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يتمتع البنك األهلي الكويتي بمركز 
قـوي وكـفـاءة تشغـيـلـيـة بـفـضـل 

مؤشراته المالية والتي تؤهله للنمو 
 واالستفادة من أي تحسن متوقع 

في النشاط االقتصادي.
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أعضاء مجلس اإلدارة

أحمــد يوسـف بهبهـاني
 رئي�س جمــل�س الإدارة

صــالح أحمــد السرحــان
 ع�ضو جمــل�س الإدارة

علي هـــالل المطـيري
 نائب الرئي�س والع�ضو املنتدب

طـالل مـحمـد رضا بـهـبـهانـي
 ع�ضو جمــل�س الإدارة

علي إبراهيم حجـي حسـين معرفي
 ع�ضو جمــل�س الإدارة
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سليمان عبد اهلل سليمان المريخي
 ع�ضو جمــل�س الإدارة

خالد عثمـان عبد الوهاب العثمـان
 ع�ضو جمــل�س الإدارة

عبد اهلل محمود األسطى
 اأمني �ضر جمل�س الإدارة
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30 مليون دك
ربحية السهمصــافــي األربــاح

20 فلس

الكفاءة التشغيلية

حـافظ البنك على أفضل المستويات 
السـائدة بالـسوق بالنسبة لهـوامش 

صافي الربح من الفائدة وتكلفة 
األموال، كما أدت الكفاءة التشغيلية 

إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل

إجـمـالـي األصـول

2.97 مليار دك

A2
التصنيف االئتماني

موديز

A-
فيتش

أهم المؤشرات المالية

مؤشرات أساسية قوية

مع وصول النسبة إلى 27.65٪ فإن 
معدل كفاية رأسمال البنك يتجاوز 

 كثيـرا حتى المتطلبـات الجديـدة 
التي تفرضهـا الجهـات الرقـابية 

المحلية والدولية
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إيرادات 
التشغيل

)مليون دك(

 أرباح 
التشغيل

)مليون دك(

حقوق 
المساهمين

)مليون دك( 116.4 مليون دك
إيرادات التشغيل

80.4 مليون دك
أرباح التشغيل

517 مليون دك
حقوق المساهمين

٪27.65
معـدل كـفـايـة رأس الــمــال
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

“ نتطلع إلى األمام بثقة لتحقيق 
نتائج أفضل مقارنة بما تم تحقيقه 
خالل األوقات الصعبة بفضل القوة 

الرأسمالية والكفاءة التشغيلية 
للبنك األهلي الكويتي.”
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

ي�ضعدين وبالنيابة عن زمالئي اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي اأن اأقدم لكم 

التقرير ال�ضنوي والبيانات املالية املدققة عن 

ال�ضنة املالية 2012. جنح البنك يف حتقيق 

اأداء جيد على الرغم من الظروف القت�ضادية 

ال�ضعبة التي �ضادت خالل العام ب�ضبب الآثار 

التي خلفتها فرتة ما بعد الأزمة املالية والتي 

 بداأت يف عام 2008، وما �ضاحبها من

ركود اقت�ضادي.

لقد ا�ضتطاع البنك حتقيق منو طفيف يف 

اأرباحه الت�ضغيلية، اإل اأن ر�ضد املزيد من 

املخ�ض�ضات اأدى اإىل انخفا�س �ضايف الأرباح 

باملقارنة مع ما مت حتقيقه يف العام املا�ضي. 

واملهم اأن �ضايف اإيرادات الفوائد وتكلفة 

الأموال ظلت عند م�ضتويات اأف�ضل باملقارنة 

مع امل�ضتويات ال�ضائدة بال�ضوق، كما اأن 

الكفاءة الت�ضغيلية اأدت اإىل ا�ضتقرار معدل 

التكلفة اإىل الدخل.

لقد حقق البنك ربحًا �ضافيًا بلغ 30 مليون 

دك، وبلغت ربحية ال�ضهم 20 فل�ضًا. كما بلغ 

اإجمايل الأ�ضول 2.97 مليار دك، واإجمايل 

ودائع العمالء 1.84 مليار دك، وارتفعت 

حقوق امل�ضاهمني لت�ضل اإىل 517 مليون 

دك، مما يوؤكد على القوة املالية للبنك 

ا�ضتثنائي. وب�ضكل 

لقد اتبع البنك الأهلي الكويتي منذ فرتة 

زمنية طويلة اأ�ضلوبًا واعيًا وحذرًا يف اإدارة 

املخاطر، ومل يكن العام املا�ضي ا�ضتثناء من 

ذلك، حيث قام البنك بتجنيب خم�ض�ضات 

احرتازية كبرية ومبا يتالءم مع تقييمنا لبيئة 

العمل احلالية وب�ضكل متحفظ على م�ضتوى 

عدة قطاعات.

ومتثل املخ�ض�ضات الإ�ضافية �ضيا�ضة 

الإجراءات احلذرة التي مت اتخاذها حلماية 

البنك من اأي نتائج م�ضتقبلية حمتملة اأو غري 

متوقعة. اإن »ال�ضالمة« ال�ضعار املهم يف فل�ضفة 

اأعمال البنك الأهلي الكويتي وكان ذلك 

وا�ضحا خالل عام 2012، حيث حافظ البنك 

على �ضيا�ضته التقليدية التي ات�ضمت باحلذرمع 

بذل اجلهد والهتمام املطلوب. وقد انعك�س 

ذلك ب�ضكل وا�ضح على القوة املالية للبنك 

وكفاية راأ�س املال العالية والتي و�ضلت ب�ضكل 

غري م�ضبوق اإىل 27.65٪ يف نهاية العام.

وعلى �ضوء هذه النتائج املالية، اأو�ضى جمل�س 

الإدارة توزيع اأرباح نقدية بن�ضبة 6٪ )�ضتة 

فلو�س لكل �ضهم( وتوزيع اأ�ضهم منحة جمانية 

بن�ضبة 7٪ )�ضبعة اأ�ضهم لكل مائة �ضهم(، 

وهذا يخ�ضع ملوافقة اجلمعية العامة للبنك 

واجلهات الرقابية املخت�ضة.

لقد كانت خطة البنك يف عام 2012 مبنية 

يف الأ�ضا�س على التعايف التدريجي لل�ضوق من 

الأزمة القت�ضادية العاملية. وعلى الرغم من 

عالمات التعايف التي كانت م�ضجعة ب�ضكل ما 

يف العام املا�ضي، اإل اأنها ما تزال يف حاجة 

اإىل اتخاذ القرارات الالزمة لدفع عجلة 

القت�ضاد يف الكويت اإىل الأمام.

كان الرتكيز اأ�ضا�ضًا على اغتنام الفر�س 

لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأ�ضول 

واخل�ضوم بجانب توفري واإدارة ال�ضيولة جنبًا 

اإىل جنب مع �ضعر الفائدة. ويف الوقت ذاته، 

قمنا مبراجعة عملياتنا الداخلية مع الرتكيز 

على الكفاءة ورفع الأداء يف كافة قطاعات 

الأعمال، وبخا�ضة قطاع خدمة العمالء.

اإن رفع وتعزيز مهارات وقدرات املوظفني 

ياأتي ب�ضكل م�ضتمر على قمة اأولوياتنا، كما اأن 

تطوير اأنظمتنا التكنولوجية �ضوف ي�ضاعدنا 

على الو�ضول اإىل م�ضتوى ريادي يف ال�ضناعة 

امل�ضرفية. وا�ضتجابة للمتطلبات الرقابية 

اجلديدة التي مت تطبيقها يف عام 2013 مثل 

معايري احلوكمة وبازل3 وقانون ال�ضركات 

اجلديد، فاإننا ملتزمون بتطوير اإطار عمل 

رقابي جيد وتطبيقه يف املوعد املحدد.

لقد �ضاهمت كافة هذه العوامل يف اأن ت�ضع 

حجر الأ�ضا�س لنقاط القوة اجلوهرية، 

و�ضاعدت على و�ضع البنك الأهلي الكويتي 

يف م�ضار النمو احلقيقي من خالل ا�ضتمرار 

الكفاءة الت�ضغيلية. وميكننا القول باأن البنك 

الأهلي الكويتي يعترب الآن يف و�ضع قوي 

جدا على طريق التعايف القت�ضادي والأداء 

باأف�ضل ما ميكن يف ظل الظروف احلالية.

اإن اأ�ضا�ضيات القت�ضاد الكويتي ل ميكن 

الختالف عليها، حيث من املتوقع اأن يبلغ 

منو الناجت القومي الإجمايل يف املتو�ضط 

 4.8٪ �ضنويًا خالل الثالث �ضنوات القادمة. 
ويف حالة البدء يف طرح م�ضاريع البنية 

التحتية املخطط لها، فاإن ذلك �ضوف يكون 

حافزا لدفع عجلة الن�ضـاط يف القت�ضــاد 

 املحــلي و�ضــوف ي�ضــاعــد علــى امت�ضـا�س 

ال�ضيولة املتوفرة يف قطاع البنوك. ونتطلع 

 اإىل الأمام بثقة لتحقيق نتائج اأف�ضل مقارنة 

مبا مت حتقيقه خالل الأوقات ال�ضعبة بف�ضل 

القوة الراأ�ضمالية والكفاءة الت�ضغيلية للبنك 

الأهلي الكويتي.

وبالنيابة عن زمالئي اأع�ضاء جمل�س الإدارة، 

فاإنني اأتوجه بال�ضكر لأع�ضاء الإدارة التنفيذية 

وكافة املوظفني على اأدائهم اجليد خالل عام 

2012. اإن مهاراتهم وخرباتهم والتزامهم 
املهني تعترب جزء ل يتجزاأ مما مت حتقيقه 

خالل العام وما �ضيتم حتقيقه يف امل�ضتقبل.

وبالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زمالئي 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة وكافة العاملني 

بالبنك، اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر 

والتقدير اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو 

اأمري البالد املفدى ال�ضيخ �ضباح الأحمد 

اجلابر ال�ضباح و�ضمو ويل عهده الأمني 

ال�ضيخ نواف الأحمد اجلابر ال�ضباح، 

و�ضمو رئي�س جمل�س الوزراء معايل ال�ضيخ 

جـابر مبارك احلمد ال�ضباح، على قيادتهم 

اأتقدم بال�ضكر اجلزيل  الر�ضيدة. كما 

اإىل حمافظ بنك الكويت املركزي ونائبه 

وكافة امل�ضئولني يف بنك الكويت املركزي، 

بالإ�ضافة اإىل امل�ضئولني يف وزارة املالية 

ووزارة التجارة وال�ضناعة و�ضوق الكويت 

لالأوراق املالية وهيئة اأ�ضواق املال لتعاونهم 

املثمر ولدعمهم امل�ضتمر يف كافة جمالت 

امل�ضريف. العمل 

وختامًا اأتوجه بال�ضكر اخلا�س اإىل م�ضاهمينا 

وعمالئنا الكرام للتزامهم الثابت ودعمهم 

امل�ضتمر، والذي ي�ضكل حجر الأ�ضا�س يف 

ا�ضتمرار جناحنا.

اأحمد يو�سف بهبهاين

رئي�س جمل�س الإدارة
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أعضـاء اإلدارة التنفيذية
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كولين بلومـان1
 رئي�س املدراء العامني 

ورئي�س اجلهاز التنفيذي
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كلمة رئيس الجهاز التنفيذي

لقد كانت بيئة العمل التي �ضاحبتنا خالل 

عام 2012 �ضعبة جدا، يف ظل ا�ضتمرار البيئة 

الت�ضغيلية التي �ضادت خالل العام ال�ضابق. كما 

اأن اأثر الأزمة املالية العاملية التي بداأت يف عام 

2008 ما يزال ملمو�ضا على الرغم من عالمات 
التعايف املوؤقتة التي �ضهدناها، ول ن�ضتطيع القول 

باأننا قد جتاوزنا مرحلة اخلطر وانتقلنا اإىل 

مرحلة التح�ضن القت�ضادي امللحوظ. 

لقد تعر�ضت اإيرادات البنك لكثري من عوامل 

ال�ضغط وحالة عدم ال�ضتقرار يف ظل التاأخري 

يف طرح م�ضاريع البنية التحتية مما يعني اأن 

احلافز القت�ضادي الذي طال انتظاره مل 

يتحقق بعد. 

وفيما يتعلق بالت�ضهيالت الئتمانية لل�ضركات، 

فاإن النمو خالل العام ظل ثابتًا حيث اأن فر�س 

الإقرا�س كانت حمدودة ب�ضبب عدم وجود 

م�ضاريع حكومية كبرية، بالإ�ضافة اإىل تاأثر 

موؤ�ضر �ضوق الكويت لالأوراق املالية بالأزمة 

ال�ضائدة حيث حقق منوا بن�ضبة 2٪ فقط.

وعلى الرغم من هذه الظروف ال�ضعبة حقق 

البنك الأهلي الكويتي اأداء ي�ضتحق الثناء حيث 

ا�ضتطاع املحافظة على اأرباحه الت�ضغيلية والتي 

زادت ب�ضكل طفيف عن نتائج عام 2011. اإن 

انخفا�س �ضايف الربح اإىل 30 مليون دك يعود 

ب�ضكل رئي�ضي اإىل املخ�ض�ضات الحرتازية التي 

قمنا بتجنيبها مبا يتما�ضى مع اأعراف البنك 

باعتباره م�ضرفًا متحفظًا وي�ضع وزنًا اأكرب يف 

تقييم املخاطر املحتملة. لقد اأظهرت نتائجنا 

املالية بو�ضوح نقاط القوة الراأ�ضمالية للبنك 

 وقدرة البنك على تعديل اأو�ضاعه والتكيف 

مع بيئة ال�ضوق ال�ضائدة. ول يحتاج البنك اإىل 

�ضهادة اأف�ضل من ذلك لإثبات قيمة ومزايا 

هذا الأ�ضلوب الذي ننتهجه.

ونتيجة لذلك، فاإن ميزانيتنا تعك�س معدل 

قوي حيث ي�ضل معدل كفاية راأ�س املال اإىل 

27.65٪ وهو الأعلى بني البنوك املحلية ورمبا 
الأف�ضل على م�ضتوى البنوك العاملية – وهو 

يتجاوز بكثري معدلت املتطلبات الرقابية 

الدولية اجلديدة املطبقة الآن. كما تعززت 

نقاط القوة التي لدينا باملحافظة على و�ضع 

الدرجة ال�ضتثمارية التي منحتها وكالت 

الت�ضنيف الدولية للبنك.

وبح�ضب النتائج الت�ضغيلية، فاإن عام 2012 

كان عامًا لتعزيز الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات 

مبا يتما�ضى مع منو القت�ضاد الوطني. ومع 

عدم توافر م�ضاريع جديدة للتمويل، كان 

الرتكيز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على ال�ضتخدام الأمثل 

لأ�ضولنا احلالية. ومع عدم حتقيق منو يف 

الأ�ضول، اأو حتقيق منو كبري من اأن�ضطة 

الأعمال اجلديدة، فقد تركز هدفنا على 

اإدارة التكلفة وبالتايل تعزيز هوام�س ربحنا 

من �ضايف اإيرادات الفوائد.  وعلى الرغم من 

ذلك، مت ا�ضتثمار جتربتنا وخربتنا و�ضجلنا 

الأكيد يف هذا القطاع والتي متثل ميزة 

تناف�ضية قوية بالن�ضبة لنا.

اأما بخ�ضو�س الأعمال امل�ضرفية لالأفراد، 

فقد جتاوزت اأهداف النمو لل�ضنة الثالثة على 

التوايل، وزادت من حجم قاعدة العمالء وحجم 

اإجمايل الأ�ضول على الرغم من ظروف ال�ضوق 

التي تت�ضم باملناف�ضة احلادة. وف�ضال عن ذلك، 

مت التخطيط للتو�ضع يف �ضبكة فروعنا، و�ضيتم 

افتتاح فروع جديدة يف عام 2013.

اإن طرح بطاقة ما�ضرتكارد العاملية يف العام 

املا�ضي حظي بقبول ح�ضن لدى العمالء. وظلت 

م�ضتويات ر�ضا العميل تفوق التوقعات حيث 

ح�ضل البنك على املرتبة الأوىل على م�ضتوى 

دولة الكويت وح�ضل على جائزة »بطل اخلدمة« 

Service Hero، بناء على ا�ضتبيان يقوم فيه 
العمالء برت�ضيح مقدم اخلدمة الذي يقدم 

خدمة متميزة ويرتك انطباعًا جيدا لديهم.  

اأما بخ�ضو�س الأعمال امل�ضرفية الدولية، 

فعلى الرغم من تاأثرها بالأزمة املالية 

العاملية، اإل اأنها عادت اإىل حتقيق زيادة 

يف �ضايف الأرباح على الرغم من امل�ضاكل 

امل�ضتمرة يف منطقة اليورو مع جناحها يف 

املحافظة على ن�ضبة خماطر الطرف املقابل 

�ضمن م�ضتويات مقبولة.

كما �ضجلت اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار عامًا 

ناجحًا ب�ضبب زيادة الن�ضاط وحت�ضن قدرتها 

على اخرتاق ال�ضوق وزيادة قاعدة العمالء، 

بالإ�ضافة اإىل التو�ضع يف اأعمال الدخل الثابت. 

ويعترب التخفي�س امل�ضتمر يف تكلفة الأموال من 

بني اأولوياتها، مع اللتزام امل�ضتمر بتجنب اأي 

معامالت تت�ضمن اأي عنا�ضر م�ضاربة.

 اإن ا�ضتخدام نظام اإدارة الأداء من جانب 

اإدارة املوارد الب�ضرية يقدم للموظفني اإطار 

عمل ب�ضيط وفعال لفهم الأهداف الفردية 

واأهداف املوؤ�ض�ضة ب�ضكل عام. وقد مت البدء 

بت�ضغيل وجتربة هذا النظام يف اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية لالأفراد و�ضوف يتم تطبيقه على 

م�ضتوى كافة اإدارات البنك خالل عام 2013، 

بحيث يعزز من اإمكانية رفع كفاءة املوظفني من 

خالل متابعة وتقييم الأداء والنتائج اأول باأول.

 وت�ضاهم اأكادميية الأهلي ب�ضكل حيوي يف 

هذا املجال، عن طريق اختيار برامج التدريب 

والتطوير امل�ضتمر للموظفني وذلك لتقوية 

 مهاراتهم وقدراتهم، خا�ضة يف جمال 

خدمة العمالء.

وباملثل، فاإن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات قد حققت مزايا للعمالء، وعززت 

من قدراتهم على ا�ضتعمال �ضبكة الإنرتنت، 

كما اأنها وفرت كفاءة ت�ضغيلية عالية، باأقل قدر 

من املخاطر مع تعزيز معايري الأمن وال�ضالمة.

واإذا نظرنا اإىل الأمام، فاإنه ميكن القول بكل 

ثقة باأن البنك الأهلي الكويتي يف و�ضع ميكنه 

من التعامل ب�ضكل ناجح مع اأي حتديات قد 

يتعر�س لها. كما اأن كفاية راأ�س املال اأ�ضبحت 

اأقوى مما كانت عليه، ولدينا �ضيولة ممتازة 

واملخ�ض�ضات الحرتازية التي ر�ضدناها يف 

ال�ضنوات الأخرية تعطينا ميزانية قوية وفعالة 

ب�ضكل مل ي�ضبق له مثيل.

 اإننا متفائلون ب�ضكل حذر بحدوث حت�ضن 

يف الظروف القت�ضادية خالل عام 2013 

وبداية عام 2014، وقد اأعددنا اأنف�ضنا لكي 

نكون جاهزين لال�ضتفادة من الفر�س التي 

�ضوف تتاح لنا مع هذا التح�ضن املتوقع. لقد 

اأثبت البنك الأهلي الكويتي يف عام 2012 

والأعوام ال�ضابقة اأن لديه من املوؤهالت 

واخلربات لتحقيق الأهداف املرجوة وتلبية 

متطلبات وتطلعات عمالئنا – وم�ضاهمينا.

وانتهز هذه الفر�ضة لكي اأعرب عن �ضكري 

وتقديري لكافة املدراء وجميع املوظفني 

لأدائهم املتميز خالل العام يف ظل هذه 

 الظروف ال�ضعبة. كما اأنني فخور بقيادة 

مثل هذا الفريق املخل�س. 

كولني بلومان

رئي�س املدراء العامني ورئي�س اجلهاز التنفيذي
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“ ارتفع معدل كفاية رأس المال 
إلى 27.65٪ وهو األعلى بين 

البنوك المحلية وربما األفضل 
 على مستوى البنوك العالمية – 

وهو يتجاوز بكثير معدالت 
المتطلبات الرقابيـة الدولـيـة 

الجديـدة المطبقة اآلن.”
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استعراض األعمال
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“  في الصناعة التي يتركز فيها رأس 
المال مثل الصناعة التي نعمل فيها، 
فإن العالقة المصرفية القوية تعتبر 
جوهرية لتعظيم االستخدام األمثل 

ألموالنا. وعلى مدى السنوات الماضية، 
أثبت البنك األهلي الكويتي أنه الشريك 
المصرفي الذي ال يمكن االستغناء عنه 

في فهم احتياجات عمالئنا والمساعدة 
على تحقيق أهداف أعمالنا.”

 ظلت األعمال المصرفية 
 للشركات على مدى سنوات 

طويلة الركن األساسي للبنك 
 واستمرت باعتبارها المصدر 

الرئيسي للدخل
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اإن فل�ضفة الأعمال يف البنك الأهلي الكويتي 

التي تقوم على تاأ�ضي�س �ضراكة عمل م�ضتمرة 

مع العمالء بدًل من جمرد تنفيذ معامالت 

العمالء ب�ضكل جتاري حم�س، كانت وما تزال 

حجر الأ�ضا�س يف النجاح الذي يحققه البنك 

الأهلي الكويتي. لقد حاز البنك على ثقة 

عمالئه يف كافة قطاعات الأعمال من خالل 

�ضعيه احلثيث لتوفري القيمة العالية وخلق 

حلول لحتياجات عمالئه. اإن �ضمعة البنك 

فيما يتعلق ب�ضالمة الأعمال التي يقدمها 

باعتباره املالذ الآمن يف الأوقات ال�ضعبة هي 

من الأ�ضول التي ل تقدر بثمن منذ اإن�ضائه 

وتركزت ب�ضكل وا�ضح يف كافة قطاعات 

الت�ضغيل يف البنك خالل عام 2012.

األعمال المصرفية للشركات
ظلت الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات على مدى 

�ضنوات طويلة الركن الأ�ضا�ضي وا�ضتمرت 

باعتبارها امل�ضدر الرئي�ضي للدخل، على 

الرغم من البيئة الت�ضغيلية التي ات�ضمت 

بالركود وتباطوؤ منو القت�ضاد. ومل ي�ضهد عام 

2012 اأي حت�ضن يف فر�س النمو التي تاأثرت 
ب�ضعف مناخ الأعمال ووجود املعوقات التي 

تواجه اإ�ضالح القت�ضاد املحلي. وعلى الرغم 

من اأن احلكومة قد ر�ضدت ميزانية تقديرية 

مل�ضاريع البنية التحتية، اإل اأن التعجيل بتنفيذ 

هذه امل�ضاريع من �ضاأنه اأن يحفز القت�ضاد 

ويح�ضن من ظروف الت�ضغيل.

ويف ظل عدم توافر اأي فر�س كبرية جديدة 

يف اأن�ضطة متويل امل�ضاريع، فاإن تركيز البنك 

ان�ضب على تعزيز الأ�ضول احلالية عن طريق 

حت�ضني اجلودة النوعية للمحفظة الئتمانية، 

وتقليل تكلفة الأموال، مع املحافظة على 

ا�ضتمرار بذل اجلهود الرامية اإىل تقليل 

النك�ضاف على املخاطر. 

وتتم املراقبة اليومية ومراجعة ن�ضبة توزيع 

الرتكز بني الودائع والأ�ضول للمحافظة على 

التوازن الأمثل بينهما.

وف�ضال عن ذلك، فاإن تاأخري ت�ضليم 

دفعات الأموال املرتتبة عن تنفيذ امل�ضاريع 

اجلاري تنفيذها حاليًا يوؤثر ب�ضكل �ضلبي 

على التدفقات النقدية للعميل، ويزيد من 

العتماد على دعم البنك وي�ضغط على 

ربحية ال�ضركات املتعرثة والبنوك على حد 

�ضواء. ولذلك اأ�ضبحت وحدة اخلدمات 

ال�ضت�ضارية املتخ�ض�ضة التي اأن�ضاأها البنك 

موؤخرا، ت�ضاهم ب�ضكل فعال جدا يف م�ضاعدة 

العمالء يف هذا املجال عن طريق تقدمي 

التوجيهات الإدارية والت�ضغيلية لهم حول 

الطريقة املثلى لتعزيز الإيرادات. كما تقوم 

هذه الوحدة بالرتتيب لإعادة هيكلة التمويل 

اإذا لزم الأمر والعمل على حماية اأ�ضول 

البنك مع ال�ضتمرار يف ذات الوقت مب�ضاركة 

العمالء وم�ضاعدتهم اأثناء الظروف ال�ضعبة. 

كما ت�ضاهم اخلدمات اجلديدة التي يقدمها 

البنك مثل منافذ الدفع الإلكرتونية وتنفيذ دفع 

الرواتب عن طريق الإنرتنت يف تعزيز كفاءة 

العمليات وتخفي�س التكلفة بالن�ضبة للعمالء.

لقد كان من ال�ضروري بذل وتكثيف اجلهود 

للتعوي�س عن اأثر انخفا�س الدخل من 

الفائدة ب�ضبب بيئة �ضعر الفائدة املنخف�ضة، 

وذلك عن طريق اإدارة التكلفة مما �ضاهم 

يف تعوي�س هذا النق�س و�ضاعد البنك على 

املحافظة على م�ضتوى ربحيته.

لقد كان للتعاون والت�ضويق والبيع املتقاطع 

بني خمتلف الإدارات التاأثري الإيجابي 

والبناء. كما اأثمرت الدورات التدريبية يف 

جمال التمويل التجاري واخلزانة حيث 

جنحت يف حتقيق منو يف حجم الأعمال 

اجلديدة خالل عام 2012.

كما اأن الربنامج امل�ضرتك مع اإدارة 

اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد لرتويج بطاقات 

ما�ضرتكارد العاملية للعمالء من ال�ضركات، 

حقق النجاح املخطط له.

األعمال المصرفية لألفراد
على الرغم من الظروف القت�ضادية التي 

مررنا بها وزيادة حدة التناف�س، اإل اأن اإدارة 

اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد جنحت يف 

حتقيق اأهداف النمو املخطط لها وحتقيق 

اأهداف الأداء التي مت و�ضعها يف بداية العام. 

فقد �ضجلت منوا جيدا يف عدد العمالء 

وارتفع حجم الإقرا�س مع املحافظة على 

هوام�س ربحية معقولة.

لقد ثبت اأن من اأهم عوامل اإيجاد اأعمال 

جديدة يف جمال اخلدمات امل�ضرفية املقدمة 

لالأفراد هي تقدمي نوعية جيدة من اخلدمات 

واملحافظة عليها. لقد اأظهرت ال�ضتبيانات 

التي يجريها البنك ب�ضكل م�ضتمر ارتفاع 

ن�ضبة ر�ضا العمالء. وثبت ذلك عن طريق 

ا�ضتبيانات من م�ضادر م�ضتقلة حيث مت 

ت�ضنيف البنك الأهلي الكويتي باملرتبة 

الأوىل يف فئة البنوك احلا�ضلة على جوائز 

 Service »بطل اخلدمات امل�ضرفية لالفراد«

Hero. وهو ا�ضتبيان م�ضتقل يقوم فيه 
العمالء بتقييم البنوك وال�ضركات من حيث 

م�ضتوى العتماد عليها وال�ضرعة يف تقدمي 

اخلدمة مع جودة املنتج والقيمة يف مقابل 

النقود املدفوعة، بالإ�ضافة اإىل مكان تقدمي 

اخلدمة، والكفاءة النوعية �ضواء للموظفني 

اأو مراكز خدمة العمالء اأو طريقة تقدمي 

اخلدمة يف مواقع الإنرتنت.

وحيث اأننا م�ضرفًا كويتيًا عريقًا توؤثر يف 

اأعماله الأ�ضا�ضية تطلعات وتوقعات املواطنني 

الكويتيني واملقيمني، فاإن تزويد العمالء ب�ضبكة 

مريحة من الفروع املحلية ي�ضهل الو�ضول 

اإليها، ياأتي على قمة اأولوياتنا. اإن ال�ضعوبات 

التي يواجهها البنك يف احل�ضول على مواقع 

منا�ضبة مع الزيادة الكبرية يف تكاليف اإعداد 

وجتهيز الفروع للعمل، هي من اأهم املعوقات 

التي اأثرت يف التو�ضع الإ�ضايف يف عام 2012. 

ويخطط البنك لفتح فروع جديدة خالل عام 

2013 لتو�ضعة �ضبكة فروعه.

وي�ضعى البنك وب�ضكل مدرو�س اإىل اختيار 

اأماكن الفروع ونوعية اخلدمات املقدمة 

ل�ضمان الوفاء باحتياجات العمالء ب�ضكل 

منا�ضب، كما قام البنك باإجراء درا�ضات كثيفة 

يف عام 2012 ل�ضمان اأن الفروع اجلديدة 

التي يتم فتحها تفي مبتطلبات عمالئه وميكنها 

حتقيق الأهداف الت�ضغيلية ب�ضكل �ضريع.

لقد قطع البنك �ضوطًا كبريًا خالل العام 

ب�ضاأن خططه لتطوير وتقدمي خدمة الأعمال 

امل�ضرفية عن طريق الهاتف النقال، يف حني 

ا�ضتفاد العمالء من التح�ضينات التي متت 

على معايري العمليات واخلدمات املقدمة 

يف الفروع احلالية وقنوات تقدمي الأعمال 

امل�ضرفية. وقد تعززت عملية منح القرو�س 

املقدمة لالأفراد عن طريق تطوير نظام 

جديد لتوثيق عملية منح القر�س بحيث ميكن 

احل�ضول على املوافقات الالزمة عن طريق 

تعبئة النموذج على الإنرتنت وب�ضكل اأ�ضرع 

و�ضفافية اأكرث للعمالء.

لقد �ضاهم تد�ضني القر�س الآيل خالل عام 

2012 يف جذب اأحجام كبرية من الأعمال 
اجلديدة وكان م�ضاهما رئي�ضيا يف النمو 

الإجمايل ملحفظة القرو�س.

اإن النمو امل�ضتمر يف اأعمال البطاقات 

الئتمانية، يعزى الف�ضل فيه اإىل بطاقة 

ما�ضرتكارد العاملية التي ي�ضدرها البنك، 

وهي البطاقة الوحيدة التي ت�ضدر يف الكويت 

بالتعاون مع طريان الإمارات. ورغم اأن هذه 

البطاقة قد مت اإ�ضدارها يف عام 2011 فقط، 

اإل اأن البنك لديه اتفاقية �ضراكة قدمية مع 

طريان الإمارات وم�ضتمرة على مدى العديد 

من ال�ضنوات مع بطاقات الئتمان التي 

ي�ضدرها. اإن هذه البطاقة حتديدا قد زادت 

مبيعاتها ب�ضرعة م�ضتفيدة من التعاون الناجح 

لهذه ال�ضراكة املتميزة مع طريان الإمارات. 

استعراض األعمال
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كما ارتفعت ن�ضبة �ضرائح العمالء بالن�ضبة 

لبطاقات التيتانيوم والبطاقة البالتينية خالل 

عام 2012، وزادت العمليات الت�ضغيلية من 

ا�ضتخدام البطاقات يف ال�ضوق وبالتايل رفعت 

معدلت النمو للبطاقات امل�ضدرة الإجمالية.

ومن اجلدير بالذكر اأن بطاقة الأهلي 

ما�ضرتكارد املا�ضية قد حازت على املركز 

الأول يف الكويت. وهي خم�ض�ضة لكبار 

العمالء من م�ضتخدمي البطاقات الئتمانية 

لتلبية احتياجاتهم اخلا�ضة بكفاءة و�ضرعة.

األعمال المصرفية الدولية 
كان عام 2012 عام النمو بالن�ضبة لالأعمال 

امل�ضرفية الدولية حيث زاد حجم القرو�س 

امل�ضرتكة بني البنوك اخلارجية مع منو التمويل 

التجاري الق�ضري املدى على الرغم من الركود 

ال�ضائد يف القت�ضاد العاملي. اإن البنك الأهلي 

لي�س لديه اأي انك�ضاف جتاه القت�ضاديات 

املتعرثة يف منطقة اليورو مما جنبه الكثري 

من امل�ضاكل، كما حافظت حمفظة البنك 

الدولية اإىل حد كبري على ت�ضنيفها بالدرجة 

ال�ضتثمارية. وا�ضتمر نف�س الت�ضنيف اأي�ضا على 

تقييم املحفظة بالن�ضبة لكل مقرت�س على حدة.

وخالل العام كان الرتكيز الرئي�ضي على 

اأعمال التمويل التجاري الق�ضري  تطوير 

الأجل. ومع ا�ضتمرار جمموعة دول الربازيل 

ورو�ضيا والهند وال�ضني وجنوب اأفريقيا 

)BRICS( يف اإظهار بع�س املرونة جتاه الزدهار 
القت�ضادي لعام 2012، فلي�س غريبًا اإذا 

علمنا باأن هذه الدول ظلت منطقة اأعمال 

رئي�ضية للبنك. ومن املتوقع حدوث بطء طفيف 

يف هذه القت�ضاديات خالل عام 2013، 

وبالتايل �ضوف يتم الرتكيز على القت�ضاديات 

ال�ضريعة النمو يف دول جنوب �ضرق اآ�ضيا / 

ال�ضرق الأق�ضى. 

اأما بخ�ضو�س فرعي البنك يف دبي 

واأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، 

فقد كان الأداء ح�ضب التوقعات. وحافظت 

قاعدة العمالء يف اأبوظبي على معدل منوها 

وانعك�س هذا يف الأداء املايل الإجمايل 

لعملياتنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

ومع ظهور بوادر التح�ضن القت�ضادي يف 

دبي، فاإن البنك �ضوف ي�ضعى للتو�ضع يف 

حمفظته الئتمانية ب�ضكل مدرو�س ولكن 

بتحفظ. ونحن ل نتوقع �ضدور اأي تعديالت 

جديدة مقرتحة على النظم والتعليمات 

امل�ضرفية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

بالن�ضبة حلدود التغطية للرهن العقاري اأو 

حدود املقرت�س الفردي والتي قد يكون لها 

اأي اأثر مادي على اأن�ضطة اأعمالنا ونحن على 

ثقة بوجود فر�س اإ�ضافية متاحة للنمويف كل 

من دبي واأبوظبي.

اإن التغيريات الت�ضغيلية التي مت اإجراوؤها 

لتح�ضني اأعمالنا يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة �ضوف ترفع م�ضتوى الكفاءات وم�ضتوى 

الأداء لإدارة املحفظة الئتمانية ب�ضكل فعال 

لتجنب اأي تباطوؤ اأو انخفا�س فيها. وقد قمنا 

بالتخطيط مليزانيتنا التقديرية لزيادة ن�ضبة 

النمو على مدى ال�ضنوات الثالثة القادمة 

بينما نقوم بتقييم عمر الدورة القت�ضادية يف 

دبي واأبو ظبي والفر�س التي �ضوف �ضتخلقها 

لعملياتنا هناك.

و�ضوف ي�ضمل التو�ضع اجلغرايف للبنك دولة 

جنوب اأفريقيا للمرة الأوىل عن طريق م�ضاركة 

البنك يف قر�س م�ضرتك مع بنوك اأخرى 

عاملية. و زاد ن�ضاط البنك الأهلي الكويتي يف 

تقدمي قرو�س م�ضرتكة يف تركيا ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي، ونحن نتوقع ا�ضتمرار ذلك 

التو�ضع خالل عامي 2013 و 2014.

إن البنك األهلي ليس لديه أي انكشاف 
تجاه االقتصاديات المتعثرة في منطقة 

اليورو مما جنبه الكثير من المشاكل، كما 
حافظت محفظة البنك الدولـيـة إلـى حـد 
كبيـر علـى تصنيفـها بالدرجة االستثمارية

تم تصنيف البنك األهلي الكويتي 
بالمرتبة األولى في فئة البنوك 

 الحاصلة على جوائز »بطل 
 الخدمات المصرفية لالفراد«

Service Hero 

األول
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استعراض األعمال

” إنني سعيد بالتعامل مع البنك األهلي 
الكويتي ألنني محل تقدير من البنك 

الذي يعاملني دائما كعميل متميز 
وأتلقى منه خدمة عالية الجودة، ويلبي 

متطلباتي الشخصية. وعلى مدى سنوات 
من التعامل مع البنك األهلي الكويتي، 
أصبحت العالقة التي تربطني مع البنك 

تلبي جزءًا مهمًا من حياتي العملية.”

 إن إدارة الخدمات 
المصرفية لألفراد نجحت 

 في تحقيق أهداف 
النمو المخطط لها والوفاء 

 بكافة أهداف األداء التي 
 تم وضعها في 

بداية العام
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حقق البرنامج المشترك لترويج بطاقات 
ماستركارد العالمية وبطاقات االئتمان 

 األخرى لـعـمـالء الـبـنـك مـن األفـراد 
والشركات النجاح المخطط له
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الخزانة واالستثمار
حققت اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار عامًا ناجحًا 

ب�ضبب زيادة الن�ضاط الذي ات�ضح من خالل 

اخرتاق ال�ضوق ب�ضكل اأف�ضل وزيادة قاعدة 

العمالء وحت�ضني الدخل من عمليات ال�ضرف 

الأجنبي، والتو�ضع يف اأعمال الدخل الثابت 

والتخفي�س امل�ضتمر يف تكلفة الأموال.

وا�ضتمرت الإدارة يف تطوير برنامج اخلزانة 

OPICS والتو�ضع يف ا�ضتخدامه اأي�ضا 
لي�ضمل فرع البنك يف دبي. ويت�ضمن هذا 

النظام عمليات مثل الدخل الثابت والأ�ضهم 

ومتاجرات اخلزينة وتوفري تدفق اأكرث كفاءة 

للمعلومات املطلوبة يف اأق�ضر وقت، مما 

يوؤدي اإىل ا�ضتجابة اأكرث ملتطلبات العمالء.

قام البنك بتطوير قنوات الت�ضال مع 

العمالء وخا�ضة يف جمال التعاون يف الأعمال 

امل�ضرفية لل�ضركات والتمويل التجاري 

مما اأدى اإىل النجاح يف احل�ضول على 

اأعمال جديدة. وقد مت هذا التح�ضن من 

خالل برامج للزيارات والعرو�س امل�ضرتكة 

بالإ�ضافة اإىل تنظيم حلقات درا�ضية داخلية 

للعمالء ركزت على اأن�ضطة اخلزانة والتمويل 

التجاري وموا�ضيع اأخرى مثل حلول التحوط.

اأما على امل�ضتوى الدويل، فقد ا�ضتمرت 

الأ�ضواق الدولية يف اإظهار حالة من التقلبات 

وعدم التيقن. وقد مت اإ�ضناد مهمة اإدارة 

الن�ضب املطلوبة من املعدلت الرقابية اإىل 

اإدارة اخلزانة حيث حققت التزامًا كاماًل 

يف هذا اخل�ضو�س خالل العام. كما ا�ضتمر 

الرتكيز على تقليل التكلفة الإجمالية 

لالأعمال وزيادة هام�س الفوائد، مما حقق 

اإجنازا جيدا باملقارنة مع جمموعة البنوك 

الأخرى املناف�ضة.

اأما عن ن�ضاط اإدارة ال�ضتثمار، فقد حافظ 

البنك على الرتكيز يف الأ�ضواق ذات ال�ضيولة 

العالية والأ�ضواق الإقليمية. ومع انخفا�س 

توزيع الفر�س الئتمانية ب�ضكل كبري خالل 

العام، ا�ضتمرت م�ضاهمة حمفظة الدخل 

الثابت يف حتقيق الأرباح الأ�ضا�ضية.

شركة أهلي كابيتال لالستثمار
تعترب �ضركة اأهلي كابيتال الذراع ال�ضتثمارية 

للبنك الأهلي الكويتي وت�ضاهم ب�ضكل فاعل 

يف اإدارة حمافظ العمالء وتقدمي اخلدمات 

ال�ضت�ضارية لهم. وخالل عام 2012 جنحت 

ال�ضركة يف زيادة املحافظ التي تديرها. كما 

اأنها ت�ضرف على اإدارة كال من ال�ضندوق 

الأهلي الكويتي وال�ضندوق الأهلي اخلليجي، 

وت�ضاهم ب�ضكل ملمو�س يف اإجراء الدرا�ضات 

والتحاليل املالية عن ال�ضركات املدرجة وغري 

املدرجة يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية.

اإلدارات المساندة الرئيسية
املوارد الب�سرية 

كان الأداء مر�ضيًا جدا خالل العام حيث ا�ضتمر 

الرتكيز على تدريب وتطوير املوظفني ح�ضب 

اخلطة الإ�ضرتاتيجية الثابتة للبنك وهو اإعداد 

موظفني اأكفاء مدربني ب�ضكل جيد ولديهم 

احلافز القوي والتاأهيل العايل لكي يتمكنوا من 

الوفاء باملعايري القيا�ضية املطلوبة من الكفاءة 

وجودة اخلدمة التي يطمح اإليها البنك. 

لقد مت اإجراء الت�ضغيل التجريبي لنظام اإدارة 

الأداء ب�ضكل ناجح جدا يف اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية لالأفراد، و�ضوف يتم تنفيذه يف كافة 

اإدارات ووحدات الأعمال الرئي�ضية للبنك يف 

عام 2013. وهذا النظام ميكن كل موظف من 

فهم الكيفية التي متكنه من الإ�ضهام يف حتقيق 

اأهداف البنك ب�ضكل عام ويربط ب�ضكل مبا�ضر 

بني م�ضتوى الأداء واملكافاأة.

استعراض األعمال

قام البنك بتطوير قنوات االتصال مع 
العمالء وخاصة في مجال التعاون في 
األعمال المصرفية للشركات والتمويل 

التجاري مما أدى إلى النجاح في الحصول 
على أعمال جديدة

 تشكل أكاديمية 
 األهلي عنصرًا حيويًا في 
 إعداد الخريجين وتدريب 

الموظفين الجدد الذين يتطلعون 
لمستقبل وظيفي واعد في األعمال 

 المصرفية، كما تقوم األكاديمية 
 بنشر ثقافة وقيم البنك األهلي 

 الكويتي لدى كافة 
الموظفين الجدد
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وبالإ�ضافة اإىل توفري التدريب العام الذي 

يغطي ب�ضكل حقيقي وواقعي كل قطاع من 

قطاعات العمليات امل�ضرفية، مت تقدمي برامج 

حمددة يف عام 2012 لتلبية متطلبات بازل3 

مع ا�ضتخدام نظام التعليم الإلكرتوين الذاتي 

يف مكافحة غ�ضيل الأموال.

وت�ضكل اأكادميية الأهلي عن�ضرًا حيويًا يف 

اإعداد اخلريجني وتدريب املوظفني اجلدد 

الذين يتطلعون مل�ضتقبل وظيفي واعد يف 

الأعمال امل�ضرفية، كما تقوم الأكادميية 

 بن�ضر ثقافة وقيم البنك الأهلي الكويتي 

لدى كافة املوظفني اجلدد.

لقد جنحت هذه الأكادميية يف تخريج دفعات 

كثرية من املوظفني الأكفاء لتقدمي اأف�ضل 

اخلدمات لعمالئنا وبناء على ذلك ح�ضل 

البنك الأهلي الكويتي على جائزة يورو�ضريفي�س 

يف فئة الأعمال امل�ضرفية الفردية.

اإن تعيني وتدريب املوظفني الكويتيني يعترب 

من الأهداف الأ�ضا�ضية، ويتجاوز البنك 

ل�ضيا�ضة  املحددة  املتطلبات  ب�ضكل م�ضتمر 

التكويت، وترتكز ن�ضبة توظيف العمالة 

الوطنية ب�ضكل خا�س يف اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية الفردية وبخا�ضة الفروع. كما 

اأن التزام البنك ب�ضيا�ضة التكويت يعترب 

جزء ل يتجزاأ من �ضيا�ضته التي ت�ضاهم يف 

خدمة املجتمع والقت�ضاد الوطني وت�ضاهم 

يف زيادة الت�ضال مع العمالء يف خمتلف 

فروعنا يف الكويت.

تكنولوجيا املعلومات

بعد �ضنتني من العمل اجلاد لتح�ضني الكفاءة 

وتنظيم العمليات الت�ضغيلية، مت و�ضع 

الأ�ضا�س لتد�ضني املبادرات الإ�ضرتاتيجية 

الرئي�ضية التي �ضوف تقود البنك اإىل 

 م�ضتويات الريادة يف ال�ضناعة امل�ضرفية 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

لقد تطلب جتديد وتطوير مركز البيانات 

الرئي�ضي يف عام 2012 حتديث غرفة 

التحكم الرئي�ضية. ومت تنفيذ هذه املهمة وفق 

اأف�ضل املعايري القيا�ضية لالأمن وال�ضالمة، 

مع التخل�س من الأجهزة القدمية واإخراجها 

من اخلدمة وقد ا�ضتغرقت هذه املهمة 150 

يوم عمل لإجنازها – وقد مت كل ذلك بدون 

تعطيل للنظام اأو تاأثري على خدمة العمالء.

اإن تطوير م�ضروع الأمن والدخول اإىل 

�ضبكة البنك قد اأدى اإىل تعزيز ال�ضوابط 

واإدارة عملية الدخول اإىل اأنظمة املعلومات 

احل�ضا�ضة، وهذا يتطلب فريق عمل ا�ضتثنائي 

وتعاون اجلهود ما بني اإدارات تكنولوجيا 

املعلومات والعمليات وكافة وحدات الأعمال 

وخا�ضة الأعمال امل�ضرفية لالأفراد.

وهناك العديد من امل�ضاريع الإ�ضافية التي 

تركز على زيادة الكفاءة الت�ضغيلية والتي تعزز 

من ال�ضوابط الأمنية ب�ضكل اإ�ضايف، مثل 

 )RiskSecure( تطوير نظام ري�ضك �ضيكيور

ونظام مكافحة غ�ضيل الأموال يف الكويت ودولة 

الإمارات العربية املتحدة. كما مت تطوير نظام 

ال�ضويفت عن طريق اإ�ضافة خ�ضائ�س جديدة 

مبتكرة واإدارة اآلية لالأ�ضول ونظام للمتابعة.

لقد اأدى تطوير النظام امل�ضريف الإلكرتوين 

ال�ضامل اإىل حت�ضني خدمة العمالء، مثلما 

اأدى نظام الرد ال�ضوتي الآيل مبركز خدمة 

العمالء اجلديد مع اإمكانيات التعايف من 

الكوارث املرتبطة به. اإن النظام الآيل 

اجلديد لتحديد النقاط الئتمانية �ضاهم يف 

الإ�ضراع باحل�ضول على املوافقات الالزمة 

للح�ضول على القرو�س والبطاقات الئتمانية 

مما �ضاعد ب�ضكل كبري يف منو عمليات 

الإقرا�س لالأفراد.

وقدم فريق تكنولوجيا املعلومات عنا�ضر 

جديدة يف اإمكانيات التنفيذ الأ�ضا�ضية يف 

البنك مما �ضاعد على تقوية وتعزيز الأمن 

وحتقيق الإدارة املثلى للنظام. كما مت اإعادة 

اإ�ضدار البطاقات التي ت�ضتخدم ال�ضرائح 

الذكية لكافة حاملي البطاقات بنوعيها �ضواء 

البطاقات الئتمانية اأو بطاقات اخل�ضم 

املبا�ضر، وبالتايل ا�ضتكمال اللتزام الكامل 

 )Europay( باملعايري الدولية ليوروباي

.)EMV( وما�ضرتكارد وفيزا

اإن تنفيذ نظام اخلزانة OPICS يف فرعينا 

بدولة الإمارات العربية املتحدة، مع نظام 

حتويل الأموال اجلديد، قد مكن البنك من 

اإجراء التنفيذ املبا�ضر للمدفوعات املحلية 

بالدرهم الإماراتي. كما مت اإجراء تطوير 

للربنامج ب�ضكل اأدى اإىل حت�ضني الكفاءة ب�ضكل 

عام وحت�ضني نظام مراقبة املخاطر.

لقد مت اإجراء مراجعة �ضاملة للعقود 

والرتاخي�س املطلوبة بهدف توحيد الأنظمة 

واحل�ضول على تراخي�س برامج التطبيقات 

مما اأدى اإىل خف�س كبري يف التكلفة ال�ضنوية.

اإن املبادرات التي مت اإجنازها على مدى 

العامني املا�ضيني قد و�ضعت حجر الأ�ضا�س 

لإطالق احللول الإ�ضرتاتيجية بطريقة يعتمد 

عليها لتوفري الدعم لالأعمال والأق�ضام 

الت�ضغيلية لتحقيق وزيادة النمو عرب قطاعات 

البنك املختلفة يف ال�ضنوات القادمة.

العمليــات 

ركزت اإدارة العمليات خالل ال�ضنة على 

مراجعة العمليات وال�ضيا�ضات لتحديد 

النك�ضافات املحتملة وخماطر العمليات. وقد 

مت حتديد عدد من امل�ضائل ذات ال�ضلة بامليكنة 

ومت تطبيق الإجراءات الت�ضحيحية ب�ضاأنها.

وقامت الإدارة بتحليل اأثر الأعمال على م�ضتوى 

البنك ومت حتديث خطة ا�ضتمرارية الأعمال 

لي�ضمل فرعينا يف دبي واأبوظبي بدولة الإمارات 

العربية املتحدة، بعد الختبار الناجح الذي مت 

اإجراوؤه على كافة الأنظمة احل�ضا�ضة.

وا�ضتمرت اإدارة العمليات يف م�ضاركتها 

الفعالة بالتعاون مع بقية البنوك وبنك 

الكويت املركزي لتطوير وتنظيم عملية 

مقا�ضة ال�ضيكات ومتثيل البنك يف جلنة 

تكنولوجيا املعلومات والإ�ضهام يف اإعداد 

 م�ضودة التفاهم امل�ضرتك والتفاقيات 

املربمة ما بني البنوك.

وتقديرًا لإجنازات البنك يف التنفيذ املبا�ضر 

يف عمليات ال�ضويفت ح�ضل البنك على جائزة 

اجلودة النوعية من بنك جي بي مورجان.

التمويل التجاري

يعترب التمويل التجاري من اخلدمات 

امل�ضرفية الأ�ضا�ضية التي يقدمها البنك من 

خالل اخلدمات امل�ضرفية املقدمة لل�ضركات 

واخلدمات امل�ضرفية الدولية، مع دعم فريق 

من املوظفني الأكفاء ذوي اخلربة يف هذا 

املجال. كما اأن �ضبكة البنك الدولية الوا�ضعة 

من البنوك املرا�ضلة متكن البنك من اإجراء 

وتغطية املعامالت ب�ضكل فعلي يف خمتلف اأنحاء 

العامل، وتقدم للم�ضتوردين وامل�ضدرين خدمة 

�ضريعة ب�ضكل دقيق وتت�ضم بالكفاءة، وهي 

بالتايل ت�ضكل حجر الأ�ضا�س لنجاح اأعمالنا مع 

ال�ضركات وقدرتنا على التو�ضع فيها.

كما يركز التمويل التجاري دائما على النمو 

امل�ضتمر لأعمال اإدارة اخلدمات امل�ضرفية 

لل�ضركات والأعمال امل�ضرفية الدولية 

والأعمال امل�ضرفية لالأفراد، ويعترب العامل 

الرئي�ضي يف حتقيق ر�ضالة البنك لتطوير 

وحت�ضني اجلودة النوعية ب�ضكل اإ�ضايف 

خلدمة العمالء.
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 ” عندما تعتمد أعمالك على الكفاءة 
 في التنفيذ والسـرعـة فـي إصـدار 

خطابات االئتمان، ومعامالت الصرف 
 األجنبي، واالستـجـابـة السريـعـة 

 لتقلبات سعر صرف العمـلـة، فـإن 
البنك األهلي الكويتي يعتبر شريكًا 

مصرفيًا متميزًا.”

 كان عام 2012 عام النمو 
 بالنسبة لألعمال المصرفية 

الدولية حيث زاد حجم القروض 
المشتركة بين البنوك الخارجية 

 مع نمو التمويل التجاري 
القصير المدى

استعراض األعمال
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حققت إدارة الخزانة واالستثمار عامًا ناجحًا 
بسبب زيادة النشاط الذي اتضح من خالل 

اختراق السوق بشكل أفضل وزيادة قاعدة 
العمالء وتحسين الدخل من عمليات الصرف 

األجنبي، والتوسع في أعمال الدخل الثابت 
والتخفيض المستمر في تكلفة األموال

 مع ظهور بوادر التحسن 
 االقتصادي في دبي، فإن البنك 

 سوف يسعى للتوسع في 
محفظته االئتمانية
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التدقيق الداخلي

ت�ضتخدم اإدارة التدقيق الداخلي منهجية 

مبنية على جتنب املخاطر مل�ضاعدة جمل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية عن طريق تقدمي 

تقييم م�ضتقل ومو�ضوعي لرتتيبات الرقابة 

الداخلية. ويت�ضمن ذلك تقييم كفاية وفعالية 

اإدارة املخاطر بالبنك، والعمليات املالية 

واأنظمة احلوكمة وغريها من عمليات البنك 

التي تدعمها بوا�ضطة عمليات متابعة اإلكرتونية 

لالإجراءات الت�ضحيحية.

الإدارة القانونية

تعترب الإدارة القانونية م�ضئولة عن اإدارة 

كافة امل�ضائل القانونية التي توؤثر على �ضالمة 

اأعمال البنك، ومتثيل البنك اأمام املحاكم 

عند ال�ضرورة وتقدمي امل�ضورة القانونية 

لالإدارة التنفيذية وكافة قطاعات الأعمال – 

وخا�ضة اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات 

واخلدمات امل�ضرفية لالأفراد والإدارة 

امل�ضرفية الدولية. والدور املهم الذي تلعبه 

هذه الإدارة له تاأثري مهم وكبري على تقليل 

املخاطر القانونية التي قد يتعر�س لها 

البنك اإىل احلد الأدنى وحفظ حقوق البنك 

عن طريق حت�ضيل اأمواله من الدائنني 

بالطرق القانونية اأمام املحاكم. كما ت�ضاعد 

الإدارة القانونية يف مناق�ضة كافة امل�ضائل 

والق�ضايا ذات ال�ضلة باأعمال البنك اليومية 

اخلا�ضة مبختلف الإدارات، بالإ�ضافة اإىل 

اإعداد وفح�س وتدقيق ومراجعة امل�ضتندات 

القانونية والعقود الئتمانية والتفاقيات.

اإدارة املخاطر

يتكامل دور اإدارة املخاطر ب�ضكل وثيق مع 

ثقافة قطاعات العمل بالبنك وعملياته 

اليومية. وقد و�ضع البنك اأطر عمل �ضاملة 

لإدارة كافة املخاطر املادية التي يتم 

حتديدها مبوجب متطلبات بازل. 

 وتغطي اأطر العمل عمليات حتديد وقيا�س 

ومراقبة املخاطر التي تتم تغطيتها حتت 

 Pillar-II والركن الثاين Pillar-I الركن الأول

من توجيهات بازل. 

كما يلتزم البنك اأي�ضا بكافة التوجيهات 

ذات ال�ضلة باإدارة املخاطر وال�ضادرة 

عن بنك الكويت املركزي، والتي تغطي 

حاليا املخاطر الئتمانية وخماطر ال�ضوق 

واملخاطر الت�ضغيلية وخماطر الرتكز 

الئتماين واملخاطر الأخرى حتت خمففات 

املخاطر الئتمانية وخماطر �ضعر الفائدة 

يف الدفاتر امل�ضرفية وخماطر ال�ضيولة 

وخماطر الت�ضغيل املتبقية واملخاطر القانونية 

واملخاطر الإ�ضرتاتيجية وخماطر ال�ضمعة.

كما اأن البنك ممثل يف اللجان التي و�ضعها 

بنك الكويت املركزي واحتاد م�ضارف 

الكويت ملعاجلة امل�ضائل ذات ال�ضلة 

بال�ضناعة امل�ضرفية مثل بازل3.

يو�ضح بيان نزعة خماطر البنك احلدود التي 

تعمل من �ضمنها اإدارة املخاطر فيما يتعلق 

بتوفري وتوزيع وا�ضتخدام راأ�س املال، بعد 

جتنيب خمففات املخاطر اخلا�ضة بالظروف 

ال�ضعبة. ولتح�ضني ممار�ضات اإدارة املخاطر 

قام البنك يف عام 2012 بتعزيز وتطوير 

اأنظمته وعملياته لقيا�س جمالت املخاطر 

والتقليل منها اأو تفاديها.

لقد مت تاأ�ضي�س نظام فعال لتقييم كفاية 

راأ�س املال الداخلي واأ�ضبحت ممار�ضات 

اإدارة املخاطر بالبنك متوافقة مع التقنيات 

الدولية لتقييم واإدارة املخاطر عرب كافة 

الأعمال.  قطاعات 

و على املدى الطويل يهدف البنك لأن يكون 

من بني اأف�ضل البنوك يف املنطقة يف تطبيق 

تقنيات حتليل املخاطر ويف اإدارة املخاطر 

اأف�ضل. ويطبق البنك ب�ضكل منتظم  ب�ضكل 

 Stress Tests »حتليالت »اختبارات ال�ضغط

على كافة قطاعات اأعماله.

وعلى �ضوء الأزمة املالية العاملية وما اأعقبها من 

اآثار م�ضتمرة، فاإن البنك ي�ضعى حثيثا لتطبيق 

اأف�ضل ممار�ضات اإدارة املخاطر عرب هيكله 

التنظيمي وعن طريق عمليات �ضناعة القرار.

اأمانة �سر جمل�س الإدارة

تدير اأمانة ال�ضر كافة �ضئون جمل�س الإدارة 

ومتابعة قراراته وتقدم امل�ضورة للمجل�س حول 

خمتلف املوا�ضيع ذات ال�ضلة باأعمال البنك. 

كما اأنها 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 تتعلق بامل�ضاهمني مثل 

تقدمي املعلومات بخ�ضو�س اأ�ضهمهم وبياناتها 

والقيام باإدارة عمليات توزيع �ضيكات الأرباح 

واأ�ضهم املنحة من خالل ال�ضركة الكويتية 

للمقا�ضة بعد موافقة اجلمعية العامة للبنك. 

كما حتيط اأمانة ال�ضر جمل�س الإدارة علمًا 

باأحدث التطورات حول كافة املوا�ضيع ذات 

ال�ضلة باأعمال البنك والقوانني والنظم وكذلك 

التعليمات اجلديدة ال�ضادرة عن اجلهات 

الرقابية. كما اأنها تعترب م�ضئولة عن تقارير 

اللتزام والتقيد الرقابي التي يجب تقدميها 

ب�ضكل ربع �ضنوي للجهات الرقابية. 

كما ت�ضرف اأمانة ال�ضر على عالقات البنك 

مع اجلهات النظامية والرقابية مثل بنك 

الكويت املركزي ووزارة التجارة وال�ضناعة 

ووزارة العمل وال�ضئون الجتماعية وهيئة 

اأ�ضواق املال و�ضوق الكويت لالأوراق املالية 

وال�ضركة الكويتية للمقا�ضة. 

وت�ضارك اأمانة ال�ضر يف اللجان املنبثقة عن 

جمل�س الإدارة وتقوم بدور املقرر لهذه اللجان 

وتتوىل تن�ضيق اأعمالها واملتابعة مع باقي 

الأطراف ذات العالقة بالإ�ضافة اإىل حتديد 

املواعيد واإعداد جداول الأعمال واملحا�ضر 

لجتماعات جمل�س الإدارة واتخاذ الإجراءات 

لنعقاد اجلمعية العامة وتقوم بكافة الرتتيبات 

الالزمة. كما تتوىل اأمانة ال�ضر متابعة اأن�ضطة 

امل�ضئولية الجتماعية للبنك.

مكافحة غ�سيل الأموال

يلتزم البنك الأهلي الكويتي مب�ضئوليته يف 

احلد من التهديدات واملخاطر النا�ضئة عن 

جرائم غ�ضيل الأموال واجلرائم املالية التي 

قد تتم عرب الأنظمة املالية الإقليمية والعاملية. 

ويتم تطبيق كافة تعليمات وتوجيهات بنك 

الكويت املركزي بخ�ضو�س مكافحة غ�ضيل 

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

ب�ضروط »اعرف عميلك«. 

ت�ضمن اأنظمة البنك مراقبة وفح�س دقيق 

لكافة املعامالت والتحقق من بيانات العمالء 

وفقا لتعليمات اجلهات الرقابية �ضواء املحلية 

اأو الدولية. كما يعمل البنك ب�ضكل فعال 

ل�ضمان اأن اأنظمته وموظفيه على علم تام بهذه 

العمليات واأنهم يعملون بكفاءة وفعالية ملكافحة 

غ�ضيل الأموال ومنع وقوع اجلرائم املالية.

استعراض األعمال
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وخالل عام 2012 مت اتخاذ خطوات ل�ضمان 

مراقبة وحتديد املعامالت امل�ضبوهة وتطبيق 

التعليمات الرقابية عليها، ويتم ا�ضتخدام 

اأنظمة مراقبة متطورة ملراقبة وحتليل 

املخالفات املحتملة للنظم والتعليمات ب�ضكل 

م�ضتمر. كما اأن كافة املوظفني ي�ضتفيدون الآن 

من ا�ضتخدام برنامج تعليمي اإلكرتوين لتو�ضيل 

املعلومات واإجراء الختبارات ال�ضرورية 

للموظفني ب�ضاأن توعيتهم وتطوير مهاراتهم 

يف مراقبة اإجراءات مكافحة غ�ضيل الأموال. 

كما اأن موظفي مكافحة غ�ضيل الأموال يتم 

تدريبهم ب�ضكل منتظم بدورات مكافحة 

غ�ضيل الأموال، ويتم تعميم الن�ضرات الدورية 

وحتديث املعلومات اأول باأول لكافة املوظفني. 

و�ضوف ت�ضتمر تلك املبادرات لتح�ضني فعالية 

البنك يف هذا املجال.

مسئولية البنك االجتماعية
اإن الإجنازات املتميزة للبنك الأهلي الكويتي 

يف جمال م�ضاهمته يف رفاهية املجتمع كانت 

حمل تقدير خالل عام 2012 حيث حاز 

البنك على جائزة المتياز من املوؤ�ض�ضة 

العربية للم�ضئولية الجتماعية، والتي ركزت 

على دور البنك الأهلي الكويتي باعتباره من 

اأكرب البنوك امللتزمة بامل�ضئولية الجتماعية.

وقد مت منح هذه اجلائزة بعد مراجعة 

�ضاملة جلهود البنك يف امل�ضئولية الجتماعية 

واإجنازاته خالل ال�ضنوات الأخرية. وحتت 

�ضعار »جمتمعنا م�ضئوليتنا« قدم البنك 

الأهلي الكويتي الدعم ملختلف �ضرائح املجتمع 

من املوؤ�ض�ضات والأفراد يف جمال التعليم 

وال�ضباب والرعاية ال�ضحية والبيئة.

كما ا�ضتمل هذا الدعم على الريا�ضة 

والتوعية ال�ضحية والربامج الرتفيهية 

للموظفني، وقام البنك بتقدمي الدعم 

للمنا�ضبات اخلا�ضة بامل�ضئولية الجتماعية 

والتي تقيمها موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 

واملوؤ�ض�ضات التي ل ت�ضتهدف الربح ويتعلق 

ن�ضاطها ب�ضكل رئي�ضي ب�ضئون الطلبة 

وال�ضباب يف الكويت مع الرتكيز ب�ضكل خا�س 

على التوظيف. 

ومن اجلدير بالذكر اأن املنظمة العربية 

للم�ضئولية الجتماعية هي منظمة ذات �ضمعة 

طيبة بني املوؤ�ض�ضات واجلمعيات العاملية، 

وهي تتوىل التن�ضيق مع الوزارات واملوؤ�ض�ضات 

واجلهات الر�ضمية يف العامل العربي لتبني 

املعايري الدولية للم�ضئولية الجتماعية.

ومن هذا املنطلق، فاإن اجلائزة التي منحتها 

املنظمة الدولية اإىل البنك الأهلي الكويتي 

تعزز من التزام البنك امل�ضتمر على املدى 

الطويل برفع امل�ضتوى الجتماعي وتبني 

�ضيا�ضات وممار�ضات اقت�ضادية وبيئية 

م�ضتدامة عرب خمتلف اأن�ضطة اأعماله ومن 

خالل موظفيه تعززها ثقافة املوؤ�ض�ضة ذاتها.

والبنك على وعي تام بدوره يف املجتمع 

الكويتي، لي�س فقط ب�ضفته مقدم خدمات 

ومنتجات واأعمال م�ضرفية اأ�ضا�ضية، ولكن 

باعتباره عاماًل م�ضاعدًا وعن�ضرًا مهما 

يف رفاهية وتطوير املجتمع ب�ضكل عام. اإن 

رعاية ودعم امل�ضاريع ال�ضحية والتعليمية 

وامل�ضاركة يف تقدمي الدعم املايل واملعنوي 

لها ورعاية املنا�ضبات الريا�ضية والأن�ضطة 

الثقافية هي جزء ل يتجزاأ من التزام البنك 

ال�ضامل بامل�ضئولية الجتماعية.

تحت شعار »مجتمعنا مسئوليتنا« قدم 
البنك األهلي الكويتي الدعم لمختلف 

شرائح المجتمع من المؤسسات واألفراد 
في مجال التعليم والشباب والرعاية 

الصحية والبيئة

 إن الجائزة التي 
 منحتها المنظمة الدولية 
 إلى البنك األهلي الكويتي 

تعزز من التزام البنك 
المستمر على المدى الطويل 
ومساهمته برفع المستوى 
االجتماعي وتبني سياسات 

 ومماراسات اقتصادية 
وبيئية مستدامة
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في سعيه المستمر لتقديم مستويات 
راقية من الخدمة لعمالئه، فإن البنك 
األهلي الكويتي يعطي أولوية قصوى 

لتطوير مهارات وقدرات الموظفين مع 
توفير الدعم الالزم لهم باستخدام 

الوسائل التكنولوجية المطورة.
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 جـائـزة 
اإلمـتــيــاز

 برز البنك الأهلي الكويتي باعتباره من اأكرب 

البنوك امللتزمة بامل�سئولية الجتماعية يف 

الكويت، وح�سل على جائزة الإمتياز من 

املوؤ�س�سة العربية للم�سئولية الجتماعية

كفاية راأ�س املال ت�سل اإىل 27.65٪ وهو 

الأعلى بني البنوك املحلية ورمبا الأف�سل 

على م�ستوى البنوك العاملية

 و�سيتم فتح فروع جديدة 

خالل عام 2013

30 فرعًا

مت و�سع الأ�سا�س لتد�سني املبادرات الإ�سرتاتيجية 

 الرئي�سية التي �سوف تقود البنك اإىل م�ستويات 

 الريادة يف ال�سناعة امل�سرفية يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات

٪27.65
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إدارة المخاطر

áYƒªéŸG πμ«g
 á«aô°üŸG ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG ájQÉéàdG á«aô°üŸG á£°ûfC’G ∫É› ‘ ∂æÑdG πª©jh ,QÉªãà°SÓd ∫Éà«HÉc »∏gCG ácô°T »gh á©HÉàdG áàcô°Th (ΩC’G ∂æÑdG) »àjƒμdG »∏gC’G ∂æÑdG øe áYƒªéŸG πμ«g ¿ƒμàj
.âjƒμdG áæjóe ‘ á©HÉàdG ácô°ûdGh ΩC’G ∂æÑ∏d »°ù«FôdG ô≤ŸG ™≤jh .ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh QÉªãà°S’G á£°ûfCGh áfGõÿG äÉeóNh á«dhódG á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh OGôaCÓd á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh äÉcô°û∏d

ådÉãdG øcôdG äÉMÉ°üaEG
 ∫Éª°SCGôd ≈fOC’G ó◊G äÉÑ∏£àŸ óMƒe Üƒ∏°SCG  ´ÉÑJEÉH  ∑ƒæÑdG Ωõà∏J ,É¡JÓjó©Jh 2005  Èª°ùjO 31  ïjQÉàH 2  ∫RÉH á«bÉØJÉH á°UÉÿG …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äÉ¡«LƒJ ÖLƒÃ Qô≤e ƒg ÉªÑ°ùM
 á«aGô°TE’G á©LGôŸG á«∏ªY ÖLƒÃ (ICAAP) ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØμd á«∏NGódG º««≤àdG á«∏ªY ¢Uƒ°üîH 2009 ƒ«fƒj ô¡°T ‘ …õcôŸG âjƒμdG ∂æH πÑb øe É°†jCG äÉ¡«LƒàdG äQó°U Éªc .∫hC’G øcôdG

 .ÊÉãdG øcô∏d

.ÊÉãdG øcôdGh ∫hC’G øcôdG â– É¡à«£¨J ºàJ »àdG ájOÉŸG ôWÉîŸG áaÉμd É¡JQGOEG ‘h É¡dÉª°SCGQ ájÉØμd É¡ª««≤J ‘ äÉ¡«LƒàdG √òg áYƒªéŸG ≈æÑàJ

:¢Uƒ°üÿG Gò¡H IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh äÉ¡«LƒàdG ºgCG »∏j Éª«ah

 .٪12 ≈fOCG óëH ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ∫ó©e ≈∏Y á¶aÉëŸG IQhô°†H ∑ƒæÑdG Ωõà∏J  •
 :»∏j ÉŸ ájôjó≤àdG É¡à£∏°ùd É≤ah 2 ∫RÉH á«bÉØJG ò«Øæàd óMƒŸG Üƒ∏°SC’G ´ÉÑJEÉH ∑ƒæÑdG Ωõà∏J  •

 .∑ƒæÑdG äÉaÉ°ûμf’ ÊÉãdG QÉ«ÿG »æÑJ  -  

 .¿ÉªàF’G º««≤àd á«LQÉN äÉ°ù°SDƒe áØ°üH á«dhO ∞«æ°üJ ä’Éch çÓK π°†aCG ΩGóîà°SG  -  

 äÉ°ù°SDƒe øe áYƒª› …CG √ÉŒ hCG ºé◊G á£°Sƒàe hCG IóMGh IÒ¨°U á°ù°SDƒe √ÉŒ ájOôØdG ∫ÉªYC’G ‘ ±É°ûμfÓd ≈°übC’G »∏μdG ó◊G É¡fCÉH ºé◊G á£°Sƒàeh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ∞jô©J  -  
 .∑O 250,000 ≠∏Ñe RhÉéàj ’ ,ºé◊G á£°Sƒàe hCG IÒ¨°U

.∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ôjQÉ≤J Gƒ©LGôj ¿CG ∂æÑ∏d Ú«LQÉÿG äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ≈∏Y Öéj  •
 øª°†àJh  .(ICAAP)  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  ájÉØμd  á«∏NGódG  º««≤àdG  á«∏ªY  ÖLƒÃ  (ÊÉãdG  øcôdG  ôWÉfl)  ájOÉŸG  ôWÉîŸG  áaÉμd  »∏NGódG  º««≤àdG  á«∏ªY  AGôLEÉH  Ωƒ≤j  ¿CG  ∂æÑdG  ≈∏Y  Öéj  •
 á«é«JGÎ°SE’G ôWÉîŸGh ádƒ«°ùdG ôWÉflh IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉflh á«fƒfÉ≤dG ôWÉîŸGh á«≤ÑàŸG π«¨°ûàdG ôWÉflh á«fÉªàF’G ôWÉîŸG ∞«ØîJ ôWÉflh ÊÉªàF’G õcÎdG ôWÉfl ôWÉîŸG √òg

.ïdG ,á©ª°ùdG ôWÉflh

.∂æÑdG á«ëHQh ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ≈∏Y ∂dP ôKCG º««≤Jh äÉgƒjQÉæ«°ùdG ∞∏àfl â– IóMGh áæ°S IóŸ ∂æÑ∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ∫ÉªYC’G äÉ©bƒJ ≈∏Y §¨°†dG QÉÑàNÉH ΩÉ«≤dG ∂æÑdG ≈∏Y Öéj  •
 º«∏°ùdG º««≤àdG øe Ú∏eÉ©àŸG øμ“ »àdG á«ªμdGh á«YƒædG äÉeƒ∏©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a OóëŸG óYƒŸG ‘ á«aÉch áÑ°SÉæeh á≤«bO äÉMÉ°üaEG Ëó≤J ∂æÑdG ≈∏Y Öéj ,∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc πªY QÉWEG ≈°†à≤Ãh

.…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äÉÑ∏£àŸ É≤ah á«dÉàdG áeÉ©dG äÉMÉ°üaE’G Ëó≤J ºàjh .√ôWÉfl ióeh ∂æÑdG á£°ûfC’

IÒÑμdG äGQÉªãà°S’Gh á©HÉàdG äÉcô°ûdG
 áHÉbôd ™°†îJ »gh ,ájQÉ°ûà°S’G á£°ûfC’Gh äGQÉªãà°S’G IQGOEG ‘ á©HÉàdG ácô°ûdG √òg πª©Jh .(.Ω .∑ .Ω .¢T) zQÉªãà°SÓd ∫Éà«HÉc »∏gCG{ ácô°T »g πeÉμdÉH ¬d ácƒ∏‡ á©HÉJ ácô°T ∂æÑdG iód

 .…õcôŸG âjƒμdG ∂æHh ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG áÄ«g

 ójóëàd π°üØæe πμ°ûH É¡dÉª°SCGQ ájÉØc á°SQÉªÃ Ωƒ≤J á©HÉàdG ácô°ûdG ¿CG ’EG .á©HÉàdG ácô°ûdG á£°ûfCG πª°ûj ™ª› iƒà°ùe ≈∏Y ∂æÑdÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ IQGOEGh ôWÉîŸG äÉaÉ°ûμfG º««≤àH ΩÉ«≤dG ºàj
.π≤à°ùe ¢SÉ°SCG ≈∏Y …Oôa πμ°ûH É¡dÉª°SCGQ äÉjƒà°ùe

2012 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG  .∑.Ω.¢T »àjƒμdG »∏gC’G ∂æÑdG  26



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 )يخ�صع حلد اأق�صى 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 2012

1151,324. راأ�س املال امل�صاهم املدفوع / الأ�صهم العادية

2325,710. الحتياطيات

ناق�صـًا:

)118(3. اأ�صهم اخلزينة

)5,386(4. ا�صتثمارات الأقلية الكبرية

471,530ال�صريحة االأوىل 

2,491 45٪ من احتياطيات اإعادة تقييم املوجودات

11,342 45٪ من الحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل

22,373 خم�ص�صات عامة )تخ�صع لن�صبة اأق�صاها 1,25٪ من اإجمايل الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية(

)5,386(ا�صتثمارات الأقلية الكبرية

30,820 ال�صريحة الثانية

-ال�صريحة الثالثة

-مبالغ اأخرى خم�صومة من راأ�س املال

502,350اإجمايل راأ�س املال املوؤهل بعد االإ�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 راأ�صمال الركن الأول والتي تت�صمن 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 املال بحيث تكون كافية لتوفري عوائد عالية للم�صاهمني؛ والوفاء مبتطلبات اجلهات النظامية 

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 باجلودة النوعية 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.  •

التقييم الدوري ورفع التقارير الدورية 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

اإطار العمل اخلا�س بعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال )ICAAP( بالبنك

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

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

ويدير البنك كفاية راأ�س ماله مبوجب الهياكل التالية:

اإطار عمل تخطيط كفاية راأ�س املال:

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

يوظف البنك تقنيات لرت�صيد ا�صتخدام وتخ�صي�س راأ�س املال لكل وحدة من وحدات الأعمال لتعظيم الإيرادات. وتوفر خطة امليزانية التقديرية ال�صنوية اإر�صادات كلية لوحدات الأعمال الفردية 

لتقدير النمو الإجمايل يف الأ�صول واأثرها على راأ�س املال الرقابي املطلوب. وي�صمن البنك املحافظة على معدلت راأ�س 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. 

يخطط 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. 

�صايف اختبار ال�صغط اإجراءات الإدارة

االإ�صرتاتيجيةخطط االأعمالاالإفرتا�صات

 حتديد املخاطر املادية 

املحددة لنماذج الأعمال

 مناذج راأ�س املال الداخلي 

للقيا�س الكمي للمخاطر

 توقعات كفاية راأ�س املال للركن 

الأول والثاين على مدى 3 �صنوات

 راأ�س املال الإ�صايف املطلوب 

لختبار ال�صغط

 اختبار ال�صغط

الإجمايل

 تطوير اختبارات 

�صغط حمددة
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حتليل احل�صا�صية واختبار ال�صغط

يقوم البنك بو�صع برنامج 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 )معتدلة ومتو�صطة و�صعبة( ويتم اإجراء اختبارات ال�صغط على الإنك�صافات لتقييم اأثرها على كفاية راأ�صمال البنك وربحيته.

ينفذ البنك حتليل 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. 

يقوم 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. 

يغطي 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 جتاه ال�صمانات اأو الرتكز يف الدول اأو املناطق.

خماطر �صعر الفائدة – التغريات املعاك�صة 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، �صدمات ال�صيولة املحددة والنظامية اخلا�صة بالبنك.  •

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

خماطر خمففات املخاطر الئتمانية – يتم اإجراء اختبار �صغط على قيم ال�صمانات مع الأخذ يف العتبار انخفا�س القيمة ال�صوقية لالأ�صهم والعقارات.  •

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

•  املخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة: يتم اإجراء اختبار �صغط اإ�صايف )معتدل ومتو�صط و�صعب( على راأ�س املال املخ�ص�س للمخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة.

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

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

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

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

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

�صيناريوهات ال�صغط التي يتم اإجراوؤها على املخاطر الت�صغيلية.  •

ملخ�صات وفجوات ال�صيولة.  •

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

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�صًا باإعداد عملية كافية لالإدارة ال�صليمة لكفاية راأ�صماله وعملية التقييم مع مراجعة م�صتقلة من جانب التدقيق الداخلي والرقابة املالية ل�صمان الإلتزام بال�صيا�صة ودقة البيانات 

ومعقولية النتائج.
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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 2012

 راأ�س املال املطلوب

)األف دك(

11,170. املطالبات على كيانات القطاع العام

223,753. املطالبات على البنوك 

3116,485. املطالبات على ال�صركات

428,411. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

53,873. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

641,091. انك�صافات اأخرى

214,783املجمـوع

)13,241(مطروحا منه: خم�ص�س عام يزيد عن 1,25٪ من الأ�صول املرجحة باأوزان املخاطر

201,542�صايف النك�صاف الئتماين املرجح باأوزان املخاطر

193انك�صاف خماطر ال�صوق

16,268انك�صاف املخاطر الت�صغيلية

218,003االإجمايل العام

معدالت كفاية راأ�س املال:

25.96٪ال�صريحة االأوىل

27.65٪املجمـوع

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 البنوك باأن تقوم بتقييم املخاطر وراأ�صمالها 

مبوجب الركن الثاين لكافة املخاطر املادية التي يواجهها البنك مثل خماطر الرتكز الئتماين، وخماطر خمففات املخاطر الئتمانية وخماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية وخماطر ال�صيولة 

وخماطر الت�صغيل املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر الإ�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة، الخ. 

لدى البنك اأطر عمل مطبقة 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 التي تت�صمن دليل املخاطر، ونزعة وتقييم املخاطر وقيا�س املخاطر ومناذج ومنهجية اختبار ال�صغط، وم�صفوفات تقييم كفاية راأ�س املال، التي يتم  اإدارة املخاطر لأطر عمل 

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 واع ومدرو�س للتاأكد من اأخذ املخاطر واإدارتها �صمن م�صتويات خماطر ميكن حتملها ومع و�صع ميزانية 

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

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 والإلتزام 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

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

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

قيا�س املخاطر.  •

مراقبة املخاطر.   •

ال�صيطرة على املخاطر.  •

31



إدارة المخاطر تتمـــة

مراقبة املخاطر واالإدارة ال�صليمة تتمـــة

وفيما يلي الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر بالبنك:

 نائب الرئي�س 

والع�صو املنتدب

وحدة ICAAPمدير عام تنفيذي – اإدارة املخاطر

 وحدة املخاطر 

الئتمانية

اللجــان

 -  جلنة الإدارة 

لالئتمان

 -  جلنة ائتمان 

ال�صركات

اللجــان

ALCO -

-  جلنة ال�صتثمار 

 -  جلنة الإ�صراف 

على ال�صناديق

اللجــان

-  جلنة املخاطر

 -  جلنة توجيه 

تكنولوجيا املعلومات

-  جلنة الأ�صعار 

واملنتجات

 -  جلنة امل�صرتيات 

اللجــان

-  جلنة توجيه اخلطة 

الإ�صرتاتيجية

اللجــان

اللجنة الفرعية

ICAAP جلنة   -

 ALCO جلنة   - 

اللجــان

-  جلنة الإدارة 

لالئتمان

-   جلنة جمل�س 

الإدارة لالئتمان

اللجــان

-  جلنة مراجعة 

الئتمان املتعرث

-  جلنة املخ�ص�صات

وحدة املخاطر املالية 

)خماطر ال�صوق(

 وحدة املخاطر 

الت�صغيلية

وحدة املخاطر 

الإ�صرتاتيجية
بـــازل 2

 وحدة الرقابة 

الئتمانية

وحدة املحافظ 

واملخ�ص�صات

رئي�س املدراء العامني ورئي�س اجلهاز 

التنفيذي / نائب رئي�س املدراء العامني
جلان املخاطر

 جلنة جمل�س الإدارة 

للتعيينات والتعوي�صات
جمل�س الإدارة

• جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان
• جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق
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تعترب جلنة الإدارة العامة وجلنة 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 الإ�صتقاللية، فاإن ق�صم اإدارة املخاطر يتبع مبا�صرة لنائب الرئي�س والع�صو املنتدب بالبنك. 

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

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 انتقال اجلودة النوعية 

لالئتمان من فئات املخاطر الأدنى اإىل فئات املخاطر الأعلى. 

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 واإدارة املخاطر الئتمانية على م�صتوى الطرف املقابل واملجموعة وعلى م�صتوى 

القطاع القت�صادي وعلى م�صتوى الدولة.

درجات   )10( اإىل   )1( اأي�صا نظام فعال لت�صنيف درجات خماطر املقرت�صني و تقييم خماطر تعرث املقرت�صني من ال�صركات. ويتم تقييم املحفظة با�صتخدام تدريج من  اأن البنك لديه  كما 

حيث متثل الدرجة الأوىل تقييما ممتازا والدرجة العا�صرة تقييمًا رديئًا. 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. كما تتم اأي�صًا مراقبة التغريات / التحول يف درجات ت�صنيف املقرت�س ب�صكل �صنوي. كما اأن البنك ي�صتخدم 

ت�صنيف خماطر الأفراد عن طريق برنامج بطاقة النقاط لالأفراد الذي يوفر نظام اآيل �صامل لتنفيذ معامالت القرو�س والبطاقات الئتمانية.

املقرت�صني من خالل حدود  انك�صافات  تتم مراقبة  املخاطر. كما  اإدارة  الئتمان وفقا ملمار�صات  تتطلب مراجعة م�صتقلة ملخاطر  ال�صيادي  والئتمان  بال�صركات  الئتمان اخلا�صة  اأعمال  كافة 

النك�صاف على اأولئك املقرت�صني،وحيثما يتجاوز انك�صاف املجموعة حدا معينا، فاإنه يحتاج اإىل موافقة جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان. كما اأن الت�صهيالت الئتمانية املقدمة لأع�صاء جمل�س الإدارة 

يتم اعتمادها ب�صكل يتوافق متاما مع متطلبات وتعليمات بنك الكويت املركزي، ويتم تنفيذها على اأ�صا�س جتاري بحت. 

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

املخاطر الئتمانية. كما اأنها ت�صمن التطبيق املن�صق ملعايري تقدمي الت�صهيالت الئتمانية بالبنك واملراجعة الدورية وحتديث ال�صيا�صات والإر�صادات والإجراءات الئتمانية.

وت�صع ال�صيا�صة الئتمانية معايري احلدود لالنك�صافات الفردية وانك�صافات املجموعة والقطاع القت�صادي والدول. والأعمال مع اأي طرف مقابل ل تبداأ اإل بعد اعتماد خط الئتمان. كما توجد 

عملية فعالة للموافقة على الت�صهيالت الئتمانية مع م�صتويات خمتلفة من ال�صالحيات يتم التفوي�س بها ل�صمان تنفيذ الأعمال بطريقة فعالة و�صليمة. 

ت�صمن اإدارة املخاطر اأن الت�صهيالت الئتمانية يتم منحها 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. 

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

الئتمانية امل�صمونة وغري امل�صمونة.

وتن�صاأ خماطر املحفظة من ارتباط اإيجابي عايل بني الت�صهيالت الئتمانية املقدمة لالأفراد وتعرث اأحد املقرت�صني الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل تعرث العديد من املقرت�صني املرتبطني بذلك املقرت�س 

والذين يتحملون مثل ذلك الرتباط. وقد يت�صمن هذا ما يلي:

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

حتليل الإجتاه يف احلجم والقطاعات والرتكز؛   •

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

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

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

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

)رب �س/1995/101(. ويلتزم البنك باإر�صادات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بتوزيع / تنظيم الئتمان على خمتلف القطاعات الإقت�صادية. 
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اإدارة خماطر االئتمان تتمـــة

وبالإ�صافة اإىل ما �صبق، فاإن البنك لديه حدودًا داخلية مدرو�صة جيدًا لنك�صاف املحفظة لإدارة الرتكز يف خمتلف القطاعات. ويتم القيام بتحليل انك�صاف املحفظة على فرتات منتظمة لإدارة 

واحتواء املخاطر يف خمتلف 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 

اأثرت على القت�صاد العاملي ب�صكل عام، 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.

ق�صم منف�صل  ال�صرتداد من خالل  اإدارة عملية  وتتم  الهيكلية.  وال�صرتداد  املتابعة  بغر�س عمليات  الإدارة  وم�صتوى  الأعمال  اإدارتها على م�صتوى  فتتم  واملتعرثة،  امل�صتحقة  للقرو�س  بالن�صبة 

م�صئول عن ا�صرتداد امل�صتحقات وفقا لأحكام و�صروط الإدارة، اأو وفقا ملذكرة التنفيذ ال�صادرة من املحكمة، اإذا كانت عملية ال�صرتداد تتم من خالل اإجراءات ق�صائية. ويدير البنك عملية اأخذ 

املخ�ص�صات للم�صتحقات التي فات موعد ا�صتحقاقها والقرو�س املتعرثة من خالل اللجنة املنا�صبة )ح�صبما هو حمدد يف دليل �صيا�صة املخاطر(، ل�صمان اأخذ املخ�ص�صات يف مقابل الأ�صول، 

على اأ�صا�س القيمة العادلة، وموا�صفات كل حالة وتوجيهات بنك الكويت املركزي واملمار�صات املحا�صبية املعتادة.

وبالن�صبة للمخاطر الئتمانية اخلا�صة بالأفراد، فاإن البنك لديه �صيا�صات و�صوابط وعمليات مطبقة. ويتم تقدمي 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�صًا مبراجعة حمفظة 

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

ومبوجب خماطر الركن الثاين، فاإن خماطر الرتكز يتم تقييمها اأي�صا لتوفري راأ�س املال واإدارة خماطر الرتكز ب�صكل واع ومدرو�س. كما يتم اأي�صا تقييم خماطر خمففات املخاطر الئتمانية بناء 

على اجلودة النوعية لل�صمان وال�صيولة والتقلبات، وفعالية امل�صتندات، الخ.

اإدارة املخاطر املالية

خماطر ال�صوق

خماطر ال�صوق هي املخاطر التي توؤثر �صلبا على قيمة املوجودات اأو املطلوبات اأو الإيرادات ب�صبب التغريات يف ظروف واأحوال ال�صوق اأو حركة اأ�صعار ال�صوق اأو الأ�صعار 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�صعري كافة املراكز يوميا بح�صب �صعر ال�صوق ويتم اعتماد احلدود ومراقبتها ب�صكل م�صتقل. كما اأن كافة الإنك�صافات تتم مراقبتها ب�صكل م�صتقل من قبل اإدارة املخاطر ويتم اعتماد 

احلدود املنا�صبة يف جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات.

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

خماطر �صعر ال�صرف االأجنبي

متثل خماطر �صعر ال�صرف الأجنبي انك�صافات البنك اأمام التقلبات يف قيم ا�صتثماراته احلالية وامل�صتقبلية من التدفقات النقدية التي ي�صيطر عليها بالعمالت الأجنبية 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 الإنك�صافات لل�صرف الأجنبي تتم اإدارتها ب�صكل مركزي عن طريق اإدارة اخلزانة لدى البنك وتتم مراجعتها وت�صعريها يوميًا بح�صب 

�صعر ال�صوق. كما مت و�صع حدود فيما يتعلق بالإنك�صافات املفتوحة )Over Night( ووقف اخل�صائر والعمالت امل�صرح بها، وذلك بغر�س املراقبة وال�صيطرة على انك�صافات ال�صرف الأجنبي. 

وي�صتخدم البنك اأي�صًا القيمة املعر�صة للمخاطر و�صيناريو ال�صغط لقيا�س خماطر ال�صرف الأجنبي كميًا. كما تتم مراقبة حدود القيمة املعر�صة للمخاطر ب�صكل م�صتقل عن طريق اإدارة املخاطر 

على اأ�صا�س يومي.
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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 خماطر اأ�صعار الفائدة فهي �صندات 

الدين احلكومية واأذونات اخلزينة و�صندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�صتثمارية اخلا�صة بالدخل الثابت. 

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. 

اأثر خمتلف  لتقدير  ا�صتخدام مناذج م�صابهة  ويتم  املخاطر  املكا�صب �صمن حدود  وتتم مراقبة  الفائدة.  اأ�صعار  اإعادة حتديد  الفائدة وفجوات  �صعر  با�صتخدام  الإنك�صافات كميا  ويتم حتديد 

�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 الإ�صتحقاق. وتقوم 

جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( مبراقبة الإنك�صافات يف مقابل احلدود والتحليل با�صتخدام طريقة املحاكاة على فرتات منتظمة. 

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

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

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

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

يتم 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. وقد مت القيام باختبار �صغط لل�صيولة لتقييم اأثر �صحب الودائع، وحتديد مطلوبات الطوارئ، اإلخ يف �صيناريوهات معتدلة ومتو�صطة و�صعبة، وحتت �صيناريوهات حمددة خا�صة بالبنك 

و�صيناريوهات خا�صة بالأنظمة وتتم مراقبة تركز الودائع على اأ�صا�س منتظم وتتم مراجعتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. 

مت تطبيق نزعة خماطر ال�صيولة مع معايري للمتابعة. 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 

الإ�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.

خماطر اإدارة املوجودات واملطلوبات

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

يت�صمن دور اإدارة املخاطر تقييم م�صتويات الربحية الإجمالية ؛ واملوارد ؛ والتقلبات وتركز الإيرادات والأرباح ؛ وفعالية حتديد الأ�صعار لتغطية التكاليف واملخاطر ؛ والأداء بالن�صبة اإىل املجموعة 

املناف�صة. ويت�صمن حتليل الربحية املتوقعة اإمكانية بقاء وا�صتمرار م�صادر الدخل ؛ واأثر املبادرات ال�صرتاتيجية واأثر التغريات املتوقعة يف البيئة الت�صغيلية. 

تتم مراقبة التغري يف �صايف الدخل من الفائدة يف خمتلف ال�صيناريوهات بهدف تعظيم �صايف الدخل من الفائدة �صمن حدود املخاطر املقبولة. تتم اإدارة امليزانية بالطريقة املثلى عن طريق 

القيام مبراجعات امليزانية لإدارة العوائد من خالل التوزيع الأمثل لل�صيولة الفائ�صة، واإدارة التكلفة عن طريق الرتكيز على الودائع منخف�صة التكلفة وتقدمي التو�صيات ب�صاأن اإدارة تكلفة الأموال 

بطريقة واعية وحذرة.

35



إدارة المخاطر تتمـــة

اإدارة املخاطر الت�صغيلية

تعرف املخاطر الت�صغيلية باأنها خماطر اخل�صارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات 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.

يعترب حتديد املخاطر 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 

الإقت�صادية  والتغريات  امل�صرفية  ال�صناعة  التغريات يف  مثل  اخلارجية  العوامل  اأي�صًا  يفح�س  اأنه  كما  املوظفني.  واإحاللت  ا�صتقالت  ومعدل  التنظيمي  هيكله  والتغريات يف  الب�صرية  املوارد 

وال�صيا�صية الرئي�صية والتقدم التكنولوجي. 

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 من خالل ممار�صة التقييم الذاتي. 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. 

لدى البنك منوذج للمخاطر الت�صغيلية لقيا�س القيمة املعر�صة للمخاطر عن طريق متابعة وت�صجيل معدل تكرار ودرجة ج�صامة اخلطاأ الفردي واأحداث اخل�صارة واملعلومات الأخرى ذات ال�صلة، 

وذلك ب�صكل منتظم، وقيا�س اخل�صائر من خالل قيا�س القيمة املعر�صة للمخاطر بخ�صو�س املخاطر الت�صغيلية وكذلك قيا�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 والإنك�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 والحتيال( 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 الإلتزام 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. 

كما اأن 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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á©ª°ùdG ôWÉflh á«é«JGÎ°S’G ôWÉîŸG IQGOEG
 .±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd ôWÉîŸG IQGOEG ‘ á«é«JGÎ°SE’G ôWÉîŸG IóMh AÉ°ûfEÉH ∂æÑdG ΩÉbh .äGhOC’Gh äGAGôLE’Gh äGOÉ°TQE’Gh á°SÉ«°ùdG »£¨J áÑ°SÉæe πªY ôWCG ∂æÑdG iód

 á«é«JGÎ°S’G ôWÉîŸG

 AGôL øe hCG ∂æÑdG É¡«a πª©j »àdG áÄ«ÑdG ‘ äGÒ¨àdG AGôL øe ¬©°Vh hCG ¬à©ª°S hCG ¬dÉª°SCGQ hCG ∂æÑdG äGOGôjEG ≈∏Y ™bƒàe hCG ‹ÉM »Ñ∏°S ôKCG É¡d »àdG ôWÉîŸG É¡fCÉH á«é«JGÎ°S’G ôWÉîŸG ±ô©J
 É¡«∏Y óªà©j »àdG ¢ù°SC’G øª°†àJh .á«LƒdƒæμàdG äGÒ¨àdG hCG …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G hCG áYÉæ°üdG Iƒ≤d áHÉéà°S’G ΩóY øe hCG äGQGô≤∏d º«∏°ùdG ÒZ ò«ØæàdG hCG á°ùcÉ©ŸG á«é«JGÎ°SE’G äGQGô≤dG

:»∏j Ée ∂æÑdG

∂æÑ∏d á«é«JGÎ°SE’G ±GógC’G ≥aGƒJ á«fÉμeEG  •
 ±GógC’G ≥«≤ëàd Égôjƒ£J ” »àdG äÉ«é«JGÎ°SE’G  •
±GógC’G √ò¡H AÉaƒ∏d OQGƒŸG ¢ü«°üîJh §«£îàdG  •

.áÑbGôŸG πªY QÉWEG á«dÉ©ah ò«ØæàdG á«Yƒf  •
 á«∏ªYh ‘ÉμdG ÒZ §«£îàdGh ;∫ÉªYC’G §£N hCG /h á«é«JGÎ°SE’G ≈∏Y ôKDƒJ »àdG πeGƒ©∏d ±Éc ÒZ ójó–h á«é«JGÎ°SE’G áªcƒë∏d ±Éc ÒZ πªY QÉWEG øe á«é«JGÎ°SE’G ôWÉîŸG QOÉ°üe CÉ°ûæJh
 QGô≤à°S’ÉH á∏°üdG  äGP πFÉ°ùŸGh ,âÑ°†f »àdG  OQGƒŸG  ∫GóÑà°SG  ‘ ¥ÉØNE’G hCG  É«LƒdƒæμàdG  ΩOÉ≤J ÖÑ°ùH »°ùaÉæàdG  ™°VƒdG  IQÉ°ùNh §£ÿG ò«ØæJ ‘ ¥ÉØNE’Gh ;OQGƒª∏d  á«aÉc ÒZ ¢ü«°üîJ

.∂æÑdG É¡H Ωƒ≤j »àdG äÉ°SQÉªŸGh äÉeóÿGh äÉéàæŸG øª°†àJ »àdGh áYÉæ°üdG äGÒ¨Jh …OÉ°üàb’G

:»∏j Ée ≈∏Y õcôj …òdG á«é«JGÎ°SE’G ôWÉîŸG IQGOEG πªY QÉWEG ∫ÓN øe á«é«JGÎ°SE’G √ôWÉfl IQGOE’ ∂æÑdG ≈©°ùjh

.á«é«JGÎ°SE’G á£ÿGh á«fGõ«ŸG äÉ°SQÉ‡ πeÉμJ  •
 ≈∏Y  ±Gô°TEÓd  ™jQÉ°ûŸG  IQGOE’  Öàμe  iódh  á«é«JGÎ°SE’G  á£ÿG  ò«ØæJ  á«°SÉ°SC’G  É¡à«dƒÄ°ùe  ¿ƒμàd  IófÉ°ùŸG  äGQGOE’Gh  ∫ÉªYC’G  äGQGOEG  iód  …ƒb  áªcƒM  πμ«g  ™°VƒH  ∂æÑdG  ΩÉ«b  •

.á«°ù«FôdG ™jQÉ°ûŸG

.É¡≤«≤– ” »àdG á«°ù«FôdG äGRÉ‚E’G äGô°TDƒe πHÉ≤e ‘ á£î∏d á∏≤à°ùŸG áÑbGôŸG  •
.á«é«JGÎ°SE’G á£ÿG AGOCGh Ωó≤J ™LGôJ »àdGh á«é«JGÎ°SE’G á£ÿG ¬«LƒJ áæ÷ ∫ÓN øe ±Gô°TE’G IQGOE’G ¤ƒJ  •

 ò«ØæJh »é«JGÎ°SE’G §«£îàdG á«∏ª©H ≥∏©àj Éª«a á«é«JGÎ°SE’G ôWÉîŸG º««≤àd ôWÉîª∏d •É≤ædG ójó– äÉbÉ£H ≈∏Y AÉæH á«é«JGÎ°SE’G ôWÉîŸG º««≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤j ,ÊÉãdG øcôdG ÖLƒÃh
.á«é«JGÎ°SE’G äGQOÉÑŸG

 á©ª°ùdG ôWÉfl

 ∂æÑdG ≈©°ùjh .∂æÑdÉH ídÉ°üŸG ÜÉë°UCGh ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc …CGQ ‘ ∂æÑdG á©ª°ùH QGô°VE’G øe ¬dÉª°SCGQ hCG ∂æÑdG äGOGôjEG ≈∏Y ™bƒàe hCG ‹ÉM »Ñ∏°S ôKCG É¡d »àdG ôWÉîŸG É¡fCÉH á©ª°ùdG ôWÉfl ±ô©oJ
:»∏j Ée ¤ƒàj á©ª°ùdG ôWÉfl IQGOE’ πªY QÉWEG ∫ÓN øe ¬H á°UÉÿG á©ª°ùdG ôWÉfl IQGOEG ¤EG

.IôKDƒŸG πeGƒ©dG øe πeÉY πc â– (KRI’s) á«°ù«FôdG á©ª°ùdG ôWÉfl äGô°TDƒe ójó–  •
.IQGOE’G á«∏ªYh á©ª°ùdG ôWÉfl º««≤J ‘ äÉfÉ«μdG ∞∏àîŸ äÉ«dƒÄ°ùŸGh QGhOC’G ójó–  •

.∂æÑ∏d á©ª°ùdG ôWÉfl IQGOE’ á∏μ«¡eh á«ª°SQ á≤jôW ôjƒ£J  •
 áfÉeCGh äÉcô°ûdG áªcƒMh á«dÉŸG áeÓ°ùdGh π«ª©dG É°VQ â– á«°ù«FôdG ôWÉîŸG äGô°TDƒe IQGOEG ºàJh .ôKDƒe πeÉY 12 â– É¡Ø«æ°üJ ”h á©ª°ùdG ôWÉfl äGô°TDƒe ∞∏àfl ójóëàH ∂æÑdG ΩÉb óbh
 ‘ ÒjÉ©ŸG √òg Ωóîà°ùJh .äÉeRC’G IQGOEGh ÚØXƒŸG IAÉØch äÉ°ù°SDƒŸG áaÉ≤Kh äÉ©FÉ°ûdGh ΩÓYE’G πFÉ°Shh á«aÉØ°ûdGh »HÉbôdG ó«≤àdGh á«HÉbôdG áÄ«ÑdGh ôWÉîŸG IQGOEGh ∫ÉªYC’G äÉ°SQÉ‡h IQGOE’G

.á©ª°ùdG ôWÉfl IQGOEGh º««≤J

 ≈∏Y ôKDƒJ »àdG á«°ù«FôdG IôKDƒŸG πeGƒ©dG ∫ÓN øe ôWÉîŸG º««≤àd ÉgOGóYEG ” »àdGh á©ª°ùdG ôWÉîŸ •É≤ædG ójó– äÉbÉ£H ≈∏Y AÉæH á©ª°ùdG ôWÉfl º««≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤j ,ÊÉãdG øcôdG ÖLƒÃh
.Úª¡ŸG ídÉ°üŸG ÜÉë°UCG QÉÑc …CGQ ‘ ∂æÑdG á©ª°S
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إدارة المخاطر تتمـــة

االإنك�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 الإ�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.

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

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 يومًا

50٪ما بني 181 و 365 يومًا

100٪اأكرث من 365 يومًا

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

املخ�ص�س العام

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

بنك الكويت املركزي. اإل اأنه بالن�صبة للفروع التي ل تخ�صع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلا�صة بالدولة املعنية 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 املخاطر الئتمانية ب�صكل فعال، قام البنك بو�صع 

اإطار عمل �صامل ل�صيا�صة اإدارة املخاطر الئتمانية، يغطي كافة اأنواع الت�صهيالت الئتمانية، وذلك ل�صمان التقليل اإىل احلد الأدنى من حدوث اأي قرو�س غري منتظمة.
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اإطار عمل �صيا�صة البنك الإدارة املخاطر االئتمانية:

ي�صتخدم البنك الأهلي ت�صنيفات �صتاندرد اأند بورز وموديز وفيت�س ريتنجز لتحديد انك�صافات الدول وال�صركات. ويختار البنك الت�صنيف الأعلى من بني اأدنى ت�صنيفني لتخ�صي�س وزن املخاطر 

مقابل اأي انك�صاف.

يتبنى البنك جمموعة الرموز التنظيمية التالية 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 - 5B+ حتى BBB من

10 - 8D حتى B- من

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

ممولة 

)األف دك(

غري ممولة 

)األف دك(

املجموع 

)األف دك(

12,529-112,529. البنود النقدية

2558,3677,102565,469. املطالبات على الدول

351,94915,52667,475. املطالبات على كيانات القطاع العام

4320,025613,870933,895. املطالبات على البنوك 

51,131,767555,8861,687,653. املطالبات على ال�صركات

6235,25917,457252,716. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

786,47011186,581. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

8678,4713,342681,813. انك�صافات اأخرى

3,074,8371,213,2944,288,131املجمـوع

ال�صيا�صات والإجراءات 

والإر�صادات

اأدوات التحليل 

الئتماين

املراقبة واملتابعة

نظام الإقرا�س  اإطار عمل 

 اإدارة املخاطر

االئتمانية

م�صوؤولية املخاطرة 

وحما�صبة امل�صئول

الثقافة واملهارات 

الئتمانية

رقابة الئتمان

�صالحية املوافقة

منوذج حتديد 

الأ�صعار

تقنيات قيا�س املخاطر الئتمانية

طريقة اإدارة املحفظة
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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(

13,528-113,528. البنود النقدية

2546,7827,615554,397. املطالبات على الدول

362,2099,91572,124. املطالبات على كيانات القطاع العام

4332,931591,381924,312. املطالبات على البنوك 

51,150,975545,2181,696,193. املطالبات على ال�صركات

6223,02917,034240,063. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

779,18456879,752. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

8715,4343,749719,183. انك�صافات اأخرى

3,124,1721,175,4804,299,552املجمـوع

التوزيع اجلغرايف الإجمايل كافة االإنك�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(

12,529---112,083446. البنود النقدية

565,469---2550,65214,817. املطالبات على الدول

67,475---37,52659,949. املطالبات على كيانات القطاع العام

455,431226,383345,3024,702302,077933,895. املطالبات على البنوك 

10,2041,687,653-51,424,758240,25512,436. املطالبات على ال�صركات

252,716---6246,8175,899. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

86,581----786,581. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

437820681,813-8635,70844,848. انك�صافات اأخرى

3,019,556592,597357,7385,139313,1014,288,131املجمــوع

التوزيع اجلغرايف الإجمايل االإنك�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(

12,529---112,083446. البنود النقدية

558,367---2544,95613,411. املطالبات على الدول

51,949---36,70245,247. املطالبات على كيانات القطاع العام

454,992130,26185,7672,94946,056320,025. املطالبات على البنوك 

1,131,767--5981,077149,5651,125. املطالبات على ال�صركات

235,259---6234,377882. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

86,470----786,470. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

437820678,471-8632,36644,848. انك�صافات اأخرى

2,553,023384,66086,8923,38646,8763,074,837املجمــوع
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التوزيع اجلغرايف الإجمايل االإنك�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(

7,102---15,6961,406. املطالبات على الدول

15,526---282314,703. املطالبات على كيانات القطاع العام

343996,122259,5351,753256,021613,870. املطالبات على البنوك 

10,204555,886-4443,68190,69011,311. املطالبات على ال�صركات

17,457---512,4405,017. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

111----6111. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

3,342----73,342. انك�صافات اأخرى

466,533207,937270,8461,753266,2251,213,294املجمـوع

اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان– اإجمايل املتبقي يف تاريخ االإ�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(

12,529---112,529. البنود النقدية

2199,456286,41975,5945,000565,469. املطالبات على الدول

67,475-32,90231,21633,357. املطالبات على كيانات القطاع العام

4267,784384,988254,21726,906933,895. املطالبات على البنوك 

5375,649999,952282,14629,9061,687,653. املطالبات على ال�صركات

614,00241,86038,823158,031252,716. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

86,581---786,581. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

8114,331377,022156,19634,264681,813. انك�صافات اأخرى

1,073,2342,121,457839,333254,1074,288,131املجمـوع

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

قــــــرو�س 

غري منتظمة 

)األف دك(

خم�ص�س 

حمــــــــدد 

)األف دك(

خم�ص�س 

عــــــــام 

)األف دك(

تكلفة املخ�ص�س 

املحــــــــدد 

)األف دك(

1114,05427,996130,78922,634. املطالبات على ال�صركات

29414091,927298. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

114,99528,405132,71622,932املجمـوع

الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة بح�صب املنطقة اجلغرافية

قــــــرو�س 

غري منتظمة 

)األف دك(

خم�ص�س 

حمــــــــدد 

)األف دك(

خم�ص�س 

عــــــــام 

)األف دك(

114,99528,405130,622حملي )الكويت(

1,976--دول اأخرى بال�صرق الأو�صط

68--اأوروبا

50--بقية دول العامل

114,99528,405132,716املجمـوع
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احلركة يف املخ�ص�صات املر�صودة مقابل تعرث الت�صهيالت االئتمانية

ممـول

)األف دك(

غري ممـول

)األف دك(

 املجموع

)األف دك(

121,98215,048137,030املخ�ص�صات كما يف 1 يناير 2012

49352فرق �صعر ال�صرف

)18,301(-)18,301(مبالغ م�صطوبة خالل العام

1,370-1,370املبالغ امل�صرتدة

40,970)1,973(42,943التكلفة / )املبالغ املفرج عنها( خالل ال�صنة

148,04313,078161,121املخ�ص�صات كما يف 31 دي�صمرب 2012

االنك�صاف املرجح باأوزان املخاطر التايل لتحويل االئتمان وتخفيف املخاطر

م�صنف 

)األف دك(

غري م�صنف 

)األف دك(

 املجموع

)األف دك(

9,751-19,751. املطالبات على كيانات القطاع العام

2196,980963197,943. املطالبات على البنوك 

3704970,007970,711. املطالبات على ال�صركات

236,755236,755-4. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

32,27932,279-5. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

342,425342,425-6. انك�صافات اأخرى

207,4351,582,4291,789,864املجمــوع

تخفيف املخاطر االئتمانية

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

الرئي�صية من ال�صمانات التي يتم اأخذها:

يت�صمن تخفيف املخاطر الئتمانية )CRM( اإدارة ال�صمانات وال�صمان الئتماين وترتيبات وتقنيات ت�صوية الإلتزامات. ول يتم ا�صتخدام تقنيات ت�صوية الإلتزامات حاليا باعتبارها تقنية لتخفيف 

املخاطرة الئتمانية.

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

ال�صمانات. وفيما يخت�س باإدارة تركز خماطر �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 املدرجة امل�صعرة، 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 من قبل �صركتني للتقييم يجب اأن تكون اإحداهما معتمدة من قبل بنك الكويت املركزي. ويتم اأخذ متو�صط التقييمني يف العتبار. 

ويتم تقييم ال�صمانات العقارية على اأ�صا�س �صنوي. 

ويقبل البنك الأهلي الكويتي 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 دخاًل.   •
ومن بني خمففات املخاطر الأخرى، ي�صر البنك على �صرورة وجود تاأمني على املخزون والتجهيزات واملاكينات. كما يقبل البنك اأي�صًا الأ�صهم غري املدرجة و�صمانات الأفراد وال�صركات والبنوك 

بناء على مدى م�صداقيتها ودرجات ت�صنيفها.
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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(

----112,529. البنود النقدية

----2565,469. املطالبات على الدول

-367,47511,25749,000. املطالبات على كيانات القطاع العام

----4933,895. املطالبات على البنوك 

51,687,653824,172320,72642,74464,387. املطالبات على ال�صركات

148-6252,71617,2276,190. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

35,685-786,58160,4981,744. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

244,765-8681,813514,146158,825. انك�صافات اأخرى

4,288,1311,427,300487,48951,744344,985املجمــوع

االنك�صاف للمخاطر االئتمانية بعد عامل حتويل املخاطرة وتخفيف املخاطر االئتمانية

قبل تخفيف 

املخـــاطر 

)األف دك(

تخفيف املخاطر 

الئتمـــانية 

)األف دك(

�صايف االنك�صاف 

)األف دك(

12,529-112,529. البنود النقدية

558,438-2558,438. املطالبات على الدول

50,478)9,004(359,482. املطالبات على كيانات القطاع العام

481,117-4481,117 أ. املطالبات على البنوك - م�صنفة

3,340-43,340 ب. املطالبات على البنوك – غري م�صنفة

973,526)427,857(51,401,383. املطالبات على ال�صركات

238,611)6,338(6244,949. الإنك�صافات الرقابية للقرو�س الفردية

49,096)37,429(786,525. الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة ال�صداد

276,573)403,590(8680,163. انك�صافات اأخرى

2,643,708)884,218(3,527,926املجمــوع

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(

1126. خماطر مركز حقوق امل�صاهمني

267. خماطر �صعر ال�صرف

193احلد األدنى من رأس املال املطلوب خملاطر السوق
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املخاطر الت�صغيلية

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

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(

1881. املتاجرة واملبيعات

212,861. الأعمال امل�صرفية التجارية

32,496. الأعمال امل�صرفية لالأفراد

430. اإدارة الأ�صول

16,268احلد األدنى من رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية

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 بذل اجلهد الواجب وعدد 

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 

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

وطبيعة  اأنواع  ت�صنيف  اأن  كما  املالية.  بالبيانات  الهامة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  حول  اإي�صاحات  يف  عنها  الإف�صاح  يتم  التقييم،  يف  امل�صتخدمة  الرئي�صية  الإفرتا�صات  ذلك  يف  مبا  امل�صتخدمة 

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. 

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

يتم 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 الكويتي. 

اإجمايل قيمة اال�صتثمارات املعلنة يف بيان املركز املايل املجمع

املجموع 

)األف دك(

مدرجة 

)األف دك(

غري مدرجة 

)األف دك(

188,757127,00961,748الأوراق املالية اخلا�صة بال�صتثمار - املتاحة للبيع

جمموع املكا�صب اال�صتثمارية

املجموع

)األف دك(

1,993املكا�صب املحققة امل�صجلة يف بيان دخل ال�صنة

25,205املكا�صب غري املحققة امل�صجلة يف حقوق امل�صاهمني

4511,342٪ من املذكور اأعاله املت�صمن يف راأ�صمال ال�صريحة الثانية

متطلبات راأ�س املال لال�صتثمارات

متطلبات راأ�س املال

)األف دك(

12,298اأوراق مالية خا�صة بال�صتثمار – متاحة للبيع
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)IRRBB( خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

فيما يلي بيان لطبيعة خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية والإفرتا�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 

واأذونات اخلزينة  الدين احلكومية  الفائدة فهي �صندات  اأ�صعار  التي حتمل خماطرة  العنا�صر الأخرى يف امليزانية  اأما  الأ�صا�صي(.  ال�صعر  الفائدة )خماطر  اأ�صعار  اإىل خماطرة  يوؤدي  لذلك، 

و�صندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�صتثمارية.

يتم اإعادة ت�صعري الودائع بناء على تاريخ الإ�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 �صعر الفائدة يتم 

ت�صنيفها ب�صكل منف�صل. يتم ح�صاب املكا�صب املعر�صة للمخاطر بناء على فجوات اإعادة ت�صعري �صعر الفائدة. كما يتم القيام بتحليل ت�صبيهي حتت �صيناريوهات خمتلفة ل�صعر الفائدة. ويتم 

حتديد الأثر كميا على فرتات منتظمة. كما اأن الإنك�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 دك(خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

165 نقطة أساس حساسية في دفتر الدينار الكويتي

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

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

تقييم خماطر البنك، وتقييم التقنيات امل�صتخدمة يف قيا�س واإدارة املخاطر، واتخاذ قرارات مبنية على معلومات �صليمة اأثناء التعامل مع البنك. 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 املخاطر.
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بيـان الدخل

خالل عام 2012 ا�صتمرت ظروف البيئة الت�صغيلية ال�صعبة والتي كانت �صائدة يف عام 2011. ولقد كان للتاأخري امل�صتمر يف االإنفاق احلكومي اأثره العك�صي على توقعات التعايف االقت�صادي، كما 

اأن بيئة االأعمال التي انخف�ض فيها �صعر الفائدة قد اأثرت ب�صكل �صلبي على ربحية البنوك داخل ال�صناعة امل�صرفية املحلية. وعلى الرغم من هذه الظروف التي ت�صكل حتديا م�صتمرا جنح البنك 

االأهلي الكويتي يف املحافظة على اأرباحه الت�صغيلية عند م�صتوى 80.4 مليون دك وهو مبلغ يتجاوز ب�صكل طفيف ما حققه يف عام 2011. اإال اأن �صايف االأرباح قد انخف�ض لي�صل اإىل 30 مليون دك 

ويعود ال�صبب الرئي�صي يف ذلك اإىل املخ�ص�صات االحرتازية التي مت جتنيبها ملواجهة اأية م�صاكل غري متوقعة ملحفظة القرو�ض. وقد بلغت ربحية ال�صهم 20 فل�صا، كما بلغ العائد على االأ�صول %1 

والعائد على حقوق امل�صاهمني %6.

ا�صتطاع البنك حتقيق اإيرادات �صافية من الفوائد مببلغ 84.3 مليون دك وهو اأقل قليال من �صايف اإيرادات الفوائد التي حققها يف عام 2011 مببلغ 84.8 مليون دك، وقد جنح البنك يف ذلك عن 

طريق اال�صتخدام الفعال للميزانية واإ�صرتاتيجيات اإدارة �صعر الفائدة وزيادة قاعدة ودائع العمالء باأ�صعار بتكلفة منخف�صة لتقليل تكلفة االأموال. وهذا يعترب اأداء ا�صتثنائيا اإذا اأخذنا يف االعتبار 

بيئة �صعر الفائدة التي �صادت خالل عام 2012. كما اأن الدخل من الر�صوم واال�صتثمار ومعامالت ال�صرف االأجنبي قد زاد بن�صبة 4.4% ليحقق 32.13 مليون دك ويتجاوز ما حققه يف عام 2011 

على الرغم من اأن�صطة املتاجرة املحدودة خالل العام.

اأما التكاليف الت�صغيلية فقد جنح البنك يف ال�صيطرة عليها عند مبلغ 36 مليون دك، وبرغم ذلك ا�صتمر البنك يف اال�صتثمار يف البنية التحتية واملوارد لتح�صني قدرته على خدمة العمالء واملحافظة 

على مركزه التناف�صي عن طريق حت�صني الكفاءة الت�صغيلية، ونتيجة لذلك ظل معدل التكلفة اإىل الدخل عند ن�صبة 31% وهو يف حدود م�صتويات عام 2011، ويعترب معدل جيد باملقارنة مع اأف�صل 

ممار�صات ال�صناعة امل�صرفية.

وب�صكل عام جنح البنك يف املحافظة على الربحية حتى يف ظل ظروف ال�صوق ال�صعبة. ومع معدل كفاية راأ�ض املال الذي جتاوز ن�صبة 25%، فاإن البنك يتمتع مبركز راأ�صمايل قوي وقدرة مالية 

متكنه من مواجهة اأي ظروف اأو اأحداث طارئة.

امليزانية العمومية

بلغ اإجمايل اأ�صول البنك 2.973 مليار دينارا كويتيا يف نهاية عام 2012 ، باملقارنة مع 3.079 مليار دينارًا كويتيًا يف نهاية عام 2011. وقد ظلت فر�ض االإقرا�ض حمدودة يف عام 2012، كما 

انخف�ض �صايف القرو�ض وال�صلفيات ب�صكل هام�صي من 2.066 مليار دك يف نهاية عام 2011 لي�صل اإىل 1.987 مليار دك يف نهاية عام 2012. كما بلغ اإجمايل حمفظة القرو�ض غري املنتظمة 

112.1 مليون دك يف نهاية عام 2012 حمققا زيادة عن االإجمايل يف نهاية عام 2011 الذي بلغ 91.4 مليون دك. وب�صكل عام ظلت القرو�ض غري املنتظمة م�صتقرة اإذا اأخذنا يف االعتبار اأو�صاع 
ال�صوق ال�صائدة ون�صبة تغطية ال�صمانات.

وقد التزم البنك بكافة املعدالت النظامية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل عام 2012.

الن�سب والتوزيعات

يتم توزيع �صايف االأرباح على النحو التايل:

1. حتويل مبلغ 3.170 مليون دينارا كويتيا اإىل االحتياطي القانوين عماًل باأحكام قانون ال�صركات الكويتي.

2. حتويل مبلغ 3.170 مليون دينارا كويتيا اإىل االحتياطي العام وفقا الأحكام النظام االأ�صا�صي.

3. حتويل الر�صيد الباقي مببلغ 23.687 مليون دينارا كويتيا اإىل ح�صاب االأرباح املرحلة.

وقد اأو�صى جمل�ض االإدارة بتوزيع االأرباح التالية على امل�صاهمني وذلك من ر�صيد االأرباح املرحلة، وتخ�صع هذه التو�صية ملوافقة اجلمعية العامة للبنك وكذلك اجلهات املخت�صة:

1. مبلغ 9.078 مليون دك كاأرباح اأ�صهم نقدية مبعدل 6 فل�ض لكل �صهم.

2. مبلغ 10.593 مليون دك عن طريق اإ�صدار 105,926,763 اأ�صهم منحة جمانية بقيمة ا�صمية 100 فل�صا لل�صهم الواحد مبا ن�صبته 7% من راأ�ض املال امل�صدر واملدفوع.

تـقـريـر مـجـلـس اإلدارة
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة م�ساهمي البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة للبنك االأهلي الكويتي �ض.م.ك. )البنك( و�صركته التابعة )ي�صار اإليهما معًا بــ »املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�صمرب 

2012 وبيانات الدخل والدخل ال�صامل والتغريات يف حقوق امل�صاهمني والتدفقات النقدية املجمعة لل�صنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ض ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة واالإي�صاحات االأخرى. 

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

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

�صرورية الإعداد بيانات مالية جممعة خالية من االأخطاء املادية �صواء كانت ب�صبب الغ�ض اأو اخلطاأ.

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

اإن م�صوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�صتنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات االأخالقية 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 واالإف�صاحات التي تت�صمنها البيانات املالية املجمعة. ت�صتند االإجراءات املختارة اإىل تقدير مراقبي احل�صابات، مبا يف 

ذلك تقييم خماطر االأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �صواء كانت تلك االأخطاء ب�صبب الغ�ض اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو احل�صابات يف االعتبار اأدوات الرقابة الداخلية 

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

للبنك. وي�صتمل التدقيق اأي�صًا على تقييم مالئمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة و�صحة التقديرات املحا�صبية الهامة التي اأجرتها االإدارة، وكذلك تقييم العر�ض ال�صامل للبيانات املالية املجمعة. 

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

الراأي

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2012 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�صنة املنتهية بذلك 

التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

يف راأينا اأي�صًا اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�صبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ض اإدارة البنك فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو 

وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات واالإي�صاحات التي راأيناها �صرورية الأغرا�ض التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�صمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات 

ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�صاأن كفاية راأ�ض املال والتي ين�ض عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�صمرب 2005 والتعديالت الالحقة له وقانون 

 31 ال�صنة املالية املنتهية يف  اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل  اأجري اجلرد وفقًا لالأ�صول املرعية. ح�صبما و�صل  واأنه قد  2012 والنظام االأ�صا�صي للبنك  25 ل�صنة  ال�صركات التجارية رقم 

دي�صمرب 2012 خمالفات للتعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�صاأن كفاية راأ�ض املال والتي ين�ض عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�صمرب 2005 

والتعديالت الالحقة له وقانون ال�صركات التجارية رقم 25 ل�صنة 2012 اأو النظام االأ�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 الأحكام 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 2012.

وليد عبد اهلل الع�سيمي

�صجل مراقبي احل�صابات رقم 68 فئة اأ

من العيبان والع�صيمي و�صركاهم

ع�صو يف اإرن�صت ويونغ

15 يناير 2013
الكويت

جا�سـم اأحمـد الفهـد

�صجل مراقبي احل�صابات رقم 53 فئة اأ

من الفهد والوزان و�صركاهم 

ديلويت وتو�ض

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

 ديلويت وتـو�ش 

الفهــد والــوزان و�سركاهــم
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اإي�صاحات

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

املوجودات

3251,477317,728نقد واأر�صدة لدى البنوك 
4211,775237,048اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

4259,654199,828�صندات بنك الكويت املركزي
51,986,8692,066,379, 22قرو�ض و�صلف

6189,545191,658ا�صتثمارات يف اأوراق مالية
-710,772ا�صتثمار يف �صركة زميلة

833,73438,299موجودات اأخرى
929,19328,861مباين ومعدات

2,973,0193,079,801جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

557,740422,991مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
1,838,6732,102,433ودائع العمالء

1059,87163,434مطلوبات اأخرى

2,456,2842,588,858اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

11151,324144,118راأ�ض املال
1110,5937,206اأ�صهم منحة مقرتحة
11108,897108,897عالوة اإ�صدار اأ�صهم

)8,556()118(11اأ�صهم خزينة
11236,961217,884احتياطيات 

119,07821,394توزيعات اأرباح مقرتحة

516,735490,943اإجمايل حقوق امل�ساهمني

2,973,0193,079,801جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اأحمد يو�سف بهبهاين

رئي�ض جمل�ض االإدارة

علي هالل املطريي

نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة والع�صو املنتدب

كولني بلومان

رئي�ض املدراء العامني والرئي�ض التنفيذي

بيان المركز المالي المجمع
في 31 ديسمبر 2012

اإن االإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 25 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإي�صاحات

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

12117,607121,381اإيرادات فوائد
)36,551()33,289(13م�صروفات فوائد

84,31884,830�سايف اإيرادات الفوائد

1423,42024,472�صايف اإيرادات اأتعاب وعموالت
3,3973,289�صايف اأرباح حتويل عمالت اأجنبية

)901(1,612�صايف اأرباح )خ�صائر( من ا�صتثمارات يف اأوراق مالية
1,8913,045اإيرادات توزيعات اأرباح

- 7667ح�صة يف نتائج �صركة زميلة
1,144865اإيرادات اأخرى

116,449115,600اإيرادات الت�سغيل

)23,370()23,291(م�صروفات موظفني
)12,628()12,745(م�صروفات ت�صغيل اأخرى وا�صتهالك

)35,998()36,036(م�سروفات الت�سغيل

80,41379,602ربح الت�سغيل لل�سنة قبل املخ�س�سات / خ�سائر النخفا�ش يف القيمة
)25,113()47,361(15خم�ص�ض / خ�صائر انخفا�ض القيمة

33,05254,489ربح ال�سنة بعد املخ�س�سات / خ�سائر النخفا�ش يف القيمة

)265()280(اأتعاب اأع�صاء جمل�ض االإدارة
)3,888()2,745(16ال�صرائب

30,02750,336�سايف ربح ال�سنة

34 فل�ض20 فل�ش17ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

بيان الدخل المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

اإن االإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 25 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

30,02750,336�سايف ربح ال�سنة

اإيرادات �ساملة اأخرى

)1,274(5,902تاأثري التغريات يف القيمة العادلة ال�صتثمارات متاحة للبيع
6662,343�صايف ربح بيع / خ�صائر انخفا�ض قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع

)451(499اإعادة تقييم اأرا�صي ملك حر
6227فروق ترجمة العمليات اخلارجية بالعمالت االأجنبية

7,129645اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة

37,15650,981اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

بيان الدخل الشامل المجمع
السنة المنتهية 31 ديسمبر 2012

اإن االإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 25 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

اأن�صــطة العمليات

30,02750,336�صايف ربح ال�صنة
تعديالت لـ:

250)1,993(�صايف )اأرباح( خ�صائر من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع
)3,045()1,891(اإيرادات توزيعات اأرباح

- )667(ح�صة يف نتائج �صركة زميلة
1,5951,514ا�صتهالك

43,62925,113خم�ص�صات / خ�صائر االنخفا�ض يف القيمة

70,70074,168ربح العمليات قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�صغيل

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

)18,695(16,803ودائع لدى البنـوك
25,27321,952اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

)69,910()59,826(�صندات بنك الكويت املركزي
)84,553(36,567قرو�ض و�صلف

777630ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�صائر
)5,677(5,137موجودات اأخرى

134,74925,657مبالغ م�صـتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
80,381)263,760(ودائع العمـالء

4,083)1,590(مطلوبات اأخرى

28,036)35,170(�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل

اأن�سطة ال�ستثمار

)51,702()68,202(�صراء ا�صتثمارات متاحة للبيع
64,76337,415املح�صل من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

)1,366()1,428(�صايف �صراء مباين ومعـدات
1,8913,045اإيرادات توزيعات اأرباح م�صتلمة

)12,608()2,976(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صـطة اال�صتثمار

اأن�سطة التمويل

)28,528()21,394(توزيعات اأرباح مدفوعة
)146()104(�صراء اأ�صهم خزينة

- 10,134بيع اأ�صهم خزينة

)28,674()11,364(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صـطة التمويل

6227فروق حتويل عمالت اأجنبية

)13,219()49,448(�سايف النق�ش يف النقـد والنقد املعادل

216,506229,725النقـد والنقد املعادل يف 1 ينايـر

167,058216,506النقـد والنقد املعادل يف 31 دي�سـمرب

يتكون النقد والنقد املعادل من:

32,23633,838نقد يف ال�صندوق ويف احل�صاب اجلاري لدى بنوك اأخرى
73,181104,585اأر�صدة لدى بنك الكويت املركزي

61,64178,083ودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�صتحقاق قدرها ثالثني يومًا

167,058216,506

اإن الفائدة امل�صتلمة يف 2012 هي مببلغ 120,788 األف دينار كويتي )2011: 114,598 األف دينار كويتي( والفائدة املدفوعة يف 2012 هي مببلغ 34,458 األف دينار كويتي )2011: 35,370 

األف دينار كويتي(.

بيان التدفقات النقديـة المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

اإن االإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 25 ت�صكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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التاأ�سي�ش والت�سجيل  1

اإن البنك االأهلي الكويتي �ض.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 باالأن�صطة امل�صرفية يف دولة الكويت ودولة االإمارات العربية املتحدة.

قام البنك بتاأ�صي�ض �صركة تابعة ومملوكة بالكامل وهي �صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار �ض.م.ك. )مقفلة( )»ال�صركة التابعة«(. وت�صطلع باأن�صطة اإدارة اال�صتثمار واالأعمال اال�صت�صارية وتخ�صع 

لرقابة هيئة اأ�صواق املال بالكويت. 

مت الت�صريح باإ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�صركته التابعة )ي�صار اإليهم »املجموعة«( من قبل جمل�ض اإدارة البنك يف 15 يناير 2013. اإن اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني لها 

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

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2

اأ�سا�ش الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�ض معايري املحا�صبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت على موؤ�ص�صات اخلدمات املالية التي تخ�صع 

لرقابة بنك الكويت املركزي. تتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�صتثناء متطلبات معيار املحا�صبة الدويل 39 حول املخ�ص�ض املجمع والتي حتل حملها متطلبات 

بنك الكويت املركزي حول احلد االأدنى للمخ�ص�ض العام، كما هو مبني يف ال�صيا�صة املحا�صبية النخفا�ض قيمة املوجودات املالية.

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة باإعادة تقييم »اال�صتثمار يف اأوراق مالية« و »االأر�ض ملك حر« و »م�صتقات االأدوات املالية«.

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

اأ�سا�ش التجميع

تت�صمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للبنك و�صركته التابعة. ويتم اإعداد البيانات املالية لل�صركة التابعة لنف�ض �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.

يتم عند التجميع ا�صتبعاد كافة االأر�صدة واملعامالت اجلوهرية فيما بني املجموعة مبا يف ذلك االأرباح واخل�صائر غري املحققة اجلوهرية الناجتة عن املعامالت بني �صركات املجموعة.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

اإن ال�صيا�صات املحا�صبية مماثلة لتلك امل�صتخدمة يف ال�صنة ال�صابقة با�صتثناء تطبيق ال�صيا�صة املحا�صبية حول اال�صتثمار يف �صركة زميلة. 

معايري �سادرة لكن مل ت�سري بعد

مت اإ�صدار معايري جمل�ض معايري املحا�صبة الدولية التالية اإال اإنها مل ت�صري بعد ومل يتم تطبيقها ب�صكل مبكر من قبل املجموعة. اإن هذه املعايري والتف�صريات ال�صادرة هي تلك التي تتوقع املجموعة 

ب�صورة معقولة اإن يكون لها تاأثري على االإف�صاحات واملركز واالأداء املايل عند تطبيقها يف امل�صتقبل. تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري عند �صريانها.

معيار املحا�سبة الدويل 1 عر�ش البيانات املالية

 تغري التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل 1 طريقة جتميع البنود املعرو�صة �صمن االإيرادات ال�صاملة االأخرى. يتم عر�ض البنود التي ميكن اإعادة ت�صنيفها )اأو »اإعادة اإدراجها«( اإىل اأرباح 

اأو خ�صائر يف فرتة م�صتقبلية )على �صبيل املثال، عند اال�صتبعاد اأو الت�صوية( ب�صورة منف�صلة عند البنود التي ال ميكن اإعادة ت�صنيفها. ي�صري التعديل على الفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 

1 يوليو 2012.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمـــة(  2

معايري �سادرة لكن مل ت�سري بعد )تتمـــة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية

مت اإ�صدار املعيار يف نوفمرب 2009 وي�صري على ال�صنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2015. 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�ض ت�صنيف االأدوات املالية وطرق احت�صاب انخفا�ض القيمة ذات ال�صلة. �صوف يوؤدي 

تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 اإىل اإجراء تعديالت واإف�صاحات اإ�صافية تتعلق باالأدوات املالية واملخاطر املرتبطة بها. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 10 البيانات املالية املجمعة

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 10، الذي ي�صري اعتبارًا من 1 يناير 2013، حمل اإر�صادات التجميع يف معيار املحا�صبة الدويل 27 البيانات املالية املجمعة وامل�صتقلة وتف�صري جلنة التف�صريات 

الدائمة - 12 التجميع - املن�صاآت ذات االأغرا�ض اخلا�صة وذلك من خالل تقدمي منوذج واحد لتجميع كافة املن�صاآت على اأ�صا�ض ال�صيطرة ب�صرف النظر عن طبيعة ال�صركة امل�صتثمر فيها )اأي 

عما اإذا كانت اأي من�صاأة م�صيطر عليها من خالل حقوق الت�صويت للم�صتثمرين اأو من خالل الرتتيبات التعاقدية االأخرى كما هو �صائع يف املن�صاآت ذات االأغرا�ض اخلا�صة(. وفقًا للمعيار الدويل 

للتقارير املالية 10، ت�صتند ال�صيطرة اإىل ما اإذا كان م�صتثمر ما لديه 1( �صيطرة على ال�صركة امل�صتثمر فيها؛ و2( تعر�ض للمخاطر اأو حقوق يف العائدات املتغرية من م�صاركته يف ال�صركة امل�صتثمر 

فيها؛ و3( القدرة على ا�صتخدام �صيطرته على ال�صركة امل�صتثمر فيها للتاأثري على مبلغ العائدات. �صيقوم البنك بتقييم وحتديد حجم التاأثري كما يف تاريخ التطبيق اعتمادًا على العالقة بني البنك 

وال�صركات االأخرى كما يف ذلك التاريخ.

املعيار الدويل للتقارير املالية 12 الإف�ساح عن احل�س�ش يف ال�سركات الأخرى

يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية 12، الذي ي�صري اعتبارًا من 1 يناير 2013، اإف�صاحات موؤيدة حول كل من ال�صركات املجمعة وال�صركات غري املجمعة التي ت�صارك يف ال�صركة. اإن الهدف من 

املعيار الدويل للتقارير املالية 12 هو طلب املعلومات حتى يتمكن م�صتخدمو البيانات املالية من تقييم اأ�صا�ض ال�صيطرة واأية قيود على املوجودات واملطلوبات املجمعة والتعر�ض للمخاطر الناجتة عن 

امل�صاركات مع ال�صركات املنتظمة غري املجمعة وم�صاركة مالكي احل�ص�ض غري امل�صيطرة يف اأن�صطة ال�صركات املجمعة. �صيقوم البنك بتقييم وحتديد حجم التاأثري كما يف تاريخ التطبيق اعتمادًا 

على العالقة بني البنك وال�صركات االأخرى كما يف ذلك التاريخ.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�ش القيمة العادلة

ي�صتبدل املعيار الدويل للتقارير املالية 13، الذي ي�صري اعتبارًا من 1 يناير 2013، االإر�صادات حول قيا�ض القيمة العادلة يف املراجع املحا�صبية للمعايري الدولية للتقارير املالية احلالية مبعيار 

واحد. يعرف املعيار الدويل للتقارير املالية 13 القيمة العادلة ويقدم اإر�صادات حول كيفية حتديد القيمة العادلة ويتطلب اإف�صاحات حول قيا�صات القيمة العادلة. ولكن، ال يغري املعيار الدويل 

للتقارير املالية 13 املتطلبات املتعلقة بتحديد البنود التي يجب قيا�صها اأو االإف�صاح عنها وفقًا للقيمة العادلة.

معيار املحا�سبة الدويل 28 ا�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة و�سركات املحا�سة )معدل كما يف 2011(

نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية 11 الرتتيبات امل�صرتكة واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 االإف�صاح عن احل�ص�ض يف ال�صركات االأخرى اجلديدين، مت تعديل ا�صم معيار 

املحا�صبة الدويل 28 اإىل معيار املحا�صبة الدويل 28: »ا�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة و�صركات املحا�صة« ويبني تطبيق طريقة حقوق امللكية على اال�صتثمارات يف �صركات املحا�صة باالإ�صافة اإىل 

ال�صركات الزميلة. ي�صري هذا التعديل على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. 

اإن تطبيق املعايري اأعاله لي�ض من املتوقع اأن يكون له تاأثري مادي على املركز اأو االأداء املايل للمجموعة عند �صريانها اأو عند التطبيق املبكر با�صتثناء املعيار الدويل للتقارير املالية 9 واملعيار الدويل 

للتقارير املالية 13 والتي �صوف ينتج عنها تعديالت و / اأو اإف�صاحات اإ�صافية متعلقة بالت�صنيف والقيا�ض واملخاطر املرتبطة باالأدوات املالية.

الأدوات املالية

ت�سنيف الأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�صنيف االأدوات املالية كـ » قرو�ض ومدينني« و »ا�صتثمار يف اوراق مالية« و«مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�صائر«. يتكون اال�صتثمار يف 

اوراق مالية من »اال�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�صارة« و »اال�صتثمارات املتاحة للبيع«. حتدد االإدارة الت�صنيف املالئم لكل اأداة عند احليازة.

التحقق

يتم االعرتاف باالأ�صل اأو االلتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرفًا يف االأحكام التعاقدية لالأداة. اإن جميع امل�صرتيات واملبيعات بالطرق االعتيادية للموجودات املالية يتم ت�صجيلها على اأ�صا�ض 

تاريخ ال�صداد، اأي التاريخ الذي تقوم فيه املجموعة با�صتالم اأو ت�صليم االأ�صل. 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 االأداة 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 االأ�صواق. 
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(á```ªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

(á```ªàJ) á«dÉŸG äGhOC’G

OÉ©Ñà°S’G

 :ÉeóæY (¬æe AõL hCG πeÉμdÉH) ‹Ée π°UCG OÉ©Ñà°SG ºàj

hCG ;á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ∂∏J øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ΩÓà°SG ‘ ≥◊G »¡àæj  •
 Ö«JôJ  ÖLƒÃ  ådÉK  ±ôW  ¤EG  ÒNCÉJ  ¿hO  πeÉμdÉH  äÉ≤aóàdG  ™aóH  ΩGõàdG  πªëàJ  πHÉ≤ŸÉH  øμdh  ,á«dÉŸG  äGOƒLƒŸG  ∂∏J  øe  ájó≤ædG  äÉ≤aóàdG  ΩÓà°SG  ‘  ≥◊ÉH  áYƒªéŸG  ßØà–  •

hCG ;z™aódGh ¢†Ñ≤dG{

 ÉeEGh á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ∂∏J øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ΩÓà°SG ‘ ≥◊G πjƒëàH áYƒªéŸG Ωƒ≤J  •
 π°UC’G ÉjGõeh ôWÉfl áaÉc áYƒªéŸG ∫ƒ– ¿CG  -  

 .π°UC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG ∫ƒ– øμdh π°UC’G ÉjGõeh ôWÉfl áaÉμH ®ÉØàM’G hCG πjƒëàH áYƒªéŸG Ωƒ≤J ’ ¿CG hCG  -  

 QGó≤Ã π°UC’G π«é°ùJ ºàj ,π°UC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG ∫ƒ– ⁄ hCG π°UC’G ÉjGõeh ôWÉfl áaÉμH ®ÉØàM’G hCG πjƒëàH º≤J ⁄h π°UC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘ É¡bƒ≤M πjƒëàH áYƒªéŸG Ωƒ≤J ÉeóæY
 .π°UC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG ‘ áYƒªéŸG QGôªà°SG

.πbCG Éª¡jCG √OGó°S ∂æÑdG ≈∏Y Öéj …òdG πHÉ≤ŸG ≠∏ÑŸ ≈°übC’G ó◊G hCG π°UCÓd á«∏°UC’G ájÎaódG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b ºàj ,∫ƒëŸG π°UC’G ≈∏Y ¿Éª°V πμ°T Iô£«°ùdG òNCÉJ ÉeóæY

.¬à«MÓ°U AÉ¡àfG hCG √DhÉ¨dEG hCG ó≤©dG ‘ OóëŸG ΩGõàd’G øe AÉØYE’G óæY ‹ÉŸG ΩGõàd’G OÉ©Ñà°SG ºàj

»FóÑŸG ¢SÉ«≤dG

 hCG  ìÉHQC’G  ∫ÓN øe ádOÉ©dG  áª«≤dÉH  äGQÉªãà°SG  áØæ°üŸG AÉæãà°SÉH  äGhOC’G  πc ∞«dÉμJ ¤EG  äÓeÉ©ŸG ∞«dÉμJ ±É°†J .ádOÉ©dG  áª«≤dÉH  kÉ«FóÑe á«dÉŸG  äÉHƒ∏£ŸG hCG  äGOƒLƒŸG áaÉc ¢SÉ«b ºàj
.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°SÉc áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ≈∏Y á∏eÉ©ŸG ∞«dÉμJ êQóJ .ôFÉ°ùÿG

≥MÓdG ¢SÉ«≤dG

¿ƒæjóŸGh ¢Vhô≤dG

 IóFÉØdG á≤jôW ΩGóîà°SÉH ICÉØ£ŸG áØ∏μàdÉH kÉ≤M’ äGOƒLƒŸG √òg ¢SÉ≤Jh .§°ûf ¥ƒ°S ‘ ÉgÒ©°ùJ ºàj ’ IOófi hCG áàHÉK äÉYƒaóe äGP á≤à°ûe ÒZ á«dÉe äGOƒLƒe ¿ƒæjóŸGh ¢Vhô≤dG πã“
 πμ°ûJ »àdG ∞«dÉμàdGh ÜÉ©JC’G ∂dòch IRÉ«◊G óæY IhÓY hCG º°üN …CG QÉÑàY’G ‘ kGPƒNCÉe ICÉØ£ŸG áØ∏μàdG ÜÉ°ùàMG ºàj .áª«≤dG ¢VÉØîfG kÉ°übÉf á«∏©ØdG ádOÉ©dG áª«≤dG á«£¨àd ádó©ŸG á«∏©ØdG
 /äÉ°ü°üfl{ øª°V ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG øY áŒÉædG ôFÉ°ùÿG êQóJ .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ zóFGƒa äGOGôjEG{ øª°V AÉØWE’G êGQOEG ºàj .»∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e øe CGõéàj ’ kAõL

.záª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ôFÉ°ùN

.z¿ƒæjóeh ¢Vhôb{ `c É¡Ø«æ°üJ ºàj iôNC’G äGOƒLƒŸG ¢†©Hh ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dGh …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°Sh âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°Sh äÉfhPCGh ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’Gh ó≤ædG ¿EG

ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°S’G

 QÉªãà°S’G ∞«æ°üJ ºàj .ájGóÑdG òæe ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah áØæ°üŸG á«dÉŸG äGQÉªãà°S’Gh IôLÉàª∏d É¡H ßØàëŸG äGQÉªãà°S’G :Éªg Úà«Yôa ÚàÄa áÄØdG √òg º°†J
 ôWÉfl IQGOE’ kÉ≤ah ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°S’G ∞æ°üJ .Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ AGô°ûdG IOÉYEG hCG ™«ÑdG ¢Vô¨d á«°SÉ°SCG IQƒ°üH ¬JRÉ«M â“ GPEG IôLÉàª∏d ¬H ßØàëªc
 πNódG ¿É«H ‘ áŒÉf ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ájCG ≥≤ëàJh ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah kÉ≤M’ á«dÉŸG äGOƒLƒŸG √òg ¢SÉ«b ºàj .™ÑàŸG ¢SÉ°SC’G ≈∏Y É«∏©dG IQGOE’G »ØXƒe ÆÓHEG ºàjh á≤Kƒe QÉªãà°SG á«é«JGÎ°SEGh

 .»FóÑŸG ≥≤ëàdG óæY zájGóÑdG ‘ IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGOƒLƒe{ `c äGQÉªãà°SG …CG ∞«æ°üàH áYƒªéŸG º≤J ⁄ .™ªéŸG

 ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG

 ¢Vhôb hCG  ôFÉ°ùÿG hCG  ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SÉc áØæ°üe ÒZ hCG  z™«Ñ∏d áMÉàe{ `c ÉeEG  É¡Ø«æ°üJ ºàj á≤à°ûe ÒZ á«dÉe äGOƒLƒe ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’G πã“
 ádOÉ©dG áª«≤dG äÓjó©J ¿EÉa ,¬àª«b ¢VÉØîfG hCG π°UC’G OÉ©Ñà°SG óæY .iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G øª°V ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ájCG πé°ùJh ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ≤M’ äGOƒLƒŸG √òg ¢SÉ«b ºàj .Úæjóeh

 .™ªéŸG πNódG ¿É«H ¤EG ∫ƒ– π°UC’G Gò¡H á≤∏©àŸG áªcGÎŸG
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمـــة(  2

الأدوات املالية )تتمـــة(

القيا�ش الالحق )تتمـــة(

املطلوبات املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

تقا�ض هذه املطلوبات املالية الحقًا بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ح�صاب التكلفة املطفاأة مع االأخذ يف االعتبار اأي خ�صم اأو عالوة عند االإ�صدار و التكاليف التي تعترب 

جزءًا مكماًل ل�صعر الفائدة الفعلي. يتم ت�صنيف املبالغ امل�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى وودائع العمالء واملطلوبات االأخرى كـ »مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل االأرباح اأو اخل�صائر«.

م�ستقات الأدوات املالية والتغطية

تت�صمن امل�صتقات مبادالت اأ�صعار الفائدة وعقود حتويل العمالت االأجنبية االآجلة. تدرج هذه االأدوات املالية امل�صتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ اإبرام عقد االأداة املالية ويعاد قيا�صها الحقًا 

بالقيمة العادلة. تدرج م�صتقات االأدوات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة )اأرباح غري حمققة( �صمن املوجودات االأخرى، بينما تدرج م�صتقات االأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�صالبة )خ�صائر 

غري حمققة( �صمن املطلوبات االأخرى يف بيان املركز املايل املجمع. بالن�صبة للتغطية التي ال 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.

تقوم املجموعة با�صتخدام م�صتقات االأدوات املالية الإدارة التعر�ض ملخاطر اأ�صعار الفائدة والعمالت االأجنبية. يتم معاجلة م�صتقات معينة مت�صمنة يف بع�ض االأدوات املالية كم�صتقات منف�صلة 

عندما ال ترتبط اخل�صائ�ض االقت�صادية وخ�صائ�ض املخاطر اخلا�صة بها ب�صورة كبرية بالعقد امل�صيف وال يكون العقد امل�صيف مدرجًا بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر. يتم قيا�ض 

امل�صتقات املت�صمنة وفقًا للقيمة العادلة مع حتقق التغريات يف القيمة العادلة �صمن بيان الدخل املجمع. 

تقوم املجموعة، لغر�ض 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 واالأ�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 ال�صنة املتوقع 

فيها ت�صوية التغطية املحددة مبعدل يرتاوح بني 80% و%125.

املطلوبات املحققة؛ و )ب( تغطية  اأو  للموجودات  العادلة  القيمة  للتغريات يف  التعر�ض  التي تغطي خماطر  العادلة  القيمة  اإىل فئتني: )اأ( تغطية  التغطية  التغطية، ت�صنف  الأغرا�ض حما�صبة 

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�ض 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�ض 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.
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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 الأحد امل�صتقات يتم اإدراجها مبا�صرة يف بيان الدخل ال�صامل املجمع. يتم ا�صتبعاد املبلغ املدرج يف البيان املجمع لالإيرادات 

ال�صاملة و يتم اإدراجه يف بيان الدخل املجمع يف نف�ض ال�صنة التي توؤثر فيها التدفقات املالية املغطاة على االأرباح اأو اخل�صائر يف نف�ض بيان الدخل اأو بند التغطية. يتم اإدراج اأي 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 اإلغاء 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 اإدراج الر�صيد املدرج يف بيان الدخل ال�صامل املجمع.

ال�سمانات املالية

التي  العادلة  البيانات املالية املجمعة مبدئيًا بالقيمة   متنح املجموعة يف �صياق عملها املعتاد �صمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد وال�صمانات والقبوالت. يتم قيد ال�صمانات املالية يف 

متثل العمولة املح�صلة. يف املطلوبات االأخرى. يتم اإطفاء العمولة املح�صلة يف بيان الدخل املجمع �صمن بند » �صايف اإيرادات اأتعاب و عموالت« على اأ�صا�ض الق�صط الثابت على مدى فرتة ال�صمان. 

يتم الحقًا قيا�ض التزام ال�صمان وفقًا ملبلغ الت�صجيل املبدئي ناق�صًا االإطفاء اأو قيمة اأي التزام مايل ناجت عنه اأيهما اأكرب. يتم ت�صجيل اأي زيادة يف املطلوبات املتعلقة بال�صمانات املالية يف بيان 

الدخل املجمع. 

املقا�سة 

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�ض ال�صايف اأو ا�صرتدادها االأ�صل وت�صوية 

االلتزام يف اآن واحد.

القيمة العادلة 

تتحدد القيمة العادلة لالأدوات امل�صعرة بناء على اأ�صعار اآخر اأوامر �صراء معلنة. بالن�صبة لكافة االأدوات املالية االأخرى، مبا يف ذلك االأدوات املالية التي لها �صوق غري ن�صطة، 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 االأخرى امل�صتخدمة ب�صفة عامة من قبل املتعاملني يف ال�صوق اأو يتم حتديدها بالرجوع اإىل االأ�صعار ال�صوقية الأدوات مماثلة. بالن�صبة لال�صتثمارات يف اأ�صهم، يتم 

اإدراج اال�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 االأجل، عن طريق خ�صم التدفقات النقدية التعاقدية امل�صتقبلية وفقًا ملعدالت ال�صوق 

احلالية للفائدة الأدوات مالية مماثلة.

اإن القيمة العادلة الأحد امل�صتقات تعادل الربح اأو اخل�صارة غري املحققة من هذه امل�صتقات التي يتم قيا�صها ح�صب ال�صوق با�صتخدام اأ�صعار ال�صوق ذات ال�صلة اأو مناذج الت�صعري الداخلية.
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انخفا�ش قيمة املوجودات

 تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بعمل تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي على انخفا�ض قيمة اأ�صل اأو جمموعة من املوجودات املالية. يتعر�ض االأ�صل املايل اأو جمموعة 

من االأ�صول املالية لالنخفا�ض يف القيمة فقط يف حالة وجود دليل مو�صوعي على االنخفا�ض 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 اال�صول املالية. الأغرا�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة، يتم جتميع املوجودات املالية عند اأدنى م�صتوى يتحقق عنده تدفقات نقدية حمددة 

ب�صورة م�صتقلة.

فيما يتعلق بالقرو�ض واملدينني، يف حالة وجود دليل مو�صوعي على تكبد خ�صارة االنخفا�ض يف القيمة، يتم خف�ض االأ�صل املايل اإىل املبلغ املمكن ا�صرتداده. بالن�صبة للقرو�ض واملدينني ذات معدالت 

الفائدة الثابتة، فاإن املبلغ املمكن ا�صرتداده ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية خم�صومة ا�صتنادًا اإىل معدل الفائدة الفعلية االأ�صلي اأما القرو�ض واملدينني ذات معدالت الفائدة 

املتغرية، فاإن املبلغ املمكن ا�صرتداده يتم خ�صمه مبعدل الفائدة الفعلية احلايل وفقًا ملا ين�ض عليه العقد. تت�صمن التدفقات النقدية امل�صتقبلية املبالغ امل�صرتدة من ال�صمانات والرهن. يتم 

تقييم ال�صمانات املالية وت�صجيل خ�صارة انخفا�ض يف القيمة بطريقة مماثلة بالن�صبة للقرو�ض واملدينني. تخف�ض القيمة الدفرتية لالأ�صل من خالل ا�صتخدام ح�صاب املخ�ص�صات ويتحقق مبلغ 

االنخفا�ض يف القيمة �صمن بيان الدخل املجمع. يف حالة زيادة اأو نق�ض مبلغ املقدر خل�صارة االنخفا�ض يف القيمة، يف �صنة الحقة، ب�صبب حدث وقع بعد ت�صجيل انخفا�ض القيمة، فاإنه يتم زيادة 

اأو تخفي�ض خ�صارة انخفا�ض القيمة امل�صجلة �صابقًا وذلك من خالل تعديل ح�صاب املخ�ص�ض. اإذا مت ا�صرتداد امل�صطوب يف امل�صتقبل، يتم اإ�صافة املبلغ امل�صرتد اإىل اإيرادات اأخرى يف بيان الدخل 

املجمع. يتم �صطب القرو�ض واملدينني باالإ�صافة اإىل املخ�ص�ض املتعلق بها يف حالة عدم وجود توقع حقيقي ال�صرتدادها ومت حتقيق جميع ال�صمانات اأو حتويلها اإىل املجموعة. يف حالة ا�صرتداد 

ما مت �صطبًه يتم قيد اال�صرتداد يف بيان الدخل املجمع.

تتطلب م�صتقات بنك الكويت املركزي من املجموعة املحافظة على احلد االأدنى للمخ�ص�صات العامة بن�صبة 1% يف �صورة نقد منتظم و ت�صهيالت وبن�صبة 0.5% يف �صورة ت�صهيالت ائتمانية غري 

نقدية، بال�صايف بعد ا�صتبعاد بع�ض فئات ال�صمانات.

بالن�صبة لال�صتثمارات يف اأ�صهم متاحة للبيع، تقوم املجموعة يف تاريخ املركز املايل بتقييم وجود دليل مو�صوعي على اأن ا�صتثمار اأو جمموعة من اال�صتثمارات قد تعر�صت لالنخفا�ض يف القيمة. 

يف حالة وجود دليل على االنخفا�ض يف القيمة، فاإن اخل�صائر املرتاكمة التي يتم قيا�صها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�صًا خ�صائر االنخفا�ض يف القيمة على اال�صتثمارات 

املحققة �صابقًا يف بيان الدخل املجمع، يتم نقلها من اإيرادات �صاملة اأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع. ال يتم عك�ض خ�صائر االنخفا�ض يف القيمة على اال�صتثمارات يف اأ�صهم متاحة للبيع من 

خالل بيان الدخل املجمع. يتم ت�صجيل اأي زيادة يف قيمتها العادلة، بعد االنخفا�ض يف القيمة، مبا�صرة �صمن اإيرادات �صاملة اأخرى مبا�صرًة.

وبالن�صبة الأدوات الدين املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتقييم االأدوات كل على حده لتحديد اإذا ما كان هناك دليل مو�صوعي على االنخفا�ض يف القيمة. عند وجود دليل مو�صوعي على االنخفا�ض 

يف القيمة، يتم قيا�ض مبلغ اخل�صارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأداة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية. فاإنه يف حالة الزيادات يف القيمة العادلة الأدوات الدين املتاحة للبيع يف �صنة 

الحقة وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�صورة مو�صوعية بحدث وقع بعد حتقيق خ�صارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع، يتم عك�ض خ�صارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.

يتم مراجعة املوجودات االأخرى لغر�ض حتديد االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�صري اأحداث اأو تغريات يف الظروف اإىل عدم اإمكانية ا�صرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإدراج خ�صائر االنخفا�ض 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 اال�صتخدام اأيهما اأكرب.

قرو�ش معاد التفاو�ش عليها

يف حالة العجز عن ال�صداد، ت�صعى املجموعة اإىل اإعادة هيكلة هذه القرو�ض ولي�ض حيازة ال�صمان. قد يت�صمن ذلك مد ترتيبات ال�صداد واالتفاق على �صروط قرو�ض جديدة. عند اإعادة التفاو�ض 

حول هذه البنود و�صروط هذه القرو�ض، يتم تطبيق بنود و�صروط الرتتيبات التعاقدية اجلديدة يف حتديد ما اإذا كانت هذه القرو�ض �صتبقى متاأخرة الدفع. وتراجع االإدارة القرو�ض املعاد التفاو�ض 

عليها با�صتمرار ل�صمان االلتزام بكافة املعايري واإمكانية الوفاء بدفعات ال�صداد امل�صتقبلية املحتملة. 
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الأدوات املالية )تتمـــة(

ا�ستثمار يف �سركات زميلة

يتم املحا�صبة عن ا�صتثمار املجموعة يف �صركاتها الزميلة با�صتخدام طريقة حقوق امللكية املحا�صبية. اإن ال�صركة الزميلة هي ال�صركة التي متار�ض عليها املجموعة تاأثريًا جوهريًا ولكن ال ت�صيطر 

عليها، ومتثل عمومًا ح�صة م�صاهمة ترتاوح بني ن�صبة 20% و 50% من حقوق الت�صويت. 

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم ت�صجيل اال�صتثمار يف �صركة زميلة يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائدًا التغريات بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�صركة الزميلة. اإن 

االأرباح غري املحققة واخل�صائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�صركة الزميلة يتم ا�صتبعادها مبقدار ح�صة املجموعة يف ال�صركة الزميلة.

يتم ت�صجيل ح�صة املجموعة يف اأرباح اأو خ�صائر ما بعد احليازة ل�صركتها الزميلة يف بيان الدخل املجمع كما يتم ت�صجيل ح�صتها يف حركات ما بعد احليازة يف اإيرادات �صاملة اأخرى لل�صركة الزميلة 

يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع. يتم اإدراج ال�صهرة املتعلقة ب�صركة زميلة يف القيمة الدفرتية لال�صتثمار وال يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها ب�صورة منف�صلة لغر�ض حتديد االنخفا�ض يف القيمة. 

يتم اإجراء التعديالت، متى لزم ذلك، لكي تتوافق ال�صيا�صات املحا�صبية مع ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة. اإن الفرق يف تاريخ التقارير املالية لل�صركة واملجموعة ال يتجاوز ثالثة اأ�صهر. يتم اإجراء 

تعديالت لتاأثريات املعامالت اجلوهرية اأو االأحداث التي املمكن اأن حتدث بني هذا التاريخ وبني تاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�صوعي على اأن اال�صتثمار يف �صركات زميلة قد انخف�صت قيمته. ويف هذه احلالة، حتت�صب املجموعة مبلغ انخفا�ض 

القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�صرتداده لل�صركة الزميلة وقيمتها الدفرتية وت�صجل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.

عند فقدان التاأثري امللمو�ض على ال�صركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ض وت�صجيل اال�صتثمار املتبقي وفقًا لقيمته العادلة. تدرج اأي فروق بني القيمة الدفرتية لل�صركة الزميلة عند فقدان التاأثري 

امللمو�ض والقيمة العادلة لال�صتثمار املتبقي واملتح�صالت من البيع يف بيان الدخل املجمع. 

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�صندوق واالأر�صدة والودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�صتحقاق اأ�صلية ال تتجاوز ثالثني يومًا.

املباين واملعدات

تدرج املباين واملعدات - با�صتثناء االأر�ض اململوكة ملك حر - بالتكلفة ناق�صًا اال�صتهالك املرتاكم وخ�صائر انخفا�ض القيمة. يتم حتميل اال�صتهالك على جميع املباين واملعدات با�صتثناء االأر�ض 

ملك حر مبعدالت حتت�صب ل�صطب تكلفة كل اأ�صل على اأ�صا�ض طريقة الق�صط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر لها. 

تدرج االأر�ض ملك حر مبدئيًا بالتكلفة. بعد التحقق املبدئي، تدرج االأر�ض 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�ض اأو العجز الناجت من اإعادة التقييم، كبند منف�صل �صمن االإيرادات ال�صاملة االأخرى �صريطة اأال يتجاوز العجز مبلغ الفائ�ض املحقق �صابقًا. اإن مبلغ العجز 

الناجت من اإعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�ض املحقق �صابقًا يدرج يف بيان الدخل املجمع. تدرج الزيادة يف بيان الدخل املجمع مبقدار عك�ض فائ�ض اإعادة التقييم خل�صارة اإعادة التقييم املحققة 

يف بيان الدخل املجمع �صابقًا. عند اال�صتبعاد، يتم حتويل فائ�ض اإعادة التقييم املتعلق باالأر�ض ملك حر التي مت بيعها اإىل االأرباح املرحلة مبا�صرًة.

يتم مراجعة القيم التخريدية واالأعمار الزمنية واأ�صاليب اال�صتهالك، وتعديلها يف احلاالت املالئمة، يف نهاية كل �صنة مالية. اإن االأعمار الزمنية املقدرة للموجودات لغر�ض احت�صاب اال�صتهالك 

هي كما يلي:

20 �صنة مباين 

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�ض القيمة. واإذا كان هناك اأي موؤ�صر على انخفا�ض القيمة، فاإنه يتم 

تخفي�ض املوجودات اإىل قيمها املمكن ا�صرتدادها، كما يتم ت�صجيل اأي خ�صائر ناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.

59



إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمـــة(  2

مكافاأة نهاية اخلدمة

يتم احت�صاب املخ�ص�ض للمبالغ امل�صتحقة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف القطاع االهلي وعقود املوظفني وقانون العمل يف البالد التي تزاول الفروع ن�صاطها بها.

اأ�سهم 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 االأ�صهم املعاد حيازتها اإىل ح�صاب مقابل �صمن حقوق امللكية. عند الت�صرف باأ�صهم اخلزينة، يتم اإ�صافة االأرباح اإىل بند »احتياطي اأ�صهم 

اخلزينة » وهو بند غري قابل للتوزيع. يتم اأي�صًا حتميل اأية خ�صائر حمققة اإىل نف�ض احل�صاب مبقدار الر�صيد الدائن يف هذا احل�صاب. يتم حتميل اأية خ�صائر بالزيادة اإىل االأرباح املرحلة ثم 

اإىل االحتياطيات. ال ت�صتحق هذه االأ�صهم اأي توزيعات اأرباح نقدية. يوؤدي اإ�صدار اأ�صهم املنحة اإىل زيادة عدد اأ�صهم اخلزينة على اأ�صا�ض تنا�صبي وتخف�ض متو�صط تكلفة ال�صهم دون التاأثري على 

اإجمايل تكلفة اأ�صهم اخلزينة.

حتقق الإيرادات

تتحقق اإيرادات وم�صروفات الفوائد على اأ�صا�ض الفائدة الفعلية. عند انخفا�ض قيمة االأداة املالية امل�صنفة كقرو�ض ومدينني، يتم حتقق اإيرادات الفوائد با�صتخدام معدل الفائدة امل�صتخدم 

خل�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية لغر�ض قيا�ض خ�صارة انخفا�ض القيمة. تتحقق اإيرادات وم�صروفات الفوائد جلميع االأدوات املالية التي حتمل فائدة مت�صمنة تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة 

من خالل االأرباح اأو اخل�صائر واملتاحة للبيع �صمن اإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املجمع.

يتم معاجلة االأتعاب والعموالت التي تعترب جزء ال يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي لالأداة املالية كتعديل على معدل الفائدة الفعلي. يتم حتقيق االأتعاب والعموالت االأخرى على مدى فرتة اخلدمة 

وتتحقق اإيرادات توزيعات االأرباح عندما يثبت احلق يف ا�صتالم هذه االأرباح.

ال�سرائب

توؤخذ خم�ص�صات لل�صرائب طبقًا للت�صريعات املالية يف الكويت واالإمارات العربية املتحدة حيث تعمل الفروع اخلارجية. 

العمالت الأجنبية

ت�صجل املعامالت بالعمالت االأجنبية وفقًا الأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ اإ�صدار املعامالت. ويجري ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت االأجنبية القائمة يف نهاية ال�صنة اإىل الدينار 

الكويتي وفقًا الأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ بيان املركز املايل. 

اإن البنود غري النقدية التي تقا�ض بالتكلفة التاريخية بالعمالت االأجنبية يتم ترجمتها با�صتخدام معدالت اأ�صعار ال�صرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات غري 

النقدية بالعمالت االأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة اإىل الدينار الكويتي وفقًا الأ�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 االأجنبية ذات ال�صلة مبا�صرة يف اإيرادات �صاملة اأخرى اأما بالن�صبة للموجودات غري النقدية االأخرى، فيتم قيد 

فروق ترجمة العمالت االأجنبية مبا�صرة يف بيان الدخل املجمع.

اأ�صعار  يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية للعمليات االأجنبية وفقًا الأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل نتائج االأعمال لتلك العمليات مبتو�صط 

ال�صرف لل�صنة. ويتم اإدراج الفروق الناجتة من التحويل يف بند اإيرادات �صاملة اأخرى حتى تاريخ ا�صتبعاد العمليات االأجنبية.

معلومات القطاعات

اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يرتبط باأن�صطة االأعمال التي قد توؤدي اإىل حتقيق اإيرادات اأو تكبد تكاليف. ت�صتخدم اإدارة البنك قطاعات الت�صغيل لتخ�صي�ض امل�صادر و تقييم االأداء. 

يتم جتميع قطاعات الت�صغيل واملنتجات واخلدمات وفئة العمالء التي تتمتع بخ�صائ�ض اقت�صادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات اإذا كان ذلك منا�صبا.
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املوجودات ب�سفة الأمانة

اإن املوجودات املحتفظ بها ب�صفة اأمانة اأو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ال تدرج �صمن البيانات املالية املجمعة.

ا�ستخدام التقديرات والفرتا�سات

ت�صتند افرتا�صات وتقديرات املجموعة على املوؤ�صرات املتاحة عند اإعداد البيانات املالية املجمعة. ولكن الظروف واالفرتا�صات احلالية حول التطورات امل�صتقبلية قد تتغري نتيجة للتغريات اأو 

الظروف الناجتة عن تغيريات اأو ظروف خارج نطاق �صيطرة املجموعة. 

اإن االأ�صا�ض املتبع من قبل االإدارة لتحديد القيمة الدفرتية للقرو�ض واملدينني واال�صتثمارات املتاحة للبيع واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�صته اأدناه:

خ�سائر انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلف

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�ض وال�صلف على اأ�صا�ض دوري لتحديد ما اإذا كان يجب ت�صجيل خ�صائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير من قبل االإدارة بالن�صبة 

لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�صتقبلية عند حتديد م�صتوى املخ�ص�صات املطلوبة. تلك التقديرات ت�صتند بال�صرورة اإىل االفرتا�صات حول عدة عوامل تت�صمن درجات متفاوتة من االأحكام 

املحا�صبية وعدم اليقني.

تقييم ال�ستثمارات غري امل�سعرة املتاحة للبيع

اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع، التي يتم تقييمها ا�صتنادًا اإىل اأ�صاليب التقييم ومناذج الت�صعري تتكون ب�صكل رئي�صي من االأ�صهم غري امل�صعرة واأوراق الدين املالية.

يتم تقييم هذه املوجودات با�صتخدام طرق ت�صتخدم البيانات امللحوظة وغري امللحوظة. اإن املدخالت غري امللحوظة يف هذه الطرق ت�صمل االفرتا�صات التي تتعلق باالأداء املايل امل�صتقبلي لل�صركة 

امل�صتثمر بها وملف خماطرها واالفرتا�صات االقت�صادية التي تتعلق بال�صناعة واملنطقة اجلغرافية التي تعمل فيها ال�صركة امل�صتثمر بها.

اإن اأي تغريات على هذه التقديرات واالفرتا�صات وكذلك ا�صتخدام تقديرات وافرتا�صات خمتلفة ولكن مت�صاوية ب�صورة معقولة قد يوؤثر على القيمة الدفرتية للقرو�ض واملدينني واال�صتثمارات 

املتاحة للبيع.

الأحكام

البيانات  املدرجة يف  املبالغ  االأثر على  اأكرب  لها  والتي  اأخرى  تقديرات  تت�صمن  التي  تلك  النظر عن  بغ�ض  التالية  االأحكام  باتخاذ  االإدارة  للمجموعة، قامت  املحا�صبية  ال�صيا�صات   عند تطبيق 

املالية املجمعة:

ت�سنيف املوجودات املالية 

يتعني على االإدارة اتخاذ قرار ب�صاأن حيازة املوجودات املالية �صواء كان يجب ت�صنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�صائر اأو متاحة للبيع اأو القرو�ض وال�صلف. 

اإ�صافًة اإىل ذلك، يتم حتديد فيما اإذا كانت �صوق االأداة املالية امل�صعرة تتطلب اتخاذ اأحكام اأم ال وذلك ا�صتنادا اإىل تقييم �صروط احلجم / ال�صوق وتوفر اأ�صعار جاهزة ومنتظمة.

انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة اال�صتثمارات املتاحة للبيع كا�صتثمارات انخف�صت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�ض كبري اأو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها، اأو اإذا ظهر دليل مو�صوعي اآخر 

على انخفا�ض القيمة. اإن حتديد االنخفا�ض »الكبري« اأو »املتوا�صل« يتطلب اأحكام هامة ويت�صمن عوامل تقييم ت�صمل ظروف قطاع االأعمال وال�صوق والتدفقات النقدية امل�صتقبلية وعوامل اخل�صم.

61



إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

نقد واأر�سدة لدى البنوك  3

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

32,23633,838نقد يف ال�صندوق ويف ح�صابات جارية لدى بنوك اأخرى
73,181104,585اأر�صدة وودائع لدى بنك الكويت املركزي

146,060179,305ودائع لدى البنوك

251,477317,728

اأذونات و�سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي  4

يتم اإ�صدار هذه االأدوات املالية من قبل بنك الكويت املركزي نيابة عن وزارة املالية اأو حل�صابه اخلا�ض، ويتم حيازتها من ال�صوق الرئي�صي من قبل املجموعة.

قرو�ش و�سلف   5

اإن ت�صوية خ�صائر االئتمان للقرو�ض وال�صلف اإىل العمالء هي كما يلي:

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

121,982106,671يف 1 يناير
)36(49فرق حتويل عمالت اأجنبية

)12,651()18,301(مبالغ م�صطوبة خالل ال�صنة
1,3704,039ا�صرتدادات

42,94323,959املحمل لل�صنة )اإي�صاح 15(

148,043121,982يف 31 دي�صمرب

122,418107,997خم�ص�ض عام
25,62513,985خم�ص�ض حمدد

اإن �صيا�صة البنك يف احت�صاب خ�صائر االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�صلف تتفق من جميع النواحي املادية مع متطلبات بنك الكويت املركزي املتعلقة باملخ�ص�صات املحددة.

كما يف 31 دي�صمرب 2012، فاإن القرو�ض وال�صلف اإىل عمالء والتي مت حتديد انخفا�ض قيمتها ب�صورة فردية بلغت 112,106 األف دينار كويتي )31 دي�صمرب 2011: 91,365 األف دينار كويتي( 

باالإ�صافة اإىل خم�ص�ض حمدد مببلغ 25,625 األف دينار كويتي )2011: 13,985 األف دينار كويتي(. اإن القيمة العادلة لل�صمانات التي حتتفظ بها املجموعة للقرو�ض وال�صلف منخف�صة القيمة 

اإىل عمالء كما يف 31 دي�صمرب 2012 كانت مببلغ 99,774 األف دينار كويتي )31 دي�صمرب 2011: 110,543 األف دينار كويتي(. 

اإن املخ�ص�ض املتوفر للت�صهيالت غري النقدية مببلغ 13,078 األف دينار كويتي )2011: 15,048 األف دينار كويتي(، وهو مدرج �صمن مطلوبات اأخرى )اإي�صاح 10(.

بالن�صبة لالإف�صاحات املتعلقة باإدارة املخاطر، والرتكزات االئتمانية واجلدارة االئتمانية ح�صب الفئة وعوامل تخفيف خماطر االئتمان للقرو�ض وال�صلف، الرجوع اإىل اإي�صاح 22 اأ. 
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ال�ستثمار يف اأوراق مالية  6

ت�صتخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد واالإف�صاح عن القيمة العادلة لال�صتثمار يف اأوراق مالية 

اأوراق مالية م�صعرة متاجر بها يف االأ�صواق الن�صطة. امل�صتوى 1: 

اأرواق مالية غري م�صعرة حيث ت�صتند مدخالت التقييم اإىل البيانات املعرو�صة يف ال�صوق. امل�صتوى 2: 

اأرواق مالية غري م�صعرة حيث ال ت�صتند مدخالت التقييم اإىل البيانات املعرو�صة يف ال�صوق. امل�صتوى 3: 

 ا�صتثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الربح واخل�صارة

 ا�صتثمارات 

متاحة للبيع

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

امل�ستوى 1:

 7881,56511,66010,424حقوق امللكية 
115,349115,144- - اأوراق دين

امل�ستوى 2:

23,88135,113- - حقوق امللكية
- 6,700- - اأوراق دين

4,1823,907- - �صناديق مدارة

امل�ستوى 3:

21,98520,505- - حقوق امللكية 
5,0005,000- - اأوراق دين

7881,565188,757190,093

مت ت�صجيل مبلغ 1,480 األف دينار كويتي )2011: 588 األف دينار كويتي( يف بيان الدخل ال�صامل املجمع والذي ميثل الزيادة يف القيمة يف االأ�صهم غري امل�صعرة من امل�صتوى 3. لن يكون التاثري ماديًا 

على بيان املركز املايل املجمع اأو بيان حقوق امللكية املجمع اإذا كانت تغريات املخاطر ذات ال�صلة امل�صتخدمة لقيا�ض االأوراق املالية غري امل�صعرة بالقيمة العادلة بواقع %5.

ا�ستثمار يف �سركة زميلة  7

اأ�صبحت �صركة كريدت ون القاب�صة �ض.م.ك )»كريدت ون«(، �صركة زميلة للبنك بح�صة ملكية بن�صبة 35% ومتت املحا�صبة عنها با�صتخدام طريقة حقوق امللكية املحا�صبية وهي �صركة قاب�صة 

غري مدرجة موؤ�ص�صة يف الكويت وت�صطلع بتقدمي الت�صهيالت االئتمانية اإىل العمالء على اأ�صا�ض بيع الب�صائع واخلدمات باالأق�صاط. 

اإن املعلومات املالية املوجزة للفرتة املنتهية يف 30 نوفمرب 2012 كما يلي:

املجموع

)األف دك(

67,289املوجودات
35,522املطلوبات

31,767حقوق امللكية 
8,312االإيرادات 

4,037النتائج 

يعمل البنك حاليًا على اإكمال اإجراءات توزيع �صعر ال�صراء ل�صايف املوجودات املحددة لل�صركة الزميلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

موجودات اأخرى  8

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

18,73623,110فائدة مدينة
14,99815,189اأخرى

33,73438,299

تت�صمن املوجودات االأخرى مبلغ 8,585 األف دينار كويتي )2011: 8,566 األف دينار كويتي( الذي ميثل املوجودات التي متت حيازتها يف ت�صوية دين مدرج بالتكلفة اأو بالقيمة العادلة ا�صتنادًا 

اإىل التقييم املقدم من قبل مقيمني م�صتقلني اأيهما اأقل.

مباين ومعدات  9

قامت املجموعة خالل ال�صنة باإعادة تقييم اأرا�صي امللك احلر مببلغ 22,134 األف دينار كويتي )2011: 21,629 األف دينار كويتي( مما نتج عنه ربح مببلغ 499 األف دينار كويتي )2011: 

خ�صارة مببلغ 451 األف دينار كويتي( والذي مت ت�صجيله �صمن بيان الدخل ال�صامل املجمع.

يف حالة تقييم اأر�ض امللك احلر با�صتخدام منوذج التكلفة، ف�صوف تكون القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�صمرب 2012 مببلغ 16,599 األف دينار كويتي )2011: 16,593 األف دينار كويتي(. 

مطلوبات اأخرى  10

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

9,69510,898فائدة م�صتحقة
336894فائدة م�صتلمة مقدمًا

9,5078,784خم�ص�صات متعلقة باملوظفني
13,07815,048خم�ص�ض ت�صهيالت غري نقدية )اإي�صاح 5(

27,25527,810اأخرى

59,87163,434

راأ�ش املال والحتياطيات  11

اأ(  يتكون راأ�ض املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من 1,513,239,471 �صهمًا )2011: 1,441,180,449 �صهمًا( ب�صعر 100 فل�ض لل�صهم الواحد. 

  اعتمد امل�صاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوية املنعقدة يف 10 مار�ض 2012 على توزيعات اأرباح نقدية بن�صبة 15% واأ�صهم منحة بن�صبة 5% لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 

)توزيعات اأرباح نقدية بن�صبة 20% لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010(. نتج عن اإ�صدار اأ�صهم منحة زيادة يف عدد االأ�صهم امل�صرح بها وامل�صدرة بعدد 72,059,022 �صهمًا وراأ�ض املال 

مببلغ 7,206 األف دينار كويتي. اإن اأ�صهم اخلزينة ال ت�صتحق اأية توزيعات اأرباح نقدية.

اإن الر�صيد يف ح�صاب عالوة اإ�صدار االأ�صهم غري قابل للتوزيع. ب( 

جـ(  وفقًا ملتطلبات قانون ال�صركات التجارية مت حتويل ن�صبة 10% من ربح ال�صنة قبل مكافاأة اأع�صاء جمل�ض االإدارة وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

اإىل االحتياطي القانوين. يجوز للبنك اتخاذ قرار باإيقاف هذه التحويالت ال�صنوية عندما ي�صل االحتياطي اإىل 50% من راأ�ض املال املدفوع.

اإن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ال تزيد عن 5% من راأ�ض املال املدفوع يف ال�صنوات التي ال ت�صمح فيها االأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا احلد.  
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راأ�ش املال والحتياطيات )تتمـــة(  11

د(  وفقًا ملتطلبات النظام االأ�صا�صي للبنك، يتم حتويل مبلغ ال يقل عن 10% من اأرباح ال�صنة قبل مكافاأة اأع�صاء جمل�ض االإدارة وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة �صنويًا اإىل االحتياطي العام. ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.

هـ(  كما يف 31 دي�صمرب 2012 احتفظ البنك بعدد 202,743 �صهمًا )2011: 14,890,431 �صهما( من اأ�صهمه اخلا�صة اأي ما يعادل 0.01% )2011: 1.03%( من اإجمايل راأ�ض املال امل�صدر 

يف تاريخ بيان املركز املايل. تبلغ القيمة ال�صوقية لتلك االأ�صهم 114 األف دينار كويتي كما يف 31 دي�صمرب 2012 )31 دي�صمرب 2011: 9,679 األف دينار كويتي(.

و(  اقرتح اأع�صاء جمل�ض االإدارة توزيعات اأرباح نقدية بن�صبة 6% واأ�صهم منحة بن�صبة 7% لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 )2011: توزيعات اأرباح نقدية بن�صبة 15% واأ�صهم منحة بن�صبة 

5%(، ويخ�صع هذا االقرتاح ملوافقة امل�صاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوية.

اإيرادات فوائد   12

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

2,2672,134اأر�صدة لدى البنوك
103,627107,749قرو�ض و�صلف

11,71311,498اأذون و�صندات واأوراق دين مالية 

117,607121,381

م�سروفات فوائد   13

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

5,3006,490م�صتحق اإىل البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
ودائع عمالء:

- ودائع حتت الطلب   2,2591,661
- ودائع الأجل  25,73028,400

33,28936,551

�سايف اإيرادات اأتعاب وعمولت   14

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

24,56725,353اإيرادات اأتعاب وعموالت
)881()1,147(م�صروفات اأتعاب وعموالت

23,42024,472

تت�صمن اإيرادات االأتعاب والعموالت مبلغ 932 األف دينار كويتي )2011: 898 األف دينار كويتي( من اأن�صطة االأمانات.
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خم�س�سات/ خ�سائر النخفا�ش يف القيمة  15

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

17,97618,094ت�صهيالت نقدية - عامة
24,9675,865ت�صهيالت نقدية - حمددة

)1,725()1,973(ت�صهيالت غري نقدية 
2,6592,093ا�صتثمارات متاحة للبيع 

3,732786اأخرى

47,36125,113

متثل املخ�ص�صات االأخرى املت�صمن مبلغ 3,732 األف دينار كويتي )2011: ال �صيء( املبلغ املدفوع يف ت�صوية مطالبة قانونية لعميل.

ال�سرائب  16

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

285476ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
7931,323ح�صة �صريبة دعم العمالة الوطنية

317529ح�صة الزكاة 
1,3501,560خم�ص�ض �صريبة على فروع باخلارج

2,7453,888

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة  17

حتت�صب ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخففة بتق�صيم �صايف ربح ال�صنة على املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم القائمة خالل ال�صنة.

20122011

30,02750,336�صايف اأرباح ال�صنة )األف دينار كويتي(

1,513,239,4711,513,239,471املتو�صط املرجح لعدد اأ�صهم البنك امل�صدرة واملدفوعة
)15,559,686()9,045,893(ناق�صًا: املتو�صط املرجح لعدد اأ�صهم اخلزينة

1,504,193,5781,497,679,785املتو�صط املوزون لعدد اأ�صهم اخلزينة القائمة خالل ال�صنة

2034ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخففة )فل�ض(

متت اإعادة اإدراج اأرقام املقارنة للعام ال�صابق لبيان تاأثري اأ�صهم املنحة ال�صادرة خالل ال�صنة احلالية. 
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة  18

متثل املعامالت التي متت مع بع�ض االأطراف ذات العالقة )امل�صاهمني الرئي�صيني واأع�صاء جمل�ض االإدارة واالإدارة العليا للمجموعة واأفراد عائالتهم املقربني و�صركات ميلكون ح�ص�صًا رئي�صية 

فيها اأو ي�صتطيعون ممار�صة تاأثري ملمو�ض عليها و�صناديق مدارة و�صركة زميلة( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفرتة. اإن �صروط هذه املعامالت تتم املوافقة عليها من قبل اإدارة املجموعة. 

 �صمن امل�صار الطبيعي للعمل كان لدى تلك االأطراف ذات العالقة ودائع لدى البنك وت�صهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من قبل البنك. اإن االأر�صدة املدرجة �صمن البيانات املالية املجمعة هي 

كما يلي:

العــدد 

 عدد االأطراف ذات العالقة 

املبـلــغباأع�صاء جمل�ض االإدارة

2012201120122011
2012

)األف دك(

2011
)األف دك(

اأع�ساء جمل�ش الإدارة

44112,643195قرو�ض و�صلف
776523,33511,685ودائع 

22346904--التزامات ومطلوبات طارئة

اإن القرو�ض وال�صلف اأعاله م�صمونة بالكامل.

املبـلــغالعــدد 

20122011
2012

)األف دك(

2011
)األف دك(

موظفي الإدارة العليا

99147205قرو�ض و�صلف
99956626ودائع

1111التزامات ومطلوبات طارئة

2012
)األف دك(

�سركة زميلة

12,500قرو�ض و�صلف
754ودائع 

األف دينار كويتي( على التوايل، من  األف دينار كويتي )2011: 195   218 األف دينار كويتي( ومبلغ  األف دينار كويتي )2011: 27   709 اإيرادات الفوائد وم�صروفات الفوائد مبلغ  تت�صمن 

معامالت مع اأطراف ذات عالقة.

اإن تفا�صيل املكافاآت املدفوعة ملوظفي االإدارة العليا هي كما يلي:

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

2,6532,504رواتب ومزايا اأخرى
205289مزايا ما بعد التوظيف

2,8582,793
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التزامات ومطلوبات طارئة  19

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

61,96550,656قبوالت
198,768213,445خطابات اعتماد

660,575635,524�صمانات 

921,308899,625

متثل االأر�صدة اأعاله املبالغ التعاقدية لالأدوات املالية للمجموعة خارج امليزانية العمومية التي ُتلزم البنك بالقيام بالدفع نيابة عن العمالء يف حالة اإجراءات معينة. متثل املبالغ التعاقدية خماطر 

االئتمان، بافرتا�ض اأن املبالغ قد مت تقدميها بالكامل واأن اأي �صمان اأو تاأمني اآخر يعترب وكاأنه ال قيمة له. ومع ذلك، فاإن جمموع املبالغ التعاقدية لاللتزام بتقدمي االئتمان ال ميثل بال�صرورة 

االحتياجات النقدية امل�صتقبلية، حيث اإن كثريًا من هذه االلتزامات قد تتجاوز �صالحيتها اأو تنتهي مدتها دون اأن يتم دفعها. اإن اإجمايل االلتزامات مبنح االئتمان بتاريخ بيان املركز املايل مبلغ 

210,071 األف دينار كويتي )2011: 232,567 األف دينار كويتي(.

الأدوات املالية امل�ستقة   20

ت�صتخدم املجموعة، �صمن دورة اأعمالها العادية، االأدوات املالية امل�صتقة الإدارة خماطر تعر�صها للتقلبات يف اأ�صعار الفائدة والعمالت االأجنبية. اإن املعامالت امل�صتقة توؤدي بدرجات متفاوتة اإىل 

خماطر االئتمان وخماطر ال�صوق.

تقي�ض املجموعة امل�صتقات املتعلقة مبخاطر االئتمان بتكلفة ا�صتبدال عقود باأ�صعار ال�صوق احلالية اإذا اأخفق اأحد االأطراف 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 االأجنبية مما يوؤثر على قيمة العقد. والأغرا�ض اإدارة املخاطر وال�صيطرة على هذه االأن�صطة، قامت املجموعة بو�صع اإجراءات 

وحدود مت املوافقة عليها من قبل اأع�صاء جمل�ض االإدارة.

يو�صح اجلدول اأدناه القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صتقة امل�صجلة كموجودات اأو مطلوبات باالإ�صافة اإىل القيمة التعاقدية. اإن القيمة التعاقدية املدرجة باالإجمايل، هي قيمة امل�صتقات املالية 

التي تخ�ض املوجودات اأو ال�صعر املرجعي اأو املوؤ�صر االأ�صا�صي ومتثل االأ�صا�ض لقيا�ض التغريات يف قيمة امل�صتقات املالية. متثل القيمة التعاقدية حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وال تعطي 

موؤ�صرًا ملخاطر االئتمان اأو خماطر ال�صوق.

20122011

املوجودات

)األف دك(

املطلوبات

)األف دك(

القيمة 

التعاقدية

)األف دك(

املوجودات

)األف دك(

املطلوبات

)األف دك(

القيمة 

التعاقدية

)األف دك(

م�ستقات حمتفظ بها للتغطية:

تغطية القيمة العادلة

68316,8751137316,713- مبادالت اأ�صعار الفائدة

م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة:

عقود ومبادالت حتويل العمالت 

4,0541,171189,0072,895733101,942االأجنبية االآجلة
100,000- 43988,883687- مبادالت اأ�صعار الفائدة

4,0542,293294,7653,5931,106218,655
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الأدوات املالية امل�ستقة )تتمـــة(  20

مت تقييم جميع عقود امل�صتقات بالقيمة العادلة على اأ�صا�ض مدخالت ال�صوق امللحوظة.

اإن عقود حتويل العمالت االأجنبية االآجلة هي اتفاقيات تعاقدية لبيع اأو �صراء اأو حتويل اأداة مالية معينة ب�صعر وتاريخ حمدد يف امل�صتقبل. والعقود االآجلة هي عقود معدلة ليتم التعامل عليها ب�صورة 

علنية يف ال�صوق ويتم �صدادها على اأ�صا�ض اإجمايل. 

اإن مبادالت 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.

معلومات القطاعات  21

تنتظم املجموعة يف اأق�صام وظيفية لغر�ض اإدارة خطوط اأعمالها املتنوعة التي تدر اإيرادات اأو تتكبد م�صروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات عادًة من قبل رئي�ض متخذي القرارات الت�صغيلية 

لتوزيع امل�صادر وتقييم االداء. وقد قامت اإدارة املجموعة الأغرا�ض اإعداد تقرير حول قطاعات االأعمال بتجميع منتجات وخدمات املجموعة يف قطاعات االأعمال التالية:

وت�صمل �صل�صلة كاملة من خدمات االئتمان والودائع واخلدمات امل�صرفية املتعلقة بها واملقدمة اإىل عمالئها التجاريني.  - االأعمال امل�صرفية التجارية 

وت�صمل ال�صوق النقدي وال�صرف االأجنبي و�صندات اخلزينة واإدارة االأ�صول والفائ�ض واال�صتثمارات يف اأوراق مالية واال�صتثمار يف �صركة زميلة.  - اخلزينة واال�صتثمارات 

تت�صمن االإيرادات الت�صغيلية اإيرادات الت�صغيل التي تتعلق مبا�صرة بقطاعات االأعمال. تت�صمن نتائج القطاعات االإيرادات وامل�صروفات املتعلقة مبا�صرة بقطاع االأعمال. تتكون موجودات القطاعات 

من موجودات الت�صغيل املتعلقة مبا�صرة بقطاع االأعمال.

اإن معلومات القطاعات لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب هي كما يلي: 

املجموعاخلزينة واال�صتثماراتاالأعمال امل�صرفية التجارية

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

102,029101,18914,42014,411116,449115,600اإيرادات الت�صغيل

38,75062,06010,9999,57249,74971,632نتائج القطاعات
)17,143()16,697(م�صروفات غري موزعة

الربح قبل ال�صرائب ومكافاأة 

33,05254,489اأع�صاء جمل�ض االإدارة

2,091,8142,206,388818,278806,2532,910,0923,012,641موجودات القطاعات
62,92767,160موجودات غري موزعة

2,973,0193,079,801اإجمايل املوجودات

1,739,5061,905,049656,907620,3752,396,4132,525,424مطلوبات القطاعات
59,87163,434مطلوبات غري موزعة

2,456,2842,588,858اإجمايل املطلوبات

يت�صمن قطاع االأعمال امل�صرفية التجارية اإيرادات ت�صغيل مببلغ 9,562 األف دينار كويتي )2011: 9,790 األف دينار كويتي( وموجودات القطاع مببلغ 248,463 األف دينار كويتي )2011: 

212,153 األف دينار كويتي( تتعلق بالفروع باخلارج.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

اإدارة املخاطر   22

خماطر الئتمان اأ. 

تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر اإخفاق اأحد اأطراف اأداة مالية يف الوفاء بالتزامه ويت�صبب بذلك يف تكبد طرف اآخر خل�صارة مالية. اإن االأدوات املالية املعر�صة لهذه املخاطر وال�صيا�صات 

واالأهداف واالإجراءات اخلا�صة باإدارة وتقييم هذه املخاطر مو�صحة يف ق�صم اإدارة املخاطر من التقرير ال�صنوي.

اإن احلد االأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل يتمثل يف القيمة الدفرتية لكل اأ�صل مايل يف بيان املركز املايل املجمع.

تظهر تركزات خماطر االئتمان فيما لو تواجدت اأطراف مقابلة ت�صطلع باأن�صطة مماثلة اأو اأن�صطة يف نف�ض القطاع اجلغرايف اأو حني تكون لهم خ�صائ�ض اقت�صادية مماثلة مما يجعل قدرتها 

على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتاأثر بالتغريات يف الظروف االقت�صادية اأو ال�صيا�صية اأو غريها. اإن تركز خماطر االئتمان يعترب موؤ�صرًا عن ح�صا�صية اأداء املجموعة للتطورات التي توؤثر على 

قطاع �صناعي اأو جغرايف بعينه. اإن احلد االأق�صى لرتكز خماطر االئتمان اخلا�صة بطرف مقابل واحد اأو جمموعة مرتابطة من االأطراف املقابلة حمدود بن�صبة 15% من راأ�ض املال ال�صامل لدى 

املجموعة ح�صب ما تقره التعليمات التنظيمية.

وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 18 دي�صمرب 1996 ب�صاأن قواعد واأ�ص�ض ت�صنيف الت�صهيالت االئتمانية، قامت املجموعة بت�صكيل جلنة داخلية من ذوي اخلربة واالخت�صا�ض بالبنك 

لدرا�صة وتقييم الت�صهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل على حدة من عمالء املجموعة. ويتعني على هذه اللجنة الوقوف على اأية اأمور غري عادية مرتبطة مبركز العميل، وما قد يواجهه من 

م�صاعب قد يتعني معها ت�صنيف الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة له على اأنها غري منتظمة، ومن ثم حتديد حجم املخ�ص�صات املطلوبة لتلك املديونية.

م�ستقات الأدوات املالية 

دائمًا ما تنح�صر خماطر االئتمان الناجتة من م�صتقات االأدوات املالية على تلك امل�صتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم قيده ببيان املركز املايل املجمع. 

خماطر اللتزامات املرتبطة بالئتمان 

توفر املجموعة لعمالئها �صمانات مالية قد تتطلب من البنك �صداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم حت�صيل هذه املدفوعات من العمالء على اأ�صا�ض بنود ال�صمانات املالية. تعر�ض هذه 

ال�صمانات املجموعة ملخاطر مماثلة ملخاطر القرو�ض وال�صلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�ض اإجراءات و�صيا�صات املراقبة.

خماطر تركز الئتمان

اإن تركيزات القطاع اجلغرايف وقطاع االأعمال اخلا�صة باملوجودات املالية واملطلوبات الطارئة ذات خماطر ائتمان هي كما يلي:

20122011

املوجودات

)األف دك(

املطلوبات الطارئة

)األف دك(

املوجودات

)األف دك(

املطلوبات الطارئة

)األف دك(

القطاع اجلغرايف:

2,355,268422,3852,493,760466,868حملي )الكويت(
360,816135,940341,395104,885دول ال�صرق االأو�صط االأخرى

86,95496,38188,93790,474اأوروبا
2,9493753,0941,037الواليات املتحدة االأمريكية

46,075266,22731,712236,361باقي دول العامل

2,852,062921,3082,958,898899,625

قطاع الأعمال:

292,139185,903335,465176,056جتارة و�صناعة
559,877377,979609,851353,077بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

729,011246,003718,013232,823اإن�صاءات وعقارات
1,271,035111,4231,295,569137,669اأخرى مبا يف ذلك احلكومة

2,852,062921,3082,958,898899,625
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اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر الئتمان )تتمـــة( اأ. 

اإجمايل احلد االأق�صى للتعر�ض للمخاطر واجلدارة االئتمانية لالأدوات املالية

يو�صح اجلدول التايل احلد االأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بعنا�صر بيان املركز املايل املجمع، وذلك دون احت�صاب اأي �صمانات اأو تعزيزات ائتمانية اأخرى. مت عر�ض احلد االأق�صى 

ملخاطر االئتمان باملجمل، قبل تاأثري التخفيف عن طريق ا�صتخدام اتفاقيات ال�صمانات.

يو�صح اجلدول اأدناه اأي�صًا التعر�ض ملخاطر االئتمان ح�صب اجلدارة االئتمانية للموجودات املالية وح�صب الفئة والت�صنيف واحلالة:

غري متاأخرة اأو منخف�صة القيمة

فئــة 

عالية

)األف دك(

فئــة 

قيا�سية

)األف دك(

فئــة 

مقبولة

)األف دك(

متاأخرة مت�سمنة 

منخف�سة القيمة

اإفرادياً

)األف دك(

 اإجمايل احلد 

الأق�سى للتعر�ش 

للمخاطر 

)األف دك(

31 دي�سمرب 2012

242,804- - 242,79212اأر�صدة لدى البنوك 
211,775- - - 211,775اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�صاح 4(

259,654- - - 259,654�صندات بنك الكويت املركزي )اإي�صاح 4(
قرو�ض و�صلف

1,423,674235,959136,467108,9601,905,060- قرو�ض لعمالء
81,809- - - 81,809- قرو�ض لبنوك

127,049- - 122,0495,000اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�صاح 6(
21,1711,64693216223,911موجودات اأخرى

2,362,924242,617137,399109,1222,852,062املجموع

31 دي�صمرب 2012

306,814- - 306,8086اأر�صدة لدى البنوك 
237,048- - - 237,048اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت )اإي�صاح 4(

199,828- - - 199,828�صندات بنك الكويت املركزي )اإي�صاح 4(
قرو�ض و�صلف

1,550,411290,22280,382104,3672,025,382- قرو�ض لعمالء
40,997- - - 40,997- قرو�ض لبنوك

120,144- - 115,1445,000اأوراق دين متاحة للبيع )اإي�صاح 6(
25,4162,39365222428,685موجودات اأخرى

2,475,652297,62181,034104,5912,958,898املجموع

اإن اإجمايل التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلق باملطلوبات الطارئة مببلغ 921,308 األف دينار كويتي )2011: 899,625 األف دينار كويتي(.

ي�صتند ت�صنيف القرو�ض للعمالء من فئات عالية و قيا�صية ومقبولة املو�صحة اأعاله اإىل اجلودة االئتمانية الداخلية لالأطراف املقابلة وقائمة املخاطر املقدرة وقبول وتوافر ال�صمانات وفقًا لنموذج 

الت�صنيف الداخلي لدى املجموعة. ي�صتند ت�صنيف االأر�صدة لدى البنوك والقرو�ض للبنوك واال�صتثمارات املتاحة للبيع يف اأدوات الدين اإىل الت�صنيف اخلارجي لالأطراف املقابلة. 

تت�صمن املبالغ املتاأخرة القرو�ض وال�صلف منخف�صة القيمة اأعاله مبلغ 23,697 األف دينار كويتي )2011: 27,614 األف دينار كويتي( متاأخرة لفرتة اأقل من 90 يومًا ال تعترب منخف�صة القيمة.
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اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر الئتمان )تتمـــة( اأ. 

اإن القيمة العادلة لل�صمانات التي حتتفظ بها املجموعة والتي تت�صمن القرو�ض وال�صلف التي انخف�صت قيمتها ب�صورة فردية واملمنوحة للعمالء بلغت 139,631 األف دينار كويتي كما يف 31 

دي�صمرب 2012 )31 دي�صمرب 2011: 129,720 األف دينار كويتي(. وقد قامت املجموعة باتخاذ االإجراءات القانونية الكافية ل�صمان ا�صـرتداد ال�صمانات متى لـزم ذلـك. اإن خ�صارة انخفا�ض 

القيمة على القرو�ض وال�صلف مف�صح عنها يف اإي�صـاح 5. 

عند ت�صجيل االأدوات املالية بالقيمة العادلة، فاإن املبالغ املبينة اأعاله متثل خماطر االئتمان احلالية ولي�ض احلد االأق�صى للمخاطر التي قد تنتج يف امل�صتقبل نتيجة التغريات يف القيم. 

ال�سمان والتعزيزات الئتمانية الأخرى 

اإن مبلغ ونوع وتقييم ال�صمان ي�صتند اإىل تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول اأنواع ال�صمان ومقايي�ض التقييم.

ت�صمل االأنواع الرئي�صية لل�صمانات التي يتم احل�صول عليها النقد واالأوراق املالية والر�صوم على املمتلكات العقارية وال�صمانات املقابلة.

تقوم االإدارة مبراقبة القيمة ال�صوقية لل�صمانات على اأ�صا�ض م�صتمر وتطلب �صمانات اإ�صافية عند احلاجة وفقًا لالتفاقيات االأ�صا�صية. يف 31 دي�صمرب 2012 قامت املجموعة باالحتفاظ ب�صمانات 

بقيمة عادلة مببلغ 1,834,563 األف دينار كويتي )31 دي�صمرب 2011: 1,879,700 األف دينار كويتي(.

اإن �صيا�صة املجموعة هي اإعادة حيازة ال�صمانات التي مت رهنها لتخفي�ض اأو �صداد املطالبة القائمة. مت بيع املوجودات التي مت اإعادة حيازتها ا�صتنادًا اإىل ظروف ال�صوق والتعليمات املنظمة. ويف 

العموم ال تقوم املجموعة با�صتخدام املوجودات التي يتم اإعادة حيازتها لال�صتخدام يف الن�صاط.

يف 31 دي�صمرب 2012، مت �صمان ن�صبة 52.40% )31 دي�صمرب 2011: 53.14%( من اإجمايل القرو�ض للعمالء القائمة من خالل تغطية ال�صمان بقيمة 1.52 )2011: 1.50 اأ�صعاف( اأ�صعاف 

القرو�ض االأ�صا�صية.

خماطر ال�سيولة ب.  

اإن ال�صيولة هي القدرة الدائمة على ا�صتيعاب االلتزامات امل�صتحقة وم�صحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�صغيل والوفاء بااللتزامات التعاقدية من خالل الدخول غري املحدود على 

التمويل باملعدالت ال�صوقية املعقولة.

اأ�صل مايل  بيع  على  القدرة  اأي�صًا من عدم  ال�صيولة  تنتج خماطر  كما  مالية.  باأدوات  تتعلق  بالتزامات  للوفاء  االأموال  توفري  �صعوبة يف  املجموعة  تواجه  باأن  املخاطر  ال�صيولة هي   اإن خماطر 

ب�صرعة ب�صعر قريب من قيمته العادلة. اإن االأدوات املالية التي تتعر�ض لهذه املخاطر وال�صيا�صات واالإجراءات املو�صوعية الإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت �صرحها يف ق�صم اإدارة املخاطر من 

التقرير ال�صنوي.
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خماطر ال�سيولة )تتمـــة( ب.  

يلخ�ض 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 الإ�صعارات فاإنها تعامل كما لو 

اأن االإ�صعارات قد متت فورًا. 

املطلوبات املالية

اأقل من 

�سهر

)األف دك(

من �سهر 

اإىل �سنة

)األف دك(

�سنة اإىل 

خم�ش �سنوات 

)األف دك(

اأكرث من 

خم�ش �سنوات

)األف دك(

املجموع

)األف دك(

31 دي�سمرب 2012

563,359- 163,014344,43855,907مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
1,883,324- 1,010,598728,187144,539ودائع العمالء

50,176- - 50,176- مطلوبات اأخرى

1,173,6121,122,801200,446 -2,496,859

31 دي�صمرب 2011

428,979- - 107,595321,384مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
1,180,955778,098142,07147,5922,148,716ودائع العمالء

52,536- - 52,536- مطلوبات اأخرى

1,288,5501,152,018142,07147,5922,630,231

اإن املبالغ التعاقدية الإجمايل مراكز امل�صتقات التي مت ت�صويتها باإجمايل مبلغ 277,890 األف دينار كويتي )2011: 201,942 األف دينار كويتي( منها مبلغ 118,779 األف دينار كويتي )2011: 

78,011 األف دينار كويتي( تنتهي �صالحيتها خالل ثالثة اأ�صهر.

ب�صورة اأ�صا�صية فاإن جميع القبوالت والتزامات خطابات االئتمان تنتهي خالل �صنة واحدة بينما تنتهي ال�صمانات بن�صبة 63% )2011: 62%( خالل فرتة واحدة بينما ينتهي اجلزء املتبقي خالل 

فرتة ال تتجاوز خم�ض �صنوات.

تاريخ  املايل حتى  املركز  بيان  تاريخ  املتبقية يف  الفرتة  اأ�صا�ض  على  واملطلوبات  املوجودات  ا�صتحقاق  تواريخ  املجموعة. مت حتديد  ومطلوبات  ا�صتحقاق موجودات  قائمة  اأدناه  يلخ�ض اجلدول 

اال�صتحقاق التعاقدي با�صتثناء اال�صتثمارات يف اأ�صهم بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�صائر واال�صتثمارات املتاحة للبيع واال�صتثمار يف �صركة زميلة واملباين واملعدات. تتحدد معلومات 

ا�صتحقاق اال�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�صائر واال�صتثمارات املتاحة للبيع واال�صتثمار يف �صركة زميلة واملباين واملعدات ا�صتنادًا اإىل تقدير االإدارة لت�صفية هذه اال�صتثمارات. 

ميكن اأن تختلف تواريخ اال�صتحقاق الفعلية عن تواريخ اال�صتحقاق املو�صحة اأدناه حيث رمبا يكون لدى املقرت�ض 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. 

73



إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر ال�سيولة )تتمـــة( ب.  

اإن قائمة اال�صتحقاقات يف 31 دي�صمرب 2012 هي كما يلي:

اأقل من 

�سهر

)األف دك(

من �سهر 

اإىل �سنة

)األف دك(

�سنة اإىل 

خم�ش �سنوات 

)األف دك(

اأكرث من 

خم�ش �سنوات

)األف دك(

املجموع

)األف دك(

املوجودات

251,477- - 223,95027,527نقد واأر�صدة لدى البنوك
10,762121,41974,5945,000211,775اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

259,654- - 94,969164,685�صندات بنك الكويت املركزي
426,3211,002,172385,273173,1031,986,869قرو�ض و�صلف

68,941107,78612,818189,545- ا�صتثمارات يف اأوراق مالية
10,772- 10,772- - ا�صتثمار يف �صركة زميلة

33,734- 25,1498,585- موجودات اأخرى
29,19329,193- - - مباين ومعدات

756,0021,409,893587,010220,1142,973,019اإجمايل املوجودات

املطلوبات

557,740- 162,903339,61955,218مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
1,838,673- 1,002,610709,219126,844ودائع العمالء

59,871- - 59,871- مطلوبات اأخرى

2,456,284- 1,165,5131,108,709182,062اإجمايل املطلوبات

اإن قائمة اال�صتحقاقات يف 31 دي�صمرب 2011 هي كما يلي:

اأقل من 

�صهر

)األف دك(

من �صهر 

اإىل �صنة

)األف دك(

�صنة اإىل 

خم�ض �صنوات 

)األف دك(

اأكرث من 

خم�ض �صنوات

)األف دك(

املجموع

)األف دك(

املوجودات

317,728- - 263,17054,558نقد واأر�صدة لدى البنوك
237,048- 59,961157,00720,080اأذونات و�صندات خزانة حكومة دولة الكويت

199,828- - 139,94059,888�صندات بنك الكويت املركزي
360,9141,017,324539,037149,1042,066,379قرو�ض و�صلف

80,33099,06212,266191,658- ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 
38,299- 29,7338,566- موجودات اأخرى

28,86128,861- - - مباين ومعدات

823,9851,398,840666,745190,2313,079,801اإجمايل املوجودات

املطلوبات

422,991- - 107,386315,605مبالغ م�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى
1,171,537758,462130,65141,7832,102,433ودائع العمالء

63,434- - 63,434- مطلوبات اأخرى

1,278,9231,137,501130,65141,7832,588,858اإجمايل املطلوبات
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خماطر ال�سوق ج. 

خماطر اأ�سعار الفائدة ج.1 

تن�صاأ خماطر اأ�صعار الفائدة من احتمال اأن توؤثر التغريات يف معدالت الفائدة على التدفقات النقدية امل�صتقبلية اأو القيمة العادلة الأداة مالية. قام جمل�ض االإدارة بو�صع حدود على فروق معدالت 

اأنه يتم مراقبة املراكز على اأ�صا�ض يومي وكذلك ا�صتخدام اإ�صرتاتيجيات التغطية ل�صمان احلفاظ على املراكز يف نطاق احلدود املو�صوعة. اإن االأدوات املالية  الفائدة للفرتات املذكورة. كما 

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 2012، ومبا ي�صتمل على تاأثري اأدوات التغطية. يتم احت�صاب ح�صا�صية تغري �صعر الفائدة على حقوق امللكية باإعادة تقييم اال�صتثمارات املتاحة 

للبيع ذات املعدل الثابت، مبا يف ذلك تاأثري اأية اأداة تغطية مرتبطة بها، واملبادالت امل�صنفة كتغطية التدفقات النقدية كما يف 31 دي�صمرب 2012 نتيجة تاأثريات التغريات املفرت�صة يف اأ�صعار 

الفائدة. يتم حتليل ح�صا�صية االأ�صهم ح�صب ا�صتحقاق االأ�صل اأو املبادلة. 

يو�صح اجلدول التايل تاأثري التغري مبعدل 25 نقطة اأ�صا�صية يف اأ�صعار الفائدة مع االحتفاظ بكافة املتغريات االأخرى ثابتة.

التاأثري )األف دينار كويتي(

20122011

حقوق امللكية�صايف الربححقوق امللكية�سايف الربح

- 1,616- 1,666الدينار الكويتي
103764125760الدوالر االأمريكي

خماطر اأ�سعار العمالت الأجنبية  ج.2 

اإن خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة الأداة مالية نتيجة التغريات يف اأ�صعار العمالت االأجنبية. وقد قام جمل�ض االإدارة بو�صع حدود على مراكز العمالت ح�صب كل عملة. 

و يتم مراقبة املراكز على اأ�صا�ض يومي ويتم ا�صتخدام اإ�صرتاتيجيات التغطية ل�صمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املو�صوعة. اإن االأدوات 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.

اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية ب�صبب التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية، مع االحتفاظ بكافة  5% يف  ال�صنة، نتيجة التغري بن�صبة  اأرباح  التاأثري على �صايف  فيما يلي 

املتغريات االأخرى ثابتة:

التاأثري )األف دينار كويتي(

20122011

العملة

185الدوالر االأمريكي
12اليورو
227اأخرى

75



إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

اإدارة املخاطر )تتمـــة(  22

خماطر ال�سوق )تتمـــة( ج. 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم  ج.3 

اإن خماطر اأ�صعار االأ�صهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة لالأ�صهم نتيجة التغريات يف م�صتويات موؤ�صرات االأ�صهم وقيمة اأ�صعار االأ�صهم امل�صتقلة. تنتج خماطر اأ�صعار االأ�صهم من حمفظة 

البنك اال�صتثمارية. اإن االأدوات 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 التاأثري على بيان الدخل املجمع )كنتيجة ملخاطر اأ�صعار االأ�صهم على ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�صائر نتيجة االنخفا�ض االإ�صايف يف قيمة اال�صتثمارات يف اأ�صهم حمتفظ 

بها كمتاحة للبيع والتي تعر�صت لالنخفا�ض يف القيمة( وعلى حقوق امللكية )نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�صتثمارات يف اأ�صهم حمتفظ بها كمتاحة للبيع( كما يف 31 دي�صمرب، ب�صبب التغري 

بن�صبة 5% يف موؤ�صرات االأ�صهم، مع االحتفاظ بكافة املتغريات االأخرى ثابتة هي كما يلي:

التاأثري )األف دينار كويتي(

20122011

حقوق امللكية�صايف الربححقوق امللكية�سايف الربح

272782527570اأ�صواق االأوراق املالية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي

ج.4  خماطر املدفوعات مقدماً

اإن خماطر املدفوعات مقدمًا هي خماطر اأن تتكبد املجموعة خ�صارة مالية ب�صبب قدوم عمالئها واالأطراف املقابلة على ال�صداد اأو طلب ال�صداد قبل التاريخ املتوقع مثل القرو�ض وال�صلف ذات 

املعدالت الثابتة عند انخفا�ض اأ�صعار الفائدة. اإن معظم موجودات املجموعة حتمل فائدة متغرية كما اأن معظم املطلوبات التي حتمل فائدة لها فرتات ا�صتحقاق اأقل من �صنة وعليه فاإن املجموعة 

ال تتعر�ض ملخاطر جوهرية بالن�صبة للمدفوعات مقدمًا. اإن االأدوات 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�سغيل د. 

اإن خماطر الت�صغيل هي خماطر اخل�صارة الناجتة من تعطل االأنظمة اأو ب�صبب اخلطاأ الب�صري اأو الغ�ض اأو االأحداث 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. ال ميكن للبنك اأن يتوقع جتنب جميع املخاطر الت�صغيلية ولكن من خالل اإطار الرقابة ومن خالل املتابعة واال�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 االأنظمة والتفوي�ض واملطابقة ون�صر الوعي بني العاملني واإجراءات 

التقييم مبا يف ذلك ا�صتخدام التدقيق الداخلي. اإن االأدوات 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 باالإر�صادات العامة الأنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات املوؤرخة 13 

دي�صمرب 2003 فيما يتعلق باملبادئ اال�صرت�صادية للممار�صات ال�صليمة الإدارة ورقابة املخاطر الت�صغيلية لدى البنوك.
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اإن راأ�صمال املجموعة الرقابي ومعدالت كفاية راأ�ض املال مو�صحة يف اجلدول التايل: 

2012
)األف دك(

2011
)األف دك(

1,816,6941,910,975املوجودات املوزونة باملخاطر
218,003229,317راأ�ض املال املطلوب

راأ�ض املال املتاح:

471,530445,652راأ�ض املال ال�صريحة 1
30,82034,020راأ�ض املال ال�صريحة 2

502,350479,672اإجمايل راأ�ض املال

23.32%25.96%معدل اإجمايل راأ�ض املال ال�صريحة 1
25.10%27.65%اإجمايل معدل كفاية راأ�ض املال

اإن االإف�صاحات املتعلقة بتعليمات كفاية راأ�ض املال ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�ض عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�صمرب 2005 قد مت 

اإدراجها �صمن ق�صم »اإدارة املخاطر« من التقرير ال�صنوي.

القيمة العادلة لالأدوات املالية   24

تتكون االأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية.

وبع�ض  اأ�صهم  يف  واال�صتثمارات  وال�صلف  والقرو�ض  املركزي  الكويت  بنك  و�صندات  الكويت  دولة  حكومة  و�صندات  واأذونات  البنوك  لدى  واالأر�صدة  النقد  من  املالية  املوجودات   تتكون 

املوجودات االأخرى.

وتتكون املطلوبات املالية من املبالغ امل�صتحقة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى وودائع العمالء وبع�ض املطلوبات االأخرى.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.

املوجودات ب�سفة الأمانة   25

اإن املوجودات ب�صفة االأمانة التي تقوم باإدارتها املجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2012 تبلغ 155,033 األف دينار كويتي )2011: 186,389 األف دينار كويتي(.
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الفـروع المحلية

فرع المركز الرئيسي
�صارع اأحمد الجابر، �صاحة ال�صفاة

�ض.ب: 1387 ال�صفاة -13014 الكويت

هاتف: 22400900 - 22411100

فاك�ض: 22417284

headoffice@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع السالمية
مجمع المال، �صارع �صالم المبارك 

)بجوار مارك�ض اند �صبن�صر(

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 25716562 - 25710088 - 25731411

فاك�ض: 25721964

salmiya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع حولي 
مبنى البنك االأهلي الكويتي، �صارع تون�ض

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 22643877 - 22612701

فاك�ض: 22659203

 hawalli@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الفحيحيل
مجمع المن�صر، قرب مجمع الكوت

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 23912200 - 23912201

فاك�ض: 23927685

com.fahaheel@abkuwait :بريد اإلكتروني

فرع الجامعة
جامعة الكويت، الخالدية

)المكتبة / مجمع االإدارة( 

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24819176 - 24819177

فاك�ض: 24837508

university@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الشويخ 
�صارع البنوك

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24815171 - 24815172

فاك�ض: 24838524

shuwaikh@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع مستشفى الصباح 
م�صت�صفى ال�صباح

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24819477 - 24819478

فاك�ض: 24838525

sabah@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الشرق
مجمع بهبهـاني

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 22437545 - 22437546 

فاك�ض: 22402675

 sharq@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع الفروانية
مجمع االإتحاد، �صارع حبيب مناور

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24731950 - 24740977

فاك�ض: 24737429

farwaniya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع صبحان
المنطقة ال�صناعية، قطعة 7، مبنى 3

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24714655 

فاك�ض: 24747136

sabhan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع الجابرية
قطعة 7، �صارع 102، قرب مركز ال�صرطة

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 25333690 - 25333691

فاك�ض: 25320017

 jabriya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع الجهراء 
قرب عيادة الواحة ال�صاملة، منطقة الواحة، قطعة 3

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24559495 - 24559552

فاك�ض: 24557046

 jahra@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجهراء )2( 
مجمع مبارك 2 

مركز الجهراء التجاري 

�ض ب: 7831 ال�صفاة - 41031 الكويت 

هاتف: 70246542 - 80246542 

فاك�ض: 10346542 

jahra2@abkuwait.com :بريد اإليكتروني

فرع القرين
مبنى جمعية القرين، قرب مركز ال�صرطة

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 25422853 - 25422854 

فاك�ض: 25422851

 qurain@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع مجمع الوزارات 
مجمع الوزارات، مبنى 17

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 22439093 - 22439092 

فاك�ض: 22439096 

ministryc@abkuwait.com :بريد اإلكتروني  

فرع غاليريا 2000
مجمع غاليريا 2000، �صارع �صالم المبارك، ال�صالمية

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 25713400 - 25713500 

فاك�ض: 25718400 

galleria@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع ضاحية الزهراء
منطقة الزهراء، قطعة 4

جمعية �صاحية الزهراء التعاونية

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 88054252 - 77054252

فاك�ض: 38164252

southsurra@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع برج التحرير
برج التحرير، ال�صفاة

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 22493507 - 22493508 

فاك�ض: 22493506 

libtower@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع المنصورية
قطعة 2، �صارع العربي

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 22542907 - 22542908 

فاك�ض: 22542914 

mansouriya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

شبكة الفــروع
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فرع هدية
قطعة 1، مبنى جمعية هدية

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 23941536 - 23941373

فاك�ض: 23941548 

hadiyabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع األحمدي
�صرق االأحمدي - �صركة م�صطفى كرم

مبنى 15 - الدور االأر�صي 1

 �ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 23989589 - 23989592 

فاك�ض: 23989615 

ahmadi@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع جليب الشيوخ
المنطقة التجارية - مجمع الجوهرة مول

�صارع رقم 1- مبنى 34A - الطابق االأر�صي

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 24341877 

فاك�ض: 24341442 

aljaleeb@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الصليبَية - الُفرضه
مجمع اأمالك الدولة،

 الوافر للخدمات

30/BA/21/G/1B :محل رقم

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 23934642 - 33934642 - 03934642

فاك�ض: 13934642

 بريد اإلكتروني: 

Sulaibiyah_Forda@abkuwait.com

فرع خيطان
مجمع اأبراج رونا العقارية

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 36225742 - 52335742

فاك�ض: 69625742 

khaitan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع البحر سنتر
مجمع البحر �صنتر - عبد الرحمن البحر

�صارع تون�ض - قطعة 16 - مبنى 18

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 08531622 

فاك�ض: 62431622 

 بريد اإلكتروني: 

AlBaharCent.632@abkuwait.com

فرع األندلس
المنطقة التجارية

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 45719842 - 42619842 - 20819842

فاك�ض: 49019842 

andalousbr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع سلوى
منطقة �صلوى مجمع )2( 

 طريق رقم )1( �صارع )513( 

الطابق االأر�صي

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 78244652 - 39244652 

فاك�ض: 37244652 

salwabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع أولمبيا
 مجمع اأولمبيا، منطقة ال�صالمية مجمع )17( 

�صارع �صالم المبارك

�ض.ب: 1387 ال�صفاة - 13014 الكويت

هاتف: 12686222 - 22686222 - 32686222

فاك�ض: 02686222 

 بريد اإلكتروني: 

OlympiaComplex@abkuwait.com 

فـرع دبـي
�صارع اأبو بكر ال�صديق، ديـرة

�ض.ب: 1719 دبي، االإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2687171 - 2681118 )4 971(+

فاك�ض: 2684445 )4 971(+

infodubai@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فـرع أبوظبي
معهد االإمارات للدرا�صات الم�صرفية والمالية، 

52E حو�ض

�صارع المرور، اأبوظبي، االإمارات العربية المتحدة

�ض.ب: 7941 النادي ال�صياحي، اأبوظبي، اأ.ع.م.

هاتف: 4015150 )2 971(+

 فاك�ض: 4439070 )2 971(+

abkabudhabi@ahlibank.ae :بريد اإلكتروني

الفـروع الخارجية
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البنك الأهلي الكويتي )�ش. م. ك.(

تاأ�ص�ض يف دولة الكويت مبوجب مر�صوم اأمريي 

�صدر بتاريخ 14 �صفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م

راأ�ض املال املدفوع كما يف 31 دي�صمرب 2012: 151,323,947.104 دك

رقم ال�صجل التجاري: 3705 

 23257 / 23256 / 22067 التلك�ض:  

AHLK رويرتز:  

 ABKK-KW-KW �صويفت:  

AHLIBANK-KUWAIT برقيا:  
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