طرف اآخر خل�صارة مالية. اإن الأدوات املالية املعر�صة لهذه املخاطر 

وال�صيا�صات والأهداف والإجراءات اخلا�صة باإدارة وتقييم هذه املخاطر مو�صحة يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي. 

اإن احلد الأق�صى للتعر�س ملخاطر الئتمان كما يف تاريخ املركز املايل يتمثل يف القيمة الدفرتية لكل اأ�صل مايل يف بيان املركز املايل املجمع. 

تظهر تركزات خماطر الئتمان فيما لو تواجدت اأطراف مقابلة ت�صطلع باأن�صطة مماثلة اأو اأن�صطة يف نف�س القطاع اجلغرايف اأو حني تكون لهم خ�صائ�س اقت�صادية مماثلة 

مما يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتاأثر بالتغريات يف الظروف القت�صادية اأو ال�صيا�صية اأو غريها. اإن تركز خماطر الئتمان يعترب موؤ�صرًا عن ح�صا�صية اأداء 

املجموعة للتطورات التي توؤثر على قطاع �صناعي اأو جغرايف بعينه. اإن احلد الأق�صى لرتكز خماطر الئتمان اخلا�صة بطرف مقابل واحد اأو جمموعة مرتابطة من الأطراف 

املقابلة حمدود بن�صبة 15% من راأ�س املال ال�صامل لدى املجموعة ح�صب ما تقره التعليمات التنظيمية. 

1996 ب�صاأن قواعد واأ�ص�س ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية، قامت املجموعة بت�صكيل جلنة داخلية من ذوي اخلربة  18 دي�صمرب  وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 

عادية  غري  اأمور  اأية  على  الوقوف  اللجنة  هذه  على  ويتعني  املجموعة.  عمالء  من  حدة  على  عميل  لكل  القائمة  الئتمانية  الت�صهيالت  وتقييم  لدرا�صة  بالبنك   والخت�صا�س 

اأنها غري منتظمة، ومن ثم حتديد حجم املخ�ص�صات  مرتبطة مبركز العميل، وما قد يواجهه من م�صاعب قد يتعني معها ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة له على 

املطلوبة لتلك املديونية. 
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اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر االئتمان )تتمـــة( اأ( 

م�صتقات االأدوات املالية

دائمًا ما تنح�صر خماطر الئتمان الناجتة من م�صتقات الأدوات املالية على تلك امل�صتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم قيده ببيان املركز املايل املجمع. يف حالة م�صتقات 

الئتمان، تتعر�س املجموعة اأي�صًا ملخاطر حدوث تعرث لدى املن�صاأة املرتبطة التي تعتمد عليها اأداة امل�صتقات املالية. 

خماطر االلتزامات املرتبطة باالئتمان

توفر املجموعة لعمالئها �صمانات مالية قد تتطلب من البنك �صداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم حت�صيل هذه املدفوعات من العمالء على اأ�صا�س بنود ال�صمانات املالية. 

تعر�س هذه ال�صمانات املجموعة ملخاطر مماثلة ملخاطر القرو�س وال�صلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�س اإجراءات و�صيا�صات املراقبة. 

خماطر االلتزامات املرتبطة باالئتمان

اإن تركيزات القطاع اجلغرايف وقطاع الأعمال اخلا�صة باملوجودات املالية والبنود خارج بيان املركز املايل هي كما يلي: 

20102009

املوجودات 

األف

دينار كويتي

بنود خارج 

امليزانية العمومية

األف

دينار كويتي

املوجودات 

األف

دينار كويتي

بنود خارج 

امليزانية العمومية

األف

دينار كويتي

القطاع اجلغرايف:

2,372,020464,9002,303,454431,278حملي )الكويت( 

375,524116,980446,51372,121دول ال�صرق الأو�صط الأخرى 

79,958104,37578,35380,943اأوروبا 

3,62521,2069,51841,211الوليات املتحدة الأمريكية 

1,581222,96415,414155,566باقي دول العامل 

2,832,708930,4252,853,252781,119

قطاع االأعمال: 

337,858143,876318,239129,300جتارة و�صناعة 

606,420363,914676,836251,256بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

744,376237,117739,311188,629اإن�صاءات وعقارات 

1,144,054185,5181,118,866211,934اأخرى

2,832,708930,4252,853,252781,119
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر االئتمان )تتمـــة( اأ( 

خماطر االلتزامات املرتبطة باالئتمان )تتمـــة(

يو�صح اجلدول التايل احلد الأق�صى للتعر�س ملخاطر الئتمان لبنود بيان املركز املايل املجمع مت�صمنة اللتزامات وامل�صتقات دون احت�صاب اأي �صمانات وتعزيزات ائتمانية 

اأخرى. اإن احلد الأق�صى للتعر�س مو�صح باإجمايل املبلغ قبل تاأثري التخفيف من خالل ا�صتخدام اتفاقيات املقا�صة الأ�صا�صية وال�صمانات.

 اإجمايل احلد الأق�صى

 للتعر�س للمخاطر

2010
األف 

دينار كويتي

2009
األف 

دينار كويتي

التعر�س ملخاطر االئتمان املتعلقة بالبنود داخل بيان املركز املايل املجمع:

304,224437,197الأر�صدة لدي البنوك 

259,000206,415اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�صاح 4(

129,918121,709�صندات بنك الكويت املركزي )اإي�صاح 4(

قرو�س و�صلف 

1,989,6812,016,938- قرو�س لعمالء 

16,1046,756- قرو�س لبنوك 

111,59348,305ا�صتثمارات يف اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�صاح 6(

22,18815,932موجودات مالية اأخرى 

2,832,7082,853,252

التعر�س ملخاطر االئتمان املتعلقة بالبنود خارج بيان املركز املايل:

913,589773,949التزامات ومطلوبات طارئة )اإي�صاح 18(

16,8367,170مبادلت التعرث الئتماين )اإي�صاح 19(

930,425781,119

3,763,1333,634,371اإجمايل التعر�س ملخاطر االئتمان 

 عند ت�صجيل الأدوات املالية بالقيمة العادلة، فاإن املبالغ املبينة اأعاله متثل خماطر الئتمان احلالية ولي�س احلد الأق�صى للمخاطر التي قد تنتج يف امل�صتقبل نتيجة التغريات 

يف القيم.

ال�صمان والتعزيزات االئتمانية االأخرى

اإن مبلغ ونوع وتقييم ال�صمان ي�صتند اإىل تقييم خماطر الئتمان للطرف املقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول اأنواع ال�صمان ومقايي�س التقييم.

ت�صمل الأنواع الرئي�صية لل�صمانات التي يتم احل�صول عليها النقد والأوراق املالية والر�صوم على املمتلكات العقارية وال�صمانات املقابلة.

تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�صوقية لل�صمانات على اأ�صا�س م�صتمر وتطلب �صمانات اإ�صافية عند احلاجة وفقًا لالتفاقيات الأ�صا�صية. يف 31 دي�صمرب 2010 قامت املجموعة 

بالحتفاظ ب�صمانات بقيمة عادلة مببلغ 2,285,984 األف دينار كويتي )31 دي�صمرب 2009: 1,959,540 األف دينار كويتي(

ال�صوق  اإىل ظروف  ا�صتنادًا  اإعادة حيازتها  التي مت  املوجودات  بيع  القائمة. مت  املطالبة  �صداد  اأو  لتخفي�س  التي مت رهنها  ال�صمانات  اإعادة حيازة  املجموعة هي  �صيا�صة  اإن 

والتعليمات املنظمة. ويف العموم، ل تقوم املجموعة با�صتخدام املوجودات التي يتم اإعادة حيازتها لال�صتخدام يف الن�صاط.

يف 31 دي�صمرب 2010، مت �صمان ن�صبة 52.63% )31 دي�صمرب 2009: 46.04%( من اإجمايل القرو�س للعمالء القائمة من خالل تغطية ال�صمان بقيمة 1.57 اأ�صعاف القرو�س 

الأ�صا�صية )2009: 1.46 اأ�صعاف(.
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اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر االئتمان )تتمـــة( اأ( 

اجلدارة االئتمانية لالأدوات املالية

يو�صح اجلدول اأدناه التعر�س ملخاطر الئتمان ح�صب اجلدارة الئتمانية للموجودات املالية وح�صب الفئة والت�صنيف واحلالة. 

غري متاأخرة اأو منخف�صة القيمة

فئة 

عالية

األف 

دينار كويتي

فئة 

قيا�صية

األف 

دينار كويتي

فئة 

مقبولة 

األف 

دينار كويتي

متاأخرة مت�صمنة 

منخف�صة القيمة اإفراديًا

األف 

دينار كويتي

املجموع

األف 

دينار كويتي

31 دي�صمرب 2010

304,224- - 304,20024اأر�صدة لدى البنوك 

259,000- - - 259,000اذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�صاح 4(

129,918- - - 129,918�صندات بنك الكويت املركزي )اإي�صاح 4(

قرو�س و�صلف

1,483,200353,85371,56581,0631,989,681- قرو�س لعمالء 

16,104- - - 16,104- قرو�س لبنوك 

111,593- - 92,43119,162ا�صتثمارات يف اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�صاح 6(

2,284,853373,03971,56581,0632,810,520املجموع 

31 دي�صمرب 2009

437,197- - 437,1889اأر�صدة لدى البنوك 

206,415- - - 206,415اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�صاح 4(

121,709- - - 121,709اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�صاح 4(

قرو�س و�صلف

1,485,887350,34358,067122,6412,016,938- قرو�س لعمالء 

7176,756- 2,9253,114- قرو�س لبنوك 

48,305 - - 40,2308,075ا�صتثمارات يف اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�صاح 6(

2,294,354361,54158,067123,3582,837,320املجموع 

ي�صتند ت�صنيف القرو�س للعمالء من فئات عالية و قيا�صية ومقبولة املو�صحة اأعاله اإىل اجلودة الئتمانية الداخلية لالأطراف املقابلة وقائمة املخاطر املقدرة وقبول وتوافر 

ال�صمانات وفقًا لنموذج الت�صنيف الداخلي لدى املجموعة. ي�صتند ت�صنيف الأر�صدة لدى البنوك والقرو�س للبنوك وال�صتثمارات املتاحة للبيع يف اأدوات الدين اإىل الت�صنيف 

اخلارجي لالأطراف املقابلة. 

ت�صمن املبالغ املتاأخرة القرو�س وال�صلف منخف�صة القيمة اأعاله مبلغ 4,261 األف دينار كويتي )2009: 48,784 األف دينار كويتي( متاأخرة لفرتة اأقل من 90 يومًا ل تعترب 

منخف�صة القيمة. اإن القيمة العادلة لل�صمانات التي حتتفظ بها املجموعة للقرو�س وال�صلف املتاأخرة ومنخف�صة القيمة املمنوحة للعمالء بلغت 114.43 مليون دينار كويتي كما 

يف 31 دي�صمرب 2010 )2009: 47.97 مليون دينار كويتي(. وقد قامت املجموعة باإتخاذ الإجراءات القانونية الكافية ل�صمان ا�صـرتداد ال�صمانات متى لـزم ذلـك. اإن خ�صارة 

انخفا�س القيمة ح�صب الفئة على القرو�س وال�صلف مف�صح عنها يف اإي�صـاح 5. 
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر ال�صيولة ب( 

اإن ال�صيولة هي القدرة الدائمة على ا�صتيعاب اللتزامات امل�صتحقة وم�صحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�صغيل والوفاء باللتزامات التعاقدية من خالل الدخول 

غري املحدود على التمويل باملعدلت ال�صوقية املعقولة. 

اإن خماطر ال�صيولة هي املخاطر باأن تواجه املجموعة �صعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزامات تتعلق باأدوات مالية. كما تنتج خماطر ال�صيولة اأي�صًا من عدم القدرة على بيع 

اأ�صل مايل ب�صرعة ب�صعر قريب من قيمته العادلة. اإن الأدوات املالية التي تتعر�س لهذه املخاطر وال�صيا�صات والإجراءات املو�صوعية لإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت �صرحها 

يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي.

يلخ�س اجلدول التايل معلومات ا�صتحقاق مطلوبات املجموعة املالية ا�صتنادًا اإىل التزامات ال�صداد التعاقدية غري املخ�صومة. بالن�صبة لدفعات ال�صداد التي تخ�صع لإ�صعارات 

فاإنها تعامل كما لو اأن الإ�صعارات قد متت فورًا.

املطلوبات املالية

اأقل من 

�صهر

األف

دينار كويتي

من �صهر

اإىل 3 �صهور

األف

دينار كويتي

من 3 �صهور 

اإىل �صنة

األف

دينار كويتي

�صنة اإىل

خم�س �صنوات

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

31 دي�صمرب 2010

امل�صتحق للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

59,897101,887241,71324403,521 الأخرى

1,163,510334,359554,6932632,052,825ودائع العمالء

51,560- - 27,37624,184مطلوبات اأخرى 

1,250,783460,430796,4062872,507,906

31 دي�صمرب 2009

امل�صتحق للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

752,742- 157,835119,872475,035 الأخرى

844,045544,743473,5983231,862,709ودائع العمالء

46,724- - 25,09521,629مطلوبات اأخرى

1,026,975686,244948,6333232,662,175

اإن املبالغ التعاقدية لإجمايل مراكز امل�صتقات التي مت ت�صويتها باإجمايل مبلغ 211,588 األف دينار كويتي )2009: 104,908 األف دينار كويتي( منها مبلغ 98,519 األف دينار 

كويتي )2009: 94,188 األف دينار كويتي( تنتهي �صالحيتها خالل ثالثة اأ�صهر.

ب�صورة اأ�صا�صية فاإن جميع القبولت والتزامات خطابات الئتمان تنتهي خالل فرتة ل تتجاوز �صنة واحدة كما تنتهي ال�صمانات بن�صبة 69% )2009: 77%( خالل �صنة واحدة 

بينما ينتهي اجلزء املتبقي خالل فرتة ل تتجاوز خم�س �صنوات.

يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�صتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. مت حتديد تواريخ ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات على اأ�صا�س الفرتة املتبقية يف تاريخ بيان املركز املايل 

حتى تاريخ ال�صتحقاق املتوقع با�صتثناء ال�صتثمارات يف اأ�صهم بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة وال�صتثمارات املتاحة للبيع. تتحدد معلومات ا�صتحقاق ال�صتثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة وال�صتثمارات املتاحة للبيع ا�صتنادًا اإىل تقدير الإدارة لت�صفية هذه ال�صتثمارات.

ميكن اأن تختلف تواريخ ال�صتحقاق الفعلية عن تواريخ ال�صتحقاق املو�صحة اأدناه حيث رمبا يكون لدى املقرت�س احلق يف �صداد التزاماته مقدمًا مع �صداد اأو عدم �صداد غرامات 

ال�صداد املبكر ورمبا يكون من ال�صروري �صداد ودائع العمالء قبل مواعيد ا�صتحقاقها عند الطلب.
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اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر ال�صيولة )تتمـــة( ب( 

اإن قائمة ال�صتحقاقات يف 31 دي�صمرب 2010 هي كما يلي:

اأقل من �صهر

األف

دينار كويتي

�صهر اإىل �صنة 

األف

دينار كويتي

�صنة اإىل خم�س �صنوات

األف

دينار كويتي

اأكرث من خم�س �صنوات

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

املوجودات 

312,252- - 209,742102,510نقد واأر�صدة لدى البنوك

259,000- 41,257191,23526,508اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

129,918- - 106,95922,959�صندات بنك الكويت املركزي

403,085877,065551,873173,7622,005,785قرو�س و�صلف 

94,15374,09611,940180,189- ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 

32,494- 9,183- 23,311موجودات اأخرى

29,46029,460- - - مباين ومعدات

784,3541,287,922661,660215,1622,949,098اإجمايل املوجودات

املطلوبات

397,334- - 55,459341,875مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى

2,022,052- 1,152,447869,349256ودائع العمالء

61,076- - 36,89224,184مطلوبات اأخرى 

2,480,462- 1,244,7981,235,408256اإجمايل املطلوبات

اإن قائمة ال�صتحقاقات يف 31 دي�صمرب 2009 هي كما يلي:

اأقل من �صهر

األف

دينار كويتي

�صهر اإىل �صنة 

األف

دينار كويتي

�صنة اإىل خم�س �صنوات

األف

دينار كويتي

اأكرث من خم�س �صنوات

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

املوجودات 

445,594- - 321,143124,451نقد واأر�صدة لدى البنوك

206,415- 3,666170,38932,360اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

121,709- - 24,70997,000�صندات بنك الكويت املركزي

491,541876,296488,062167,7952,023,694قرو�س و�صلف 

47268,18734,5446,252109,455ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 

27,335- 10,330- 17,005موجودات اأخرى

31,78631,786- - - مباين ومعدات

858,5361,336,323565,296205,8332,965,988اإجمايل املوجودات

املطلوبات

740,313- - 157,504582,809مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات 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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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر ال�صوق ج( 

ج-1  خماطر اأ�صعار الفائدة

تن�صاأ خماطر اأ�صعار الفائدة من احتمال اأن توؤثر التغريات يف معدلت الفائدة على التدفقات النقدية امل�صتقبلية اأو القيمة العادلة لأداة مالية. قام جمل�س الإدارة بو�صع حدود 

على فروق معدلت الفائدة للفرتات املذكورة. كما اأنه يتم مراقبة املراكز على اأ�صا�س يومي وكذلك ا�صتخدام اإ�صرتاتيجات التغطية ل�صمان احلفاظ على املراكز يف نطاق احلدود 

املو�صوعة. اإن الأدوات املالية املعر�صة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�صيا�صات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي. 

اإن ح�صا�صية تغري �صعر الفائدة على بيان الدخل املجمع للمجموعة هي تاأثري التغريات املفرت�صة يف اأ�صعار الفائدة على �صايف اإيرادات الفائدة ل�صنة واحدة ا�صتنادًا اإىل املعدل 

املتغري للموجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها كما يف 31 دي�صمرب 2010، ومبا ي�صتمل على تاأثري اأدوات التغطية. يتم احت�صاب ح�صا�صية تغري �صعر الفائدة على الإيرادات 

ال�صاملة الأخرى باإعادة تقييم ال�صتثمارات املتاحة للبيع ذات املعدل الثابت، مبا يف ذلك تاأثري اأية اأداة تغطية مرتبطة بها، واملبادلت امل�صنفة كتغطية التدفقات النقدية كما 

يف 31 دي�صمرب 2010 نتيجة تاأثريات التغريات املفرت�صة يف اأ�صعار الفائدة. يتم حتليل ح�صا�صية الأ�صهم ح�صب ا�صتحقاق الأ�صل اأو املبادلة.

يو�صح اجلدول التايل تاأثري التغري مبعدل 25 نقطة اأ�صا�صية يف اأ�صعار الفائدة مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة.

التاأثري )األف دينار كويتي(

20102009

اإيرادات �صاملة اأخرى�صايف الربح اإيرادات �صاملة اأخرى�صايف الربح 

1,636568- 1,806الدينار الكويتي

308633886الدولر الأمريكي

ج-2  خماطر اأ�صعار العمالت االأجنبية

اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة لأداة مالية نتيجة التغريات يف اأ�صعار العمالت الأجنبية. وقد قام جمل�س الإدارة بو�صع حدود على مراكز العمالت 

ح�صب كل عملة. و يتم مراقبة املراكز على اأ�صا�س يومي ويتم ا�صتخدام اإ�صرتاتيجيات التغطية ل�صمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املو�صوعة. اإن الأدوات املالية 

املعر�صة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�صيا�صات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي.

فيما يلي التاأثري على �صايف اأرباح ال�صنة، نتيجة التغري بن�صبة 5% يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية ب�صبب التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية، مع 

الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة: 

التاأثري )األف دينار كويتي(

20102009

العملة

1723الدولر الأمريكي

51درهم الإمارات 

156اأخرى 

ج-3  خماطر اأ�صعار االأ�صهم

اأ�صعار  اأ�صعار الأ�صهم امل�صتقلة. تنتج خماطر  اأ�صعار الأ�صهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�صهم نتيجة التغريات يف م�صتويات موؤ�صرات الأ�صهم وقيمة  اإن خماطر 

الأ�صهم من حمفظة البنك ال�صتثمارية. اإن الأدوات املالية املعر�صة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�صيا�صات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�صم اإدارة 

املخاطر من التقرير ال�صنوي.
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اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر ال�صوق )تتمـــة( ج( 

ج-3  خماطر اأ�صعار االأ�صهم )تتمـــة(

ل تتعر�س ال�صتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة ملخاطر ذات اأهمية مادية من حيث اأ�صعار الأ�صهم. اإن التاأثري على بيان الدخل املجمع )نتيجة 

النخفا�س الإ�صايف يف قيمة ال�صتثمارات يف اأ�صهم حمتفظ بها كمتاحة للبيع والتي تعر�صت لالنخفا�س يف القيمة( وعلى الإيرادات ال�صاملة الأخرى )نتيجة التغري يف القيمة 

العادلة لال�صتثمارات يف اأ�صهم حمتفظ بها كمتاحة للبيع( كما يف 31 دي�صمرب 2010 ب�صبب التغري بن�صبة 5% يف موؤ�صرات الأ�صهم، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة 

هي كما يلي: 

التاأثري )األف دينار كويتي(

20102009

اإيرادات �صاملة اأخرى�صايف الربح اإيرادات �صاملة اأخرى�صايف الربح 

2042,1801513,627اأ�صواق الأوراق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي

ج-4  خماطر املدفوعات مقدماً

اإن خماطر املدفوعات مقدمًا هي خماطر اأن تتكبد املجموعة خ�صارة مالية ب�صبب قدوم عمالئها والأطراف املقابلة على ال�صداد اأو طلب ال�صداد قبل التاريخ املتوقع مثل القرو�س 

وال�صلف ذات املعدلت الثابتة عند انخفا�س اأ�صعار الفائدة. اإن معظم موجودات املجموعة حتمل فائدة متغرية كما اأن املطلوبات التي حتمل فائدة لها فرتات ا�صتحقاق اأقل من 

�صنة وعليه فاإن املجموعة ل تتعر�س ملخاطر جوهرية بالن�صبة للمدفوعات مقدمًا. اإن الأدوات املالية املعر�صة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�صيا�صات واإجراءات اإدارة وتقدير 

هذه املخاطر مبينة يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي.

خماطر الت�صغيل د( 

اإن خماطر الت�صغيل هي خماطر اخل�صارة الناجتة من تعطل الأنظمة اأو ب�صبب اخلطاأ الب�صري اأوالغ�س اأو الأحداث اخلارجية. عندما تف�صل �صوابط الرقابة يف القيام بعملها 

ميكن للمخاطر الت�صغيلية اأن توؤدي اإىل اأ�صرار خا�صة بال�صمعة ويكون لذلك اأثار قانونية اأو ت�صريعية اأو توؤدي اإىل اخل�صارة املالية. ل ميكن للبنك اأن يتوقع جتنب جميع املخاطر 

الت�صغيلية و لكن من خالل اإطار الرقابة ومن خالل املتابعة وال�صتجابة للمخاطر املحتملة، ي�صتطيع البنك اأن يدير هذه املخاطر. تت�صمن اأدوات الرقابة ف�صل الواجبات ب�صورة 

فعالة وو�صع اإجراءات للدخول على الأنظمة والتفوي�س واملطابقة ون�صر الوعي بني العاملني واإجراءات التقييم مبا يف ذلك ا�صتخدام التدقيق الداخلي. اإن الأدوات املالية املعر�صة 

لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�صيا�صات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي. 

يقوم ق�صم اإدارة املخاطر باإدارة املخاطر الت�صغيلية طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي املوؤرخة 14 نوفمرب 1996 فيما يتعلق بالإر�صادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية 

والتعليمات املوؤرخة 13 دي�صمرب 2003 فيما يتعلق باملبادئ ال�صرت�صادية للممار�صات ال�صليمة لإدارة ورقابة املخاطر الت�صغيلية لدى البنوك. 

اإدارة راأ�س املال  23

اإن الإف�صاحات املتعلقة بتعليمات كفاية راأ�س املال ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�س عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم BS/2/2005/184 املوؤرخ 21 دي�صمرب 

2005 قد مت اإدراجها �صمن ق�صم »اإداة املخاطر« من التقرير ال�صنوي.
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 إيضاحات حول 
البيانات المالية المجمعة

في 31 ديسمبر 2010

شبكة 
الفــروع

الفـروع المحلية

فرع المركز الرئيسي 
�صارع اأحمد الجابر، �صاحة ال�صفاة

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

22411100 - 22400900 هاتف:  

22417284 فاك�س:  

headoffice@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع السالمية
مجمع المال، �صارع �صالم المبارك 

)بجوار مارك�س اند �صبن�صر(

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

25731411 - 25710088 - 25716562 هاتف:  

25721964 فاك�س:  

salmiya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع حولي 
مبنى البنك الأهلي الكويتي، �صارع تون�س

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

22612701 - 22612700 هاتف:  

22659203 فاك�س:  

hawalli@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الفحيحيل
مجمع المن�صر، قرب مجمع الكوت

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

23912201 - 23912200 هاتف:  

23927685 فاك�س:  

fahaheel@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجامعة
جامعة الكويت، الخالدية

)المكتبة / مجمع الإدارة( 

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

24819177 - 24819176 هاتف: 

24837508 فاك�س:  

university@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الشويخ 
�صارع البنوك

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

24815172 - 24815171 هاتف:  

24838524 فاك�س:  

shuwaikh@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع مستشفى الصباح
م�صت�صفى ال�صباح

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

24819478 - 24819477 هاتف:  

24838525 فاك�س:  

sabah@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الشرق
مجمع بهبهـاني

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 22437546 - 22437545 هاتف:  

22402675 فاك�س:  

sharq@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الفروانية
مجمع الإتحاد، �صارع حبيب مناور

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

24740977 - 24731950 هاتف:  

24737429 فاك�س:  

farwaniya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع صبحان
المنطقة ال�صناعية، قطعة 7، مبنى 3

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 24714655 هاتف:   

24747136 فاك�س:  

sabhan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجابرية 
قطعة 7، �صارع 102، قرب مركز ال�صرطة

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

25333691 - 25333690 هاتف:  

25320017 فاك�س:  

  jabriya@abkuwait.com:بريد اإلكتروني

فرع الجهراء
قرب عيادة الواحة ال�صاملة، منطقة الواحة، قطعة 3

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

24559552 - 24559495 هاتف:  

24557046 فاك�س:  

 jahra@abkuwait.com:بريد اإلكتروني

فرع الجهراء )2( 
مجمع مبارك 2 

مركز الجهراء التجاري 

�س ب:  1387 ال�صفاة - 13014 الكويت 

هاتف:  24564207 - 24564208 

فاك�س: 24564301 

jahra2@abkuwait.com :بريد اإليكتروني

فرع القرين
مبنى جمعية القرين، قرب مركز ال�صرطة

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 25422854 - 25422853 هاتف:  

25422851 فاك�س:  

 qurain@abkuwait.com:بريد اإلكتروني

فرع مجمع الوزارات 
مجمع الوزارات، مبنى 17

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 22439092 - 22439093 هاتف:  

 22439096 فاك�س:  

ministryc@abkuwait.com :بريد اإلكتروني
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فرع غاليريا 2000
مجمع غاليريا 2000، �صارع �صالم المبارك، ال�صالمية

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 25713500 - 25713400 هاتف:  

 25718400 فاك�س:  

galleria@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع جنوب سرة
منطقة زهراء - قطعة )4( 

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 هاتف:   25246184 - 25245077   

 22268622-25245088  
  25246183 فاك�س:  

southsurraBr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع برج التحرير
برج التحرير، ال�صفاة

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 22493508 - 22493507 هاتف:  

 22493506 فاك�س:  

libtower@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع المنصورية
قطعة 2، �صارع العربي

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

 22542908 - 22542907 هاتف:  

 22542914 فاك�س:  

mansouriya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع هدية
قطعة 1، مبنى جمعية هدية

1387 ال�صفاة - 13014 الكويت �س.ب:  

23941373 - 23941536 هاتف:  

 23941548 فاك�س:  

hadiyabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع األحمدي
�صرق الأحمدي - �صركة م�صطفى كرم

مبنى 15- الدور الأر�صي 1

 �س.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

 23989592 - 23989589 هاتف:  

 23989615 فاك�س:  

ahmadi@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع جليب الشيوخ
المنطقة التجارية - مجمع الجوهرة مول

�صارع رقم 1- قطعة رقم 7 / 8 / 9

مبنى 34 - الطابق الأر�صي

�س.ب:  1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

 24341877 هاتف:  

 24341442 فاك�س:  

aljaleeb@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع خيطان
مجمع راج رونا العقارية  

�س.ب:  1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

24753325 - 24752263 هاتف:  

 24752696 فاك�س:  

khaitan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع البحر سنتر
مجمع البحر �صنتر - عبد الرحمن البحر

�صارع تون�س - قطعة 61 - مبنى 81

�س.ب:  1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

 22613580 هاتف:  

 22613426 فاك�س:  

Al Bahar Cent.632@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع األندلس
المنطقة التجارية

�س.ب:  1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

24891802 - 24891623 - 24891754 هاتف:  

 24891094 فاك�س:  

andalousbr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع سلوى
 منطقة �صلوى مجمع )2( طريق رقم )1( �صارع )315( 

الطابق الأر�صي

 �س.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

 25644293 - 25644287 هاتف:  

 25644273 فاك�س:  

salwabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع أولومبيا
 مجمع اأولومبيا، منطقة ال�صالمية مجمع )71( 

�صارع �صالم المبارك

 �س.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

22268623 - 22268622 - 22268621 هاتف:  

 22268620 فاك�س:  

OlympiaComplex@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

الفـروع الخارجية

فـرع دبـي
�صارع اأبو بكر ال�صديق، ديـرة

1719 دبي، الإمارات العربية المتحدة �س.ب:  

+)971 4( 2681118 - 2687171 هاتف:  

+)971 4( 2684445 فاك�س:  

infodubai@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فـرع أبوظبي
E25 معهد الإمارات للدرا�صات الم�صرفية والمالية، حو�س

�صارع المرور، اأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

7941 النادي ال�صياحي، اأبوظبي، اأ.ع.م. �س.ب:  

+)971 2( 4015150 هاتف:  

+)971 2( 4439070  فاك�س:  

abkabudhabi@ahlibank.ae :بريد اإلكتروني
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البنك االأهلي الكويتي )�س. م. ك.(

تاأ�ص�س يف دولة الكويت مبوجب مر�صوم اأمريي 

�صدر بتاريخ 14 �صفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م

راأ�س املال املدفوع كما يف 31 دي�صمرب 2010 : 786. 144,118,044 دك

رقم ال�صجل التجاري: 3705 

 23257 / 23256 / 22067 التلك�س:  

AHLK رويرتز:  

 ABKK-KW-KW �صويفت:  

AHLIBANK-KUWAIT برقيا:  

اأهال اأهلي  899 899 1

www.eahli.com
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